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ВА СИОНА 

ЧАСОПИС ЗА АСТРОНОМИЈУ И АСТРОНАУТИКУ 

САДРЖАЈ ЗА ГОДИНЕ 

VI (1958) до IX (1961) 

ИЗДАЊЕ АСТРОНОМСКОГ ДРУШТВА "РУЋЕР БОШКОВИЋ" И АСТРОНАУТИЧКОГ 
ДРУШТВА ВАЗДУХОПЛОВНОГ САВЕЗА ЈУГОСЛАВИЈЕ. 
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УРЕЋИВАЧКИ ОДБОР 

1958 
Инж. Владимир Ајваз, Dr Радован Данић, Перо Ћурновић, Ненад Јанновиh, инж 

Бранислав Јовановић (само бр. 1), Стеван Корда, Србољуб Миновић (само бр. 1) 
и Милорад Протић 

1959 
Инж. Владимир Ајваз (бр. 1 и 2), Dr Радован Данић, Перо Ћурновић, Ненад Ј анновић 

ШIЖ. Драгутин Кнежевић, Стеван Корда, ШIЖ. Владислав Матовић (од бр. З) 
и Милорад Протић 

1960 
Dr Радован Данић, Перо Ћурновић, Ненад Јаковић, ШIЖ. Драгутин Кнежевић, Стеван 

Корда, инж. Владислав Матовић и Милорад Протиh 
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Dr Радован Данић, Перо Ђурновић, Ненад Јанковић, инж. Драгутин Кнежевић, Стеван, 

Корда, инж. Владислав Матовић и Милорад Протић 

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

1958-1961 
Ненад Ј анковић 

Садржај израдила 

Ј ели савета Арсениј евић 

В А С И О Н А, VI-IX, Садржај III 

САДРЖАЈ 

(Римски број означује годину, а арайски сШрану) 

Ч Л А Н Ц И 

АЈВАЗ ВЛАДИМИР, Пројекат америчког сателита "Извидник" VI 
1958,, 19 

- Сателитски програм "Истраживач", VI 1958, 2 
- Погон васионских бродова VI, 1958, 11>6 

АЛЕКСИЋ БОГДАН, Научни резултати од америких сателита VI, 
1958, 99. 

- Едрок- Школски ракетни мотор, VПI, 1960, 34. 
- Провераваље Ајнштајнове теорије помоliу сателита, IX, 1961, 19. 

АЛЕКСИЋ БОЈАНА, Потребна је нова јединица-=за мереље брзине у 

Васиони IX, 1961, 97 
- Синтеза ракетног горива у току _васионског пута, VПI, 1960, 2. 

АНЋЕЛИЋ ТАТОМИР, О путаљама пројектила ка Месецу, VП, 

1959, 5. 
- Осврт на рад међународног астронаутичког конгреса, VП, 

1959, 99. 

А. П., Перспектива коришliеља космичке енергије за интерпланетарне 

летове, VП, 1959, 41. 

АРСЕНИЈЕВИЋ Ј, О помрачељу Сунца, VПI, 1960, 8. 
- Стратоскоп-најновији уређај за снимаље Сунчеве фотосфере, 

VIП, 1960, 39. 

БАЈИЋ ДЕЈАН Сунце и јоносфера, VIП, 1960, 105. 

ВАРТА ЛАЈОШ, Вулканске појаве у кратеру Алфонсус, VП, 1959, 8. 

БОРОЦКИ ГЕОРГИЈЕ, Еволуција Звезда, VI, 1958, 47. · 
Електронске појаве у васиони, VI, 1958, 68. 

- Проучаваље промена јачине космичког зрачеља, VП, 1959, 67. 
- Васионско стакло-тектити, IX, 1961, 78. 

В. А., Планирани астронаутички подухват у САД за 1959 годину V, 
1959, 48. 

ВУЈИЧИЋ-ГАМСЕР КОВИЉКА, О поларн?ј светлости, VI, 1958,78. 

ВУ~ОВИЋ ОБРАД, Зашто и како се крећу Земљини сателити, 

1 VI, 1958, 17. 

· '1' { ГЕНЧИЋ ВЛАДИМИР, XI конгрес међународне астронаутичке фе-
дерације, vm. 1960, 90. . 

ДАНИЋ РАДОВАН О кретаљима планета VI, 1958, 81. 
- Зашто проучавамо небо, VП, 1959, 61. 
- . Астрономија у Даитеовој Божанственој комедији, VIП, 1960, 30. 

ДАНИЋ Р., ЋУРКОВИЋ Д. и ЈАНКОВИЋ Н. Потпуно помрачеље 
Сунца од 15 11.1961, VIП, 1960 94, 

ЋОКИЋ МИЛОРАД, Улога поqматраља у астрономији, VIП, 1960, 1. 

ЋУРКОВИЋ ПЕРО, Астрономски резултати и појаве код кретаља 

спутљика, VI, 1958, 13. 
Услови видљивости америчких спутљика из наших Ј<рајева, 
VI, 1958, 47. 
Космичка ракета огроман успех науке и технике у Совјетском 

савезу, VП, 1959, 1 . . 
Шта нас очекује на великим планетама-излет кроз Сунчев 
систем, VП, 1959. 34. 
Показатељи Сунчеве активности и аномалије текућег циклуса 

Сунчевих пега, VП, 1959, 59. 
Астрономска опсерваторија у Београду, VIП, 1960, 68. 
Припреме и резултати програма потпуног помрачеља Сунца 

15. П. 1961, IX, 1961, 2. 
Два вида активности Руђера Бошковића,IХ, 1961, 101. 

ЕКСИНГЕР ДРАГОСЛАВ, Разне хипотезе постанка Месечевих кра

тера, Vl, 1958, 88. 
Галактичке маглине, галактичка јата, и збијена јата Vl, 1958, 112. 
Месиеов каталог маглина VП, 1959, 37. 
Двојне звезде (кратак приказ и каталог 92 пара), VU, 1959, 68. 
Сазвежђе са највише назива, VII, 1959, 105. 
Шта изискују експедиције? VD, 1959, 106. 
Три и по века Месечеве картографије, VIП, 1960, 70. 
О космогонији Сванте Архенијуса, IX, 1961, 11. 
Почели су као аматери, IX, 1961, 5·1. 
Нови прилози познаваљу Месечевог тла и формација IX, 
1961, 70. 
Марин Геталдић, IX, 1961, 110. 

ЗЕРЕМСКИ МИЛОШ, Рељеф Месеца са геоморфолошког гледишта 

1961,41. 
- Примена геоморфолошких знаља у проучаваљу рељефа Марса 

IX, 1961, 66. 

ЈАНИЋ МИЛАН, Значајна открића помоћу висинсщп: ракета, сате

л : та и васионских сонди, VIП, 1960, 35. 

ЈАНКОВИ 'l НЕНАД, Астрономски подаци у старим летописима, VI, 
195-s, 38. 
Сунце у нашем народу, Vl, 1958, 101. 
Помрачеља Сунца у старо време, VD, 1959, 78. 
Поводом три нове хипотезе, VIП, 1960, 5. 
Експедиција за помрачеље Сунца од 1936 године, VIП, 1960, 103. 
Руђер Бошковић у Животу и науци, IX, 1961, 33. 
Дубровачки симпозијум у спомен Руђера Бошковиliа, IX, 
1961, 113. 

ЈОВАНОВИЋ ПЕТАР, Дејство космичког зрачеља на човеков ор

ганизам, VI, 1958, 50. 
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КИЛАР БОГДАН, Геодетска екипа из Љубљане на Брачу ,IX, 1961, 107. 
- Планетариј в Љубљани, IX, 1961, 108. 

CLEMENCB G. М, Интерпланетарна навигација IX, 1961, 18. 

КНЕЖВВИЋ ДРАГАН, Осми међународни астронаутички конгрес, 

Vl, 1958, 25. 
Војне далекометне ракете, Vl, 1958, 42. 
Развој интерконтиненталног балистичког пројектила "Атлас" 
Vl, 1958, 69. 
Прве америчке ракете за Месец, Vl, 1958, 97. 
Ракетни мотори са флуором, VII, 1959, 66. 
Нова- Месечева ракета са посадом, VII, 1959, 102. 
Ракетни мотор са течним водоником - нова нада астронаутике, 

VIП, 1960, 33. 
Велики ракетни мотори са чврстим погонским материјалом, 

VIП, 1960, 61. 
Поларис - подморнички балистички пројектил средљег 

домета, VIП, 1960, 67. 
Ракетни мотори са течним погонским ма1еријалом за погон 

васионских бродова, VIП, 1960, 113. 
Испитиваље ракетних мотора са течним погонским материјалом 
на пробним станицама, IX, 1961, 12. 
Ракетни мотор интерконтиненталног балистичког пројектила 
"Титан П" и пробна постројеља за љегово испитиваље, IX, 
1961, 20. 

КОЛАРОВ ЖИВОЈИН, Мереље зрачеља помоћу вештачких Земљиних 

сателита, Vl, 1958, 36. 

КОРДА СТЕВАН, Како је снимљена друга страна Месеца - успех 

треће совјетске ракете, VII, 1959, 93. 
- Други совјетски космички брод - сателит, VIП, 1960, 110. 

КУБИЧЕЛА АЛЕКСАНДАР, Кретаље совјетске космичке ракете, 

Vll, 1959, 13. 
Појава хромосфере при Сунчевом помрачељу, Vlll, 1960, 91 
Планираље времена при потпуном помрачељу 15. П. 1961, 
vm, 1960, 101. 

КУБИЧЕЛА ПЕТ АР, Развој фотографија Сунца и примена снимаља 

код помрачеља, Vlll, 1960, 85. 
Екипа астрономског друштва "Руђер Бошковић" на Хвару, 

. IX, 1961, 5. 

МАТОВИЋ ВЛАДИСЛАВ, Први вештачки Земљини сателити, Vl, 
1958, 4. 
Лет на Месец - следећа етапа, Vl, 1958, 74. 
Који задаци очекују прве Месечеве сонде, VП, 1959, 17. 
Постигнућа и перспективе астронаутике, VIП, 1960,25. 
На · хп. међународном астронаутичком конгесу, IX, 1961, 111. 

МИТИЋ ЉУБИША, Видео сам сателит, Vl, 1958, 9. 
- Емпириски закони у астрономији, IX, 1961, 43. 

М. В., Како брзо прорачунати орбите сателита и планета Vlll, 1960, 64. 
М. Ј., Велики руски научник К. В. Циолковски (1857-1935) IX, 1961, 47 

НИКОЛИЋ ЋОРЋВ, Нека Бошковићева космогонска схватаља. 

IX, 1961, 93. . 

ОБАД СТАНКО, Спектар примене погона васионски_х бродова, Vl, 
1958, 104. 

ОБУЉЕН АНТЕ, О избору најповољнијег места за посматраље тотал

ног помрачеља Сунца, VШ, 1960, 40. 

Осматраља појава Месечеве сенке за време тоталног помрачеља 

Сунца 15. П. 1961, VШ, 1960, 89. 

Временске прилике за време тоталног помрачеља Сунца 

15. П. 1961, IX, 1961, 7. 

ОСКАЊАН ВАСИЛИЈЕ, Зрачеље у Васиони, Vl, 1958, 23. 
- Извор енергије звезда и Сунца, IX, 1961, 68. 

ПАВЛОВ ПАВЛЕ, Хемиско порекло живота, VП, 1959, 71. 
- Радиоизотопи -извори енергије у васионским бродовима, 

VIП, 1960, 54. 

ПАЊИКУ МАРИЈА, Планетаријум и астрономска опсерваторија у 

Хжову, IX, 1961, 76. 

П. П., Неки медицинско биолошки проблеми космичког лета, Vll, 
!959, 104. 

В А С И О Н А, VI-IX, Садржај 

ПЕЈОВИЋ ПАВЛЕ, Могућности преноса телевизиског програма преко 

вештачких сателита, Vl, 1958, 2. 

ПОПОВИЋ АЛЕКСАНДАР, Јонски ракетни погон, Vl, 1958, 40. 

ПОПОВИЋ МИЛАН, Трећи совјетски вештачки сателит, Vl, 1958, 65. 

ПОПОВИЋ УРОШ, Ослобођеље од гравитације, VП, 1959,76. 

POWBL С. F, Порекло космичког зрачеља, VШ, 1960,56. 

ПРОТИЋ МИЛОРАД, Вештачки Земљини пратиоци и перспектива 

коју они отварају астрономији, Vl, 1958, 7. 

RIGAX FBRNAND, Утисци са Јастребца, IX, 1961, 8. 

СИВЧЕВ КОСТА, Од аеронаутике ка астронаутици, Vl, 1958, 1. 

СИМОВЉЕВИЋ ЈОВАН, Појас потпуног помрачеља, VШ, 1960, 40. 

SPENCBR S. ROY, Астронаутичка карта, Vl, 1958, 110. 

СТОЈАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР, Човек у Васиони. VП, 1959, 72. 

ТЕЛЕКИ ЋОРЋЕ, Прашина у Васиони, Vl, 1958, 11. 
- Планови за посматраље потпуног ромрачеља Сунца 15. П. 1961 

године, vm, 1960, 71. 

ФВЗЕНКОВ В. Г, Зодијакална светлост, IX, 1961, 72. 

ФЕМПЛ С., Допринос професора Миланковића математичкој теорији 
климе, VП, 1959, 32. 

ХЕДЕРВАРИ ПЕТЕР, Теорија о ширељу Месеца, VПI, 1960; 53. 
- О енергији потребној за формираље Месечевих кратера и 

кружних планина, IX, 1961, 98. 

ЧЕПИНАЦ ЧАСЛАВ Спутљика 1 и П нема више, VI, 1958, 44. 

ШВВАРЛИЋ БРАНИСЛf.В, Тамна космичка материја и значај љена 

изучаваља VП, 1959, 29. 

ШКЛОВСКИ И. С, Вештачка комета, VII, 1959, 10. 

ШЛАЈМЕР М, Психофизиолошке особености живота на вештачком 

сателиту, Vl, 1958, 85. 

СТРУЧНИ ПРИЛОЗИ 

АЛЕКСИЋ БОГДАН. Слободни радикали за погон ракета, VII, 1959, 
116 

АЛЕКСИЋ БОЈАНА. Неке нове могућности хемискогракетног погона, 
Vl, 1958, 24 

- Природа извора енергије хемијског ракетног погона, VПI 

1960, 18 
АРСЕНИЈЕВИЋ Ј. Полариметриска посматраља короне на Хвару за 

време помрачеља 15. П. 1961, IX, 1961, 61 
ЈАНКОВИЋ НЕНАД. Легенда о Сунцу и зори у једној Српској на

родној песми, IX, 1961, 58 
КУБИЧЕЛА АЛЕКСАНДАР. Хромосферсl<!.i флеш 15. П. 1961, IX, 

1961, 30 . 
МИТРИНОВИЋ РУЖИЦА. Мереље и одређиваље пречника малих 

небеских тела, Vl, 1958, 112 
ПАРЕЗАНОВИЋ Н., ПВТРИЋ Ј., Решеље система нелинеарних 

алгебарских једначина равнотеже у гасној смеши на дигиталној 
машини типа "Univac 60", VIii, 1960, 46 

САЏАКОВ СОФИЈА. Потпуно помрачеље Сунца 15. 11. 1961, IX, 
1961, 28 

СИСОЈВВ В., Путеви у свемир, Vl, 1958, 62 
СТОЈАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР., О неким факторима који утичу на . 

избор материјала за ракетне конструкције, IX, 1961, 88 
ТОДОРОВИЋ Д. ЕлемеН'l'И путаље сателита, Vl, 1958, 28 

АМАТЕРСКА ПОСМАТРАЉА 

Два занимљива посматраља Јупитера, Vl, 1958, 52. 
Упутство за посматраље провидности Марсове атмосфере, Vl, 1958, 115. 
Извештај о посматраљу провидности атмосфере Марса, Vl, 1958, 116. 
Посматраља провидности Марсове атмосфере за вр.еме опозиције 1958 

године, vn, 1959, 18. 
Аматерска посматраља променљивих звезда, Vll, 1959,42. 
Окултација Алдебарана 19 јула 1960 год. пре подне, VПI, 1960, 73. 
ПотпУно помрачеље Сунца посматрано у Ваљеву, IX, 1961, 10. 

В А С=И О Н А, VI-IX, Садржај 

АСТРОНОМСКЕ ПОЈАВА 

За тромесечје април, мај, јуни 1958, Vl, 1958, 31 
За тромесечје јули, август, септембар, Vl, 1958, 64 
За тромесечје октобар, новембар, децембар 1958, Vl, 1958, 96 
За тромесечје јануар, фебруар, март, 1959, Vi, 1958, 127 
За тромесечје април, мај, јуни, VП, 1959, 27 
За тромесечје јули, август, септембар 1959, VП, 1959, 59 
За тромесечје октобар, новембар, Децембар, 1959, Vll, 1959, 91 
За тромесечје јануар, фебруар, март, 1960, Vll, 1959, 119 
За тромесечје април, мај, јуни, 1960, VIII, 1960, 23 
За полугодиште јул-децембар 1960, VIII, 1960, 49 
За тромесечје јануар, фебруар, март 1961, Vlll, 1960, 83 
За тромесечје април, мај, јуни 1961, VIII, 1960, 123 
За тромесечје јули, август, септембар 1961, IX, 1961, 30 
За тромесечје октобар, новембар, децембар 1961, IX, 1961, 62 
За тромесечје јануар, фебруар, март 1962, IX, 1961, 91 
За тромесечје април, мај, јуни 1962, IX, 1961, 119 

ВЕСТИ ИЗ ДРУШТАВА 

VI, 1958, 89 Vl, 1958, 116 VII, 1959,45 VII, 1959, 81 VII, 1959, 108 
vm, 1960, 11 vm, 1960,43 vш, 1960, 83 IX, 1961, 21. 

ЧИТЛОЦИ САРАЋУЈУ 

vn, 1959, 22 vm, 1960, 11. 

ЗА НАШЕ ПОЧЕТНИКЕ 

Аберација, vn, 19S9, 89. 
Астронаути и аберација светлости, Vlll, 1960, 80. 
Бестежински лет, Vl, 1958, 60. 
Бестежинско стаље, Vl, 1958, 61. 
Безимено острво- база селенита, Vl, 1958, 122. 
Будући васионски путник у центрифуги, Vl, 1958, 121 . 
Чишћеље 11аздуха у васионском бродУ, VП, 1959, 115. 
Два млада ракеташа, VII, 1959, 26. 
Фантастичан роман Лукијана из Самосате, VIП, 1960, 16. 
Где се спустити на :Месец?, VП, 1959, 90. 
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Смешне грешке у чланцима и цртежима, VD, 1959, 16. 
Спасаваље из орбиталних бродова, IX, 1961, 86. 
Топовским зрном на Месец. Да лн је Ж. Верн имао право?, Vl, 1958,94. 
Уништаваље ислужених сателита, IX, 1961, 87. 
Васионско огледало, IX, 1961, 118. 
Заробљавање планетоида, Vl, 1958, 60. 
Зашто многе ракете експлодирају на старту?, VШ, 1960, 17. 
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Први поларни сателит "Дискаверер", VII, 1959, 31 
Совјетски и амерИЧI<и сателити и космичке ракете, VII, 1959, 50 
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Век преосталих сателита и космичких ракета, VПI, 1960, 45 
СССР he лансирати космичку композицију спутњика, тешку 60 тnна 

VIII, 1960, 73 · ' 
Амерички сателит "Курир", VПI, 1950, 117 
Стаље сателита и космичких ракета (1. 9. 1960), VI П, 1960, 117 
Ево како вештачки сателит обилази Земљу, IX, 1961, 116 
Први амерички троструки сателит, IX, 1961, 84 
Експлозије на Сунцу утичу на путању вештачких сателита, IX, 1961, 56 
Стаље сателита и космичких ракета, IX, 1961, 54 
Астронаутички биланс 1 квартала 1961 године, IX, 1961, 27 
Сложеност инструментације једног вештачког сателита, IX, 1961, 27 
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Западна Немачка и европски сателит, IX, 1961, 25 
Пет космичких бродова сателита, IX, 1961, 24 
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Граница Земљине атмосфере, Vl, 1958, 91. 
Комитет за Међународну геофизичку годину националне знанствене 

академије у САД завршио исmrтиваља високе атмосфере, VI, 1958, 
119. 

облик Земље, Vl, 1958, 120. 
Велики број врло јасних снимака Земље емитовао ,ie амерички сателит 
"Тирос", Vlll, 1960, 46. 

Литијум у вишим слојевима атмосфере, VII, 1959, 53. 

Друштва, организације и конгеси 

Утисци са IX астронаутичког конгреса у Амстердаму, VI, 1958, 72. 
Пето заседаље специјалног комитета за међународну геофизичку годину 

у Москви, VI, 1958, 86. 
Симпозијум посвеhен Руђеру Бошковићу, Vl, 1958, 109. 
25-о годишњица британског интерпланетарног друштва, Vl, 1958, 117. 
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Симпозијум о проблемима Земљине ротације, VП, 1959, 12. , 
Х генерална скуnштииа Међународне астрономске уније, Vll, 1959, 13. 
На IX конгресу ИАФ-а, VП, 1959, 2З. 
Комисија за астронаутику у Француској, VII, 1959·, 11З. 
Прва седница астронаутичке комисије ОУН, VП, 1959, 11 З. 
Први међународни симпозијум васионских наука, VПI, 1960, 14. 
XI међународни астронаутички конгрес, VПI, 1960, 45. 
На XI међународном астронаутичком конгресу, Vlll, 1960,76. 
XII астронаутички конгрес, IX, 1961, 27. 
За првог почасног члана ИАА изабран је Нилс Бор, IX, 1961, 54. 
XII астронаутички конгрес, IX, 1961, 56. 
Симпозијум и изложба Америчког ракетног друштва, IX, 1961, 56. 
Европски симпозијум о васионској технологији,IХ, 1961, 56. 
Трећи међународни симпозијум о ракетама и астронаутици, IX, 1961,84. 
Симпозијум о васионском летељу, IX, 1961, 56. 

Звезде и Галаксија 

Звезде спектралне класе Р, VII, 1959, 55 
Двојна звезда дзета Акварии, VII, 1959, 84 
Нова':Камелеонтис 195З, VII, 1959, 110 
Нове супернове звезде, VII, 1959, 114 
Звезде типа Волф-Раје VIII, 1960, 12 
Последље супернове, VIII, 1960, 14 
Особита нова звезда, VIII, 1960, 15 
Нова~ Herculis 1960, VIII, 1960, 115 
Највећа и најмаља сазвежђа на небу, IX, 1961, 53 
Најзанимљивија звезда, IX, 1961, 55 
Најновија'"изучаваља масе маглине МЗ1, IX, 1961, 57 
Супернова звезда у маглиии М85 у сазвежђу Береиичине косе, IX, 

1961, 57 
Најудаљеније сјајне звезде, IX, 1961, 57 
Супернова у NGC ЗООЗ, IX, 1961, 82 
У потрази за звездама типа W UMa, IX, 1961, 82 
Супернова у маглиии NGC 4ЗОЗ(М61), IX, 1961, 85 
Брзо променљива звезда, IX, 1961, 115 

Инструменти и опсерваторије 

Велики и мали телескопи, VП, 1959, 5З. 
Највећа антена за радио телескоп на свету, Vll, 1959, 114. 
Рефлектор од три метра, VШ, 1960, 15. 
Нови радио телескоп-, VПI, 1960, 45. 
Најстарији астрономски инструмент пи, Vlll, 1960, 77. 
Побољшаље .фотогi>аФисаља небеских тела, VШ, 1960, 117. 
Звездано коло (снимаље неба), VПI, 1960, 118. 
Гигантски телескоп у Немачкој, IX, 1961, 85. 
Рефрактори и рефлектори, IX, 1961, 114. 
Раздвојна моћ човечјег ока, IX, 1961, 114. 
Највећи телескоп Европе, IX, 1961, 116. 
Успех фотографске секције VI београдске гимназије; IX, 1961, 117. 

Историја астрономије и астронаутвке 

Једна стогодишњица, VI, 1958, 58. 
Тридесет година од. смрти Абрахама Михелсона, VПI, 1960,74. 
Сто двадесет година ОД смрти Вилхелма Олберса, vm, 1960, 74. 
Сто дВадесет година од рођеља Теодора фон Ополцера, Vlll, 1960, 15. 
Педесет годниа од смрти Јохана Годфрида Галеа, Vlll, 1960, 14. 
Четрдесет годниа од покретаља "Астрономског годишљака СССР", 
VIП, 1960, 74. 

Глуви провинциски професор - отац астронаутике, VПI, 1960, 116. 
250 година од смрти астронома Олафа Ремера, VШ, 1960, 116. 
Сто година од осниваља опсерваторије Тапада, VШ, 1960, 116. 
Педесет година оД смрти Ћованија Скјапарелија, VПI, 1960, 118. 
Тристотине седамдесет година од смрти Вилеброрда Свела, IX, 1961, 

55. 
Двеста десет година од одређиваља Месечеве паралаксе, IX, 1961 56, 
Доминик Касини, IX, 1961, 86. 
Стари Римљани су имали седамнаест назива за делове дана, IX, 1961, 115· 
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К омете 

Комета Мркос и Сунчева активност, VI, 1958, 57. 
Комета Burnham - Slaugher, Vll, 1959, 5З. 
Комета Ћакобини - Цинер, VП, 1959, 110. 
Неколико нових комета у 1959, VII, 1959, 11З. 
Нова комета 1960 n или комета Кенди, IV, 1961, 5З. 
Периодична комета Форбес (1961 а), IX, 1961, 85. 
Комета Кенди (1960 n), IX, 1961, 85. 
riромене орбите комете Отерма, IX, 196~, 116. 

Космичко зрачеље 

Космички зраци неће бити проблем за будуће васионске путнике, VI, 
1958, 90. 

Хибернација и космичка зрачеља, vm. 1960, 75. 
Космичко зрачеље и радиоактивни изотопи, VПI, 1960, 76. 

Космогонија 

Материја и антиматерија, Vll, 1959, 8З. 
Рађаље и живот звезда, \ 70, 1959, 114. 
Космогонски проблеми: у вези са антиматеријом, VШ, 1960, 76. 

Меl;уплаветарни лет 

Постоје вести да се у СССР-у ради интерпланетарна ракета без посаде, 

vr. 1958, 57. 
Др Ралф Боверсокс изјавио да мисли да је могуће развити систем за 

навођене ракета на Месец, VI, 1958, 91. 
Директор АРПА-е потврдио да ће САД предузети програм слаља 

инструменталних ракета на Марс и Венеру, VI, 1958, 119. 
Америчка космичка ракета, VII, 1959, 4. 
Познати стручњак Крафт Ерике изјавио је да у следећих десет годи~а 

постоји само четири периода за лансираље "комета" према Марсу и 

Венери, VII, 1959, 2З. 
Избациваље Месечеве ракете "Јуно П", VII, 1959, 2З. 
С обзиром да је актуелан подухват ракетом до Месеца ... , VII, 19.59, 2З. 
Месечевој ракети ,,Јуно П" коначан азимутни угао је дат помоћу пре-

цизног теодолита, VП, 1959, 24. 
Нова врста стакла за васионске бродове, VII, 1959, 24. 
У компанији Мартин завршена је прва фаза студије изградље базе на 

Месецу, VП, 1959, 24. 
Месечева ракета Пионир I, VII, 1959, 54. 
Хронологија последљих настојаља за освајаље Месеца, VII, 1959, 56 
Совјетска космичка ракета на Месецу, VII, 1959, 65. 
НАСА даје рокове за неке своје васионске пројекте, VII, 1959, 88. 
Нова васионска база у САД- Ванденбург VII, 1959, llЗ. 
Нова вештачка планета "Пионир" V, VIII, 1960, З. 
О већој ефикасности будућих васионских летилица, VПI, 1960, 12· 
Реорганизација васионских истраживаља у САД, VПI, 1960, 1З. 
Детаљи совјетског васионског програма, VIII, 1960, 1З. 
Лансираље првог васионског брода, VIII, 1960, 20. 
још два успеха астронаутике, VIII, 1960, 60. 
Сунчано термички васионски брод, VIП, 1960, 75. 
План васионског истраживаља америчке НАСА-е, VПI, 1960,76. 
Да ли ћемо моћи ухватити радиосигнале са других ·планетних система' 

VIII, 1960, 78. 
Европски удружеш1 програм за васионска истраживаља, IX, 1961, 28. 
Радио веза у васиони, IX, .1961, 54. 
Васионски лет и Европа, IX, 1961, 56. 

Месец 

Војно ваздухопловство планира да дође до података о површини Месеца, 

vr. 1958, 118. ' 
Посматраља Месеца, VI, 1958, 121. 
Кратери на Месецу са именима наших научника, VII, 1959, 55. 
Месец у почецима астронаутичке мисли и научној фантастици, VII, 

1959, 56. 
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занимљивости на Месечевој површини, VII, 1959, 87. 
Најновији подаци о природи терена и пореклу рељефа на Месецу, VIII, 

1960, 14. 
Атлас невидљиве стране Месеца, VIII, 1960, 74, 
Преглед занимљивих публикација о Месецу, VIII, 1960, llЗ. 
Један нови атлас Месечеве површине из 1960, IX, 1961, 53. 
Први глобус Месеца, IX. 1961, 116. 

Мете ор и 

Komrкa је опасност од метеора и метеорских ројева, VI, 1958, 26. 
Пад малог метеорнта у Бразилији, VI, 1958, 57. 
Још неколико метеоритских кратера- кратер Волф, VII, 1959, 87. 
О метеоритском кратеру у Аризони, VII, 1959, 88. 
Двеста деведесетчетири хиљаде метеора, IX, 1961, 57. 
О једној занимљивој збирци метеорита, IX, 1961, 75. 
О сибирском метеориту, IX, 1961, 117. 
Необични болид, IX, 1961, 118. 

Некролози 

Професор Миланковић Милутин (28. V. 1879-12. ХЦ. 1958), VII, 1959 
Двазначајнагубитказасовјетскуисветску астронимију, VIII, 1960,114. 
Др Хајнц Гартман популаризатор астронаутике, преминуо је, VIII, 

1960, 117. 
Умро је сер Херолд Спенсер Џонс, VIII, 1960, 118. 
Један закаснели некролог: умро је Х. П. Вилкинс, IX, 1961, 5З. 
Умро осиивач астробиологије Г. А. Тихов, IX, 1961, 84. 

Планете 

Сатурнов прстен, VI, 1958, 55. 
Пепељава светлост на Венери, VI, 1958, 56. 
Нов астероид групе Албрехт- Алиида, VI, i958, 57. 
Пролази Венере испред Сунца, VI, 1958, 120. 
Температура планета, VII, 1959, 25. 
Неколико занимљивих података о Венери, VII, 1959, 86. 
Ноћна страна Венере, VII, 1959, 86. 
Венерино магнетско поље, VII, 1959, 114. 
Вегетација на Марсу, VIII, 1960, 13. 
Један претсказивач планетских положаја из XVI века, VIII, 1960, 15. 
Ново о Марсу, VIII, 1960, 74. 
Пега на Сатурну, VIII, 1960, 77. 
Радиозрачеља Сатурна, IX, 1961, 55. 
Водсна пара на Марсу. IX, 1961, 56. , 
Посматраља планета аматерским инструментима, IX, 1961, 81. 
Мало података о планети Венери, IX, 1961, 82. 
Проналазак снега на Јуnитеровим сателитима, IX, 1961, 82. 
Постојаље вегетације на Марсу може се ·испитати спектрофотометром, 
xr. 1961, 83. 
Пречник Венере, IX, 1961; 8З. 

Природни сат~ 

. Марсови сателити Фобос и Деимос, VII; 1959, 88 
Стари сателит Земље, IX, 1961, 83 

Разно 

Нови успех астронаутике, VI, 1958, 67. 
Метастабилно стаље племенитих гасова, VI, 1958, 92. 
Ако желите ићи у неки колеџ да студирате астронаутику. куда бисте 
пошли?, VI, 1958, 118. 

Оцељиваља растојаља у астрономији, VI, 1958, 120, 

VII 

У Локид Мисил Системе истраживачким лабораторијама конструисан 
је магнетни пријемник са траком, VII, 1959, 24. 

У "Васиони" су већ поменути резултати мереља зрачеља помоћу америч-
ких сателита, VII, 1959, 55. 

Астронаутичка делатност Југославије, VII, 1959, 86 
Висока школа за астронаутику, VII, 1959, 88 
Аматери ракеташи у nустиљи Мојави, VII, 1959, 111 
Васионq<а опера "Анијара", VII, 1959, 113 
Прва васионска опера "Анијара", VIII, 1960, 77 
Филм о животу фон Брауна "Мој циљ су звезде", VIII, 1960, 117 
Најновија открића у астрономији, IX, 1961, 52 
Алеја хероја космоса, rx, 1960, 114 
Таблица за одређиваље дана у недељи, IX, 1961, 117 

Ракетна техника 

Фарсид-ова ракета ће бити испаљена кроз балон, VI, 1958,25. 
Локид Х-17 тростепена експериментална раета спремна за полетаље на 

полигону војног ваздухопловства Патрик, VI, 1958, 27. 
У ракети "Редстон", VI, 1958, 57. 
У децембарском броју "Совјетска авијација" изнет је цртеж пуtаље 

интерконтиненталиог ракетног авиона, VI, 1958, 57. 
Размере совјетских и америчких сателитских ракета, VI, 1958, 57, 
У једном интервјуу проф. Г. И. Бабат је изјавио да верује да ће бити 

изграђене квантне- фотонске ракете, vr. 1958, 91. 
На концу ове године биће испаљен атомски ракетни мотор, VI, 1948, 92. 
Атомска ракета скоро спремна за паљеље, VI, 1958, 119. 
У САД је остварен мали ракетни мотор, VI, 1958, 119. 
Војно ваздухопловства у САД почело рад и на развоју ракетног мотора 

vr. 1958, 119. 
Проба ракетноr мотора од 25оо кг. потиска, VI, 1958, 120. 
Др Сеиге предложио и пре 30 година конструкцију ракетног авиона 

који може да обиђе Земљу без спуштаља, VI, 1958, 121. 
Лансираље "Извиднице П", VII, 1959, 4. 
Хладне ракете са чврстим ГО})ИВОМ, VII, 1959, 52. 
Пројекат "Меркур", VII, 1959, 82. 
Многим ракетним и астронаутичким примедбама била је ова година бо-

гатија од претходне, VII, 1959, 86. 
.2000 км. висине постиже ракета "Арго", VII, 1959, 88. 
Прво пробио ланСираље капсуле, VII, 1959, 88. 
Почела су испитиваља јоносферског ракетног авиона порт· АМерикен 

"Х-15", vrr, 1959. 88. · 
Џиновски ракетни мотори, VII, 1959, 88. 
Почетком ове године испаљен је у САД пројектил типа "Тор", VIII 

1960, 15. 
Соидажне ракете, IX, 1961, 26. 
Пуни успех огледа у оквиру пројекта Меркјури, IX, 1961, 27, 
Јапанска соидажна ракета "Капоа- 6", IX, 1961, 54. 
Пластична ракета, IX, 1961, 81. 
Полигон за лансираље сондажних и научних експерименталних ракета, 

IX, 1961, 84. 
Први човекови летови са леђШIМ ракетШIМ мотором, IX, 1961, 84. 
Према вестима из Јапана - тамо се развијају нове верзије соидажвих 
ракета "Капоа", IX, 1961, 84. 

Израел је лансирао 5 јула о. г. своју прву метеоролошку сондажну 

ракету "Шавнт П", IX, 1961, 84. 
Експериментални ракетни авион "Х-15", IX, 1961, 84. 
Врло успело лавсираље ракете са баловом, IX, 1961, 84. 

Рuетии. поrои 

По неким вестима специјализовава индУстрија САд ради на освајаљу 
нових погонсюiх маiерија, vr. 1958, 56. . 

Др Валтер Донбергер инсистира на проширењу програма освајаља 
погонских материја, VI, 1958, 56. 

Инжељери творнице Рокетдајн у САД израчунали су да ће реактор за 
атомски погон ракета имати пречник око 1 м, VI, 1958, 92. 

Истраживачка лабораторија Gianini ја постигла специфички потисак 
од 600 сек. при испитиваљу јонскоr ракетноr мотора, VI, 1958, 92. 

.:;, 



i 
11 
11 

1 ~ !· 
·1 

i 

VIII ------~ ----------------·------- В А С И О Н А, VI-IX, Садржај 

У институту за млазни погон у Штутгарту задовољни резултатом опита 

на ракетном мотору са прегрејаном паром, Vl, 1958, 118. 
Један швајцарски хемиски часопис објављује рад на термодинамици 

чврстог озонатора као што је Транс-Стилбен, Vl, 1958, 121. 
Атомски погон, VII, 1959, 24. 
У Локид Мисил Системе дивисион лабораторијама разрађен начин 
директног претвараља хемиске у електричну енергију, VII, 1959, 24. 

Делатност института за физику млазног погона, VIII, .1960, 14. 

Сунце и Сувчев систем 

Промене у магнетским пољима Сунца, Vl, 1958, 120 
Сунце -nроменљива звезда, VII, 1959, 114 
О сунчевим nегама, VIII, 1960, 72 
Претстоји nовећаље тачности астрономске јединице, VIII, 1960, 114 
Затамњиваље Сунчевог руба, које је одређено из криве сјаја за време 

nрстенасте фазе nриликом nомрачеља Сунца, VIII, 1960, 116 
Аматерски снимци тотали:тета 1959 године са Канарских острва, VIII, 

1960, 119 
Мађарски астрономи 15 фебруара 1961, IX, 1961, 53 
Елиптичност Земљиног екватора, IX, 1961, 84 

Човек и други живи орrаиизм.и у васиони 

Лајка nрви васионски nутник, Vl, 1958, 28. 
Ваздухоnловац Доналд Фарел добровољно се подвргао експериментима 

у херметички затвореној кабини, VI, 1958, 90. 

Мајор Давид Г. Симоне ставио се на расположеље за први лет ракете 

са човеком у Васиону, Vl, 1958, 91. 

Истраживачка лабораторија А VCO упутила је предлог за слаље сате
лита са човеком на путаљу, Vl, 1958, 91. 

Инжиљери америчке ваздухопловне фирме Nothrop тврде да у року 
од три године могу конструисати средство којим би се nренео чове~ 

на путању, Vl, 1958, 92. 

Претседиик компаније Мартин Ко. изјавио. је да је могуће послати са
телит са човеком и живог га вратити, Vl, 1958, 92. 

Стручљаци за васионски лет мисле да је могуће заштитити посадУ васион

ског ракетиог брода од зрачеља, Vl, 1958, 92. 

На универзитету у Тексасу студира се могућност коришћеља алги за 

регенерацију ваздуха, Vl, 1958, 92. 

Др Сингер nредлаже три начина заштите од зрачеља, VII, 1959, 23 . 
Имена совјетских астронаута, VII, 1959, 111. 
Да ли постоје у васионском nростору микроорганизми, VIII, 1960, 45. 
Сусрет са оделом освајача Месеца, VIII, 1960, 46. ' 
Сам, тридесетомесечни резус мајмун, VIII, 1960, 46. 
Оптимизам у предвиђаљу оствареља човекових летова на друга не

беска тела, VIII, 1960, 117. 
Совјетски примјер Хрушчов о слаљу човека у Васиону, VIII, 1960, 117. 
Први човек у васиони - подвиг Јурија Гагарина и успех космичког 

брода сателита "Исток", IX, 1961, 1. 
Успешно спуштаље шимпанза Хема, IX, 1961, 24. 
Балистички летови Шеперда и Грисома, IX, 1961, 39. 
Историски лет Германа Титова, IX, 1961, 65. 
Други човеков балистички лет у кабини "Меркури", IX, 196!, 84. 
Забелешке наnрављене у васиони, IX, 1961, 115. 
Однос према људима других планета, IX, 1961, 116. 
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Одzоворни уредник 

НЕНАД ЈАНКОВИЋ 

ВАСИОНА . часопис Астрономскоr дРуштва "Руђер Бошковић" и Астронаутичкоr дРуштва 
БаЗдУхопл~вноr савеза Јуrославије, излази четири пута ro~e: rо.цишља претплата 
240 динара поједини број 60 динара. Чланови оба Друштва добизазу часопис бесплатно. 
Ученици ~их школа :моrу користити колективну претплату: четири ученика који се 
учлане у једно од Друштава, уз снижеву члавариву од по 60 динара ro~e сваки, 
добијају заједнички један комплет часописа.- У.редвиштво и ад:министрациза: Беоrрад, 
Узун_Миркова 4/1. - Телефон 22-371. - Чековни рачун 101-.Т-318, са напо:меио:м ,,ЗА 
ВАСИОНУ". - nоштав.ски фах 872. - Власник и издавач: ,,Аеросвет", лист ВСЈ.-АдРеса 
Астрономскоr Друштва "Руђер · Бошковић": Београд, Волrива 7, број рачувске кљижице 

10-КВ-32-6564160. - Штампа Војно штампарско предузеће, Београд 

Prolaz rakete kro~ jato Vlasica, posmatran 
19 oktobra 1957 sa Univerzitetske stanice u 

Luizijani (SAD). 

Objektiv 15/50 cm. Pri skidanj.u kape obj~
tiva izazvano је jako treperenje na pocetku SIIll-

.. Цlanfa~. u. traj~iU: . ·щ . tri sekunde. · 
·-.,,, . ·:~(~·~ · :~d: .i~~c:~: .. ~~oi. XVIIr Њ- 2) 
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ЧАСОПИС 3А -АСТРОНОМИЈУ И АСТРОНАУТИКУ 

. ·:· 

· Првим вештачким сателитима, који, ;кружећи око Земље, потврђују 
законе које је људски ум_ открио, Уредвиштво посвећује овај -број 
"Васиове" 

·од _: AEPOIIAYTBKE КА АСТРОНАУТНЦН 
• • ' .~ • • • : • • 1 : • • 

Није се · юi~ршило ни два с~олећа како . 
се . чqве}{, подраж~вајући ди:зање . дима у вис, 
;винуо. у небеске висине ~а . справи . к.оју је сам 
направИо, на тај начин што је лаким платном 
лоnтастог облика оба:вио. дџм и њеr.ов извор, 
те . тако сконцентрисао . тоrrле димне гасове 

лакше ОД . ваз.ЦУ?Са, да би ОНИ СВОјОМ "узно
СНОМ СИЛОМ" ПОДИГЛИ СПраву названу ба
ЛОНОМ. 

· С друге стране човек, гледајући како 
птице лете, ямао је још . одвајкада жељу да 
и сам полети, па је правио себи крИла и ска
чући са торњева или узвишица некад падао 

уз прелом костију, а некад се и успешно спу

штао · на Земљу, ту узрочницу огромне при
влачне .. силе .. -:- . грав11:тације, односно силе 
теже . .. 

: И једва је ,протекло пола столећа од како 
је ,човек ~а летеЛИIЏ1 теЖој · од ваздуха, са 

елисним п<>tоном, успео да· полети са земље, 

а данас не број еlЩ авиони и хеликопl.rери уз
лећу дању. и ноћу и прелећу државе, конти- . 
ненте . и океане. 

У почетку развоја "аер6наутике", ОДдО
СНО ваздухоnЛовства, конструктори летећих 

справа и летачи нису расnолагали нити по

требним ~нањем из науке и технике нИТИ 
техничким средствима, које· је "аеротехника" 
нова грана технике изискивала. Зато је и 

развој ваздухопловства ишао релативно ла

гано, што се видело и по рекордима брзине, 
висине, . носивости и дОЈiета које су авиони 
из године у годину постизавали. Па и рела

тивно скрmмни резултат~ у почетку су по

стизавани захваљујући више емпиријњ· екс

периментисања него научно-техничким ис

траживаЊима Ваздухоп.Јiовство ј е захтевало 
и велика средства, којима нису располагали 

тадашњи конструктори и летачи уrлавном 

ентузЈ1јасти. До већих средст~ва се долазило 
тек када су и војни кругови увидели велик~ 
могу)\ности употребе ваздухопловства и за 

ратне циљеве. 

. В~лики скок у квалитету постигнут је 
~вођењем авиона са млазним погоном, са ко
ЈИМа се лети много брже и на већу висину. 

Иако млазни авиони троше много више 
горива њихова -примена и за путнички · сао

браћај, и~ко иде полако, уследиће сасвим си
г'урно. 

· Али домен ваздухопловства због система 
погона иде ка својим границам~, јер мотори 
елисо-клиiПIИ, елисо-млазни·, турбо-млазни и 
набојно .... млазни . (атоДиди) за свој рад троше 
као оксидатор кисеоник из спољнег ваздуха. 

Пошто притисак и густина ваздуха са виси
ном брзо опадају то ови мотори не могу да 
раде преко извесног "врхунца''; а ·то. је око 
20 киЛометара~ 

Један од погодних система погона за ле
тење кроз · висще слојеве ЗемљШiе атмосфе
ре, ракетни погОн, . познат · је већ пар хиљада 
година, али се он употребљавао углавном за 
ватромете И ратне с~рхе, бомбардовања крат
ког домета. 

Али су се од почетка 20 века велики 
умови · човечанства, Рус Циолковски, Фран
цуз Ено-Пелтери, Американац Годар, · Немац 
Оберт и многи други, :qочелИ бавити научно
истраживачким раДом За · примену . ракетног 
погона за лете}Ье кроз. више слојеве Земљине 

атмосфере, ha И ван њ~, к~ интерп.Ланет·а:р- · 
ни простор. 

~ногобројни научи~ и технИчари свих 
нација теоретским расматрg.њем и прорачу
нима доказали су, да ј·~ могуће л'етење ~- и у 
безваздушн~м међуiЈЈiаН:етарно~ . простору са 
ракетним погоном, , јер летелица носи собом 
са Земље и гор~о и оксидатор. Досада из
вршени осн6вни · Истраж·Ивачки радови · садр-

. же до .детаља разрађене терретске -пр9'ра
чуне пОтребне за прИлаз техн:Ичком оства
рењу _. и . развоју лете.Јiйца за .вИсоке слојеве 
Земљийе атмосфере и интерпланетарни про-
стор. _ · 

· Но и овде је човек пришао поДражавању 
природе, овог пута подражавању кретања 



природних сателита небеских тела, те се 
тако родила идеја да се створи направа, са 
ракетним погоном, која he се одбацити од 
Земље и продужити да се даље без погона 
oбplie око Земље, као љен вештачки сателит, 
по угледу на природни сателит Месец. 

Иако је у стручној штампи веh одавно пи
сано, 0 могућностима лансираља вештачких 
Земљиних инструменталних сате~та, непо
средни повод за лансираље била Ј е примена 
оваквих справа· при истраживањима У о~в~
ру Међународне Геофизичке Године, коЈа Је 
заказана за време од 1. 7. 1957 до 31. 12. 1958 
rодин~. Још је крајем јула 1955 претседник 
САД објавио да he од стране САД бити лан
сирани вештачки сателит за време -МГГ, на 
шта је од стране ру~оводиоца СССР-а ~дrо
ворено да he се и из СССР-а лансирати са
телити. Међутим, у стручном , погледу ланси

раље вештачких инструменталних сателита 
претставља логични наставак веh преТХОW!ИХ 
лансираља једностепених и двостепених ра
кета са инструментима за испитиваље висо
ких слојева атмосфере; при томе с_у ракете 
лансиране вертикално постизале око 400 ки
лометара висине и поново падале на Земљу, 
уз спасаваље инструмената падобраном да се 
не би при паду разб~ли. Тако, су мереља вр- _ 
шена · само изнад појединих тачака на Земљи 

, и трајала су само по неколико минута. Ме
ђутим, вештачким инстр-ументалним сатели- _ 
тима омоrуhена су синоптичка мереља око 
целе Земље, чиме се добива много више по-

датака. . 
у свету ' цостоји један јак организовани 

покрет осниваља астронаутичких др~ава 
у појединим државама. До данас постоаи веh 
преко 20 националних друштава и она су 
учлаљена _ у Међународну астрона~тичку фе
дерацију. Циљеви .ове . организациЈе еу 8а се 
ракете и вештачки сателити, те и будуhа 
оствареља васионских бродова, не користе з;;t 
ратне сврхе, веh да се ставе у. службу мира 
за развој науке за добробит целог чове
чанства. 

- Међународна ас~ронаутичка федерација 
својим годйшљим конгресима стручљака, од 

свог постојаља за време ОА 7 гоДЈ;Пiа, ~ао и 
преко стручне и друге штампе, успела Је да ·_ 

се афирмира до те мере, да је примљена за 
конзулативног невладиног органа УНЕСКО, 
органа Уједиљених нација за наста~у, науку 

и културу. 
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И наша држава је једна од оних у којима 
посто ј е астронаутичка друштва, и то Астро
наутичко друштво Ваздухопловног савеза Ју
гославије, са седиштем у Београду и Астро
наутичка секција Хрватс~ог--природословног 
друштва са седиштем у Загребу; Астрона
утичко ~руштво ВСЈ ч~ан је Међународне 
астронаутичке федерациЈе. . 

Оба друштва су, за време свог .постоЈаља 
од 1953 годиНе, својим скромним могућно
стима допрИнела пропагираљу ракетне тех
нике и астроунатике у на~ој држави, как~ 
кроз сарадљу својих стручљака у дневноЈ 
штампи и на радиу, тако и издавањ~~ посеб
ног тромесечног часописа "Васиона , сарад
љом АстронаутиЧкоr друштва ВСЈ ~ Астро
номског друштва "Руђер Бошкови~ , као и ~
кроз- сарадљу Астронаутичке секци-Је ХПД У 
чаоопису "Природа". Сем тога су наша. астро
наутичка друштва одржала многобрОЈне са
станке са јавним предаваљ11ма са ~мама из 
астронаутике ближе и даљае будуhности. 

Данас два вештачка Земљина и~струмен
тална сателита веh круже око своЈе матице 
Земље, засада совјетски и амерички, а У бли
ској будуhности енглески, можда француски, 
па и други. -

После he се приступити лансираљу У ви-
ше _слојева Земљине атмосф~ре -лете~а но
вог типа: ракетоплана" - комбинациЈе ра-

" . " а кете и аероплана, "сате~оида -- сате~ита с 
доnунским погоном за исп~т~а~е наЈВИШИХ 
слојева атмосфере, "ракетел~а - комби
нације ракете и сателита са погоном, па ва
сионских станица и васионскИх бродова за 

/путоваља прво интерлунарна а пот~м и ин-

терпланетарна. . 
Аеронаутика је у почетк! свог развоЈа 

пошла путем емпирије- екс~ериментисаља, 
а астронаутика иде путем на~но-истражи
вачко-раЗвојног рада, те су сви изгледи за 
бр:Жи временски развој · _ ас~ронау~ке У од
носу на досадаш~и р~ЗВОЈНИ пут аерона- · 
утике. . . . 

Но, како ј е за раз во] астронау~ике по-
требно много виШе средстава, а и љен домен 
излази из надлежности појединих држава ~а 
и блокова држава, то би много целисходни]е 
би~о остваре~е широке међ~ародне сарадље 
у оквиру уједиљених наци] а, -за примену 
свих врста ракета, сателита и васионских 
бродова у служби мира за добр<:Юит целог 
човечанства. 

И'ИЖ. Коста И. Сив-чев _; 

MOGUCNOSTI PRENO~A . !ELEVIZISKJH PROGRAMA 
. PREKO VESTACKIN SATELITA ---

Pojavoi:n prvog veStaёkog satelita pocelo 
se razmis!jati i na njegovo koriscenje za raz~a 
naucna istrazivanj~. Isto ta'ko pocelo se poml
sljati i na njeg()VO kori~cenj .e za svakodn~vn~ 
potrebe coveka na zemlji. M-nogi се ~е za~1t~t~ 
na koji se n·acin цюzе vestacki satellt kor1st1t1 

za takozvanu siroku primenи, tj. da svaki co
vek oseti da ga zaista koristi. N а ov_o pi t~j е 
dala ј.е odgovor .elektronika } . rad1ote~n1~a, 

Strucnjaci su vec davno dosll ·d~ zaklJи;k~ 
da se domet televiziskih staпica moz~ po~ec~t1 
ako se ироtгеЬi predajna ~ntena, 'ko]a Ь1 blla 
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vrlo visoka. Poznata је stvar ·da se televiziski 
signall sire pravoliniski kroz prostor, isto kao 
sv.etlost, te је potrebno ·da se prij emna · i pre
dajna antena u stvari vide medusobno, da bi se 
priiem mogao normalno odvijati. Sve kon
strukcij е koj е su v.ezane za Zemlju bile su ve
oma niske da Ьi se preneo televiziski signal na 
velika rastojanja. Zato se doslo na i•deju da se 
postavi jedna relejna stanica na avion, koji Ьi 
krиzio na visini od oko 10.000 metara iznad ze
nil i е. N а taj nacin bi se televiziski signali 
mogli pr.eneti na udaljenj е od. oko 300 km. Ovaj 
sistem poznata је pod imenom »stratovizija«. 

Medutim i ovakav nacin povecanja dometa 
pokazao se nedovoljnim. · Pojava _ vestackog 
satelita navela је stгu-cnjake da pomisle na po
vecanj.e dometa televiziskih prenosa na mnogo 
vece daljine. Ako Ьi se postavila jedna relejna 
stanica na samom vestackom satelitu, koja . Ьi 
od glavne stanice primala signale, pojacavala 
ih i emitovala ka z·emlji, onda bi s.e domet mo
gao u mnogome povecati. N а taj nacin Ьi se 
skoro polovina Zemljine kugle obuhvatila sa 
prijemщn televiziskih signala и trenutku kada 
se satelit nalazi iznad same stanic.e. Ali kako s.e 
sat-elit krece to Ьi izazvalo i~vesne te8koce. 
Medutim, ako Ьi se pиstila tri ili vise vestac
kih satelita, koji bi Ьili pov.ezani putem radija i 
·od· koiih Ьi svaki Ьiо u stariju da prima televi
ziske signale sa centralne emisione stanice, ро.:. 
jacavao ih i emitovao ka zemlji, onda Ьi · se , 
mogao gledati televiziski program te emisione 
stanice na svakoj tacki Zemljine povrsine. 
Naravno da .bi u tom slucaju sami sateliti tre
Ђalo da ·budu иdalj eni jedan od drugog tako 

, da ne ometaju jedan drugog prilikom emito- ·· 
vanja signala, i da »pokrivaju« svojom .emisi
jom razlicite delove Zemljine kugle. Tada Ьi
smo, priHkom kretanj.a satelita, prvo gledali 
program koji prenosi jedan satelit, а zatim, 
kada on zade za horizont, pojavio bi se drugi, 
koji Ьi prihvatio .emisijи, i tako dalj е1• Moglo 
Ьi se pomisliti da је ovde potreban veliki broj 
satelita. АН ako se pozove u pomoc matematika 
moze se lako izracunati da Ьi sa tri vestacka 
satelita moglo i ovo pitanj.e u potpunosti da se 
·resi. 

Sto se tice tehnicke strane ovog proЬlema, 
pojavile Ьi se vrlo velike teskoce, zbog toga 
sto su za emisione stanice potrebni veoma glo
mazni uredaji i ogromni izvori napajanja elek
tricnom eneгgijom. Ali to, sto danas predstav
l]a teskoce ne znaci da се i и buducn(>Sti pred
stavljati. Svakim danom se pojavljuje tzv. 
rninijaturni elektгonski materijal, tkoji се и bи
duenosti odigrati veoma vaznu ulogu i resiti 
tehnickи stranи ovog proЬlema. Za napaj anj е 
elektricnom enerei.j om vec se danas koriste 
suncane baterij.e, koj е mogu da dаји prilieno 
veliku enerPi.iu, ali su jos uve'k glomazne. Ме- . 
dutim, radi se vec na minijaturnim tipovima 
ovakvih izvora napaj anj а. 

Pored ove primene televizij а se preko ve- · 
stackih satelita moze koristiti i za snimanja 
terena izna·d koga se satelit kre:ce. Na taj nacin 

se mogu uociti sve promene na Zemlji vrlo 
brzo i odmah иneti и odgovarajuce geografske 
karte. Ovo Ьi bilo veoma vazno za naиcna 
istraZivanja zemljista do kojih se vrlo tesko, ili 
nirka:ko, ne moze dospeti. lsto tako · neobicno је 
vazno kontгolisati kretanj.e v-elikih santi leda u 
polarnim predelima za sta se moze . koristiti 
ovaj nacin pr.enosa potrebnih podata'ka. 

Televiziski иredaji na.. vestackom satelitи 
mogli bi se koristiti i za snimanja drugih pla
neta. Na taj nacin bi se prilicno smanjile optic
'ke smetnj.e, koje poticи iz atmosfere. Sama 
snimanja Ьi se mogla vrsiti и trenutku kada se 
satelit nalazi najblize zeljenom nebeskom telu, 
bez obzira na vremenske prilike na mestи pri
j.ema televiziskih signala, te tada vreщenske 
nepogode ne Ьi ometale astronome u ispitivanjи 
povrsine nebeskih tela. · 

Ing. Pavle Pejovic 

-LAnSIRAn TRECI SATELIT 
Sasvim neocekivano u SAD је, 1 februara. о. g. 

u 04.45 casov:a, sa Ь'аzе u . Кејр Keneveralu u Floridi, 
lansira.n uspesno prvi americki vestacki satelit. Ali, 
uprkos najavljenom .i dvaput neuspesnom satelitu iz 
projekta »Vengard; to је bilo de1o Vernera fon Brauna 
а raketa koja је ubaci1a satel_it bila је »Jupiter С«, 
izradena u Redstoun Arsenalu suvozemnih snaga SAD 
u Hantsvilu, Alabama. 

Ovaj satelit nazvan »Istrazi
vac« skromnijih је. dimenzija od 
svoja dva sovjetska prethodnil~:a, 
tez~k samo 13,365 kg а dug 0,5 
metra. 

Krecuci se putanjom koja је 
vrlo eksentricna, brzinom od 
28.900 km/ cas, odnosno obilazeci 
Zemlju za 113 minuta., satelit se 
od nje udaljava za najvi.Se · 2. 720 
km, ра se r.acuna sa vekom tra
janja od 2,5 do 10 godina. Orblta 
satelita nagnuta је za 40° .u odno
su na ekvator. 

u satelitu su smestene dve 
emisione stanice · teske ро 1 kg 
koje emituju, na talasnim duii
nama 108 odnosno 108,3 mega
cikla, rezultate merenja manjeg 
broja instrumenata teskih ukup
no 4,5 kg. Ovi instrumenti beleie, 
d_ejstvo kosmickih zrakov·a i uti
caj kosmicke prasine na spoljne 
povrsine. 

Kako se iz prvih vesti vidi, 
»Jupiter С« modificiraJI је u 
cetvrtostepenu raketu, da bi u
spesno izvrsio zada.tak. Као sto 

· је poznato, projektil »Jupiter С« 
.је razvijena raketa »Redstoun« 
sa dva ·dodata stepena, sa pogo
nom na cvrsto gorivo u njima. 
Septembra 1956 ona је ро prvi 
put lansirana i to uspesno, pre-
Ietevsi vec onda 5.300 km. Vec 

tada govorilo se о nюgucnosti da se pomocu nje lan
sira ve8tacki satelit~ N а taj nacin, ovaj dogadaj ne 
Ьi pretstavljao bas potpuno iznenadenje, iak9 Ьi, . mo
Zda, na prvi pogled, davao utisak za cetiri meseca 
izvrsene uspesne improvizacije, od strane poznatog 
konstruktora raketa fon Brauna (na slici Americka 
raketa »Jupiter-C«). 

lng. V. М. 

1: 
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ПРВИ ВЕШТАЧКИ 3ЕМЉИНИ САТЕЛИТИ . 
лансираље првог .. вештачк~г Земљиног 

сателита које је извршио СовЈетски Савез 
обележило је почетак нове, међ!планет~рне 
ере у историји човечанства. ОваЈ догађа] за- . 
сенио је сва остала збиваЊа на међународ
ном, како политичком, тако и научно-технич
ком по.r.ьу, дајуhи људима и практични доказ 
да су летови у васиону не само м~·гуhи, веh 
и · данас приступачни. А људи КОЈИ су, д?
скора, на астр.онаутику гледали са потцељи
ваљем и неверицом, сада се диве љеном ПР-: 
вом великом достигнуhу. 

Овај тријумф совјетске науке и технике 
изазвао је право одушевљеље код астрQна
умара читавог света, без обзира на нацио
налност, а nризнаље од стране стручљака 
који су · досад скептички гледали на све про
јекте за проц.ираље у васиону. 

Но, с друге стране, он је узбур~ао јавно 
мљеље у САД које је сматрало свОЈУ земљу 
апсолутним фаворитом ка првом закорачи

ваљу у васиону. Почела је оштра полемика 
и критика - досадашљег система рада на раз
вијаљу ракета у САД, а, посебно, на л.анси
раљу вештачког Земљиног сателита. 'УЈедно, 
то је повукло за собом не само званичне 
истраге по овом питаљу, веh и далекосежне 
анализе система школства, места стручљака 
у друштвеном животу САД и организације 
научног рада уопште. 

Притиса~ јавног мнеља и званИчних . ~ак- . 
тора да се убрза лансираље америчког но
·сача сателита у оквиру nројекта "Венгард", 
вероватно је знатно утиЦао ."и · на први не
успех приликом првог покушаја љеговог 
лансираља, 6 децембра, на К е јп Кенавералу, 
у бази Петрик на Флориди. 

Али, лансираље совјетских сате·лита 

,,фантастичне" тежине, како је неки .нази
вају, дошло је до израза и у новом орИ:Јенти
саљу војне стратегије, мада преовлађуЈе уве
реље да развој међуконтиненталних дириго

ваних пројектила знаЧи снажан фактор мира, 
баш због чиљенице д~, засад, не постоји ни
какво оружје против :Њега и да су и нападач 
и . нападнути изложени подједнако љеговом 

уништа:Вајуhем дејству на свакој тачк.и Зем
љине површине. Авиони као да су, одЈедном, 

,. дошли у други план. 

Зна-чај ово~ до~аlјаја 

Изјаве поводом лансираља првих Земљи
них вештачких пратилаца дају се само у су
перлативима, од стране највеhих аvторитета 
науке, технике и ј авноr живота. Импресивно, 
г:{1гантско, фантастично достигнуhе, то су 
обични изрази које је изазвала прва вест о 

успешним лансираљима оба совјетска Спут-
ника. 

"То претставља поновни доказ о спос~-:
ности совјетских научника. Њихова наука Је 
здрава, рад добар и они знају шта раде", 
кажу амерички стручљаци. 

"Избациваље сателита је не~ељив до-:. 
принос свет~кој науци", изјављуЈе се У Ен-
глеској, али и: 

"Потребно " је водити контролу над међу-
народном политиком, како бисмо очували чо
вечанства од пропасти~ опомиље индиски 

премијер Нехру. 
За нас астронаутичаре овај · успех значи 

t:. • први оствареље давно очекиваl{ОГ дога .. Ја]а, , 
корак на путу ка искрцаваљу човека на Ме
сец. Знатно се приближило време када he 
човек освојити васиону и премашени су ро
кови у којима су се пре'двиђали први успеси 

у том правцу. 

Сл. 1. Цртеж : једне тростеnеие ракете~иоса-ч.а ве-
, шта-ч.ко~ Зе.м.љиио~ сателита, схе.м.атски nретстављеие 
у совјетско.м. -ч.асоnису "Наука и жизп". Обајшљеље:. 
1 _ сателит, 2 - .м.ехаииза.м. за ље~ово одбациваље, 
3 ~ електронски уређаји, 4, 5 и 6 - резервоари за 
~ориво дру~о~ стеnена; 7 - ракетни .м.отор дру~о~ 
стеnена, 8 - електронски уређаји, 9 и 10 - резер
воари, 11 - турбоnу.м.nа за ~ориво, 12 - ракетни 

.м.отор nрво~ стеnена. 

ВАСИОНА Vl, 1958 број 1 ---·---- -- -- --- ·- - - --- - - - ·-·--· ·- - ·----

0-че-кивања у вези нових подухвата 

Некада скептици, људи су данас постали 

нескромни и оптимистички у својим очеки
ваљима даљих успеха у астронаутици и не 

мислећи на огромне тешкоhе које · је тре
бало савладати да би се довде дошло и ко
лико још проблема очекује своје реше·ље од 
блиске будућуности. 

Сл. 2. Путаље nрво~ и дру~о~ сате.љита око Зе.м.ље. 

Чиљеница је да је учиљен први корак ка 
Месецу. Човек је, чак, послао и своју .жИВу 
извидницу у облику пса Лајке. Када he се, 
међутим, он сам отиснути, када he домашити 
Месец? То су питаља која су последљих не
деља највише Постављана. Шта нам спрема 
будућност? 

Неhемо више излагати уоnштене и добро 
познате претпоставке, већ цитирати . и'зјаве и 
мишљеља највеhих научних ауторитета која 
су се чула у вези прорицаља непосредне бу
дућности астронаутике. 

Пре свега, очекује се да треhи совјетски 
сателит буде знатно већи. Енергију за рад 
својих електричних уређаја треба да добије 
r1з Сунчеве енергИје која he пунити љегове 
акумулаторе. ·када ће он бити лансиран, то 
се још не зна. Један совјетски научник дао 
је изјаву да треhи сателит избачен из СССР 
треба да кружи око Земље, а, затим, око Ме
сеца. Према томе, избациваље следећег Спут
ника, наводно, треба да претставља. прву 
етапу да се достигне Месец. 

"Руси · могу сутра упутити и ракету на 
Месец", каже К ен ет Г ет л енд, потпретседник 
Британског интерпланетарног удружеља. 

"Човек за неколико година може ступити 
на Месец", изјављује· енглески астронаутички 
стручљак Томпсон. 

"Могу се избројати године до тренутка 
када he почети летови на Месец и друге пла-

нете'', сматра познати совјетски конструктор 
авцона Тупољев. 

"СССР је у стаљу да пошаље на Месец 
или Марс рак ету без људи", пише познати 
совјетски астронаутички стручљак Штерн
фелд. 

"СССР he послати прву ракету на Месец 
кроЗ две год~е а ракету са човеком за 5 -
10 година", изјављује научник Стањукович. 

"Није далеко дан када he прва совјетска 
ракета доспети на IYieceц а за коју годину 
лет Москва - Њујорк трајаће само 10 ми
нута'\ каже Благонравов. 

А кој е су даље конкретне ·перспективе? 

,,У совјетским лабораторијама истражује 
се могућност лета једне ракете на Месец и 
око Месеца, с тим што би се ракета вратила 
на Земљу", рекао је проф. Седов. 

ТАСС, опет, пренео је саопштеље да се у 
СССР-у ради на усавршавщьу космичког про
јектила за пут на Месец. Наводе се три про
јекта: 

I- проф. Чеботарева, према којем ракета 
да обиђе Месец на висини од 30 к.м. ; 

П - младог 2·5-.огодишљег научника Ј е
го рова у којем би требало да се ракета, да
љинским управљаљем, лансира у кружење 

око Земље, па да се избаци у правцу Месеца 
који би једном опкружила и вратила се -на
траг у путаљу кружеља око Земље, и 

III - проф. Хлебчевича који планира из
бацивање ракете за пут око Месеца ,са ви
соке планине. И он ·Предвиђа теледириго
ваље. 

Амерички стручњаци, са своје стране, не 
негирају ове могуhности које се човечанству 
пружају у блиској будућности. Они тврде да 
се за 6-8 година може избацити сателит са 
2...::_4 члана посаде, на висину од 800 к.м., бр
зином преко 25.000 к.м./'ч.ас. Четворостепеном 
ракетом, према љиховом мишљељу, може се 

стићи до Месеца. Само, цена од 5-10 мили-

Сл. З. Из~лед унутрашљости носа сателитске ракете 
(скинута аеродииа.м.и-ч.иа обло~а). Сасви.м. наnред па 
врху је иистру.м.еитација за исnитиваље ултраљуби- , 
-ч.асто~ и реит~еиско~ зра-чеља Сунца. · Поред ље~а 
у лоnти налази се радиоnредајиик. Позади види се 

дио кабиие у ко.м.е је била с.м.ештеиа .Цајка . 
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она долара која се, у вези са овим, у штампи 
наводи, изгледа рретерано оптимистичка, ка

Да се узме да је пројект "Венгард" већ про
гутао преко 20 милиона долара. 

Исто, тако, у једној својој изјави, совјет
ски стручљак _ ст·аљукович _тврди да се у 

ОССР-у већ ради на изради фотонске ракете 
која би, теоретски, могла да _ постигне брзину 
светлости. 

Да ли су сва та тврђеља основана након

кретним: припремама или су резултат оду

шевљеља _ првим успесима? Свакако да не. 
Она су сасвим реална у случају да се уложе 

_ одговарајући напори а то је, уверени смо, у 
стању да учини Совјетски Савез. 

Сnуткик I 
Само лансираље сателита од стране 

СССР-а очекивано је, али је запрепашћујуће 
деловала вест о великој тежини првог сате

лита, као и изјава генерала Благонравова да 
избациваљу није претходило ниједно пробио 
лансираље. Остали подаци углавном су већ 
познати и мИ их доносимо сређене. 

Лаксирање првог сателита извршено је 
4 октобра 1957 године у 21 час 28 минута по 
московском времену. Неки претпостављају 
да се то догодило у Охотску, Сибир. Тако 
исто, обзиром на велику тежину сателита, 
мисли се да је ' ракета-носач сателита, у по
летаљу, биЛа тешка преко 100 тона И имала 
потисак преко 120 тона. Дужина, наводно, да 
јој је била реда 50 .м. Такође, наводи се да 
ј е ракета била тростепена и да ј е била испа
љена на к.Ласичан најекономи'!:{нији начин. 

Путања нагнута под углом од 65° (према 
неким изворима - 61° 47') у односу на полутар, 
елипсаста, са великом осовином елипсе ду

гачком 13.950 -х:.м,. Апогеј на висини 900 к.м,, 
перигеј на 30() -к.м,. Просечна висина, према 
Пикерингу, САД- око 600 -к.м,. 

Вре.м,е обилажења - 90 минута 2 секунде, 
односно 15 обрта око Земље на дан или, от
прлике, 1.350 обрта за три месеца, колико се 
првобитно очекивало да ће се сателит задр
жати у путаљи кружеља око Земље. Брзина 
до 28.800 к.м,/час. 

Тежика самог. сателита 83,6 к2, пречник 
58 C.At. Лопта је, наводно, израђена 'од споЉа 
високо полиране л_егуре алуминијума · и ис

пуњена била азотом. Њена спољна пресвлака 
била је од материјала који одбија _ 90% Сун
чеве светлости. 

Си2ка.љи, испрва се мислило да нису са
државал:И никакве податке о мерељима, већ 
да су давани само ради утврђиваља положаја 

сателита. Но, то је касније демантовано. Три 
недеље они су емитовани на та.Ласној Дужини 

_ од 40.002 MHz и 20.005 MHz (15 и 7,5 метара) 
у трајаљу знакова оД, 0,3 се-х:, а према некима, 
тачније, 0,428 се-х:. Емисије су вршене преко 
две радио станице снаге 1 watt од којих је 
једна раније престала са радом. Сателит је 
располагао са 4 антене дужине 2,4 - 2,9 .м,, 
Сигнали су му показиваЈrи јак утицај јоно
сфере. 

Остали детаљи о ракети, сателиту и опре

ми нису познати, иако је совјетски физичар 
Фесенко изјавио да је помагао приликом ин
стаЛИраља инструмената за фотографисаље и 
одашиља:Ње фотографија у сателиту. 

Ракета сателита пала је 1 децембра 1957 
године, наводно негде око Аљаске, пошто је -
кружила 58 дана · и прешла за то - време 39 
милиона километара. 

Спутки-к II 

- Други совјетски сателит изазвао је запре
пашћеље због својих . огромних ди~енз:ија -
508,3 -к2, што је дало повода за претпоставку _ 

или да је љегова ракета-носач тешка у по
летаљу преко 5Щ) тона или да је за моторе 
коришћено неко ново гориво. Касније, совјет
ски научник Стањукович је изјавио да није 
примељена нуклеарна енергија, већ течно -
супер-гориво. 

Лаксирање - је 'Обављено 3 новембра 1957 
године, у 5 часова 38 минута по московском 
времену. Место лансираља непознато. 

Путања- под углом од 60° у односу на . 
екватор, са максималном висином 1.700 а ми
нимална 300 -х:.м, . 

Вре.м,е обилажења ~ 1 час 43,6 минута. 

Тежика сателита, заједно са кабином са · 
псом Лајком - 503,8 -х:2. Она обухвата ин
струменте за мереље космичких зракова, 
температуре, притиска, ултраљубичастог и . 
краткоталасног дела спектра Сунчевих - зра
чеља спекталних испитиваља (по нек~а те-' . -

левиЗиске уређаје за одашиљаље показиваља 1 
инструмената). Код пса, инструменти треба 
да су регистровали рад срца, притисак крви, 

дисаље и телесну теМпературу. -
Сu2кали су одашиљани _са- две радио ста

нице, на истим таласним дужинаl\1:а кВ:о и код . 
Спутника I. Били су знатно сложени]И, него 
код Спутника I и престали после 7 дана еми-: 
то ваља. 

Трајаље кружеља предвиђа се на најмаЊе 
неколико месеци, па, можда, 11 година. 

За2окет-ка око пса Лај-ке -, 

Још nрвих дана по лансира~у Спутника П 
са псом Лајком, совјетски научници дали су 
неколико изјава да ће пас бити враћен, по · 
могућству жив, натраг на Земљу. 

- Радио Москва Пренела је 3 новембра ми
ш.iьеље Благонравова да he псето бити падо.
браном спущ:тено на Земљу. 

Др. Пазјекин и проф. Петровски, пак, из
јавили су 4 новембра да ће пас Лајка, на по
годној висини, бити избачен из са'Гелита. 

"Лајка he бити -спуштена, вероватно у 

року од недељу дана и биће nредузете све 
мере да се она врати жива и сnусти на тери
торију СССР-а", изјавио је 5 новембра ди
ректор Московског планетаријума Баскин. 

Касније, после неколико дан;а ћутаља о 
здрављу Лајке, 12 новембра, проф. Поржев-
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ски изјавио је да је Лајка угинула и да се, 
засад, не зна како би се вратила на Земљу. 

Према накнадним извештајима она је 
имала храну за само 6 дана и последљи љен 
оброк садржао је смртоносну дозу опијума. 

Неке опсерваторије . и посматрачи, међу
ТИ!\1:, видели су, 7 новембра, извесно тело које 
ј~ пратило Спутника п 'И све се вИше од љега 
удаљавало. Из СССР-а тврдило се да је то 
одбачен омотач сателита, али постоје ми
шљеља да се радило о покушају спуштаља 

Лајке. 

Да ли је испаљека ра-кета пре.м,а Месецу? 

На Западу јавиле су се, 7 новембра, гла
сине да је СССР лансирао ракету према Ме
сецу. Ова тврђеља засниван:а су на неким 
непознатим сигналима ко9и су, тобож, дола
зили из васионе, ·као и на изјави совјет~ког 
делегата у ОУН Собољева који је, цаводно, 
изразио наду у том смислу. 

Можда је такав покушај и учиљен, па се 
може довести у вези са телом у близини 
Спутника П, 7 новембра, в1;1ђеним и из Бео

. града. 
Узимај'уhи у обзир да би једа;н неуспех, 

макар и у тако грандиозном и тешком поду

хвату, дао . материјала злобним к<;>ментарима, 
може Ge претпоставити да _CCGP :није хтео 
да ризикује никакво објављиваље. · 

Многи инструменти оперваторија били су, 
ипак, 7 _новембра, уперени на Ме_сец1_ јер се 
приликом љеговог помрачеља очекивало 

евентуално експлодираље маг:цезијеве или 

атомске бомбе, као светлосн:ог сигнала о .;то-

ме да је човек домашио летећом- справом и 
Месец . . 

Недостатак икаквих вести , у том смислу 
прет~тављао је мало разочараље, макар и 
после толиких успеха. 

; &~i~!~~:~5.t?iit' 
Слу-чај "Век2арда" 

После лансирања совјетских вештачких 
сателита, претпоставља сэ да ј е убрзан про
јект "Вен~ард", иако је раније било најав
љено одлагаље лансираља америчког сате

лита за март 1958 гоДине. Додуше, овај са
телит требало је .да буде знатно скромнијих 
димензија од раНије предвиђеног 10 кило
грамског, са обим ом од пола метра. 

Верова'!'Н:О је форсираље задатка због 
престижа и довело до експлозије "Венгарда", 
6 децембра 1957 године у 14.45 часова, после 
само 2 секунДа рада мотора. 

Heycr:teeи код ракета могуhи су и још увек 
не тако ретки, али ОН:Ј-1 тим више истичу ве

. лич:ину усп~~а СССР на том пољу. 
Што је овај амерички привремени не

успех толико одј_екнуо · у јавности, пре се 
- има замерити самом систему широког публи
коваља унапред и оних чињеница које се из 
најобичније опрезности ·не би смеле објављи
вати, док задатак ,није успешно извршен, 
обзиром на нежељен~ последице и олако дату 
критику од стране недовОЈ?НО · посвећених у . 
компликовану. технику лансираља ракете

носача сателита и рс;tкета уопште. 

Икж. В. Матовиh 

. Vestacki . Ze-mljini pratioci . i perspektiva 
koju oni otvaraju . astronomiji 

4 oktobar 195 7 godine ·ьiсе j-edan od onih 
datuma, koje се spominjati ne sam0 sa:vreme
nici, nego i generacije u dalekoj buducnosti. 

Ро prvi put u istoriji svoje duhovne i ma
terijalne kulture, uspeo је oovek toga dana da 
savlada uticaj privlaene Zemljine sile i da , u 
pr.edgrade vasionskog prostora p<>Salj е delo 
svojih ruku, svoj prvi v.e8tacki satelit! 

N е manj е znacaj an Ьiсе i datum 3 novem
bar iste godine. Ј er, pored uspeha и osvaj anj и 
jos vecih daljina, . odasiljanjem drцgog Zemlji
nog »iskustvenog sputnika« ucinjen је poku·saj 
da njime kr.ene na kruzn9 prutoyanj.e oko nase 
planete, fantasticnom brzinom od oko 29 000 km 
na cas, i prvi zivi stvor, popularno psetance 
Lajka! "' · 

RazrnisljajuCi о tome pothvatu, ljudi dana
snjice oseeaju gorciost, ali · nesumnj~·vo i puno 
postovanje i divljenje prema onima ciji su na
pori dovei do tako krupnog uspeha. -Oni s pa
znjom prate sv.e sto је u v.ezi sa daljim napret
kom u tome pravcu, svesni da ih on sve vise 
priЬlizava objektima _u dale'kim prostranstvim.a 

vasione;- objektima koji su im izgledali nedo
stizni! 

. Ра zasto covek toliko tezi da se vine u pro
stor, da poleti ka prvim susedima svoga sada
snjeg obitavalista? Kakv.e koristi oe~kuje on od 
toP'a, sto се . ј ednog dana moci stupi ti na tle 
Meseca, Venere, Marsa i drugih pripadч-ika 
Sunceva sistema? · 

u covekovoj prirodi је da istrazuje, ispituj.e 
sve ono sto ј е oko nj ega. U pocetku on ј е 
instinktivno nastojao da.se orijentise u· prostoru 
sto ga okru.Zuje, а kasnije svesno је prisao pro
ucavanju oЬlika u prirodi, uzroka njiho•vih pro
mena, uzajamnih veza izmedu pojava i nastalih 
izmena, itd. Iz ta'kvog poimanja stvari pro
isteklo ј е k~nacno nj egovo naucno gledanj.e na 
svet u kome zivi, a .koje se u neprekidnom pro
cesu stalno dopunjuje i usavrsava. 

M·nogo toP"a covek је uspeo da sazna i s:hvati 
eksperimentisanj.em sa objektima koji su mu 
stojali na domaku ruke. No, veliki broj svojih 
zakljucaka, naroeito kad su .u pitanju . bila ne-
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beska tela, оп ј е izvodio na osnovu cistih po
smatranja i logickog rasudivanja. 

Ali, covek је pritom uvek gajio nadu da се 
ј ednom bi ti'u mogucnosti da se otisne sa Zemlj е 
i da iz neposr.edne Ьlizine osmotri ta tela i na 
licu mesta proveri da li su, i koji Qd tih · nje-
govih zakljueaka bili sasvim. isprav·ni. Zeleo је, 
i zeli, da krene u krstarenje prostorom, kojim 
plove ti daleki svetovi, da bi otklonio veo sto 
ih obavlja i tako saznao pravu istinu! 

Lansiranje vestackih satelita pr.etstavlja pr
vi korak na tome putu. U dogledno .vreme, 
vec, moze se znaci ocekivati i prodor covekov 
и vasioniski prostor, - dopreee se najpr.e do 
Meseca, ра zatim i dalje jos. Sta се to doneti . 
nauci, posebno astro-nomiji, koja је ovde ne
obicno zainteresovana? · 

Nesumnjivo, mnogo. 
Objekti njenih dosadasnjih istrazivanja bice 

паm pristupacniii, i astronomi nece morati da 
ро mnogim proЬlemima stvaraju prethodno 
pretpostavke, koj е tek mucnim i napo~nim 
proucavanjem, kroz dugi': niz godina, . treba 
bilo potvrditi, ili sasvim-odbaciti. 

U zmimo . samo primer Zemljina prirodnog 
pratioca - Meseca, pitanje fizickih uslova na 
njemu, nostojanja rezidualne »atmosfer.e«, ili 
potpuna otsustva njenog, - pitanje koje joS 
uvek nije re8eno. 

Ра onda, materijali iz kojih је Mesec gra
den, nacin njihova postanka, drugim recima, 
faze kroz koje su ti materiiali prosli da bi 
dospeli do stadijuma u kome su sada, -
ukrat'ko selenologija i periodi Meseceva ra
zvoja. То su itekako zanimljiva: i vazna naucna 
pi tanj а, ј er се se preko nj ih, ocevidno, sa 
daleko vise izgleda moci resi ti proЬlem ne . 
samo postanka i evolucije Meseca, nego i plane
tarno·g siF.tema uopste. 

Moci се se odgovoriti vanredno pouz·dano, 
da li ј е Mes~c zaroЬlj eno telo, koj е ј е nekad 
samostalno i slobodno kruzilo · prostorom oko 
Sunca, ili је deo koji_ se u praiskonsko doba o·~
vojio od Zemlje i nastavio da је v.erno pratl? 

Saznace se, i moci saznati, da li је . ikad 
ha niemu bilo ma kakvih pojava zivota, koji 
se burno razvio i brzo, sasvim brzo ugasio. 
Kakve su i koje promene sto se na Mesecu 
odigravaju u toku smene dana i noei, kad s.e 
zna da dnevne temperaturne razlike na njego
voj povrSini prelaze 200° с~ 

Kakav ј е prvi izgled tog nebeskog tela, za 
koje se pr.etpostavlja da је jajastog oblika? Da 
1i је i njegova polulopta1 koja је od nas uvek 
na suprotnu stranu okrenuta isto tako, ili jos 
vise »ulepsana« kraterima i drugim formaci
iama Mesecu svoistvenim? 

-- --------·- ------- - - -
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Sta је sa kraterom Line, koji i s~d pret
stav];a zagonetku za astronome? Zasto ј .е kra
ter Aristarh toliko Ьlje8tav, Џа se ро sjaju 
moze naziraii · cak Ј. za vreme vrlo intenzivnil1 
potpunih pomracenja Meseeevih? Itd., itd. 

N а sva ova i mnoga druga pi tanj а, moci се 
se definiЧvno odgovoriti _tek kad covek . bude 
zakoracio ·na Mesecevo tle. · 

Ali, Mesec i boravak na njemu posluzice 
nam svakako da odgonetnemo i druge proЬleme, 
koji nisu vezani iskljucivo za nj. Sa nj.egove 
povrsine, pod podneЬlj em i uslovima kakve 
astronomi mo~u samo pozeleti, · neka nasa ze
maljska ispitivanja, cesto vrlo protivurecena ~ 
jer nas ovde ometa prisustvo atmosfere 1 

. njene nenrekidne promene, dobice mozda · sa
svim drugi vid. 

. Jasniji izgled planeta, njihovih povгSina i 
izucavanj.e ·sastava njihovih gasovit1h omotaca, 
koje ie na Zemlii skopcano sa bezbroj te8koea, 
pruzice паm odande nesumnjivo dragocen~. po
datke, pre nego sto se otisnemo na рыt k nJlma. 
Ра ne samo to. · 

1 

• • 

Pod zvezdanim nebom, usred Meseceva . 
dana, bicemo u moP"ucnosti da prov.erimo i neke. 
posledice svojih sadanjih teorija, bitne poshva
tanj е vasioJie kao celine. N е се nam, napr. ·. biti · 
neophodno da sacekujemo tek pogodna Suџ
ceva potpuna pomracenja, da bismo utvrdili 
stvarne iznose skr.etanj а svetlosnih zrakova · pri 
prolazu kroz jako gravitaciono polje- kraj 
Sunca, taj relativisticki efekt, za koji :inerenja 
sa .. Zemlje, i pored svih predostroznosti, .daju 
vr lo nesigurne vrednosti. 

I mnogo toga jos, jer је nemoguce sv.e na
brojati ovde. 

Zaista, dakle, perspektiva koja se pos1e sve
ga ukazuje astronomiji i drugim naucnim 
disciplinama, nocinj е naglo da se siri i pruza 
nam vanredne mogucnosti da svoje poimanje 
sv.eta u kome .zivimo, postavimo na sasvim 
solidne osnove. 
А to се nam poci za rukom u potpunosti tek 

on~a, kad ј ednom uspemo da zagospodarimo 
prostorom, dovoljno daleko od Zemlje. Lansi
ranje i let prvih vestackih satelita ukazuju 
nedvosmisleno da је cov.ek pravilno ocenio svo
je snage i sposobnosti. Trenutno, on se nalazi 
na pocetnom od stepenika tog velikog usp_ona, 
sa koga се imati prekrasan vidik svud unaoko!o. 

Ostaje doduse prilican broj prakticnih pro
Ыema, koje treba resiti pre nego se pode dalje, 
ali је van svake sumnje da се se i te pr.epreke 
savladati ... 

м. В. Protic 
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ВИДЕО САМ САТЕЛИТ ...... 
Пуштање вештачких сателита оставил~ је 

на мене врло дубок утисак. Био сам потресен 
и задИвљен као ретко када. Осетио сам да се 
десило нешто огромно, нешто што прет

ставља прекретницу, почетак једног новог, 

вишег радобља у животу човечанства. 

У збуђивале су ме веh и саме вести да he 
вештачки сателити биТИ пуштени, које су по
челе да пристижу пре две године. Било ми 

је јасно какви огромни и како многобројни 
проблеми морају бити решени да би се једно 
тело учинило сателитом. То је до данас могла 
само природа.. Човек се пуштањем, његовим 
умом и руком створеног, сателита појавЉује 
као такмац природи у једном домену где је 
потребно прво поста ти џин па _ се такмичити. 

За мене као сарадника Опсерваторије на
равно 1 није било никакве тајне како he се 
сателит кретати око Земље кад једном буде 
пуштен. Питао сам се једино да ли he се моhи 
видети или не. Претnостављао сам да се неhе 
видети јер са совјетске стране нису даване 
никакве појединости о величини сателита а 
према америчким подацима сателит би био 
врло мали, дакле, и невидљив. ,;Штета што 
се неhе · видети", мислио сам, јер би иначе 
вештачки сателит претстављао најнеобич
није небеско тело које. се икада појавило на 
Земљином небу. Најнеобичније не само зато 
што је на тако необичан начин постало не
беским телом, него и што се услед близине 
Земљином средишту морало кретати врло 
брзо ' У односу на своју небеску позадину. 
Треба знати да сва права небеска тела им:ају 
један тежак недостатак · у томе што се, на
равно за посматрача на Земљи, креhу врло 
споро, односно, како се то у астрономији 
каже, имају врло мало сопствено кретањ~. 
Сопствено кретање небеских тела ј е тако 
мало да се голим оком уоnшт·е не може nри

метити, осим код малобројних ч~а.Нова · Сун
чева,. система и то тек у размаку од више 

часова, дана или . месеци. Сопствено кретање 
код звезда може се констатовати само ин

струментима и то у размацима оц године, 

деценије или столеhа. Релативно мала по
кретљивост небеских тела је наравно само 
једна велика оптичка варка, привид, после
дица огромних даљина небеских тела од нас. 
Тако на пример, распоред звезда на небу по 
сазвежђима ј е остао скоро потпуно исти она
кав какав _ је био у доба старих Грка, иако 

често звезде имају кретања од 50, 100 к.м., 
итд. у секунди. Огромност васионе је таква да 
гута и много веhе брзине но што су и те и 
посматр-ачи са Земље · не приМете никакво 
померање ни после више столеhа. 

Сателит би због своје близине Земљи, 
према томе · начинио нечувен изузетак, јер 

би се - његово кретање могло ·и голим оком 
\ . 

да види. То би било и сувише лепо, мислио 
сам, па ·се према .томе, ако ни због чега дру
гог, сателит неhе ни видети. 

. . . Освануо ј е дан када се преко ради а 
могло чути као вест оно што је до тада могло 
бити само цитат из фантастичних романа. 
"Вештачки сателит кружи васионом ... ", 
комбинација речи која је до јуче била · немо
гуhа, данас се даје као нормалан извештај. 
Ја сам ипак, .неколико дана у почетку, мо
рао себе да уверавам да чујем оно што чујем 
и да читам оно што читам. 

Спутии?<: 1 у npupoдuoj вели-чиии, у Јtузеју. 

Стари добри Жил Верн сматрао је да пут 
око Земље за рсамдесет дана веh заслужује 
да буде тема посебног романа. Фантазија тог 
неукротив ог фантасте ипак ни ј е била толика 
да би наслутио да век касније пут око Зем- · 
ље може трајати само осамдесет минута, 
истина за сада без људи. 

Beh . је и први вештачки сателИт моГао 
бити виђен алИ ређе. :({~д се појава И Спут
њик П, много веhи од првог сат~лита, био је 
веh првог' дана вИђен са многобројниХ таЧ:ака 
широм целе Земље. Преко радиа,. је чак уна

пред ј ављано изнад кога места he се нови , 
сателит моhи видети. Тако је једне вечери, 
првих дана после пуштања, јављено, да · су

тра, рано ујутру, пролази изнад Београда. 
Прилику је сада требало Искористити. 

Овде могу реhи да сам ја највиши станов.
ник града Београда .. Станујем на самој On-
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серваторији, која се налази на највишем уз
вишељу у Београду. Кућа у којој станујем 
је највиша у кругу Опсерваторије. Због тога 
што ј е веома висока а доста уска, та ј е кућа 
добила име "кула". У тој "кули" мој стан је 
на највЈЩ.Iем спрату. Није ми према томе 
било тешКо да се сутрадан, неколико минута 
пре но што је сателит требало да наиђе, по
што сам. се на време пробудио, попнем на 
најбољу осматрачницу у Београду. Та нај
боља осматрачница је. уствари равни кров 

"куле" јер је он, према свему што је напред 
речено, уједно и највиши кров у нашем глав

ном граду. Са те се осматрачнице у току 
дана пружа изванредан видик на Београд и 
љегову ближу и даљу околину а у току ноћи 
она претставља идеално место за посматраље 

неба. · · 

Била је већ зора тако да су се још могле 
виДети · само најсјајније звезде. Небо је било 
скоро потпуно без облака. Дувао је прилично · 
јак ветар тако да сам помало дрхтао иако 

сам се био добро огрнуо. 

Знао сам да сателит мора проћи доста ·ви

соко изнад хоризонта, дакле, ближе зениту, 
јер иначе не би ни било јављено да ће он 
проћи. Пошто није било ништа јављено ода

кле ће сателит наићи то сам погледом брзо 
кружио, у свима правцима око зенита, да се 

не би десило да он пролети незапажен, док 
ја сувише дуго гледам у погрешном правцу. 

Већ сам био почео да губим наду да ћу га 
видети, а неку велику наду никад нисам ни 

имао. · Што је више времена пролазило све . 

сам више био уверен да сам ипак био у nр·аву 
што сам још од првиХ вести да ће сателити 

бити пуштенИ сматрао да их нећу видети, јер 
би то било исувише лепо. Оно Што се зове 
глас разума казивало ми је да се сателит 

ипак може видети и то, ме је и даље. задр

жавало на осматрачници .и ја сам и даље 
жудно мотрио у небо. · 

Одједном ·сагледах једну сјајну звезду 

која је оrромном брзином јурила небом. "Са
телит"! прође нешто као муња кроз мене. 
"Сјајнији од Веге а маље 'сјајан од Сириуса", 
констатовах. 

Било ј е очиг леднQ да ће он врло брзо 
ишчезнути при онако великој брзини. Зато 
сам напрегао своје очи што сам игда могао 

да за оно кратко време што ћу га гледати 

сагледам што више појединости. Све посма
трачко што сам у себи имао, мобилисао сам. 
Она изрека да се неко сав претворио у око 
за мене у том тренутку није била само из
река. 

Тек што сам га с'агледао, сателит је већ 
почео да свој велики сјај који је имао у по
четку, нагло смаљује, тако да сам га тако 

ослабљена, тек са великим напрезањем мо
гао видети. "Зар се он тако брзо удаљава Да 
овако нагло губи сјај?!", помислих, изнена

ђЕ:н овим, јер сам из правца љеговог кретаља 

.могао закључити да раван љеговог кретаља 

. стоји маље-више нормално на мој правац 
вида, тако да љегово губљеље сјаја није _ни
како могл.о бити сразмерно љеговом удаља

ваљу. Био сам у праву јер сателит је у ме
ђувремену опет почео, исто онако нагло, да 

добија у сјају, достигавши скоро потпуно сјај 
који је имао на почетку своје појаве. "Роти
ра"! закључих, јер је периодично јачаље и 
слабљеље сјаја могло само то да значи. "Одао 
је ипак неку своју тајну". "Зар тако брзо 
ротира!", јер је цела та промена трајал~ маље 
од пола минута. Тачно трајаље нисам могао 
утврдити. На часовник нисам смео н~ да по-: 
мислим да погледам, јер бих ·тако одвојио 
свој поглед са сателита. -

"Да ли Лајка може издржати тако брзу 
ротацију"? спонтано поставих себи питање, 
јер сам се ја још као дете, на сопст~еном ис-· 

скуству уверио да брза ротација доводи до 
осећаја вртоглавице. Мало је само недоста

јало па да то искуство платим животом. 

После поновног пораста сјаја следило је 
љегово брзо опадаље, али је то знач:ило и 
крај видЉивости сателита. Он се виш~ ниј.е ,..,. 
могао видети. 

За оно кра~о време док се сателит могао 
видети, што није трајало ни целу минуту, 

потпуно се осећало да · он, иако пореклом са 
Земље, ипак припада некој сасвим другој 
категорији тела но што су она која познајемо 
на Земљи. Његова космичка брзина о~ 8 к.м. 
у сек., за које време човек једва начини је
дан корак, начинила -је од љега небеско . тело, . 
брзо, необично И НеДОСТИЖНО, као ШТО- су И 
сва остала небеска тела. Ето такав сам отпри.~· 
лике имао осећај док сам га посматрао у ље

говој појави и љеговом ишчезаваљу. · 

Тек сам сада могао да погледам на сат. 

Читалац се може питати како то да са
радник Опсерваторије посматра голим оком. 

Зашто ниј.е посматрао на неком инструменту . 
на којима се иначе врше астрономска посма

траља. Одговор ј е у овоме: Због тога што су 
сви астрономски инструменти подешени за -
посматраље , ·,нормалних" небес;ких т~ла за 

која смо већ рекли да имају врло мало соп

ствено кретаље тако да их астроном држи .У 

пољу вида свог дурбина без икаквих тешкоћа 
произвољно дуго времен~. Да би се брзи ве
штачки сателит држао у пољу вида морала 

би оптичка 6са · инструмента да брзо меЊа 
правац, идући за сателитом, што је неизвод

Љиво. Осим тога астрономски дурбини имају 
врло мало поље вида тако да би било врло 
теШко НЈИМа yoiПIIТe ухватити сателит, за 

што би били неопходни тачни подаци о ље
говој путаљи, које је немогуће имати, јер · 

услед велике близине Земљи љегови путаљ

ски елементи . нису довољно постојани. Па и 
онда кад би био ухваћен, то би било само за 
тренутак, ј е р би он поново брзо умакао.
Астрономски инструменти су ~ сувише де-
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ликатни да би се помоћу љих могао посма
трати један такав дивљак међу небеским те
лима као што је брзи вештачки сате.Лит. 

Међутим веmтачки се сателит може ени
мати . помоћу камера које су непокретне и 

имају велико поље вида као што су то на 
пример, такозване, метеорске камере. Неко
лико таквих снимака начињено је на нашој 
Опсерваторији. 

Љубиша Митиh · . 

ПРАШИНА У ВАСИОНИ 

Једне вечери октобра 1933 годщiе метеор
ски п:љусак величанствено је ишарао ноћно 
небо. Црнци у Централној Африци нису се 
дивили овом природном· ватромету. Упла
шили су · се. "Ево, крај света!" - рекао је 

· племенски врач. Брзо су изнели највеће бор
бене бубљеве и ужасном лармом "тераЈIЈ!" 
зле духове ... 

Не треба се чудитк овом догађају! Па 
зар у цивилиЗованој Европи не живи и даЉе 
криво вероваље о звезДама падалицама? Зар 
наши људи не кажу - кад виде метеорску 

појаву- "Ето, угасио се још један живот"? 

Сваки народ има своје вероваље, које се 
преноси са колена на колено. Док наши на
роди говоре о смрти, дотле Арабљани у свет
леhем трагу метеора ви;де огњене стреле ан
ђела који се боре против демона. Други на
роди, оПет, Дају другачије тумаче:Е?е. Мо~е 
се сматрати логичним да ова објашљеља не
мају Никакве везе са стварношћу. То није ни 
чудно кад се зна да астрономија тек од XIX 
века даје правилно тумачеље ове појаве. ,Цо 
тог времена владало је Аристотелово мишље
ње. Он је тврдио да су звезде падалице ат
мосферске појаве. Оне настају на тај начин 
ш.то се испареље мочвара на Земљи уп~и у 
високим слојевима атмосфере. 

С:ве до краја XVIII в. скоро нико се није 
бавио меr.rеорима (1790 године послат је изве
штај Францус~ој Академији наука о паду 
једног в~ликог камена са неба. У одговору 
Академија је изразила своје чуђеFЬе да има 
таквих · лудака који верују да камен пада са 
неба! Тек је 1796 Хладни показао да , су ме
теоритц васионског порекла, а 1799 год._ Хум
б~т је скренуо пажљу астрономске ,јавности 
на изучаваље метеорских појава приликом 

nосматраља метеорске кише Леонида. Од тог 
времена метеори - се интензивно испитују и 

развија се посебна научна област - метеорна 
астрономија. 

Годишље на Земљину површину пада 
мноштво метеора у укупној тежини од око 

3500 тона; за милион годин~ на сваки ква
дратни метар п<;>вршине накупи се 7 тона ма
терије и због тога смаљује се дужина дана 
за 0.001 секуннада у милион година; због 
метеорских појава повећава се укуnНа то
плота атмосферскюг омотача: годЈ1ШЉИ из
нос једнак ј е количини топлоте кој е прима 
Земља · од Сунца · за 0.01 секунада; теориски, 
ус.џ:ед нагомилаваља метеора на Земљи сма
њује се и дужина године; посматраљем ме

теора · добијај,У се подаци о саставу, густини, 

температури, итд . атмосферског омотача; ме
теори су једина дир~ктна веза између ва
сионе и Зе~ље; метеорске појаве проузро
кују сметље у радиопријему- сви ови по
даци говоре о томе да се веома много очекује 

од метеорне астрономије. А да и не говорЈ1МО 
о значају ове научне области у вези са пу
товаљем у свемир. Са те тачке гледишта Зем
љини вештачки сатели:ги о метеорима, о 

васионској прашини, могу пружити драго-

. цене податке. 

3везде падалице - тако народ назива 
метеоре- моЖемо видети сваке ноћи. ,Сло
бодним оком за један сат се види .око · 5 -
io, а телескопом још много више . . РаЧуна се 
да дневно на Земљу стиже око 7 милијарди 
метеора. 

Како настаје ощ1 ·појава? 

Кад неко чврсто тело · уђе у Земљин ваз
душни омотач - В.Ј1димо звезду падалицу. 

Ова тела упадају у нашу атмосферу брзи
ном од 10-72 ?С.М у секунди, а у појединим 
врло · реткщ.f случајевима и до 200 к.м. у се

кунди. Од треља усијавају се, засветле и 
испаравају. Усијаваље почиље од 180-:-90 к.м. 
изнад површине Земље. Највећи део од тога 
усија се између 140 - 10 к.м.. ·70% од свих 
метеора угасе се на висини од 80-85. к.м.. С~о 
мали број метеореi; могу "пробити" овај гушћи 
слој атмосфере. dни.који савладају овај при~ 
родни оклоп униште се на 401-30 к.м. висине, 
а само мали број доспе до 22 к.м. и одавде за 
Не!{ОЛИКО минута падне на површину Земље. 

Већина ових тела маља су од зрнца пра
шине. Метеори који остављају траг средљег 
сјаја пречника су око 25 .м..м.. Највећи су они 
који стижу до Земљине. површине. Њихова 
тежина може бити и неколико десетина тона. 
Пад на Земљину површину може да буде и 
катастрофалан. Удубљеље настало услед јед
ног оваквог пада у Аризони (САД) пречника 
је 1200 метара и дубине око 175 метара. Ме
теорити - тако називамо тела који су из 

васионе пала на површину Земље - били су 

у давно време необично обожавани. За љих 
су градили храмове, и неке још и данас обо
жавају (као што је "свети" камен муслимана 
у Меки). 

Метеорити нам · непосредно говоре о са

ставу васионске прашине. 80% метеорита су 
од камена, 4___,.5% су гвоздени, а 10-15% 
су гвозден~камени. Стаклени метеорити су 
врло ретки. Хемиски састав ових тела до
ВQДИ нас до следећих закључака: 1) они не 



садр1Ке ниједан елеменат који се не налази 

на Земљи, и 2) општи састав метеорита сли
чан је .саставу Земљине коре. Овај податак 

речито говори о јединству материје у ва

сиони. 

Џиновски бо.п.ид из Хобе, тежа-к 60 тона 
. . 

Више од половине свих метеора поједи
начно јуре у простору. Остало се групише у 

метеорске ројеве и потоке, или у друге гру

пације. Потоци стварају венац . око Сунца, 
то је, уствари, путаља на којем се крећу ро
јеви метеора. Густина метеорских потока је 
неједнака: просечно 15-30 -к.м. је раздаљина 
између појединих честица. Пошто се и ме

теорски потоци и Земља крећу око Сунца, 
то се унапред може одредити време састанка, 

када метеорски поТок, улазећи у Земљину 
атмосфер~ ствара диван ватромет ~ Тада и 
сваке секунде се моЈКе видети по једна зве
зда падалица. Тако унапред знамо да се са 
потоком званим Персеиди сусреhемо између 
16 јула и 22 августа. Знамо да су метеорске 
појаве тада брзе, светле и беле боје. 

Сви потоци или појединачни метеори не 
припадају Сунчевом систему. Они могу да 
буду и гости. Из неког правца у лазе у про
стор Сунчеве породице, пројуре · кроз љега, 
и, ако не буду ухваћени; напуштају га. 

Васиона је пуна ових ситних тела. Према 
извесним прорачунима 10% од укупне масе 
нашег звезданог система чини васионска пра

шина. Има милијарде и милијарде тела нај

различитијих величина: од зрнца прашине 

до грдосија од неколико тона. У ројевима, 

потоцима, облацима или поједицачно испу
љавају простор, и ми их на разне начине мо

ЈКемо видети. 

У Сунчевом систему густина ове прашине 
је 4-5 nута веhа од густине у међузвезданом 
простору. У овој обЛасти на сваких 1500 -к.м.3 

простора падне по једно зрнце прашине. 

Ово је, наравно, само џросечна вредност. Има 
и "сасвим" густих области, као што су: ме
теорски потоци, Сунчев и Сатурнов прстен, 

Земљин "реп", па и саме комете. · 

Око Сунца, у равни планета, налази се 
велики прстен · прашине. Ма да · му је густина 

мала (тридесетбилионитих грама у с.м.3 ) ипак 
се он моЈКе приметити. Од ових ситних зр

наца прашине одбија се Сунчева свет.щ>ет, и 

то се моЈКе видети као светлећи . траг после 

заласка или пре изласка Сунца. Ово си ј аље · 
називамо зодијакалном светлошћу.- И Са
тури је оивичен једним великим прстеном. 

Спољни пречник му је 280.000 -к.м., унутра

шљи 180.000 -к.м., а дебљина је свега неколико · 

десетина километара. Овај прстен чине те

лашца разних димензија. Укупна маса ове 

гомиле прашине је једнака мас11 Месеца. -
Нека посматраља показују да ~. Земља има 
"реп" у супротном правцу од Сунца. Ову -
творевину опет сачиљава васионска прашина , 
са малом густином. 

И ван. Сунчевог система моЈКемо наћи зби
јене области васионске прашине. Они се виде 
као тамни и светли облаци. Тамне облаке 
лепо моЖемо видети у области Млечног пу.та. 

Као што видимо, међузвездани и међу
планетски простор није :Потпуно празан. Осим 

гасних честица има мноштво прашине. Реч 

"прашина" не треба третирати у свакоднев
ном, земаљском смислу. Ту се мисли на CИ'!:fla 

тела, која су према звездама и планетама 

заиста само зрнца прашине. 

Какве податке може Земљин вештачки 
сателит пру:жити о метеорима . и о васио~

ској прашини? 

Кратер 1coju је издубио бо.љ.ид близу Кањона Диабљq 

Сателит је далеко изнад оних области 
где се одигравају метеорске појаве. Ми не 
знамо ништа о активности метеора изнад 

око 200 к.м.. Нарочито немамо никаквих по

датака о облацима прашине који могу до

прети у близини Земље. Ништа подробније 

не знамо о Земљином "репу". 

Сателити, према томе, могу пру1Кити дра

гоцене податке, о интензитету, густи~и, бр
. зини и . локацији разних групација свемирске 

прашин:е кроз које пролазе. 

Ћ. Теле-кu 
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ASTRONOMSKI REZUL ТА Tl 1 РОЈА VE KOD KRETANJA 
SPUTNIKA 

Naziv za vestacke sat.elite. 

Ро иgledи na inostranи stampи iz SSSR i za.: 
padnih zemalja. ikod nas је росео da se odomacиje 
naziv Spиtnjik za pojam vestackog satelita. Kako 
ројши satelit kod nas n.ajbolje odgavara rec pratilac 
ili sapиtnik, meni se cini da Ьisшо iz razloga pri
znanja иsреhи sovj1etskih naucnika, а iz zbog ra.zlike 
izmedи na.ziva za vestacke_ i prirodne satelite, n:юgli 
usvojiti o,vaj naziv s р u t n ј i k. U ,<.)VOm , Clankи ја 
си ga stalno иpotreЬljavati. 

Da Ы se znalo о tkome је spиtnjikи rec predlozio 
је F.L. Whipple, .sa Harvard opservatorije (SAD) da 
se sputnjici oznacavajи godinom lansiranja (pиst.anja) 
iza koje sledi slovo grcke azbuke (а, fJ, itd) koje ozna
cava red lansiranja spиtnjika и datoj godini. Ako. је 
prilikom lansiranja nastupilo raspadanje nosaca spиt
njika, te se na taj nacin formiralo vise tela. tada iza 
grckag slova эlede arapske cifre 1, 2, 3, itd koje 
oznacavajи sva:ko pojedino telo koje је nastalo pri 
is"tom lansiranjи. Na primer, pri prvom lansiranjи 
od 4 oktobra 1957 ostala sи da krиZe oko Zemlje tri 
tela. Na najnizoj pиtanji, i zbog · toga sa najkracim 
vremenom obllaska oko Zemlje, krиzila је raketa, 
nosac Spиtnjika 1. Ne8to mal<.) dalje Ьiо је Spиtnjik I 
i najz.ad glava ra:kete. Prema ovom pr·edlogи oznake 
za ova tri tela Ьile bl: 1957 а 1 (raketa), 1957 а 2 (Sput
njrik !), 1957 а 3 (glava ra1kete). 

Spиtnjik П l.ansiran је 3 novembra iste godine, 
ра .Ы prema tome nosio. oznakи 1957 {Ј 1, dok bi glava 
rakete Ьila 1957 {Ј 2. Ova glava blla је izradena iz 
specijalnog porcelana koji је stitio uredaje и raketi . 
i psa od ja!kog zagrevanja .pri prolazи kr()Z gиste pri
zemne s1ojeve Zemljine atmosfere. lako је predlog za 
J)Zna:kи spиtnjika dobar u telegramirџa Akadlemije 
naиka SSSR јо8 uvek је zadгZan naziv Spиtnjik 1 
i Spиtnjik п. MoZda је ovaj naziv' izabran Zb<.)g te
legraf-ske kratkoee. 

OЫast oko Zemlje koju covek kontrolise svojim 
instrumentima. 

Као sto citaoci znajи iz dnevne stampe Spиtnjik 
I krиZio јЈе oko Zemlje na visinama koje sи varirale 
od 300 do 900 kilometara, dok је visina Spиtnjika П 
isla izmedи 230 i 1630 kilometara: Prema tome nji
hoV'e sred:nje visine iznosile sи 600, odn,?SI;I.o 900 kilo
metara. U odn.t)sи na srednje otstojanje Meseca od 
posmatra~a ispada · da . је d.rugi SpU:tnjik, zasad re
korder и visini, blo ~ОО риtа bHzi nama nego Mesec. 
Mi inamo da је astronomstka jedinica, Ш 'otstojanje 
Zemlja----8иrnce, .jos 400 puta. veca n1ego sto је daljina 
.ad · nas do Meseca. Prema tome, ogromna visina do 
koje је , covek иsрео da dopre sa svojim instrumen .. 
tima, jos uvek је и pros:eku 160 000 риtа manja od 
metra kojim merimo otstojanja nebeskih tela. Spиt
njici sи stvarno na8i sa!pиtnici, и nas')j neposrednoj 
bHzini. Ovo treba zapamtiti Zlbog razиmevanja po
java kod kretanja spиtnjika oko Zemlje. 

Ко upravlja kretanjem sputnjika? 

NauJka koja se bavi kretanjem nebeskih tela zove 
se nebeska mehanirka. Osiюvni elementi od kojih 
astr.onomi polaze pri izиcavanjи kretanja nebeskih 
tela sи Keplerovi i Njиtnovi zakorii. Ро ovim zako
nima sledi da se dva nebeska tela krecи oko tezista 
svojih masa ро . jednom od konicnih pr.eseka: elipsi 
(zajedno s.a slиcajem 1krиga), paraiЬoli i hiperboli. Pri
tom se te:Ziste nalazi и jednoj zizi konicnog preseka. 
Ujedno potezi od· teiista masa и sistemи do datih 
tela орisији и jednakim vremenskim razmacima jed
nake· povгSine, а sila kojq ovo kretanje izaziva di
rektno је srazmerna ma.Sama tela i r.>pada sa kvadra
tom otstojanja izmedи njih. 

Који се риtаnји opisivati dato telo zavisi od po
cetnih uslova ili drugim recima zavisi od brzine i 
otst')janja tela od teiirsta masa. Ova brzina ј dato 
otstoj.arnje odredиje odmah i izgled pиtanje. 

Mi cemo ovde rasmotriti slиcaj kretanja ро elipsi. 
Pritorn kod tela и Suncevu sistemи imamo olaksicи 
da је masa prvr.>g tela Sиnca--daleko veca od mase 
drиgog tela, tako da se teziste masa nalazi vrlo pri
blizno и tezistи mase Sиnca. N о .pritom kod nebeskih 
tela postoji mogиcnost јо8 jednog · иprascavanja pro
blema kretanja. Naime, mi mozemo иvek dovoljno 
precizno odrediti na nebeskiJIIl svodи polozaj tezista 
mase nebeskog tela. Tela velike mase imajи vrlo pri
Ьlizno oЬlik lopte. Ako pretpostavimo da је masa ovih 
tela homogena rasporedena ро koncentrienim sfera
ma oko sredi·sta. lopte, tada је i teiiste cele ma&e ne
beskog tela и sredistu lopte ciji poloiaj na nеЬи 
mozemo lako odrediti. . 

Medиtim, и prirooi ne postoji telo koje ima oЬlik 
savrse_ne lopte, ·niti telo cija је masa. homogeno raspo
redenci oko sredist.a takve lopte. Pr.ema tome, ni izvor 
gravitacione sile neee lezati и merenjima odreden~j 
tacki, ра се zЬog toga u racиnima neizbezno doei do 
gre8aka koje се se odraziti и neslaganjи racunskog 
polozaja i kretanja ·manje mase prema posmatranim 
p')lozajima njenim. 

Rec·eno је da gravitaciona sila opada sa kvadra
tom rastojanja., а astronorni imajц posla upravo sa 
ogromnim otstojanjima izmedи nebeskih tela; ta!ka 
ove neizbezne male greske и racиnima ne izazivajи 
otstиpanja posma.tran'ih poloZaja, cim su dva tela do
voljno dalekr.> jed.no od drиgoga. Prema tome, prvi 
sistem elemena·ta · pиtanje manjeg tela, izveden iz 
osnovnih zak!)na nebeske mehanike, sa gore usvoje
nim oproscavanjima, dovoljno је taean da astrono
mima poslиZi kao osnova и daljem ispitiva~jи kre
tanj а nebesrkih tela. 

lsto .tako и prirodi ne p')stoje samo dva tela, nego 
se и okolini. prostora ~retanja manjeg tela nalaze i 
drиge dovoljno veliike mase da. poremete njegovo kre
tanje oko· glavnog tela. Uzimanjem ·и oЬzir postojanja 
ovih tela astronomi popravljajи elemente osnovnog 
sistema koji su izvedeni и prvom priЬliZпom rасиnи. 
Ovaj racun popravki elemenata naziva . se r а с и n 
р о r е m е с а ј а. 

Usled paremeeaja pиtanja manjeg tela nije vise 
zatvorena kriva: elipsa ili kr,иg, iako и svakom od
redenoш trenиtkи mozemo reci d.a se telo kreee ро 
lиkи elipse izracиnate za ovaj trenиtak vremena. Sto 
su шаsе lkoje izazivaju poremecaje da:lje od posmatra
nog tel.a, to је dиzi lwk izracunate elipse ра ko·me se 
telo stvarno krece za posmatraca sa Zemlje. Drиgim 
reeima и dиZim vreшenskini razmacima mйZemo pret
postaviti da се poloZaji odredeni iz posmatranja od
g.Qvarati racи•natim polozajima koje .• dаји elementi 
izracunate pиtanje. Kod kret.anja malih planeta mi 
mozemo роmоеи prvog sistema elemenata pronaci 
I,nalи planetи и Ьlizini ra.Cunatog pol<>Zaja i posle 
punog njenog obllas·ka oko Sиnca, iako је и njihovoj 
Ыizini jedno vreme Ьila ogromna masa J.иpitera, koja 
је samo 1 047 риt.а manja od mase Sunca kao gl.av
nog tela kod kr.etanja malih planeta. Medиtim, vo
deci r.acuna о dejstvu Jиpiterove mase na promenи 
sistema elemenata, otstиpanja iimedu posmatranih i 
racunatih polozaja su tako mala, da ~ ~Jetmppиt 
odreden sistem elemenata sluzi ро , liD'!iRo ~ца, 
iako sи и racunи zanemaтena dej$~ ostalih . ma:Sa: 
Saturna, Marsa, Zemlje itd. О " \1" ' ~\ 

Во- pl,... fl tюt 
NekoUko reci о elementima фuta јсы 60 ~~ O.f 

Na s1. 1 lopta n.am pretstav nebeskи sf~u. 
. Srediste lopte је pocetak .pravoug t~ ~ordin . tn,e~ 

sistema. Oxyz, pri сети nат osa z pr~ [ј s - еrш 
pol osnovne ravni хОу. Ujedno је tacka teziste 
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mase osnovnog tela, koje svo}om privlacnom silom 
upravlja kretanjem ma1og te1a Р. Pritom se te1o Р 
krece ро elipsi cija је- jedna Ziza u О. Presek ravni 
ove elipse sa nebeskom sferom oznacen је 1иkom 
NBN'. Severni pol ove ravni је u z'. Linija NON' 
zove se linij.a cvorova, а ta&e N i N' u zl а zn 1 od
nosno s i 1 а z n i с v о r putanje. u . uzlaznom CV')rи 
te1o р pri okretanjи prelazf sa jиzne na severnи po-
1иloptu. U g.ao xON = Q zove se 1 о n g i t u d а и z 1 a
z n о g с v о r а. Ovim ug1om odreden је pravac pre
seka osnovne ravni i ravni putanje. -· Pored toga 
-9::: уОВ -= <Ј: yNB = i odredиje nagib ravni pиtanje 
prema osn-:>vnoj ravni. Sa ova dva иg1а (Q, i) potpи
no је odredena ravan pџtanje 1 tela р. 

..... ___ .., 

,, .... ~-------
' 
' ' ' 

... - - - ""' · 

Sl. 1. 

/ 

1 

/ 

/ 

Ostaje jos d.a definisemo elemente koji odredиjи 
pиtanju tel.a р и ovoj ravni kretanja. Те1о se krece 
ро elipsi, te nam је potrebno ·da mam'O v е 1 i k и i 
m а 1 и о s и elipse: 2а i 2Ь. No mesto nia1e ose oblc
no se uzima ekscentricitet е elipse koji је odreden 

~·'~ . d х vа2-Ь2 
pr'I:IA.o Је ·na~;ine е =----· Ako је poznato е la·ko - а 

је naci da је Ь =а ~11-е2 • Isto tako роmоеи е mo
zemo lako odrediti kolika је dиz velikte ose od О do 
najЬiize tacke na elipsi Ш р е ri а s t r о n а Р odno
sno najdalje tack-e, а р о а s t r о n а А. Kad је Zemlja 
osn,f}vno te1o koje izaziva kretanje imamo pos1a · sa 
ре ri geumom i . ар о g е и m om. ·ucenici sred
njih .sko1a mogи lako ~zvesti da је ОР = а (1-е) i 
АО = а (l+e), а isto tako da otstojanje od zize О 
do sredista elipse iznosi . ае. Prema tome znajиci а i 
е potpuno је qdredena elipsa ро kojoj se ·te1o krece. 
No ~. izracunavanje po1oiaja te1a р potrebno је j-os 
znat1 1 pravac veИke polиose ili а р s i d n е 1 i n i ј е 
и ravni pиtanje. Ovaj pravac nam је odreden ug1om 
w=NOP' i zove se argиment latitиde peri
centra. Ako dodamo jos i trenutak Т prolaza te1a р 
kroz pericentar, tada dobljamo ovih sest velicina koje 
pretstav1jajи elemente pиta-nje а, е, Q, i, <О. Т. Ро
mоси njih i poznate srednje ug1~vne Ьrzine te1a р 
moiemo и s.istemи Oxyz izracunati po1ozaj te1a р za 
svaki pтoizvo1jni trenuta:k. 

Као sto · smo napred videli ove velicine nisu ne
promenljive kad se и sistemи nalaze dovo1jnJJ- bliske 
i dovoljno ve1ike mase drugih tela koje rem-ete kre
tanje te1a р. Z·Ьog toga odredeni sistefn e1emenata 
m'Jie da pretstavi ikretanje te1a р samo oko trenutka 
о s k и 1 а с i ј е, i1i · trenиtka е р о h е za koji sи oni 
odredeni. Zbog razumevanja pojava kod kretanja 
spиtnjika napominjemo da promena elementa а rza
visi od promene ihrzine tela р и putanji. Ovo') је va-:-
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zno, jer u dosadasnjem rasmatranjи mi smo pretpo
stavljali da se te1o krece и praznom prostoru, iako, 
uo.pSte иzev, u oprirodi ne p-:>stoji prazan prostor. Cak 
i u meduzvezdanom prostoru do1azi na kubni centi
metar јо8 uvek роо n<ekoliko desetina atoma materije. 
Medutim, sputnjik se krece u oЬlasti Zem1jine atП1f.>
sfere, k.l)ja је, kao sto cemo ·kasnije videti i sиvise 
gиsta pri rasmatranjи spиtnjikova kretanja oko 
Zem1je. · 

Razni oblici spиtnjikove putanje. 

OЬlik sputnjikove pиtanje zavisi od .brzine v koju . 
mu paljenjem saop5tirno· u trenutku kada dospe u 
tacku С iznad Zemljine povrsin:e. Ravan OCv (sl. 2) , 
odredиje ujednot) i ravan spиtnjikove pиtanje. · Da је / 
brzina v и taCki С blla. иsmerena prema nama, u 
ravni koja је normalna na ravan slike, sputnjik Ы 
se kretao u ovoj normalnoj ravni, mesto и . ravni 
slike. Dejstvo Zemljine priv1aene sile skrece spиtnjik 
iz pravoHniskog kretanja Cv prisiljavajuci ga da oko 
Zeпilje opisиjle elips-и иtoJilko veeeg ek·scentriciteta 
иkoliko је veca brzina v. Tacka С na sl. 2 pretstavlja 
perigeum spиtnjoika. On osta.je nepromenjen za sve br
zine koje u-s1ov1javajи bllo kruini oЬlik putanje (Ьrzi
na oko 8 km/sec), 1bilo putanju u oblikи paroЬole, ak") 
је 'brzina u ta·cki С iznosila 11 kmlsec. Prema tome, 
a:ko unapred odredimo polozaj sputnjika na kome 
cemo ga »Ubaciti« u риtаnји onda oblik putanje za
visi samo od brzine v. Pri t")me, ma1om pov-ecanju 
brzine odgovara vrlo veliko povecanje ose а. .Otsto
janje apogeиma А, koje је u . s1иcaju kruga. jednako · 
otstojanju perigeum.a р nag1o se povecava do neiz
merno velike dиZirie и -s1ucajи parabole (е= 1) pri 
povecanjи brzine za svega 3 km/sek. · 

Sl. 2. 

Kad Ы Zem1ja Ы1а lopta sa homogeno raspore
denom masom u ·njoj, а sputnjik dovo1jno visoko da 
prostor u kome se kreee roozemo s-matrati praznim, 
onda Ьi spиtnjik svoje prvobltne putanjske -elemente 
menjao sam·o pod de-jstvom te1a Sunceva sistema.Ova 
te1a su dovo1jno daleko, te Ьi i promene elemenata 
Ы1е re1ativno ma1e. Medutim, Zemlja nije lopta nego 
geoid spljosten na polovima. Ekvat:>rski po1upreenik 
veci је od po1arnog za 1/297 deo svoje dиZine. Zbog 
toga ekvatorslи ispupeenje Zemljine mase delиje na 
spиtnjikovo kreta,nje kao por'emecajno telo koje је 
tu, u neposrednoj 'bliozini. Us1ed toga e1em:enti sput
njПиve putanje na1aze se pri stЭ.lnoj promeni. Kolike 
sи te proтene najbolje se vidi iz ovog prirnera. Lon
gituda spиtnjikovog uzlaznog cvora opada svakog 
dana za 3° (sl. 3) pomerajuci se iz taCke N и tacku 
N' . u toku narednog dana. Kod Meseca longituda 
иzl.aznog cvora opada u tokи j.ed•nog dana za 0°,05, 
sto znaci 60 риtа manje. Kad znamo kakve te-Skoce 
astronomi imajи sa kretanjem Meseca, o')nda nam tek 
moze Ьiti jasno koliko sи ove teskoee vece pri racиn
skom odredivanju preciznih po1ozaja spиtnjika za 
proizvoljni trenutak vremen.a i za posmatrace iz ra:.. 
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znih mesta na Zemljinoj povrsini. Ova.j posao mogи 
иspesn·o- savladati samo velike e1ektronske masine 
kojima danas .ra:spolazи jedino najveci astrono-ms•ki 
racиnski centri. 

z 

Sl. З. Zbog ispupcenja па ekvatorи ravan pиta·nje 
sputnjika polako se obrce oko Zemlje и pravcи za
pada. Tako, ako је и jednoj revo·Zuciji ova ravan pre
secala ekvator и N, pos!e narednog dana presecace 

ga и N' (Sky and telescope, Vol. XVII, .N'~ 2). 

Ako hoeemo da na geograiskoj karti nacrtamo 
mesta iznad kojih pro1azi sputnjik и fukи svoga kre
tanja ok~ Zem1je, doblli blsmo tada s1. 4 Na njoj је 
pretstav1jeno svega 8 obllazaka Spиtnjika 1 oko Ze
m1je. Mesta. iznad kojih pro1azi o')granicena sи na 
karti nagiЬom sputnjikove pиtanje koji iznosi 65°. 
Sva mesta na Zem1jinoj povrsini od -65° do + 65° 
geografske si.rine mogu imati prolaz sputnjika kroi)Z 
zenit. Liniju 1roj-a ·povez.иje mesta i-znad kojih spиt
njiok pro1azi и toku jednog svog obl1aska nazvacemo 
spиtnji.kovim h о r о g r а f о m. Na preseku prvog i 
sestog horogrnlfa spиtnjik se nalazi pri-Ьlizno iznad 
Zagreba. Dak1e ako uzm:emo da se pri prvom pro1azu 
spиtnjik и veeemjim casovima kreta.o preko Tunisa, _ 
Rima,, Za·greba i Mookve iz jugozapadnog pravca, on 
се pos1e pro:la.za iznad najseverniji'h mesta sa geo
grafskom sirinom +65° sokrenuti prema jugoistokи 
preko Mandzurije, Japana i Tihog Okeana idи1ci u 
jutarnjim . casovima iz severozapadnol)g pravca. Kad 
u Tihom Okeanu dostigne zenit mesta na -65° geo-. 
grafske s.irine, on op:et skrece: prema severoistoku, te 
се se u drиgom obllasku videti iz zapadne Francuske 
i Ho1andije opet iz jиgozapadnog pravca, slicno kao 
pri prvom prolazи iznad Zagreba. U j~dnom mestu 
moguce ga је videti i iz j.ugoza.pa·dnog i severozapad
nog pravca zavisno od toga. .da li poja.va pada u ve
cernje ш jutarnje casove. Za 1h 36 m . koliko ти је 
treba1o za јеdщ) ·kruzenje oko Zem1je, Zagreb se, 
zbog Zemljina obrtanj·a, pomerio ispod ravni njegove 
pиtanje prema istokи za 24~. Za geograrfskи sirinu 
Zagreba ovo-· iznosi oko 1900 km ро Zem1jinoj povr-

Sl. 4. Slika pok.azuje иzastopne revolucije Spиtnjika 1 
pocinjиci sa prolazom iznad Moskve (Sky and teles

cope, Vol. XVII, N~ 2). 
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sini, drиgim recima u narednom pro1arzu sputnjik је 
и zenitu mes·ta koj.a su 1900 km zapadnije od Za
greba. Uzimajuci da se sptitnjik krece na v.isini od 
900 km on se teoretski moz:e videti istovremeno iz dva 
mesta Zem1jine povrsine koja su ud-a1jena 2250 km, 
pri сети је kod prvog mesta и zenitи, а kod drиgog 
и samom horizontи. Iako pri horizontu sjaj sputnjika 
moze opasti i ро nekoИk-o prividnih velicina, postoji 
ipak teoretska mogucnost da osmotrimo dva uza-stopna 
prolaza sputnjika. 

No vid1jivost sputnjika zavisi · i od polooaja Sиnca 
u trenutkи njegovog pro1aza iznad naseg horizonta. 
Drиgim recima vid1jivost zavisi od faze sputnjika. 
Ovo cemo obja·sniti роmоси slik-e 5. Na 1иku Zem1je 
uzimamo tri mesta А, В i С. Iznad 1uka Zem1je ucr
tan је luk sputnjikove putanje. Strana ~upe Zemlji
ne senke pretstav1ja tangentu na Sunce i Zemljи, ра 
se ona moze иzeti da иjedno pretsta1ja i pravac pa
ra1einog snopa Suncevih zrakova koji osvet1javaju 
Zemljи i spиtnjik. Linija DO је granica ~ana i noci. 

Sl. 5. 

' Posmatraci iz mesta koja sи levo od ove granice ne 
vide sputnjika zbog toga sto је lиd njih dan. Posma
traci desno od granice · DO mogu videti spиtnjik na 
lwk.и .. njegove putanje iznad horizonta mesta А, ozna
cenog sa tangentщn АН, i preseka 1uka pиtanje sa 
Zem1jinom senk.l)m u tacki S. U senci se spиtnjik ne 
vidi jer na njega ne раdаји Suncevi zraci, nije osv·et-
1jen. Prema tome, iz mesta . В mozemo videti spиtnjik 
samo na 1ukи hS. Posmatra·c iz mesta С ne moie 
uop8te da vidi sputnjika, jer и trenutku kad stize и 
njegov horizont Qil иjedno zalazi u Ze-m1j•inu senkи. 
Prema tome, sputnjik se moie videti samo u veC'e'r
njim i jutarnjim casovima. U toku noei on ostaje 
nevidljiv iako prola.zi imad nas. T'reba odmah pome
nиti da ovo ne vazi и s1иcaju pada spиtnjika na Ze
mlju, kad se и svom kretanjи spиsti и sasvim gиste 
slojeve Zem1jine atmosfere na visinama oko. 150 · km. 
Tada1 slicno pojavi kod boiida, zbog njegovog b.rzog 
kretanja usijava se vazdиsni stиb dиZ koga se krece, 
izazivajиci zagrevanje i sputnjikova te1a, ра ga mo
z;emo videti kao bolid ј u tokи noei, ра cak i и toku 
dan·a, ako је dovo1jno svetar.> da nadja.Ca sjaj dnevnog 
.neba. 

Da blste imali pretstavи о fazama sputnjika и 
trenutkи prolaza preko vid1jivog 1uka pиtanje iznad 
nas, tre~a da zamislite kroo: srediste sputnjika dve 
norma1e: jednи na pravac spиtnjik-vase ··oko i drugu 
na pravac 'Sp'Utnjik - S.unce, koji је para1e1an sa 
pravcem Zem1j'ine senke. Drиga norma1a pokaz.иje 
osvet1jeni ct:eo sputnj1kova te1a, koje sm') na slici pret
stavili и oblikи 1opte, а prva normal:a organicava vid
ljivi deo osvet1jene · s-pиtnjikove polulopte. 

Da za.kl}ucimo: .ako mate и 'koli'ko се se ca
S':>Va spиtnjilk pojaviti nad · vasim mestom, ali ne 
~nate pravac pojave, tada vam је u odnosи na po
znati polozaj Sunca и tom trenиtku uvek moguce 
odrediti priЬliznи oЬlast Zem1jine senke na nebeskom 
svodи. Ona ј :е na suprotnoj strani od Sunca. Okre-. 
n-uti ledima toj strani vi cete kontrol)lisati oЬlast neba 
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pred vama, ра ako ste imalo strpljivi, nece vam pro
maci pojava sputnjika. Sta treba osmotriti и trenutku 
pojave nalazi se u clanka koji smo оЬјаvШ и »Va
sioni« Ьr·'Эј. 4 za 1957 godinи. 

Postavljeni zadaci i odgovori spиtnjika па njih. 

Receno је da se spиtnjik krece kroz visoke slo
jeve Zemljine a•tmosfere. Kakva ј :е gиstina ovih sl·'1-
jeva kako se ona nioze odrediti роmоеи spиtnjika? 
U svom kretanjи sopиtnjik se sиd.ara sa ces·ticama 
vazduha. Pos1e sиdara ove se cestice иklanjajи od 
spиtnjika brzinom k·'Эја odgovara temperatиrama ce
stica gasa и ovom procesи. No иsled sиdara spиtnjik 
је stalno izloien promeni brzine и pиtanji. Kako gu
stina cestica opada sa visi:nom, ocevidno ј 1е da се i 
najveea smanjivanja brzi1ne Ьiti и trenиtkи prolaza 
kroz perigeиm. Ranije smo rekli da duiina velike 
polиose elipse zavisi od brzine и putanji i da male 
promene brzine izazivajи velike promene и ot.stoja
njи apogeиma. · Prema tome, pri perigeumskim pro
lazima spиtnjik »propada« prema Zemlji, smanjuje 
perigeиmsk'Э otstojanje, ·ali zato daleko vise smanjtije 
naredno apogeиmsko ostojanje do koga moze dospeti. 
Prvobltno jako ekscentricna putanja sve v.ise postaje 
kruina. ZnaCi, od pocetka kretanja ро . i!zdиznoj elipsi 
do trenиtka kad se spиtnjik pocinje kretati ро krиgи; 
njegovo kretanje se moZ<e pretstaviti elipsa.gtom spi
ralom koja ima jako izrazenи tendencijи pretvaranja 
u kruinи spiralи. Od trenиtka kada poeinje da se 
krece ро krиgu, ра do pada spиtnjika n·a Zemljи, 
izgled njeg'Эve spirale је prЉlizno krиznoga oЬlika 
sa sve manjim i manjim otvorom. 

Као sto se · vid.i и svakoin, narednom obllaskи 
spиtnjika oko Zemlje ,pravi (>n sve manji i manji риt, 
iako ne menj.a znatno '5Vо'Эји pocetnи Ь.rzinи kretanja. 
Malo smanjivanj:e .ьrzine izaziva jos osetnije smanji
vanje oblma pиtanje. ZЬog . toga se skracиje i period 
obllaS'ka spиtnjika oko Zemlje. Naizgled imamo pr<:>
tivrecnost da sputnjik obllazi oko Zemlje brze sa 
manjom brzinom neg() sa vecom. Spиtnjik 1 obllazi'Э 
је oko Zemlje 15 риtа и tokи dana, dok је Spиtnjik 11 
obllazio priЬlizno 14 риtа. U pocetkи kretanja k'Эd 
Spиtnjika 1 opada11je periode za jedan dan iznosilo 
је 2.2 sekиnde, dok је kod Spиtnika 11 ov.l) opadanje 
Ьilo 1.4 sekunde. Iz iz,nosa skracivanja periode moze 
se odrediti tezina cestica koje sи и tokи jednoga 
obrta iшale sиdar sa spиtnjikom. Znajиci tezinи pri
zemnih slojeva vazdиha i zapreminи obruca pиtanje 
mozemq na.ci i gustinи cestica u ubrиcu kroz kojih se 
spиtnjik kreee. Na taj nacin ·naden'Э је da gиstina Ze
mljine atmosfe~e na visini od 25() km iznosi 5х10-7 g/m3

, 

mesto gustine od 10-7 g/m3 kolilko se do danas sшatra
lo. _lspalo је da је gиstina vazdиha ·na ovoj visini pet 
риtа v:eca od 1)Cekivane gиstine, Kako је na morskoj 
povrsini tezina jednog kи·bnog metra vazdиha jednaka 
1293 g; sledi · da је gustina atmosfere na visini od 
250 km preko 2.~ miliard·e риtа reda nego pri Zemlji. 
Da blste ima.li jasniju pretstavu о ovoj gиstini treЬa 
da zamislite potpиno prazntl kockи sa stranom od 
13 metara. Ako и оvи pra·znи kocku иnesete jedan 
cm3 prizemnog vazdиha onda се njegove cestice ispu
niti kocku sa i-stom gиstinom kоји ima n·asa atmo
sfer.a na visini od 250 km. 

Ра ipak је ov.a gиstina bila dovoljna da nepravil
nom delи rakete Spиtnjika 1 skrati bltisanje i prisili 
је na pad 1 decembra 1957 godine. U pocetku kre
tanja raketa је imala peri·'Эdu od 96 minиta isto kao 
i Spиtnjik 1, а pred trenиtak zalazenja tl Zemljinи 
atmosferu na vi·sini od 170 km, kad је pocela da pada 
kao bolid, imaLa је periodu od 88m. Prema sovjetskim 
proracunima ona је pala n1egde и oЫasti Aljaske, ali 
Amerikanci tvrde da јој pad nije osmotren. lsto ta.ko 
prema sovjetэkim izvestajima Sputnjik 1 izgoreo је 
u gиstim sloj.evima atmosfere na dan 4 janиara 1958 
god., tri meseca poole syoga epohalnog r'Эdenja. О 
glavi rakete spиtnjika · 1 i 11 ne rasp'Эlazemo nikakvim 
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podacima, tako da и јаnиаrи 1958 godine od 5 for
miranih te1a iz dva lansiranja · imamo na nebeэkom 
svodи samo Sputnjik 11. 

Pored navedenog rezиltata kakvi sи jos proЬl'emi 
p'Эstavljeni prilikom lansiranja spиtnjika? Pre svega 
od neoblcno vaznog interesa је pitanje · prenosenja 
radioenergije kroz atmosferи. Spиtnjik se kreee iznad 
jonosfere i njegove radioemisije imale su narocit'Эg 
i:nteresa za strиcnjake. U Sovjetskom savezи 26 spe
cijalno opremljenih radioklubova bavi se pitanjem · 
prijema i prenosenja radioQtalasa sa gornje strane jo
nosferskog sloja о cijoj gustini jona su spU:tnjici pru
zili dragoceni materijal, koji jos nije objavljen. 

Zanimljivo је sp'Эmer1uti da sи spиtnjici nepo
Ьitno istakli promenu jacine k&smickih zrakova и 
zavisnosti od geografske sirine. Naime, cestice ko-

. smiokih zrakova se na1aze pod jakim иticajem Zem
ljinog magn:etnog р'Эlја. Na Zemljinu povrsi.nи oko 
ekvatoтa O·ve cestice stizи sa en'ergijom vecom od 14 
Ьiliona ele~tronvolta. Na geogr. sirini Moskve ( +56'1

) 

energija ovih cestica је 10 риtа manja. Ove rezul
tate dosada је .Ы1'Э tesko proveriti, jer bi se morale 
organizovati skupe ekspedicije koj:e Ы · istovremeno 
vrsile merenja na raznim geografskim sirinama. 
Spиtnjik 11 prenosio је, medиtim, svoje brojace ko- . 
smickih zrakova od najjиznije sirine na -6:>0 do naj-

. severnije od + 65° u toku nesto vise od pola. casa. 
Za to vreme emitovao је rezиltate mnogo·brojnih me
renja koja sи nep')bltno pokazala zavisnost jacine 
kosmickih zrakova od geografske sirine. 

Pored ovih ispitivanja u vezi sa kosmickim zra
~enjima spиtnjici su treЬ.ali da odgovore i na pitanje 
о intenzitetu иltraljublcastog zracenja' sa Sunca, ko?je 
nasa atmosfe·гa jako upija. Specijalni uredaji na Spиt
njiku li imali su da salju izvestaje о : promenama 
intenziteta zracenja u Lyman-alfa liniji na 1216 А 
kao i и posebnim oЬlastima Х zrakova и Sиncevи 
spektrи. Rezиltati ovih merenja nisu jos saopsteni. 

Р.М f>urkovic 

Vo<teni projektit »ХМ5 Red·stone« и polozajи za ispa
ljivanje. 

Ј . 
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ЗАШТО И . КАКО СЕ КРЕЋУ 3ЕМЉИНИ 
САТЕЛИТИ 

Избацивање првог вештачког сателита многи 

називају почетком астронаутичке ере. Овај догађај, 
као и касније избацивање другог сателита, био је 
попраћен свеопштим интересовањем за питања 

астронаутике. Било је објављено ·мноштво вести, 
коментара, предвиђаља и нагађања, тако да се не.
уi:Јућени једва могу да снађу, тим више што су те 
новости биле често привидно контрадиктор~е. Тако 
су прве депеше објавиле да се сателит креће на 
900 к.ч од површине Земље, мало после тога једна 
француска опсерваторија навела је цифру од 550 к.ч, 
док су други говорили о 350, па чак и 250 к.ч. За
тим су биле објављене вести ,ца се . ракета која 
је носила сателит \брже креће од самог сате.лЈ1:та, 
да с.е је знатно спустила према Земљи и престигл~ 
сателит. Како то да се креће утолико брже уко
лико је ближе Земљи. 

Читалац је овакве извештаје најчешће узимао 
као нетачне, а међутим требало се је сетити кла
сичних закона небеске механике и · уз помоћ њих 
потражити решење ових привидних контрадиктор-

. ности. , 
Први · Кепле.ров закон одређује геометрију пу

тање сателита. Само је апроксимација када се ка
же например, да сателит лети на 900 к.ч. У ствари 
ње~ова висина се мења, оД неких 300 до 900 к.ч. 
Спутник описује јеДну елипсу Чија је једна жижа 
Земљин Центар. У јужној хемисфери његова се 
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Сл. 1. - Зависност облика путање сателита од ве
личuне брзиие и. треиутка избацивања (nравац бр

зиие хоризоиталаи): 1 - Теоретска брзииа која 

одzовара идеалиој кружној путањи - "брзииа кру

жења; 2 - Брзииа избацивања .чањџ од теоретске; 

З - Брзииа избацивања веhа од теоретске; 4 -
"Брзина ослобађања", од 11,2 к.м/сек. ; 5 - Брзииа 

веhа од "брзиие ослобађања". До путање кружења 
nројектил је дириzоваи (исnрекuдаиа лииија)~ 

има највећу висину. 
путања највише удаљује од Земље, тамо он дакле 

Да ли је могућа кружна путања? Теоретски да, 
чак би то била и најбоља, али је то практично 
немогуће остварити. Треба да буду остварена два 
услова па да путања сателита око нашег глоба буде 
кружна: 1. правац брзине сателита мора бити 
строго тангенцијалан на Земљину кривину на крају 
сагоревања последњег . степена ракете и 2. у том 
тренутку брзина сателита мора имати тачно одре

ђену вредност за дату висину, како ће се касније 
објаснити. 

Сл. 2. - Зависност облика путање сателита од уzла 
'\ ' 

правца брзина у тренут~У. избацивања {брзииа равиа 

брзuии кружења) : 1 - Yzao од 90° који одzовара 
идеалној кружној лииији; 2 - Yzao .м,ањи од 90°; 

З - Yzao веhи од 90°. 

Свакој висини тачно одговара одређена брзина 
ротације. Ако је брзина кретања већа од споме
нуте, сателит ношен повећаном енергијом скреће 
са кружне путање и све се више удаљује од Земље, 
па кружна путања прелази у елиптичну. Ако је та 
брзина већа од 11 к:М./час, сателит ће потпуно са
владати Земљину гравитацију и отпутовати према 

. • . s 
свемиру, ТЈ . геометриски изказано путања прелази 

из елипсе у грану параболе или хиперболе. (Сл . 1). 
МеђутИм, задржимо се на елиптичној путањи, 

која је једина од практичног интереса за лет сате
лита. Уколико се сателит на једном крају своје 
елипсасте путање више приближује Земљи, одно
сно више упада у гушће слојеве Земљине атмо
сфере, све је више . кочен и његов живот је све 
ближе крају. Ако би се сателит кретао сасвим из
ван атмосфере (безваздушни простор) његово кру
жење око Земље наставило би се бесконачна дуго. 
(Сл. 2). 

Из овога се види Да се сателит може избацити 
само ако се он води до путање кружења. Другим 
речима, сателит је могуће избацИ:ти само онда, ако 
постоји уређај који ће га довести на одређену пу
тању (наравно изван густих слојева атмосфере) и 
прекинути рад мотора ракете када буде достигнута 
одређена брзина. За ово су пот~ебна врле;> компли
кована и сложена техничка средства, чиЈа грешка 
у раду, према теоретским величинама, сме да буде 
врло мала. 

Професор Чеботарев, који је руководио изба
цивањем Спутника, изјавио је да грешке. инстру
мената нису ниуком случају износиле више од 1 °/о, 
што је свакако изванредан резултат, ако се има у 

виду сложеност уређаја. То, уосталом, потврђује и 
правилност путање Спутника, која је врло блиска 
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кругу, иако се она меља по висини од површине 

Земље од 300 до 900 к.м. Ако се ово упореди са 
средљим полупречником путаље од 6.900 к.,.t (6.300 к.м. 
Земљин полупречник плус 600 к.м. средље висине · 
Спутника од Земље), то је :аиста врло мало отсту-
паље од круга. (Сл. 3). · 

С.л,. 3. ~ УnореЬење об.n,ика и _ве.л,ичи?i-е nутање 
Првоz сате.л,ита са Зе.мљо.м у реа.n,но.м. раз.м.еру (види 
се незнат·по отстуnање од иде.n,ане кружне nутање). 

На основу овога је јасно, да никада неки слу
чајно испаљени пројектил са Земљине површине 
не може постати Земљин сателит па макар коју 
брзину имао. Он ће се увек вратити на Земљу ако 
та брзина буде маља од брзине ослобођеља од Зем
љине теже (......., 11 к.м./час)~ правеhи путаљу у облику 
елипсе, или ће напустити нашу планету, ако је та 
брзина .веhа, креhући се по путаљи у облику г.ране 
параболе и,ли хиперболе. Само дириговани пројек
тили (под тачно одређеним и строгим условима во
ђеља) могу постати Земљини сателити. (Сл. 4). 

Треhег дана по избациваљу првог с~тел~та из 
Аустралије је стигла вест да је тамо измерена ље
гова брзина помоћу радара и да је она око 1.000 
к.мЈчас нижа него што је то показало мереље у 
Европи. И овде су .брзо ствари постављене на своје 
место, ј~р заиста брзина сателита се меља дуж пу
таље Ј1 она се меља утолико више уколико је пу
таља• више развучена елипса. АлИ, овде се морамо 
сетити другог Кеплеровог закона који каж;е да се 
брзина сателита, који следи елиптичну путаљу, 
није константна. Она се меља тако да постиже 
најмаљу вредност тамо где је сателит најудаљёнији, 
а . највеhа тамо где је он најближи. Над јужном 
хе1'4исфером (Аустралија) сателит је најудаљенији 
од Земље и зато је љегова брзина знатно маља од 
оне на Северној хемисфери. Ово се да објаснити 
врло просто. Када се сателит удаљује од Земље, 
да би описао најудаљенији део своје путаље, он 
треба да изврши рад против Земљине теже. На
равно он тиме губи и кинетичку енергију, тј. бр
зину, али зато љегова потенцијална енергија је 
порасла јер се попео на већу висину. Када, напро
тив, Olf прође ову најудаљенију тачку своје путаље, 
он се поново приближава нашем глобусу, сила 
Земљине теже га убрзава, љегова брзина расте, 
повеhава се љегова кинетичка енергија а смаљује 
потенцијална. Током љегове путаље вршИ се дакле 
трансформација кинетичке енергије у потенцијалну 
и обрнуто. · 

Када смо веh код питаља енергије и брзине 
онда се сетимо и оног чудног понаШаља ракете 
трећег степена. Иако је љен облик, маље аероди
намички од сателита она је више кочена, премда 
врло разређеним ваздух_ом на овој висини, а љена 
брзина се стално повећавала, и она је све више и 
више престизала сателит! 
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За разумеваље овога феномена требамо се су
очити са треhим Кеплеровим законом. Јован Кеплер 
је рекао: "Квадрати времена ротације · односе се 
међу собом као . кубови дужина великих оса пу
тања". Другим речима, уколико један сателит ро
тира даље од планете, утолико је дуже његово 
време ротације и обратно. Уосталом, овај однос 
између даљине и трајаља ротацИје може се инту
итивно разумети: уколико · је сателит ближе п.да
нети око које ротира, утолико он трпи веhи утицај 
гравитационе силе и он треба да ротира утолико 
брже, да би развио веhу · центрифугалну силу до
вољно велику д<(уравнотежи ту гравитациону силу. 
Тако Месец ротирајуhи на својој путаљи . средњег 
пречника око 380.00 к.м., · изврши пуни обртај око 
Земље за 27 дана . и 7 сати, а први вештачки сате
лит, чија средња даљина од површине Земље из
носи око 550 к.м., изврши свој обртај за 1 сат и 35 
минута. Брзина Месеца на љеговој путањи је око 
1 к.м. у секунди, док је брзина вештачког сателита 
око · 8 к.м. у секунди. 

Из. ових расматраља је сада јасно, да се и ра
кета губитком висине окре.hе све брже · и брже на 
новим путањама, ближим Земљи. Међутим, постав.:. , 
ља се питаље шта љу сада убрзава? За повећаље 
брзине потребно - је деловаље нек~ силе. То је 
управо сила Земљине теже. Услед отпора разре-

Сд,. 4. - Пројекти.n, исnаљен са nовршине Зе.м.ље без 
дириzовања не .може никада nостати сатети.n, (стре
.n,ице nретстављају правац и ве.л,ичине брзина исnа
љивања): 1, 2, 3 - Брзuне .м.ање од "брзине ос.n,о
баЬања"; 4 - Брзина вetta од "брзине ос.n,оба:Ьања. 

ђеног ваздуха ракета губи брзину, тј. смаљује се 
и центрифугална сила која држи равнотежу гра-

, витацији, надја';{ава привлачеље Земље и ракета 
се спушта, али приликом тог спуштаља добија на · 
брзини, тј . и на центрифугалној сили и тиме се 
поремеhена равнотежа сила успоставља на · маљој 
висини. Наравно, ово не иде овако , скоковито, него 
континуирано и стално. ' 

За. боље разумеваље ове појаве можемо прома
трати и енергију сателита. Да би се сателит изба
цио на једну извесну путаљу са одређеном брзИном 
ротације, потребна . је нека одређена енергија, која 
се може назвати енергија сателитизације. Одмах је 
јасно да се ова укупна енергија састоји из: потен~ 
цијалне енергИје, потреб~е да се сателит подигне 
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на путању и кинетичке енергије потребне да се са
телит креће одређеном брзиноr.~ на тој путаљи. 
очигледно да се. потенцијална енергија повећава 
уколико је путаља удаљенија од Земље, а исто тако 
и кинетичка енергија смаљује, јер је потребна све 
маља брз~на, односно центрифугална сила да би се 
савладала Земљина тежа. Тамо где утицај Земљине 
теже скоро ишчезава, потребан је само утрошак 
потенцијалне енергије, јер је и врло мала брзина 
довољ~а да развије центрифугалну силу способну 
да неутралише гравитацију. Насупрот овоме, ако 
замислимо сателит који би ротирао на нивоу повр
шине Земље (апстрахује се отпор ваздуха и рељеф), 
истИ не б!li имао никакву потенцијалну енергију, а 
кинетичка енергија би била максимална. Тако, да
кле, са променом висине о~е се две енергије меља~у 
у обрнутом смислу, док зедна расте друга опада. 

Прецизнија рачунаља показују да потенцијална 
енергија расте брже са в:Исином него што опада 
кинетичка енергија, тако да и љихова сума (енер
гија сателитизације) расте. т·ако, дакле, уколико 
хоћемо да избацимо сателит на неку даљу путаљу. 
повећава се и укупна потребна количина енергије. 
На нижој путањи укупна енергија је маља: Дакле, 
преласком сателита са неке више на · неку нижу 

путаљу тотална енергија се смаљује, иако се ки
нетичка енергија (односно брзина) повећава. (Сл. 5). 

Јасно је сада, како се ракета, · иако кочена ви
ше од сателита, све више убрзава. 

До сада је било само речи о законима кретаља 
сателита, а тек је узгред спомиљано о силама које 
на љега делују и које га држе на путаљи. За ра
зумеваље овога проблема опет позовимо у помоћ 
класичну механику: Њутнове. законе. Два тела се 
међусобно привлаче силом која је пропорционална 
љиховим масама, а обрнуто пропорционална ква
драту растојаља. То је та сила атракције (грави
':Гације) која Ј,уrесец држи на сталном растојаљу од 
Земље и не дозвољава му да побегне у бесконач-
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ност, то је та сила која сва тела на Земљи осећају 
као тежину (сила Земљине теже), а та сила држи 
и сателит на путаљи око Земље. Међутим, та сила, 
како је наведено, смаљује се удаљељем од Земље. 

C.n,. 5. - Про.мена енерzије у функцији висине (кz.м.) 
за те.n,о ·.масе једноz ки.n,оzра.м.а: Ер ..;_ nотенцијаЛна 
енерzија; Ех - ~инетичка енерzија; Ет -: нкуnна 

eнepzuja и.n,и "eнepzuja сате.л,итизацизе . 

Сада се поставља питаље, ако се тела међу
собно привлаче, зашто не падну једна на друго; за
што Месец или сателит не падне на Земљу? Зато, 
јер се ова тела кр~ћу око Земље по кр~жној или 
приближно кружноз путаљи, па се развиза центри
фугална сила која има супротни смер од гравита
ције и поништава је. 

Инж. Обрад Вучуровиtt 

PROJEKAT AMERICKOG SATELITA 
,,IZVIDNIK'' . . 

U oktoЬru 1954 godine SpecijaJmi Jkomitet Medи
narodne geofizicke godillle preporи·Cio је da se иzme 
и oЬzir rasmatranje iz.bacivanja malog instrиmen
talilog satelita, njegove instrumentacije, kao i na 
proЬleme vezane sa satelitsikim instrumentima kao 
napajanje energijom, telemerenje i dr. Nacionalni 
komitet SAD za MGG prihvatio ~ ovog posla. Org.a
nizov:cmi su razni sastanci i na ·krajи sc- izaslo pred 
Vlad!u SAD sa kкmkretnim oprograшom. Ta~ko је pret- · 
sednik Ajzenhauer jula 195·5 godine izjavio da pri
hvata ovaj program .i stavio na raspoloZenje kao prvu 
sиmu 10 miliona dolara. 

Nak'()ln izjave Pгetsednika, Кomitet SAD organi
zovao је »Tehnicko telo« ikoje treba da . razradi sate
litski program. Bilo је jasno da ako se zeli ostvariti 
satelit tokom 1957-58 godine da se radom treba in
tenzivno zapoceti odmah. Komitet је zatrazio od Vlade 
da omoguci pomoe od stra-ne Armije SAD. Tako је 
Momarica odnosno »Mornaricka istrazivacka laЬora
torija« postala o?d·govorna za satelitski program. 

U SAD se .Ыlо staJ.o na stanoviste da је potreooo 
spremiti i izbaciti jedno tисе satelita da Ьi se oko pet 
-od njih zadrza.J.o na putanji kao Z~mljini sateliti. 
Мoglo Ьi se, navodno, ocekivati i veca verovatnoca 
ali Ьоlје је ne -raeunati na nju. 

Sam satelitski poduhvat и sebl sadrZi cetiri glav
ne grupe proЬlema: pr.t)IЬlem satelitske rakete kao 
transportnog sredstva, uredaja za vodenje rakete do 

putanje krozenja, иredaja za P:racenje satelita i pro
Ьlem instrumentacije i opreme satelita. Dok sи prva 
dva proЬlema osnoV1Ila, jer uslovljavajи ostvaren_j~ 
satelita, dotle . od resenja druga dva proЬlema zav1s1 
и kolikoj nteri се satelit :blti iskoriscen kao naиcno 
sredstvo. : 

u SAD и godinama ~le rata steklo se prilicno 
iskиstvo sa gradnjom i ispaljiva.njem vojnih i sonda
znih raketa. SpecijaJmo Momarica је izgradila i ispi
tala sondazne ra'kete »Viking i Aerobee«. Nije o~da 
slиcajno da su i:sti ljudi koj'i sи razvijali ova .dva tipa 
raketa usli u satelitskи grи:ри. P.Qznata tvorшca avю
na Glen Martin, koja је dzvodila rakete »Viking«, 
angazovala је da izradi zmaj rakete prvog stepena 
kao i da koordinira izvodenje cele _satelitэke rakete. 

Usvojeno је da satelit Ьиdе t€Zak oko 10. kilo-- • 
grama: Mada је ova te-Zina skromna nije ·и. obz1.r do
Iazila nijed:na postojeca raketa u SAD kоза Ь1 telo 
takve tezine izbacila na putanjи krt1Zenja. Ipak do 
danas ostaje nepomato zasto ~е и SAD nije iskoristila 
komblnacija postojecih raketa, ve1ik.og i srednjeg do
meta kao transportno sredstvo za satelit, nego s~ po
celo ~d nov.ih -projekata samih raketa i raiketnih mo
tora i opreme. 

Kod izЬora koncepcije satelitske rq.kete poslo se 
od sledeceg rasmatra-nja. Broj ralretnih stepena је 
potreban sto veci da ы te-Zina na startu ·Ьila sto ma:-: 
nja. Medиtim. vec sa · vecim brojem stepena od tr1, 
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dobltak ·и tezini ne kompenz.ira slozenost ta·kve kon
strиkcije. Iz toga razloga usvojen је tip trostepene 
rakete. U prHog ovome ide cinjenica da za satelit od 
10 kilograma prvi i drugi -stepen za·htevajи perfor
manse priЬliZ;ne onima kod rakete V!king i Aerobee 
koje је, kao sto је receno, Mornaгica ostvarila. P.'J
men,иte rakete se niэи mogle ·direktno iskoristiti. Pre 
svega morali sи se pojacati raketni motori i vreine 
gorenja sto је чslovljavalo znatne izmene. Inace ra
бun је pokazao da za ovaikav trostepeni sistem odnos 
tezina satelita i rakete na startи mora blti oko 
1:1100 tj, za satelit od 10 kilograma raketa na startи 
mora blti teska ok.t) 11000 kg. Kada se иzme и ob·zir 
da oko 80% od te tezin•e ide na gorivo on·da је jasno 
koliko se energije mora иtrositi da Ьi se o')stvario 
i ovako mali sate1it. 

Prvi stepeп ra'kete, koje izvodi tvornica Glen 
Martin, poboljsana је verzija rakete Viking 11. Тгир 
prefuika 115 cm. је prodиzen kako Ы se smestila veca 
kolicina goriva, jer је vreme gorenja povecano od 
104 na 140 sekundi, а potisak od 9000 na 12250 kilo
grama. Raketni motor је porucen kod firme General 

Sl. 1. U tvoтпici је oko satelitske тakete podigпиta 
limeпa kцla od пekoliko spтatova. Na svakom sртаtи 
pojediпi specijalisti stиdiтajи izgтadпjи i fиnkcioпi
saпje svojih итеdаја. Na slici se vidi јеdап takav 

spтat i od•govaтajиci deo тakete. 

• Electric, koja је za ovu svrhu poboljsala. motor tipa 
Х 405 йpotreЬljenog и tzv. »Hermes Project«-и za 
koga se tvrdi ·da је imao najveci dotle postign·иti spe
cific.ni potisak. ·za ovaj motor иpotreЬljena је kao 
pogonska materija teea·n kiseonik i шesavina 4% eti
lalkohola i 95% petroleuma: :sa i% silikonskog ulja 
(ovo zadhje za podmazivanje i protiv smrzavanja). 
Sam motor је obesen na kardanski zglob i pokrece 
ga, radi promene pravca vektora potiska, aиto-pil'Jt 
preko odgovarajuceg elektro-hidra:ulicnog servo si
stema. Ugaono skretanje motora do 5° dovoljno је da 
spre~i svako nezeljeno skretanje rakete od predodre-
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denog pravca leta, kao i da ostvari prelazak iz ver
tikalnog и penjanje pod 45° na prvom delи риtа. 

P.tJgonska materija se potiskиje и ikomorи sago
revanja иz pomoc ·dve centrifи.galne pumpe odnosno 
раrпе tиrblne. Za pogon pame turblne koristi se pre- · 
grejana рага kao ;proizvod dekompozicije V·tJdonik -
peroksida. Da Ы se sprecilo okretanje rakete oko 
иzdиzne ose koristi se reakcija izla.zne pare iz tиr
Ьine pиtem otv·'Jra sme8teriih na oblmи ralkete. Ova 
kontrola obrtanja radi na principи »иkljиceno-iskljи
ceno«, а pod komandom odgovara}иceg ziroskopa. 
Ovaj sistem је sa иspehom blo upotreЬljen na rake
tama »Viking«. 

SZ. 2. Iпzепјетi и ll:!boтatoтiji ртаtе таd eiektтoпskog 
mozga - aиtopilota koji се иpтavljati репјапјет 

тakete. 

Na prednjem krajи prv()g stepena nalazi se konus 
od lakog metala dиzine oko 2,4 metra u koji se uglav
ljиje kraj drugog stepena. 

· Dтиgi stepeп, иklјисијисi tи zrnaj, raketni motor, 
rezervoare i sistem pogonske materije, preиzela је za 
izradи poznata tV<ornica Аетојеt-Gепетаl. 

Sistem pogonэke materij.e ne sadrzi tи:rblnи i 
pumpe nego helijиm gas pod pritiskom potiэkиje go
rivo i oksidator и komorи sagorevanja. G'Jгivo је 
nesimet:ricni dimetil-hidrazim dok је oksidator bela 
риsеса azotna kiselina. , ОЬе mate:rije sи korozivne . i 
rezervoari sи na·cinjeni .t)d n.erdajuceg celika. Tip mo
tora је АЈ 10-37, potisak ти је 3400 kg. dok mu је 
vreme gorenja 100 sekundi. Inace i ovaj шotor је 
oqesen о kardanski sistem i pokretan ј е oko dve p'J
precne ose ъюmо6и ·hiodraиlione noge. Nakon prestanka. 
rada motora, po8ttJ .se pogonska materija potr<>Sila tj. 
kada se ralketa krece ро in.erciji, upravljanje se vrsi 
роm<Х:и rnlaza gasa koji јое jos preostao и :rezer-
voarima. ' 

Ispred rezervoara sa go:rivom nalazi se odeljak 
za иredaje za vodenje. Ispred ovo:g је obrtma kolevka 
koja nosi raketи treceg stepena. d ·satelit. Tu se na
laze i mali raketni ·motori sa cvrstim gorivom koji 
neposredno pre paljenja treceg .stepena istom saop
stavanjи obrtmo kretanje oko иzdufue ose. Izgradnjи . 
ovog dela · drugog stepena i instalacijи иredaj а za 
vtJdenje vodi fi:rma Glen Martin. 

Sistem vol!eпja tkiю sto ј.е receno ·Smesten је blizu 
vrha drиgog stepena. Isti · se sastoji iz aиtopilota -
»e~ektrooskog mozga«. Zadnji :pгima informacije od 
nekolilko »davaca« i daje direktive servomehanizmima 
koji и krajnjem vrse pokretanje raketnog motora 
prvog odnosno drиgog stepena. 

Glavni od davaca је t:rOOS·'YVinski referentni ziro
skop izgraden od fiгme Minneapolis - Honeywell 
Regиlator Company. Ovaj ziroskop u ·svakom trenиtkи 
pokazиje polozaj rakete и odnosu na tri ose. Bez ova 
tr.i zirosikopa raketa »Izvidпik«, koja је bez repnih 
povrsina, brzo .bl izg·иblla orijentacijoи. 

Za vreme penja·nja Ьiсе neopohodno da raketa 
menja svoj na.gЉ od poeetnog v.ertikalnog do krajnje 
horiwntalnog poloiaja. Za ovu operaciju postoji и 
raketi tzv. »progra:inski uredaj za nagtь«. Isti . p.t) иnа-
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Sl. З. Iйontiтaпje satelitske тakete па mestи starta. 
Celicпa kиla se паkоп топtiтапја 1rakete sklaпja 

иstrапи. 

pred na zemlji postavljeпom programи postepeno 
okrece viljиskи ziroskopa za nagiЬ. Aиto-pilot koji је 
izve8ten . о ovoj promeni и refe:rentnoj osovini daje 
»nalog« servoиredajи о ovoj PГ?meni_. и refe:entnoj · 
osovini daje »nalog« ·servoиredaJи kOJl pokrece mo
tor oko ose ve8anja. Usled stvorenog obrtnog m'J.;. 
menta raketa menja nagib. 

Pored ziroskopa postoji i t. zv. »tajmer« tj. vr·e
menski иkljiUcivac k,()ji и odredenim trenutcima vrsi 
odredena ukljиcivanja. Zadnju karikи и lancu иre
daja za . vodenje cini »integ:rirajиci akcelerornetar«. 
Ovaj instиrment iz prethodnih u:brzanja preracиna:va 
momentaln.e brzi·ne i predeni риt. Те informacije salje 
tajtneVU: i aиtopilotи koji ih ko:risti. U pravoni tre
nutku i .Ьrzini prekida se rad moto:ra prv.l)g · stepena, 
prvi stepen se odvaj а i pali se drиgi stepen. 

Za vreme sledeceg иbrzavanja иredaj za vodenje 
nastavlja sa upravljanjem . . Za vreme tog dela 1eta 
odbacиju se po1иtke nosa rakete da Ы se иstedelo и 
tezini. Nos је imao na manjoj visini zadatak da sma-
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щщ·е aerodinamicki otpor i stiti od aerodinamickog 
zagrevanja satelit. Ispitivanja sи pokazala da se tem
peratura oЬloge nosa moze popeti do 540°С. 

Nakon sagorevanja drи·gog stepena raketa је na 
pola риtа do krиZne pиta·nje ali za:hvaljujиci steceno~Jj 
kinetiokoj · energiji ona bez pogona stiZe do krиZne 
pиtanje. Posto је tako ra.keta stigla do putanje drиgi 
stepen S'e postavlja и horizontalan polozaj pre nego 
sto' se treci stepen pali. Svako otstиpanje . od hori
zontale cini da kruma satelitska pиtanja prelazi и 
elipticnu. Pooto је drиgi stepen zaruzeo horizontalan 
polozaj иklјисије se elekt:ricno na:pajanje satelit~ ~ 
motor treceg stepena se pali. Drиgi stepen zaostaJ е 1 

pada. Sa tim је .prestao svaki uticaj na kretanje tre
ceg stepena. i · satelita. 

Ттесi stepeп је raketa sa cvr.stim pogontJm na 
cijem se prednjem kra~u. nalazi satelit. Raketni mo
tor је izradHa tvornica Grand Central Rocket Com
pa·ny. Potisak niotora је oko 2160 kg. ~ dok ти је vre
me gtJrenja oko 20 seku111di (neproverene cifre). Posto 
se иvrce sa 220 obrtaja и minиti treci stepen је sta
bilan i bez vodenja. NЭjkon prestanka ubrzanja stavlja 
se и pogon satni mehanizam koji posle 26 sekundi 
oslobada napetu oprиgu koja оdЬасије una•pred sa
telit. Time se stva:ra impиls koji saopstava sate
litи za 1 m/sec vеси b·rzinu od brzine rз.kete. 

Inace usled svog nesimetricnog obHka i tиmbanja na 
ra:}{Jetи се vise da delиje otpor atmosfere i ona се sve 
vise da se spиsta i na krajи da padne za zemljи ako 
ne izg'Jri . . 

~l. 4. Satelitska тaketa па mestи staтta. Na slici је 

иртаvо pтikazaп· tтeпutak kada se proba motor pтvog 
st"epeпa. Levo и dпti је Ъипkеr iz kojega se komaп-

dиje раlјепје. -Eпgleske тесi zпасе: fiтst stage - pтvi 
stepeп, secoпd stage - dтиgi stepeп, thiтd stage -

treci stepeп. 

i. 
1 

1 
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Konstrukcija satelita Pri konstrukciji satelita 
osnovno је da . se on ucini sto laksi, јег је poz:nato 
da је za dizanje svakog kilograma na satelitsku pи
tanju potrebna ogromna energija. Sracunato је da za 
svaki kilogram povecane tezine satelita dolazi do 
smanjenja konacne 1brzine za 48 т!sес. Ako se ima и 
vidи d.a је tolerancija brzine krиZenja 135 т!сеs 
(1,8%) onda је jasno da је te-Zina kritican faktor. 

Ss. 5. Sheтatski prikaz trostepene тakete »Izvidnik<< 
i postepenog nacina, . odvajanja pojedinih stepena, 
odnosno ostobadanja satetita. Na stici su oznaceni sa 
lst stage- prvi stepen, sa 2 nd stage- drugi stepen, 
sa Зrd stage & nose cone - treci stepen i nosne 

potutke. 

U tokи raZVI)ja konstrиisan је VeCi broj satelita, 
razlicitih ро dimenzijam.a, tezini i opremi. Svi sи 
idealno s.fernog oЬlika sa cetiri antene. Njihove te
zine se kreeи od jednog do deset kilograma, а prec
nik od 10 do 50 ст. 

Prvi satelit precnika 50 ст i tezine 10 kg izradila 
је tvornica Brooks a.nd Perkins. Isti је nacinjen od 
ma•gnezijum lima, duboko-izv~acen i drukovan. U иnи
trasnjosti se nalazi nosa·c od varenih magnezijиm 
cevi koji nosi instгumerite. 'Nakon obrade, spoljna 
povr8in.a је polirana d·o sjaja ogledala. 

Ро etkVatorijalnom oblmu namestena sи cetiri 
antenska stapa dиzine oko 70 ст. Dok . se satelit 
.nalazi u nosu rakete _antene su savijene da Ьi se na
kon izЬacivanja ispravile. Svaka polovina sfere ima 
·na jednom delu dvostruk zid и obliku prstena. Isti је 
n.apunjen gasom pod pritiskom i pomt.>Cu njega se 
zeli meriti ucestanost i velicina meteorita sa kojim 
se ·Ьude satelit sudarao. Naime, иsled sиdara zid 
pгstena се Ьiti probljen, а to се dovesti do opadanja 
pritiska u prstenu sto се blti registrovano. 

U, centru sfere na1aze se dva minijatиrna radi.l) 
predajnika koji се na Zemlju slati pod·atke merenja. 
U prve dve nedelje jedan mali oscilator се slati slabe 
znake na Zemljru ·da bi se sate1it mogao radio pиtem · 
pratiti. Na Zemljru се na nekoliko mesta blti postav
ljene prijemne stanice s uredajima za registrovanje. 
Kada se satelit prЉliZi ·takvoj stanici on се naici na 
SifГI)Vane signa1e stanice cime се se uklj.uciti ·U njemи 
jaki otpremnik koji се 2{) setkundi »diktirati« podatke 
merenja ·skwpljene u uredaje za · pamбenje. Baterije и 
satelitu traja.Ce dve nedelje ali radi se na postav
ljanju SUIIlcanih baterija. 

Putanja satetita 

Po:r:ed vise postojecih raketnih poligona izabra је 
· onaj na rtu Canaveral na obali Floride . iz osn.l)vnog 

razloga sto је trebalo i~ЬeCi svaku riюgucnost da 
eventualno neki od. delova rakete pa..dn·и na nasta
njene oЬlasti. Ovaj ·'P.I)ligon, koji ·se inace ·koristio za 
i.spitivanje vodenih projektila, ima dиzinu od 2600 

_kт. Uz ·dozvo1и Velike Brita.nije ova dиzina ј.е pro
dиzena za 6400 kт. j.ugoistoeno prema Uskrsnjim 
Ostrvi·ma. Za pracenje rakete »Izvidnik« vrlo korisn~ 
се posluiiti postojeca dobro иveiЬana sluzba radio 
i radarskog pracenja. 

Pri izboro mesta lansiranja vazrio је Ьilo иzeti 
и .obzir zaћteve koje postavlja putanja s~telita, do
pri.nos rotacije Zemlje na 1bllans brzine rakete, kao i 
pole>Zaj postojecih centara za pracenje drugih zemalja. 
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Pиtanja sateli:ta mora sadrzati и svojoj ravni 
centar Zemlje, to spada u osn')vne zahteve nebeske 
mehanike. Satelit koj,i u pocetku malo otstupa od 
takve prave putanj·e Ьiсе »dovucen« na nju dejstvom 
gravitacije, ali се pri tome i~guhiti nesto na. visini. 
Ako је otstupanje vece tpokruSaj се se zavr8iti neuspe
hom. Inace na sirini rta Canaveral, а u spomenutom 
pravcu lansiranja Zemlja obrtanjem daje doprinos 
·brzini rakete ·Od 210 т/sес. · 

Ako se satelit .nalazi na visini od 480 kin. on се 
se obrtati oko Zeml]'e za 94 minuta i 10 sekundi. Za 
ovo vreme Zemlja se ,pomeri »ispod« satelita za 23,5 
stepena. Prema tome svaki uzastopan prolaz satelita 
iznad ekvator.a Ысе pomeren za 2600 kт zapadno. 
Satelit се prolaziti u zenitu na povrsini od 40 stepeni 
ju.Zno i severno od e.kvatora. Sto је geografska sirina 
veca od spomenute on се se videti ЬliZe horizontu, 
а imad nekih sirina uopste se neee videti, osim ako 
nesto ne »»pode lose«. Najnize tacke u Evropi iz ko
jih се se satelit moci • videti su na liniji Poi-tцgalija, 
Spanija, Sicilija, Grcka, Turska itd. , 

Malo је verovatno d.a се se uspeti da se bez gre
ske ostvari Ьrzi.na ikrиZenja ро velicini i pravcи. 
Prema rome, verovatno је da се putanja Ьiti elipticna 
а ne kr.u2Jna. Uspeh се Ьiti ako је najiЬliz;:t tacka pи
tanje vise od 320 . kт, а najdalja t~·cka manje od 2200 
kт. Na naj1ЬliZoj tacki postDjace koeenje od razredene 
atmos.fere i iz tog razloga се se vremenom satelit и 
spiraH vraca·ti Zemlji. 

Caik i da se I)Stvari spomenuta elipticna pиtanja 
иglovna greska (otstupanje od horizontale) treceg 
stepena ne sme pr.eci 2·,5°, а njegova brzina 550 
krrt na cas. Aiko se predu ove ·uske tolerancije .satelit 
је osuden na neuspeh. Inace vek satelita zavisi uglav
nom od najkraceg otstojanja do kojeg se satelit uro
njava u atmosferu. Misli se da је ta visina od 320 
kт neka kompromisna velicina, 

Ing V. AJVAZ 

Ј edan od prvЉ »тiniтatnih« · sateUta ugraden и 
zadnji stepen rakete. и njeтu su ugтadene suncane 
Ъaterije i па slici se · vidi kako inzenjer dzepnoт tат
рот ртоЬа njihovo reagovanje. Raketa · se nalazi и 
тetatnoт toтnju, zbQg тontaze. Vrh rakete је skinut. 
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ЗРА ЧЕЊЕ У ВАСИОНИ 
Један од основних разлога због којег су изба

~ени вештачки сателити Земље био је тај да се 
тачно Испита интензитет зрачеЕЬа у овом делу ва
сионе кроз који се креће Земља. Постоје два основна 
разлога због којих је потребно да тачно знамо како 
интензитет, тако и врсте зрачеЕЬа у простору. Прво, 
зато што је то зрачеЕЬе једини важан извор енер
гије за Земљу, и ' без ЕЬега би живот на нашој пла
нети био немогућ (топлота, коју зрачи сама Земљина 
кугла нема никаквоr практичног значаја). Друго, 
зато што је све блияsи дан када ће и човек !f.a крене 
на пут по васионском пространству, па Је веома 

важно да се тачно зна шта га све чега на том путу. 

Познато је да је васионски простор испуЕЬен 
зрачеЕЬем. По св.ојој природи ово зрачеЕЬе је дво
јако, те га, због тога, делимо у две групе. 

у прву. групу спадају електромагнетна зрачеЕЬа. 
То су електромаrнетни таласи као, на пример, ра

диоталаси или светлосни зраци, који се крећу qр
з:Ином од 300.000 километара у секунди кроз васион
ски простор. Има довољно података, који говоре да 
су у васиони заступљени електромагнетни таласи · 

свих таласних дужина, од најкраћих "гама" зракова 
· преко рентгенских, ултраљуби:~стих, светлосних и 
инфрацрвених зракова до наЈдужих радиоталаса. 

Раз.лика између разних врста споменутих елек-: 
тромаrнетских таласа није само у различ~тим ~ала
сним дужинама, већ и у количини енергиЈе, КОЈУ ти 
таласи носе са собом. Што је краћа таласна дужина 
зрачеЕЬа, то је већа енергија, коју оно носи са со
бом. Различити називи за зрачеЕЬа различитих та
ласних дужина настали су због тога што је ЕЬихов_о 
деловаЕЬе на ствари на које падају, а пре св~га, на 
жива бића, различито. Због веће ен~ргизе, КОЈУ носе 
са собом, краћи таласи су продор~ИЈИ и ЕЬихово де
ловаЕЬе на жива бића је разорнизе. Интензивно У,Л
траљубичасто, рентгенско или гама зрачеЕЬе уни
штило би свако живо биће и то у року од неколико 
МИНу'!' а. 

За мереЕЬе · јачине ових електромагнетних та
ласа морају се употребљавати различити ·апарати, 
јер, као што · смо рекли, они различито делују на 
ствари на које nадну. Тако се радиоталаси мере по
моћу нарочитих пријемника - радиотелескопа, ин
фрацрвени, светлосни и ултраљубичасти зраци се 
мере помоћу фотоћелиј а, нарочито подешених за 
одговарајуће таласне дужине. Рентгенски и гама 
зраци се, такође, мере помоћу фотоћелија, али се за 
ову сврху испред ЕЬихових катода (осетљивих сл?
јева) стављају посебни флуоресцентни1• застори, кози 
невидљиве nрвобитне зраке пре~варају у в~дљиву 
светлост, коју1 затим, фотоћелиза региструЈе. Ме
реЕЬе инфрацрвених,- светлосних и краћих електро
магнетних таласа може да · се изврши и помоћу фо
топлоча, али су ове методе тешко · применљиве (за 
сада нису уопште применљиве) у . вештачким сате
литима, јер ЕЬихова примена захтева да с~ фато
плоча врати натраr; изазове и измери што зе данас 

још неизводљиво. 

у другу групу космичког зрачеЕЬа спадају тзв. 
"космички зраци", који се по својој природи разли
кују од електромагнетних таласа. Они су корпуску
ларне природе, тј. овде се ради о зрачеЕЬу у облику 
честица. Под именом "ко.смички зраци" подраз~ме
вамо појединачне делиће атома или читаве бузице 
таквих дел:Ића, који се крећу брзинама блиским 
брзини светлости, носећи са собом неверовати~ ко
личине енергије. Космички зраци, или тачнизе, ти 
брзи де.Јiићи атома продорнији су и разорнији од 
цајкраћих електромагне.тних тал.аса. Срећом, цз
гледа да густина ових честица није тако велика, 

тако да не претстављају велику опасност за будуће 

путнике. Уосталом, задатак сателита је да тачно 
утврди густину и јачину ових зракова у васиони. 

За мереЕЬе ових зракова такође се употребља
вају електронски апарати. У обзир долазе Гајгер
Милерови бројачи и фотоћелије испред чије катоде 

. се налазе специјалне флуоресцентне материје. 

Откуда потиЧе ово зрачеЕЬе у васиони? 

Свакако од небеских тела и то, пре свега, . оД 
звезда и маглина. Нуклеарне реакције, које се од
вијају у овим небеским телима претстављају не
пресутни извор, како електромагнетних тако и 

корпускуларних зрачеЕЬа. Али у овом · делу васион
ског простора у коме се налази Сунце са својим 
планетама, зрачеЕЬе звезда је толико слабо да оно 
нема никаквог практичног значаја за живот на 
ЗемЉи. Једина звезда чије је зрачеЕЬе од првораз
редне важности за нас јесте Сунце . . Због велике 
близине Земљи ЕЬегово зрачеЕЬе у простору око нас 
неупоредиво је веће од зрачеЕЬа свих осталих зве
зда заједно. Због тога, када говоримо о космичком 
зрачеЕЬу у непосредној околини Земље, тада, пре 
свега, мислимо на Сунчево зрачеЕЬе, које је и елек
тромагнетне и корпускуларне природе. 

Вештачки сателити ће измерити интензитет овог 
зрачеЕЬа и тако нам пружити драгоцене податке из 
којих ћемо моћи боље да разумемо појаве у нашој 
атмосфери и да научимо какве све мере треба пре
дузети да би . се будући васионски путници зашти
тили од смртноносног зрачеЕЬа Сунца. 

Заштита од смртноносног зрачеЕЬа Сунца! То 
звучи необично. Зар није Сунце извор живота? 
Свима је познато да би живот на Земљи био немо
гућ да нам Сунце, преко својих зракова, непре
кидно не шаље огромне количине енергије. 

И не само голо одржаваЕЬе живота, већ, до 
скора, и материјална култура човечанства зависила 
је посредно и непосредно од енергије, коју шаље 
Сунце, јер је оно било једин~ извор енергије за 
наше машщ:rе и фабрике. Два важна извора енер
гије угаљ и нафта органског су порекла и сагоре
вајући их у нашим машинама ми, уствари, ослоба
ђамо из ЕЬих ону енергију, коју су · у давна 1времена 
те биљке и организми примили од Сунца. Водени 
токови такође су ва:ж:ан извор енергије. Али и њи
хова енергија потиче од Сунца, јер кружни ток воде 
- река, море, облаци, киша, извор, река, море -
не би могао непрекидно да се одржава да нема Сун-
чеве енерrије. 

Тек последЕЬих година, откад~ је · почело кори
шћеЕЬ.е атомске енергије, људи су се делимично 
ослободиЛи зависности од Сунца и ЕЬегове енергије. 

,, Дакле, ни трага од неког у:ништавајућег дело-
. ваЕЬа зрачеЕЬа! Да .није страховаЕЬе научника, ипак, 
неоправдано? Свакако није. Го:Qорећи о утицају 
Сунчева зрачеЕЬа, ми смо потпуцо испустили из вида 
јеДан важац фактор без којег ~и се космичко зра
чеЕЬе за трен ока претворило од извора живота у 

узрок смрти целе планете. Тај фактор је Земљина 
атмосфера. 

Атмосфера није само неисцрпни резервоар ки
сеоника, неопходног за живот. Она ј е истовремено 
и најидеалнији оклоп, који нас штити од смртоно
сног деловаЕЬа ултраљубичастих, рентгенских и гама 
зракова. Захваљујући особинама молекула ваздуха, 
кроз атмосферу могу да се пробију само неке та-

. ласне дужине од целокупног зрачеЕЬа Сунца. До 
површине Земље моrу доћи само светлосни зраци и 
неке таласне дужине из области радиоталаса. Жива 
бића су прилагођена само .на оне таласне дужине, 
које продиру до површине Земље, а сви . остали 
зраци, нароЧито они · краћи~ таласних д;ужин!l, 
штетно делују на организам, зер жива ћелиза Н~Је 
прилагођена за опстанак под тим условима. У ко
смичком пространству, где не ПОС'!'Оји заштитно 
деловаЕЬе атмосферског омотача, живи организми 
ће бити изложени убитачном дејству тих зракова, 
те због тога научници већ сада желе да знају ко
лики је њихов интензитет ван атмосфере како би 
предузели потребне мере· за заштиту будућих ва
сионских путника од овог зрачеЕЬа. 

Шта бива са зрацима, који се не могу пробити 
до површине Земље? Један део се одбија од моле
кула ваздуха и поново се враћа у васионски про
стор, а други део бива апсорбован од молекула. 
Енергија коју ти зраци доносе собом остаје у атмо-
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с~ери и ~роузрокује све промене, које се одигра
ваЈу У ЉОЈ као, на пример, ствараље слоја наелек

три~аних молекула ваздуха - јоносфере, ствараље 
слоЈа озона - озоносфере, кретаље огромних ваз
душних маса, тј. ствараље оног што зовемо климом 
Земље. · · 

Да, метеоролошки услови на Земљи зависе од 
Сунчева зрачеља. То значи да је потребно да пот
пуно упознамо зрачеље Сунца И квалитативно и 
квантитативно, ако желимо да створимо неопходна 
предзнаља за тачније прогнозираље времена. По

треб~о је да знамо какве се све промене одигравају 
У наЈвишим слојевима атмосфере под утицајем ко~ 
см~ч~ог зрачеља. То ће омогућити метеорологији, 
ЧИЈа Је. улога .У савременом животу све важнија, да 
учини ЈОШ веће услуге човеча~ству. 
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Но, тај се процес не може проучити са Земље. 
Потребни су вештачки сателити, који ће, кружећи 
У простору ван атмосфере, да нас обавештавају о 
то~е У којим је количинама заступљена зрачеље 
ПОЈедини?С таласних дужина и какве се све промене 
одиграваЈу приликом проласка тог зрачења кроз 
атмосферу. Испитујући зрачеље Сунца · ван · атмо
сфере сазнаћемо тачно како оно изгледа . пре него 
што га деловаље атмосфере · измени. :Захваљујући 
веl?тачким сателитима људи ће, први пут у исто
РИЈ~, имат~ прилике да експериментално провере 
СВОЈе теориЈе и прорачуне о зраЧељу Сунца и оста-
лих небеских тела. ' 

Тада ћемо сазнати и какве су све мере предо
. строжности потребне да се будући васионски пут
ници заштите од штетних зракова Сунца. 

В. Оскањаи 

Osmi Meaunarodni astronautiCki · kongres 
· u Barseloni -

Od teorije dQ p~akse - to је trebala da bude 
tema Osm<?g ~edunaтodnog astronauti-<Hrog kongresa 
u B~elon11. Tn dana pre otvaranja Кon,gтesa, lansi
r~n Ј~ sa obala Kaspiskog Mora prvi vestacki satelit. 
B~lo Је da'kle normaJJno da 200 delegata - pretstav
шka. ~ dгuStava uCla·njenih u Medunarodnи astro
na:u!ilcк:u federacijи, stign·и . u Bq.!Гselonu uzbиdeni i 
рuш n~de. I svaki put kada је Spиtmik prelazio nebo 
prestorы:~· n~ ulicama kao. i u lrongresnoj sан· osecalo 
se vrlo Z1V~ шtегеэоvаnје. Cak i spanska stampa sи
prot~? SVOJ1~ ")blcajima, nije Stedela pohvale ир~сеnе 
zemlJ1 gde Је stvoreri novd Zemljin satelit. 

. Ko~~rencije Kongresa su se odvijale kao da se 
~1st~ niJ~ dogodilo, jer Spиtnik nije Ыо predmet ma 
1 ~aJma~Je zvaJD.icne izjavr.e. Dnevr.ni red, kojd је Ьiо 
pn~e~ђen sest m~eci pre 1юgа, vaZio је bez i naj-
manJ~. •1Z~ene. Izvesni sovjets'ki delegatd tretirali su 
и SVoOJ1m 1zvestajima karakteriвtike koj е se odnose 
n~ v~tack~ satelite, ali su vrlo ve5to iz'hegavali sva 
р1tащ~ koJa se odn·ose na detalje njihovog prvog 
S~tшka. _Pro~esor Loonid Sedov, sef delegacije izvi
шo _se ~bJasnJavaj·иci da је on napustio Rusdjи pre
lanSira~Ja sat:lita i da ndje potpuno u tolw zadnjih 
dog_adaJ_a: Nek1 novinar nagovarao је Sedova da tele
forнr~ 111 t_eleg.railira и Moskvu i Odgovoreno mи је 
da Ь~ OVaJ poduhvat mogao Ьiti izlozen opasnosti 
s obz1rom da Spanija ne od·гZava diplomatske veze 
sa SSSR~om. 

.Pod OVi·m U:Slovima, sta . је pokaza:o Kongres и 
Bars~loni? Organizovan .od strane U dгu.Zenj а astro
naut1caтa. Spanij~ (Agro~paciбn AstronautJica Espanola) 
~001gres Је zvaaнcno otvoren 8 oktobra sve~anim pri
Jemom u Salonu de Ciento del Ayиntamiento u Bar
~el~ni. Na sednicama IzvгSnog komiteta jednoglasn::> 
Је 1zaЬran Andrew G. Haley za pre-tsedndka Medиna
rodne _astronauticke federacije za 1958 godinи. Odlи
ceno Је takode da se Kongres 1958 god. odrzi и 
Amsterdamu ~Holandija). Izoor pretsednika Ыо је 
propracen festivalom folklornih igara organizovanim 
od strane .s~nata u Barseloni. Veee је Ьilo propraceno 
mnogobrOJn.Im kontalktima i.zmedи na·ucnika Istoka i 
Zapada. 

U prvom planи ЬНе su n.aravr.no sednice Tehnic-
kog komiteta. , 

SSSR_ је ,..ыо zastupljen sa cetiri delegata оо kojih 
~u ~~~ .b1le zene: Ala Masevic, 25-godisnjd astronom, 
1 ~.дd1Ја K~nosova specij.ali:sta za istrazivanja и оЬiа .. 
S~1 zracen.Ja. Profesor Leonid Sedov, sef delegacije i 
щegov as1stent Alnatol Karpijenk!O, ucestvovali su na 
Kon,~r~sи \Salmo kao posmatraci, no oni su svoj posao 
obaw.ll vтlo savesno. · 

Astronom А. Ma'Sevic, Nan .A!kademije Nauka iz 
Moskve, g'?vorп~. Ј: о organizaciji programa optdckog 
posmatraщa ki).J1 ]е poveren :Astronomskom · savetu 
Akademije nauka SSSR. Као insturrient -za posma
tr;щje usvojen је teles:kop snaЬdeven objekt.ivom od 
50 тт ot·vora. U SSSR-u ima vise od 60 ovakvih sta
n.ica za posmatranje. Sovjetsk1 astronom је napome
nиla takode da ove stan.ice 'imaj.и · :zadata!k da prate 
i americke sateИte. 

~~dija V. Kиrnosova dala · је izvestaj posvecen 
stud111 kosmicke radijacije ропiоеи vestackih satelita. 
Ona ISIIlatra, d~ uz pomoe satelita, mogu Ьiti re8e-ria 
dva vaZпa proЬlema: prorriene kosmickog zracenj а u 
f~kciji vremena i sastav spektra kosmickog zrace
ПJ~. ~ovodom toga, vaZ:rio је . odrediti odnose koji vla
~aJu 1zmedu lakih (litijoиm, berdliиm, bor) i · srednjih 
Jezgara. · · · 

. Stampatni izvestaj D.E. Okoeimskog, т.м. Enejeva 
1 G.P. ,т~ratinova. ·bl~ ј•е posvecen metodama koje 
omogиcщu . odr~d1vaщe _veka satelita. Ranije studije 
ро ovom Ъ>Itащи dozvol)avale sи primenu pr'>racuria 
sal!lo и slucaju krиZne putanje, dok ovaj izvestaj 
daJe o~ta ~~senja primenljiva za sve slиcajeve, Ыa
g.od~rec1 k0]1m~ . vek ' .satelita moze blti .odreden gra
flokim prestavlJanjem integralnih krivih prv'>g reda. 
Ista metoda moi·e ;da slиzi za odredivanje promene 
paramet~a na ри~јi u funkcij.i vremena. Za pro
racШl.e Је upotreЬlJen elektronski mozak Akademije 
na~a SSSR~~· Iz izve8taja se vidi da se Rиsi nadajи 
da се porp,?~I pr~og satelita pok:иpiti dragocene pt)

~at~e о ~ntisk!u ·1 temperaturi visoke atmosiere i da 
С~ 1~ OVI podaci lroriJstiti pri reviziji izvesnih empi
r~sk:ih fakto·ra. njihovih jednacina. T.tJ бе blti od ve
llke va~nosti pri izbacivanjи s1edeeih sate1ita 

• Izv~staj V.A. Ј egorov~ posveeen . dinamici puta na 
~esec, 1za~vao је veliki interes na Kongresи, jer se 
v1de~o da Је_ ovaj smeli projekat potpuno izvodljiv ... 
вasv1m, Ьаr sa gledista matematike. Koristeei elek
tro~!Ske rac~s:ke mas~ne, Je~orov је и:эрео da postavi 
~er~JU mo~uclh putan]a, da vasionski br.oo posle ne
~o~Iko obllazaka о~о Zemlje dopr.e na Mesec, ·odide 
1st1 na ~a1om rastojanjи od njegove povгSine i naj
zad. da st~gne ~а Zemlj-и. DoиZ »pasivnog« ·dela putanje 
(kOJU ,va·sю~sk1 ~rod prolazi 1bez propulzije) lrorekcije 
~иtа се s~ ~zvod.Iti s· :vz-emena na vreme pom-oeu ma-

. 11~. pomocшh ra~kemнh motora; ove lrorekcije nece 
b1t1 pot.rebne u slucajи direktnog риtа na M.esec, Ш 
и slu~aJ~ kadft pиtan}a okrrиZuje :Меsес na velikom 
rastoJ~nJи: ~а Ы dosao do rezultata koje је izneo -и 
svo~ ~zvestaJu, _Jegorov је morao da rасш1а eiemente 
za hilJadи rаzшћ pиtanja. _ 

_Peti rus~i ·izvestaj od D.E. Okoeimskog i т.м. 
EneJeva tretlret postavljanje vestaekih satelita na 
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njihovu putanju. Radi se о jednom cisto teoriskom 
izlaganjи posvecenom odredivanju pиtanje rakete koja 
nosi satelit; 

. Sto se tice izvestaja Amerikanaca, oni riedvosmi
sleno pokazuju . da se indиstriska pred·uzeca i istrazi
vacki centri u SAD bave isto tako proЬlem:ima koji 
se odnose na s~ateШ)e i .na kretanje и prostoru. Simp
tomaticno је da velika veCina americkih delegata pri-
pada indиstriji . . '· . . ' · 

Vrlo i.nteresantan је izve8taj Р.Е. Glaser--a (Arthиr 
D. Little Inc., Caanbridge, Massachus~tts) pod naslo
vr.om »Stvaranje temperatиra reda 30.000°К« koji daje 
pregled novih metoda · роmоси kojih se postizи vrlo 
visoke tem.peratиre. · Iste эе koriste pri ispitivanjima 
materijala. Osim izvora energije, elektricne ili he
miske, on daje moguenost koriscenja elektroma·gnet
nog zracenja koje slиZi kao izvor vr1o visokih tem
peratura (·elektr\.Oni luk veШrog intenziteta). Najveci 
deo metoda se lroristi и iЭpitivanjima koja se odnose 
na materijale u konstrukciji, а k')ji dolaze и obzir 
da ·Ьиdи priщenjeni. za balisticke projektile, ciji vrh 
moie da bude navodno podvrgnиt temperatиrama do 
30.000°К u momentu ponovnog prodiranja krm atmo
sferu. Izvestaj . nagovestava mogucnost da se postignи 
jO.S vise temperature. 

»Nadzor nad polO.Zajem satelita.«, p!'ob1em koji se 
po-stavlja ne samo џ slwca'jи kada satelit nosi ziva 
Ьiса, vec cesto 'i u slиcaju katda sateИt -nosi i instrи
mente, Ьiо је predmet izvestaja R.E. R~berson-a (Auto
netics Division, North American Aviation Inc). Izve
stac daje v.ise razlicЩ.h nacina kojima se иtice na 
poloiaj satelita (z1roskQPi za stabilizacij-u i t.d.), а koji 
treba da se koriste zajedno sa uredajima za merenje 
da Ы se omogucilo odredivaJD.je polozaja. Interesantno 
је da po1ozaj vestackih satelita moze da Ьиdе osetno 
izmenjen kosmickom radijacijom i meteoritima, tako 
da се Ьiti potrebno · da se predvidi ma~kav sistem 
upt·avljanja na primer u slиcaju pt.>Smatrarija satelitci. 
Tvrd·enje prema kome oЬlik vasionskog broda utice 
na regulaciju njego'vog pol~aja, stavlja do znanja da 
је moguce da Ьцdисi sateliti ne b·udu sferni. 

R.T. Patterson (The Martin Company) је cita.tJ iz
vesta.j pod naslovom >>Vertikalno vracanje - moguc
nost povracaja nauenih ;instrиmenata koji se nose na 
vrlo veHke visine ро pиtanji slroro vertikalnoj«. Iden..;, 
tienu temu . obradio је i Norman V. Peterson · · (Sин
nyva1e Development Oenter, Sperry Gyr~ope Com
pany) koji u izvestaju »Tehnika vracanja vestackih 
satelita sa ljudima« izlaze metod vracanja, poziva
j-uci se. lщ -avioo koji је ·u stanjи da razvije ve1iku 
brzinu. On nagovestava da се avion cija Ьi brzina 
blla reda velicina kao kod Douglas-a Х-15, moбi da 
prihvati sateHt· Cija Ьi brzina Ьila oko 7000 kmlh pri 
visini od oko 300 kт (pod uslovom da moze da иspo
stavi kontakt sa . satelitom - primedb~ red.) 

F ARSIDE - ova raketa се Ьiti ispaljena kroz 
balon. - Raketa kоји се »Farside Project« u SAD 
иpotreЬiti za visinska .ispitivanja blce izbacena kroz 
balon, i оееkије se . da се dostici 6.400 kт iznad ze
mlje. Pocetni potisak prvog stepena rakete Ьiсе oko 
80.000 kg Kиtija sa instrumentima dimenzija 15 х 10 
ст, Ьiсе te8ka oko 1,6 kg, а . projektovana је tako da 
izdrzava ubrzanje 200 g za :vreme ')d 8 sek. koliko 
traje rad motora. Tezina rakete na startu · Ьiсе oko 
860 . kg. 

_____ ___ 25 

Carl Gazley i David Ј. Massen (Rand Corpora
tion, Santa Monfca, Californie) dali su studiju pod 
na,sl-ovom » Vracanje vasionskog broda koji nosi in
strumente oko Meseca«. То је treci americki izvestaj 
koji tretira moguбnost vracanja na Zemlju satelita 
Ш vasionskih brodova. Predlaze se r.hetoda koja uv')di 
pracenje pиtem radija (na Zemlji) i jednog prim')
predajnika (na vasionэkom brodu) koji dozvoljavaju 
odrediva•Iije moguce tacke pada. Ako se pretpostavi 
da је vasionstki »brod« и oЬliku lopte preenika 90 ст 
а ·tezine 90 kg, оп се blti iz1oZen kocenjи koje do
stize 300 g u momentu vertikalnog prodiranja pri 
\rracanjи и atmosferи na visi·ni od 25.000 metara. Ako 
је omotac lopte od materijala koji је и stanjи da 
apsorbuje toplotu i ispari, moguce је_ da ovaj omotac 
izgubl pri top:J.jenju 18-22 kg od svoje tezine; vo- , 
deci racuna о potrebnoj :sig.um.osti omotac morace 
blti teiak oko 55 kg. Ako је putanja vracanja oda
brana tako da va:sionski brod pada na povrsinи vode, 
treba racиnati sa trenjem od 1.500 g и trenutku udara; 
brzina pa·da broda је tada 90 т/sek posle usporavanja 
kroz atmosferu. Vec sad је_ moguбno izvrsiti elektron
ske instrumente otpome na udare ovog · reda velicina. 

Emest Stuh'linger, koji је vodio vec vise godina 
Ispitivanja о osnovnih princi:pima primene jona za 
propиlziju, za racun Vojnog centra za balisticke pro
iektile (Army Ba1listic Missile Agency), dao је detalje 
k'):nstrиkcije za•misljenog ,rasionskog broda pokreta
nog propиlzijatn jona; izvor energije povlaci za soЬom 
stvaranje visokih naprezanja u komorama za иbrza
nje jona. Nasl-ov dela је »Koncepcija· i ;performanse 
vasi'onskih brodova pokreta•nih jonima«. Vasionski 
brod, Cij а Ьi tezina na startu bila 600 t, mogao Ьi da 
nosi 'koristan teret od 150 t i d·a prede rastojanje 
Zemlja - Маrв za 400 dana. 

Dav.id G. Simons (sef Ьioloske sluzbe za izиca
vanje vasione pri aeronautickoj medicinskoj Iabora
tor;iji poligona Hollomann, Novi Meksiko) koji је sa 
balonom, dospeo pre nekolitko meseci na visini od 
30.000 т prestavi·o se Kongr·esu projektom · nazvanim 
»Satellorb« (Satellite Simulating Observation and Re
search Ballon) koji predvida koriscenje balona za 

, velike v;isine ra•di uvezbavanja posade vasionskih 
brodova i radi privikavanja pilota na okolne иsl.tJve 
s-tratosfere. Baloni Ы mogli sto tako da se koriste za 
sistematsku studiju иslova vidljivosti na gra.nici 
atmosfere. 

' Radi ." nedostatka prostora mnogi interesa·ntni iz
vestaji nisu p<>menuti u o:vom 'kratkom pregledи. Na 
syaki . nacin ovaj pregled programa konferencije po
kazuje da iznete teme vode ka prakticn-o ostvarenjи 
kretanja 1\.1 vro.storo koje је VleC · zapoceto sovjetskim 
satelitima. · 

(»Interavia«, 1957) Ing. D. Knezevic 

Inicijator ovog programa је »Centar za naиcna 
ispitivanja USAF«. СПј programa se · sastoji и tome 
da se dоЬiји podaci V·iooke atmosfere. Probna pu
sta:nja baJona koji је konstrиisan za potrebe ovog 
opita izvгSena su и ји1u 1957 godine u opitnom cen
tru General МiПs Ьlizu New Bri:ghton-a. Balon za 
ovo ispitivanje imao је za.premnи 100.000 m 3

, а do
stigao је visinu oko 31,8 kт za vrem-e leta, i auto
mats'ki i:zJЬacio ins·trumente posle pet i ро casova leta. 
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Z~ vreme y-rsenja stvarnih pr')lba specijalan predaj
шk ~r.enos1ce ?.odatke m~.renja kosmickih zrakova, 
k~o 1 шfo~a·CIJe. () .zemlзшom magnetizши, ·gravita
cюnom Ј;:ЮlЈ~, иt1саЈи geomagnetskih Ьиrа, gustini 
mete~Jra 1 slicno. 

Sl. 1. Pripremanje· korisnog tereta рте poletanja Ьа- . 
lona. Raketa »Farside<< i lanser pricvтsceni su za donji 
prsten balona. Balon је dovoljno naduvan da postigne 

trazenu visinu. 

Raketa ima· cetiri stepeшi. Prvi stepen cine cetiri 
rak~~e .RECRU~T, drиgi stepen jedna raketa RECRUIT. 
Trec1 1 cetvrt1 stepen cine cetiri od·nosno jedna ra
keta .Arrow П. Zadnji stepen nosi kиtiju sa instrи
mentima . 

. P.redvida se sest potpиnih probnih paljenja na 
op1tn1m .terenima Pacifika tokom meseca septembra 
1957 _ godшe. · 
. . S~aticke probe raketa i njen sistem paljenja 
1sp1tиJU se и »ThiriL)kol« laboratorijama и Elkton~и 

- Sl. 2. Balon na visini ol:l 100.000 stopa naduva11. је do 
· svog punog pтecnika od 200 stopa. 
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Sl. З. Prilikom ispaljivanja 'raketa »Faтside« izbacena 
је vertikalno kroz vrh balona. 

u Gra.J?-d C~tral-~ и KэJiforniji Zem~jski иredaji 
za РГ1Јеm ·1 иbelezavanje podataka ispitivace se na 
bazama Pacifika. 

»Aviation week«, avgusta 1957 
Ing B.R. 

Колика је опасност од метеора и метеорских ројева 

Када у скорој будућности ракетни . васионски 
бродови буду летели ка Месецу, Марсу И Венери, 
или кад буду сагР,ађени вели~и вештачки сателити 
са . људском посадом, путници у њима ће са страхом 
по~ишљат~ на. могуhност судара са метеорима. 
Према наЈновизим прорачунима научника днёвно 
на Зе_мљу падне отприлике 100 милиона метеора·. 
Сви се они, улетевши у нашу ~тмосферу усијају 
_услед треља и изгоре . .Само ре~kи; који су већи, 
дођу до _површине Земље. Овако велика · коЛичина 
метеора Јасно говори о опасности која од љих прети 
вештачком сателиту или вас~онском ракетном бро
ду. и метеор и ракетни брод креhу се великом бр.:. 
зином. Њихов с;у'Дар може бити опасан. 

· На срећ.у, постоји велика разлика између 
огромне кугле земаљске, чији је пречник · око 
13.000 километара, и малог вештачког сателита или 
ракетног брода. Ако се Земља на свом путу око 
Сунца сусреће дневно са 100 милиона метеора, из
рачунато з е да ће. се неки вештачки сателит са ме
теором с:усрести Једанпут у десет година. Чешће 
гром убиЈа човека него ли што he се сателит или 
вештачки брод сударити са метеором. 

З Али, овај прорачун не вред~ за случај када 
Немља, а за љом и сателит, улети у метеорски рој 

awa планета rодиll!ље пролази кроз неколик~ 
таквих метеорских розева који, најчешће, претстав,;. 
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љају остатке неке комете (звез-де репатице) која се 
распала. Тако је, например, 14 новембра Земља nро
шла кроЗ Б и ј е л и де, а 16 новембра кроз метеор
ски рој Л е о н ид а. При ранијим проласцима кроз 
·ове ројеве примећено је и преко 10.000 метеора на 
час како улеhу у нашу атмосферу. Последљи су
срет· са већим метеорским ројем ове године био је 
13 децембра са ,рој ем r е м и н ид а. 

Као што видимо, сваки рој има своје име, а 
љихове путаље око Сунца астрономима су добро 
познате. То значи да he будући васионски путници 
м0ћи изабрати време и путаљу за свој лет на коме 
се неће сусрести са метеорским ројевима. Али, ме
теори су и у овим ројевима тако удаљени један од 
другога да се, према прорачунима совјетских на
учника, један судар васионског брода са метеором 
у метеорском роју може догодити отприлике је
данпут у неколико месеци. 

СИгурно је да ће судар са метеорима чији је 
пречник маљи од 0,01 милиметара бити много че
шћи, али они неће моћи пробити металне зидове 
васионског брода - само ће му изгрепсти -љегову 
углачану nовршину. СусретИ са већим метеорима, 
нарочито са оним пречника неколико с~нтиметара 
и више, биће веома опасни и начин заштите од 
последица судара с љима требаће тек проучити. На 
срећу, као што смо видели, овакви судари ће бити 
веома ретки. 

к. с. 

Скица Сnутника 11. - На основу совјетских 
скица и изјава нацртана је горња · скица, која би 
требало да nрикаже како . је изгледао други ве-

штачки с~телит. 

На врху сателита налазе се инструменти за ме
реље Сунчевих "Х" и ултраљубичастих зрачеља. 
Друга по реду је метална лопта у коју су смештени 
радиоотпремници, батерије и инструмент за мереље 
температуре. Даље се налази, показана у пресеку, 
кабина у којој ·је смештена Лајка. Она је nоЛожена 
. по јастуцима који ублажују ударе, док се услови 
за живот, · као протисак, температура, ваздух, · ис
храна, одржавају вештач~им путем. Специјални ин
струменти мере пулс, дисаље, притисак, крв, актив
ност срца. Подаци мереља преносе ~е на Земљу ра
дио путем. Испод гондоле су инструменти за ме
реље космичког зрачења. На дну је ракетни мотор 
III степена (слика доле). 

А. В. 

·- - ---- 2/'1 

LOKID Х-17, trostepena eksperfmentalna raketa, 
spremna za poletanje na po,igonu Vojnog vazduho
plovsiva Patrik, Florida. - Raketa је .navodno teska 
6 tona i visoka kao cetvorospratnica. Koristice se za 
ispitivanje proЬlema иletanja rakete и atmosferu pri 
vracan]u iz visoke jonosfere. ' Pri tom eksperimentu 
nos rakete се se zagrejati do visokih temperatura, а 
cilj ispitivanja је bas taj, 'da se konstatиje kako се 
materijal te temperatиre izdrzati (slika gore). 

V. А. 

1 
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Лајка - први васионски путник 
-"--~-~ 

Лајка је била сасвим обичан пас сибирске расе, 
интелигентне њушкице и тихе нарави. Деtињство 
јој је nротекло без неких нарочитих догађаја који 
би указивали на њену доцнију "мисију". Док јед
ног дана ... 

Тако би се могла nочети биографија и других 
паса - "освајача свемира" - - Малишке, Линде., 
Кудрјавке и толиких других. Ваљда nрви nут у 
историји ови верни nријатељи и nратиоци људи 
сада су nошли не за човеком, веh nре,д њима. 

... Једног дана настуnила је у Лајкином жи
воту велика nромена. Одвели су је у једну нову
кућу 'у којој ј~ увек владала nотnуна тишина. Сва
ког дана nосећивали су је људи у белим мантилима 
и, мада се осећала добро, куцали су је и ослушки
вали њено срце. · У nочетку је мислила да то хоће 
да се nоиграју с њом, али је озбИљан израз на 
њиховим лицима јасно говорио да се не ради о 
игри. Но, били су то добри људи и она их је б[IЗО 
заволела. 

Понекад, могла се nоиграти са својим друга
рицама - КоЗјавком, Линдом, Кудрјавком и Ма
лишком. Ј едно г дана nовезали су их узицама · и 
nовели кроз граД аутомобилом и nешке до једне 
огромне дворане са nуно људи. Сви су их гледали. 
Многи су их и nогладили. Али, нарочита nажња 
nоклањана је Козјавки и Линди тако да 'је Лајка 
nостала чак и завидна, нарочито кад су noнeкt::t до

бацили шећер овим њеним "другарицама". Лајка 
тада није ни слутила да је очекује 'још већа слава 
и да ће о њој ускоро говорити цео свет. Та, Коз
јавка и Линда летеле су само у ракети. Оне су 
само своју њушкицу туриле у Васиону. 

После тога, једног леnог дана, дошЛи су многИ 
људи. Повели су је и ставИли у огроман метq.лни 
сандук - скафандр. Добро га је nознавала и није 
~е оnирала да је ту ставе. Мирно је легла и nу
стила да ј е свежу - онако као што су то скоро 
свакИ дан раније радили. Знала је да је ту увек 

· добила да једе врло nријатна јела. Пожелела је 
оnет да их _добије и весело је махала реnом. А 
знала је, чим зазвони звонце исnашhе диван колач. 

Убрзо затим, затворили су је. Био је nотnун 
мрак. А тада је загрмело и она се осећала страхо
вито тешком. Но, то није дуго тра-јало. }Тскоро, 
осећала се оnет нормално, а затим страховито ла
гано. Чинила јој се да лебди. И тако је то дуго 
трајало. Понекад је био мрак, а nонекад је кроз 

мали nрозорчић nродирало бљештеће сунчево све
тло тако да је она затвараЛа очи. Лајка се нала
зила у сателиту који је кружио око Земље. 

Пролазили су сати, дани. Лежала је дуго, ису
више дуго. Дуже но што је то било раније. Зала
јала је. 'Али, нико се није јављао. Хране је, на 
срећу, било доста. Па иnак, ускоро више није хтела 
јести. Осећала је како тешко дише, како јој је то
nло. Била је уморна. Засnала је . Сањала _ је чудне 
снове. 

Лајка у хер.м,етичкој каби-н.и пре постављања 
у сател.ит. 

Лајка је у сну и умрла. И данас још њено 
мртво тело лежи у унутрашљости другQг Земљиног 
вештачког сателита и, заједно с њим, кружи 9ко 
Земље. Она није зн~ла зашто је изгубила аnетит 
и зашто је била уморна, зашто јој је била вру-

-ћина. Али, научници доле на Земљи сазнали су 
узроке њене смрти. То ће им nомоћи да убудуће, 
други nси остану живи и да једног дана, када човек 
крене у Васиону, за њега буде нађена заштита од 
ових оnасности које се крију у међуnланетарном 
nростору. 

Лајка је учинила велику услугу човеку и ње
!'Овој науци. 

с. к. 

Elem·enti putanje satelita 
Uvod 

Problem kreta.nja planeta i njihovih sapиtnika 
nije nov. Cim је coV~ek pre vise od pet hiljada g')
dina podelio nebeska tela na nepokretna i pokretna 
upitao se, sta primorava ova poslednja tela da se bez 
prestanka tako pravilno i neиmorno krecи. No, prosle 
sц mnoge hiljade godina do momenta, kad је njegovo 
znanje fizike i matematike postalo dovoljno da na <Jvo 
pitanje ·nad·e pravi1an odgovor. Ра i tada, da Ьi se 
resio proЬlem kretanja planeta (i njihovih sapиtnika) 
trebalo је da se obave t'ri ogrorima posla: 

· 1. Da ·se izvrsi veliki broj posmatranja i odredi
vanja polO.Zaja planeta prema ostalim (prividno) ne-
pokretnim nebeэkim telima . 

2. Da se na osnovi tako d-oblvenih podataka uoce 
zakoni ро kojima se krеби planete, i 
_ З. Da se izvede zakljucak, kakva ih sila primo-
rava da se bas _tako krecи. 
. Ovaj posao iЬio је preveliki, da Ьi ga jedan covek 
mogao sa uspehom obaviti. Mnogi posmatraci neba 
dali sи, neposredn-o ili posredno, svoj ·prilog pri re
sava.njи gornjih zadataka. No, imena trijи od njih 
visoko se uzdizи iznad ostalih. То su Tiho Brahe, 
poreklom Danac, Nemac Johanes Kepler i En.glez 
:':sak Njиtn. 

Tiho Brahe (1546-1601) slab teoreticar ali vrlo 
spretan i savesan ,posmatra-C neba, и tokи trideset

. godisn•eg bqenja iz noci u noe sakupio је dragocene . 
-bele-Ske. Medutim, on nije umeo i, sta vise, nije ni 
poku.sao da iz tih -Ьelezaka izvuce-Ьilo kakav zakljи
cak. Zadovoljavao se da роmоси tih belezaka, sastav
ljajиci horoskope kraljevima, omoguci sebl иgodan 
zivot. . 

Njegov pomocnik i naslednik polozaja dvorskog 
. astronoma i carskog matematicara u Pragи, Johanes 
Kepler (1571-1630), dobro potkovan ondasnjim zna
njem matematike, иmео je-sa gledista .nauke..:mnogo 
.bolje da iskoristi te ·bele5ke. On је иsрео, _opet d:и
gogodisnjim radom, da роmоеи njih иоеi · ova tri 
zakona. ' · 

1. Planete opisиju oko Sunca elipticne pиtanje; 
и zafednicktJj zizi tih elipsi џalazi se Sunce (1509 -god.). 

11. Radiиsvektor povиcen od Sunca do planete 
.pr.evlaci u jednakim de1ovima vremena jednake ро
. vrsine (1609 god.). 

111. Kvadrati vremena oblla~enja pojedinih pla
neta oko Sunca stoje u proporciji trecih stepena ve
likih poluosa njihovih putanja (1619 god.). 

Taiko је Kepler odgovorio na pitanje kako_ se 
krecи planete. Me'dиtim, on nije_ Ьiо и -stanjи da tacno 
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· · na pitanje zasno se ')ne tako krecи. Bilo 
?dgovt~~b~o da эе prvo obori stara Aris;~otelova k~n
зe Р?. mehanike i ·da se postave temel]1 nove rac10-
~~~a mehanike, а to је ucinjeno tek posle KepJ:e-

rove smrti. . ' k d · 1 k · Od Keplerove smrt1 ра do 1661. god. ~ зе sa 
· tn (1642-1727), роеео da se Ьаv1 naucшm rado~, 

f.~~i иoeavaju netaOn.ost Aristotel?vog si:vatvaщa 
~о· i tvrdi da је ·sila potre~a ~~ Ь1 se odrzalo k~e
t Ј је i dola,ze . do zak.oola Inerc1]e, prema ko~e slla 
an . ' а ne odгZava · brzinu.. Do ovog ·shvatan~a do
m~~J~ Galilejevi eksperimenti pri . proucavan~u ,.za
~~~a о slobodn-om раdи. Njutn - P:Ihvata Galile]evo 
h atanje 'Sile i ·strogo ga formиllse u dva zakona 
:n:ьanike koji nose njegovo ime. Ova kd~~ ~а~~~ 

- io ·е i trecim zakoo.om, zakonom а С1Је 1.. . 
d~punDo~ prva dva zakona govore kad postOJl sйа 

.~lJ~~lika је ona treci цkazuje na njeno pore~l?· Ро- . 
~to је sa ta tri ~kona definisao sil~, а •Ьиdисl 1~Va~ 
·edno taientovan matematicar, .NJиt~, polazecl k 
~receg Keplerov:og ~akona, izvod1 svo] poznat za on 
gravitacije koji glas1: . . . . d' 

D tela nrivlace se uzaзamno sllom, kоза зе. 1- _ 
va -~ · ·ь · sama а obm·иto ktno proporcionalna DJ1 ovl'm ma . • . 

re oporciona1na kvadratи njihovih rasto]aщa. 
pr_:_ Tako је Njиtn nasao odgovor na pitan.je zast.o s: 
planete krecи oko Sunca, Mesec oko Z~e:mlзe, ра ~ 1 otkinuta jabitka pada· ·na Zemlju. U~Ja~n~ ?~lv a
cenje zemlje i tela na Zemlji i и щеn?Ј bllkzш~ n~-

. ZemlJ·l·nom tezom i ona иslovlзava re аща z1vamo · . 
svih satelita oko Zeml]e. . . 

Da ы izveli jednacinи ри~аnје (orb1t~) satellta~ 
mo li b-ismo da podemo od · Nзиtnovo~ za~·on~. gra 

· g .. . Tada bi se Keplerovi zakoш розаvй1 k~o 
v~~~~f~a. Ovo Ьi, med·иtim, zahtevalo od cit~oc:a ve~e
~oznavanje ma.temati;cJrog apar~ta. N~ k~kos~~~~f n: 
ostanemo и okviru matemat1ke sr щ~ 
odgovarajucem ZJnanju .fizik~,, polaz,na tack~ и;:~; 
divanj,u elerrtenat~ oгbite Ь1се nam, .P.ore . 

. . . i Kepler.ovi zakoni. То znaCl da иnapred 
~~~~~~~~о da је огЬitа -sat.eli_ta ~lipsa" (ili n~~ d:U~a. 
. . .. reseka kцре i ravш) te . зе nas zada . а 1Z 
i~~~a. ~anih tnicija1nih uslova odred~mo e1edmente t: 
. .. d pod inic~ja1nim us1-oVlma ро razшn: 

. llшзе. bo~nue satelita i nз· egovи ·иdaljenost od sredl-
vamo rz1 · . · d · radiиs-vta zemlje kao i иgао, koзi ta . ьrzюа. gra 1 s~ d 
s ' t l'ta и m·omentu kad na satellt ne e-vektorom sa-~ 1 ' . . . ·t · · 
luje vise nikakva sila os1m sйе grav1 aci]e. 

Izтacunavanje eleтenata putanje satelita 

ZadгZimo se prvo na zakonu gravit~cije. Ako 
иo-Cimo dva tela М i т (istoyremeno М 1 . т ~zn~ 
cav·aju i ·njihove -mase), :prema ~ak<Jnи gr.av1tac1]e 
dva tela se и-zajamno pnv1ace sllQm. 

· M·m 
F=f-rs- . . • • . . . (l) 

d · м mnogo vece od т tako 

~~e~~~t:З:~~~t~~~e ~а J~~su м ~:faem~rl~;~a~a~~ 
Tama се se telQ т kretatl oko - . t x·k· А 

~.,~ · Neka telo т 1ma и а~,; 1 Keplerovim z~onima. t :Cki В br-
(sl 1) brzina (Vo) i radiиsvektor (То) а и . av а. ј С! 

· . d' kt (т) Neka su ]<JS о zinu (v) 1 ra шsve or . . · · а ridiusvektora. 
иglovi koje brz~na gradiAsa ~~~1~ ono је iiguЬilo 
Kad telo prede 1z taCke .~ '" _ v2) , 
deo svoje kineticke energ1]e % ~ (Vo b't k .kineticke 
Као sto је iz fiz'ike poznato, ova] gи 1 а . . . 

. . з'ednak је radи protiv sile grav1tac1]e na 
energi]e . в k ·· iznos· -
pomeranjи tela (т) -IZ А u ' 0 ]1 ~ 

- ( 1 1 ) 
J·M·m г;;-г 

. Kad ove dve velicine izjednaCi:mo, imamo 

+ m (v02 - v2
) = f М m (+. - +) 

kad obelezimo f. М= р., lako dobljemo 

у02- v1 = 2р..(+.-+) - (2) 

Ako za nek.o vrlo" -malo vreme ('t) telo (т) prede iz 
tacke А и ta~ku А' radiиэkvetor prebrise tada po-
vrsinи 

• (З) 

Sl. 1. 

d · в и В' tada је Za isto toliko vreme telo pre е 1Z 

• • . . • • • (4) 

Prema drиgom Keplerov~m zakonu ove dve povrsine 
morajи blti jednake, ра ]е 

... - r s n а.= v'J·r0 siп а.0 : (5) 

Kad оvи jedna.~inи re8i~? ро (~). i zamenimo to и (2), 
posle malih _ tra:nsformaci]a dob1зem~ 

. 2 1-L __ vo2 ro• sJnl а.о 

- 2 tJ- v 2 _!:_ __; v s sln1 ех · · (б) rt . r=- (2 ) 
· -- о r о r0 • о _ 

l 'k 2 р- rema kosinиsnoj teoremi је Pogledajmo sad s 1 и · 

(2с) 2 = r• + r1'- 2 r r1 cos 2 '=Р 

Kad d~эnoj strani ove jednacine dodamo 
2џ1 to ona· postaje 

odиzmemo 

4 C2 =(r+r1 )
2 -2rr (1+cos 2 q>) 

Prema definiciji elips·e је r + r1 = 2 а • · · · (7) 

а2-Ь2 

te imamo r • _rl = i+ cos2 ср 
--2-

. . . . . . ~ . . . 

(1) 

lz slike vidimo da је · q> = 2 - 01 . ...... 

• (8) 

• (9) 

\ 

\ 
i . 
1 

.. l+cos'2q> -cos2q>=sln2 cx · 
te dobi]amo 2 -

• (1 О) 

Mala polиosa elipse је Ь = V а2 - с• ...... • (11) 

vt . . t и nasem slи-Саји, oz.nacava li-
a·kO (с), kao s о .зе о . I (7) (8) (10) i (11) 
nearnu ekscentr1cnost ellpse. z • ' 
doЬijemo 

Ь2 -
rs- 2 а r :== ~ • • ( 12) 

' i 
1: 
1 
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Uporedivanjem jednacina (6) i (12) lako uvidimo da је 

. . . . . . . . (13) 

Ь ·_ v0 rO' sfn сх0 

-{2 ~ -vo2 о (14) 

Vratimo se -sad na jednacinu (2). Nju mozemo napi
sati u obl_iku 

V
2 = 2~- (2 _.!:__ v0•) r r0 

i, imajuci u vidu obrazac (13), :џ1<>Zemo napisati 

21-'- 1-'-
vll = t- - а . . . . . . . ., ( 1 Ь) 

Obrazac (13) i (14) omogucuju da izrac.unamo veliku 
i malu poLuosu elipticn·e putanje sate1ita iz inicijalnih 
uslova (ro, Vo i ао) tj. -uslo?va u momentu kad satelit 
postaje satelit. То znaci, ako је ree о vestackom sa
telitu, kad na _.njega prestane da deluje sila potiska, 
i podleZe dalje jedino uticaju sile Zemljine teze. Na-

' pomenimo jos da је vrlo tesko, bolje reci ~а sada 
nemoguce, da dobljemo te poeetne uslove. Zato mo
ramo potraziti drugi put za ,tJdredivanje velicine 
(а) i (Ь). 

1'87'------2 а-------~ 
.,._-:-----2с 

1 
1 

~l. 2. 

/ 

ObraiZac (15) omogucuje da izracunamo intenzitet 
trenutne •brzine u momentu, kad је satelit_ n_a rasto
janju (т) od sredista Zemlje, ukoliko nam је poznata 
velika poluosa (а) njegove orblte. Та po1uosa prema 
o:bra·scu -(13) ne za.vis-i od ugla (ао). 

Setimo se sad treeeg Keplerovog zakona. Prema 
tom zak0111u vreme revolucije, tj. trajanje jednog 
obllaska ,t)J:!Ьite, zavisi jedino od velike poluose orblte. 
Drugim recima: isto је za sve orblte (oko iste planete)~ 
koje imaju istu poluosu. Uzmimo onda kruznu orbltu. 
Tada је u svakoj tacki orblte т= а; ра је, prema (15) 

21-'- р. Ј! 
vll=-a--т=з 

odnosno 

V=V: 
Ovu Ьrzinu, tj. brzinu kretanja ро krugu poluprec
nika т= а obeleZimo sa (vc), dakle 

v = Vc = V + · • • о • о • (16) 

nazovimo kruznom ili srednjom brzinom. Ako sad 
vreme revolucije obeJeZimo sa Т, imaffi.t) 

Vc • Т= 2 а ш 
odnoS.no,· · 2 

ш ,r-· т= ~ а v а . ..• о о о . о о • о о (17) 

Ovaj obrazac daje vez·u izmedu vremena revolucije 
{Т) ·i velike poluose (а). Znaj•uci jednu od ovih veli
cina mozem,t). lako da izracunamo drugu. Posto је je
dini podatak koji sa dovoljnom tacnoscu m<>Zemo 
meriti vreme revolucije (Т), to pomoeu obrasca (17) 
mozemo izracunati poluosu (а). Та velicina је srednje 
ra•stojanje satelita od srediSta Zemlje. Da Ьismo m(}
gli da pristupimo racun·u, potrehlllo је јо5 da odre
dimo konstantu (р.) Radi toga setimo se da је na 
Zemljinoj povrsini sila kojom Zemlja privlaci neko 
telo jednaka tezini tog tela. Obelezimo li sa (Р) P9lu
precni'k Z·etnlje i sa (g ) odgovarajuce wbrzanje, mo-
zemo na:pisati Р 

Р. о m 
odakle је ~=gpm 

!L=gp. р_2 

Na ekvatoru је р= 6,3784 о 103 km, а g Р= 9,781 о 103 

kmlsek te iz ovih podataka mozemo lам da 'izracu
namo р. = 3,9793 · 1515 km3/sek2

, ра cemo zaokruziti 

na fJ. = 3,98 • 105 km3/sek2 

Sa ovom vredn<>Sc-щ obramc (17) prelazi u 

т= а va . 
100,4 

• • • • • о • • (18) 

Uzmimo ka-o primer prvi vesta ki satelit. Odmah po
s1e i2Jbacivanja trajanje njegove revolucije ' Ьilo је 
Т = 96 min. 2 sec. = 5762 sek. Pomcu obrasca · (18) 
mo.Zemo lako izracUII1ati dr:i је poluosa а njegove 
p'utanje tada iznosil? 

а = 6942.7 ~ 6943 km 

Analizirajtici obr.asce (13) i (14) m<>Zemo Iako da 
zaklj.ucimo 

}1 
1.) Kad је 2- v0

2 > о 
Со ·. 

velika poluosa (а) је -pozitivna, mala polousa (Ь) је 
realna . i telo се se stvarno kretati ро elipsi, t9 jest 
Ьiсе satelit. Iz prethodne nejeqnacine za taj slucaj је 

v 1 < 2--.!:._ 
о Со 

Vec smo Vi·deli da се za V0
2 =-, odnosno Vo = Ј:_ . р. v 

ro ro = Vc, putanja Ьiti kru:Zna sa polupre~nikom (То) Ме- . 
, dutim, tesko је ostvariti ba.S tu brzinu и trenutk:u kad 

motor prestane da radi. A!ko ј~ · 

а . 1 
(' џ · -< v0 < 1 f 2 ~ odnosno Ј! с0 V с 

Vc -< Vo < Vc vT onda је Се-< а < оо 

sto znaci da su putanje elipse, koje obuhvataj-u krug 
sa poluprecnikom (то), ciji se centar nalazi u njihovoj 
zajedni~koj zizi (sredistu Zemlje). " . ' 
Med·utim ak"J је 

Ь. о < v0 <1 f fJ. tad је а< то, ра su putanje Ј! r0 

satelita 'elipse' obuhvacene krugom polupreenika То. 

2. Ako је 
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velika i mala poluosa putanja su beskonacne, orblta -
· атаЬоlа ~tn znax1· da telo napusta Zemlju. Ta'da Је Р ' ;::, .. ,. \,; 
је brzina 

v0 = 1
/ 2 р. = Vc V'2 V . ro 

i tu brzinu nazivamo »brzina oslobadanja«. 

Sl. 3. 

r 

~ajzad 

3) Ako је 2 _!:_- vu<J. < о, to jest v 0 > lf2 · Vc ve-
ro . . . . 

lika po1uosa (а) је negativna, mala ~luosa ?е l~agl-
narna, te telo .napU.Sta Zemlju ро hlperbollcn9J pu-
ta-nji.. --

Ovi slucajev.i prikazani su na slici З. 

Govoreci о .orblti satelita mi nismo do sada u~im~li 
u obzir dimenzije Zemlje. Obelezi!D-o sa (Н) ~.aJvecu, 
а sa (h) najmanju udaljenost satellta ?d Zеmчше PO
vrsine i neka је (Р) srednji poluprecшk ZernlJe). 

Tada је 

раје 

а__:_~= р+ ь о о о (1'9) 

а+с=р+Но 

H+h 
а=р+-2-

о (20) 

• о (21) 

H-h 
с=-2_ •.• о •.. о о ~22) 

Da ы satelit zaddao svoju putЭJnju ~nosno ~а 
ne ы gublo energiju potrebno је da se kre~~ u ошm 
slojёvima atmo-sfere gde је trenje zВ:ne~arlJI~I) malo. 
Mo~mo smatrati da је na rastoJanJU vecem od 
350 km. od Zemljine povrsine ov·aj uslov ugla~nom 
ispunjen. Ako uzmemo da је h = 350 km l)nda Је 

а-с=р + 350 
а+с=р+Н 

· d · dnaxl·ne sa·beremo podel1'mo sa dva kad ove ve Је '-= 
dobljemo 

Za prvi satelit smo izractшa.Ii da је а = 6943 km., ~ 
srednji poluprecnik Zemlje је Р=~З70 km. sto . Z·nacJ 
da ·зе srednja udaljenost prvog vestaбlиg ~at~llta od 
Zemlje i2:nosila 573 km. dok ј •е njegova naзveca uda-
ljen:ost ЬН.а Н= 796 km tj. oko 800 km: . . 

Iz datih obraza'Ca moiemo _za. svaJ?. vestack1 sa
telit ako nam је pozinat'). tra]aщe ~Jegove revol~
cije,' da izracunamo veliku po_l~osu щ:egove_ ·putan?e, 

Ш: pretpostavku о naj-maщoJ ud~Jenostl s~telita 
~ Zemlje mo.Zemo izracunati kolika Је onda щegova 
najveca udaljenost. 

prof. f>. Todoтovic 

Окултације сјајвијих векретница 

Пол. ВРЕМЕ ПОЈАВЕ 
Датум Звезде 1 Прив. 

ве л. 
Пој. yrao Суботица 1 Нови Сад 1 Београд 1 Краrује·вац 1 

Мај 22 Л Гем 3.6 D 59 20h 36m о1 20h 36то6 
јун 14 tleнepa 3.5 ' R 254 

1 

дакле, у току овог тромесечја Месец заклаЉа 
звезду л · Близанаца .и планету Венеру. Код зве~де 

се може посматрати ишчезавање D (диспарциЈа), 

а код планете појављ~вање R (реаnариција) иза Ме
сечевоr руба. 

2 39.7 2 38.4 

Датум 

Fiyн Месец 

Послед . четврт 

Млад Месец 

Прва .четврт 

20h 37mo 2 20h 37mo1' 
2 37.4 2 36.0 

Месечеве мене 

1 
Април 

1 
Мај 

1 

4d 04h 45m 3d 13h 23т 
11 оо 50 10 15 37 
19 04 23 18 20 оо 

26 22 36 26 05 38 

Ни ш 

-20h 38m 07 
2 34о6 

Јун 

Id 21h 55m 
9 07 59 

17 08 59 
24 10 44 

1 
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Помрачења Сунца и l)leceцa 

"У току овог тромесечја биhе два помрачеља, 
једно Сунчево прстенасто 19 -априла и једно. М~
сечево делимично 3 маја. Из наше Земље_ низедно 
од ових помрачеља неhе се видети. 

Појаве у Сунчеву систему 

dh о ' 

Април 4 21 Јупитер у застоју 
6 15 Меркур у застоју . 
8 23 Бен ера у · највеhој западној 

елонгацији 
16. 19 Меркур у дољој копјункцији 

·са Сунцем 
17 7 Јупитер у опозицији са 

Сунцем 
20 14 Сунце улази у сазвежђе Вика 
2-1- Лириди 
29 3 Меркур у застоју 

46.4 w 

Мај 4 - Аквариди , . 
4 2 Меркур у · афелу 

14 14 Меркур у . највеhој западној 
елонгацији 

20- ЦетидИ 
21 14 Сунце улаз~ у знак · Бли

занаца 

26 

Јун 13 23 · Сатурн у опозицији са 
Сунцем 

17 1 Меркур у перихелу 
18 17 Меркур у горљој конјункцији / 

· са Сунцем ' 
19 16 Јупитер у застоју 
21 22 Сунце улази у сазве~ђе Рака, 

почетак лета 

28 - · Дракониди 

Планете 

Меркур :....._Почетком тромесечја види се непосредно 
по заласку Сунца на западном небу. Привидна 
величина му је око + 1, а пречник око 5 се
кунди. После неколико дана поста ј е невидљив 
јер долази у доњу конјункцију са Сунцем. Тада 
излази и залази скоро заједно са Сунцем па се 
губи, за. посматрача, у Сунчевим зрацима. По
четком маја он постаје видљив на .источном 
небу пре изласка Сунца. Сад се постепено ЦРИ-

. видно удаљава од Сунца, и 14 маја налази се 
у највеhој западној елонгацији када је и нај
погоднији за посматраље. Привидна величина 
му је + 0.6, а привиди~ пречник 4".1 . . После 
извесног времена поново се губи у Сунчевим 
зрацима. 18 јуна . је поново у конјункЦији · са 
Сунцем. 

Венера -Почетком овог тромесечја. (8 април) • Ве
нера је у највеhој е,лонгацији (западној) од 
Сунца. Збо:Г .тога се целог тромесечја мо~е . ви
дети као Зорљача. Привидни пречник ЈОЈ се 
меља од 13",5 до 6".5., а привидна величина 
- 4.0 до - 3.5 . . 

Марс- Пролази кроз сазвежђа Козорога, Водолије 
и Риба. Првог аnрила излази у 03h и 11m, па 
све касније током тромесечја, тако, да крајем 
јуна излази око Oh 30m. Привидна величина 
меља се + 1.0 до + 0.3, а пречник од 2.8 до 4.3 
секунде, услед тога што се Марс приближава 
Земљи од 247.8 милиона километара (1 априла) 
до на 163.4 милиона километара (30 јуна). · 

•"С:" · 
Jynuтep - Налази се у сазвежђу Девојке. Kpehe 

се ретроградна и 17 апрИла је у опозицији са 
Сунцем. Даље, продужава да се креhе ретро-

градио до свог застоја 19 јуна, када· почиље 
директно кретаље. "Удаљен је од Зе~ље: 671.5 
милиона к.м. (17 априла) и 763.7 милион~ · к.м. (30 
јуна). Привидни пречник варира од 20".5' (1 
аnрила), 20".7 у време опозиције до 18".0 крајем 
тромесечја. Привидна величина од - 2.0 (17 
априла) до -1.7 (30 јун~) . 

·сатурн - Од · застоја 4 априла креhе. се реТроградна 
и прелази из сазвежђа Стрелца ·у сазвежђе 
Змијоноше. 13 јуна је у опозицији са Сун_ЈЈем . 
и удаљен је од нас 1351.5 милиона километара. 
Привидни пре~ник му је · 8''.3, .. а привидна ве
личина +.0,2 .. · Велику осу nрстенове. елипсе ви- _. 
дим о под уг лом од 40" .2, а малу под . уг лом · од 
18".0. Раван прстена нагнута је према · nравцу 
Земља-Сатурн за: . 26°.7.· Вцди се Iiрстенова се":' 
верна страна у својој н~јвеhој ширини. :.'. 

Уран - "У сазвежђу Рака. 

. ј 

Излаз и залаз ·сунца у тачци, . Ј.\Ј 1958 r. 

Тачка М се налази на геогр.аф~кој ширини + 44° и дужини -18 и.ди -1h 12m .. Времена излаз~ -
и залаза Сунца у тачки М служе као нумеричкИ 
подаци за употребу номограма који је ·· објављен · у\ 
Четвртом броју "Васионе" за 1955 г. (III страна . ко
рица). Стављајуhи ове податке у колоне 2 и 8 та
блице која је дата уз номограм, може се опИсаним 
графичким поступком, добити време излаза за ма 
које ме~то у .ЈугославИји. 

ИЗЛАЗ 

Јан. 1 7h 22m 
11 7 22 
21 7 17 

Феб р. 1 7 07 
11 6 54 
21 6 40 

Март . 1 6 27 
11 6 10 

Arip. 

Јун 

Јул 

Авг. 

Септ. 

Окт. · 

Нов. 

Де ц. 

21 5 51 
1 5 3i" 

11 5 13 
21 4 57 
1 4 41 

11 4 28 
21 4 17 
1 4 09 

11 4 05 
21 4 . 05 
1 4 08 

11 4 15 
21 4 23 . 
.1 4 35 
11 4 46 
21 4 58 
. 1 ·-5 10 . 
11 . 5 . 22 
21 5 33 

1 5 45 
11 5 56 
21 6 09 

1 6 23 
11 6 36 
21 6 49 

1 7 02 
11 7 12 
21 7 19 · 
31 7 22 -

/ -· 

3-'АЛАЗ 

. Јан. 

Феб р. 

- Март 

Апр. 

Мај 

Ју~ 

Септ . 

О кт. 

Нов. 

Дец. 

1 16h 21m · 
11 16 30 
21 16 43 

1 16 57 
11 17 21·. 
21 17 24 
' 1 17 . 35 
11 17 48 
21 18 .01 

1 18 13 
11 18 26 
21 18 38 
i 18 50 

11 19 01 
21 19 13 

1 19 42 
11 19 30 
21 .19 34 

1 19 34 
11 19 31 
21 ." 19 25 
1 '19 13 

11.· ~9 .oit 
21 1~ :44 
- 1 ' 18' ' ·26 
11 ; 18 "07 
21 , 17 49 

1 17 31 
11 17 13 
21 16 56 
1 16 41. 

11 16 27 
21 16 17 

1 16 12 
11 16 10 
21 16 14 
31 16 19· 

·,· 

Ј. Арсенијевић. и А. Куби'Чера 

ПРОЈЕКТ ФАНТАЗИЈА ВАСИОНСКОГ БРОДА НА ПУТУ ЗА МЕСЕЦ 

1 ' 
1 

\' 

1 





BEOORAD 

avril-juin 

----. -··- - - - ·- -· --------------

ANNEE Vf 
;:,~. 

=1958 NQ 2 

REVUE D"ASTRONOHIE ЕТ D"ASTRONAUTIQUE 
Bulletin de la Societe Astronomique »R. Boskovicc et de ·la Societe Astronautique de l'Union Aeronautique 

de Yougoslavie. Adresse: VASIONA, Volgina 7, Beograd, Yougoslavie. 

Ing. VLADIMIR AJVAZ, Satelitski program »Istrazivac - - 33 
Ing. ZIVOJIN KOLAROV, Merenje zracenja pomocu vestackih 

Zemljinih satelita - - - - - - - - - - - 36 
P.M.f>., Treci Sovjetski sputnik - - - - - - - - - 37 
НЕНАД Ј АНКОВИЋ, Астропо.м.схи nодаци у стари.м. л.етоnиси.м.а 38 
Ing. ALEKSANDAR POPOVIC, Jonski raketni pogon - - - 40 
Ing. DRAGAN KNEZEVIC, Vojne daleкometne rakete - 42 
ЧАСЛАВ ЧЕПИНАЦ, Сnутпиха II пе.м.а више - - - 44 
Ing. V.M., Pregled novih satelita - - - ·- - - 45 
ГЕОРГИЈЕ БОРОЦКИ, Евол.уција звезда - - - - 46 
PERO . М. f>URKOVIC, Ustovi vidljiv.osti americkih sputnika iz 

nasih krajeva - - - - - - - - - - ~ - 47 
Д-р ПЕТАР ЈОВАНОВИЋ, Дејство хос.м.и'Чхо~ зра'Чења па људ-

ски ор~апиза.м. - - - · - - - - - - - - - 50 
Amaterska posmatranja: Dr RADOV AN DANIC, Dva zanimljiva 

posmatranja Jupitera 52 
Vesti iz Drustava - - - - - - - - 53 
Novosti i beleske - - - - - - - - 55 
За паше nо'Четпихе - - - - - - - - 58 
Strucni prilozi: Dr Ing. V. SISOJEV, Putevi и svemir - 62 
Астропо.м.схе nојаве у јул.у, ав~усту и сеnте.м.бру 1958 - 64 

Уређква'Чхи одбор 

инж. ВЛАДИМИР АЈВАЗ, д-р РАДОВАН ДАНИЋ~ ПЕРО ЋУРКОВИЋ, НЕНАД ЈАНКОВИЋ, 

ипж. ДРАГУТИН КНЕЖЕВИЋ, СТЕВАН КОРДА и МИЛОРАД ПРОТИЋ 

Од~оворпи уредпих 

НЕНАД ЈАНКОВИЋ 

ВАСИОН~, часопис за астрономију и астронаутику. Издају Астрономско друштво "Руђер 
Бошковић и Астронаутичко друштво ВСЈ, уз сарадњу Астрономске секције Природословног 
друштва из Љубљане, Астрономске секције Хрватског Природословног друштва из Загреба 
и Астрономског клуба при Народном универзитету у Сарајеву. - Излази _4 пута годишње. 
Годишња претплата 240 дин., поједини број 60 дин. Чланови Астрономског и Астронаутичког 
друштва добијају часопис бесплатно. - Уче-ници свих школа могу користити колективну 
претплату: четири ученика који се учлане у једно од два Друштва уз снижену чланарину 
од по 60 дин. годишње, добијају заједнички један комплет. - Вл~сник и издавач Астро
номско друштво "Руђер Бошковиh". Уредништво и администрација: Београд, Волгина .7. 
Претплату слати . у корист рачуна број 101-707-6564160. - Штампа Војно штампарско пре-

дузеhе, Београд. 

Sovjetski Sputnik 11 
u prolazu iznad Beograda 17 marta 1958 

PriЫizni pravac kretanja: sever (levo) . 
jug. Prekid snimanja radi odredivanja 
polozaja Ьiо је od 4h 24т 9s do 4h 24m 
12s SEV. Originalna velicina Esponaza 

ploce 6,5 minuta 

Snimio Р. Durkovic 
na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu 
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ЧАСОЬИС 3А АСТРОНОНИЈУ И АСТРОНАУТИКУ 

SATELITSKI PROGRAM "ISTRAZIV АС" 

Као sto је objavljeno 31 januara 1958 go- . 
dine u 03.48 ро Grinvickom vremenu postavljen · 
је na satelitsku putanju prvi Americki satelit. 
Program ро kome је ovaj satelit ostvaren nosio 
је naziv »Istrazivac« (Explorer). Dok о celom 
ovorn poduhvatu u prvo vrenie nije bilo skoro 
nikakvih detalj а dotle s~ danas vec nesto vise 
zna. 

Godine 1954 poznati amerioki raketni struc
njak neinackog porekla W. Braun predlozio је 
Pentagonu da se pristupi realizaciji ve8tackog 
satelita uz pomoe postojecih vojnih dalekomet
nih raketa. Тај projekat trebalo је da nosi 
naziv »Orbiter«. Ро njemu satelitska raketa 
trebala bi da bude kon!binacija rakete »Red
stane« i snopa manjih ~aketa sa cvrs·tim; po
gonom tipa ·»Loki«. Satelit izbacen ovakvim 
raketama trebalo bi da bude teza:k 2,3 kilo
gra.ma . . Pooto . su skloplj eni prvi ugovori za 
studije i proj·ekat rad је obustavljen maja 1955 
go.dine jer је Pentagon odlucio da se satelit 
ostvari van okvira Armije, а u okviru Medu
narodne geofizioke . godine, dakle u poznatom 
programu »lzvidac« . (VANGUARD). Progra.m 
»Izvidac« se uglavnom odvijao u civiln<йn sek
toru dok је sam nadzor nad izvrsenjem vodila 
vojska tj. Mornarica SAD. 1 

· Iako је predlog W. Brauna bio odbijen 
izgleda da struenjaci Suvozemne vodske nisu 
шipustali svoju ideju nego su је cak i dalje 
razradivali. Posle uspeha Sovjeta na polju sa
telita, posle niza neuspeha oko izbacivanja 
»Izvida:ca« oni ponovo prodiru sa svojim pro
gramom, koji ovom prilikom dobija ime »Istra
zivac« (Explorer). 

Satelitska raketa »Istrazivaca« · 

N ajpogodnij а raketa dalekometnog tipa koj а 
је stojala na raspolozenju bila је »Redstone« 
cije је konstruiSanje vodio. W. Braun u okviru 
vojne istrazivacke institucije »Ballistic Missile 
Agency«. Ova raketa је u redovnom naoruzanju 
SAD. Medutim po5to za izbacivanje sate1ita 
ener~ja ove rakete nije bila dovoljna to је 
izvrseiia, nj-ena modifikacija, а uz to pridodata 
su јој · јоВ tri raketna stepena. Novo nastala 
satelitska raketa d6bila је naziv »Jupiter С«. 

Na sl. 1 prikazana је shema rakete »Jupiter 
С«. Као sto је receno prvi stupanj /је bila ra
keta · sa tecnim pogonom, modificirana raketa 
» Redstone«. · Rakete drugog i treeeg stepena su 

. sme5tene u jednom cilindru izna:d prvog ste
pena, а sastoj е se od snopa ra!keta sa cvrstim 
pogonom, tipa »Seargent« i to 11 za drugi i 3 
za treci stepen. Na vrhu satelitske rakete na
lazi se ј edna raketa » Seargent«, kao cetvrti 
stepen, na cijem kraju је montiran satelit ci
lindricnog oblika. Ovaj satelit је nosio naziv 
»Alfa 1958«. Na sl. 2. prikazana је fotografija 
rakete na startnom mestu. 

. i ' 

Sl. 1. Shematski prikaz satetitske rakete 
. ».Јирi~ет ~с« -

1 

\, 
1 
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Sl. 2. Satelitska raketa »Jиpiter С« па startи. Deo и 
krиgи ozпacava dodatak koji је исiпiо da daleko
metпa raketa »Redstoпe« postaпe satelitska raketa 

»Jиpiter. С« 

Raketa prvog stepena u svom s:rednj em i 
donjem delu sadrzi pogonski sistem koji se 
uglavnom; sastoji iz rezerv.oara goriva i Oiksi
datora, grupe turbina-pumpe i rak.etnog mortora 
u uzem · smislu. Gorivo је me8avina nesime
tricnog dirnetil-hrdrazin-bldrata i dietilentria
mina, zvana · »Hydyne«. Dok је u originalnoj 
ra:keti »Redstone« gorivo bilo alkohol, dotle је · 
ovom novorn me8avinoщ raketa dobila bolj е 
preformanse za 1 О do 15%. Као oksidator ko
ristio se teean kiseonik. Potisak raketnog mo
tora prvog stepena bio је 37650 kilograma. 
Vreme gorenja tj. rada motora је bilo. 150 se-

, kundi, u odnosu na 117 sekundi kod » Redsto
ne«-a. · Ovo produzenje gorenja postignuto је · 
zahvaljujuci novom gorivu i povecanim rezer
voarima, koje је bilo moguce postici jer su 
ostali stepeni koje је ova raketa trebala da nosi, 
}?ili laksi od korisnog tereta (bojove glave) ra
kete »Redstone«. Raketni motor је razvija'la 
specijalizovana kom.panija » Rocketdyџe-N orth 
American Aviation«, dok је zmaj projektila 
radila kompanija »Crysler«. · . 

U gornjem kraju cilindricnog dela rakete 
nalazili su se svi uredaji za vodenje satelitske 
rakete do putanje krиZenja. Raketa prvog ste
pena zavrsavala se jednim konusom ·na Cijem 
vrhu s~ nalazi stozer na koga . su montira'ni 
ostali raketni stepeni. Sam :sto.zer је tako kon
struisan da se O.stali stepeni mogu okretati oko 

uzdU.Zne ose. Na sl. 3 se vidi cilindar, postavljen 
na stO.Zeru, u kome su smestene rakete sa cvr

. stim pogonom i to 11 nj ih za ·drugi stepen i 3 
za treci stepen. Rakete su tipa »Seargent«. 

Na gornjem kraju spomenutog cilindra 
montirana је jedna raketa tiJpa »Seargent« koja 
pretstavlja cetvrti stepen. Ova raketa se zavr
sava jednim cilindricnim delom koji . је u stvari 
satelit sa instrumentima. 

Postavljanje satelit_a па putanju 

, Zadnje pripreme za ispaljivanje i samo ispa- · 
ljivanje izvтSeno је na poligonu »Сар Canave-- .. 
ral« u Floridi. Na ovome poligonu postoje sve 
potrebne instalacije za ovakve eksperimetnte 
~оје su ranije izgradene radi ispaljivanja sate-
111ske raikete »Izvidac«. 

Pre paljenja, 13 minuta, poeelo је sa ·Oibrta
nj~ go~jih stepeм raketa i tю do 450 obrtaja 
u mmuti. Ovo 01brtanje se nastavilo i uЬrzalo 
do 760 Olbrta.j.a sve do 20 sekundi pre prestanka 
rada:· raketnog motora prvog stepena, kada је 
raketa vee bila blizu putanje krиZenja. Svrha 
OV!Og obrtanj а је d!a se osigura sta1bHnost zadnj ih 
stepena naгocito u slu·caju da otkaze jedan od 
14 motora drugog i treбeg stepena. Sve do 5 
se'kundi pre ра!lјецја prvog stepeпa instrumen
talni ·~ео sa~lita ~е bladen 1edo.tn kada ~ OIVaj 
bladnJak. skilda za)edno sa kaJЬlom za napaj anje 
elektricnom energijom. 

Posto ј е upaljen r.aketni motOir prvog ste
pena raketa p01leee vertikalno. N akon starta· 140 

Sl. 3. Gorпji d•eo satelitske rakete »Jupiter С«. U ci
Undricпom delи, и visiпi .· coveka, smesteпi sи иre
dajj za votleпje, dok sи и cilindricnome delи па 
vrhи, иgтааепе rakete 11 i 111· stepeпa. Gorпji cllin-

dar se obrce 
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sekundi odgovarajuCi uredaj u raketi prekida 
radmotora ·da Ьi 4 sekunde -nakon toga prekinuli 
vezu eksplozivni zavrinjevi i odvojili gornje 
stepene od prvog. То se desava1o na vi'sini od 
oko 50 milja~ Dok se raketa prv.og stepena vraca 
ka Z·emlji •dotle se ostali st·epeni penju dalje ро 
inerciji tako da 450 sekundi nakon ·starta isti 
dostiZu visinu satelitske putanje. Na toj visini 
raketa poCinje da se naginje kako Ьi iz ~rti
kalnog polozaja pre81a u horizontalan-tangeci
jalan na putanju kruzenja. Ovo komandovanje 

- Sl. 4. Postavljaпje rakёte cetvrtog stepeпa i satelita 
па vrh satelitske rakete 

naginj anj а vrsi odgovarajuci zi.rookopski sistem 
u rake·ti posredstvom ро obimu eetiri raspore
dena mlaza vazduha. Ј edan par mlazeva kon
trolise · pro.pinjanje а drugi par mlazeva skre
tanj.e i to sistemom proporcionalne kontrole. 
Gre8ka u uglu postavljanja nije smela Ьiti veca 
od 4 luena stepena. N avodno ta gre8ka је stvar
no bila svega 0,81. stepen. 

1 Miiogo teze nego izravnanje do horizontalnog 
polozaja је bilo odredivanje visine. Trenutak 
dootizanja visine kruzenja odredivan ј ·е na tri 
na.Cina. Ј edan nacin ј ·е bazirao na podacima 
doЬiv.eri.im· od radara za :Rracenje, drugi od 
akcelerometra u ra'keti а treci od Dopler-siste
ma na Zemlji. Iz ta tri podatka se sracunavala 
prosecna vrednost pootignute visine. Каd:а · ј е 
raketa ·bila dostigla visinu kruZenja, tj. ·oko 
480 km, pomocu radio signala upaljeni su sa 
Zemlje raketni motori drugog stepena. Nakon 
prestanka rada motora ovog stepena automatski 
se pale motюri treceg stepena а za njima mo-tor 

oetvrtog stepena. Ukupno vreme sagorevanja 
15 raketa »Seargerit« trajalo је 18 sekundi. Ove 
cvrste ra!kete povecale su brzinru satilitu od 
6800 milja na cas, koju mu је dao prvi stepen, 
do brzine kruzenja 18000 milja na: cas. Ukupno 
proteklo vreme od trenutka starta do poeetka 
krU.Zenja iznosflo је 425 sekundi. · 

Sl. 5. Shematski prikaz (>Ьlika i sadrzaja satelita 
»1958 alfa« 

N·a ovakav nacin ootvaren satelit obilazio је 
oko Zemlje za vreme od 115 minuta. Apogej 
putanje iznosio је 2600 km а perigej 370 km. 
U gao satelitske putanje prema ekvatoru iznosio 
је 33 stepena. 

Satelit »Alfa 1958« 

Satelit koji је bio postavljen na putanju bio 
· ј·е teZak 8 kilograma, dok su instrumenti u nj~ 
mu tezili 6 kilograma. PoSto је satelit bio sa
stavni deo rakete cetvrtog stepena to је ukupna 
tezina koja se kretala ро satelitskoj putanji 
iznosila 14 kilograma. 

Na s'l. 4 prikazano ј ·е poвtavljanje ra:kete 
cetvrtog stepena · i satelita na cЩndar u k.Qme 
su sme8tene rakete drugog i treeeg stepena, dok 
ј е na sl. 5 pokazan presek i sadrzaj satelita. 
Prema slici, u satelitu se nalazila sledeca instru
mentacija: termometar temperature nosa sate
lita, radiootpremnik male snage (10 mW; 108,0 
MHz), termometar temperature oЬloge satelita, 
raciiootpremnik veee snage (60 mW; 168,03 

· MHz), indikator kosmickog zracenja, brojac 
Sиdara sa mihrometeoritima i term.ometar tem
perature ,unutra.Snjosti satelita. 

Rezultati merenja slati su na Zemlju putem 
spomenutih odasiljaca. Сео taj sklop otpremnika 
u satelitu, primaca na Zemlji i uredaja za рта
сеnје pripada tzv. »Mitrack« sistemu koji је 
razvijen u olkviru satelitsko:g programa Izvid
nik. 

»Interavia«, No. 3,1958 

»Aviation Week«, Mart 24 god. 1958. 

Ing. Vladimir Ajvaz 
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MerenJe zratenJa pomotu veftafkfh zemlJinlh satellta . 
· Suncevo zracenj е је snaZan izvor-elektro

magne~kih talasa vrlo sirokog spektra po.cevsi 
sa rentgenskim talasima cija је talasna du.Zina 
nekoliko angstrema (108 angstrem:a = 1 cm), 
р а sve ~о radiotalasa od nekaliko · metara. 

Najnovij-a merenja su pokazala da gustina 
izracene ener.gij е u ј ednoj sekundi izyan at
mosfere iznosi oko 1400 Ј /m2 (dzaula ро kva
dratnom metru), odnosno izracena specificna 
sna:ga је 1400 W /m2 (vati ро m 2). Ova velicina 
se naziva i oolarna konstanta. 

ZЬog upijan.ja i odЬijanja u . jonosferi i at- . 
mosferi na Zemlju dospeva svega oko 400-500 
w /m2

, sto iznosi tek 30-35% prvobitne snage 

Rt:iJ1tgen 

Sl. 1. Eпergiski пivo zraceпja sa Suпca и zavisпosti 
od talasпe du~iпe 

zracenja. Slika 1-nam prikazuje. energetski nivo 
pojedinih zraka, а slika 2 njihovu snagu na 
v.isini (na primer na satelttu) i na Zemlji. 
Oda.tle vidimo da od vidljivih i infracrvenih 
(tQPlotn~) .m-aka na Zemlju stigne ne8.to manje 
od polovme, ·dok kod ultraljuЬicastih do Zemlje 
doopeva manje od jedne desetine, taiko da је 
snaga ultva,ljubicastih zraka na zemlji 40-50 
pu-ta manja od vidljivih i infracrvenih uzeto 
zajedno. 

Nas. najvise interesuju pojave ·и jonosferi, 
~ n~ nJu najveci uticaj ima mikrotalasno zra
cenJe Sunca. U ove zrake spadaju meki rent
gen~i zraci (3-100 angs·trema), koje isijarva 
~unceva korona i koji jonizuju gasove na vi
sm~a od ok;o 100 km (takozvani Е sloj) i vrlo 
kratki ultralJuЬicas.ti, koje isijava hromosfera 
sunca i koji j01nizuju sloj D na visinama od oko 
B~v k~. Glavnin~. ovih hromosferinih ultra1ju
b1castih zraka сте zraci talasne duzine oko 
1215 angstrema takozvane vOdonikove alfa 
spe!ktralne linije. 

Iako је op8ta _energija ova · dva zracenja 
mala (sve.ga. ~es~thilj,aditi deo vidljivog . spek
~ra) ~ahvad~UJUC1 »rezona.nciji« ono izaziva 
1ntei1Z1vnu ]Onizaciju· gornjih slojeva Zemlji
no~ ~otaea .. ~а taj nacЏl apsorbuj е se ovo 

· zracenJ е ~а VISmama ра ј е nj egovo izucavanj е 
n~ ZemlJ1 ~emoguce. Ali ovo је . i sreea, . jer 
Ь1 ono za kratko vreme uЬilo s.vu zivu materij и 
na zemlji. 

Posto su ј onizovani sloj evi od presudnog 
znacaja za sirenje radio-talasa, а na njih veliki 
uticaj imaju Sunceve erupcije, to se koristi · 
o.kolnoot sto sateliti kruze iznad njih, te se 
merenjem zracenja_ ispituje uticaj erupcija i 
zr.acenja na joniztovanje slojeva i sirenje ra
dio-talasa. · 

N а slici 3 prikazana ј е Ьlok shema uredaj а 
za merenje zracenja upotreЬljenog na sovjet-
skom Sputniku П. · 

~ra.ci. kad osvetle sateli:t prolaze kroo pro
zorc~ 1 Ј edan od fil tera na krиZnoj plo!ci, te 
:p~da~u na .foto-celiju. Filteri su, ustvari plo
c1c; ~· raznih materijala odabrani tako, da pro
pustaJu sarno odredene talasne duzine zraka. 
PO!Stavljeni su na kruZпoj ploei, koju ро za
danom pГOtgramu okreee elektro-motoгcic. . · 
. .uv~oto-celiji se d~bija elektricna s:truja, ~ija 
Је ~ас~а. s:azmerna eneгgiji zracenja. Poja.Calo 
zatun POJacava :ovu struju, а modulator је uti
skuje (modUliSe) u nosecu struju visokofrek
ventnog generatora. Ova visokofrekventna iz
menicna struja se zatim V10di u antenu sate-

Sl. 2. Sпaga zraceпja sa Suпca па satelitu i 1~а 
Zemlji 

lita ~е se v. oko ove stvaraju elektromagnetni 
talas1, te s1re dalje u prostor. · 

U pr~jemnik.u, na Zemlji, primljeni talasi 
s: pomocu antene pretvaraju u istu onakvu 
VJ.Sokofrekventnu izmenicnu struju kakva је 
tekla 't;l anteni satelita. Sa ove noseee. struje 
se .· zat~ posle pojacanja skida (demoduliSe) 
u·t~nuti. podatak, о j~c~i zracenj~, te na kraju 
regiStruJe pomocu piSa.Ca na pap1I"'lu traku ili 
magnetofona na magnetsku traku. · 
. Ist?vremeno se na istu tra'ku upisuju i 

s1gnal1 vremena astronornskog ca.spvnika, tako 
da ~е po?-aci mogu upoтedivati sa podacima 
merenJ а 1 posmatranj а Sunca sa Zemlj е. 

~а ova~ . nacin се se posle niza merenj а 
moc1 utvгditl zakonitost lroja postoji izmedu 
Suncevih erupcij а i aЬnormalnog sirenj а ra;-
di~alasa. · 
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Za merenje kosmickih zraka na Sputniku 
п је postavljen specijalni brojac cestica, koji 
svoje pod~tke prenosi prelro istog radio--pre

·dajnika. 

sz F ЕС Гп\_~г:\._5 
-ф-----~-о-~~~~~ . 

WЕм . ·. А 

KZ Gfvl 
-·--Ф-·-·-·-

Sl. З. Blok shema uredaja па Sputпiku za тетепје 
. Suпcevog i kosmickog zraceпja 

SZ - Suпcevo zracenje, F --:- filtri, ЕМ - elektro
motor, . ЕС - fotocelija, Р - pojacivac, М ~ modu
lator, G - geпerator, А - апtепа, KZ - kosmicko 

zrliceпje, GM - Gajger - Milerova celija, 
в - Ътојас 

Kosmicke zгake, kad produ kroz Geiger -
Muler - ovu celiju izazovu u njoj jonizaciju 
gasa, tako da za svaki prolaz cestice doЬijemo 
jedan strujni impuls. Brojilo cestica broji ove 
impul:se i podatke daje u modulatotr, gde se · 
utisnu и noseci talas pтedajnika, te tako pre
nesu do prij emnika gde se registruju. 

Alnerikanci su zЬog male tezine svojih sa-· 
telita bili prisiljeni da primene ne8to drugciju 
shemu. Zbog slaЬih predajnika na satelitima 
tipa Vangard predvida se da се njiho,ve em.isije 
moci pouzdano da primaju i registruju samo 
specij alne prij emne stanice sa kom.plikovanim 
velikim antenama · i ј akim. prij emnicima. Posto 
је ovih stanica svega nekoliko _ oni S1U u modu
lator ugradili uredaj za »pamcenje« koji »U
pamti« najvece zr-acenje za vreme jednog 

okretaj а satelita oko Zemlj е, р а to posle preko 
preda:jnilka »saop8ti« kad ga »upita« prijemna 
stanica sa Zemlje. 

Pamcenje se vrsi pomoeu pгstenastog mag
netskog jezgra, koje se namagnetise u srazmeri 
sa najvecom -strujom iz foto-celije, koja se po
javila u toku jedпog okretaja. Kada se »oeita« 
ova vreфlost, ona se razmagnetiziranj em ј ez
gra » i.zbriSe« ра је ј ezgro opet spremno za 
pamcenje. Dok jedno jez'gro pamti, drugo daje 
zapamcenu na:jvecu vrednost iz pro81og kruga 
i tako naizmence. Ocigledno ј е da se ovako 
dobije samo jacina najveceg zracenja, а ne i 
druge vrednosti. Osim toga nezna se kada је i 
gde to registгovano, nego samo u kome kru·gu 
obilazenja satelita oko Zemlje. 

Zbog ogranicene tezine foto-celij а sateli ta 
Vangard ima samo jedan filter napravljen iz 
plocice litijevog fluo.rida, koji propиSta samo 
talasne duzine · iznad 11 О О angstrema. P<>Sto ј е 
celija punjena gasom (OOвid azota) cija је gor
nja granica joni2acije 1340 angstrema, to се 
Ьi ti primlj-eni samo zraci u podгucju od 1100-
1340 angstrema. Ovo је bas i najvaZпije po
drucje, jer sadrzi 95% vodonikovog illa zra
cenja. 

Kada se izvгSe sva potreЬna m,er€'Ilja satelit 
(V angard za merenj е zraeenj а ј о5 nij е uspe8no 
lansiгan), srede i proruce doЬijeni гezultati 
imacemo mnogo tacniju sliku о pojavama na 
Suncu (naroeito koroni) i u Zemljinoj jonosferi. 
Ovo се paiSluziti izmedu ostalih i radio-iпZe
nj·erima da sa vecom sigurnoocu planiraju ·da
leke radio-veze na duze rokove. То се biti jedan 
od mnogobrojnih korisnih rezultata doЬijenih 
pomo6u ve8tackih zeщljinih satelita. 

Ing. Z. К. 

TreCi Sovjetsk.i sputnjik. t958a 
·-\ 

lz izvesta.ja. оа8е dnevne stampe poznato је da 
је 15 ·maja, 1958 u Sovjetsktom· Savezu pusten njihov 
treci ро redu spufmik koji ima oЬli.k kupe visine 3.57 m 
sa o:mov'icom preCn.ika 1. 73 m. Ukupna tezina Slput
nika. iznosi 1327 kg 0.. cega па instrumente, koje 
sputnjik n.osi, otpщia 968. ·kg. Najvece otstoja.nje od 
Zemljine povrSine kod sputnjika 19588 iznosi 1880 km. 
Vreme njegoV!og oЬil!aska oko Ze.mlje ·tr4je zasa.dla 
106 ~m. 

Prilikom puStanja sputnjika u puta.nji је ostala. i 
raketa-nosac sputnjika koja, oko Zemlje kruzi па ne
sto niZoj putanji, . 

Prema. oznaci grckim slovom del'ta. (о) vidi se da 
је ovo eetvrti ро redu sputnik koji је puSten u 1958 
godini. P-rva tri: alfa (а), beta (R) i gama (1"), pusteni 
su u SAD. Каkо је pri cetvrЮm lansira.nju u putanji 
ostaJa, i raketa koja, је svetlija. od sp.utnjika to, da 
Ьi se ova dva. tela. raz1i.kovala, raketa se obeleZa.va sa. 
1958 о 1, а sputnik sa 1958 а 2. 

Sa · Astronomske opservatorije u Beogmdu оЬаv- · 
lljaju se sni:rD.a.nja оЬа ova veStaCka nebeska tela i to 
pocev od 17 juna. Pri perigeum.skom prolazu rakete 
iznad Beograda nje-n sjaj је skoro minus treбe pri
vid,ne velicine, sto zna.ci da је sjajna skoro kao Ve
nera. Samo se u ovom s~ueaju radi о telu koje u roku 
od 9 sekunada 1m.enja, sja,j od skoro pune rakete, kada 
је sja.jna kao najsjajnije planete, do skoro nevid.ljive 
rakete, kada za posmatraea skoro izeezne u njeno,m 
brzom prelazu iznad beogradskog ·ьorizonta., koji ne 
traje vise od 2 m.inuta. Sam sputnik 1958 2 је zna.tno 
slaЬijeg sjaja, ne prellazi sjaj zvezda prve prividne 
veliicine. Njeg.()v sjaj se men.ia saobrazno polozaju u 
odiюsu na Sunce i posmatraca i oeevidпo •nema upad
ljivog obrtanja. oko ose kao sto је sllu.Oa.j kod njegove 
rakete-nosaea, kod koje је ob.rtanje oko ose sasvim 
upad.ljivo. U sledeeem broju Vasione daeemo snimke 
ovih tela. 

P.M.D. 

! 
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АстрономсRи подаци у старим 
летописима 

В 'ЧдС'Ъl. 
Свободnъtе от nодвиzов духовпъtх 
Оnисывай, ne .м.удрствуя .л,укаво, 
Все то, :ч.е.м.у , свuдете.л,ъ в жизпи буд_еш: 
Войпу и .м.ир, уnраву zосударей, 
Уzодпиков святъtя ·ч:удеса, 
Пророчества и зпа.м.епъя neQecnъt. 

Пушкин, "Борис Годунов". 

'У новије време - а под овим се мисли на по
следља два столеhа - о појавама на небу пишу 
углавном само астрономи, док се остали;, па и уче

ни људи, устручавају да о љима говоре. То је и 
разумљиво. Веhи број астронома стручљака, мно
гобројне опсерваторије, као и усавршене методе 
посматраља, омогуhују стално мотреље неба, та
ко да мало која, макар изненадна и краткотрај
на појава (сем метеорских), може остати незапа
жена од стране "професионалних" астронома. 
Истина, и поред све технике", и данас је понекад 
потребна, па и драгоцена, помоh коју могу пружи
ти астрономи-аматери, јер су често и веома скро- · 
мни дУРбини довољни за озбиљни научни рад, та
кав који због обимности опсерваторИје не могу са-. 
владати. 

Но друкчије је бивало у старо време. Прави 
астрономи били су ретки, а и учени људи уопште, 
ма да је оних који располагаху енциклопедиским · 
знаљем било сразмерно више него данас, јер су 
научне области биле скученије, па зато лакше за 
савлађиваље. Отуда су се у прошлости учени људи 
бавили · разноврснијим проблемима, па и таквИма 
који беху далеко од главног предмета љихове па
жље.. Захваљујуhи томе, вео заборава, није пре
крио многе занимљиве појаве на небу, а љихови 
сачувани описи могу се корисно употребити, чак 
иако их нису саставили стручљаци, а можда ни 

очевидци. 

Највише описа небес~их појава оставили су 
стари летописци (хроничари). Бележеhи редом све 
важније догађаје којима су били сведоци или су 
их посредним путем сазнавали, летописци не про

пуштаху да помену и пој аве комета, нових звезда, 
помрачеља, метеора, нарочито ако су се ове појаве 
могле довести у везу са којим знатнијим догађајем 
на Земљи. Они каткад спомиљу и такве појаве ко
је се тешко могу сврстати међу оне за које дана
шља наука зна, јер нестручни писац није умео да 
запази или забележи оно што би нам помогло да 
их објаснимо; 

'У наредним стуrщима позабавиhемо се астро
номским појавама чије описе оставише стари ле
тописци, кинески, грчки, латински, српски, по не

коликим од сваке · врсте, оним занимљивијим или 
по нечему карактеристичнијим. 

Помрачеља. Месеца 

Помрачеља Месеца нису нити ретка нити на
рочито значајна појава. То су, напротив, најчешhе 
појаве од оних које he се овде помиња:ти. Пошто 
ни у старо време нису изазивала нарочиту пажљу, 

летописци не говоре често о љима, а када то чине, 

по правилу их доводе у везу са људским послови

ма. Тако, на пример, описујуhи побуну трију леги
ја одмах по Тиберијевом ступаљу на престо (14 го:
ди~е), Тацит каже да је царевом сину Друзу, по
слатом да побуну угуши, добродошла једно помра
чеље Месеца. Када је појава почела; при потпуно 
ведром небу, војницИ су стали ударати у бронзане 
предмете и свирати у трубе, уверени да he, када 
Месец поново добије своју светлост, и они добити 
тражено задовоЈt.еље и олакшице. · Али уместо оче
киване светлости, густи облаци покрише Месец, и 

он сасвим неста из вида. Друз искористи запрепа
шhеље и разочараност војника и успе да их умири. 

Ј едно друго помрачеље Месеца, уочи битке 
између л-акедомонаца и Римљана, помогло је ови
ма последљима да победе. Грци су помрачеље про
тумачили као лош предзнак . за себе. Римски вој
сковођ Павле Емилије, који располагаше извесним 
знаљем из астрономије, иако је знао да Месец нема 
никакве везе са оружаним сукобом и да he опет 
добити пређашњи сјај лупали војници илИ не, пра
. вио се као да жртвом жели умилостивити божан
ство. 'Ово му је, сасвим разумљиво, пошло за ру
ком, па су Римљани повратак Месечеве светлости 
протумачили тако, као да је бог задовољан жртвом 
и у повратку Месечеве светлости видели знак сво~ 
је победе. Тако је и било, према речима Џлутарха. 

Један од најумнијих људи Визцнтије, Ниhифор 
Грегорас (1295-1359), познат и као астроном, пи.,. 
шуhи историју Андроника III, помиље помрачеља 
Сунца и Месеца од године 1337, али само кратко 
каже да су се догодила у размаку од 16 дана, и 
то, прво када је Сунце било у првоме степену Ри
ба, а потоље када је доспело до 15 степена. 

Српски летописци су такође сасвим кратки и 
по правилу се задовољаваху да наведу да:rУМ ова

кве појаве, као што чини. писац сеченичког лето
писа поводом помрачеља нашег пратиоца од 22 
јуна 1461. 

Помрачеља Сунца 

'Углавном због психолошких разлога јер се 
ради о небеском телу које својим зрачељем ствара 
услове за постанак и одржаваље живота - помра

чеља Сунца, иако ређа за јещю одређено место на 
ЗемљИ, много чешhе се помиљу и опширније опи
сују, нарочито потпуна. Изненадни . мрак и појав
љиваље звезда ствараше панику и утицаше поне

кад на истор:Иске · догађаје. Зато ова помрачеља 
летописци нису могли пропустити . . 

Миђани и Лидијанци, прича Херодот, nет · го
дина су ратовали са променљивом среhом, а шесте 
године, усред једне битке, "дан се изненада пре
твори у ноh; Талес из Милета претсказао је Јон
цима ову појаву и означио тачно годину у коiој се 
збиља и догодила. Лидијанци и Миђани, видеhи 
да је ноh нагло .сменила дан, обуста:више борбу и 
nостараше се само да међусобно закључе мир". 
Овде се ради о nомрачељу од 28 маја 585 пре наше 
ере. 

Византиски писац Теофан, чији летопис обу
хвата време од 280 до 805 године, доста често nо
миље помрачеља Сунца, али се задовољава да па
веде дан и час појаве, напомињуhи још само да ли 
су се притом виделе звезде. Тако знамо да су од 
nомрачеља о којима говори nотпуна била она од 
337, 583 и 686. Још nознатији византиски летоп:й
сац, Ђорђе Хамартол, који своје дело почиље од 
створеља ~ света, такође наводи многа помрачеља, 
поред неких комета. Његов летопис рано је био 
преведен на срnски, па је и до данас сачуван у 
више рукописа. И он је кратак: "Када се цар (Ју
стинијан 11) вратио у град, догоди се помрачеље 
Сунца, па су се и звезде јасно показале", каже за 
nомрачеље од 5 октобра 693, док једно друго nоми
ље у вези са великом глађу и падаљем nепела. 

Немац Херман звани Контрактус (1013-1054), 
писац двеју расnрава о астролабу, такође је сасвим 
кратак када nомиље нека помрачеља и комете у 

своме летопису на латинском језику, у коме под 
годином 1033 бележи: "На дан 3 јула, око седмог 
часа дана (13 h), било је помрачеље Сунца". 

ВАСИОНА~,1956б~ј2 __________________________ ~зg 

Кренимо према нашим странама. 'У Сплиту XIII 
био је цељена и · nозната личност Т?ма. Архиђакон 
(1200-1268), веома учен човек, ко]и _зе написао 
опширну историју свога града. 'У љоз помиље и 
две небеске појаве које се догодише у љегово вре
ме, обе 1239, помрачеље Сунца и комету. Он каже: 
у ово време, године Господље 1239, треhега дана 
~есеца јуна, догодило се Сунчево помрачеље, вели
чанствено и страшно, јер је цело Сунце било по
мрачено и потамнила сва ведрина ваздуха: као У 

ноh.и, појавише ~е на небу звезде; а нека веhа 
звезда блистала зе сасвим близу Сунца, са западне 
стране . . Све је обузео тако велики страх, да су ви
чуhи, као избезумљени, трчали о~амо-онамо, ми
слеhи да долази смак света. Био ]е тада петак, а 
Месец у тридесетом дану (старости). И док се 
Сунце видело тако помрачено из целе Европе, ка
жу да такво није било у Азији и Африци". Ове 
последље речи показују да се Тома интересовао и 
за изглед помрачеља у· другим крајевима . 

Многобројни српски летописи знају за помра
чеље Сунца од 1386. 'У једноме од љих стоји: "По
мрачи се Сунце 1 јануара у четврти час дана (10 h), 
на светог Василија, тако да су се виделе небеске 
звезде како испуштају необичну светлост, а ова 
огљена и крвава појава и ослабљени зраци најав
љиваху болести ... " Неки летописи додају да је ове 
исте године кнез Лазар поразио цара Мурата l!a 
Плочнику. Ово је један од примера помоhи козу 
астрономија пружа историји у погледу утврђива
ља датума, јер се из других извора не може са си

гурношhу утврдити када је била битка на Плоч
нику. Код помрачеља од 1433 наши летописци нису 
сложнИ у погледу тога да ли је оно било потпуно 
или делимично, јер неки веле да су се, када се 
Сунце помрачило, виделе :iвезде као . у ноhи, док 
други не помиљу звезде. До неслагаља је дошло 
отуда што ј е ивица зоне помрачеља nрелазила 

преко наших земаља, па су неки помрачеље- видели 

као потnуно, а неки као делимично. 

К омете 

Комете су у старо време изазивале страх. До
вођене су у везу са разним неповољним догађајима, 
сматране љиховим весницима. Отуда о љима мно
штво података у летоnисима, од којих he се наве
сти неки, са разних страна Прибрани. 

· Познати ·историчар- Дион Касиус, из другог ве
ка наше ере, каже: \,За време конзула:а М. Вале
рија Масале Барбатуса и П. Сулnициза Квирина, 
а пре Агрипинине смрти, видела се у току неко

лико дана једна комета, која као да је ле:бдела над 
градом Римом; затим је изгледало као да се ра
спала на неколико малих буктиља". Ово је један 
ОД малобројНИХ примера распадаља КОМета на <?ЧИ
глед посматрача, а могао би се односити на позаву 
Халејеве комете од 26 августа ...;_11 године. 

Теофан пише мало опширније nод годином 523: 
"Ове године, месеца септембра, деветог ипдикта, 
виђена је на западноме делу неба огромна и стра
шна звезда, звана лампадија (зубља), која је пре
ма горљем делу неба слала бљештаве зраке, који 
као да су треперили, а остала је пуних двадесет 
дана; отуда је дошло до општег нереда у народу 

и до крвопролиhа". Стари се нису могли ослобо
дити nомисли да су комете узрок љихових невоља. 

Слично и Ћорђе Пахимер, који је написао исто
рију владе Михаила Палеолога, вели како се "ко
мета од запада према истоку сијала, од пролеhа до 
јесенИ а плашила је nосматраче треперељем своје 
ватре 'помешане са димом''. И она је својим стра
шним изгледом изазвала многа неповољна прет

сказаља. Радило · се о комети од 1264 године. 
Много векова Кинези су пажљиво посматрали 

небо а љихови летописци забележили су велики 
број' посматраних комет.а. Подаци које су они оста
вили често су много тачнији и потnунији него по
даци љихових европских савременика. Ево једно
га примера љиховог бележеља, у коме се говори 
о комети која се појавила 17 октобра 1232: "Прве 
године Тиен-хинг, деветог уметнутог месеца, дана 

Ки-јеу, виђена је на истоку комета. Бо~а јој б~ше 
бела, а дужина око 10 степени; била зе .повИ]ена 
као слонов зуб; појавила се у звезда~оз поде~и 
Кио (око а Virginis) и Чин (око v Corvt). Ишла зе 
према југу; 12-тог дана ~ила је дуга ~О степени; 
16-тог дана сијао је Месец, · те се низе видела; 
27-мог дана поново је виђена на југо-истоку. Реп 
јој беше дуг 40 степени отприлике; првог дана 
десетог месеца почела је слабити. 'Укуnно се по
јављиваше 48 дана". Има и веома опширних ки
неских описа комета, са тачним означаваљем пу
таље али и сасвим кратких, као онај nод 5 авгу
стом' 1461, који само ~омиње да је "ви~ена једна 
комета на истоку; она зе показивала на зуго-за~ад, 
ушла је у звездану nоделу Цин~ (око u. Ge~tno
rum). На дан 2 септембра nочела зе нестазати . 

Да видимо шта кажу наши летоnисци. Пом~
нуhе се само неки важнији примери. Неки зназу 
за ретку појаву двеју истовремених комета и ка
жу: Изиђоше две репате звезде, једна на исток;у, 
·а друга на западу". Ово је било. 1456 године, пре 
nојављиваља, исте године, Халезе~е комете. Ове 
две комете забележене су само у зедном страном 
извору. Нема међутим, нигде спомена сем У срп
ским летопи~има, о комети која се nојавила 18 
октобра 1551. Нажалост, сем .про?тог помиљаља, 
ништа више се не зна. Значазна зе и белешка о 
комети у габровском српском летоnису, јер он~ по
казује да је чувену комету од 1577 открио зедан 
наш посматрач, а не Тихо Брахе,. нити неко други 
на западу, као што се у страно] књи.жевности ~ 
по каталозима наводи. Наш летописац засно каже. 
Године 1577 појави се репата звезда ... и пружала 

~е као уже. И главом беше нагнута западу, а ре
пом Цариграду. И на репу имађаше ма~у з~ездУ, 
а пред љом три звезде напоредо. И _сизала зе од 
8 октобра до 14 децембра увече, када .зађе за 
облак". Наш непознати писац запазио з.е дакле 
необично небеско тело веh 8 октобра, а то зе читав 
месец дана пре најранијих посматраља на западУ, 
док је Тихо комету -први пут- видео 13 новембра. 

Метеорске појаве 

о свим главнијим метеорским појавама има 
спомена у старих летописаца. Они их махо.м по
миљу онда када се истовремено догодио кози ва
жан догађај на Земљи, али за разлику од комета, 
метеорске појаве обично нису' сматране за !1Ј>етска
заље, иако су и оне каткад утицале на људске по-

слове. . . 
Говореhи о рату који је у ~ригији водио Лукул 

на челу римских легија nротив Митридата, Плу
тарх прича следеhи дога~ај. "Обе стране беху 
спремне за наrtад, кад, ощедном, без икакве про
мене у ваздуху, небо се отвори и виде се како 
између два логора паде неко велико ужарено ~ело, 
облика бурета а боје усијаног сребра. Обе. во]ске, 
подједнако застрашене овим чудом, раздвозише се 
без борбе". 

у Азији беше некада распростраљен9: легенда 

0 светоме злату које је пало с неба. О то] легенди 
овако прича Херодот. "Таргитаус је имао :ГРИ сина, 
од којих . се најстарији звао Лајпоксаис, други Ар
поксаис, а најмлађИ Колаксаис. За љихове владе 
падоше у Скитији из неба златн~ нащ:>аве: .плуr, 
јарам, секира и пехар. Када се на]старизи, кози их 
беше први rфиметио, приближи да их узме, злато 
се одмах запали. Дође ред на Арпоксаиса, али се 
деси исто; оба брата да:кле одбацише злато; али кад 
се појави треhи син, Колаксаис, злато се угаси и 
он га је могао однети својој куhи. Његова браћа, 
разумевши смисао чуда, препустите му сва права 
на краљевство". · 

За звезде падалице узеhемо један nример · из 
наше историје. Пишуhи о животу деспота Стева~а 
Лазаревиhа, Константин Философ • nомиље како ]е 
17 јула 1427, у Београду, "ваздух nустио с неба к~? 
искре на град, к<;>је се паљаху и опет се угасише . 
То су, наравно, _ биле звезде падалице, а мора да их 
је било много, кад је вредело да се nомену. 



Из много новијега времена је следеhи податак 
који је оставио хрватски писац Балтазар Адам Кр
челиh. Он је писао историју догађаја од 1748 до 
1767 па између осталог говори и о метеориту који 
је ~ао 27 маја 1751. Прво се, вели, видео један 
облачиh, затим се чуо прасак, после којега се обла
чиh расплинуо. То је било код Храшhине, па су се 
и две кугле забиле у земљу, од којих је једна по
слата цару, а од друге је народ правио чавле. За
нимљивије је, међутим, .-Крчелиhево тумачеље ове 
појаве, јер он каже за ове · кугле: "Деловаљем 
Сунца она је повучена из тамошљег рудног горја, 
осОбито из брда Иванчице, где, како је опhе по
знато, има жељеза. У зраку су се те рудне честице 
стопиле у једну смјесу и створиле отежу куглу. 
Она је због силе теже као и због веhе удаљености 
пала попут муње. Тако је, према науци философа, 
та појава настала услијед привлачне снаге Сунца 
и није никакво чудо, него потпуно природна ствар". 
Сада бисмо, напротив, морали реhи · да би овакав 
постанак болида био чудо, но у оно време наука 
још није била начисто откуда долази ово камеље. 

Нове звезде 

Иако су за астрономе од велике важности, нове 
звезде ретко се помиљу у летописима и другим 

историским делима. Најстарију појаву нове, забе
лежили су Кинези, 134 године пре наше ере, и то 
сасвим кратко: "Јуна месеца појави · се једна из
ванредна звезда у сазвежђу Фанг" (око ~, 1t, р 
Sco~ii). Џон Хершел претпостављ·аше, и не без 
разлога, да се овде ради о оној истој звезди која 
је, према Плинију, навела Хипарха да састави ка
талог звезда. Плиније каЖе следеhе: "Хипарх ... 
је открио једну нову- звезду, која се разликоваше 
од комета, а која се појавила у љегово време; на
шавши да се тачка на којој она светљаше помера, 
он се запита: не догађа ли се то често, и нису ли 
звезде које држимо за некретнИце уствари та-

кође покретне· и зато се усудио - изванредна 
смелост чак и ;а једнога бога - да преброји звезде 
за потомство и састави каталог небеских тела по
моhу инструмената које је сам изумео, а који му 
омогуhаваху да свакој одреди положај и величину". 

У годинИ 123 наше ере опет се, према Кине
зима, у децембру, "видела једна звезда на Небеском 
Тргу" (област која обухвата звезде Офиуха и Змаја, 
око а. Herculi и « Ophiuchi). Исто тако кратки спо
мени односе се на нове од 386, 393 и 1011, док не
што више знамо о појави од 28 јула 1203. Тада се 
"са југозападне стране појавила једна звезда у зве
зданој подели Уеи (око џ.1 Scorpii). Била је плаво
беличасте боје и није имала светлог репа; припа
дала је врсти изванредних звезда и личила је на 
Сатурна. 6 августа видела . се у истој подели У.еи". 

Од европских писаца навешhемо само Хепи
дануса, чији летопис обухвата време од 709 до 1044 
године. Према љему: "Појавила се нова звезда не
обичне величине, севајуhег изгЈiеда, која је не без 
страха засељивала очи. ;Она се час скупљала, час 
ширила, а понекад чак и нестајала. Посматрана је 
у току три месеца, на најдаљим границама југа, 
иза свих сазвежђа која се виде на небу"~ Година 
појаве није сасвим поуздана, те неки мисле да 
треба ставити годину 1006, а неки 1011. 

Осврнуhемо се, најзад, још једном н:а наш rа
бровски летопис. Иза податка о комети од 1577, у 
љему стоји још и ово: "Тада се јави звезда не
обично светла, 13 фебруара, · када је био снег". Опет 
је наш писац први видео једну необичну небеску 
појаву, пре Кинеза, који су нову запазили тек 22 
фебруара 1578. У кинеским аналима пише за љу: 
"На западу се појавила велика звезда налик на 
Сунце, окружена извесним бројем звезда, све на 
западу", што се, ван сваке сумље, односи на ону 
исту Појаву коју је с другог краја света посматрао 
један непознати Србин. · 

Ненад Јанковиh 

Jonski raketni pogon 

Upotreba konvencionalnih hemiskih raketa, 
kod kojih se potreban potisak za kretanje stva
-ra sagorevanjem izvesnih gor.iva, ne оЬеСаvа 
ni u buducnosti postizanj е velikih brzina, koj е 
bi bile potrebne za quze vasionske letove. 

Danasnje rakete stvaraju svoj potisak · sa
gorevanjem cvrstih ili tecnih goriva, cija .se 
hemiska energij а u procesu gore:rij а pretvara 
u mehaniclw energiju izduvnih gasova: obra
zuju se velike zapremine gasa na viвo:kim 
temperaturama koji se ubrzavaju u mlazniku 
dostiZиCi supersoniene brzine i stvarajuCi na 
taj nacin reaktivnu silu potrebnru za kretanje 
rakete. Sto је veea brzina isticanja mlaza, uto
liko је efikasniji сео propulzivni sistem, od
nosno bice potrebna manja kolicina goriva tj. 
manj·a ukupna · tezina rakete. Cak kad bi se 
postigla i teoretska maksima!lna brzina m.laza 
od 3000 m/sec, ovaj sistem bi bio јоо uvek 
nedovoljno efi:ka:san i vrlo neekonomican za 
dШа vasionska putovanja, te se mora trзZiti 
reSenje u nekom novom nacinu ubrzavanja: i 
izbacivanja cestica radnog fluida. 

Ј onski pogon tj. raketa sa jonskim ra'ket
nim motorom је jedan od sistema koji ~ogo 

obecava. Као stq је poznato joni su atomi koji 
su postali elektricno nestabilni, uklanj anj em 
jednog ili vise elektrona sa njihovog mes.ta iz 
atorn:ske strttk:ture. То se pootize jonizacijmn: 
zagrevanjem ili izlaganjem radnog fluida elek
triC:n.orn praznj enju u snaznom elektricnom 
polju u unutraВnjosti jonizacione komore; za 
ovaj proces potreban ј е ј ak izvor elektricne 
energij е. Rad·ni fluid koj.i bi ,d<>Sao u· oЬzir za 
primenu u jonskom. raketnom motoru bice· ve
rovatno azOit. On se laJko jonizuje, naJlazi se u 
Zemljinoj atm~feri cak i na velikim visinama, 
i verovatmo ga ima i na Marsu i na drugim pla
netama. Azotov jon pres~avlja az10tovo jezgro 
bez njegovih spoljnih elektrona i sastoji iz 
sedam pozitivno naelektrisanih protori.a i isto 
tolilro elekricno ne:utralnih neutrona. U stvar
nosti se mogu .ukloniti samo tri ili cetiri elek
trona ( od ukupno sedam elektrona koji uravno
tezavaju ptotone) - jer bi potpruno uklanjanje 
zahtevalo veliku ikolicinu energije. Sa nekim 
dru·gim flui!dom, mogli bi se proizvesti nega
tivni joni dodavanj em umesto uklanj anj em 
e1etktrona u jonizacionoj · kom.ori. Dobijanje 
relativno vel:iJke kolicine elektricne energije 

ВАСИОНА Vl, 1958 број 2 - --------------------------41. 

potrebne za jonizacione i oo.tale procese u jon
skom raketnom motoru, moZe se ј edino obezbe
diti upotreЬom nuklearne energije, odn~no 
atomskim reaktorom. 

Shematski prikaz ј onskog raketnog motora 
dat је na slici. Iz rezervoa:a, radi fluid d"ol~i 
u jOIIlizacionu 'komoru, smestenu u unutrasnзo
sti atomskog rea:ktora ili u njegovoj neposred
noj 'Ьlizini gde s: pod ut~caje~ ~is~ke ~mpe
ra.ture ili elektricnog polJ а vrs1 Ј on1ZЗC1J а (na 
slici nisu pokazani jOIIlizaciona komora ni 
atomski reaktor) Joni dolaze kroz vod (1) u 
»jon:Ski top«, gde Ьivaju sukcesivno uЪrzavani 
pod ·dejstvom privlacenja veceg Ъrоја nega
tivno naelektrisanih elektroda -:-- katoda, tako 
da pri izlasku iz jooskog topa dobiju maksi
malnu brzinu od oko 1 ОО km/ sec (s:to se smatra 
umerenim optimumom). Elektricnu energiju za 
rad ј onskog motora proizvodi elektricni gene-

Shema jonskog raketnog motora 

rator (6) koji radi pomocu nuklearnog reaktora 
posredstvom jedne gasne turbine. Na slici је 
sa (7) o~acen vibrator visolkog napona potreb
nog za · rad e1ektroda ј onskog topa. Da ne bi 
nep,restano izbacivanje ilpr. pozitivnih azoto
vih jona, dovelo do postepene elektricne ne
stabHnosti r~ete, mora se telo raкete . odrza
vati na elektricnom potencijalu nula. То se· 
postize emitovanjem elektrona iz elektronskog 
topa (9) sa njegovim uredajima (7): negativni 
elektroni napu5.tajџ elektronSiki top i uravno
tezavaju pazitivne jone, ostavljajuci raketu 
elektricno neutralnom. 

Radi ilustracije uzmimo na primer jednu 
jonэku raketu teiine oko 10_ toma. Da bi_ na~ 
pustila svoj · satelitski orЪ1t oko Ze:nilзe 1 
po1etela ka Marsu, bilo bi јој potrebno stalno 
ubrzanje od oko 6.10-3 m/sec2 sa brzinom 
mlaza od oko 100 km/sec, za put od nekoliko 
rneseci. Ova brzina zahtevala ·bi propulziv~u 
snagu od 1500 kw na 750 V i 2000 А. Sa 25% 
stepen.om iskoriscena bila bi dakle potrebna 
jacina izvora elek:tric:rie energije od 6000 kw. 

Na ovogodisnjem proletnje~ sasta~~ ~е~ 
rickog raketnog d_r:lstva· M~rtln I. Willlns~1 1 
Е. С. Orr predloo1ll su proзekt rakete sa · JOn
skim motorom tezine oko 1500 kg., Ьеz posade, 
koj а bi mogla vгSiti duze v~sion~~e l~tove i 
bila kori.Scena za . vasion~ka·· IStraz1vanз а. . Ро-

trenu e1ektricnu energiju za rad motora i 
ostalih uredaja dava~· bi . n~lea.rni .., reaktor. 
Jonska r·aketa bila Ьi sa Zemlзe 1Zibacena po
moeu hemiske rakete, slicne balistickoj ~ter- . 
kontinentamoj raketi. Kad ~aketa . d?Spe 1z_van 

. Zemljinog gravitacionog polJa, aktlVlГa se JOn
ski raketni motor dok bi se hemiska raketa 
vratila na Zemlju. 'Velik.o preimuestvo j.onsko~ 
raketnog motora sastoji se . u inzvanredn~J 
maloj potгoSnji pogonskog gasa. Tak<:. na pn
mer interplanetarna raketa ukupne tez1ne 1~00 
tona trooila bi svega oko 5 kg gasa na cas 
razvljajuci silu potiska od 100 kg. koja bi ra
keti omogucila postizanje brzine od 42 kmfsec. 

К:oncepcija predlozene 'jonske rakete. pre
stavlja jednu ozbiljnu mogucnost pr1m~ne 
jonske propulzije. Koriвni tere~ rakete ·~astoзao 
bi se iz televiziskih i ra:darsk1h џredaJ а, ure
daj а za vezu i pomoc~ih pogo~ski?' sistema: 
An·tene kamere · i ostall mehaniZrm pokretall 
bi se ~lek:tricnim putem. Tezin.a korisnog te
reta iznosila bi oko' 700 kg., а tezina jonskog 
motora sa odgovarajucim ur·edajima 500 kg. 
Interesantan deo jonske rakete је tzv. radijator 
u vidu krila, preko koga se odvodi suvisna 
toplota sa rakete stvo!ena radom · at~msk~g 
reaktora. U poeetnoj fazi leta, dok deзstvuзe 
pogon hemiske rakete radij atori (ukupno 2) .su 
obavij eni oko jonske r~ket~, а otsek nuklea~e 
pononske grupe skloplJen ]е sa ots~kom koп
snog tere.ta u vidu teleskopske c~v1. Kada. ra
keta dospe na svoj orbit, odba~uJe ~е hen;нsika 
raketa ra:zvija se raдijator u obllku krila а 
istovr~meno se izvlaci i aktivira jonski pro
pulzivni sistem. 

Ovo је ucinjeno da bi se z_a.St~tili ur~_da~~ i 
instгumentacija od stetnih Ut1Ca]a .:r;-adiJaCLJa: 
Dva jonska raketna motora mog.u se ()kr:t~tl 
radi usporavanj а rakete Ьеz promene polozaJ а 
rakete u prostoru. 

Vodenje rakete u prostoru vгSilo bi se po
mocu automatskog astronavigacionog sistema. 
Raketa ј е predvidena za vrsenj е vasio~skih 
letova u cilju nau·cnih istrazivanja s~~ano~ 
sistema . . Za tu svrhu vrsila bi se telev1z~ska ~ 
ra:darska posmatranja povrsine planeta; s1gnal~ 
bi bili zaJbelezeni na traku, sifrovani i pos1at1 
na Zemlju. Specijalnim .instrumentima meri~e 
bi se ј acine kosmickih zraka, elektroma·gnetmh 
polj а i suncanog efekta а takode bi se otkri~a1a 
nalazi.Sta ruda odgovarajucim instrumentuna; 

. svi dobijeni podaci se automa~ ~ak?de s~ju 
na Zemlju radio vezom. Pre_m.a IZJaV1 pr?~ek~ 
tanata, njihova raketa sa jonskom propulz1Jom., 
bila bi u stanju da neprekidno vrsi vasionske 
letove, u trajanju od jedne godine. · · 

Ing. Alesandar Popovic 

·. , 

Literatura: 

1) »lndustrial and .. Chemistry«, 1956, Aug. 
2) »Aviation Week«, 1957, April 8 
З) »Aviation Age«, 1958, No2. 
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VOJNE DALEKOMETNE RAKETE 

Austronauticka ideja је niiroljubiva 
ideja. N jen bi cilj bio da se sve tekovine 

_ nauke i tehnike koriste и zajednickoт тe
dun!trodnom naporu za ostvarenje vasion
skog letenja. То је zasadd ideja za koju 
se nadaтo da се и buducnosti biti ostva
rena. 

Danasnja stvarnost је pak takva da se 
vojn~j tehnici velikih sila iта zahvaliti 
za prve »skokove и vasionu«. Drugim 
reciтa vojne . dalekoтetne rakete su 
zasada jedina transportna sredstva ро

тоси kojih ~е mogи ostvarivati ozbiljniji · 
astronauticki poduhvati. 

Iz gornjih razloga kao i iz razloga in
forтacije и daljnjeт tekstи su date poje
dinosti о sovjetskiт i aтerickiт daleko
тetniт raketaтa. 

. Posle dva n~pela i dva uspela izbacivanja 
interkontinentalnog balistickog projektila »At
las«, џbrzan~ је njegovo dalje ispitivanje. 
Stavljena su na raspolozenje nova novcana 
sretstva, а u budZetu za 1959 _godinu O<fubreno 
је poveeanje tih sretstava za daljih 30%. 

Prvo izbacivanje »Atlasa« bilo је 17. XII. 
'1957 godine а ·drugo 10. I. 1958 godine, 01Ьа sa 
americke baze Саре Canaveral (Кејр Kanaye
ral) u FlQТidi. ОЬа puta pogonski sistem i si
stem za vodenj е radili su zadovolj avajuce. 
U z:evsi u ob~ir oЬadva uspesna lansiranj а, kao 
i dalji razvoj ove rakete, »Atlas« ·moze da ude 
u proizvodnju za oko godinu dana. Prem.a ijzavi 
Ј. R. Dempsey-a ·direktora ·kompanije Convair, 
koja gradi ovu raketu, izrada prototipa »Atlasa«, 
uzevsi u obzir potrebna istra!livanja i tro5kove 
oko razvoja, је oko 2.000.000 dolara. Posle· pr
vog uspesnog lansiranja · »Atlasa«, Dempsey ·је 

rekao да konferenciji za stampu. u Va8ingtonu, 
da »Atlas« moze da ponese satelit tezak oko 500 
kgr na njegovu pu~ju oko Zenilje, po8to se 
odobri potreban program. Ocekuj е se da се 
program lansiranja satelita pomocu »Atlasa« 
biti odobren u Ьlj..skoj buduenooti. 

Tezina projektila је oko . 100 t. Zatubasti 
konusni Vгh ]е vrlo slican ро obliku i velicini 
nosu projektila »Thor«, .i odvaja se od tela 
rakete ро ponovnom ulasku u Zemljinu atmo
sferu. · Cilindricno telo rakete cini sa spoljnom 
korom ·delimicno krutu celinu i sluzi kao sprern
nik pogonskih materija. Zadnji kraj konicnog 

dela tela rakete nasi dva raketna motora 
S. 3 radena od strane kompanij.e North Ame.ri
can Cocketdyne, svaki sa potiskom ·od 75 t. 
Ро zavrsenom sagorevanju pogonskih mate~ 

rija ovih dveju lansirnih raketa, treci cen
tralno postavljeni raketni motor (tako razvijen 
od firme N orth American) sa potiskom od 
oko 30 t prihvata dalji rad projektila. DU.Zina 
projektila је oko 24 m, precnik 3,15 т domet 
8000 )km, maksimalna visina 1280 km, brzina 
15 puta veca · od brzine zvuka. 

Zmaj projektila radi firma Convair, dok 
sistem pogona radi Rocketdyne Dimion of 
North America u kooperaciji \Sa firmama: Ge
neral Electric . (el~ktronika), Burr01t1ghs Corpo- 
ration (upravljanje i vodenjej, American Мас- · 
hine ·Foundтy Со (pomocni priJbor pogona), 
General Electric Со (Ьојеvа glava i s:istem u 
konusnom vrhu projektila). 

Sovjetske d:alekometne rakete. Radi ilustracije ve
Zicine · prikazana · је i silueta coveka 

»Thor« .- projektil srednjeg dometa, 
је isto tako postigao seriju uspelih probnih 
lansiranja i sada је u proizvodnji~ Za projektil 
»Тhor« m<>ze se reci da је »mladi brat« »Atla
sov« zЬog upotreЬe raketnih motora Rocketdyne 
S. 3, lro.riscenja skoro iБte opreme u konusnom 
vrhu, sistema vodenja i upravljanja. U konu
snom vrhu sme8tena је hidrogenska ЬоmЬа. 
Navodno, proizvodnja »Thora« је oko godinu 
dana ispr~ »Jupitera«. 

Performanse rakete »Тhor« su nesto sl~bije 
nego . kod »Atlasa«. Tezina projektila dostize 
oko 45 t, · tako da sa 75 t. potiska mooe da se 
ocekuje pocetno u'brzanje slicno kao kod veli-

kog Convair-ovog projektila »Atlas«. Domet 
је iznad 2400 kт, ukupna dU.Zina oko 17 m, 
precnik tela 2,4 т. Cetiri ma1e r~pne povrsine 
aeroclinamickih oЬlika su montirane na kraju 
konstrukcije i slU.Ze za upravljanje u toku prve 
faze leta; pri da1j·em letu upravljanje i stabili
zacij а se v·r-Se pomoeu UJSmerenog potiska, slicno 
kao u »Atlэ.Sa«. Pocetak proizvodnje planiran 
је kod firme Douglas, koja је u stanju da 
proizvodi ne~koliko desetina proj ektila meseeno 
ро prelazu na serisku proizvodnju. Ova firma 
. treba da radi samo trup, dok Rocketdyne Di-
.vision of North America radi motor, General -
Electric Ьoj-evu glavu,. firma Sperry ~ Rand 
racunarske uredaj е а Bell Telephone radaт za 
kontrolu puta~je. 

Тreci balisticki projektil srednjeg dorneta iz 
arsenala SAD је »Jupiter«, koji sada ulazi u 
proizvodnju. Pocetkom januara Armi]a SAD 
dodelila је firnli Chrys1er· 30.000.000 dolara za 
pocetak proizvodnje ovog projektila. Vazdu
hoplovstvo SAD . prihvatilo ј е vec proj ektile 
»Jupiter« i »Тhor« i uskoro се biti naoгuZano 
ovim · orиZjem. Obwka sa ovim projektilima 
росе се odmah, da bi ovi proj ektili srednjeg do
meta mogli biti stacionirani u Evropi do kraja 
1958 godine. 

Struktura i oЬlik »Jupitera« jasno se razli
kuj е od » Thora«, pre:m;da su u performansama 
ova dva projektila moz·da vrlo slieni. »Jupiter« 
takode dobij а pogon od zglobno vezanog Roc
ketdyne . S-3 motora, no izostavljene su aero
dinamicki stabilizirajuce repne povrsine. · Ko
nusni vrh - nos, tezak oko _ 1000 kg, nosi 

Americke dalekometne rakete. S leva па desno: -
»Jupiter<<, »Jupiter С« i »Thor<< 

Raketa . »Atlas« pri poletanju 

atomsku ili hi:drogensku Ьojevu glavu. Duzina 
Jupitera, iSkljucivsi istureni motor u zadnjem 
delu, iznosi oko 16 metara, preenik tela 2,3 
metra а tezina oko 45,0 t. 

* 
U nedostatku detaljnih podataka i fotogra

fija о sovjetskim dirigovanim projektilima, 
dajemo uporedn:u taЬlicu . nekih balistickih 
projektila zemlja-zemlja. Napominjemo da donji 
podaci nisu zvanicno potvrdeni · od strane 
SSSR-a. 
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о zn a_k а · t'I р projektfla Т-1 Т-2 Т-3 
Т-ЗА 

(М-101) (М-102) (М-103) 

Narnena bat. proj. bal. proj. · bal. proj. bal. proj. 
sred. dom. sred. dorn. vel. dom vel. dorn. 

Stanje . razvoja ser. profzv. ser. profzv. ser. profzv. ser. profzv. 
. u sluzЫ u sluzЫ u slutЫ u sluzЫ 

Pogon 1 rak. sa tecnirn 2 r ak. sa tecnim 3 rak. sa tecnim 3 rak. sa tecnfrn 
pogon. rnater. 

Bioj stepenl 1 

35500 
potfsak (kg) . 

potisak па startu (kg) 35.500 

totalnf . Jmpuls . {ts) 4200 . 

pogonske rnaterfje tec~ 0 2 
alkohol 

fzlazna brzlna mlaza (т/sek) 2300 

sagorevanje zavrseoo posle (sek) 100 

duzfna projektfla (т) 15,8 

iazrnah (т) 3,65 

preenlk tela projektfla (т) ·1,72 

korlstaa teiet (kg) 1800 

tezfna па ·stadu (kg) 172QO 

teztna ЬоЈеvе glave (kg) 12оо · 

odnos potfska 1 tezfne 2,07 

domet (kт) 640 

maksfmalna vlslna (kт) 214 

maksfmalna brzfna. (kт/h) 7200 ' 

sJstem za upravljanje zfroskop 

· ~rnte~esat:ltno је napomenuti da је .balisti_cki 
proзektll s:rednj eg dometa » т~1 « raJZvijen prema 
~emaokoj raketi »V-2« (»А-4«), projektil »Т-2« 
Шiа и drugom stepenu projektil »Т-1« а ram
jen је takOde prema nema:ckoj raketi ».А-4« i 
»А-,4/ А_-9«. Iz podataka se takode v1di da је. 
proзekt1l »Т-3« kombinacija projektila >>Т-1« .. i 

pogon rnater. pogon. mater. pogon. mater. 

2 3 3 

122.000 (1) 220000 (1) 235000 (1) 
35500 (2) 12~.000 (2) 122000 (2) 

35.500 (3) 35500 (3) 

122.000 220.000 235.000 

17.600 38.800 48.800 

tec. 0 2 tecan 0 2 tecan о2 
alkohol tecan н2 tecan .Н2 \ 

2550 3000 3000 

205 315 335 

27,8 33,2 34,1 

8,25 7,1 7,1 

3,7 4,95 4,95 

1300 1085 600 

55000 75-80000 83000 

1100 1000 500 

2,27 2,94-2,75 2,83 

3000 8000 8 ~ 10.000 

446 920 1550 

8400 24500 25900 

zfroskop ztroskop prograrnskl 

»Т-2«. Pomocu ovog projekt±la rnbaceni su na
vodno, sovjetski vestacki sateliti i Sputriik I i 

· Sputnik П. . . 
N а kraju, daj emo u razme:ri sk.ice pomenutih 

sovjetskih balistickih projektila. . · · 

Ing. Dragan Knezevic 

СПУТНИКА 1 И 11 НЕМА ВИШЕ ••• 

. "Месец - беба", рођена 4 октобра 1957 у Сов
Јетском савезу, дуга 58 с.м., тешка 83 и по кz, са два 
радио отпремника и 4 антене и са много разних 
апарата, жи~е.:rа ~8 дана, нестала 10 јануара 1958 
- ,l'генералиЈе КОЈ~ су нам познате; а како се "бе
ба родила и шта Је све на свом свемирском путу 
открила - то је за јавност још увек тајна. -

Вест о лансираљу сателита у простор доступан 
дотада само човековој машти nросто је натерала 
милионе широм целог света да бар за који час 
забораве . свакодн~вне животне напоре и бриге за 
опстанак и да се осете поносним сведоцима једне 
нове ере у науци, међупланетарне ере. 

Сама чиљеница веh да се једно вештачко тело 
обрће стално око Земље, без икаквог погона то
лико је деловала узбуђујуће да се мало ко у ~ном 
часу бринуо · за коначну судбИну новог члана Сун
чеве породице. Научници су давали веома резер
висане изјаве и прогнозе о трајаљу лета "луне -
маљутке". Прву изјаву о веку трајаља дао је је
дан од Спутникових стваралаца совјетски научник 
Благона~овов. Његова . прогноза била је: између два 
дана и Једног. месеца. Оваква резервисаност у по
гледу процене дужине "живота" првог вештаЧког 
сателита потпуно је била разумљива, јер су пода
ци о густини слоје~а наше атмосфере на висини 
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од око 1000 к.м. били дотада врло штури и непо
уздани, углавном хипотетични. Уколико би слоје
ви атмосфере били гушћи, утолико би и раније 
nостао плен Земљине привлачне силе, раније би 
атерЈфао. · . · 

Пошто су радиостанице из унутрашљости Спут-_ 
ника емитовале драгоцене податке о густини, тем

ператури и другим физичким особинама средине 
кроз коју се сателит кретао . и пошто су проучени 
поремећаји у путаљи сателита који су настали 
услед дејства судара са ситним честицама метеор

ске прашине, прогнозе научника биле су веh си
гурније, јер су се ослаљале на .!!еке, колико толико 

поуздане податке. 

Тек што је прошло месец дана од првог таласа 

узбуђеља и тек што се човек привикао на чиље

ницу да Земља има сада два сателита, један при
родни и један вештачки, ново Изненађеље поново 
је усталасало јавност: Спутник 11 са Лајком! Сву
да се говорило, свуда се слушало, свуда се писало 

о Лајки и љеној васионској "кућици". Сва остала · 
светска збиваља биЛа су регистрована тек у дру
гом плану, чак и вести о Спутнику 1. Зато што су 
љегове отпремне станице ућутале већ треће недеље 
по лансираљу, а и зато што је био тешко уочљив, 
човеков васионски првенац уступио је интересова
ље широке светске јавности своме млађем "брату" 
- појава тако честа у породицама, разумљива . и 

нормална, · да се млађој · новорођеној деци посвећу-
је већа пажља неrо старијој.' · 

Опширно се на свим странама дискутовало о 

томе колико ће се дуго Лајка одржати у животу и 
да ли ће се вратити жива. Много се нагађало и о 
начину на који би се Лајка . могла спустити на 
Земљу неоштећена. Без икаквих званичних изве
штаја о томе, необавештен, свако је имао неку 
"своју идеју", а штампа је тих дана галантно хра
нИла људску машту. Онда је објављено да је 8 но
вембра Лајка "изврщила своју дужност". И тако 
је Спутник 11, носилац првог живог бића у васион
ски простор, постао на опште с_ажаље~е гробница . 
преконоћ популарисаног и завољеног . васис;>нског 
пионира - Лајке, из земље сибирске. 

За то време Спутник 1, тренутно занемарен 
због појаве свог још гломазнијег следбеника, оби
шао је Земљу око 60() пута. Космичке препреке 
савладао је далеко лакше од очекиваља и претпо
ставки совјетских и других светских научника. 
Век му је продужен и прогнозе су проширене бар 
још на месец дана. 

Предвиђаље како ће се завршити . лет Спутни
ка 1 научници су описали врло кратко: постепено 

1 

ће губити у брзини и висини, улазиће у све гушће 
слојеве атмосфере, од треља ће се Загревати до 
усијаља и тада ће или потпуно сагорети или ће 
неки остаци пасти, где и када - немогуће је nред
видети. Ништа више није било речено, а, није се 
могло ни очекивати више. Требало је сачекати 
само тренутак када ће се сателит толико прибли
жити Земљи да се датум љеговог пада може бар 
приближно одредити. Било је и претпоставки да 
ће се сателит распасти, као што се то дешава са 
болидима. Једном речју, опште · увер~ље .било је 
да ће Спутник доживети судбину метеора, било да 
ће се претворити у прашину још за време лета кроз 
атмосферу, било да ће се, знатно истрошен од тре
ља са ваздухом, разбити тек у судару са Земљом. 
Мало ко · је могао очекивати оно што се уствари 
са Спутником десило. 

Последље Спутникове кораке пратио · је и бе
лежио радиотелескоп универзитета у Колумбу 
(Охајо, САД) и љегов директор др Џон Краус 
претпоставља и верује да су љихови апарати је
дини у свету који су детаљно регистровали "аго
нију" првог лабораториског небеског тела. Ево ре
зултата ових посматраља {Associated Pres~, Јан. 14, 
1958): . 

Спутник 1 почео је да се распада још у де
цембру прошле године: уместо једног, три су дела 
кружила стазом сателита. Почетком ове године, 
између 2 и · 5 јануара, распали су се ови делови у 
још ситније: било их је осам на броју. 7 јануара 
један комад је ишчезао, а сутрадан још три кома
да. И тако· су остала да круЖе још Четири комада, 
но свега један дан, јер · већ 9 јануара опет . три 
комада ишчезавају и Преостаје да кружи један 
једини део, као остатак "бебе", симбола џиновске 
снаге науке и технике нашег доба. Но већ сутра
дан, 10 јануара, пао је и овај последљи комад и 
тиме је обележен крај епохалног, првог успелог 
експеримента у борби човековој за освајаље све
мира. 

Новинске агенције Донеле су недавно и вест да 
је и Спутник 11, који је лансиран 3 новембра 1957, 
ушао у гушће слојеве атмосфере на дан 14 априла 
1958 и распао се. Његово распадаље догодило се на 
делу' путаље која је ишла од Малих Антила, преко 
Бразилије, према Атлантском Океану. Пре него 
што се распао Спутник 11 обишао је 2.370 пута 
Земљу. Детаљније вести о љеговом паду још нису 
примљене. 

ЧасАав Чеnинац 

L 

PREGLED NOVIH SATELITA 

ОЬа sovjetska vestacka satelita; Spиtnik I i Spиt
nik 11, za,jedno sa telom pro.slavljenog psa Lajke, 
pala su, posle veka koji im је ULnapred pretskazivan. 
Na nebu su osta1a samo tri znatno щаnја, moz·e se 
reci sicu.Sna, ~mericka ve8tacka satelita, kojima se 
prid:ruZio ·najnoviji sovjetski Sputnik 111 zavidnih dШ
пншziја. 

Osvrnimo se . иkratko na sve napore иl<>Zene u 
nj.ihovo lansiranje, od ·kojih sи neki 'bl1tii krunisani . 
~spehom. 

Prvi americki sateli ·t - »Istrazivac« 

Као sto је poznato, sasvim neocekivano, 31 janu
ara 1958, zaslugom tri naucnika, fon Brauna, Pike
ringa {Pickering) i ven Alena {van Allen), nosen ce
tvorostepenom vodenom raketom »Jupiter С«, prv.i 
americki vestacki satelit »IstraZivac {«Explorer«) ili 
»1958 alfa« ubacen је u putanju krиzenja oko Zemlje 
i jos uvek krиZi oko nje. 

Potom је lansiran drugi »lstrazivac« 6 marta 19,58, 
sa uspehom, k.ako је javljeno, ali se »izgublo«. Najve
rovatnije је da је рао u more ili u neku nenastanjenu 
oЬlast. Njegovi radio uredaji nisu se, izgleda, uop.Ste 
javili posle ispaljivanja. 

D r и g i а m е r i с k Ј. s а t е 1 iJ t -:- »1 s t r а z i v а с« 

Treci ро redu 1ansiranja »lstraiiva.C« росео је da 
obilazi oko Zemlje 26 marta 1958 i tako postao drugi 
americki satelit. Ponet u visinu raketom »JupiJ'ter« С«, 
kao uostalom Ј. njegovi prethodnici, on ima iste di
in:enzije kao i ~>1958 alfa« - odnosno izgleda kao to
povsko dиle dugo 2 metra, preen'ilka 15 santimetara. 
Nazva·n је »1958 gama«, kao sledeci uspesno 1ansiran7f 
vestacki satelit ' и 1958 godiJii. 

Njegova instrumentacija teska је 5,1 kg i raspo
laie sa dve radio stanice ja.Cine ОО i 10 milwata, koje 
emitиju signale na talasnim dиzinama od 108,3 i 100 
megacikla. On daje emisije direktno ili putem mini-
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jaturne magnetofonske trake - о kosmickom zrасе
пји, erozivпom dejstvи mik.rometeorita i spoljпoj i 
ипиtrаsпјој temperatиri. 

Visiпa krиzeпja ти је пesto mапја od »lstrazivaca 
1«, по 11pak se moze videti samo optickim instrumeп.
tima. Ocekivaпi vek trajaпja mu је zпаtпо maпji пеgо 
kod prvog ameriCkog satelita.* 

Treci americki satelit- Izvid .пik 

Мпоgо popиlarisan и vezi sa Medиriarodпom geo
:flizickom godiпom, projekt americke mornarice паzvап 
»lzvidпik« (»Vangиard«), nije opravdao паdе polagaпe 
и пјеgа. Od pocetka doslo је do zak:asпjeпja и ostva
rivanju programa. 

Posle uspe§пog lansiranja prvih sovjetskih satelita 
4 oktobra i 2 пovembra 1957 godine, pod pritiskom 
javnog mnjeпja, izgleda иЬrzапо, prvo lansiranje 
»Vangard-a« nije иspelo. Prvi stepeп »Izvidпika« 
пaime, eksplodirao је па Кејр Keпeveralи (Саре 
Caпaveral), 6 decembra 1957, odmah posle п.apиstanja 
platforme za lansiranje, odnos:rio takoreci na samoj 
platformi, jedva metaт iznad nje. 

Drugi pokusaj lansiranja, izvrsen 5 febrиara 1958 
godiпe pretrpeo је takode пеиsреh. Samo 6() sekuпdi 
posle иzletaпja, trostepeпa rake}a »Vangиard« pocela 
је da se koleba и Ietu, ра је morala, komaпdom sa 
zemlje, da Ьиdе ипistепа. »Vaпguard« se tom prlilikoni 
prelomio па dva dela i рао и Ьliziпi -Кејр Keneverala 
и more. 

Ovo је delovalo tim vi.Se deprimirajuce, posto је 
niz mehaпicki.h teskoea, иkljиcиjuCi, cak, ъ rапјаv:апје 
оsоЫја, bllo odlozilo drиgo laпsi!raпje za !?koro .pola 
meseca. · 

Tek trece Iaпsiraпje »lzvidпika« doпelo је uspeh, 
17 marta 1958 godiпe, kada је alиmiпiska lopta, sma
пjena verziia sate1Jilta и precniku od 16,25 cm, teska 
1,58 kE!. pocela da kruzi oko Zemlje, па visiпi od 600 
do 4.000 km. · 

Prelro sest dipolпih aluminiskih aпtena dugih ро 
ЗQ !'i cm, tгebalo .ie da sa пiega zraci, иz oomoe dve 
radio ~tanke. mereпe podatke. Jedan davac sпа~е 10 
.mii.livat::t treba1o ie. zahvaliиiиci ziviпim bateriiama, 
d.a radi 2-З пedelje. Drugi davac trebalo је da kO- ' 

* C1anak ie pis::tп prP. Pada treceg americkog 
ve~tackog sateiita. Prim. · Uredп. 

risti eпergijи 6 minijatиrпih sипcanih baterija, dimeп
zije 5,08 Х 6, 35 Х 3,81 · cm i postavljenih sa spoljne 
strane sateltita. 

Naravno, zbog svojih malih dimenzija, bilo је ne
mogиce pratiti ovaj satelit ni slobodnim okom, ni uz 
pomoc dogleda. 

1 ovaj satelit jos иvek kruzi oko Zemlje, sa pret
skazanim vekom trajanja od 15 god1Lna. 

О . svemи, bar·em zasad, oko Zemlje kruze ukupпo 
tri americka minijatиrna vestacka pratioca. 

Spu tn ik 111 

Javnost је vec . odavno ocekivala novi sovjetski 
korak u va.sonи. Ona је, neskromпo i nezasito, pri
zeljkivala cak Ф znatno vise. Let ka Mesecu cinio se 
mnogima. sasvim neopravdano, kao kakav prosti izlet 
а ne velicanstveni reztiltat dиgog i napornog rada i 
iпvesticija. 

· Stoga, Spиtnik 111 sa svojim znatn1irn dimenzijama, 
kao da nikoga vise nije iznenadio, te ти је и stampi 
posveceпo relativno malo раzпје. Uostalom, ovim se 
ciпi пepravda, tim pre kada se · uzme пje.gova, oko 
Zemlje zavitlaпa, te2J1na ·od 1.327 kilograma - teret 
koji otvara vec realпe perspektive za coveka kao sa
telitsku posadu. 

Sputnik III lansiran је 15 maja 1958 godiпe. Mesto 
izbacivaпja, karakteristike rakete-пosa~ i oЬlik sa
mog satelita niisu poznati. Rесепо је da se kod пјеgа 
пе radi о atomskom роgопи i dati su samo· пeki vrlo 
oskudni podaci: 

Duziпa tela satelita 3,57 a~preeпik 1,73 metra -
ne uracипavajиci antene. Ukирпа teziпa 1.3,27 k..e:. od 
се~а па instrиmeпte i opremи otPada 968 k!'i. Najveca . 
иdaljeпost od Zemlje 18·80 km fi, period obllaska 106 
miпиta. Ртосепјепi vek trajaпja treba da mu је zпat~ 
по dиzi щ~gо kod raпijih . Spиtпika. 

Radio sigпa1i razlikиjи se ne5to Qd raпijih: . јеdап 
kratak, јеdап dиgi i dva kratka - па talasпoj duZILni 
od 2(),00:5 megaherca. Izvor energij.e za rad iпstrume
пata i radio uredaja је elektrohemiski i sиnсапе ba
terije. 

Americkim satelitJima pridruzio se пovi sovjetski 
Sputпik. 

Ing. V. М. 

ЕВОЛУЦИЈА ЗВЕЗДА 

Према данашљем схватаљу, звезде наше Га
лаксије, а и других галаксија (сличних система), 
могу се углавном сврстати у · три групе, три пот
система. Прво, звезде које су удружене у звезда
вим облацима, друго, звезде које нису удружене 
у звезданим облацима и треhе, звезде такозваних 
сферних система, за које се nретпоставља да су 
постали у средишним деловима Галаксије и да им 
је процентуална dадржина тешких елемената 
друкчија него код звезда прва два система, који 
се још називају и плавим (равним) потсистемима. 

Праменаста структура спиралних галаксија, 
какву структуру, вероватно, има и наша Галаксија, 
и присуство великог броја звезданих јата обја
шљава се, с једне стране, формацијом дифузне 
материје у дозвезданом (презвезданом, престелар
ном) стадиуму, а, с друге стране, формираљем 
звезданих облака. 

Пре образоваља звезда галаксије су биле у 
стадиуму разређене дифузне материје, до реда 
10-

2
2 zр/с.м,З или, другим речима, један грам мате

рије на 10 милиона кубних километара. То је ста
диум протагалаксије. Судараља честица (парти
кула) дифузне материје воде сужаваљу (контрак-

цији) и сабијаљу протагалаксије још у стадиуму 
када није било звезда, у дозвезданом стадиуму. · 
У оно време када се галаксија налазила у дозве
зданом стадиуму, процес еволуције сводио се на 
сужаваље и сабиј аље протогалактичког дифузног 
облака. Ти облаци преформисали су се у спиралне 
галаксије, а затим се такве галаксије преобраhају 
У елипсасте галаксије, а љихово сужаваље и даље 
се наставља. Спиралне гране су постојана стаља 

·звезданих облака. У ели,псасТЈ{М галаксијама не 
формирају се звездани облаци. 

Дифузна материја постоји и даље у галакси
јама, и онда када су се звезде .веh формирале, па и 
сада. · Она се постепено растура. При стицаљу по
вољних услова, она омогућује процесе ствараља 
звезда путем гравитационе кондензације. Осим то
га, дифузна материја условљава преобраћаље зве
зда-патуљака у зв~зде џинове, на тај начин, што 
се звезде-патуљци ·хране дифузном материјом када 
дођу у такву маглину. Али постоји и обратан про
цес. Количина дифузне материје непрестано се 
попуњава избациваљем корпускуларних честица из 
звезда. Под таквим условима, маса дифузне мате-

рије не може бити равномерно распоређе:f!а. Зато 
је она сакупљена у неправилним. облацима. 

Приликом образоваља галакси] а, гравитациона 
·· кондензација не настаје · истовреемно. Пр~цес обр~
зовања звезда веома је дуг. Он и сада зош тразе. 
Број звезда које . nостају трошељем дифузне ма
глине у јединици .времена асимnтотски тежи нули. 
Није искљУчена ни могуhност знатног прилива ма
се споља у спиралне галаксије услед з~хватаља 
материје из међугалактичког простора, кози такође 
није сасвим празан. . 

Ствараљем звезда · из дифузне м~терще и· за
хват дифузне материје звездама, козом прили~ом 
се патуљци преобраhају у масивне џинове, назче
шhе се дешава у средишним деловима звезданих 
облака. Сами звездани облаци нису приметни не
посредним посматраљима. У љима створени топли 

- гиганти, звездана јата и вишеструке звезд~, . по~ма
трају се у виду звезданих с;купова (а~оцизациза) и 
љихових језгара (нуклеуса). Зведани облак може 
се констатовати проучаваљем рас.пореда брзина 
звезда, а · средишта, на тај начин нађених облака, 
приближно се слажу са сре,циштима скупова .. 

Звездани системи имају низ ос?бености козе се 
не могу објаснити у оквиру теори]е љиховог ста
ционарног стаља. Оне се објашљавају хипот~зом 
ствараља звезда. Наnример, такве особености зе?у: 
изобиље двојних и вишеструких система, постоза~ 
ље отворених и лопта стих (глобу ларних) звезданих 
јата, сп.Љоштеност елипсо~да брзине кретаља, ра
знолик спектрални диаграм у разним звезданим 

системима и друго. 

Теорија састава уравнотежених (стаби~них) 
звезда не може да објасни неке чи~енице, козе су 
пак разумљивије у вези са теоризом порекла и 
еволуције звезда. Међу такве чиљенице спада, на 
пример ограниченост звезданих маса. Не наила

'зимо н~ звезде са масама које би биле ст?тине 
пута веhе од · . масе Сунца, нити на звезде козе би 
биле на стотине пута маље ма·се од Сунчеве. Код 
веhине звезда љихове масу су маље од ~3 масе 
Сунца. Даљи пример, веза обртаља (ротацизе) зве
зде око љене осе са спектралним типом, а то значи 
зависност . момента . количине кретаља од масе rзве

зде. А онда још и хемиски састав неких зв~а. 
Дакле, .узајамношhу основних посматрачких 

чиљеница дошло се до хипотезе образоваља звезда 
из дифузне материје. 

ХИпотеза формираља звезда заснива се на 
претпоставци да звезде постају из дифузне мате
рије као резуЛтат процеса гравитационе конден
зације. Ту у првоме реду долази преци~ираље тео
рије процеса гравитационе кондензаЦЈi!]е, заснова
не на неједнакости 

М ':СМо 

која ограничава масу з~езда !У! величином Мо, а 
то значи масом звезде, код козе је ,тотална енер-

гија радиација једнака тоталној . енерг~ји гаса. 
Наведена неједнакост значи да звезде козе прева
зилазе Мо морају спонтано да се распадну на зве
зде с маљом масом. 

Осим тога, у обзир дол_ази д~острано узајам;.ю 
дејство звезда и дифузне материзе. То значи, .с зе
дне стране, . урачунаваља избациваља матер изе из 
звезда, а, с друге стране, процеса захвата ~акре

ције) дифузне материје од стране звезда, козим се 
звезде-патуљци претвар;:tју у звезде-џинове, као и 
процеса ствараља младих звезда из диф:узне ма
терије. Поред тих претпоставки, узимазу. се У 
обзир још и звездани. потсистеми у га~аксизама, а 
самим тим . и еволуциза самих галаксИЈа. 

Таква концепција неизбежно намеhе закљу
чак да . се и у нашој савременој Галаксији У гру
пама стварају младе звезде. 

Због напред наведеног морала се ревидир~ти, 
донедавна призната, а у популарним и~дањима ЈОШ 

и данас радо навођена Џинсова теориза. 

Џинс је у својим излагаљима пошао од пра
вилне идеје образоваља звезда из дифузне мате
рије, али му није успело да ствоi?и правилну 
космогонску теорију .. Поред тога што зе Џи~с изгу
био из вида постојаље услова М< Мо, он зе ~опу
стио и низ принципиелних грешака. Назвеhа 
љегова грешка јесте игнорисаље везе звезда са сре
дином која их окружује. Звезде уст~ари нису изо
ловане, јер оне и губе и примају масу. Уместо ~~ 
чиљенице, Џинс је увео "дугу временску скалу , 
·засновану на претпоставци да масе звезда моно
тоно опадају, и то једиНо услед зрачеља. Отуда 
проистиче љегова дру.га грешка: не схвативши_ 

улогу акреције материзе у протозвезданом стади
уму, Џинс је неправилно поставио питаље порекла 
планета, претпоставивши савршено невероватни и, 

као што се . стварно испоставило, немогући. ката
строфски процес. У Совјетском Савезу Паризски и 
у Сједиљеним Америчким Државама Расел мате
матички су доказали неоснованост Џинсове по

ставке. Тиме је Џинсова концепција У научним 
круговима престала да важи. 

Неуспех Џинсове теорије ~ неос~ованос: касни
јих идеалистичких концепциза (Хозла, Вазсџекера 
и других) довела је на западу космогонску науку 
у ћорсокак, из којега излаз може бити само коре
нита промена схватаља процеса гравитационе кон

дензације и утицаја окружујуhе средине на раз
вој зведа. Ту промену схватаља припремили су 

радови Лебединског, Гуревиhа, Мартинова, Крата, 
масевиhа, Фесенкова, Шајна, Воронцова-Вељами
нова и других. 

Гepozu Бороцки 

USIOVI UldlJIVOSII amerlfklklh SPUIПika IZ naSih kraJeua 
Pretsedпik Astronomskog drus.tva, Dr. · э;t. Da.nic, 

edlozio је u UredivaClrom od.Ьoru >?Vas10пe« .~а 
:.edemo пovu rubriku sa zadacima iz ~stronom~зe. 
u poeetku ы to ЪiИ sas~I_Il prosti ~dac1, а . ukol1k~ 
ova zamisao пaide па prl]etn kod Clta.Iaca 1 zadacr 
Ы mogli Ьiti slozeпij1i. . . . 

· Ova ideja me potstakla da cita?crma res~m зedan 
zadatak koji је vrlo aktue1an, пюmе: Nac1 za. po
smatraca iz Beograda uslove V'idljivos? .ame~l~kog 
sputnjika kome је poznat nagib putaщe 1 pnVIdna 
velicina punog sputпjika u v.z~nitи . me~a posmat:r;a
пja. Zadatak је moguce res1ti sa zпапзеm. sredщo
skolske matematike 1i fizike. Na ovom .. J?nmeru. си 
ujedпo pokazati kako se :U astr.c:>пo~щ1 ~>;raktic~o 
izvode racunske radnje, а 1zvodeщe. зednac~na Ь1се 
tako opsirno da се Citalac sa sredпзosJrolskim zna-

n[em cita.ti ·ovaj clanak bez upotrebe. oloy~e.~ Citaocи 
koji nema srednjeskolsko obrazovaщe, il1 зе za~
ravio znaceпje matematicke si~~lik~, preporucuзem 

. da data mesta prosto preskoe1 ~ р~зu . usmeri bna 
rezultate k.oji su svakako zaшmlз1v1 za sve ez 
razlike. · 1. • • ь 

31 januara 1958 и 16 h 48 m SEV иspe.LO зе 1Z a-
civanje prwg americkog sputnjika .. Pr.ema meduna
rodnom sporazumu, koji је vec U;SVO]~п,. ozna~ spиt
пjika се Ъiti data godiпom izbamvaщa ~za kO]~ sle~e 
grcka slova а, ~. у, itd lroja oznacavaзu red Izbac~: 
vanja u toj godini. Alro pri izb~c!v.~~u .u putanз1 
ostaпe vise tela опdа se za nазsз.азшзе 1za grc~o~ 
slova stavlja 1 ~а telo slabljeg sjaja 2. · itd. Amer1ёki 
spиtnjik 1958 pretstavlja zavr8пd deo C'etverostepene 
rakete. On ima cilindriean oЬlik dug 122 ст . i ukupne 

i : 

1 
1. 
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tezine 14 kg. Instrumenti u sputnjiku su teski 5 kg 
i na1aze se u ·celicnoj kutiji malo teroj od З kg. Oni 
treba da prиZe podatke о sudarima sputnjika sa si
cusnim meteorima, podatke о kosmickim zracima, 
temperaturi oЬloge kutije i temperattшi u unutras
njosti kutije. · 

Prema · prvim podacima Gajgerov brojac је De-
1ezio ро зо kosmickih zrakova •U jednoj minuti. Ovaj 
broj se s.la·ze sa predvidanjdma. Nekoliko c-asova po
s1e izbacivanj.a .temperatura . и unutrasnjosti kиtije 
iznosila је +ЗО0С. Svi se rezultati saopstavaju na 
Zem1ju preko dva radio otpremnika od kojih prvd 
emituje na .108.0З megacikla (Мс) sa snagom od 0.06 W 
(vata) i trajanjem rada od dve do tri nede1je. Drugi 
otpremnik emitџje na 108.00 Мс i1i na ta1asnoj du
Zind od 2.8 т sa snagom od svega 0.01 W, ali mи је 
rad p1aniran и toku 2 do З meseca. 

Perigej sputnjika 1958 se na1azi na З70 kт, а 
apogej na 2600 kт iznad Zemljine povrsine. Nagib 
ravni putanje prema ekvatorskoj ravni iznosi З4°. 
Iz prethodnih brojeva » Vasione« citaoci znajи da u 
ovom s1ucaju sputnjik moze proei kroz zenit onih 
mesta na Zem1j1noj povrsini lroja se na1aze izmedu 
-З4° i +З4° geografske sirine. Ujedno znamo da pe
rigej rotira и pиtanjd tako da ga mozemo zamisliti 
u zenitu ma koga mes.ta и pomenutom pojasu Zem-
1jine povгSine. · 

· Sjaj spиtnjika -и zenitu menja se od pete do de
vete priVIidne velicine zavisno od · ·toga da 1i se radi 
о perrigejskoj ili apogejskoj pojavi. 

Kad g<>vorimo о uslovima · vid1jivosti spиtnjika, 
tu podrazumevamo и prvom redu najpovo1jnije visine 
nad horizontom kao i izracunavanje sjaja и odnosи 
na sjaj zvezda poinatih prividnih velicina. ZЬog toga 
cemo se и ra~unu ograniciti na jedno mesto, Beograd 
а svalrom citaocu ostav1jamo da na isti nacin izved~ 
racun za svoje mesto posm.atranja. Као sto се se i 
sam.i иveriti rezu1tati се Ьiti priЬlizno isti za sva 
mesta и Jugos1aviji. · 

u racunи Ьiсе nam potrebni neki podaci vezani 
za mesto posmatranja. То sи geografska sirina i me
ridijanski po1uprecnik Zem1je za dato mesto. U Beo
gradu је geografska sirina ср = + 44°48' = + 44°.8 i 
r = 6З67 kт. 0\ти vrednost r mozete иzeti za bilo 
koje mesto и Jиgos1aviji. ' 

Potrebno је jos nag1asiti da cemo ovde isp.Џati 
vid1jivost za dva grandcna s1исаја: prvo, iklad је sput
njik и trenиtku vid1jivosti u · perigejи i drilgo, kad 
је и trenиtkи vidljivosti и ароgеји. Da Ьismo stvar 
јоо vise иprostili pretpostavicemo da se radi о vid-

. 1jivosti u trenиtku pro1aza k.roz meridijansku ravan 
posmatraceva mesta, и na8em s1ucaju Beograda, i to 
и ·trenutku kada se spиtnjik na1azi u zenitu najse
vemijeg mesta na раrа1е1и +34°. 

Izracunavanje · prividne velicine · sputnjika. -
Poznato је da jacina sjaja nekog te1a opada sa kva
dratom otstojanja. Drugim recima, ako ·svetLo te1o na 
otstojanjи lo ima jaCinu sjaja Io, а na otstojanjи l 
jacinи sjaja I, onda се odnos I prema Io Ьiti isti kao 
odnos lo2 prema 12

• Napi.sano u ob1iku jednacine to 
izg1eda: 1 • · • 

1 
1/Io = 1о/11. 

Аkю otstojanje lo uzmemo kao, jedinicu Zla merenje 
duZina, tada mozemo staviti da је . 

l = пl0 · • • • • (1) 

odak1e . se n m<>Ze 1ako doblti de1jenjem poznate ve
Иcne l ·Sa poznatom velicinom lo. Prema tome је 

1/10 = lo8
/ п2!01 = 1/п2 • • • • (2) 

S ·druge strane sjaj kod zvezda astronomi mere 
prividnim velicinama т pri сети је odnos jacina 
sjaja izmedи dve zvezde sa иzastopnim celim veli
cinama jednak 2.512. То znaci ako sa I1, I2, .. .Ie ozna
cimo jacinи sjaja prividne velicine т jednako 1, 2, 
. . . 6, pri сети sи najsjajnije zvezde prve prividne 
velicine, а zvezde . jedva primetne norma1nom s1o
Ьodnom oku seste . prividne velicine, tada се Ьiti: 

!11 = 2.512 Ie 
I, = 2.512 !11 = 2.5121Ie 

Ј 1 = 2.512 Ia = 2.51211ie 

Prema tome ј е 

OV1de smo nasи~odnos jaCine sjaja izmedи zvezde 
prve i seste prividne velicine. Pritom smo za meru 
sjaja иzeli zvezdи seste prividne velicine. Ako sada 
predemo na opsti s1исај i trazimo da sjaj zvezde 
prividne velicine т izrazimo pomocu sjaja · zvezde sa 
prividnom velicinom то, ocevidno је 

• • • • • . (3) 

Odnos jacin'e sjaja, sa 1eve strane ove jednacine, 
za ma koje dve zvezde astronom moze da odredi ро
mоеи raznih vrsta fotometara. Prema · tome, 1eva 
strana jednacine је poznata i alro ma koju zvezdи 
proizvoljn·e prividne v~licine то uzmemo kao zvezdu 
uporedenja, tada .nam је 1ako vr1o precizno odrediti 
privid!n·u velicinи т za svakи zvezdu na nebeskom 
svodu. Fotom'etricari uzimajи oЪicno Po1aru kao 
osnovnи zvezdri za. merenje sjaja- i stav1jaju то =::: 
= 2.12, ра и od.nosu na nju pomocu merene vredno
sti IIIo odredujи prividne velicine ostalih zvezda. Sa 
:ovo neko1iko ll"eci о prividnim velicinama zvezda 
receno је .sve sto је nasim poeetn:icima potrebno da 
znaj:и о ovom ројmи iz a·stronomije. 

Vratimo se sada sjaju sputnjika koga posmatraci 
odredиju prema sјаји zvezda pored kojih pro1azi. 
U tom s1исаји mesto 1eve strane и jednacini (З) mo
ze~o staviti poznatu vrednost 1/n2 desne strane jed
nacшe (2). Na taj nacin doЬijamo da је 

п2 2.5f2m0-m = 1. 

Nepoznata velicina т na1azi se ovde и izloziocи ра 
је m<>Zemo naci logaritmi·sanjem 1eve i desne strane 
pos1ednje jednaCine. Kako је 1og 1 = О doЬicemo 

2 1og n + (mo- m) log 2.512 = О. 

U 1oga.rita·mskim tabl:icama nalazimo da је Iog 2.512 = 
= 0.4, ра се Ьiti . 

m = m0 + 21og п/о. 4 111 m = m0 + 51og п ••. (4) 

u ovoj jednacini то је poznata pri'vidna veliCina 
spиtnjИm 1958 а и zenitu onog mesta izn·ad koga sput
njik -leti na daljini 1о = З70 kт. 

. .E~stin~cija - slaЬljenje sjaja nebeskih tela и 
Ьltztщ hortzonta. Na ovakю im-acunatи prividnu ve
lici!lи sp~~jika treba primeni·ti јо8 jednи popravku. 
Nш~е, ~Ј.Э.Ј nelrog nebeskog te1a ne opada samo zbog 
о~tозаnз.а nego i zЬog иpijanja i ra.sipanja svet1osti 
pr1 pro1azи kroz nаЗи atmosferu. Uk:oliko је gu5ca 
sr~~ina ~roj koj~ pro1azi svet1osni zrak utoliko је i 
vecr gub1tak и sзази. Gustina nase atmosfeтe opada 
sa povecanjem visine~ Da Ьi se izbeg1a teskoca vo
dena racuna о promeni gustine v:azdиha na putи · 
svet1~g zraka od izvora do posmatmca, mooe se ra
cu':ls~m putem naCi deЬljina homogene atmosfere 
k_оза Је svuda iste gиstine. Tako se · doЬija da је vi
s~a h?mogene atmosfere svega 8 km ako јој је gu-
stina зednaka gustini primorskog vazdиha. . 

Pri posmatra.njи nebeskih te1a na raznim visfna-
. ma im·ad horizonta put ..wetlosn.og zraka kroz homo
genи atrnosferu deЬljine 8 kт nag1o se povecava kad 
se .. teJo nalazi и Ьlizini horizonta. (Videti S1. 1 i do1e 
prllozenи taЬlicu). Ako posmatrate nebesko telo и 
zeni~.' vi ga g1edate kroz vaz.dиSni s1oj ptizemne 
gustшe od svega 8 km. Medutim, svetlosni zrak istog 
nebeskog te1a kad dode do 5° visine iznad horizonta 
p~olazi kroz 'homogenи atmosferи риt od 8З.2 kт, 
~11 preko 10 puta deЬlji s1oj vazduha iste gustine kao 
~ va~~uh oko vas. ZЬog toga је sasvim prirodno da 
се sзаз neЬeskog te1a pri horizontu Ъiti · znatno . sla-
Ьiji od sjaja f.stog te1a u zenitu. . . 

. . Ov? prigиsivanje sj.aj.a zove se ekstinkcija. O'~e
VIdno зе da pojedina mesta na Zem1ji imajи razli
citu ~kstinkcijи, ali је za odredivanje sjaja spиtnjika 
do~?1Jno znati ekstinkcijи za Astronoms~и opserva
toriJи и Beogradи i ovu vrednost primeniti kod svih 
:щesta и Jиgos1aviji. MereC'i opadanje sjaja zvezda 
poznatih prividnih velicina za razne visine nad ho
rizontom Beograda V. Oskanjan ј·е 1952 godine nasao 
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vrednosti ekstinkcij е е za visine date и s1edecoj 

taЫici: 

Visina Ekstinkcija Риt zraka kroz 
h homogenи 

о е !::Ј.е za 1° atmosferu u km ----
5 2.52 0.2ЗО 83.2 

10 1.З7 0.078 44.8 
20 0.59 0.029 23.2 
з о о.зо 0.01З 16.0 
40 0.17 0.008 12.4 
50 0.09 . 0.004 10.4 
70 0.02 0.901 08.5 
90 0.00 08.0 

Pomocu date promene /:).е za 1 stepen visine lako 
је izracunati vrednost ekstinkcije za. Ьi1о k<;>j·u visinи. 
Iznos ekstikcije treЬa иvek dodati na 1zracunatи 
vrednost т iz jednamne (4). Cetvrti stubac u priloze
noj tabl:ici daje nат pretstaiV'U о opadanju · sj·aj·a svet-
1osn'Og iZJVora u prizemn·im slojevima nase. atmosfere. 
Smatram da је receno ug1avnom sve sto зе potrebno 
nasim pocetnicima и ројmи ekstinkcije. 

Izracunavanje otstojanja sputnika i njegove vi
sine nad horizontoт posmatraca iz Beograda. 
Kod iZiraounanavanja prividne velicine videli smo da 
nam · је potrebno z.nati otstojanje .l эpиtnjika u tr~
nutkи JS<>smatranja (jedna~in.a 1) i visinu h kod pri
mene taЬlice za ekstinkcijи. Za njdhovo izra~unava
nje pos1иZicemo se · slikom 1. 

L 

Sl. 1. 

Krug poluprecnilm r sa sredistem u О pretstavlja 
presek Zemlje kroz meridijan Beogтada. Ok:o ovog 
kruga vidimo meridijanslri presek homog·ene Zem
ljdne_ atmosfere cija је visina 8 kт. (na slici ·nesra
zni·erna u odnosu na r). Hori.wntska ravan и Beo
gradи pretstav1jena је tangentom и tacki В. Tacka 
М' је presek ove ravni :i vertika1e mesta М na +З4° 
geografske sirine. u produ.Zetku vertika1e, и taci? s 
na1azi se spиtnjik na visini Vo dznad ta~ke М. Lшe
arna viSina spиtnjika iznad horizontske ravni Beo
grada је v = SH. Geografsku sirinи Beog.rada ozna
cicemo sa ~ = . + 44°48', а Sirinи mesta М sa сро=+ 
+ З4°. Prema tome је иgао МОВ jednak ср - Cf>o = 
= 10°48'. Visina spиtnjika nad horizontom Beograda 
је -ugao HBS = h. Otstojanje sputnjika od pos.ma
traca и Beogradи је BS = .l. 

Iz pravoиglog troиg1a BHS ocevidno s1edi da је 

tgh=1J/BH i l=BH sec h. 

Prema tome da Ьismo nasli h i l potrebno је odгediti 
v i ВН. Ove velicine najlakSe је naci iz pravoug1og 

tr.oиg1a OB'S, gde је hipotenuza OS = r + vo, kateta 
ОВ' = r + v i kateta B'S = ВН. Prema tome је 

r + v = (r + v0) cos (ср- ср0) 1 ВН = (r + v0) siп (ср- Cf>o)· 

Na taj naCin dobljamo da је 

t h с::: У + v0) cos (ср - ср0)- r 
g (r + v0}sin (ср- сро) 

l = (r + v0) siп (ср -ср~) sec h. 

Izvot!enje naznacenih racunskih radnji. - Pr7 
nego sto pristupe racunanju astrono-mi ka1k.ulatori, 
racund.Zije, obave prethodno tri posla: 

1) Odrede broj decimalni~ mesta z.a tab~~ce ko
jima se s1иze. U nasem sluc:aз.u za . иgао ~ Ъ1се nam 
dovo1jna tacnost od 1°, а р~ 1zra~unav~щu .z tacnost 
od 1 kт. Kod izracunavaщa т dovo1зno зе 1og .n 
иzeti sa dve decima1e. Kako је иjedno r + Vo mаще 
od 10 000 mogu se u ovim racunima koristiti logari
tamske taЪlice sa 4 decimale. 

2) u cilju proveravanj.a IГ~cиnskih ~adnji P?~reb~o 
је na6i j:edinи jedna~inи kоза povezщe sve 1~1 naз
vaznije velici.ne koje эи izra~unate: Kad se Izra~и
nate vrednosti иvrste u ovu зеdnасши treba da 1eva 
i desna stlr'<in!a jednacine Ьиdи jednake. U nasem 

· s1иcaju ilrosinusov obramc primenj·en na trougao .. c;>BS 
povezиje poznate v.elic:iJne r :i vo sa racunatim vel1cma-
ma h i l: 

(t + v
0

)2 = r2 + 11- 2rl cos (90° + h) = r1 + Р_ + 2rl sln h. 

U ovoj· jedna~ind. kvadrnti velikih brojeva l i r 
blce i suvise velik.i za preciznost naSih tablica sa 4 
decima1e. Zato cemo 1evu i desnu stranи jednaMne 
podeliti sa r, ш drugim reCimav ~иZine 'Vo i l. izra:z~ti 
u jedinicama Zem1jina po1uprecnika. Na taJ nасш 
dobljamo: 

(1 + v0/r)• = 1 + (l/r)1 + 21 sin hlr. 

З) Da Ьi se и rасиnи manje gre5ilo potrebno је 
prethodno naCinliti ·sh-emu rada. То ~aci. da s~ и za
g1av1jи papira na. lrome . se racun 1zvod1 nap1sи sve 
jednacine lroje treba reSiti i to onim redom kako one 
u rасиnи dolaze. Ispod jednacina ispisи se poz.nate 
veliOine. Zatim se sastavi legenda racuna pojedinih 

. racиnskih operacija и sto preglednijem oЬlikи · i sa 
sto manje иpisivanja istih racиnatih velicina. Ova 
legenda pretstav1ja drugi stи~a~ racи~ske shem_e. 
Updsivanje racиnskih podataka. 1 1zvod~щe -racun~klh 
radnji obav1ja se u naspramn1m stиpc1ma. U ':lasem 
s1-ucajи mi cemo d.ma:ti dva naspramna stupca, зеr sи 
nam potrebni h, l, т za Vo = З70 kт i 'Vo = 2600 kт. 
u 1egendi N oznacava numerus, antilogaritam, broja 
и za.gradi. Ovaj Ьrој, 1ogaritam, oznacen је роmоси 
rednih brojeva racиnsklih radnji и prvom stирси. 

tg h = (r + Vo; cos (ср - ср)- r, 1 = (r + v0) siп (q>- ср0) sec h 
(r + v0) slп (ср- сро) . 

koпtrola: (1 + v01r)1 = 1 + l/r)8 + 21 slп h/r 

iatlm: n = l/10, т -= т0 + 5 log n, т'= т + е. 
r=6361kт, (r+ v0)1 = 6731kт, (r+ v0)2 = 8961kт, ср -сро= 

= 1 ОО 48', 10 = 310kт, m0 = 5. 

R. br. Legenda v0 =370 v0 = 2600 

1 Iog siп (ср - CFo) 9. 2727---1 о 9.2727-10 

2 Iog (r + V0) 3.8285 3.9527 

3 log cos (ср - сро) 9.9922-10 9.9922-10 

4 2+3 3.8207 3.944'9 

5 N (2 + 3) 6618 8808 

б r 6367 6367 

7 N (2 + 3)- r 251 2441 

8 Iog [N(2+3)- r] 2.3997 3.3876 

9 1+2 3.1012 3.2254 

10 togtg h 9.2985-10 0.1622 

11 h 11° 15' 55°28' 

12 Iog sec h 0.0084 0.2465 
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13 1+2 3.1012 3.2254 
14 log l 3.1096 3.4719 
15 log /0 2.5682 2.5682 
16 logv0 2.5682 3.4150 
17 log r 3.8039 3.8039 
18 log l 3.1096 3.4719 
19 log v0fr 8.7643-10 9.6111-10 
20 v0f/r 0.0581 0.4084 
21 1 + v0/r 1.0581 1.4084 
22 log l/r 9.3057-10 9.6680-10 
23 log2 0.3010 0.3010 
24 logsln h 9.2902-10 9.9158-10 
25 Jog 2/ sln h/r 8.8969-10 9.8848-10 
26 21о~ lfr 8.6114-,-10 9.3360-10 
27 2 log (1 + v0tr) 0.0490 . 0.2974 
28 1 + (l/r)2 1.0411 ·1.2168 
29 2 1 sfn h/r 0.0789 0.7670 
80 1 + (l/r)2 + 2/ sln h/r 1.1200 1.9838 
31 (1 + V0/r)2 1.1194 1.9834 
32 Dff. 0.0006 0.0004 
33 14-15 = log n 0.54 0.90 
34 51og n 2.70 4.50 
35 5 + 51ogn = m 7.70 9.50 
36 е 1.28 0.07 
37 т' 9.0 9.6 

Zakljucak. - Americiki . spиtnjik 1958 а ne moze 
se posmatrati iz Beograda jer i и 'najpovo1jnijim s1и-
c·ajeV'ima njegov sjaj nije veci od sjaja_ zvezde devete 
privddne velicin·e. Nad beogradskim horizontom је 
tada svega na 11° visine, а to је nesto malo vise :nego 

sto vasa isprt1Zena pesnica pokriva n-a nebeskom 
svodи. U dгиgom slисаји penje se do znatne visine 
iznad hortzonta, 55°, ali mи је sjaj jednak sјаји zve
zde 9.6 prividne velicine. Drиga dva americka spиt
~jink~. imajи slican nagiЬ kao i prvi, ali sи i manji 
1 dalJI od Zemljine povrsine, tako da i njihovo po-
smatranje ne dolam и obzir. , 

Na Astronomskoj opservatorlji и Beogradи ne
koliko је риtа. шpesnb sn.imljen sovjetski spиtnik 
П = 1957/3, ali је njegov sjaj и zenitu Ьiо jednak а 
и izvesnim -slиcajevima i jaci od sjaja zvezda p~ve 
priv.idne veliCine. Na &иgој str. korica dajemo jedan 
takav snimak nacinjen objektivom 40/250 mm. Ame
ricki spиtnjik morao Ьi da .ima 10 000 риtа vеси po
vrsinи koja odblja Sиncevu svetlost prema posma- . 
rаси ра da na fotografskoj ploci naseg objektiva 
ostav.i slican trag. _ 

Kod americkog spиtnjika mi smo zanemarili opa
danje sj-aja zЬog faze. ZЬog promene polozaja sput
njika и odnosи na Sunce i posmatraca menja se i 
njegov sjaj. U rokи od 2 -minи.te dok је vidljiv iznad 
vaseg horizonta spиtnjik moze da promeni sjaj od 
skoro mladog do skoro punog spиtnj,ika, kada ima 
najjaci sjaj. Racunski nij:e piщalo jednostavno iz
racиnati иnapred fazu ~sputnjika. ZЬog toga је njeno 
dejstvo ovde i zanemareno. PriЬlizno se samo moze 
reci da се и letnjim mesecima dejstvo faze Ьiti ina
nje nego и zimskim mesecima, kada је u doba ve
eernjeg i jutarnJeg sumraka :i Sunce na jиgozapa·d
noj, odosno na jиgoistoCn.oj strani, 1ра се spиtn~iik 
1958 а blti slroro и fazi mladog ·sputnjilm и trenиtlщ 
vidlj.ivosti nad horizontom Beograda. 

Americki spиtnjici ostajи zasada u domenи rada 
opservatorija koje se n-alaze и pojasu Zemljine po
v:rsine imad ikoga se oni kreeи, ра d u 1юm slиcaju 
one moraju imati znatno vece fotografske objektive 
nego sto su objektivi · kojima mi тaspolazemo. 

Pero М. f)urkovic 

Дејстf>о RосмичRог .• =sрачења на 
људсRи органи~ам 

Горљи слојеви атмосфере и интерпланетарни 
nростор nостали су предмет гр~зничавог изучава
ња геофизичара за nоследљих десет година. Ра
кетно кретаље на реактивном nринципу · револу
ционисало је авијацију и све се наде no.traжy у . 
такав лет, када се говори о кретаљу кроз васиону 
и лет на ~руге nланете као Месец, Марс Ј1тд. _На
равно, НИЈе дуго прошло, па је ваздухопловним 
инжељерима пало . у очи да треба nозвати и био
логе, физиологе и лекаре да кажу своју реч о nод- . 
ношљивости тих средина и таквог кретаља за људ
ски орга~изам .. Појавили су се многобројни nро
блеми КОЈИ, заЈедно, нерешени, сачиљавају прави 
физиолошки зид који се исnречио nред нама и 
човек.а на љеговом nуту у васиону. Један од мно
гоброЈних проблема је и тај, како he материја 
ваздушне летелице и жива материја nосаде _nод
нети сусрет са многобројним и разноврсним зра
чељима у горљим слојевима атмосфере а затим у 
интерпланетарном nростору. Та зрачеља су врло
разновсрна. Ту су, пре свега, ултравио.riетни зраци · 
из сунчеве фотосфере, хромосфере и сунчане ко
роне, разни радиоталаси који долазе из васионе, 
Х зраци са Сунца и нарочито космички зраци. 
Најзад, ту су и ројеви метеорита и метеорске nра
шине који лутају васионом. Они улазе у земљину 
атмосферу снагом своје кинетичке енергије и 
увлаче се у љу nривучени силом љене гравита
ције. 

Ваздушни омотач Земље, дебео око 300 км, 
зауставља ове зраке и усnорава љихов nродор. 
Огромно јонизијуhе дејство тог разноликог зраче
ља примају на себе разни елеме1;1ти у гасовитом 
стаљу У Земљиној атмосфери. Горљи слојеви 
Земљине атмосфере који се јонизују таквим начи-

ном добили су назив јоносфера; иста се nростире 
од 300 до 70 километара висине. Да није овог ваз
душног о:Мотача око Земље сва огромна енергија 
овог зрачеља би се сручила на живи свет Земљине 
површине. 

Од свег разноврсног зрачеља које долази у 
земљину атмосферу нас нарочито интересује ко
смичко зрачеље откривено тек пре 40 година, због 
љеговог великог биолошког дејства на живи свет. 
Бало~и, ракете и авиони за велике висине а . у нај
новиЈе време и сателит носили су животиље, биљ

ке и делове човечијег ткива, на висине где се јако 
oceha дејство космичког зрачеља. Сем тога, у спе- · 
цијалним кабинама и лабораторијама, вештачки су 
ствараци услови који одговарају условима на ве
ликим · висинама. На тај начин, исnробавала су се 
климатска и радијациона дејства на живи свет на 
тим висинама. Врхунац тих ексnеримената, како 
на висинама тако и у лабораторијама, очекује се 
У току ове Геофизичке године, пуштаљем балона и 
ракета на велике вис-ине, као и nylliтa:Њeм ве
~тачког сателита који кружи изнад јоносфере где 
Је концентрација космичког зрачеља најјача. Ко
смичко зрачеље је врло јако на тим висинама, док 
на морској nовршини оно има јаЧ:ину од свега два 
пара електрона на један квадратни сантиметар. Ни 
то дејство није безошiсно, јер делује убитачно на 
~иву материју, али се оно nодноси с _ обзиром да 
Је релативно ретко. Али на великим висинама оно 
је гушhе и због тога није за nотцељиваље, nого
тову што може да налети у гушhим ројевима и 
због тога да има веhе биолошко дејство. До нас 
на Земљиној кори космичко зрачеље не допире у 
примарној густини. Исто тако ни Сунчеви ултра
виолетни зраци најмаљих таласних дужина, нај-
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веhе енергије кретаља и најјачег биолошког деј
ства, не доnиру до nовршине Земље. Али шта би 
било ако би на материју васионског брода а самим 
тим и на људе у ракетама налетели ројеви и вихо
ри космичких зракова који у разним густинама 
лутају интерnланетарним простором. Како би било 
могуhе заштити и брод и људе од љиховог дејства. 
Да видимо, најnре, какву енергију имају и .какво 
биолошко дејство могу да изврше космички зраци. 

Примарни космички зраци који претстављају 
највеhе изворе енергије долазе до Земљине атмо
сфере која почиље на висини од 200-300 киломе
тара. Међу космичким зрацима можемо разлико
ваит тешке и лаке. 

Тешки зраци nретстављају од 2 до 3о/о цело
купног космичког зрачеља и они се састоје од ма

терије која ИJ~rfa атомску тежину приближну ато
мима гвожђа, 'ма.Рнезијума, калцијума, азота, угље
ника, кисеоника. Њихова кинетичка енергија тј. 
енергија кретаља креhе се до неколико · милиона 
електрон волти. Они убијају директно и брзо жи
ве hелије као и груnе hелија као што чини тане од 
пушке. Они немају моhи да раскину унутарље 
атомске везе између протона у језгру и да разоре 
језгро. Могу само да избију електроне из атqма и 
да на тај начин стварају позитивно и негативно 
наелектрисану материју. Они дакле имају електро
магнетно и јонизујуhе дејство. Ово дејство је нај
јаче на висини од 50-150 километара, дакле на 
дољем слоју јоносфере, и запажено је на сисари
ма, микроорганизмима и инсектима који су слати 

на те висине. Установљено је да делују на сва тки
ва, али су .аарочито оnасни за она , ткива кс:>ја те

шко замељују изгубљену hелију ствараљем нове 
hелије, тј. за ткива чије се hелије тешко или ни
како не множе, него остају са бројем hелија са 
којим · су дошле на свет, дакле пРи рођељу. Такав 
је случај са нервним ткивом, које изгубљену hе
лију неhе никад надокнадити множељем hелија, 
као што то чини ткиво nокожице и коже. Ћелије 

нерног тк~ва могу само једна другу да замене у 
функцији. Убијена нервна hелија је изгубљена 
заувек. Једино _ друга hелиј а _ може преузети љену 
функцију, што се лако догађа у нервном систему. 
Ово се објаШљава обиљем hелија у нервном систе
му и nостојаљем веhег броја, него што тражи 
функција ткива. Због овог обиља he.riиja у нервном 
систему сматра се да каnацитет човековог душев

ног живота ни издалека није · искоришhен и да 
анатомско-хистолошка подлога даје могућности за 
много богатији душевни живот и за вршеље много 
сложенијих nсихичких функција него што се да
нас врше. Обично су у организму ткива која не
мају -могуhност да . замене изгубљену hелију боље 
заштиhена, као што је то случај са мозгом и кич
меном мождином. То није случај са Ь;елијама ко
рена косе од којих зависи раст и riигментација 
длаке. И ове hелије су незаменљиве. Због тога могу 
да служе као индикатор за дејство космичких 
зракова, јер nогођена hелија корена длаке изгуби 
nигментацију и оnада без замене. Исто тако тешко 
се множе hелије рожљаче, очног сочива, Мрежља
че, - hелије унутрашљег уха, тела свих нервних 
hелија, дубоке hелије коже, . hелије корена косе, 
nигментне hелије косе, hелије амбрионалног еnи
тела. Треба напоменути да прекинути живци који 
могу да се наставе оnеративним nутем и-11и да изра

сту nретстављају само краке нервне hелије а не 
тело. 'Вiелије ембрионалног ткива су нарочито осет
љиве на дејство тешке компоненте космичких 
зрак ова. 

Због своје величине ова тешка језгра су оnа
сна не само за nojeдиi_Ie hелије или груnе hелија, 
него и за центре за дисаље, крвоток и размену ма

терија; Ови центри нису велики и у љима је свака 
груnа hелија задужена да управља одређеним 
функцијама у организму. Исто тако - хипофиза и 
жљезде са унутрашљим лучељем које управљају 
многобројним и сложеним функцијама, ако би до 
љих доnрло дејство космичких зрака, могле би би
ти тешко оштеhене. Ако би били оштеhени наши 
системи каd неуропсихички, нервномишићни и 
чулномишиhни, то би се врло брзо одразило на 
летачку сnособност nилота и nутника. Сем тога !1 

сами навигациони апарати за летеље могли би би
. ти тешко оштеhени, јер се сви углавном заснивају 
на финим електромагнетним фун:кицјама. 

Међутим, преко 90% укуnне количине космич
ког зрачеља отпада на лакшу компоненту космич

ких зракова . Колико год је дејство тешких језгара 
очигледно и уочљиво, толико је дејство лакших 
језгара nодмукло и дуготрајно. Лакша компонента 
комсмичких зракова састоји се из честица вели
чине протона, алфа-честица и фотона који се кре
hу огромном енергијом од више милиона до више 
милијарди електрон волти. Ту брзину кретаља са
времена наука је тек скоро, ове године усnела да 
оствари, конструисаљем великих апрата као што 
су циклотрони, синхотрони и козмот:рони у којима 
се протони убрзавају да би се љиме бомбардовала 
атомска језгра у ексnерименталне сврхе и да би 
би се на вештачки начин вршило разбијаље атом
ских језгара. Космички зраци сами бомбардују 
атоме Зеl\VЬИНе атмосфере и то енергијом · много 
веhом но што су зраци из атомске бомбе или хи
дрогенске бомбе. Исто тако, они бомбардују и ато
ме у саставу живе материје који се нађу на nуту. 
Нас интересује какво дејство они могу имати на 
живу материју. Видеhемо да је љихово дејство са
свим друкчије од дејства тешких зракова који 
имају маљу · енергију кретаља. Лакши зраци су у 
стаљу да разбију унутрашље силе које држе про
тоне у атому, што тешки зраци не могу. Лакши 
зраци изазивају тзв. секундарно зрачеље тј. осло;. 
бађају ~ протоне из атома. ОвИ делови разбијених 
атома имају исто дејство ~ао и тешки зраци које 
смо раније оnисали. Они јонизују Земљину атмо
сферу, учествују у ствараљу поларне светлости на 
северном и јужном nолу. Због ове способности да 
кидају атомске везе и разбијају атоме, ови лаки 
примарни . космички зраци имају и велико биоло
шко дејство. Они могу да изазову наследне мута
ције, тј. nромене у генима и хромозонима оплод
них ·· hелија. Ове промене наступају nостепеним 
сакупљаљем и гомилаљем дејства, дакле после 
извесног инкубационог времена. Ови зраци дакле 
не убијају живу hелију, али зато уносе промене у 
структури језгра атома живе материје. Ова дејства 
сигурно могу довести и до рака на разним ткиви

ма, јер је рак обољеље које се заснива на мута
цији у наследним особинама hелије која nреноси 
на своје nотомство нове особине незадрживог ра
ста и множеља. Због тога ово дејство није важно 
само код оплодних hелија, тј. само код јајета и 
сперматозоида, веh је важно за све hелије у орга
низму које могу да се измене и nретворе у .н.еке 
друге патолошке или рак-hелије. Тешка језгра 
могу убити поједине сnерматозоиде или женска 
јаја, али лакша језгра могу да и;3азову nромене у 
унутрашљој организацији полне hелије, не убија
јуhи је. Исто тако, ови лаки зраци могу да унесу 
nopeмehaje у функције наших чула и у чулно
моторне реакције, тј. у наше _; нервне рефлексе, 
мишиhне радље и nсихичке функције, због љи
ховоr врло јакоr електромаrнетног дејства. Дисо
цијација у раду ових органа и система могла. би 
тренутно да nоремети навигациону сnособност 'nи
лота и апарата у летилици. 

Сем овог дејства, ови лакши зраци веhе енер
гије кретаља имају још ' једно не само интере
сантно, него и чудно дејство које нам открива 
сазнаље о могуhности постојаља читавог једног дру
гог света сасвим друкчијег од нашег. Qни су у ста
Љу не · само да разбијају атоме, него и да стварају 
нове ч_естице материје, сасвим друкчије од наше 
материје. Они стварају не само nротоне, електро
не, веh и електране nозитивно наелектрисане, тзв. 
nозитроне, као и nротоне негативно . наелектрисане 
тзв. антипротоне. То је појава да се кинетичка _ 
енергија претвара у материју. Како је то могуhе? 
Космичци зраци имају енергију до 20 милијарди 
електрон-волти. Да би се разбила џеза између про
тона у атому nотребна је велика енергија, а да би 
се формирале нове честице материје nотребно је 
уложити огромну количину енергије. Ово улаrаље 
енергије у формираље масе врши се тачно no Ајн
iптајновој формуЛи која изражава релативистички 
однос између масе и _енергије. У току разбијаља 
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атома или У току дематеријализације електрона и 
протона добија се одређена количина енергије. Из 
тога се закључује колико енергије т:реба уложити 
да би се формирао нов електрон или протон. За 
формира~е _једног пара електрона и nоЗитрона 
nотребан ]е ]едан милион електронволти а за један 
naJ? протон-антиnротон nотребно је најмаље 2 ми
ЛИЈарде електрон-волти. А космички зраци имају 
и већу енергију. С обзиром да су масе nротона и 
антипротона суnротно наелектрисане, оне се међу
собно ;vништава]у, ослобађајући велике количине 
енергИ]е. Све ове реакције које - могу да изазову 
космички зраци могу бити изванредно опасне за 
сам интерnланетарни брод и љегов оклоп. Оне мо
гу отворити nут космичком зрачељу, оштећујућн 
ок~оп брода, спољне и унутрашље командне уре
ђа]е и аnарате за навигацију а да не говоримо о 
посади на броду. 

активно зрачеље. У nослед~е време откривене су 
и извесне органске матери]е из редова смола и 
катрана које могу да учине организам радиорези
стентним. Исто тако откривено је да су извесни 
живи организми отnорни на радиоактивно зраче
ље, као например алге, неки микроорганизми и 
љихове споре, неки ракови итд. Али се nоставЉа 
питаље како би могли учинити материју отпорном 
~а уништавајуће дејство оних феномена nри ко.;. 
]Има се ствара антимаса, као и феномена тако
зване дематеријали-зације. 

.ово је свакако много сложенији nроблем који 
се Ј.авља као nоследица огромне енергије коју 
има]у космички зраци. Сада се врше рачунања и 

·nр~ве ~ла~ови да се ова огромна количина енер
ги~е ко]а лута васионом искористи као извор енер
ГИЈе за погон и кретаље интер~анетарних бро
дова. Али због чиљенице да коси~ки зраци имају 
опасно биолошко идејство, изгледа да ће наука 
имати да решава после звучне и тоnлотне барије
ре, nоред баријере горива и погонске енергије, и 
nитаље физиолошке баријере чију једну комnо-

Због оваквог великог биолошког дејства, поред 
Физичког, поставља се питаље заштите од косми
чког зрачеља у горљим слојевима атмосфере и 
интерпланетарном простору. Познато је дејство те
шке вс;ще, керозена и разних уља и водоничних 
матери]а и љихова способност да аnсорбују радио-

- ненту сачињавају и космички зраци. 

Др Петар Јовановиh 

Dva zanimljiva posmalranja Jupilera . 

® 
• 

• 

~ 
• 

• 

~-
• 

Sk. 1, 2 i 3. 

• 

• 

• 

Prvo ·posmatranje odnoэi se na pЬja
vu, ne ta.ko cestu, oku.ltacije jednog od 
Jup~terovlih . satelita drugim nekim nje
go~·m satelitom. Mi smo imaИ priLike da 
~оdше 1~56 posmat~amo ·dogadaje kada 
]е П Jup1terov satelit okulti.rao 1 sat-elit. 

Pojava је posmatrana 1956 g maja 3. 
od -21h 45m S Е V do 22h 53m S Е V. U
potreЬijen је mali refra1ktor sa Roden
stock-ovti.m obj€'ktivom od 55 mm otvora 
mZ!lom daljinom 740 mm i sa uvelica~ 
njem 49 ,pu:ta. Prema podacima uzeti'm 
iz Hand:b. of the Brit. Astr. Assoc. za 
1956 godinu _poCetak okultacije је u 21h 
15m Sv. Vr. а svrsetak u 21h 35m Sv. Vr. 
Mi ISПlO posmatranje zapoce1i ·u 21h 45m 
S Е V; sta~j-e toga trenutka pokazuje sk. 
1. Desno (liStocno) od Jupite-ra vide s-e 4 
satelita od kojoih su dva najb1iZa i me
dusoЬ.no veoma' bblz-u jedan dгugom levi 
је sla·Ьijeg sjaja od desnog. U 22·h 12m 

-vide se jos sa.mo 3 satelita, (sk. 2) sva
ka.~o ~-toga sto је onaj slabij{ od 2 n_aj
bllza ascezao. u 22h 53m vid-e se ponovo 
4 satelita а·Џ od -2 najb1iZa sada је pla
neti Ьlizi onaj sj ajn,iji (sk. 3) · 

Neslaganje sa podacirna -iz pomenutog 
almana'ha је sledeee. Pocetak pojave је 
uocen 3 minuta ·ranij'e а svrsetak citavih 
20 · min-uta docnij-e od predskazanog vre.: 
mena. Ova moja greskia potice svakako 
od ·slaЬe moci koriscenog ,instrumenta а 
delom i od okolnosti sto је ovo Ьilo mo
je prvo posmatranj-e medusobne okulta
cije .JupiterovJh. sateИta, pojave ko-ja је 
re1at1vno retka 1 ne · donose је svd astro
n01'I1,S!ki godisnjaci. 
. Drugo posmatranje se odnosi na Cr
venu Pegu, koja је posmatrana 1956 go
dine maja 8. od 19h 10m do 22h 30m SEV 
instrumentom sa obj-ektirom otway 110 
тт. ziznom dalj.i.nom od 1600 тт ј u
velicanjem od 100 puta. 

Sk. 4, 5 б 
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Crvena traka uocena је u 19h 10m SEV na gor
njoj ivici umerenog jиZnog poj:asa i to Ьlize levom 
(zapadnom) rubu planete (sk. 4) . U 19h 55m SEV 
pega se pomerila sasvim Ьlizu levog ruba (sk. 5) da 
ы u 20h 30m SEV sasv:im iscezla (sk. 6) ~ svakako 
usled rotacije Jupitera. Crvena Pega је bila izrazito 
zasencena, ali vi.Se mrke Ьоје, tako da se jasno iz
dvajala od svetle tropske zone, а sa donje strane 

Ьila је oivicena uskom svetlom 1-inijom sa konkavi
tetom na gore. Promene njenih di.menzija u pravcu 
velike Щ male ose nisam opazio. · 

Obadva posmatranja su vrsena na mojoj privat
noj opservatoriji, tj. na verandi stana u Beogradu, 
ul. Strah!injica Bana br. 6/11, cije pri-Ьlizne koordi
nate iznose : 

qJ = + 44° • 81, А=- }h 21m 5(}5. 

Dr Radovan Danic 

SASTANAK PRETSTAVNIКA ASТRONOMSKIH ORGANIZACIJA U FNRJ 

Na inicijativu Astronomskog drustva »Ru.der 
Boskovic« 23 febru~-ra 1958 godin-e odrZan је sastanak 
pretstavnika astronomskih organizacija ·1i FNRJ. Na 
ovom sastanku, koji је odгZan u Beogradu, ucestvo
vali su pretstavnici Astronomske sekcije Prirodo
slovnog drиStva iz LjuЬljane drugovi Pavel Kuna
ver, Silvo Breskvar i Вogdan Kilar, pretstavnici 
Astronomske sekcije Hrvatskog prirodoslovnog dru
stva iz Zagreba drugovi Vlado Nigrov:ic i Petar 
Romer, p·retstavn~k A_stronomskog kluba pri Narod
nom univerzitetu u Sarajevu drug dr. Bozidar Po
povic i . u ime Astronomskog drustva »Ruder Bosko
vic« drugovi Pero Durkovic, Nenad Jankovic i Dorde 
Teleki. 

U tezama naseg DrиStva za ovaj sastanak ovako 
је okarakteris-an cilj ovog skupa: »As·tronomsko dru
stvo »Ruder Boskovic« sazivanjem sastanka pretstav
nika astronoшskih organizacija iz Zagreba, LjuЬljane, 
Sarajeva . i Beograda zеИ da medusobno priЬlizi ove 
organizacij--e i da samim tim poboljsa sirenje astro
nomske kulture kod nas. Drustvo smatra da su svi 
uslovi sazr~li da -se cvrsce poveZи sVIi ljubltelji neba . 
Nepovezan ·rad 4 drustva, -sekcija ili kluba ne do
vodi do vrednog efekta i rasipa snage. Ј edinstveno 
telo in-oZe omoguciti bi'Zi napredak: astronomske kul
ture, ЬгZе podizanje astronoma-strucnjaka, bl'Zi na
predak' ·u a:ffirmaciji astronomskih drиStava uoJ)Ste u 
Jugoslavij.i. Jedinstveno telo, zatim, bilo Ьi u mo
gucnosti da pretstavlja jugosloveriske ljubltelje neba 
pred javno5cu na8e zemlje i pred inostranstvom«. 

Na sastanku, pod pretsednistvom Pav-ela Kuna
vera, diskutovalo se о sledecim vidoVIiџш saradnje: 
1) Razmena clanaka, predavaca i izlo-ZЬi, 2) Stalno 
dopisivanje, 3) Zajednicko organizovanje . posmatra
nja pomracenja Sunca 1961 godine, 4) _ Odrzavanje 
savezne konferencije profesionalnih astronoma li lju
bitelja neba, б) Izdavanje zajednickih puЬlikacija, 
6) Zajednicko skolovanje posmatraca" 7) Razmena 
organizacion.ih iskustava, 8) Izucavanje istorije astro
nomije u J .ugoslaviji i 9) Zajednliblro istupanje u vezi 
sa ponovnim -ukljucenj.em astronomije џ nas·tavu 
srednjih skola. Delegati su raspravljali ро svim gor
njim pitanjima. Pretstavnici su izlozili svoje poglede 
i mogucnosti za akciju. Evo va.Znijih ~akljucaka: 
а) postignuta је saglasnost u vezi sa zajednickim 
organizovanjem pos.matranja pomracenja Sunca 1961 
godine, Ь) prihvacena је ponuda Astronomskog dru
stva »Ruder Boskovic« za organizovanje prve . sa
vezne konferencije profesiona1nih astronoma i lju
Ьitelja neba u 1959 godini, с) usvojen је predlqg 
dr. В. - Popovica da casopis »Vasiona« postane · cen
tralni list svih astronoma Jugoslavije, d) istaknuta 
ј :е hitna potreba skolovanja posmatraca, е) postig
nuta је saglasnost da se pocne sa izucavanjem astro
nomije kod nas, f) svi pretstavnici su se sloZili da 
treЉa sto pre preduzeti potrebne mere da se astro
nomij а vrati u program nasih skola - ра makar i 
kao fakultativni predmet. 

PO.Sto је u svim gornjim proЬlemdma .istaknuta 
neophodnost formiranja jednog zajednickog tela, de
legati su pozdravili ~deju о osnivanju Koordinacio-

nog odbora. U tezama Astronomskog drustva stoji : 
»Zbog speci:flicnih uslova pom:enutih organizacija 
Astronomsko drиStvo »Ruder Boskovic« u ovom 
trenutk.u ne predvida formiranje jedinstvenog a·stro
nomskog drиStva, n-iti pak saveza astronomskih or
ganizacija. Nase DruStvo predla!Ze formiТanje koordi
nacionog odbora, koji Ьi pretstavljao klicu buduce 
jedinstvene organizacije. - Koordinacioni odЬor sa~ 
stojao Ьi se od ро dva pretstavnika iz LjuЬljane_, 
Zagreba, Sarajeva i Beograd.a. Ovaj Odbor ne Ьi 
imao stalno seddste nego Ьi se ono menjalo svake 
god-ine. Jedan od pretstavn.ika organizacije gde za
seda OdЬor Ьiо bi pretsednik Koordinacionog od
Ьora. Ovo telo · Ьi zasedalo najmanje dva puta godi
snje . ..:__ DиZnost Koordinacionog odbora је: 1) da pri-

U cesnici sastanka pored velikog refraktora Astro
nomske opservatorije. Sede (s leva na · desno): Silvo 
Breskvar, Pavel Kunaveт i Рето · f>uтkovic stoje : 
Bogdan Kilar, Vlado Nigrovic. Petar Romer, Nenad 

Jankovic. dr. Bozid!ar Popovic i f>orde Teleki 

prema sa:mdnju medu organizacij'ama, 2) da savetuje 
pojedinim organizacijama izvrsenje izvesnih zada
taka, 3) da pretstavlja astronom.ska _drustva pred 
saveznim organima i · pred liiiostranstvom, 4) da oЬez
beduje materijalna sredstva za pojedine zajednicke 
delatnosti (izdav.anj-e zajednickih publikacija, zajed
nicko posmatranje, :itd.), 5) da organizuje savezЬ.e 
konferencije profesionalnih astronoma· i ljubltelja 
neba i 6) da re8ava sve one zadatke koje :Pred njega 
postavljaju uclanjene organtzacije. - Odluke Koor
dinaciOn.og odЬoraJ S·U Pl.ШOV!aZne ako se oSa njima sa
glase pretstavnici svЉ organizacija, а stupaju na 
snagu ako ih odobre -rukovodeci organi ovih orga
nizacija: Pretstavnici svake organizacije u Koordi
nacionom odЬora moraju Ьiti rukovodeca lica u toj 
organizacij i «. · 

Pretstavnici su prihvatili ovaj predlog za formi
ranje Koordinacionog odЬOra. Jedina dzmena: »se7' 
diste k.oordinaciooog odbOl"a menja se wake ~ 
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godine«. Organizacija gde zaseda OdЬor snosi .ad~~
nistrativne i drиge tro8kove, dok ostale orgaшza.ciJe 
рlасаји putne troskove svojih de]egata na se~~нca
ma Odbora. Za akcije koje iziskиjи vece materiJalne 
izdatke, teret се se podeliti na podjednake delove. 

Za prvo sediste Koordinacionog odbora_ odreden 
је Вeograd. . 

Sastanak је proteШao и prijatnom raspol<>Zeщи 
i и svim tackama је postignuta puna . saglasnost. 
Atmosfer.a sastanka је poklazala da је ov.akav sasta
nak Ьiо neophodan. Svi .su izgledi da се bиduci Ko
ordina.cioni odЬor jos vise uciniti u povezivanjи rada 
astrcmomskiih organizacija u Jиgoslaviji. 

Astronomsko .drustvo »Rиder Boskovic« је sno
silo pиtne troskove i troskove boravka delegata u 
Beogradи. U cesnici· ovog sasta.nka dopиtovali su и 
tokи suЬote, 22 febrиara. Sastanak ј.е odrzan u Ьi
Ьlioteci Astronomske opservatorije. Posle zaj:ednic
Шog rиcka delegati su razgledali grad, zatim Kale
megdan, Avalи, Dedinje i TopCider. U nedelju uvece 
delegati su napиstili Beograd. 

AJstronomskp drиStvo је zahV'alno direktoru 
Astronomske opservatorije, drиgu Miloradu Proticu, 
koji је za potrebe ovog sastanka dodelilo,· na be
splatno koriscenje, autobus Opservatorije. 
i i 1 ј ~ ' т. f>. 

VI ГОДИШЊА СКУПШТИНА АСТРОНОМСКОГ 
ДРУШТВА "РУЋЕР БОШКОВИЋ" 

VI rодишља скуnштина Друштва одржана је 
2 марта 1958 год. у Београду. У почетку рада Скуп
штине претседник др. Радован Даниh одржао · је 
предаваље о најважнијим достигнуhима астроно
мије у току 1957 год. 

Под руководством радног претседништва (др. Р. 
Даниh, др. Т. Ан}јелиh И инж. М. Обреновиh) про
читани су извешта]и Управног одбора (Ћ. Телеки) 
одговорног уредника "Васионе" (Н. Јанковић), 
библиотекара (Ћ. Пејовиh), благајника (В. Оска
љан), · Надзорног одбора (Д. Венечанин) и п одру-

, жница (Д. Лакиh и М. Стојадиновиh). 
Из извештаја Управног одбора се види да ни 

1957 годцне Друштво није било у могуhности да 
форМира Народну опсерватрију у Београду. Прего
вори у' вези са добијаљем зграде и куполе на Ка
лемегдану су једнострано прекинути од стране Вој
ног музеја ЈНА. Због оваквог стаља ствари Управни 
одбор је био принуђен да покрене нову акцију за 
подизаље Народне опсерваторије. Формирана је 
посебца · комисија за извршеље овог задатка. -
Поред постојеhе 2 подру:щнице у Новом Саду и · 
Сремској Митровици формирана су 2 клуба мла
дих астронома: у Београду (број чланова 124) и у 
Белој Цркви (19). - У току 1957 године изишла је 
из штампе "Карта сазвеж}ја северног неба до 
-300 деклинације за епоху 1950.0" као прва свеска 
друштвених издаља. Изашли су, затим, сви броје
ви "Васионе" за 1957 годину. Предузете су мере за 
покретаље издаваља астрономских свезака џепног 
формата, које би обухватиле градиво величине 
једног предаваља. - Због недостатка материјал;них 
средстава Управни одбор није био у могућности да 
настави израду започетих инструмената. Крајем 

- 1957 године купљен је дурбин пречника 70 .м..м. и 
жижне даљине 785 .М.Јt у очуваном стаљу. Инстру
менат је предат Подружници у Сремској Митро
вици на коришhеље. -Друштво је и даље присно 
сара}јивало са Астронаутичким друштвом ВСЈ, а 
размену - nубликација вршило са 12 домаhих и 
страних друштава. - У фебруару 1958 године 
одржано је, на иницијативу нашег Друштва, прво 
саветоваље претставника астрономских организа-
ција у ФНРЈ. - Vз Астронаутичко друштво ВСЈ · 
и наше Друштво формиран је Фонд за · награђива
ље научио-популарних радова из области астроно
мије и астронаутике. - У буџету за 1958 годину 
предвиђени су издаци у износу од 890.000.- и при
ходи од 195.600.- динара. Због тога Друштво је 
затражило дотацију од Савета: за културу НРС у 
укупном износу од 694.400.- динара. - Управни 
одбор је саставио перспективни план развоја не-

-производне потрошље Друштва до краја 1961 го::. 
дине, који је доставЉен државним органима. Ин
декс укупних расхода изгледа овако: 1956 године 

100, 1957 године 164, 1958 године 242, 1959 године 
335, 1960 године 1614 и 1961 године 519. Највећи 
скок је у 1960 године када се предвиђа изградља . 
једне популарне народне опсевраторије у Београду 
или на другом месту. 

Са крајем прошле године навршило се пет го
дина излажеља нашег часописа "Васиона". Од по
четка до данас отштампано је 18 бројева на укупно 
500 страна. 

У току 1957 године библиотека је обогаhена са 
105 nубликација. Од тога 96 комада је примљено на 
име размене. 

У току 1957 године укупно је примљено 
2.189.964.- динара (од тога 2.067.000.- на име дата
ције), а издато је 731.181.- динар. На дан 2 марта 
1958 године Друштво је располагало са 1.856.669.-
динара. , 

Из извештај а Подружнице · у Сремској Митро
вици види се да је број чланова 73 (13 одраслих и . 
60 }јака). Одржано је 23 предаваља и 20 поема

. трачких вечери. Три групе }јака посетило је Астро
номску опсерваторију у Београду. 

Подружница у Новом Саду највеhу активност 
развија преко народних и радничких универзите
та. Чланови Подружнице били су необично актив- , 
ни за време појаве првог вештачког сателита. када 
је одржано 41 nредаваље. Одржано је више по
сматраЧких вечери са џетроварадинске тврђаве. 

Скупштину су поздравили nрофесор Петар Ку
бичела, руководилац групе младих астронома из 
Беле Цркве и Подвинец Михајло; у име клуба 
младих астронома при осмогодишљој школи 
"Франце Прешерн" из . Београда. Клубом младих 
астронома успешно руководи професор Умилна 
Мушицки. 

После nлодне дискусије и извештаја Надзор
ног одбора дата је разрешница старом Управном 
одбору, и изабран нови. Нови Управни одбор се 
конституисао овако: др . . 'Радован Даниh, nретсед
лик, Перо Ћурковиh, генерални секретар, Ћор}је 
Телеки, секретар, Јелисавета Арсени_јевИ:h, благај
ник, Ђорђе Пејовић, библиотекар, а чланови су: 
Милорад Протиh, Ненад Јанковиh, Душан Лакиh, 
Мирко Стојадиновић, Љубиша Дачиh, Умилна Му
шицки, Бранко · Чолиh и Милорад Топалов. Чла
нови Надзорног одбора су Димитрије Венечанин, 
Бранислав Шеварлиh и Ружица МитриновЈ?:ћ. 

Т. Ћ. 

"ФОНД ЗА НАГРАЋИВАЊЕ НАУЧИО-ПОПУ
ЛАРНИХ РАДОВА ИЗ ОБЛАСТИ АСТРОНОМИЈЕ 

И АСТРОНАУТИКЕ" 

На иницијативу инжињера Миодрага Обрено
вића Управни одбори Астроцомског друштва "Ру
ђер Бошковић" · и Астроваутичког друштва ВСЈ 
одлучили су да оснују Фо,нд под горљим називом. 
Као nрви дародавалац овог Фонда друг ивж. Мио-· 
драг Обреновић УIШсао је износ од 100.000.- ди

.нара у спомен свога оца Лазара и сина Радмила 
Обреновића. Дародавалац је изричито нагласио да 
му је жеља да љегов прилог буде потстрек и дРУ
гим грађанима и предузећима да својим ПР'илозима 
повећају износ овога Фонда, како би он сигурније 
одговорио својој намени. · 

Управни одбори оба Друштва вајтоплије с,е 
захваљују дародаваоцу и цевећи · ова~ав постуnак 
дРУга М. Обревовића довели су одлуку да му се 
заједнички часопис "Васи ова" доживотво доставља 
бесплатно. . 

. Позивамо наше чл·авове да са својим прило
зима повећа-ју износ овог Фонда. Имена дарода
валаца објавићемо у "Васиони". Новац треба до
ставити поштанском упутвицом ва •адресу друштва. 

'f. Ћ. 

Позивамо чланове Астрономског друштва "Ру
ђер Бошковић" да уплате редовну и заосталу чла
нарину. Новац треба доставити чеком на .наш ра
чун 10-КБ-32-6564160. 

На исти текуhи рачун могу се уплатити суме 
за звездану карту. Једна карта, отштампана у три 
боје, пречника 50 с.м., кошта 30 динара. Карта са 
упутством за употребу стаје 80 динара. 
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САТУРНОВ ПРСТЕН 

· ашем Сатурн претставља јединствен случаЈ У н . 
С нчевом систему и ужива посебну привилег~ЈУ 
м~ђу планет ама. Ј едно због лепоте утиска КОЈИМ 
потсеhа на какав скупоцен солитер, ~ друго иб з~ог 
особитог интересоваља које је_ од ваЈкада по У ~-
ао код астронома све док савремена астроном~Ја 

:ије нашла највероватније објашљеље за постоЈа
ље љеговог лепог украса У виду прстена. 

Посматран астрономским дурбином или те~е
скопом, макар и аматерских размера? Сатурн сво
јом светло жуhкастом бојом и СВОЈИМ прстеном 
одмах привлачи нарочиту пажљу посматрача. 

Прстен је стварно круЖН?Г облика и само усл~~ 
ејства перспективе добиЈа се утисак као да Ј 

~липтичан. Прст:ен лебди око планете У ви~ин: 
њене светле екваторске зоне нигде не додируЈуh 
Сатурново тело. Галилеј је први назрео ~612 .г. 
прстен али због неусаврше~о~ти дурбина КОЈИМ Је 
вршио посматр'ања неба ниЈе могао. да га прав~лно 
протумачи. Тачно га је описао ХаЈгенс 1656 г.) 

: Када год се говори о Сатурну обично се поми
ље прстен, ма ,да би правилније било реhи прсте
нови јер је прстен стварно сас~ављен од неколико 
прстенова2) међусобно раздвоЈених ширим или 
ужим празним просторима које Миланковић нази
ва разделницама. Постоје пре свега · три прстен~, 
спољни, средљи и унутрашљи. Границу из~е}ј! наЈ
светлијег средљег прстена и спољљег, КОЈИ Је не
што слабијег . сјаја, претставља изразит.о црна ли
нија коју је први уочио Касини и КОЈ~ се према 
љему зове Касинијева разделница. НаЈвеhим ин
струментима се назире још једна, много ужа ли
нија, која пролази средИномм спољашљ.ег прстена 
и која се зове Енкеова разделница. НаЈЗад имам~ 
још унутрашљи nрстен, најбл~жи планетиноЈ . 
лопти, који се једва назире и КОЈИ због свог ::~ 
рактеристичног изгледа носи назив копрене 

флора. Ова партија прстена се може некада ви
дети и у аматерским дурбинима као узан сивкаст 
прамен испред површине планете нама окренуте. 

Прстен око Сатурна је ·могуће в~дети с тога 
. стоЈ·и управно на што оса ротациЈе планете не 

еклиптици него је под углом од око 26 степени 
нагнута према еклиптици. Како је прстен веома 
танак, -дебљина му износи око 350 километа~а, у 
т е тку када му раван пролази кроз раван ун

ц~ ~стен као такав постаје невидљив односно и 
У ~ајвећим дурбинима се једва назире као веома 
фина светла линија. Ово се дешава два пута то
ком једног потпуног обиласка Сатурна око wн~а, 
а то значи приближно сваких 15 година. дУ е 
ишчезаваље . прстена догод~hе се 1967 го~ине. Ка
ко Прстен нигде не додируЈе планету то Је . могуhе 
видети празан простор . између прсте~ а и план~те 
и то најлаiше на ИСТ9ЧНОј и западноЈ страни а: 
т рна. Али; опет због нагиба према ек~иптици, оваЈ 
п~остор је некада шири и онда се наЈл~пше .види, 
што се дешава сваких 7-8 година, .када Је наЈвидшке 

то уобича]ено говори. о прстен отворен, како се 120 000 
ник Сатурна износи око 

:~~~~~~. пЈ:;:Чник спољашњег прстена·к=~~~~~ 
277 400 километара а унУ!рашљег 232 200 35 000 
тара. Према томе прстен Је широк свега око 

километара. · 

1) Видети о овоме чланак У "Васиони" бр. 2/~956, 

стр. 44. - - Зt 
2) Видети цртеж у "Васиони" бр. 1/195"1, . стр. · 
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Прстен слободно лебдеhи ротира око лопте пла
нете Све до Лапласа се сматрiшо да су прстенови 
чв с~и компактни обручи који круже око Сатур

Р М~}јутим лаnлас је посумљао у тачност овога 
~~~атаља и чисто теориским резоноваљем дош.а~ 
о закључка да је то немогуhе. Поставка по КОЈОЈ 

~У Сатурнови прстенови чврсти обручи претс~в
љала је за математичаре нерешив задатак. о
стављало се питаље како је могуhе да такви ПI?
стенови сачувају стабилност кад на љих делуЈе 
п ивлачна сила самога Сатурна и љегових сате
л~та. Како ј е могуће да остану цели и да. се ~: 

адну под дејством тих привлачеља Јер Ј 
~~~~учено да под тим условима остану У стабил
ној равнотежи. 

Т и сни.Аiка Сатурuа са разлџ'Чити.м. nоложаји.м.а 
Р npcтe'JW.: 1921 (nрстен невидљив), 1909 и 1912 . 

Питаље је решио велики енглески физичар 
Максвел доказујуhи да су прстени ~етеоритског 
састава тј да су сачиљени од многоброЈних бситних 
телита ~оји сви око планете круже при лижно 

~а истој равни. Ради бо.џ,ег разумеваља даљих из~~
гаља наводимо овде следећи физички nринц . 
Код ротационих кретаља чврстих тела б све . љих~~~ 
материјалне тачке изврше један пун о ртаЈ од 
степени . око осовине обртања за. исто .време, али 
брзине кретаља појединих материЈалних тач~ка при 

е које се налазе на различитим одсто]аљима 

~~м о~овине . обртаља, морају бити различите ~ с~~~
мерне љиховим одстојаљима од осовине о рт . 
То значи да he се оне које су осовини ближе б кре-

. тати спорије, а оне које су даље кретаће се рже. 
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Међутим у Сатурновом слуЧају сателити, од којих 
је по Максвелу сачиљен прстен, крећу се по сво
јим сопственим путаљама и то они који су ближи 
планети већом брзином од оних који су даље од 
планете. Ово је доказано Доплеровим помераљи
ма3) спектралних линија приликом посматраља 
леве и десне половине прстена, које је извео аме
рички астроном Килер. Опадаље брзине кретаља 
на већим даљинама од средишта планете рачунски 
се добро слаже са поставком да се прстен састоји 
од великог броја веома ситних тела, која независно 
једна од других круже по Кеплеровим законима. 
Јер ако би престен био компактно, хомогено тело 
онда би се, према напред изнетом физичком прин
ципу о ротационом кретаљу чврстих тела, спољне 

партије морале кретати брже од унутрашљих. Тако 
исто и фотометриска посматраља говоре у прилог 
тези да прстен није хомоген и чврст. Сунчеву све
тлост прстен не . рефлектује равномерно, што би 
морао бити случај да је он компакт ан, . него изве
сна места, јаче осенчена, рефлектују на фотограф
ску плочу маље свелости од других неких места. 
Према томе ова су места тамнија што је једино 
могуће разумети ако.- nоједини · ситни комадићи 
nрстена долазе, на својим путаљама, испред дру
гих која се на тај начин помрачују. 

Тачност Максвелове тезе су доказала и доц
нија посматраља. Пре или после периоде помену
тог привидног ишчезаваља: прстена, постоји једно 
извесно време када раван прстена пролази између 
Сунца и Земље. У тим тренутцима Сунце обасјава 
једну страну · прстена а друга је окренута Земљи. 
.Ако би прстен бИо доиста компактан онда се он · у 
то време не би могао видети са Земље. Међутим 
прстен се стварно тада види и то у облику изду
женог осветљ~ног стуба прашине кроэ који косо 
пролазе Сунчеви зраци, што је такође могуће је
дино ако је прстен сачиљен од великог броја 
изванредно ситног комађа. 

Из свих · теориских анализа и посматрачких 
nодатака излази да прстен не може бити компак
тан пљоснат обруч, поред свеГа наведеног још и 
због тога што би га непрестане варијације цен
тралног привлачеља од стране планете ·и много
бројних љених пратиоца не само померале и изпре
ламале него би и љегово првобитно формираље 
било немогуће под таквим · условима. А пошто није 
утврђена ни~аква рефракциј а на рубу планете, по
сматране кроз унутрашљу партију прстена, значи 
да он није ни гасовит јер би при пролазу кроз 
гасовит медијум морала се појавити извесна ре
фракција. Онда остаје једино да је прстен доиста . 
скуп огромног броја ситних, међусобно одвојених, 
тела, а то he рећи сићушних Сатурнових траба
ната, који круЖе око планете различитим брзи
нама, сходно одговарајућим удаљеностима од пла
нетине лопте. :Велики Сатурнови сателити свакако 
врше извесне поремећаје у Кретаљима ових си
ћушних тела и можда на тај начин одржавају 
равнотежу којом је условљен љихов опстанак у 
виду прстена. Без ове подршке споља, по мишље
љу Фламариона, неизбежна тре:Ња и судари мо
рали би у сваком . тренутку довести у опасност ста
билност прстена коме се сви дивимо. Сер Харолд 
Спенсер Џонс4) је мишљеља да су парчад од којих 
је састављен овај тројни ситем прстенова у ствари 
остаци неког ранијег Сатурновог сателита, који се 
у једноме тренутку био сувише приближио пла
нети и ту своју екскурзију платио својим распа
даљем под дејством Сатурнове гравитационе силе. 
Сатунров прстен је, дакле, конгломерат трабаната 
одвећ малих да би се појединачно могли видети. 

Р. Д. 

* * * 
Ро nekim vestima si;>eaЬjalizovana indиstrija SAD 

radi na osvajanjи novih pogonskih materija, m.ada joS 
и ogranicenim razmerama .. Те nove materije Ы tre-

8) Видети о овоме у "Васиони" бр. 2/1955, стр. 29. 
· ') Видети Митићев превод Џонсове кљиге "Жи

вот на другим световима". Нолит. Београд 1957. 
Исцрпније о Сатурновим прстеновима може се 

наћи у чланку академика . проф. В. В. Мишковића 
у Годишљаку нашега неба, за 1958 год. 

Ьаlо da im.ajи vееи energetskи sadrzinи а namenjene 
sи raketnom pogonи. T.ako npr. kompanije Bell Air
craft dJ Nort American Aviation eksperimentisu s.a 
»oksidatorima« na bazi flиora., koji sи vrlo korozivni 
i otrovni. Za ta ispitivanja Bell је izgradio r.aketni 

. motor od 1000 kg pot.Uska а North Americ.an jedan 
nesto sl.ablji. 

* * * 
. Jedna stogodiSnjioa. - Taono 100 godin.a је proslo 

od kaiko је Messier na.Sao Crab m.aglinи u saveidи 
Bika i ипео је kao prvi objekat и svoj cиveni spisak 
maglina i zvezdanih jat.a. Istina neki podaci govore da 
је en.gleski .amater astronom Ј. Bevis video оvи ma-. 
glinu јоо 1731 godine. 

Crab maglina se nalazi Ьlizи zvezd.e dzeta u Bikи. 
U tamnoj а ve·droj noci moze se nazreti i и amater
skim dиrbinima sred.njih dimenzija. Мaglina se smatra 
ostatkom posle eksplozije jedne supernove koj.a је 
eksplodirala 1054 godine nase ere. Supernova је u 
makSiimumu svoga sjaja blla svetlij.a ·od Veneтe i 
golim okom se niogla videti citave dve godine, .а 
preko tri nedelje su је videli i ро d.anu. 

Savremena posmatr.anja pokazиju da se и maglini 
nalazi риnо svetlih prug.a koje se · naroCito lepo vide 
na snimcim.a и crvenoj svetlosti. Ove pruge potseeajи 
na neke pipke ро kojim.a је maglina i dobila naziv 
Cr.ab (rak). U spektru ovih krakova preovl.adиjи svetle 
linije ma .da se iz najveeeg dela roagline, koji је amor
fan i bez иpadljive neke strиktиre, doblj.a neprekidan 
spektar. Ov.a homogena partija magline svetli jako 
polш-izovanom svetloscи za koju se smatra da је sin
hrotrono zracenje. Elektrone, koji se krecu skoro istom 
brzinom kojom se prostire svetlost, magnetsko polje 
magline primorava da se spiralnom putanjom kreeи 
oko i dU.Z magnetskih linija sile. Ubrzavanjem elek-. 
trona dolazi do emisij.e potpиno polarizovane svetlosti 
svih t.alasnih du·Zina. Slicna zracenja se doblvajи kod 
brzo pokretnih cestic.a и sinhrotronim.a labor.atorija 
za nukle.arnu fiziku na ZemljL Sinhrotronsk.a teorija 
zracenj.a brzih elektrona s~ vrlo dobro sl.aze sa cinje
nicom da је Crab maglima jak izvor r.adio energije. 
Talasna dU.Zina ovih radio talasa se kre6e od 10 cm. 
do 7,5 met.ar.a. 

Dok.azano је da se Crab maglina neprestano siri 
i da јој иglovni polиprecnik: iznosi oko 3 ~vetlosne 
god.d.ne. Udaljena је od nas oko 4000 svetlosnih godina 
а stara је 900 godina. Moze se, dakle, sloЬodno reCIЬ 
da је u kosmiCkim r.azmer.ama i mala i ml.ada, jer u 
sazvezdu Labиda postoji tzv. Cipkasta maglina koja se 
smatr.a ostatkom eki,splozije jedne sиper nove svezde 
koja se odigr.ala pre trideset hilj.ada .godin.a (v. sliku u 
» Vasioni« 1956, br. _4 druga stran.a korica). 

R. D. 
• • • 

Pepeljava, svetlost na. V(meri. Istтajni posma-
smatraci :pl.anete Venere ,ponekad.a su videli kao da su 
neosvetljene partije pl.anete slabo oЬ.asjane svetl<>Scи 

· pepelj.ave Ьоје. Upadljiv.a .. slicnost .sa poznatom poja
vom na Меsеси pre prve i posle poslednje njegove 
cetvrt.i. Obj.asnjenje pojave na Veneri јо8 nije dobl
veno. Sakupljeno је oko 37 ovakvih posmatranja. 
N.ajranJtje od ovih datira iz godine 16143 а potice od 
Rieolija, ali је ovaj .astronom pojavu dov:odio и vezи 
sa hromatienom aber.acijom objektiva u njegovom 
instrumentи. Drugo ov.akvo posmatranje је iz godine 
1715 kada је pastor Derban u Windzoru notirao рој.аvи 
za weme t.adasnjeg potpunog pomracenja Sunca. 

(»Sky & Telescope« 1958/1) 
R. D. 

• • • 
Dr. Walter Dornberger, poznati nemacki raketni 

strucnj.ak, koji је u svoje vreme vodio izgradnju r.a
kete »V-2«, а koji s.ada zauzima ist.aknиti polozaj и 
kompaniji Bell, liJnsistir.a da vlada SAD pr<>Siri pro
gram _ osvajanja pogonskih materija kao flиor-amoni
jak, fiиor-hidrazin i tecan vodonik-tecan kiseonik. 

>;Interavia«, No 3, 1958 
V. А. 
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Kometa Mrkos i Suneeva. aktivnost. - N.a Yerkes 
opservatoriji (USA) v prilikom ~j.ave. pr~~ogodisnje 
sjajne komete Mrkos fotogr.afskШl sшmaщ1ma иtvr
dene su и repu komete neke mrlje promenlj\vog sjaja. 
Mrlje se sastoje od jonizovanih gaiюva koje oЬasja
vaj'u snopov.i svetlih brziћ elektrona, protona i alfa 
cestica koje izbacиje Sunce. Sliena strиjanj.a Sиnce
vog korpиskularnog zracenja, pri sиdaru ~ Zemljom, 
proиzrokovala su i j.ako sj.ajne severne svetlosti prosle 
godine. Sve ovo stoji u vezi sa sadasnjim maksimи
mom Sunteve aktivnosti, koja se ponavlja svake 11 
godine. Kometa Mrkos је blilla veom.a ~jajan ~objek.~t, 
naroeito ·polovinom meseca av:gusta pгosle godшe, с1зи 
је slikи n.acinjenu na Beogradskoj o.pservatoriji donela 
»V.asiona« и br. 3/1957. ,. 

(»Sky & Telescope« 1957 /Х) 

• * * 
Pa.d ma!og meteorita u BrazШji. - U centralnoj 

Braziliji Ьlizu . mest.a Jbltir.a рао је 30 Jula 195,7 g. 
ро podne u 5 casova i 30 minиta jedan meteor koji 
је eksplodir.ao u vazdиhu иz jaku .grmljavinи, izazi
vajuci prilican strah kod okolnog stan:Ovnistva. Ama
teri astronomsko.g centr.a u drZзvi Minas Gerais po
hitali su odmah na mesto pad.a i tamo sи nasli rnete
ortLt koji se svega 30 centimetra zablo и zemlju. Di-

. menzije objekta iznese 17,5 Х 15 Х 10 cm. Воја ти је 
crna а иnutra·snjost · porozna. Ispitiv.anj.a и teJmolo-

, skom institиtu su pokazala da se meteorit sastoji od 
silicijиma, magnezijиma, gvozda, alиminijиma, kalci
jиma, h1roma i tit.ana. Spektroskopski sи nadene linije 
sumpora i mangan.a, Suprotno ocekivanjima nisu na
denti/ _natrijum·, nikel ni kobalt. 

(»Sky & Telescope« 195'7 /XI) 
R. D. 

* * * 
Nov asteroid grupe AIЬert - Alinda. - Na So

nenberskoj opservatoriji (lstocna Nemacka) Ј. SuЬart 
је 3. Јиl.а 1957 god. otkrio nov asteroid, prividne veli
cine 12, 5. Prilikom prolaska kroz perihel 17 jula 
1957 g. Ыо је sveg.a 105 miiOOna kilometara udaljen 
od Sunca а u afelи се Ьiti oko ОО miliona kilomet.ara 
izvan Marsove putanje. Francиski .astronoom Patry 
medиtim misli da ovo nije nov asteroid nego izgub
ljeni planetoid 1929 S Н, koji је pre 28 godina naden 
s.amo n.a 4 snimka. 1 

(»Sky & Telescope« 1957/Х) 
R. D. 

* * * 
U raketi »Redstone«, koja је blla osnova za §ate

litskи raketи »Istrazivac«, ugraden је rak'etruЪ motor 
kog.a је izgradlila kompanija Rocketdyne North a"meri
can Aviation. Skoro је ta kompanij.a obj.avila podatke 
о ovom raketnom motorи. 

Motor rakete »Redstone« је jedriokomornog tipa 
i razvija potisak preko 37000 kg. Као gord!vo trosi 
alkohol а kao oksidatQr teean kiseonik. Zadnj.a ver
zija motora te:Zi ispod 700 kg. Dиgaeak је 10 stopa i 
11 pala~a dok mu је precnik 5 stopa i 10 ра1аса. 
Pomocu g.asnog generator.a s.a vodonik-peroksidom po
kreee se turbin.a odnosno pumpe za gorivo i oksidator. 
Gasni gener.ator је toliko mali i lak da se moze driati 
na.vodno,, u jednoj rиci. Komor.a . motora se regene
rativno hladi pri eemu alkohol cirkиl!iSe kao hladivo. 
Temper.atиra sagorevanja је preko. SOOOO F. 

Motor је prvi put ispЬtan 1950 dok mu је pro
izvodnja poeela 1952 godine. Poиzd.anost ovog mo
tora moze se videti iz cinjenice d.a је и jednoj probl 
jed.an motor izddao deset uzastopnih paljenja pod 
punom snagom. 

V. А. 

-------------------------------------- 57 

U dece.mbarskom broju 1957 god. casopisa »Sov
jetska Avijacija« iznet је jedan tiJnteresantan crtez 
pиtanje interkontinentalnog raketnog aviona. V. Alek
sandrov kandidat tehnickih nauka, је u tom clankи 
izjavio da је to avion bиducnosti. Takav avion Ы ra
zvijao brzinu od 12 do 15 hiljad.a km i u шomentи 
najvece brzine pilot Ы iskljиCio rad raketnilih motora 

Inteтkontinentalni тaketni avion 

TPAEI<TOPHSI 
ПОЛЕТА 
РАК ЕТО· 
ПЛАНА 

njegova putanja 

i avion Ы kao jedrilica klizio ро visokim slojevdma 
atmosfere. Bolje receno avion Ы otskakivao od guscih 
slojeva atmosfere k.ao kamen . •Ьаееn horizontalno ~ 
povrsmi vode. Prilozena skica pokazиje da se zaml
slja vertikalno izbacivanje aviona sa ~v.rs~e Zemчe~ 
d·o visine daleko veee od one na kозоз се prelet1tl 
ost.ali deo put~. 

V. А. 

* * * 
PostOje' vesti da se и SSSR-и radi na razvojи jed

!le interpl.anetarne rakete Ьеz posade koja . се blti 
vodena r.adio-putem. Na razvoju iste r.adi, navodno, 
grupa n.aиcnika na сеlи sa Hlebcevicem. Raketa се 
Ыti zavrsent i dspaljena »и skoroj bиdиcnosti« i pret-

. hodice ostalim sovjetskim vasionskim raketam.a. 

;Missiles and Rockets«, febrцar 1957 

Razmer~ sovjetskih i a.me
riёkih satelitskjb raketa. -
Preina· nekim aиtorima, ve
rovaino је da је odnos veli
c1na izmedи sovj etskih i ame
rickih raket.a namenjenih iz
bacivanju satelita onakav kao 
sto је prikazan na prilozenoj 
slici. U dnи desno је covek 
prikazan u istoj razmeri. 

V. А. 

V. А. 
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РАЧУНСКИ ЗАДАЦИ ЗА ЉУБИТЕЉЕ НЕБА 

Познато је да се у астрономији из nосматраља 
рачунским nутем дол~зи до резултата. Између nо
сматраља и љиховог циља - резултат~, налази се 

рачунаље. Истина је да се у астрономији може до 
резултата доhи и чисто теориским расмратраљем 
датог nроблема, али је нормално, да се нађени ре
зултат nроверава nосматраљима, а то значи, да he 
за обра~у nосматраља бити неоnходна nримена ра
чуна ЧИЈИ се резултат, у границама грешака nосма

траља, мора слагати са теориским резултатом, уко

лико су теориске nоставке у решаваљу nроблема 
биле исnравне. Следи, дакле, . да нема астрономије 
без nримене рачунаља. 

Рачунаље је често врло заморан и обиман тех-
. нички посао, нарочито ац:о се не расnолаже nрибо
ром за олакшаваље nосла као: разним· врстама 

рачунских машина, таблица итд. Због тога су астро
номи често били иницијатори у nроналажељу свих 
•\fогуhих олакшица у извођељу обимних рачунских 
радљи. 

Ми сматрамо да he навикаваље ама тера, · љуби
теља неба, на самостално обављаље неких nростих 
рачунских радљи бити од особите користи. С једне 
стране nри решав~љу задатака, nотребно је сигурно 
nознаваље материЈе којом се задатак бави, а с друге 
стране, лично изведени резултат се лакше nамти. 
Зато hемо nочети ·са најједноставнијим рачунима 
али. таквим, noмohy којих се долази до занимљиви~ 
броЈних nодатака. 

Треба имати на уму да се и у најобичнијим 
рачунима лако и често греши, те he стога бити не
оnходно nотребно nроконтролисати добивени ре
зултат, било накнадним nонављаљем рачуна, биЛо 
извођељем резултата неким другим nутем. · 

Ако би, можда, ко nриметио да су овакви ра
чуни одвеh nрости, одговориhемо Шилеровим ре
ч~а - само .они људи који имају стрnљеља да 
наЈЈедноставниЈе ствари савршено изводе стеhи he 
сnособност да савршено изводе и најтеже ствари. 

Задатак 1 . . - 'Узимајуhи за јединицу мереља 
1 000 000 'ЈС.М., средље · отстојаље Сунце ---:- Земља, на
звано астрономска јединица за дужине, астроном
ски метар, скраhено АЈ, износи 149.5 милиона к.м.. 
Ако су nо~ната отстојаља nланета у АЈ, наћи љи
хова отстоЈаља у милионима к.м. са тачношhу од две 
децимале или са тачношhу од 10 000 к.м.. 

Средља отстојаља nланета у АЈ 

Меркур 
Венера 
Земља 
Марс 
Јуnитер 
са тур 
'У ран 
Неnтун 
П л уто н 

0.38710 
0.72333 
1.00000 
1.52369 
5.20280 
9.53884 

19.18197 
30.05771 
39.51774 

Уnутство за решење задатка .. - На . nрви nоглед 
из·г~еда смеll!но давати уnутство о множељу два 
броЈа. Реч ниЈе у множељу, неzо како да се .м.ножење 
изведе, а да захтев о тачНости од две децимале буде 
исnуњен: · Многи he овако размишљати: ако број 
149.5 са Једном децималом nомножим са бројем 30.1 
(Н~nтун), · где је прва децимала О "форсирана" на 
1, Јер иза ље след~ цифра 5, или веhа од 5, то hy 
мно?Кељем два броЈа са по једном децималом добити 
брОЈ са две децимале. Међутим, размишљаље је nо
грешно. Ево зашто. 

Уоnште узев форсирани број је nогрешан за 
± 5 јединица занемарене децимале. Кад множеник 
nомножимо са овом грешком, добиhемо грешку nро
извода. 'У нашем случају : 

149.5 х (30.1 ± 0.05) =· 149.5 х 30.1 ± 149.5 х 0.05 
= производ ± 7.475 мил. к.м.. 

За Неnутн је грешка у ствари · -149.5 Х 0.04. = 
5.9~ милиона к.м., али смо ·у нашем случају нашли 
наЈвеhу могуhу грешку, која у оваквом множељу 
може да настуnи. Како захте.вамо тачност од две 
дец~мале, очевидно је, да при множељу морамо от
СТОЈаља nланета узети са четири децимале, јер је 
149.5 Х 0.00005 = ± 0.01 милиона к.м., или једнако 
захтеваној тачности. То значи, да hемо морати да 
множимо nетоцифрени или шестоцифрени број са 
чет~ороцифреним бројем, што није нимало nријатно. 
Али за оваква рачунаља nостоји метода скраhено_r 
множеља коју hемо овде излож:ИТИ на најnристу
nачнији начин. 

Скраhено .м.ножење два деци.м.ална броја са уна
nред одређеном zрешко.м.. - МетQда је врло nроста 
и састоји се у изостављаљу свих множеља, која не 
могу утицати на децималу одређене тачности. Прак
тично се то ради на тај начин, што се јединице 
множитеља nотnишу nод деЦималу множеника која 
се жели да задржи. Иза јединица множитеља следе 
десети, стоти итд. наnисани у обрнутом начину nи
саља, исnод цифара множеника, идуhи улево од 
децимала који одређује nрецИзност nроизвода. По
сле тога се обавља nросто множеље сваке цифре 
множитеља са делом множеника који се налази лево 
до изнад д~те цифре множитеља. Множеље се 
обавља на уобичајени начин; с десна у лево. При 
nрвом множељу са цифром множеника изнад цифре 
множитеља, треба на nроизвод додати десетице од 
nроизвода цифре множитеља са nрвом цифром у 
множенику, која стоји десно од nоложаја дате ци
фре множитеља. Вешт калкулатор води рачуна о 
оврм форсираљу nоследљих задржаних децимала · 
тако, да му се резултат увек nоклаnа тачно са ре

зултатом као да је обавио сва множеља. Но и са 
· мало nажље на ова форсираља, резултат мора бити 
једнак тачном резултату са грешком од највише две 
јединице у задржаној децимали. 

На датом nримеру све се ово врло лако види. 'У 
nримеру је изведено обично и скраhено множеље 
број~ва 127.353 и 3.14159. 

Обично: 

127.353 х 3.14159 

382 05 9 
12 73 53 
5 09 412 

12 7353 
6 36765 
1 146177 

400.09 091127 

Скраhено: 

127.353 
951413 

. 382.06 
12.74 
5.09 

13 
6 
1 

400.09 

У nримеру смо код обичног множеља намерно 
оставили два nро реда: nрви да бисмо на крају мно

жеља ста~или децималну . тачку,_ а други nроред, 

да бисмо Јасно издвојили множеља која у скраhе
ном постуnку отnадају. УштеДа у раду је очевидна, 
а жељена прецизност nотnуно обезбеђена. Још само 
неколико nрактичних наnомена. 
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наnред је речено, да се ј,единице множитеља 
nотnисују исnод децимале множеника, К<?ја се жели 
да задржи и да се множеље ~очиље са Јед~ницама. 
овакав начин nотnисиваља Је оnравдан, Јер мно
жећи јединице са датом децималом не мељамо 
класу љеног места. Јединице nомножене са стотим 
деловима дају оnет стоте. Зато, да бисте увек имали 
тачно одређено место децималне тq.~~е најбоље је 
да вам је множитељ децималан број већи од 1, а 
мањи од 10. 'У праксИ he се очевидно nојавити мно
житељи који су И маљи од 1 и веhи од 10, али 
nомераљем децималне тачке, такав множитељ мо
жемо увек претворити у број који се налази из
међу 1 и 10. Ово nомераље децималне тачке ·у мно
житељу, захтева сУпротно nомераље децималне 
тачке у множенику за исти број децималних места, 
ако хоhемо да нам nроизвод остане неnромељен. 

Ако оваквим nомераљем децималне тачке у мно
женику овај nостане број са маље децимала него 
што се тражи да их буде у nроизводу, онда се на 
крају множеника додаје онолико нула колико је 
nотребно за тражени број децималних места у nро
изводу. Као пример, нађимо средље отстојаље Неn
туна из нашег задатка : 

149.5 х 30.05771 = 1495.00 х 3.005771 = 1495.00 
17750 03 

4485.00 
7.48 
1.05 

10 

4493.63 

Док се код обичног множеља за множитељ бира 
број са маље цифара, овде. је уnраво суnротно. Све 
је ово изванредно nросто и само мало цавике учи

ниhе да hете на nијаци наhи цену 3.475 кг меса по 
365 дин. noмohy оваквог Мио жеља: 

365 или 347.5 
"5743 563 

1095 
146 
25 
2 

1268 дин. 

1043 
208 

17 

1268 дин. 

. Наnомиљемо да је 12 735.3 к.м. средљи nречник 
Земље, а 3.14159 свима nознати број nu. Према томе, 
средљи обим Земље износи 40 009 к.м.. 

Скраhено дељење. - Да би се · nроверило мно
жеље, најбоље је обавити суnротну рачунску радљу 
- дељеље. Постуnак скраћеног дељеља nотnуно 
личи nостуnку скраhеног множеља, шrfo значи да 
he се овде делити nостеnено све маљим бројем ци
фара у делитељу. Како се дељеље завршава де

љељем остатка дељеника са nрвом цифром дели
теља, то је очевидно да he и број цифара који 
добијамо у количнику зависити од броја цифара у 
делитељу и дељенику. 'Уједно код множеља која се 
обављају nри оnерацији _ дељеља, води се рачуна о 
занемареним цифрама - у скраhеном делите.Љу, на 
исти начин, као што је изложено у nостуnку скра-
hеног множеља. . 

Наnомиљемо, да калкулатор у овој врсти рада 
мора бити довољно увежбан. Он унаnред мора да 
зна, а то није тешко, колико he у количнику бити . 
целих места. Код скраhеног дељеља не води се ра
чуна о децималној . тачки у дељенику и де.n:итељу. 
Једино о чему треба водити рачуна је издвајаље 
првог делитеља, што је у nримеру означено са за
nетом. Производ првог делитеља, узетог као цео 
број, са , nочетном цифром у количнику, не сме бити 
веhи од дељеника, узетог као цео број . 

Све што је наnред речено, биhе очевидно ако 
nажљиво урадите приложене nримере. 'У · љима је 
свако дељеље са скраhеним делитељем назначено 
знаком :, тако да су бројеви које делимо лево од 
две тачке, а nостеnено све маљи делитељи десно од 
две тачке. Количник се налази иза знака једна
кости. 

При.м.ери за вежбу. - Поделити ове бројеве no
мohy скраhеног nостуnка: 

а) ·400.09 127.353, б) 400.09 : 127.3, в) 400 : 127.353. 
а) 400.09 127.35,3 = 3.1416 

382 06 

18 03 1273 б) 400.0,9 127.3 = 3.143 
12 74 3819 

529 127. ~ 18 2 127 в) 40Q 127,353 = 3.14 
5 09 12 7 382 

20 12 55 12 18 12 
13 51 13 

7 1 4 1 5 1 
7 4 5 

о о · О 

. Као. што видимо. ни деље~е вишецифрених бро
Јева нИЈе баш тако заморно, ако га рбављамо скра
hеним nостуnком. Зато hемо решити још један за
нимљив nример за вежбу. 

г) Знајући да се светлост nростире брзином од 
299 776 к.м. у секунди или к.м./сек, ·наћи време за 
које светлост nређе 1 АЈ или 149 500 000 к.м. . 

г) 149 500 0,00 : 299 776 = 498.706 
119 910 4 

29 589 6 : 299 77 
26 979 8 

2 609 8 299 7 
2 398 2 

211 6 ' 299 
209 8 

1 8 : 2 
1 8 

о 

Нека вас не буне размаци између цифара. Они 
су остављени само због леnоте штамnарског слога. 
Али заnажате да нема делитеља ,29. Зато што је 
18 : 29.:::::: О, па је О доnисана у количнику. · 

Задатак 2. - Сад кад знате да светлост од 
Сунца до Земље пређе за 498S.706, израчунајте . ко
лико јој времена треба од Сунца до nојединих ве
ликих nланета. Захтева се тачност од os.1, као 
nод г) . 

Наnо.м.ене: Задатак можете решити . дељењем 
nосле решеља nрвог задатка, или скраhеним мно
жељем 498.706 са nодацима отстојаља nојединих 
nланета од Сунца израженим у АЈ из дате таблице 
nрвог задатка. Добивене сеКунде можете nретво
рити у часове дељеЉем са 3600. Остатак дељеља 
су секунде које nодељеље са 60 дају минуте. Оста
так овог другог дељеља су секунде, које треба 
узети са тачношhу од os.1. 

' Решења задатака 

1 и 2 

Средље отстојаље 
Време за које свет-

Планета од Сунца у мили-
лост nређе од Суп-
ца ДО nланета на 

онима к.м. сред. отстојаљу 

h m s 
Меркур 57.87 о 03 13.0 
Венера 108.14 о 06 00.7 
Земља 149.50 о '08 18.7 
Марс 227.79 ' 0 12 39.9 
Јуnитер 777.82 о 43 14.7 
Са тур н 1426.06 .1 19 17.1 
У ран 2867.70 2 39 26.2 
Неnтун 4493.63 4 09 50.0 
Плутон 5907.90 5 28 27.7 

П. М. ЋурковиП. и . др. Р. Данић 

l, 

[, 
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ИЗ ЗАКОНА АСТРОНАУТИКЕ - ОНО ШТО 
СВАКИ СЕЛЕНИТ МОРА ЗАПАМТИТИ 

САТЕЛИТИ И ЦЕНТАР ЗЕМЉЕ 

Путаља (или орбита) по којој вештачки сате- : 
лит обилази око Земље lYIOPa неnрестано лежати, 
да се изразимо језцком геометрије, у једној од 
равни које nролазе кроз центар Земљине кугле. 

Ово је један од основних закона астронаутике. 
Свако ко жели да усnостави вештачке сателите 
мораће га строго поштовати. У nротивном - сате-
лит може nасти. . 

Могуће је усnоставити вештачки сателит који 
. би Земљу обилазио у раани било којег меридијана,. 
или пак у равни екватора, јер све те · равни nро
лазе кроз центар Земље. Ни једна путаља вешта
чких сателита неће се моћи налазити у равни 

-;й.А 
-н€ 

nаралела (уnоредника) јер ни једна од ових равни 
не nролази кроз центар наше nланете. Сателит nу
тшен да се креће по оваквој nутаљи или ће се 
nреместити у раван екватора, или ће nасти на 
Земљу. 

На цртежу који · овде објављујемр видимо не
колико могућих (дебље црте) и неколико немогу
ћих (таље црте) путаља вештачких сателита. ' 

Сваки селенит који не зна овај основни закон 
о nутаљама вештачких сателита заслужио је 
двојку из астронаутике. 

с. к. 

ЗАРОБЉАВАЊЕ ПЛАНЕТОИДА 

Младе nријатеље астронаутике у Пољској нео
бично је одушевила једна иДеја која ]е изнета на 
nрошлогодишљем Свеnољском саветоваљу о ракет-
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ној техници и астронаутици. Пред велиКим бро]ем 
делегата nољски инжељер В. Хеислер говорио је 

о изградљи вештачких сателита Земље. Али, за 
разлику од већине осталих nројеката који nредви
ђају избациваље вештачких сателита са Земље 
nомоћу ракета, В. Хеислер и љегов сарадник М. 
Панков nокренули су мисао искоришћавања малих 
небеских -тела - nланетоида - као сателита 
Земље. · 

Ова два nозната nољска астронаутичара nре
дложила су да се у ту сврху искористи nланетоид 

Хермес који је био откривен 19З7 године. По љи
ховим nрорачунима nовремена nриближаваља Хер
меса Земљи - на удаљеност од свега 500 хиљада 
километара - даће људима могућност да се рела
тивно лако "nonнy на љега". Не баш нарочито 
велика тежина овог минијатурног небес~ог тела 
с nречником од око . једног километра дозвољава 
могућност да се nомоћу на згодном месту nостав
љених ракетних; мотора Хермес скрЕ~не из његове 
nутаље по којој обилази Сунце и натера да се nри
ближи Земљи и nочне обилазити око ље. На тај 
начин би · људи добили један прилично велики ве
штачки сателит на коме не би било тешко сагра
дити кабине за nосаду која би на љему дуже ба
бавила. 

с. к. 

BESTE2INSKI LET 

.Каd.а se govori о letovima u Viasionu, ill о uspo
_stavljanju ve5tackih satelita, cesto se spominju i 
bestezinska stanja, vreme kad ljшii osrtaju bez tezine. 
Mnoge decake i devojcice, koji jos nisu Ьоlје upo
znati sa astronautikom, koji jos nisu duЬlje usli u 
njene »tajne«, zbunjuju ovakvi izrazi. Zar se moze 
izgublti te.Zina? 

t1EТARA 

ltfORE 
- ' 

Govori se da .. је Lajka u Drugom vestackom sa
telitu blla Ьеz tezine. Svoju tezinu izgublce i sv.aki 
covek koj.i u skoroj buducnosti bude na satelitu. Me
dutim, i danas vec ima dosta ljudi koji su vec jed
nom ili nekoliko puta izgubili svoju teiinu. То su 
piloti mlaznih aviona. Medu njima ima i na8ih pilo-ta. 

Na crtezu iroji se OVIde objavljЩe prikazan је na
roeiti letacki m-anevar dva razlicita aviona pri kome 
dolazi do takozvanog »bestezinskog leta«. То је Iet 
kada ni avrioni, ni pilot nemaju apsolutno nikakvu 
tezinu. Pilot oseea kako lebdi iznad svog sedista. 

Do toga dol-azi zato sto se, kako kazu naucnici, 
u v.er.tikalnoj paraboli koju avion .opisuje u ovom 
letackom manevru centvifugalna sila koja se pritom 
javlja .suprotstavlj-a i izjednacava sa Zemljinom si
lom-te.Zom. Snama centгifugailna sila mO.Ze se poja
viti samo kod vrlo Ьrzih aviona, а i tu samo tokom . 
nekoliko · sekundi. 

Jedan od prvdh pilota Jroji је svesno izveo »bes
te.Zin.ski let« Ыо је americki pilot Carls ~eger. Оп је 
tom prilikom leteo na mlaznom avi.onu dvosedu tipa 
»Т-33«. Ovakve avione ima i Jugoslovensko ratno 
vazduhoplovstvo. Major Jeger ·izja-v-io је p.osle ne
koliko takvih letova da је »situacija blla prilicn.o 
zbunjujuca«. On је opisao i jednostavan metod za 
kontr.olisanje postizanja bestezinskog stanja - olovku 
koja је lebdela u k-aЫnti aviona pred oeima pilota i 
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slu.Zila mu kao instrumenat za utvrdivanje dokle 
traje bestezinski let. U trenutku kada beste.Zinsko 
stanj.e prestane, k.ada nestane · dejstva centrifugalne 
sile i kada sve stvari u avionu, sam avion i -pil.ot 
opet doblju teiinu, olavka pada na p.od kabine. 

Ispitivanjem pojava koj'e nastaju u ljudskom 
telu za vreme .ovakvih letova rnnogo se bave struc
njaci za vazduhoplovnu medicinu, а narocito se za 
to i.n.teresuju astronauticari, jer се za vreme leta u 
Vasionu dola.ziti veoma cesto do bestezinskog stanja. 

Na ovom crtezu vidimo da је na. m1aznom avionu . 
tipa »Т-33« ostvaren besteblnski let u trajanju od 
32 sekunde. То је d.oiZveo, poпekad namerno, а po
nekad nenamernю i mnogi na8 pilot. Na avionu sa 
raketnim motorima tipa »Skajrokit«, na kojem је 
takode leteo Carls Jeger, postignut је Ьes-te.Zinski let 
u trajanju 80 sekundi. Сео jedan minut i dvadeset 
sekundi. 

S.K. 

БЕСТЕЖИНСКО СТ АЊЕ 

Вештачки сателит се одржава на својој nута
њи, као што смо, то већ рекли, захваљујући и~је~
начељу силе теже и центрифугалне силе коза ]е 
настала услед велике брзине којом се сателит креће 
по кружној .. nутаљи. То значи да ни сателит, ни 
људи на љему неће имати никакву тежину. За 
стацовнике вештачког сателита неће, због тога, по
стојати појмови "горе" и "доле". Они ће бити у 
равнотежи у сваком nоложају тојест у nотnуном 
стаљу лебдеља. Сви њихови nокрети личиће на 
nокрете невештог клизача на леду. Чаше з~ пи
јеље воде и кашике биле би неnотребне, јер би 
гутљај воде "висио у ваздуху". За nијеље воде или 
млека морао би се уnотребити шприц којим би се 
течност сасула у гушу. За само nуљеље и вареље 
вероватно не би било тешкоћа, јер се стомак и 
црева спонтано крећу. Познато је да се сасвим 
лепо може јести и пити у хоризонталног nоложају, 
па чак и у случају ако тело виси главом надоле. 

Становницима вештачког сателита би такав 
живот брзо не само досадио, него би nостао и му
чан. Неколико сати би се то могло . издржати,. у 
nочетку би то чак било и весело, али неколико дана 
не. Због тога ће се у сателиту сила теже створити 
на вештаЧки начин. 

На овом цртежу видимо _како је један цртач 
замислио nрве часове селенита на једном вештач
ком сател:Иту када су nриметили да више немају 
тежине и да могу лебдети. 

с. к. 

СКОК СА ВИСИНЕ ОД 300 КИЛОМЕТАРА 

Можда ће се већ следеће године nојавити у 
новинама оглас неког инстИтута за васионску ме
дицину: "Тражи се добровољац који ће скочити са 
висине од 300 километара:" 

Зашто је nотребно извести тако оnасан скок са 
висине на коју се досада није nопео ниједан човек 
и на којој је од живих бића боравила само Лајка? 

После усnостављаља nрвих вештачких сателита 

неће се морати дуго чекати да и човек полети у 
васиону. Није далеко дан када ће бити остварени 
и сателити са људском посадом. Али, у васиони 
човека очекују многа изненађељ~. Једно од тих ИЗ'"' 
ненађења је и бестежинско стаље .. За време боравка 
на вештачком сателиту, услед изједначеља центри
фугалне силе и силе Земљине теже, човек ће· бити 
без тежине. Он неће осећати да га било шта nри
влачи. Он неће знати шта је горе, .а шта доле. 

По-глед у уuутрашњост кабиие за вре.м.е сnуштањ~ 
nадобраио.м.. · 

Није тешко nретnоставити да ћ~ бестежинско 
стаље изазвати извесна растројства у човековом 
организму. У нашем телу nостоји нарочити систем 
који на основу одређиваља nравца у коме нас nри- . 
влачи сила тежа nоказују наш nоложај у nро
стору. Захваљујући томе ми се лакше оријенти
шемо и имамо осећај равнотеже. . Али, ако силе 
теже нестане ми ћемо се моћи оријентисати само 
nомоћу вида, док ће nоменути систем, nознат nод 
именом механорецеnтора, отказати. Уколико се у 
бестежинском стаљу човек буде кретао . ствараће се 
центрифугалца сила која ће на свој начин дело
вати на механорецеnторе. Тако се може десити да 
добијемо другачије nодатке о nоложају нашеr тела 
у nростору од очију, а другачије од механореЦеn
тора. Како ћемо се осећати у том случају. Да ли 
ћемо пасти у несвест или ћемо имати само осећај 
"морске болести". Колико дуго можемо издржати у 
таквом стању? 

1 

1 
1 

'1 
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На та питања треба одговорити пре но што чо
век крене у Васиону, на вештачки сателит, да би 
се могле предузети потребне противмере, да би се 
помогло човеку који се нађе у таквој ситуацији. 
Треба, значи, извршити експерименте у којима би 
се људи на извесно дуже или краће време нашли 
у бестежинском стању. · 

Најдуже бестежинско стање може се остварити 
приликом пада неке ракете са велике висине. Ра
кетни пројектил одређен за овакав експерименат 
морао би тежити 21 тону, од чега би 17 тона отпа
дало на гориво. На врху пројектила налазиће се 
путничка кабина са. једним или два човека. Цела 
кабина заједно са људима и човеком неће смети 
бити тежа од 1.300 килограма. 
. За две и по минуте рада ракетног мотора про
зектил ће не попети на висину од око 70 киломе-

тара, а затим ће се, без рада мотора, због задоби
јене брзине, пењати још 230 километара. После 
шест минута лета он ће се наћи на висини од от
прилике 300 километара одакле ће почети падати 
ка Земљи. Кабина у којој he се налазити људи 
почеће се одвајати од тела пројектила одмах после 
престанка рада мотора. Са висине од 300 киломе
тара и она ће почети падати. Биће то такозвани 
"слободни пад" када ће сва тела у кабини па и 
сама кабИна бити без тежине. Пад he трајати пет 
до шест минута за које време се могу извршити 
сви потребни експерименти с људима - мерење 
nритиска крви, пулс срца, одређиваље способности 
оријентације итд. Када се кабина приближи повр
шини Земље, аутоматски he се отворити падобран 
који ће је лагано и безопасно спустити. 

с. к. 

PUTEVI . U SVEМIR 

Niz uspelih dzbaoiv.anja vestackih satelita, koja 
su obavljena u toku nekoliko poslednjih meseci u 
SSSR-u 1 SAD, · dosta ned.vosmisleno pokazuju da 
se covecanstvo priЬliZava eri kada се blti omogu
ceno »odvajanje« u interp1anetan1ii prostor te ро 
tome i u vasionu. 

U. mnogim strucnim i popularnim casopisima i 
knj.igama razmatraju se vee, doduse za sada samo 
nacelno, - i moguenosti pгakticnlih poduhvata u 
ovoj oЬlasti. Iako se kad-tad desava da se neka 
predvid~ja granice sa domenom naucne fantazije, 
ра cak 1 prelaze u njega, - dpak se ocrtavaju iz
vesni. ·i~ejni projekti za koje se s-matra da се pret
stavlзati neophodni stupanj z.a »odvajanje« u svemi.r. 

U jedan od ovakvih proj'ekata m.oZe da se ubroji 
i zamdsao, koja izgleda pripada D-r. Verneru Braunu, 
da се odvajanj.u u svemir morati prethoditi stva
r~nje ~~asionskih stanica« tj. vestackih satelita koji 
Ь1 sl11Zlll kao prelazna etapa za »osvajanje« vasione. 

Ovde imamo nameru da razmotrimo da li se ova 
eta~a mora smatrati neizbeZn.om, illi ·bl se mogli na
zreti neki drugi putevi i nacini da эе to izbegne. 

· Dole се ·se dati pokuSaj sumarne .analize pri 
сети се se kordstiti osnovni obrasci koji definisu 
uslove raketnog 1p0gona i koji se mogu smatrati tako 
reci klasien.im. Posto ее se traiiti samo. red veliCina 
to се proracun Ьiti pojednostavljen uvodenjem naj-
priЬidZnijih vrednosti. , 

Као sto је poznato, brzina isticanja gasova iz 
grla raketnog motora moze se priЬlizno odrediti iz 
uslova da је potencijalna energija jedindce tezine 
goriva (pomn<>Zena sa izvesnim lroeficijentom koji 
vodi raC.una о svim gublcima kojd nastaju prilikom 
pretvaranja potencijaine energi]'e goriva u k:inetiCku) 
ravna zivoj sili produkata sagorevanja u istoj teZini. 
Iz ovog razloga se mooe napisati: · · 

7)•_!_ •W=_!_._!_. Ve1=_!_ · - 1-·Ve1 (1) 
А 2 g 2 9,81 

gde sц 

1 
А = 427 - mehanicki ekvivalent toplote, 

_W- toplotna moc goriva {koja na.pclmer kod ra
kete V-2 iznosi ~ 2000 Kcalf.kgr i koje ее se u 
d.a.Ijem primiti kao ».s1Jandaтdno gorivo«) 

1Ј - koeficijent gubltaka u raketnom moto~ (koji 
se moze uzeti . ~ 0,25), · ·' 

g = 9,81 - uЬrzan.je zem:ljine teZe, 

V е - brzina gasova na dzlazu iz grla raketnog mo
tora. 

Iz obrasca (1) neJ?osredno se doblja : 

Ve~91,5 V1J ·W (2) 

lli, alro se unese · brojcana vrednost toplotne moci, 
napr.imer, rakete V-2, (koje uzimamo kao »stan- · 
dar.tno« gor.ivo) 

Ve~91,5 Уо,25 • 2000~ 2000 m/s (3) 

sto odg·ovara stvarnosti. 

Ako Ьi se za jedindcu toplotne moCi uzela nave
dena . vrednost od 2000 Kcal/kg to Ьi kod n puta · 
toplotno sadrza]'nijeg goriva brzina gasova blla pre
ma obrascima (2) i (З) pr-iblizno 

Ve ~ 2000 Vn (4) . 

Као sto је poznato odnos teZina (Ш masa) pra
zne rakete i njene startne teZine dznosi 

gde su 

Vk-Vo 
м -~vе
м~=е 

М - masa praz.ne rakete (posle utroska goriva), 
Мо- masa rakete pri startu, 
V k - brzina ralrete . prd kraju sagorevanja, 
Vo - poeetna brzina pri startu 

(5) 

Pretpostavlimo da је startna brzina Vo =О i da 
t:reba da se postigne prva brzina odvajanja od oko 
VI ~. 8000 mlsec. Posto ее raketa pri ispaljivanju 
morati da savladuje Zemljm-u teiu, а sa povecanjem 
brzine јо8 i aerodinam.icki otpor, - ·to Ьi se racun- . 
ska brzina pri kraju sagorevanja morala uzeti ve-
oom za 2000 - 2500 mlsec. ' 

-usvojivsi prema gornjem Vk ~ 10 500 doblo Ьi 
se iz obrazaca (4) i (5) а za. · prvu brzinu odvajanja 

' 5,25 

( 
М ) = е -=у~ (6) 
Мо n 

sto Ьi za . n= 1, tj. za gorivo kao u raketi V-2, dalo 
odnos 

( 
м ) ' . -5,25 1 
Мо n-

1
= е ~ 190 (7), 
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Svakako odnos (7) m·ogao Ьi se prakticki postici 
samo u visestepenoj тaketi (sto је i slucaj kod od
bacivanja vestaclcih sate1ita). 

Interesantno Ьi bilo razmotriti kako се na od
nos М/Мо uticati brojcan.a vrednost n. 

Sravnjivanjem (6) i (7) moze se napisati 

1 

(~о )n~ 190 -vп (8) 

P.retpostavimo 1d radi prtimera neko hipoteticno 
gorivo koje se karakterise sa · n = 4, tj . sa 4 puta 
vecom toplotnom moei ОО »Standardnog goriva, to 
С-е odnos masa blt.i neuporedivo manji i to: 

' (М) 1 1 
Мо n=4 = V190 ~ 13,8 -. 

(9) 

Zam~slimo sada da postojd realan put i naCin 
koji . omogucpje da se potencijalna energija »atom
skog goriva« pretvara ц kineticku na s1ican nacin 
kao i kod hemiskog gol"iva, tj . izbaoivanjem uprav
ljenog mlaza ma•terijalnih cestica. 

Na osnovu ·Stava о ekvivalentnosti mase i ener
gije »toplotna moc« atomskog goriva mogla Ьi se 
izraz.iti sa 

Wa=Amc2 (10) 

gde је 

т -masa 
с - Ъrzina svetlosti 

Izraz (10) brojca.no odreduje toplotnu energiju 1 kg 
»atomskog goriva« i to: 

Wa ~ _1_. _1_ • \3,108)2 ~ 2150 • 010 kcal/kg (11) 
427 9,81 ~ 

Sravnj.ivanje brojcanih 'vrednosti Wa 1 W daj:e 

Wa_ =n~ 1010 
w (12) 

Pretvori li se samo 0,()1 о/о od raspolozive i:шkle
arne energ;ije u kineticku, - ipak се n z.adrZati 
ogromnu vrednost od 

n= 0,01 • w~= 10-4. 1010 = 106 (13) 
100 w 

talro da се prema. (8) odnos masa Ьiti 

~ ~ 190-0,00l"" ___ 1 __ 
Мо 1,00525 

(14) 

koj~ rezultat znaci da ukupna tciina go±iva trebalo 
· Ы da iznosi svega oko 0,5о/о od ukupne startne -tezine. 

Podimo sada obrnцtim putem postavljaju6i z.a
htev da ukupna teZina goriva jedne vasion·ske ra
kete ne sm:e da prede, recimo, !Оо/о od ukupne te
zine, sto Ьi pretstavljalo red velicine odnos-a tezine 
goriva · kod savremenog av,iona. 

Postavimo dalje zahtev da se pri poletanju mora 
postici druga Ъrzina odvajanja; da se pod · s1icn1m 
gravitacionim uslovima mora lizvrsiti sletanje na 
neko drugo neЬesko telo istih grav:itacionih osoblna 
(tj. proces kocenja) te nakon toga i povratak na 
Zemlju, opet sa usporenjnem роmоец raketnog ko
cenja. Ocevidno је da се za svaku od ove 4 faze 
Ьiti . potreЬan dsti odnos izmedu teZine nakon sago
revanja i tezine pre sagorevanja а prema tome moze 
da -se napiSe 

Mt = М2 = Ms = М, = tJ. ( 15) 
М0 М1 М2 - М 8 

gde М1/М0 ; МЈМ1 • • • odnosno Lt pretst~vljaju od
nosi masa posle :i pre sagorevanja u svakoj fazi. 

Pomnoze li se medusobno levi delovi izraza 
(1). - doblce se 

(16) 

Posto је gore Ьiо postavljen uslov da ukupna 
koliCina gor.iva bude !Оо/о to se s obzirom na (16) 
mйZe napisati 

м 
___! = tJ.' =0,9 
Мо 

(17) 

odakle 

(.1.~0,975 (18) 

Obzirom na usporenje zbog gravitacije · kao i 
цsled dejstva aerodinamickog otpora- uvedimo u pro
racun povecanџ dтugu Ъrzinu odvajanja za oko 
2700 m/sec, tj. uzmimo 

Vн = Vk = 11300 + 2700 = 14000 m/sec 

Koristeci ponovo obrasce (4) d (5) doblli Ьismo 
za poeetnu brzinu .rakete Vo =О odnos niasa za 
drugu brzinu odvajanja 

7 
м --= 
-=е Vn 
Мо 

(19) 

Ako se sada vrednost (18) ubaci u izraz (19) tj. 
uzme se 

to се se dobl.ti 

7 
м ---= 
-=(Ј.=0,975=е Уп 
Мо 

(20) 

71 49 
П=-- =---~76000 (21) 

ln1 0,975 (0,02532)1 

sto Ы s obzlirom na izlraz (12) pretstavljalo sanю 

100. 76000 ~ 0000801 
1010 '""""' ' /0 

od ·raspolozive nuklearne energije. 
Iz gornjeg sumarnog racunskog pregleda је lako 

izvestd · zakljucak da Ы za konstruktivno prihvatljive 
odnose go;rivo/ukupna teZina hipoteticnog vasionskog 
broda, koji Ьi imao ·mogucnost dvostrukog starto
vanja i koe:enja pri spustanj.u, potrebna Ьila shodno 
(21) z.a oko 70 000-100 000 puta veca energija goriva, 
no · sto је prosecna energdja raspolйZivih savremenih 
hemiskih .goriva. Ocigledno је da nikakvo dalje usa
vrsavanje hemiskih goriva ne ш<>Zе ni izdaleka da 
ih priЬЊzi uslovц (21) jer Ы se n moglo poboljsati 
i ~teoriski samo za koji desetak procenata. 

Potpuno drugacije stoji stva.r sa »atomskim go
rivom« jer је vise nego sigurno da је kod probnih 
atomskih eksplozija brojka (21) ne samo postignuta, 
nego i daleko premasena. . 

Ovo pak znaci da је nukleama energdja i pre
dovoljna . da se posti-gnu konstruktivno potpuno pri
hvatljivi odnosi gorivo/ukupna teZina, okvirno za-
dati sa (17). / 

Svakako . proЬlem .realnog koriseenja nuklearnih 
reakcija za raketn~ pogon pгuZa za ~ sada na izgled 
nepremostive teskoee. Ovo :iz razloga sto se i kod 
h·emiskih i kod nuklearnih goriva proces pretvara- -
nja ц kineticku energiju cestica vrsi uvek pomocu 
toplotn~ -reakcije. Kako . је medutim kod · raketnog 
pogona neophodno upтavljanje cestica u odredenom 
-smeru to teziste proЬlema vec i kod hemiskih go
riva pretstavlja pronalaZenje ma·terijala otpornog 
na visokim temperaturama. 

Postojj veQma malo verovatnoee da ·Ьi se mo-
. gao pronaCi takav materijal koji · Ьi se mogao su

prostaviti temperaturama nuklearnih reakcija ро- _ 
trebne intenzivnosti za stva-ranje re~tivnog mlaza 
kod rakete. Prema tome namece se potreba »bladile 
reakcije«, tj. mogucnosti pretvaranja energije »atom
skog gor.iva« u kineticku energiju cestica bez ter
mickog procesa. ' · 

Za sada ovo pretstavlja oЬlast naucne fantazije. 
. Medutim, ne .treba smetnuti sa uma da savremena 
fizika vec raspolaie mog.uenostima da ubrzava c.e
stice bez toplotne reakcije. DodиSe za sada је po
stignuta mogucnost dobljanja najneznatnijih rea-. 
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ktivnih sila а ро сеnи uredaja ogromnih tezina, ali 
ovo ipak pretstavlja izvestan korak napred. Ako se 
setimo da је od prve pиЬlikacije Bekerela (Becqиerel) 
о radioaktivnosti proslo samo 55 godina dok је atom
ska bomba stara vec 13 godina, - mogli blsmo ve
rovatno s pravom da pitamo, da 1i је ideja о »hlad
noj« nиklearnoj ,reakciji о kojoj је gore rec stvarno 
toliko fan.tasticna. 

Za ostvarenje ove ideje - ukoliko је to иopste 
moguce - potreban је ogroman istrazivacki rad na 
роlји nuklearne fizike; ovenca li se on иspehom -
pitanje се osvajanja vasione, barem sto se tice teh
nicke realizacije, - blti reseno na Iogican i kon
struktivno elegan,tan naein koriscenjem vozila koje 

Окулта~ије сјајнијих некретница 

Септембра 9-ог биће окултована звезда Близа
наца. Том nриликом биhе посматране како д:Испа
рИција тако и реапариција. Привидна величина ове 
звезде је +3:6. 

В р е · м. е • · п о ] а в е 

Дис~а
риција зь sm.6 зь 4m.7 зь 4m.4 Зh зm.61зь зт1 . 

Реапа- · 
рици ја 411.3 411.6 4 ·11.8 1 411.3 . 1411.51 

Месечеве мене · 

Датум Јул Август 1 Септембар 1 

Лув месец 4d 7h 4m 29d бh 53m 27d 22h 43m 
30 17 47 

Послед. четврт 9 1 21 . 7 18 49 6 11 24 
Млад· Месец 16 19 33 15 4 33 13 13 02 
Прва четврт 23 15 19 21 ·20 45 20 4 17 

1 

Појаве у Сувчеву систеМу 

d h 
Јул 5 20 Сунце у апогеју 

19 19 Марс у -перихелу . 
23 9 Сунце улази у сазвежђе Лава 

26 21 Меркур у највећој источно ј 
елонгацији 

30 Аквариди 

Август 8 23 Меркур у застоју 

11 . Персеиди 
23 16 Сунце улази у сазвежђе Девојке 

23 15 Меркур у дољој конјункцији 
са Сунцем 

24 . 5 Сатурн у з·астоју 
· Септембар 1 13 Меркур у застоју 

9 9 Меркур у највеhој западној 
елонгацији 

23 13 Сунце улази у сазвежђе Ваге 

се Ьiti samostalno d иprav1jivo и odnosи na gravi
tacione sile. 

Iz gornjeg se na·mece zakljиcak da · Ьi se stva
ranje »vasionskih stanica« kao sredstva za odvaja
nje и vasionи, moglo smatrati neophodnim jedino и 
slисаји ako se pokaze da је ideja »hladne reakcije« 
neostvarlj:iva. U ovom ее slucaju .vasionske stanice 
stvarno pretstarvljati jedin.u mogrucu odskocnicu u 
svemir. Pokaie li se naprotiv, da је u punoj meri 
moguce koriscenje atomske ene.rgije za neposredan 
reaktivni pogon, - uloga ее se vasionskih stanica 
svesti samo · na vrsenje posmatranj а odnosno da 
igrajи иlogu vasionskih laЬoratorija~ 

Dr. Ing. V. Sisojev 

Планете 

Меркур -. Почетком тромесечја види се по Заласку 
' Сунца на запаДу. Сваким даном се све више 

удаљује од Сунца, а · 26-ог ју~~ ј·е у највећој 
источној елонгацији, · када је и најпогоднији за 
посматраље, после заласка Сунца ~Ја заnадном 
небу. Тада је привидног nречника ОД 3".9, а прИ
видна величина му је +0.6. Осмог августа је у 
застоју. Привидно се приближава СуНцу .и 23-ћег 
августа је у дољој конјункцији са Сунцем, када 
је невидљив за посматраље, јер се губи у Сун
чевим зрацима. Постаје видљиВ на источном 
небу непосредно пре_ изласка Сунца. Сада по
чиље да се nривидно удаљује од Сунца и де-, 
ветог септембра, када је у највеhој · западној 
елонгацији најпогоднији је за посматраље ~а 
источном небу. ПрИвидни пречник изн9си тада 
3".6, а привидна велИчина +0.1. 

Венера- Током овог тромесечја Венера је видљива 
. као Зорљача. Првог јула излази у 1h 50m, а како. 

се привидно приближава Сунцу током_ . целог 
тромесечја, излази све касније, тако, да крајем 
септембра излази у 4h. Привидна величина се 
меља од -3.4 дн -3.3, а привидни пречник од 
6".5 ДО 5".0. 

Марс - Креће се · директно кроз сазвежђа Риба, 
Овна и Вика. Првог јула излази у 23h 47m, па 
све раније, тако, да крајем септембра излаЗИ 
око 20h. Привидни пречник се постепено пове
ћава од 4" .З на 7" .9, а привидна · величина се 
меља од +О.З до -1.1. Током свог кретаЉа Марс 
се приближава Земљи од 162.5 милиона. кило
метар (1 јула) до на 89.1 милиона километара. 

Jynuтep - Kpehe се директно у сазвежђу - Девојке. 
Даљина од Земље се меља од 764.9 на 940.6 ми
лиона километара, привидни пречник од 18" до. 
14".6, а привидна величина од -1.7 до ...-.:.1.3. · 

Сатурн - Креће се . ретроrрадно -у сазвежђу Змијо
ноше до застоја 24-ог · августа. Тада -привидно . 
меља смер и наставља да се креће директно. 
Привидни пречник се м~ља од 8".2 до 7".3, а 
привидна величина од +0.3 до +0.7 . . Средље 
удаљеље од Земље износи око 1450 милиона 
километара. Велик;а оса прстенове елиџсе види 
се под углом од 41."3, поЧетком тромесечја, а под 
углом од 36".6, крајем тромесечја. Мала оса се 
види под углом од 18".5 почетком, а под углом 
од 16".6, крајем тромесечја. Раван прстенове 
елиriсе заклапа угао од око 26 · степени са прав
цем Земља - Сатурн. Види се с~верна прсте~ 
нова страна у својој највеhој ширини. 

Уран - Kpehe се у сазвежђу Рака. 

'<. 

DALEKOMETNI RAКETNI PROJEKTIL »ATLAS« NA PROBNOM 
»STOLU« U OPITNOM CENTRU MOJAVE DESERT, KALIFORNIJA 

Slika је snimljena upravo za vreme rada raketnog motora 
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Одzовории уредиик 

НЕНАД ЈАНКОВИЋ 

. ВАСИОНА, часопис за астрономију и астронаутику. Издају Астрономско друштво "Руђер 
Бошковиh" и Астронаутичко друштво ВСЈ, уз сарадљу Астрономске секције Природословног 
друштва из ЉубЉане, Астрономске секције Хрватског Природословног друштва из Загреба 
и Астрономског клуба цри Народном универзитету у Сарајеву. - . Излази 4 пута годишље. 
Годишља претплата 240 дин. , појеДИНИ број 60 дин. Чланови Астрономског и Астронаутичког 
цруштва добијају часопис бесплатно. - Ученици свих шк:ола могу користити колективну 
претплату: четири ученика који се учлане у једно од два Друштва, уз снижену чланарину 
од по 60 дин. годишље, добијају заједнички један комплет. - Власник и издавач Астро
номско друштво "Руђер Бошковић". Уредништво и администрација : Београд, Волгина 7. 
Претплату слати у корист рачуна број 101-707-6564160. - Штампа Војно штампарско пре-

дузеће, Београд. · · 

DEO MESECEVE 
POVRSINE 

SA KRAТERIМA 

Veliki krater и sredini 
;е Arhimed, sa precni
kom od 50 milja . i zido
vima visokim 4000 sto
pa. Levo od njega је 
dиboki krater Autoli
kus, sa preenikom od 
25 milja, dok su ти zi
dovi visoki 9.000 stopa. 
lspod Autolikusa је kra
ter Aristil od 35 milja, 
ciji su zidovi visoki 

11 000 stopa. 

(Povodom clanka na 
str. 88). 
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ЧАСОПИС 3А АСТРОНОМИЈУ И АСТРОНАУТИКУ 

ТРЕЋИ СО ВЈЕ ТС КИ ВЕШТАЧ КИ _САТЕЛИТ 

15 маја 1958 године извршено је избаци
вање трећег совјетског вештачког Земљиног 
сателита: Сателит је довеДен на своју путању 
по:vrоћу снажне ратеке-носиоца. Када је ра
кета-носилац са сател-итом достигла задату 

путању лета и брзину преко 8.000 метара у 
секунди, сателиr је помоћу специјални;х уре
ђаја одвојен од ракете-носиоца, тако да је 
започ:ео своје крет~ње око Земље по једној 
елиптичкој путањи. При одвајању сателита 
од ракете-носиоца · са њега су одбачени за
штитни конус и заштитни поклопци. Ра
кета-носилац са заштиним поклопцима и 

заштитни конус, крећу се ·иза сателита по 
пrтањи, која је слична његовој . 

ТежЈ.Ща сателита · Износи 1.327 килограма, 
а укупна тежина уrрађене научне и мерне 
апаратуре заједно са агрегатима за снаоде

вање потребних уређаја енергијом изн<>:еи 968 
килограма. 

Сателит Има облик сличан конусу .. Ду
жина сателита износи око 3,57 метара, а нај
већи nречник око 1,73 метара не рачунајући 
величину извлачећих антена. На сателиту је 
уrрађен · велики · број уређај а за ·извођење сло
жених научних испитивања. Ова испитивања 
су углавно~ усмерена ка проучаваЕьу појава 
које се јавЉају у високим слојевима атмо
сфере и проучавању утиЦаја разних космиЧ
ких nојава на процесе у високим· слојевима 
атмосфере. 

СателИт је снабдевен _ савременом мерном 
радиотехничк:ом . апаратуром · која омогућава 

rачна мерења приликом његовог кретања и 
радиотелеметриском апаратуром ·. нюја врши 
непрекидно регистроваЊе реЗултата научних 
:мерења, памти их за све време кретања сате
лита и одашиље их на Земљу при прелазу 
сателита ·изнад специјалних станица, распо
ређених . на територији СССР-а, које врше 
пријем сакупљених података. На сателиту је 
уграђен и сnеЦијалан програмски уређај који 
омогућава аутоматско функционисање цело
~УПНе научНе и мерне апара~ЈУре . Овај уређај 
]е У . потпуности израђеri . од цолупроводника, 
који су наШли широку примену и у изградЊи 
осталих његових уређаја. Укупно је на сате
литу уграђено око · неколико хиљада ових 
полупроводника. Снабдевање уређаја енерги-

јом, врши се помоћу најсавременијих елек
трохемиских батерија и сунчаних батерија 
које преображавају енергију сунчаних зра
кова у електричну енергију. 

Научна . апаратура уграђена на сателиту, 
омогућава проучавање великог броја геофи~ 
зичких и физи"(iких проблема. Структура . јо
носфере испитиваће се праћењем распрости
рања радиоталаса, које са сателита одашиље 
један радиопредајних велике снаге. ОсиМ 
овога спецИјални уређаји на сателиту врше 
мерења густине и састава високих слојева 
атмосфере. На сателиту се такође налазе· ма
сосnектрометрц, који врше анализу хе:миског 
састава атмосфере. 

За испитивање Земљиног · магнетног поља 
уграђени су самоориј ентирни магнетометри 
који мере интензитет Земљиног магнетног 
поља. 

Читав низ опита посвећен је изучавању , 
разнИх зрачења која . долазе на Земљу и 
имају утицај на важније процесе у високим 
слојевима атмосфере. Регистровањ·е интензи
тета космичког зрачеiьа по целој Земљиној . 
површини, даће нова сазнања о космичком 
зрачењу и Земљином магнетном пољу на ве
ликим висинама. Испитивања корпускулар
ног зрачења сунца, откриће нове појмове о 
природи јоносфере, поларног светла и других 
појава у високим слојевима атмосфере. Не
колико специјалних ин-струмената врше ре
гистровање удара микрометеора о сателит. 

Од велиКе важности је проучавање и ре
гистровање фотона, које садрже космички 
зраци. 'Ова изучавања откриће нове појмове 
о краткота.Ласном електромагнетном зрачењу 
из васионе. Ово је први корак нове гране 
астрономије, која проучава далека небеска 
тела, помоћу краткоталасног зрачења из ко
смоса.· Осим овога врше се . експерименти, ко
ји ће открити услове, .у юЈјима ће се наћи 
први васионски путници, као наnр. проуча

~ање топлОtЈ'НОг режима на сателиту, оријен
'I~ација· сателита у небеском простра_нству итд. 

Сателит је тако лансиран да пролази из

над свих тачака Земљине површине које 
леже између северног и јужног поларног 

'круга. · Путања сателита одабрана је тако.~ 
како би се омоrућила испитивања у најинте-

. ресантнијим слојевима атмосфере. 

1 

1 
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Путања сателита и пос.м,~трање 
ње~ово~ · кретања 

Трећи совјетски вештачки Земљин сате
лит доведен је на елиптичну путаљу са нај
већом висином изнад Земље која износи 1.880 
километара. Време једног обртаја сателита 
око Земље износило је, на почетку кружеља, 
око 105,95 минута. За дан и ноh сателит обиђе 
око Земље око четрнаест пута. Време обила
жеља и највећа висина љегове путаље посте
рено he се смаљивати због треља сателита у 
високим слојевима атмосфер~. 

Раван путаље сателита, наrнута је према 
равни Земљиног екватора, под углом од 65°; 
Путаља сателита изнад тачака на Земљи које 
имају средљу геоГрафску ширину, помера се, 
за сваки обилаЗак сателита око Зем:ље, око 
1.500 километара према западу. 

Сл. 1. - Изzлед трећ.еz совјетскоz сnутиика. 

Праћеље .сателита врши се радиотехнич
ким И оптичким методама. Сателит је снабде-. 
s.ен са неколико снажних радиопредајника 
којИ шаљу податке о љегОВЈ:IМ координатама. 
Ови подаци преводе се зати:\i аутоматски на 
једно заједничко астрономско време, па се 
онда шаљу у један координационо~рачунски 
центар, где се израЧунав_ају основне каракте
р~стике путаље сателита. На основу ових по
датака дају се прогнозе о даљем кретаљу 
сателита. 

У радиопраћељу сателИта учествују у ве
ликом броју и · разни радиоаматери. Наиме, 
на сателиту је уграђен један предајник кџји 
шаље сигнале у облику телеграфских сигнала 
дужине 150-300 милисекунди, а ради са 
учестаношћу . од 20,005_ мегахерца. Јачина 
ових сигнала је толика да их могу пратити 
са великих даљина и рЭ.Диоаматери са скром

н~. пријемницима. Систематско регистра
ваље ових сигнала, а нарочито љихово сни

маље на магнетофонску траку бић·е од велике 
користи науци. 

Значајно је још и радиопраћење сателита 
на принципу Доплеровог ефекта. Овај систем 
праћеља испробан ј е приликом праћеља прва 
два совјетска сателита и дао је врло добре 
резултате. . _ 

Опти't{ко праћеље сателита врши се преко 
читаве :мреже станица за праћеље сателита. 
Ове станице располажу специјалним · елек- · 
тронско-оптичким апаратима којима се могу 

добИти веома читки снимци сателита. Ови 
уређаји успешно су испробани при праћељу 
дРУГ9:r совјетског сателита. 

Састав и конструкција сателита 

Трећи совјетски са'телит према уређајима ." 
који се у љему налазе, претставља у правом 
смислу аутоматизовану лабораторију у ко- .. 
смосу. Његови уређаји и конструкција знатно 
су усавршени у односу на прва два совјетска 
сателита. При конструисаљу сателита, по
стављен је читав низ захтева који су били 
везани за иЗвођеље великог броја научних 
опита на сателиту. Могућност узајамних 
сметљи уграђене апаратуре, изискивала је · 
детаљну разраду смештаја најважнијих на
учних уређај а. 

Сл. 2. - Скица трећ.еz совјетскоz спутника: 1 -
Маzнето.м.етар, 2 - Инстру.м.енти за реzистровањ·е 
корпускуларноz зра-чења Сунца, З - Сун-чане ба
терије, 4 - Прибор за реzистровање фотощL у ко

. с.м.и-чки.м. зраци.м.а, 5 - Маzнетни и_ јонизациони 
.м.ано.м.етри, 6 ·- Скупља-чи јона, 7 - Ељектроста
ти-чки флуксо.м.етри, 8 - Масо-спектро.м.етарска цев, 
9 - Прибор за . реzистровање тешких -честица ·У ко
с.м.и-чки.м. зраци.м.а, 10 - Уређај за .м.ерење интензи
тета кос.м.и-чкоz зра-чења, 11 - Инстру.м.енти за 

реzистровање удара ~икро.м.етеора. 

Тело сателита је херметично и има облик 
конуса, а израђена је од а.луm1нијумских Ј!.е
гура. Површина сателита је полирана и под
вргнута специјалној обради, како би се оства
рио потребан коефицијент одбијаља Сунче- · 
вог зрачеља: Задљи део сателита има облик 
ка.Лоте и причвршћен је за тело помоћу за
врт;њева·. Херметичност споја остварена је 
специјалним системом заптиваља. Пред лан
сираље сат.елит је напуљен .гасовитим азотом. 

. \ . 
У унутрашљости сателита' налази се Један 

оквир израђен од легура магнезијум-а, а поја
чан ј е уздужницама које су смештене по 
обиму сателита. Овај оквир налаз-и се назад
љем делу сателита и на љему- су смештени 
следећи уређаји: радиотелеметриска апара- · 
тура, радиоапаратура за мереље координата _ 

· сателита, програмск..а апаратура, уређаји ·за 
терморегулацију и мереље температуре, ауто-

. матски уређај за укључивање и искључиваље 
апаратуре, хемиски извори електричне енер

гије, уређај за мереље састава и интензитета · 
космичког · зрачеља и уређај . за _регистроваље 
удара микрометеора. · 

Остали уређаји смештени су такође у уну
трашљости . сателита на једном оквиру који 
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се налази у предљем делу · сателита. Ту је 

смештена апаратура за мереље притиска, јон

ског састава атмосфере, сопственог наелек
трисаља _ сателита, напона електростатичког 

nоља, интензитета корпускуларног зрачеља 

Сунца и један радиопредајник. 

@ ®.® ®® 
сл. з. - Схе.м.а одвајања спутuи~а од ракете-носа-ча: 
1. - Сnутник, 2 - Ракета носилац, З - Полутке за

штитноz конуса, 4 - Заштитни поклопци . • 

Разни други осетљиви инструменти сме
штени су на сателиту према љиховој . намени. 
Магнетометар је смештен у предљем делу 
зато, да би био што даље од остале апаратуре. 

. Инсrrрументи За регистровање корпускулар
ног зрачеља Сунца, смештени су такође на 
предљем делу сателита. У цилиндричним те
лима завареним за облогу предљег дела 
сателита, смештени су један магнетни и дна 
јонизgциона манометра који врше _ мереље 
притиска у високим слојевима ~тмосфере. 

__ nоред љих су смещтени инструменти за ме-
, реље сопственог наелектрисаља и напона 

електричног поља, као и једна цев ма-с;оспек
трометра који одређује састав јона на вели- _ 
ким висинама. 

На два цеваста носача КОЈИ су помоћу 
шарнира причвршћ~ни за тело сателита, по~ 
стављена су два лоптаста скупљача 1јона који 
мере концентрацију јона, који се појављују 
приликом кретаља сателита. Приликом лан
сираља сателита, ови носачи су полож~ни уз 

тело сателита, а после _ довођеља на жељену 
путаљу, они се аутоматски исправљају. 

Сунчане ба тери је на принципу полупро- . 
во дника смештен е су у неколИко ~екциј а по 
површини сателита. Четири секције постав
љене су · на . предљој плочи, Четири на боку 
сателита, а једна је смештена на задњој пл~ 
чи. Овакав распоред сунчаних батерија · обез
беђује љихово несметано функционисаље, не

. зависно од положаја сате;лита у односу на 
Сунце. 

Предљи део сателита покривен је специ
јалним зашт:Итним конусом . који се одбацује 
nриликом довођеља сателита на жељену пу
тању. Овај заштитни конус штити предњи 
део сателита од топлотних и аеродина."\П1чких 
Удара, који се јављају приликом проласка .. 
ракете-носиоца и сателита кроз густе слојеве 
атмосфере. Остале површине сателита за
ruтићују четири специјална заштитна по-

клоnца, који су причвршhени за ракету
носиоца, помоћу шарнира. 

Вишеканални радиотелеметриски уређај 
тако је конструисан, да може да шаље на 
Земљу велики број података о научним ме
рељима, која су вршена на сателиту. Ови 
уређаји садрже у себи и такве елементе који 
непрекидно памте резултате научних мереља. 

При прелазу сателита изнад оДређених ста
ница, ови се подаци преко специјалних ан

тена шаљу на Земљу у веО-ма кратком вре
менском периоду. 

Специјална мерна апаратура врши непре-
- кидна мереља температура на површини са
телита и у љеговој унутрашњости. Стабилан -
температурски режим на сателиту, обезбеђује 
специјалан уређај који врши промену при
нудне циркулације азота у сателиту. Регули
саље температуре · врши се такође и променом 

коефицијента одбијаља Сунчевог зрачеља са 
површине сателита. Због тога су _ на ·оплати 
сателита постављене специјалне жалузине у 
16 одвојених секција. Њихово отвараље и за
твараље врши уређај за аутоматско регули
саље температуре. 

Аутоматско управљаље рада . целокупне 
· научне и · мерне апаратуре; љено периодично 
укључиваље и искључиваље, врши један 
електронски програмски уређај. Он такође 
даје периодично и са великом тачношћу вре
менске сигнале, који су од велике важности 
ради повезиваља резу л тата мереља са астро

номским временом, и географским . коорди
натама . 

"Правда", 18 мај 1~58. 

М и.л.аи П оповић. 

. НОВИ УСПЕХ АСТРОНАУТИКЕ 

Годину дана после избациваља првоr -веmтач
коr сателита Земље, човечанство је сазнало за 
нови успех науке ва подручју осваја!Ьа васиовскоr 
простора: прва ракета полетела је према Ме_сецу, 
восећи собом инструменте кој~ омоrућују прику
пљаље нових драrоцевих Података из обл-асти љу
Дима досада непознате, па чак и снимаље ове 
половине Месеца која је претстављала вечну тајну 
за ставонике Земље. 

Ракета, дуrа преко 32 метра која носи сателит 
теж-ак око 11 килоrрама1 уздиrла се са Кејп Кава
верала 11 октобра 1958 ујутру и већ следећеrа дана 
доспела до даљине од 126.400 километара, што 
претставља приблиЖно једну трећиву nута до Ме
сеца. Нажалост, збоr извесних вепредвиђених rpe
maкa у одређиваљу правца и брзине ,ракета није 
успела да дође у сферу Месечеве привлачне силе, 
брзина јој се смаљила, з-ауставила се на своме -пу
товаљу и потом Почела да ·пада на Земљу~ Збоr 
оrромне брзине коју је добила, ракета се при ула~
ску у Земљину атмосферу усијала и нестала, 
12 октобра 1958 · око 5 часова. '· _ . . 

·иако жељеви циљ вије домашев, постиrв~ 
успех . је изванредан, јер висина до које је доiпла 
ова америчка ракета мв9rоструко је већа од виси
ва ва којима круже досадашљи вештачки ca:re~ 
лити. Зато се с Правом може надати да ће у до
rледн_о време, можда веома блиско, једно · тело 
направљено вештим рукама обићи око Месеца иЛи 
пасти в-а ·љеrа. 

. Н. Ј •. 
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ЕлеRтронGRе појабе у Ьасиони 

Крај ем прошлога века . примеhено ј е це
паље неких спектралних линија Сунчевих 
пега на компоненте. Нешто касније, 1908 г., 
Хел је доказао да је то цепа:Ње условљено 
маrнетским пољем Сунчевих пега. Стога се 
с; правом сматра да је 1908 година, година ро
ђеља нове гране астрофизике - космичке 
електродинамике. Али међу осталим дисци
плинама астрофизике, космичка електроди
намика постала ј е са љима равноправна тек 

у последње две деценије, када су нови посма
трачки подаци о космичким зрацима, космич-

. кој радиоемисији, магнетским пољима звезда 
и Сунца, показали огроман значај електро
маrнетских појава у космичким процесима. 

ГодИне 19.42 Алфвен је теориски претска
зао могућност постанка такозваних · маrнет
ско-хидродинамичких таласа у спроводном 

медиуму, · па је открио пут новим истра~ива
љима у области електродинамике. Притом је 
све · очигледније постала потреба уске сарад
ље физичара и астрофизичара. 

По своме садржају, рад на томе пољу 
може се поделити на четири групе: 

1. теорију и експерименте у области ма-
. rнетске хидродинамике, 

2. сунчану електродинамику, 
3. звездани магнетизам и 
4. међузвездано магнетско поље. 
У иЗвесном смислу одвојену групу могу 

сачиљава.ти радови у геофизикалноме смеру. 
При расуђиваљу магнетске хидродина

мике највише се гледа на понашаље јонизо
ванога гаса у присуству магнет·ског поља. 
Ј онизовани гас састоји се из неколико ком
понената, електронског, протонског и других 

гасова, од којих се сваки понаособ понаша у 
сагласности с неким квази хидродинамичким 

једначинама с додатним члановЈ:1Ма. 
За астрофизичаре је од . великог интереса 

кретаље јонизоване материје у снажно:М ма- · 
гцетском- пољу, као и дејство електричних 

струјаља на ј онизовани гас, уз присуство 
снажног магнетског поља. 

НајваЖНије етапе кроз које пролази про
учаваље разних електродинамичких појава 

на Сунцу односе се на механичке ефекте 
маrнетског поља, на теорију хромосферских 
распламсаваља и других формација Сунчеве 
атмосфере. Расматрајуhи проблеме постојаља 
и . ствараља општег магнетског поља Сунца, 
у новије време обратила се пажља на неке 
грешке хипотеЗе кој е · су досада предлагане. 
Тако, например, ниј-е се увек у довољној мери 
узиџала - у обзир улога само_индукције . У про
цесима космичке · електродинамике. 

· Када ј е узета у обзир у ло га магнетског 
поља Сунца при постанку -и развитку проту
беранаца, конст.атовао је да је опште магнет
ско поље Сунца способно да смаЦ>и прено
шеље топлоте између протуберанце и ко'роне, 

као и да ослаби турбулентне вихоре, услед 

чега постаје разумљива стабилност - протубе
ран·аца у жаркој корони. Сматра се за веро
ватно да у хидродинамици короне магнетско 

поље преовладава над свима инерциј алним 
силама и да омогуhује само она кретаља, која 
су скопч.ана са променама гасног притиска. 
Почев од 1952 годИне сачиљено је 635 магне
тограма површине Сунца, који показују сло
жену структуру магнетског поља. 

На опсерваторијама Маунт Вилсон и Ма
унт Паломар изводе се веh дуже времена 
мереља магнетских поља звезда. Код 3 9 про
учених звезда постоји про!Менљиво магнетско 
поље. Регуларно и нерегуларно. Сматра се да 
код тих звезда оса ротације ни ј е идентична 
са магнетском осом. У спектрима звезда 
с променљивим магнетским пољем виде се 

сirектралне промене које се осигуравају син
хроно с променама поља. Проблем звезданих 
магнетских поља повезује се с нуклеарним 
реакцијама у површ:йнским слојевима звезда. 

Даље, сматра се да избациваље материје 
из нестационарних звезда, кој е има велики 
космогоничК:и значај, по свом карактеру пот
сеhа на уздизаље протуберанаца и да је 
одређено електромагнетским силама. Питаље 
порекл•а звезда скопчано ј е с питаљем по
рекла магнетског поља. Може бити да се и 
космички зраци формирају убрзаваљем ,еле
ментарних честица под дејством променљи
вих магнетских поља у међузвезданом про
сТору. Сви ти радови, који су се појави.ди 
последљих 10-15 година, расути су у поје"" 
диним, обично мало приступачним часопи-

. сима, а то отежава љихово проучавање. 
Један од најинтересантнијих резултата 

проучаваља уређеља Галаксије било је нала
ж~ље магнетског поља у љој. То се постигло 
проучаваљем структуре маглина. Из обимног 
посматрачког материјала, прикупљеног у Н 
алфа и другим зрацима, показало се да ма
глине, ширеhи се у присуству магнетског 
поља Галаксије, понајвише у смеру маrнет
ских силница, остају дуже времена вид
љиве него у отсутности :магнетских 'Поља. 

Често пута виђена издужена -форма маглина 
. такође сведочи да ј е љихово ширеље не ј ед
наке брзине у разним правцима. 

Питаље магнетског поља у међузв.езданом 
и међупланетарном поостору довољно добро 
објашљ•ава податке добивене из посматраља 
магнетских бура, космичких зракова и дру
гих појава. Проучаваље поларизације светла 
звезда у области двојног звезданог јата у са
звежђу Персеј-а, ·даје зак~учак о међузвезда
ном магнетском пољу у тој области · Галак-
сије. · 

4 октобра 1957 лансиран је први совјетски 
спутник Земље, 3 новембра 1957 други, 15 
маја 1958 треhи. Праhеље радиоеигнала спут
ника пружило је нове податке о спољашњем 
делу јоносфере, тј. оне области наше атмо-
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сфере која лежи више од 300-400 к.м. Ј оно
сфера садржи знатну количиц;у слободних 
набијених честица (електрона и Јона). Прола
зом радиоталаса кроз јоносферске слојеве 
појављује се љихов рефлекс, делимична или 
потпуна апсорпција и кривљење путева љи
ховог простираља. 

Један од основних параметара, који ка
.рактеришу стаље јоносфе~е, је~те величина 
електронске концентрациЈе, ТЈ. садржина 

слободних електрона у кубној јединици 
(1 с.м3). Досада се електронска концентрација 
мерила .од д.ољих слој ева ]'оно сфере до ви-

- сине од 300-400 к.м, где се налази такозвани 
главЈ;IИ максимум електронске конценrrрације. 

Та мереља изводила су се углавном у при

земним станицама (у вези с Међународном 
геофизичком годином и Југославија је 1958 г. 
добила једну такву станицу), које шаљу 
кратке импулсе (радиосигнале) разних фрек
венција и које ПрИмају љихово одбијаље од 
појединих слојева јоносфере. 

Као резултат систематских мереља уста
новљено је да се висина главног максимума 
јоносфере и љена ел~ктронска концентрација 
мељају од дана према ноhи, од једног годи
шњег доба према другом, од прелаза са се
вера на југ и са истока на запад. Највеhа 
вредност електронске концентрације на сред-

љим географским ширинама достиже 2-3 
милиона електрона на 1 с.м.3 • Почевши од ви
сине 100--110 к.м до 300-400 к.м, електронска 
концентрација расте у средљу руку 10-15 
пута. 

Веома ј е важно да се сазна како се меља 
електронска концентрација изнад слој а· глав
ног максимума (у спољном делу јоносфере). 
То је делимично · неоПходно за разумеваље 
узајамног дејства ултраљубичастог зрачеља 
Сунца и ·атмосфере, за проучаЈ:!ање услова 
распростираља радиоталаса и других процеса 

који се одигравају у јоносфери. Међутим, 
проучаваље . спољних сЛ!ој ева ј оносфере- по
сматраљем од љих одбијених радиосигнала 
није могуhе, · јер радиоталаси, емитовани с.а 

· Земље, или · се потпуно рефлектују у нижим 
слојевима, или пролазе у васионски простОр. 
Неки подаци о спољашљој јоносфери могу 
се добити проучаваљем радиоемисиј а . са 
Сунца и звезда, а такође примаљем · радио
сигнала одбиј ених од Месеца. 

Беле:Жеље распростираља радиоталаса ра
зних фреквенција које емитују спутници са 
разних висИна · (ј е р .. им је пут.аља ели_птична, 
па имају перигеј и апогеј), претстав.Ља ново 
средство за проучаваље спољне јоносфере. 

Геор2uје Бороцки 

Razuoj lnterkonttnentalno2 baltstlcko2 projektiJa "Atlas" 
Ispitivanje i proizvodnjainterkontinentalnog 

projektila SM-65 »Atlas«, и delatnosti firme 
Convair, obelezavajи vrhunac jednog od naj
vecih i najbrizljivije cиvanih posleratnih pro·
jektila. Naravno, cak i ovaj 100-:tonski projek
til, nije pos1edrija rec inzenjera; sem »Titana«, 
projektila firme Martin, jos иvek se radi na 
siroko na sve modernijem i efikasnijem оrиzји. 
Medutim, ne treba zaboravЏi da је »Atlas« 

. prvi interkontinentalni balisticki projektil SAD 
i verovatno jedini na Zapadи koji stoji na ra
spolozenjи u Ьliskoj bиdиcnosti. Proj ektil »А t
las« bice u toku 1959 god. иveden и naorиzanje 
vazduhoplovnih · snaga SAD. Vazdиhoplovna 
komanda Prve divizije balistickih projektila, 
sa glavnim sedistima и Camp Сооkе-и па obali 
Pacifika, vec је formirana а poeela је i izgrad
nja lansirnih platformi kao i odgovarajucih in
stalacija. Sve to pokazиje da се »Atlas« ubrzo 
uci u arse:nal oruzj а SAD. 

Znacajan datum u razvojи ovog projektila је 
31 .. Х. 1945 god. Toga dana Komanda tehnicke 
sluzbe Vazduhoplovnih snaga SAD, pozvala је 
prestavnike industrije na diskиsiju о razvoju 
programa istrazivanj а dalekometnih i vodenih 

. pгojektila. Zadatak је bio da se ostvar~ daleko
tnetno oruzje sa dometom od.najmanje 8000 km. 
Velicina ovog zadatka moze se proceniti iz ci
njenice da su svi inzenjeri u to vieme radili 

na nemackoj raketi » V -2 « sa dometom od 
320 km. 

U januaru 194·6 god. firma Convair podnela 
је роnиdи za izradu ovog projektila, u aprilu 
iste godine Vazdиhoplovstvo SAD prihvatilo ј~ 
oyu ponudи, а sledece godine firma Convair ј~ 
izradila nekoliko prototipova eksperimental:цog 
pгojektila koji _ је vec imao izvesne _ karakte:ri-:-. 
stike danasnjeg »Atlasa«. То је bila jednoste
pena raketa МХ-774 »Hirok«, gradena pod 
nadzoro·m Karela Ј. Bossart-a. Staticke probe i 
tri eksperimentalna lansiranja na poligonu 
White Sands (»Beli Pesak«) potvrdile su isprav
nost projekta. Ovaj је obuhvatao: · · 

1) Pokretni motori omogucavali su promenи 
pravca i upravljanje celom projektilи . . Raketa 
» V-2« imala је pokretna grafitna krilca u struji 
mlaza za upravljanje u letи, sto је izazivalo 
znatne gubitke u rezultujucem potisku. · 

2) Konиsni . vrh rakete koji moze da se od
vaja prvobitno је dozvoljavao vracanje na zem
ljи padobrana i instrиmenata-pisaca. 

3) Reiativno mala ·tezina ostvarena је zahva
ljиjиci cinjenici da је samo konusni vrh, zbog 
visokih naprezanja pri povratkи rakete, morao 
da Ьиdе oЬlozen; kao oplata projektila sluzili 
su zidovi samih rezervoara pogonskih materija. 
Dok је projektil МХ-774 bio izraden od lakih 
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alumipiskih legura, dotle је »V-2« za oplatu i 
konstrиkcijи zmaja imao celik а i rezervoari 
pogonskih materija Ьili su smesteni и projek
tilи tako da im . zidovi nisu sluzili kao oplata. 

Pogonski deo projektila МХ-774 cine cetiri 
raketna motora cij е ose potiska mogu da se 
menjaju nezavisno od upravljanja, skretanja i 
obrtanja. U jиnu 1945 god. firma Reaction Mo
tors Inc. prihvatila је izradи ovih motora, koji 
sи se pokazali potpиno poиzdani prilikom ispi
tivanja projektila МХ-774. 

Sl. 1. - Dopremanje »Atlasa« specijalnim kolicima па 
platformtL za lansiranje 

Zadnjim lansiranjeni projektila МХ-774, и 
toku 1948 god., dalji razvoj programa interkon
tinentalnih balistickih projektila је zvanicno 
obиstavljen. Ovo zapostavljanje razvoja bali
stickih projektila velikog dometa, usledilo је kao 
posledica koncetrisanog razvoja strategiskog 
orиzja koje је trebalo sto pre zavrsiti. Medutim, 
grupa inzenjera vodena Bossart-om (danas 

· tehnicki direktor firme Convair) nastavila је 
ispitivanje na balistickim projektilima koje је 
i da:Ije finansirala firma Convair. Maksimum 
ispitivanja i .paznje иlozeno је na vodenje, kom
binacije pogonskih materija i bo~evu glavu. 

·Као rezultat ovog ispitivanja bio је pred1og 
projekta, u mаји 1949 god. da se izgтadi jedna 
raketa sa dometom od 3200 km а sa Ьojevom 
glavom tezine oko 2720 kg. Ova raketa bi imala 
nekoliko pokretnih raketnih motora. No do ovog 
projekta nije doslo, jer је firma Convair pri
hvatila и _to vreme izradu projektila za Morna
ricи i izradu nekih tipova aviona za Vazduho
plovstvo SAD. 

Medutim, razvoj situacije и svetи, ponovo је 
stavio na dnevni . red razv.oj projekta »Atlas«. 
Bossart је pop.ovo skupio oko 50 projektila 
МХ-774 i роеео ispitivarija. U septembru 1951 
god. Convair-ovi strucnj aci . su postavili struk
tиre i konfiguraciju novog projektila, vrlo slic
nog danasnjem »Atlasu«. Projektil је doЬio 
oznaku МХ-1593. Као gorivo иsvojen је gazolin 
poznat pod imenom RP-1. 

Krajem 1952 g. i pocetkom 1953 god. Naиc
no-savetodavni Komitet Vazdиhoplovstva SAD 

na celu sa Dr.· С. В. Milikan-om pregledao је 
Convair-ov program razvoja interkontinentalnih 
balistickih projektila i jednoglasno иsvojio nje
govo tehnicko izvodenje. U јиnи 1953 god. Bos..:. · 
sart i njegov saradnik W. Н. Patterson, izloZili 

- su dalje smernice ubrzanog razvoja ovog pro-
j ekta pomoeniku sekretara Vazdиhoplovnih 
snaga za istrazivanje i ra:z;voj. Zakljиcak је bio 
da se pripremi nov konиsno-zatиbasti vrh radi_ 
usporenja projektila pri vracanjи, cime se ро- ' 
stize smanj~no zagrevanje bojeve glave. U jeseri· 
iste godine Civilni komitet na сеlи sa Dr. Ј ohn
om von Neиmann-om preporucio је postepeno · 
izvodenje celog programa interkontinentalnih· 
balistickih projektila. Tokom 1954 god. Vazdи
hoplovstvo је zvanicno odobrilo иbrzani pro
gram i pocelo se sa proizvodnj om. 

Razvoj i probne termonиklearne eksplozije· 
dale su manjи ali efikasnijи Ьојеvи glavи. Ovo 
је omogucilo nQvu konstrukciju projektila ve
ceg·· dometa. Tako је najavljena nova verzija, 

Sl. 2.- Posto su izvrsene sve pripтem.z pokretna skela 
· sklanja se ustranu 

projektila SM-65 ' В. »Atlas«, koji moze da po
stigne ciomet · preko 5500 morskih milja. Prva 
staticka proba ovog projektila bila је и avgustu 
1956 god, а vec и junu 1957 god. Izvrseno . је 
prvo lansiranje sa baze Саре Canaveral (Кејр · 

/ Kanavera1) и Floridi. 
Za to vreme firma Convair иlozila је 

40.000.000 dolara za nove objekte i postrojenja 
и Montgomery Field, San Diego. No ovo је bilo · 
nedovoljno za smestaj celog vazdиhoplovnog 
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delenja ove firme i njegovih 7000 slиzbenika. 
~ok se na ovom mestu radi1o na konst:uis~njи 
i proizvodnji pr~jektil~ »Atlas«, dotle ]е flrma · 
Convair takode 1zgradlla и Sycamore Canyon, 
oko 20 milja severoistocno od S~n Di~ga, pr~b
nu stanicи s~ ~va probna stola, mnog1m radio
nicama, laboratorijama i magacinima za smestaj 
oko 120.000 litara tecnog kiseonika i oko 64.000 
litara goriva za staticke ~ro~e proj.ekt~la . ».At
las«. Slicna probna postro]en]a 1 ob]ekti b11I. sи 

, podignиti и raketnoj. ba~i .Edwards. Za razlikи 
od ispitivanja prototipa a~ona gde se proix: n~ 
istom avionи mogu nekollko puta ponavl]atl, · 
ovde se svaki projektil-model moze lansirati 

--samo jedanpиt. Odavde i izlazi narocita vaznost 
priprema za staticke probe rada motora. Tako 
pripreme za ko~pletnи stat~c~и.probи projek
tila mogu da tra]и ро 10 sati 1 v1se, dok se celo 
paljenje motora zavrsi и tokи 1-:--2 .min~ta. А~~ 
ovome d~damo da treb~ za pal]~n]e ~rч~rem1ti · 
i podesiti veliki broj osc1~o~rafa 1 ~rugih . ~nstru
menata-pisaca sa bezbroJ z1ca ko]e vеzи]и pro-
jektil sa sobom gde је s~estena instr~mentacЧ~' 
onda se vidi da rad ek1pe za ove pr1preme n1]e 
nimalo lak. Tacno zaЬeleziti maksimиm poda
taka sa ovako skиpih opita, zahteva od ekipe 

. ~ na probnoj stanici _риnи koncentraciju i mnogo 
. zalaganj а. · 

Konиsni nos »Atlasa«, gde је s·mestena ter
mo-nиklearna bojeva glava sastoji se iz speci
jalnog, zatиbastog nosa sa · re~ativ~~ velikim 
radiusom krivine (oko 500 mm)_ 1 kon1cnog dela 
sa naborima ро dиzini. Pretpostavlja se da nosni 
deo ima dielektricnu oplatи da bi redиkovao silи 
radarskog »eha«. Naborana povrsina konиsnog 
dela ima isto svojstvo, а osim toga Ьitno dopri
nosi stabilizaciji pri povratkџ rakete i smanjиje 
zagrevanje koje se ·javlja иsled velikog trenja. 
Sledeci konиsni deo i cilindricno telo cine dZi
novski rezervoari pogonskih materija (kapacitet 
rezervoara za tecan kiseonik oko 48.000 lit, а 
za gorivo RP-1 oko 30.000 'lit.). Zidovi rezervoar~ 
koji su u isto vrem-e i oplata tel.a, ~'t tako tan~1 
da bi mogli .da se razore pod иtica]em ubrzan~a 

~ pri lansiranjи, da nisи ukruceni znatnim иnu
trasnjim pritiskom. 'Cak i za njihov transport 
na zemnlj i na specij alnim _Prikolicama~ oni ~о
гаји Ьiti pod pritiskom t]. »nadиvan1«. Cй1n
dricno telo projektila se postepeno smanjиje 
prema vrhи, а konusno siri prema zadnjem kra
jи gde sи smestena dva raketna motora-bиstera. 
Elektronska oprema i najvazniji elementi si
stema radioinercij alnog vodenj а, smesteni sи и 
odvojenom delu projektila pod specijalnim uslo-
vima. 

»Atlas«-ov sistem pogona zaslиzиje specijal
nи paznjи. Svih pet raketnih motora imajи d~ 
ispune specijalni zadatak. Dva b:ustera, svak1 
sa potiskom od oko 75 tona, izdizи projekt~l. sa 
lansirne platforme i nose ga do odredene v1s1ne 
ро propisanoj putanji. Vodenje i. odrzava~je 
stabilnosti proj ektila postiZe se ovim raketn1m 
motorima koji su montirani na zglobovima. 
Njihovo pomeranje и zglobovima postize · se 
servo-uredajima na pneumatskom principu. 

Sl. з. - Lansiranje »Atlasa« sa platjorme и Кејр 
Kanaveralu 

Pneumatski sistem radi pod helijиmom i pa
rama tecnog azota . . Pomoeni raketni motor, 
takode obrtan i sa potiskom od oko 30 t., mon
tiran је centralno и zadnj~m krajи pr?'jek~ila, 
nesto iznad dvajи bиstera. On se pall и 1Sto 
vreme kad i motori-bиsteri no zavrsava svoj 
rad nesto kasnije od ovih. Za staЬilizaciju oko 
ose obrtanja, slиze dva pomocna, z.globno mon-

. tirana raketna motora postavljena sa svake 
strane cilindricnog dela projektila pod 90 ste
peni и odnosu na bиstere. Ovi motori tak~e 
postizи krajnjи brzinи р о pre~tankи sagorevan~ а 
pomocnog, centralno postavl]enog motora. ~~1h 
pet raketnih motora и »Atlasи« . rade sa ~:сnп~ 
kiseonikom i RP-1 а sagorevan]e se odv13a pr1 
temperatиri od oko 2750°С. Hlad~nje, .kod svi? 
pet raketnih motora, је regenerativno 1 to goп
vom koj е protice kroz prostor izme~и ~omo~e 
sagorevanja i kosuljice motor~ PO:d v1.sokim ~rl
tiskom. Ovaj sistem hladen] а ] е Ь1о uspesno 
primenjen kod nemac~e .rakete »'У-2«. . . 

Osnovna novina kо]и Је иvela flrma Conva1r 
pri vodenjи »Atlasa«, је elektronski siste~ p~a
cenja Azиsa. Prvo isQroban .~od pro].ekt1~a 
МХ-774 ovaj sistem је omoguc1o odred1van]e 
·brzine i 'polozaja projektila dиz njegove pиtanje. 
Najvazniji elementi sistema sи zemaljska sta-
nica sa 8 antena и oЬlikи krsta, zatim transpon
der и projektilи, иredaj za racunanje i р1оеа za 
pokazivanje koordinata polozaja projektila. · 
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. Ka~va је bиdиcnost »Atlasa«? ·Vec је receno 
da се и toku 1959 god. исi ·и naoruzanje Vazdи
hoplovstva SAD. Dalj е, planira se da on po
slиzi kao dalekometna raketa-nosac Ьиdисih 
Zemljinih vestackih satelita. U januarи 1958 
god. pred Komitetom Kongresa, pomocnik teh
nickog direktora firme Convair, Кrafft · А. 
Ehricke izneo је plan za ispitivaдje vasione koji 

se и velikoj meri osniva na »Atlasи« kao bu
stetи. 

Ogromni napori firme Convair i Vazduho
plovstva SAD, и stvaranjи »Atlasa~<, raskrcili __ 
su put ljиdima za istrazivanja и vasioni. -

»Interavia« 5/58 . Ing. Dragutin Knezevic 

Utisci sa IX astrona utiCboq honqresa 
u Amsterdamu 

Као sto је и stampi objavljeno, и vremenи 
od 25 do 30 avgиsta ove g~ine odrzan је и 
Amsterdamи IX kongres Medиnarodrie . Astro
naиticke federacije, koga је organizovalo »Ho
landsko drиstvo za vasionski let<<. _:Kongres se 
odrzavao и zgradi · Univerziteta. u· radи Kon
gresa иzelo је исеsса Vise od 300 delegata iz 
ast~onaиtickih drustava · ,SirQm syeta. N ajveci 
broJ delegata dosao је iz SAD i to oko 130 
zatim iz Zapadne Nefuacke oko· ·34, Engiesk~ 
28, Francuske 16, Italije 11, SSSR 8 i iz ostalih 
zemalja ро par delegata. · 

· Cilj ovog Kongresa ј е Ьiо, kao · i prethodnih 
osa~, da okиpi strиcnjake i ljиbitelje astro
naиtike, da se kroz serije predavanja prikazн 
n.ajnoviji prakticni i teoriski rezиltat na роlји 
tehnike vasionskog letenja i da se kroz sastan
ke prodiskиtиjи organizaciona pitanja. Sve do 
skora ideja astronaиtike је bila relativno Ьliska 
u-skom Ьrоји strиcnjaka .koji sи kroz nauku 
predvideli i иocili njenu perspektivu. Za sirokи 
puЬlikи astronaиtika је bila mastarija. Medu
tim, posle velikih иspeha tokom pro8le i ove 
godine na . роlји satelita, potpиno se izmenila 
sitиacija и korist astronaиti~ara. Za ovaj Kon
gres је bas karakteristicno da је to prvi sasta
nak astronauticara na kome sи oni mogli da 
prodiskutuju о . prvim konkretniin. rezиltatima 
- о prvim koracima и vasionи. Nije to bio 
skиp mastara i vizionara nego skиp ljиdi od 
naиke koji su и jednoj atmosferi realnosti izno
sili svoje ideje i proracиne. 

. Organizacioni deo posla ·na Kongresи odvi
]ao se kroz specijaliz.ovane komitete _kojih је . 
bil<? 17 na broju. Interesantno bi bilo nabrojati 
neke od njih kao naprimer, komitet za astro
nauticke t~rmine, za vasionsko pravo, za po
smatranje satelita, za medиnarodnи asttona
иticku saradnju, za strиcni casopis Federacije 
»Astronaиtica Acta« i dr. Posto sи komiteti za
vrsili иspesno svoj rad, izabrana ·је nova иprava. 
Za pretsednika Federacije ponovo је izabran 
Amerikanac Endrju Helli, dok su niedи 6 pret
sednika izabrani prof. Sedov (SSSR), dr. Seferd 
(Engleska), prof. Zenger (Zapadna Nemacka) i 
dr. Izmedи ostalog zakljиceno је da се se sle
deci Kongres odrzati u Londonи 1959 godine 

i da се ga organizovati »Britansko interplane-
tarno drиstvo« . • 

Strиcni deo Kongresa је роеео referatom 
poznatog strиcnjaka medиnarodnog ugleda pro
fesQra Karmana. · ·N aslov nj egovog . predavanja 
је bio . »Magnetno-flиidna dinamika i njeria 
primena u proЬlemima vasionskog leta «. Кroz 
jedno dиhovito izlaganje puЬlika se цpoznala 
sa novom granom nauke koja upravo stиpa· u 
zivot i koja се imati ро svim izgledima fиnda
mentalnu primenи u tehnici pogona vasioiiskih 
brodova. Prvi- radovi · iz ove oЬlasti pojavili sи 
se pre desetak godina ali tek u zadn] е vreme 
se pocelo raditi na njoj intenzivno bas pod pri
tiskom aktиelne proЬlematike- trazenja opti
rilalnog principa pogona za kretanje kroz va- •' 
sionи. Mada sи svi . predavaci nezavisno i 
slobodno predlagali teme svojih referata nije 
ispalo slиcajno da se jedan veci deo tema od
nosi bas na primenu magneto-fluidne dinarnike~ 
Sta obиhvata ova nova grana nauke? Kratko 
receno radi se о prosirenoj teoriji gasodiџamike. 
Naime, u ovom slucaju rasmatra se kretanje 
jonizovanog gasa, dakle gasa koji је elektro
provodljiv, и elektro-magnetnom polju. Gas 
postaje jonizovan, tj. elektro-provodljiv ·na-vise 
nacina, naprimer, иsled dejstva izvanredno vi
sokih temperatиra, od vise desetina hiljada ste~ 
peni Celzija, ili usled Ьombardovanja jakim 
kosmickim cesticama itd. (и jonizovanom gasи 
atomi sи razbijeni na jone i elektrone). Bas 
spomenиta dva tipa jonizacije gasa rasmatra:ni 
su и nekoliko referata na Kongresu. 

· Posto је profesor Karman zavrsio ·svoje izla
ganj-e, nastavila se serija predavanja kojih је 
bilo vise od 80. Cime se · meze okarakterisadti 
izlozena materija? Vise od polovine predavanja 
odnosi se na teoriju pogona vasionskih brodo:va. 
U drugoj polovini preovladujи predavanja koja 
tretiraju proЬlem na'vigacije brodova kroz va
sionsko prostranstvo. Osta.la predavanja se od
nose na fizikи visoke atmosfere na proЬlema-
tikи satelita i dr. . . 

Pogon koji dolazi и obzir za . oвlobadanje od 
Zemlje · i kretanje kroz vasionи и osnovi mo1-a 
biti mlazni tj. · raketni, ako se ne pretpotstavi 
da се u bиducnosti biti иradeno nesto na polju . 
»antigravitacije«. Medutim, postoji nekoHko va-

ВА СИОНА V.l, 1958 број З· ------------------------------------- 7~ 

rijanti mlaznog pogona s obziron1 na v;rst_и 
energije .koja se koristi za pogon i s o.Ьzirom 
na . vrstи · ma.terij е iz koj е ј е mlaz . sastav lj en. 
Na .Kongresи se ovom priliko~ bas pokиsalo 
obиhvatiti mogиce vrste sistema pogona i nji
ho:va specificna namena. Tako naprimer, naj
verovatriije је da се se za oslobodenje od Zem
ljine teze koristiti postoj,eci raketni pogon sa 
heri:lislrorn energijom, s tim sto се se sa prime
nom novih goriva i oksidatora njegove moguc
nosti · jos· poboljsati. U svetu se и ovom pravcи 
int~nzivno radi. N eke revolиcionarne stvari se 
ne mogи na ovom роlји oeekivati, jer sи teo
riske mogucnosti poznate. Danasnji proЬlemi sи 
иglavnorri tehnicke prirode. Za 
oslobadanje od teze mozda се 
se eventиalno koristiti i atomski 
pogon. U ovom slucaju atomski 
pogon znaci da се raketa nosi ti 
atornski reaktor . и kome се se 
kao и lozistЦ zagrevati neki gas 
koga rЭ;keta nosi u rezervoari
та, i taiko zagrejani gas izba
civati · u · oЬlikи mlaza. N а ovom 
pogonи se radi i navodno . vec . 
kraj em ove godine се se и SAD 
isprob~ti prvi atomski raketni 
motor, а verovatno је da је i . 
slicna sitиacija и SSSR-и . . Na 
Kongresи se nisи cиli detalji о 
ovoj vrsti motora, mozda bas 
zato sto је to aktuelna stvar, 
mada је bilo neko1iko teoriskih 
radova od stran~ predavaca iz 
manj ih zemalj а. · 

Ako · se rascisti sa cinj enicom 
da cese hemiska energija kori
stiti samo и blizini Zemlje, on·da 
ostaje da za kretanje kroz va-

Ј . 

koji bi se и ovom slucajи nosio u rezervoa
rima, . bi nekim nacinom . bio pretvoren u 
>>plazmџ«. Plazmom se naziva gas koji је jo
nizovan, tako da se ponasa kao provodnik 
struje. Na koji nacin bi se и ovom slисаји naj
racionalnije s~varala plazma jos nije rascisceno. 
Ј edan od predloga ј е · da se gas propиsta kroz 
polje .elektricnog lиk~. о . ovom nacinu је bilo 
i govora na Kongresu. Tako stvorena plazma bi 
se dalj е vodila ki,'oz · ј ako elektro magnetsko:. 
polje, gde bi se иbrzavala · do brzine reda vеЦ~ 
cine 1 ОО kilometara u sekиndi. Elektricna ener.:. 
gija za stvaranje elektricnog lиka i elektro
magnetskog polja bi se dobila iz atoтSke ' 

. sionu stoje na · raspoloz~njи, bar 
koliko ·. se dosad zna, dva .. vida 
energije: . atomska i Sиncana. 
Medutim, vec do danas se teo
rtskiin radovima konstatovalo. 
da ы: se atomska energija mogla 
za pogon kroz vasioпu koristi ti 
na vise · 'nacina. u jednoj grиpi 
mogиcnosti koristila . · bi se . to
plotna energij а ' iz toplotnog re
aktora (kao sto је spomenиto) 
za иbrzanje gasa а и drиgoj 
grиpi bi se atomska energija di-

Slika sa jednog predavanja.-.....: 1. Prof. 'Кarman, 2. Ing. Stulinger, З. Prof. 
Akeret, 4. Irene Zengeт Bredt, 7. Dr Zenger, 6. Dт Bostik, 7. nas delegat 

Ing. Ajvaz. 

rektno ili indirektno pretvarala 
и elektricnи energiju а ova koristila za ubr
zanje gasa. Prva grиpa, koja је danas bЦska r~- , 
senjи ima· jednи : ()Snovriи mади ~а t~ Је' ~~ pt
zina isticanJa :gasa . moze Ьiti ' najvise ' oko . 20 
kilometara u sekиndi. N aime, tezi se da se 
brzina isticanj а mlaza poveca do maksimиma, 
jer. se time svodi na rninimum potrebna masa 

. gasa , lroj.u raketa mora nosi ti radi stvaranja 
mlaza. · -Tako ·· sa pogonom iz drиge· grиpe · ima 
vise' nade ka ostvЭJrenju vecih brzina · isticanj а. 
Ovde dolazi u obzir priniena novo · nastale mag
neto-dinamike. Iz atoms_ke energije bi se tran
sfoririacijom dobila eJektricna energija. Gas 

~nergij е. Ј edan rad iz ove oЬlasti ј е naroci to 
privиkao, paznjи. R.~di s.~ о kori~cenjи - riledu
zvezdariog: gasa:'· . ti >.kombiџaciji sa ···atqmskom 
energijom: Naime, danas se pretpostavlja da 
medи zvezdama postoji gas, mada izvanredno 
razreden, u stanjи plazme. Vasionski brod. bi 
svojim elektromagnetskim ··polj:em privla'cio . taj . 
gas, fokиsir_ao ~ ga . 'i 'Ubrzavao, . s~ya:r~j и~i . tim~ 
silи potiska za syoje · : kretaч.je. · paboni~, sila: 
potiska kqja Ы se .оv·оЩ prilikotn dobila bi ЬПа . 
vrlo . цэ.аlа . Vasions~i-.' br~ z})og·_- syoje · velike ·· 
mase . Ы · bio ·prinuderi ; ца· , se dиgo .. i.i.br~·zava ":
go~iriama. ' dok Ь1 postlgao ~ zadovqljavajиC.u br~ -
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zinu. Ali treba imati na иmи da se na medи
zvezdana ·. pиtovanja nece polaziti kao na vik~nd 
nego da се se morati racиnati sa velikim broJem 
godina. 

Iz gore izlozenog jasno је da .atorn:ska ener-
. gij а ima v.elike izglede da se pr1~en1 u a~tro
nautici, ali ostaju veliki tehn1ck1 ~ro~lem:. da 
se rese kao sto је, naprimer, smanJenJe tez~ne 
reaktora i grиpe elektro-generato:ra, rad sa vrlo 
visokim temperaturama, zastita od radijacije i 
drиgo. · 

Drugi vid pogona је pиtem Sиnc:ve e:r;er: 
gije. ·Prilikom planiranja leta kroz nas sиnca!l1 
sistem namece se koriscenje energije kоЈи 
Sиnce stavlja· na raspolozenje. Na K<?nflre~и 
nije bilo detaljnih radova iz o:ve oЬlastl sto Ј7 
malo i .zacиdavajuce, kada је poznato da ovaJ 
tip pogona ima dosta sanse. Ali zato је p~z~ati 
raketni strucnj ak N emac prof~ Zenger lZlsao 
sa radom »Izvori zracenja za fotonske rakete«. 
Ovaj pogon bazira na koriscenju » Mlaza ~ve~
losti« za stvaranje sile potiska.' Iznesene 1deJe 
i proracиni su za sada samo teoriskog karak
tera i cak se ne vide mogucnosti primene sa 
danasnjim stanjem tehnike. Ako ljudi и daljoj 
budиcnosti Ьиdи zeleli da ostave nas Sиncev 
sistem i otisnu se u setnju ро »Kumovoj slami« 
i јо8 za zivota zazele da s·e vrate na Zemlju, 
onda се morati nesto uraditi u pravcи ostva
renj'a ovakvog tipa pogona. Kod ovog sistema 
је karakteristicno da је brzina »isticanja mlaza<< 
ravna brzini ·svetlosti а kretanje samog broda 
treba da Ьиdе brzinom Ьliskoj brzini svetlosti. 

Svedoci! smo da astronautika brzo napredиje. 
Ostvareni su sateliti bez posade i .verovatno је 
da се и Ьliskoj bиducnosti oni biti i sa posadom. 
Нitac na Ме8ес је skora stvar, а put ljиdi .na 
Mesec opet realna budиcnost. Sv~ . to prip~da 
danasnjoj odnosno sutrasnjoj tehn1c1. Medиtlm, 
za medиplanetarni i medиzvezdani' let ima ј о5 
rrinogo da se uradi. Nije tи samo pitanje spo
menиtog pogona nego i .pitanje navigacije kroz 
vasionsko prostranstvo · i pitanje stvaranja po
trebnih fiziolosko-bio.lo8kih uslova za covekov 
zivot. Na Kongresu је par pred•avaca tretiralo 
proЬleme navigac~je. Postalo је . јаsш; da је to 
jedna vrlo kompllkovana stvar. Na сиlа cove
kova se u orijentaciji kroz vasionи apsolutno ne 
moze osloniti. Specijalni elektronski. mozgovi и 

. vasionskom brodu се vrsiti tи funkciju dobija-

ЛЕТ НА МЕСЕЦ _, 

Лансирање првих вештачких Земљиних 
сателита коЈе се данас, већ, претворило .У 
такорећи рутински поступак, пробудила Је 
сме.ле наде, не само код астронаутичара, да 
је Месец на домашају . човека. 

Тек пре неколико година, са задовољством 
су читани написи фон Бра:уна о техничким 
решењима која би о~оrућила човеково искр-

јисi podatke od radio-stanica sa Zemlje i po
lozaja sиsednih nebeskih tela. Iz refe~at~. se 

· vidi da se vec na nekoliko mesta и svetu tzbllJno 
rasmatrajи proЬlemi u vezi teorije i konstrиi"" . 
sanja ovakvih uredaja. 

Dosta govora је bilo i о ispitivanju viso~e 
atmosfere i interplanetarnog prostora. Kosm1c
ka zracenja, meteoriti i drиgi elementi се ?iti 
od zivotne vaznosti za budиce vasionske putntke. · 
Pored nekoliko teoriskih radova prikazani ~и · ' 
i prvi rezиltati mere:p.ja i ispitivanja ovih po
java роmоси vestackih satelita. Naroeit?' је. bilo 
interesantno predavanje Fon Braиna ~ nJe~o
vih saradnika koji su dali dosta detalJa, sllka 
i film о americkim satelitima. · Iz rezиltata me
renja роmоеи satelita videlo se da. је dosta 
stvari ranij е bilo teoriski i eksper1mentalno 
predvideno а takode i da se naislo i na dosta 
iznenadenja narocito sto se tice ~t:nz.iteta ko: 
smickog zracenja. Sovjetski strucnJacl sи d3:ll 
nekoliko radova iz oЬlasti dinamike kretanJ а 
satelita, organizacije optickog posmatran}a 
Spиtnika i ispitivanja visoke atmos~ere p~m~u 
Sputnika. Nikakve Ьlize podat~e n1sи ~а~1 n1 о 
satelitskim raketama ni о svoJlm satel1t1ma, а 
ni о svojim bиducim planovima. о ) • 

Na Kongresи је pokrenиt proЬle~. defп;н
sanja »vasionskog prava«, P.~oЬlem kOJl syak~ 
danom postaje sve aktиelnlJl• U tome sm1slи Је 
odrzan kolokvijиm и zgradi parl~menta? На~ 
na kome sи prisиstvovali mnog1 pravn1 strиc
njaci. Posle plodne diskиsije donesena је sle
deca rezolucij а: 

1. Da se legalni proЬlemi nastali ~azvojem 
astronaиtike obиhvate novom internac1onalnom 
konvencijom. . . 

2. Da se и okvirи Astronauticke federaclJe -
osnuj е stalan komi tet za vasionsko I?~ayo kroz 
koji . се pravnici pojedinih astronaиtlckl~. drи-
stava delati и okvirи S:QOmenџte konvenClJe. . 

3. Da se gornja rezolиcija pren~se Sekreta~и 
U ј edinj enih nacij а kako bi se stav1~o na znanJ 7 
da је Feder~cija voljna da s~rаЦиЈе na sv~koJ 
inicijativi na polju ast:ronaиtlke preduzetoJ od 
U ј edinj enih nacij а. . . 

Posto је program. Kongresa tscrplJet;l dele
gati su se dogovorili da se ponov:o do~odн~_e _na
dи и Londonи sa novim rezиltat1ma 1 radov1ma 
na polju astronaиtike. 

Ing. Vladimir Ajvaz 

СЛЕДЕЋА ЕТАПА 

цавање на Земљином природном пратиоцу. 
Ипак, у дубини душе, чак и већина астрона
утичара није веровала у тако скоро оства

рење овако замашних ~нова научне м~ште. 

Претпоставке о непосредно прет~'ГОЈећем 
лансирању сателита око Месеца КОЈе су се 
појавиле у ери спутника биле су одраз дав
нашњих жеља и сада .већ технички сасвим 
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основаних очекивања, но чинило се, и пре

тераног оптимизма. 

Иако је, својевремено, у јавности опширно 
коментарисана реакција у САД на предност 
СС.СР-а у јуришу у .васионски простор, ипак 
се ни ј е претпостављало да he она довести до 
напора да се добије "друга рунда" на астро
наутичко:м · пољу и да ће се то огледати у 
низу мера реорганизације и преориј ентисања 
научних напора у САД и неколико про ј е :к ат а 
за техничко остварење лансирања ракете 

према Месецу у блиској будућности. 

ProfМIIonl Ton•• --'---

6 ~~~:::~~~~.~:: • 
(4jlutpment locot~ 
C'entroHr Wtthin r.,., Clu•t•rl 

L.ondinr ~,,.,,Ј 

Сл. 1. - Схема ракете "Миzрапт" како је зами
шљају три ипжењера Бритапскоz иптерплапетарпоz 
друштва. Ракета је без посаде, а њо.м, би се испи~и
вала површипа Месеца. 1 - Дирекциопа а-н.тепа 
(веза Месец- Земља), 2- Суu'Ча-н:е батерије, окл<;>
пљепа опрема и хемиске батеризе, З - Hoze за 
пристајање, 4 - Покретни ракетни .мотор, 5 - За
штитни оклоп против прашипе прилико.м приста

јања, 6 - Резерврари поzопске .Материје (у средини 
позади резервоара налази се жироскопски стабили-

затор и радио висипомер). 

Напори САД 
1 

Сетимо се низа критика упућених на ра-
чун политике . стварања научних кадрова, њи- -.... 
ховог положаја у друштвеном систему Запада 
и ривалитета између три рода оружаних 
снага САД у напорима, између осталог, и на 
пољу ракетне технике и лансирања вештач

ких Земљиних сателита. 
То је, после успешних лансирања прва два 

спутника, довело до неких мера концентра

ције научно-истраживачких радова у давању 
већих овлашћења · централној америчкој ар
миској агенцији ARP А (Агенцији за пројекте 
у напредним истраживањима). Даље, при
премљен ј е и изгласан законски предлог за 

реорганизацију највеће научно-техничк~ ваз
духоnловне истраживачке институциЈе на 

светУ NACA (Националног саветодавног ко
митета за ваздухопловство) у САД, у NASA-y 
(Националну ваздухопловну и васионску 
агенцију). Исто так_о, обра.зован је и специ
јални одбор Претставничког дома САД за 
астронаутику и васионска истраживања. 

Сада се чује да је армија САД/ дала а.псо
лут:Ни приоритет пројектима за лансирање 

ракета на Месец и изграђиваље сателита у 
претежно војне сврхе. Очекивало се да ће се 
вештачки Земљини сателити првенствено ко
ристити за ·сврхе извиђања, као нпр. у про
јекту нисколетећег сателита "Сентри" (ра
није "Пајп Пајпер"), чије лансирањ~, наво
дно, претстоји у јануару 1959 године: 

Постоје, међутим, тенденције да се они 
користе као важна карика у систему мера 

борбе против непријатељских пројектила, 
благовремено сигналишу_hи њихов долазак. 
Томе би, наводно, требало да послужи и ста
ционарни вештачки Земљин сателит из про
јекта америчког ратног :еаздухопловства "Зе
нит" који се спрема за лан~ирање, такође у 
блиској будућности, на висину од 36.200 к.м.. 

Као што је познато, осматрачки, пак, са
телит "Сентри" ("Пајд Пајпер") треба да се 
лансира на путању сев.ер-југ, са новоизгра
ђене базе ратног ваздухопловства Кук у Ка
лифорнији. Засад, .:t<:ao први степен ракете- , 
носача биће "Тор", са каснијом перспективом 
"Атла~ом", са којим још постоје тешкоће. 
Предвиђена висина кружења са,телита јесте 
480 к.м.. Почетна тежина самог сателита ра
чуна се негде у области 544 до · 680 к2. 

Једно је изван сваке сумње- вештачки 
Земљини сателити престали су да буду само 

Сл. 2. - У метnи'Чка репродукција изzледа . ракете 
"Миzрапт". Ово · је уствари друzи степен који па,: 
љењем сопствепоz ракетпоz мотора · успорава "пад 
и пристаје па Месец. Први степен - ракета-поса'Ч 
- не види се па овој слици, јер се веh одвојила од 
дpyzoz степена. Уз помоh радио висипомера коп-

тролише се пристајањем па _Месец. 

i· 

r; 

1. 
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научни инструменти и то је осигурало љи
хово постојаље и даље развијаље и по за
вршетку Међународне геофизичке године. 

Лаисирање -човека у васиоиу 

Још 1947 године, чланови Британског ин
терпланетарног друштва . Смит (Smith) и Рос 
(Ross) објавили су планове пројекта за кор_и~ 
шћеље ракете "V-2" за лансираље човека до 
висина од преко З20 к.м. . Карактеристике ове 
ракете биле би, по Њима, следеће: укупна 
дужина 17,54 .м., највећи пречник 2,18 .м., те
жИна прилИком лансираља 20.900 к~, потисак 
мотора 27.200 %~, у трајаљу од 10-11 се-к. 
Херметичка кабина за пилота била би сме
ш~ена, према овом пројекту, у носу ракете . 
КОЈа би се лансирала вертикално навише. 
Њено укупно · време пељаља износило би 

. ' 
према прорачуну, 6 минута и 16 секундд. 

Сада овај пројеl{тил поново постаје акту
елан, када се чvie да се а.."\iеричка Армија 
припрема да пошаље, у пројекту "Адам", чо
века, на висину од 240· к.м., смештен ог у носу 
ракете "Редстоун". У вези тог пројекта чује 
се да "пилотова" цилиндри:чна капсула-ка-:-
бина има приближне димензије од 1,8 .м, ду- . 
~ине и пречник око 1,2 .м.. Наводно, овај про
Јекат оствариће се врло скоро и обухватиће 
четири лансираља овакве ракете, од . којих 
прва два само са мајмунима. Каже се да би 
ове р~ете-носачи човека достизале убрзање 
од наЈвише 7 g у трајаљу .од 160 се-к. Спу
шrаље капсуле_ с пилотом обавило би: се па-
добраном. · · . · - . . · · . . 

Цосл_е лета п:Илотираног рс.шетноr е~~це~· 
· р~енталног ~виона Норт Америк~н .'7,X..;15i' .. 
КОЈИ се очекуЈе у непосредној будуЩiqс~, 'то 
би -?ио следећа, природна, . етапа Да:љег _· - ра...; 
з в оЈ а ; . : · .. · . ' ... 

· Најзад, већ. се увелико пише о так6ђе ·а~е~ 
ри:ком пројекту "MISS" (Човек у васион~) 
КОЈИ Се,: ОДНОСИ на први амерички -вештачки 
сателИт -са · посад~м, на кружном орбиrу . на 
ви:~ин:и . од _ З2О .. -к:.Ај., ·· са временом ·трајања оби
лq.~~:к;а ок<). Зеl\fљ,е · од уК;упно 24 часа, наравно 
У~ .слетаље пилота коЧељем брзиliе кру~ења 
п~с~ним ракетнИм ~ртором. За време првИх 
ла11с~р~ ове • с~телитске ракете · предвИђа. 
се краЈ 1959, · . ~дносно почетак ·1960 године. 
Св~ . rџто се зна о овом пројекту, то· је да 
би тежина самог · сателита износила укуrшо 
11?З к~ а човека и 6преме, заједно са кабином, 
КОЈа би ?могућ;ила љегов опстанак и сигурнИ 
повратак, само З87 к~. 

. . . . . 

Прве вести о nЈlд-н.овиАt,а за .л.а-н.еирање ракете 
- _ : .: · . . ua М е с ец . · 
Прва званцчна вест о року оствареља ра- -~ 

кете · за Месец, ._засад наравно само без по
саде, · ?бјављена · је Н) јуна ове године у САД, 

· .када Ј е . генерал Андерсен, директор Службе 
за истражив.аље а."\iеричког ратног ваздухо- · 
пловства, - ИЗЈавио да ће се, током августа ме

сеца 1958 . године, испаЛити прва ракета на 
Месец, са Јединим задатком да га Погоди, прЈ1 
чему ће дати "извесне индикације" о извр-

шеном задатку. Ово последље изгледа да није 
много лакши проблем од пnвог лансираља 
сателита. · · 

Касније је објављено да се припрема сим
биоза између успелог вођеног . пројектила 
"Тор" идругог степена "Венгарда", плус нови 
трећи степен, за другу Месечеву ракету. Нај
зад, писало се, ни маље ни више, него о пет 

већ . усвојених пројеката за достизаље Месеца 
-З проЈекта Ратног ваздухопловства САД и 
2 арl\4иска пројекта а, касније, још · з пројектА 
Армије САД којИ, наводно., треба Да користе 
као прве степене успеле вођене про ј ектиле ~ 
"Јупитер" . средљег домета и "Јупитер Ц". · 

Као изненађеље дошла ј е вест о кредиту 
од скоро З милиона долара који је дат само 
Кал:Ифорниском технолошком институту ~ 
Лабораторији за :м:лазни погон, · за развојни 
рад на пројекту Месечеве ракете названом 

"Јуно", по којем Месец .треба домашити пре 
краја 1958 године. 

Ко-н.кретии проје~ти М есе-чевих ракета 
Изгледа да ће џрва практична Месечева 

ракета бити заиста комбинација "Тор+ Вен
гард П + III степен развијен из "Венгарда 
II!''. Јавља се да · би :. она мог ла одбацити до 
близу Месеца 9-25 i~ корисног терета. 

Као и код "Венгард~", наишл:о се, међу
тим, на извесне · почетне тешкоће, каже се, 
са ракетним мотором Норт Америкен за први 
степен ове комбинације, с потиском 59:000 к~. 
Тако ·_ се већ рачуна са извесним закашљењем 
"авгусrговскоr" лансиоања за које -ј-е, своје-
времено, био постављен рок од 6 месеци. . 

Исте тешкоће наишле су и са мотором, та
кође Н~т А"\iерикен, за армиског "Јупитера", 
па се чуЈе да. до испаљиваља ове друге ком-

1 бинације неће д~hи пре наредне зиме. 
1 Према вестима, наводно из поузданих из-
вора, Ратно ваздухопловство САД рачуна и 
са могућим лансираљима Месечевих ракета 
са великих пластичних стратосферских ба
лона, слично проје~ту "Фар Сајд" из прошле 
године. У овом случају, под претпоставком 
ПОСТИЗањ(i идеали~ . стабИЛНО~ТИ И непокрет
НОСТИ ба.Лона: у тренутку исiЈаљивања ракете, 
см~тра се · да би се м.огло избацити непуна 
3 к~ корисн<?г терета чак до МесеЦа. О овqј 
могућности било је већ говора и раније, на 
Астронаутичком к~гресу у Риму, 1955 го
дине. 

· Тако се очекује да ће ове јесени бити цз
вршен покушај лансираља ракете на Месец, · 
са бf;лона, ~астављене из пројектила · "Најк
Зев~ , · ,,НаЈк-Херкулес" (или ,;Сарджент"), 
проЈе~тила "ASP" за с<>ндираље атмосфере 
и проЈектила "Локи"; · · 

Разматра_ се,' такође, и . могућност кори- . 
шћења· једне 4-степене верЗије ,,Венгарда'' За 
исту сврху; али уз испаљиваље са Земље, 
С теретом O,l( неnуна 2 . к~, у виду 1-ватног 
радИо предајника за пратећи систем МИни~ 
трек који треба да утврди да ли је . васцонска . 
ракета "nогодила" Месец или не. · 

У специјалR()м БиЛтену Британског и:н
терпл_анетарног друштва посвећеном сате.т.iи- · 
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тима, са горчином се објављује изјава прет
седника Кинеске академије наука Куо Мо-Јо 
"да су кинески научници одлучни у томе да 

ускоро лансирају кинески вештачки са

телит" . 
Исти Билтен истиче да би нови енглески 

пројектил · дале:ког домета де Хевиленд ·(Ролс
Ројс) Спери назван "Блу Стрејк" могао; . ако 
би се oдl\iax започело са радом, за две године, 
узнети првог енглеског вештачког сателита 

до путаље кружеља. око Земље. 

. Шта се -чује иЗ СССР-а? 
Осим уопШтених изјава о моrућностима 

лета н.а ·Месец и уоi1ште у васиону; · постиза
њем брзине ослобађаља ОД Земљине теже, . 
пропагандних изјава да ће то бити учињено 
по први пут од стране СССР-а и·њајављиваља 
да је тосада наредни задатак у којем се још 
очекују многе :rе~коће, . из· Совјетског СаВеза 
није се чуло доскора joriir нщпта конкретно о 
даљем·· развоју делатности у смислу. отиски
ваља у васиону. 

· Недавно, истИна, пала ј е изјава у Москви 
да им - је сваког · тоенут:ка. · моrуће · лансираље 
једне васионске ракете, алИ Да то зависи од 
"сврсисходности" пројекта. 

Исто тако, члан совјетске Академије на
ука, познати научник проф. Јуриј Победонос
цев, недавно је изјавио, на ГодиШљој скуп
штини Пољског астронаутичког друштва у 

Варшави, да ће се у СССР-у ускоро ланси
рати једна ракета на Месец. Том прилИком, 
проф. Победоносцев, према писаљу западне 
ваздухопловне штампе, "није тајио да је низ 
покушаја · лансираља сателита у Совјетском 
Савезу доживео неуспех". · _ 

Пре непуних годину дана, опет, у време 
лансираља првих Спутљика, много се писало 
о пројектима совјетских научника Чебота
рева, Ј егоровича и Хлебчевича, . али о њима, 
осим врсте путаље којом ће се ићи на основ.у 
љих око: Месеца или . на Месец, нису донете 
никакве подробности. 1 · 

Последљи, III Спутљик, оД 5 маја 1958 го
дине, тежио је, ни маље ни више, читавих 
1З27 к~. Нека, пак, расматраљ~ ље~qв·~х прет
ходника, уколико су заиста бИли· лЭнсирани 
уз помоћ углавном класичних хемиских го
рива, како се то тврдило, дала су следеће по
датке о реду величина вишестепених ракета, 

љихових евентуалних носача : 

Спутњика . [: дужиНа З8,З .м,, највећИ преч~ 
ник 4,95 .м., тежина у полетаљу 96 тона и по
тисак I степена 205 тона. 

Спутњика II: дужиНа З4,4 .м., највећи цреч
ник 4,95 .м., тежина у полетаљу 100-140 тона 
И потисак I степена 2З5 тона. 

То је најбољи доказ · колико су се совјет
ски научници и технИчари већ заиста - при~ 
ближили остваnељу Месечеве ракете: 

Потпретседник Британског интерплане
тарног друштва Гетленд објавио је, у посеб
ном Билтену Друштва намељеном штампи, 
податке о свом пројекту инструментаЛне ра
кете која би могла да слети на Месец. Овај 
пројект назван скраћено "МИГР АНТ", према 

Гетленду, биће могуће спровести чим се 
остваре први вештачки Земљини сателити 
тежине реда З-5 тона. Гетленд је, тим по
водом, објавио и неке цртеже васионске ра
кете за Месец које доносимо. 

Мо~уhи путеви до Месеца 

Засад, од свих :м:огућих · комбИнација 
оствариваља првог додира са Месецом, спо
миљу се само они, нама сада најприступач-

СА. 3. -"Тор" + "Ва.иzард". 

нији: "пуцаље" на Месец уз евентуалну екс
_плозију атомске бомбе приликом пада (про
тив чега су се · подигли многи приговори), 
:запаљиваља магнезијеве бомбе ради даваља 
сигнала о стизаљу, на циљ и ношељем радио 

уређај а- чији би престанак рада и мерено уда
љеље У. том тренутку дали одговор да ли ј е 
ракета стигла на циљ, сем, наравно, неПре
кидног праћеља у току IЬеног лет~ . Према 
Месецу, захваљујући емисија са ракете. · 

То би, истина, био тријумф технике и тач
ности, али иначе, другог знатнијег резултата, 
осим раније Поменутог, не би дало. Зато се, . 
као следећа комбинација, рачуна ·са испаљи
ваљем ракете - вештачког Месечевог сате
лита, односно ракете кој а ће само да обиђе 
супротну Месечеву страну· која се, највећим 
делом, са Земље, никако · не може видети, и 

да се врати натраг ка Земљи, одашиљући 
сигнале о извршеним мерељима или, евенту

ално, чак и снимаљима. 

Слетаiье на Месец и повратак на Земљу 
сателита, као и повратак сонде са Месеца су 
тек даља перспектива развоја у овом правцу. 
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Када бисмо, например, као базу рас:ма
трања могућности оствареља једне ~000 тон
ск~ Месечеве ракете узели у комбинацију 
три могућа случаја: 

а) пад ракете на Месец, 
б) лансирање ракете око Месеца само са 

једним обиласком с друге стране и повратком 
у путању круже:Ња око Земље и 

в) повратак Месечеве сателитске ракете у 
путању кружења око Земље, после више оби
лажења око Месеца, уз употребу хемиских 
горива, могли би се добити подаци слични 
онима које је објавио немачки астронаути
чар Келе, сређеним у таблици коју објав-
љујемо: · 

Случајеви 

1 

а 

1 

б 

1 

в 

, Потребна карактеристи- 13,5 15. i8 
.... 

чна брзина (км-'сек) 

Средња брзина млаза 2,5 2,5 2,5 
ракетноr мотора (кмјсек) 

Однос маса 230 400 1450 
Ј 

Број степени 

2~1 
6 8 

Користан терет послед- 1500 15 
њеr степена (кr) 

1 1 Потисак у полетању (т) 2500 2000 2500 

Број мотор_а 20-25 20-25 25-35 

, Снага у милионима RC 120 120 150 

Укупна дужина у 45 

1 

50 60 
полетању (м) · · 

Највеhи пречник (м) 12 12 14 

Ово нам даје прилично добру слику реда 
величине напора. кој е треба у ложити да се 
инструменталне летелице без посаде пошаљу 
на Месец или у његову близину. 

Икж. В.л.а-дислав Maтqвuh 

POSETA PRETSEDNIКA IAF-e G. HELIJA 

Pretsednik Medunarodne astronaиticke federacije 
g. Endrи Heli (SAD) boravLo је ·и Beogradи, и vremenи 
od 17-19 marta ove godine, na svom obllaskи nacio
·naLni·h ·raketnJi.h i a~stron-aиtiiCkih organizacija и Evrapi. 

Docekan na aerod·romu и Zemunи od •stra•ne Ing. 
Koste -Sivceva, pretsedlnika A:stranaJUtiCkog d·rиstva 
VSJ i sekreta1·a Drиstva Ing. Matovica, g. Heli se 
{)dmah odvezao na Pravni falkиltet; gde је pred prelko 
300 slиsa-laca odrza/0 vr~o шреlо predavanje о vasion
skom p!1aVIU, posle . cega је иsledila diJSikUJSija. 

Pretsednik Medunar.odne astronauticke federacije 
Endru HeLl па konferenciji za stampu. · Desno pret
sednik Astronautickog drustva Ing. Kosta Sivcev, levo 

sekretar Ing. Vladislav Matovic 

Sиtradan, u prostorijama Save:zinog odbora VSJ, 
g. Heli је odrzao :konferencijи sa prestavnicim-a do
mace •StalniPe ·а istog ,daJna uveee -odgtovarao na pita·nja 
claJnova Udтиzenja za medиnarodno . \Pravo NR SI'Iblje 
- Sekcija za vazdиhoplovno pravo, na Pravnom 
fak,иLtetu. Sиtradan g. He-li otpиtovao ј-е avionom 
za Rim. 

Pre svoje posete. .Beogradи, g. Heli oblsao је astro
naиti.Cke ol'lganizacije Irske, E'ngleske, Zap. Nemacke, 
Francusk-e, Belgije, Holandije, CSR, Pc;йjske, Svedske, 
Danske i Svajcavske. · 

V.M. 

О polarnoj svetlosti 

Меdи najlepse prirodne pojave svalkako sp~da 
polarna svetlost, pojav·a. koja је kod nas re1ativno 
retka, ali se и pola·rni-m 'кrajevima pojavljиje mnogo 
cesce._ otиda јој potice i ime: »po1arna svetlos.t« ш 

-»sevema svet1ost« na sevemoj polu1Japti, odnosno 
»juZпa wetlost« na ј .иZrю.ј, Hi pa!k zbog slienosti nekih 
oЬlika p_olarn•e svetlosti sa svitanjem, - »polarna 
zora« (sevem.a, odnosno jruzna). -· 

* 
Po1a-r:na svetl9st se najce8ee jav]ja unu.tar poja

seva poluprecnika oko 20°, koji okтuZиju severni i 
jиzni geomagnetni· pol. Sevemi -geo.magne.tni pol 
nalazi se na 78,05 sevem:e geogra:fэke sirine i 69,00 
zapadne geo.grafske dиZine; otuda predeli na Zemlji 
sa istom geog·rafs!kom s·irinom i razlicitom geograf- · 
slrom dШinom nemaju jednak Ьrој cestina pojavlji- · 
vanja polarne svetlosti. 

Unиta•r оvф. pojas~va najvece cestine polarna 
svetlost se vidi. gotovo svake vedre noei, а prema geo
·magnetnom seveтu i јиgи cestina opada, tako da se 
u nasim kтajevima javija prosecno samo jedan put 
godisnje. Bilo је slиcajeva kada је polaтna svetlost 
videna i и 1Ьlizini ekvatora. 

Za poslednjih 100 godina zaЬelereno је olro· 15 
neobleno jaikih polarn•ih . svetlosti, videnih i и sasvim 
niskim sirinaJma. Plroи.Cavan.ja pdkaz;ujџ da sи se sve 
ov.e pojave dogodile u ·godinama iЬI1iSkirJ:l maksimumи 
Sunceve aktivnosti, vecim delom и godinama iza mak
simuma: Najcesce sи se pojavljivale и martи i sep
tem:Ьru i и bl~slcim mJesecima, а nij'edan pu.t и junи, 
jU!lи, a-vgustu i decemb·ru. MedUJtim u sevemim kra
jevima najveea eeStina poja-vljivanja pada sredinom 
zime. 

s obzirom na cinjenicи da dosad jos nikad nisи 
vrsena sistematska osmatra-nja polame svetlosti sirom 
sveta, moze se pretpostaviti da је .prosecna иcestanost 
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olame svetlos·ti u nizim geografэkim sirinama ipak 
~еса. Ovo naroeito vazi za јиZn•и роlи~?рtи koja је 
najvecim delom pod vodom. 

* 
Iako se и polarnim krajevima vrlo cesto ja:Vlja! 

ipalk se о ovoj _pojavi .. jos ne ~а ~-ogo. ~ _P~1rod1 
polame svetlostl postOJl danas v1se terlJa, al1 ш Jedna 
od njih nije potpuna. _ . 

Као dosad najbolja moze se smaJtra.t1 Chapma~-
Fe'ГI'aтo-va teori.ja, ро ko}oj_ pQlam·a sve:tlos~ nas~~e 
и · zemljinoj atmos·feri treщem nael,ektri:Saшh dellca 
koji potiC.u od Sunca о atm~sfers~e cestic~. Sva do
sadasnja osmatranja i рrоисауа:ща Ulka~uзи na ne
pobltn·и povezanost izmedu veldдпh erиpCIJa na Suncu 
i pojave polarne svetloSiti, koja obleno usledi pr~
secno 16 - 30 ca.sov.a posle toga, rede posle mаще 
od 12 c(;'s-ova, а ponelmd i 4-5 dana docnije. Ova 
veza uooena је jos u prvoj pol10vini XVIII veka. 

-poljem .utice na njih, cim јој, se do-voljnt? priЬli~e. 
Zemljino ma~netno J??lje g~~ce ove g~S?V'~t: ~estice 
prema predellma kOJl ?k;~UJ~. severш 1 Ј~Ш geo
magnetni .pol U!brzavaJиcl Щlhovo kretaщe, tako 
da oni, zahvaljujuci ovom иibr:zanju, mogu da prodrи 
i d'O najn:iZioh sk>jeva a~tmosfere. 

Ova uzajamna d!ej!Stva Zemljinog magn.etnog polja 
i naelek.trisanih delica lkoji potieu od Sunca remete 
normalno stanje и Zemlj'inom magne.tnom polju, iza
zivajиci 111Jagle proщene 111 njemu, nazvane magnet-: 
ni-m olиjama. Veza ·izmedu pojave polarne svetlosti 
i magnetnih oluja otkrivena је јоо . u. prvo~"polovini 
XVIII veka. Pojave polal"'le svet:Юst1 u niZlm geo
grafstkim sirinama vec'inom su рга6еnе jaCim magnet
nim olrujama lkoje oblcno ne trajи ooze od 12 casoya. 
Za vr.eme najj:ace oluje polarna эvetk>st se prost1re 
do najnizih geografskih sirina. 

Najmanja visina na kojoj је videna polama 
svetlost _ Ьila је oko 60 km, а najveea oloo 1000 km 

s~. 1-9. Neki od glavnih oЫika polarne svetlosti (snimci uzeti iz »Photographic Atlas of Auroral Forms«, 
Oslo, 1951) · 

za vreme ovih eгupcija iz Sunca se iz:ba.cujи 
mlazevi :gasova maile 1gustine ikoji se sastoje и,glavnom 
od atoma vod0111ika. O_vi delici nose , soЬom naeJ..ektri
sanja jednaka ро velicini, ali ·suprotnog znaka i krecи 
se veltkom ·brzinom kroz medиplaneta:rni oprostor (pro
secno oko 1000 · km/sek). Ako su mlazevi ovi-h delica 
иsrnereni ka Zemlji onda oni, pri•Ьlizivsi se Zemljinoj 
a.tmosferi, mo.gи da 'izazovи ·niz -;paremecaja na Zem~ji, 
od kojih је vidljiva samo polaтna svetlost. Jacma 
i prostranstVIO ovih poremecaj а na Zemlji ~~vise о~ 
gиstine, Ьrzine i kolicine Suncevog gas.a kOJl prolaz1 
pored Zemlje." . . . ,. . 

Ali ne samo da ovi naelektr1sam dећс1 uticи na 
Zemlju, nego i Zemlja svojim ~lektrO'Ц'lagne,tnim 

ali se 0/Ila ipak naJ~e8ce javlja na visinama izm:edи 
90 i 150 km, tj. u jonosferi, gde izaziva vece ili manje 
po:remecaje и raspoтedи jonosferskih slojeva, poznate 
pod . imenom jonosferske oluje, koje oteZavajи radio
prenos na srednjim i dugim ta1a•siiffiЭ.. Na telefonskim 
i telegrafstkim linijama ta'k{)de se otezava prenos. 
Naprotiv kratki radio-tail.asi se vrlo dobro prenose 
z,a vrem~ poja.ve polaтne svetlosti, odbljanjem о na-: 
elektrisane deli.Ce koji је p-rouzr01.kUjи i mogu dospet1 
do znatno vecih dailjina, nego u normaJnim prilikama. 

* 
Ј а ~ i -ri а s ј а ј а po1ame svtetlosti оЫсnо se pre

cenjи]e, po8to ona· retko prevazila~i svetlost Meseca 

!. 
1 

1' 
1 
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З dana ·Рге punog. Ipa1k је bilo i tak.o sjajnih po1arnih 
sv·~tlosti da su se pri njihov·oj SVie1:Љoэti mogli napolju 
ob·av1jaJti poslovi ka.o ·da · је dan. . 

В о ј а po1ame · svetlosti . · ј-е оЫСпо ·· ~uto-ze:lena 
ili belicasta, а moioe Ьiti i naran·d.Za&ta, cгVena, tamno 
orvena, ра cak i p1ava i lj·ublcasta Ш ljuЬicasto
siva. OЬlici sa p1a.'V'O'!Ii bojom su .'retdd. Izvesni · оЬИсi 
(lu:kovi) mogu imati narandZasЬu i1i сгvеrш donju 
ivicu. Meretn.ja Si\.1 pokazala da SU: t-a.kw: ivice пшюgо 
blize zemlji, nego dru-gi tipovi. OЬlici crvene ооје 
najocesce se prostiru u pravcu geomagпetnog meridi
jan·a {zr.aika.sti oЬlici). Ponetkad se moi·e pojaviti i vise 
Ьоја istovгemeno. · . _ 

Izvesni po.smatrati .po1arne svetlosti tvrde da su 
za V:reme ј a!kih рој а v:a polarn'e . svet1osti euli s 1 а Ь 
s u m. Vkoliko је to· i taeno, ne Ьi se mog1o pтet
postaviti da zvuk proizvodi neposredno. polarna sve
tlost, posto se ona oЬicno jav1ja na vi·sinama gde је 
gustina vazduha vrlo ma.1a. 

Dvana.est g'Iarvnih od dos.a·d u.ocen; h obHka po1arne 
svet1osti grupisu se na sledeei nacin (u zagradi su date 
medunarodne _pzna!ke pojedinih oblika.): r 

1) S.iaj ' pri hori_zoritu u pravcu pola (G), ћomogeni 
liukovi (НА) i 'homogene trake (НБ); . · 

. 2) Zra·kaiSiti oЫici: ZJГakaэti lukovi (RA); z-rakaste 
trake (RB), draperije {D), kruna. ili korona (С) i иSarri-
ljeni zraci (R); · · 

З) Di~e povrsine (S); 
4) Pu1sirajuci oЬlici: pulsira.j-uci. 1:ukovi (РА) i 

pu1sirai11ce povrs.ine (PS); 
5) Plamsanje (F). _ 
S ј а ј џ · р: r а v с u р о 1 а (Q), {s1. 1 pri horizontu), 

oЬieno se jav1j~ na pocetkiu pojave kao sla.Ьo ili ume
reno sja.ina . pavгSina pri severnom · horizo.ntu na ~...: 
verno.i oo1u1opti, odnosno pri j.uznom na juinoj. Sjaj 
је n.aHaci :pr~ horizontu. а i-duci prema gore i prema 

· ivicam.a sve • је s1aЬi_ii. taJko da su ivice n·ejasne:· Obl6no · 
је belicaste · ш crvenkaste ·Ьоје u vec.im geomag~~t- · 
nim s~ riлama, d;qk је u pre~elima .minimaln.e ce.c;tine . 
poiavliivanja (izme<;1u 45° N fJm • i:· 45° S gт) · oЬicno · 
crvenkaste Ьоје. Ovai· oЫik lici- ria .'s:vitanje zore~ - z'Ьt>g 
cega se polarna svetlost ce-sto naziva:·· »po1arna·. zor:a<<. 

Н о m о g е· n i · 1 u 'k о v i (НА), . (s1 · 2), piu.Z1:1ju se 
oblcno preko celog neba, b1iz€ · horiz6ntu (severnom, 
odn. iuznчm); norma1no na pravac. geOtrrщg:iн~tnog 
m.eridi.ian.a:,- а mogu se ooiaviti i Ьlizu zenita; Donja 
ivica im i·e· оЫ-&ю sjajriija i •· ostriia Od goщie.- Ispod
d<mie ivice o'l?icno se- · .iasrio · vidi tamni deq ·n~pa 
lkoiim se ovai·'oblik r.azHkuJe od ·!p!Гethodnog: Pone'kad 
se poi:avi i vise lukova istovrein'eno. Lukovi mo~11 da 
se poiave i iednim .svoiim de1om. Ovi o.bli:ci su oЬicno 
ili neD<>ik'гemi ili . sla:Ьo po~kret..ni. f . , ·. · · 

A!ko . se · pc)1ama . s'VetJ.ost . рој avi · u oblikц , pravilnog 
1uka, 01d iruteresa је da se· izme:ti, bar priblizno, pod 
koiim ug1Qm · s.e vidi najvisa tacka donje :ivice 1uka, 
·raC.una_iuci Od horizonta. . 

Н о m о g· е n е t r а k е . (НВ), (sl . . 1 iznad ·sjaja pri 
horizontu i sl. 3), s·u slicne homogenim 1ukovima, sam'o 
sto nemaj:U P'Г'avilan OIЬlik kao duga, VeC imaju jeda.n 
ili viS!e nabor.a lkao traka. ОЫ.еnо su brze .p(>;kretljive· 
od 1ukova. Kreeu se u pravcч istok-zapad ~1asastim· 
kretarijem Ш mogu d:a oscilUju u · pra'Vcu $ever-jug. 
Sirina im .ie vrlo razlicita, оЏ sasvim uskih''_ tra':ka р а 
do t.a:ko sirokih da one lice ·na zavesu. . 

Trake, . 'kao i lukO'Vi, su oЬicno Ьelicaste ili zuto~ 
zelene boie, а mogu Ьiti i crvene. P01nekad imaju 

· crvenkas:tu donju ivicu, dok im је osrtaH deo Ьelicaste 
ili zuto-ze1iene Ьоје. Svet1ost im оЫСпо nij.e mnogo 
jaka. 

Z r а k а s t i 1 u k о v i (RA), (s1. 4) i z r а k а s t е 
t r а k е JRB), (s1. 5), su oЬlici koji se javljaju oЬicno 
posle sjaja u pravcu .pol.a i homo~ehih Iukova · i traka, 
i1:i se razviiu iz niЉ; ЬПо u celosti bllo j•ednim de1om. 
Pre ne.go sf;o се homo~en -lu'k oostati · zrakast, on po
-stane vrlo siaian d11z donje · ivice i tada ·se . nag!o mc~ 
·n i.a -н :т.rakast luk, ili .se 'pretvor:i · u ·usamljene :zrake. 
Zra,kasti JukoVi i zrakaste · trake lice · in.a homogene 
1ukove i trэ.ke, samo sto se sastoje iz ni.za vertikalnih 

· zrakova koii mog11 Ъiti ~ЩSto poredani · je_d.an po·red 
drugog, а mogu Ьiti тasttti. · 

D r а D е r i .i u Ф), (-s1. 6), imamo kad su kod zra
ka~Љ traoka zraci vrlo d·ugacki, te Нсе na .zavesu 
koHt , se leprsa ро · nebu. Draperija је oЬicno· јасе 
osvetljen·a u d6!njem delu. · 

· U s а m 1 ј е n i z r а с i (R), {s·I. 7), pretstav1jaju 
cest oЬlik polarne svet1osti koji lici na prav i skoro 
vertika1an snop svet1osti reflek:tora sa ostrim verti
kaolni·m ivicama. Poj-cwljuju se Ш pojedtnaeno ili u 
v.elikim snopovima, а mogu se pojav.iti i sa dтugim 

_obl:icima .. Dosadasnj а proucavanj а · su . p'okazala da se 
zraci pojavljuju i na · vrlo velikim vis-inama . iznad 
zem1je. Zraci su n·aj-s1ablje svetli pri vrhлi; а najjaca 
im је svet1ost na mestu koje је otprilik:e za trecinu 
uda.ljeno od podrioZja zraka. Боје su najcesQe- .crvene. 

S u n с е m о Ь а s ј а n i . u s а m 1 ј е Ii i z r а с i su 
od narocitog interesa za nauku. Ovi zraci iz1az.e iz Ze~ 
mljine senke, Ы1о и ce1osti · Ьi1о delimicnQ, te . im је 
deo koji izlazi iz senke osvetljen Suncevom svet1os(:-u. 
Oni su oЬicno vrlo visoki; а Ьоја im је p1ava ·щ 1juЬi
casta. Ukoliko se delimicno nalaze u senci, donji .deo 
moze imati ·drtigu boju i s1aЬiji sjaj. Ovakvi siJ оЬПсi 
retki, а vide se оЫсnо na zapadnoj strani neba ро .. za-
1asku Sunca i na i!Siocnoj strani pre iz1aska Sunca. 

К r u n а - k о r о n а (С), (sl. 8), је oЬlik koji na
staje z:bog dejstva perspe~ktive, ako soe snon zrakova 
nalaz.Ji vi.soko na neЬeskom svod·u (Ьliz,u zenita). Tada 

. izgieda kao da su svi zraci uprav1jeni u pravcu jedne 
centralne tack:e. Korona ·rnoze blti · razvijena u celosti 
ш delim.ien.o. . 

Difuzne povrsine (S), (sl . . 9), . jav1jaju se 
kao sjaine PD'Vrsine sHOn.e tankom ve1u prieko velikog 
dela nebeskog svoda ili kao usam1iena zaosta1a sve
t1ost iza 'drugih oblika po1arne ·SVetlosti (zrakastih 
obHk;a) . Ponekad .mtnogo lice па oЬlake. Боје su oblcno 
belicaste, a:Ji mogu ьш i 1jitiblcaste ili crv:ene, sto је 
naroCi.to uoe1jivo·. u pravcu ist.ok-zapa~d. Od sjaja и 
pravcu роЈа razИ:kuiu se ро tome sto .se •pojav1jru.ju 
znatno . vise iznad horizonta i sto su im ivice, iako 
difuzne, ipak ne5to jasnije. 

Р u 1 s i ·r а i u с i 1 u k о v li (РА) i р u 1 s i r а ј u с е 
· р о v r s i n ·е (PS). Ponekad polama svet1ost ritmicki 

puJsira: odnosno povгemeno iscezava i pori.ovo se po
jav1juje u periodima od nekoШoo sekrundi q-o nekoliko 
minuta. Ov.akvi _ oЬiici 'nazivaju se pu1sirajuci oblici 
polaтne svet1osti: Pulsiranae mooe Ьiti nag1o i jako, 
tako da. celi 1ukovi Ш povrsine iznenada iscezavaju 
i ponovo se pojavljuju. Pulsiтajuci Iukovi se оЫсnо 
1agano kre6u. · ~ 

Р 1 а m s а n је (F). Kad је ·razvoj polamte svet1osti 
na vrhuncu m-oze · se !Dojaviti specija1an oblik koji 
nazivamo plamsaniein. Оп se sastoji . iz ta1asa svet1osti 
koji .s:e 1Ьтzо kre6u prema gore, j,edan · za drugim u 
pravcu zenita. Ta1asi · mogu da se sa~toje iz celih 
lulrova koii se kreeu prema gore no.rm.alno na pravac 
samJh lukova. Pla.msanje me>Ze da. se pojavi i kod 
usam1jenљ · zrakova i difuznih povгSina, ciji se oЬl;k 
moile · videti jedino kad talas pre1·azi tpr·eko njih. 
u vecim geomagnetnim sirinam~ ovaj · oЫik ·se cesto 
p.ojavljiUje -'POS1e draperija i u;samljenih zra'kova. 

Navedent 'Otblici pretstav1jaju saino dv.anaest naj
p:IavnijЉ koji se najce8ce jav1jaju. Ima, medutim, i 
dnt.gih oЬ1ika koji ne mogu da se sVтstaju u .gor.e 
navedetn.e. · Oni ni·su jos ni prouceni i zato su podaci . 
о njima .natoeito interesantni. · . · · 

П toku ]edJnte PDja·ve · pon•ekad se. vidi samo jedan 
()d navedenih obHka, dQk se cesce vidi _vi·se oЬlika, 
ЬНо jedan za d•rugim. ,bilo ·_ i.stovremenoQ. U dobro 
r.azviieni.m pojavama vide se svi 1gore navedeni oЬlici. 
Smenjivanje oЬlika Ьiva nekad trenru.tno, а nekad 
postepeno. Ono se ne!kad izvrsi u potpunosti, а nekad 
samo deHmicno. 

* 
U okvirru MedUIIlarodn'e geofirzi<'Яre godi·ne 1957/58 

i nj.enog produieblm u 1959 god. organirovcџю · је u . 
ce1om svetu osmatraџje po1arne svetlosti, U ,sever,.. . 
nijim predeHnia; gd'e . se P<>1arna sV-.etlost cesto 
pojavljuje, organi·~vana .su fotome-triэka . ·Ргоцсаvаnја 
polarne svet}o~i, zatim SI>ecijalna snimanja ' ce1og 
noeba · u kratkim vremenskim in.tervarlima. {jledan .d-o 
pet minuta) .svake vedre noei. u n1z1Щ grog·tafsk~m 
sirinama vrse se samo 'viZuelna osmatranja, tj.'. osma-
tranja Ьеz цроtrеЬе instrumenata. . . 

Na osnovu poda:taka prikupljoenih u .to'ku · Medu-:
naтodne ,goofiziCike g,odine vrsice se proucavanja geo-· 
,grafske rasprostranjenosti i cestinle pojavljivalhja . ро..;. . 
1атnе S'Voetlosti u svetskim raZiiiloerama u z~,visnщ;ti -oq 
Sunceve .aktivnosti, Zem1jinog magnetnog polJa i 
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- sastava jonosfere. Uporooo s tim ~гSiee se p:o?cavanj~ 
bl.··ka оо]· а _ ]"aCine i visinske ra:spodele S]a]a, kao 1 
о 1 

' ' · . . ' etl t" smene oЬlika w1arne sv os ~· . . . . . . 
OгganЩaciju i эprovodeil]e V1zueln1h os~a~~]a 

1a:rne svet1osti za vreme Medun~rodne geoflz1cke 
Р~иlе Pгeurela је lkod nas, kao 1 svuda u. sve~, 
~eteoro1юska s~ba ... Ipaik- Svi tae~i podaci ko]e pn
kиPe savesnj dl()brov'o1jll1i osmatr:acJ van meteorolosk~ 
slиZbe, Ьiсе ' d_obrodo81L ZЬ?g toga cemo . ov<f.e dat1 
kratka_ џpчj)st,va za sma:traщe pola~~ svetlos~. v 

. Na OSilQVU vee utvтdene ,ve_zoe 1zmedu ~]аса~е 
suпceV.e . : aktivno~ti i ~ојауе . po1arne svet1ost1 . k~~:· 
ukoliko s~ pojavi, usled1 ob1ono .oko. ЗО c~sov~_ dос~щ\::, 
vrse se dailas pri:licno usp~a. pгogno~~ran.Ja ро]ауе 
~larne' svet1osti .. U vezi s tџn 'l~w~ena ] е и ·~vetski·~ 

~azmerama organizacija sv<Щodn~vnog .oba~stav~p]a 
0 aktivnosti Sunca. U vreщenu 1z.medu .19 .1 ~-2 .~~sa 

· nasem s1иZbetn.om vremenu, svakog dana, . уоесша 
ро v"h sfnopti"okih . meteorol!OSJkih stanica dob1]a оуо 
nas1 · ·. ta,· · ta · · · · u ran1m obЭ:vestenje~· d.ak_ .ga Osta '!\. s шса pr1m1 . 
jutamjim casovima. 

DoЬrovoljni oomatraci .m~?· pr~~a tome, u .me
teorю1os'koj- (-si.hopti&oj) stan1c1 . dо1?'1Ч obave8teщe о 
verovamoel . рој ave polarne . SV'et1ost1. 

* ·. 
U svakom izvestaju о po1amoj sveчos,ii mora Ыti 

upisan geografski naziv mesta osmatran~a. Pored :to.ga~ 
treba da bude up~sa.no ~reme v ?smatran,a: datum, cas 
i minut, ·pri · cemu ·se пос_ . Ьe1ezi sa dva datuma (napr. 
10111 .. feЬrruar 1958). · ·. . . . . . ~ __ 
. .. Osmatranja treba VТSlti 1 -pra'Ylt1 zabe1e~ke . Ьаt: 

svatkih . 15 minuit.a · <и punirh. casov1ma, · P~}?'Y1~ama _1 
cetvrtinama casa).- Porect tog.a treЬa zabel~1t·1 1 sv~kU 
prom!enu ; ob1ika koja se i~VТ.Si · .izmedu · OVI~ · t~rm.1~a:
Ako se oЬlici brzo smeщщu, ~n.da ~;еЬа. ~~b~lez1~1 
bar. najvaZпije, tj. · one k:oj,i st1 Ј:?lћ .~a]lzraz~ti]1 ·1 naJ
duze trajali i one koji , su .:·se -po]aVIli u ~ zeшtu. . - ~ . . 

. Pore.d ·gore navedenih podaltaka .t~e"~?a zaЬelez~t1 
i s1edece .poda1Jke:. stranu sveta ·па. ~О]?] ]е osmotгepa 
po1arna svetlost,· n.azna,C'ivsi · !1')()1oZaJ у · od~osu n~ sever 
(u nasim kraj,evima moze· se· uzeti-· g.eo~rafsk1 sever 
umesto _ g.eoтa·~etnog, posto se razl~U]u Z?-. sve~~ 
oko 16°), v.isinu na nebes:kom svodц, zat1m оЫ~k. bo3U; 
ja~inu sjaja i .aktivnost. . , '· : . . · 

Sem _ tog;:t . treba- Z<1Ьe1e~1t1 ·~ p~at~.e о vremen
skom stanju: kolicinu .oblacnosti 1 vJ.td11]'1vost 

. . 1Qsmatr..aci . lkoji · 'tШleju ·da. crtaju m~g·? _-skicirvat! · 
ono sto _ su vi.deH. Na Skici tr€iba .naznaerti 1 poloza] 
neke vaZпije zvezJde ibl '~azvezda, ·d·a Ь~ se na osnov1;1 
toga mogao 1aikse odrediti poloiaj pol_a~e svetl~~1. 

. Као .podatak о · visi7?-i :poia:ne .sv:e~lost!- . z~be~ezJce 
osm:atraё u kome ј е od s1edeC!h 5 VI-SinsЮф :ш t~rvala 
па merid-ijan·ti: za:be1eiena . ~1a:rna sV.etl~~-= . . . 

0 · LN· . ...:.... od. sevemog · ьor1zonta · do :V1'SЏle od ЗО 
iznad horizonia;~ ·. · . .. . · . - , . · 

0 
• · 1 . · · , · · · · 

м»·· .~ izmedu · Visina od ' 30 •1 оО Izn.ad sev~og 
hOгizonta; ,_ . . . ' . . . . . , . . · · о. 

z . _.:...._ Ъlizu , zeniJta, n.a · v1sin1 veco] od 60 , 
. 'мs . ~-· iШl~~u · · · Visi·nc~ · oci · зо i - 60° _ •izriad juzriog_ 

hori7.oota; · · · · _ . · . -
.· · LS ....;;;.; Od :jШnog h6ri~onta do. visine od ·зоо iznad 

horizonta; ·- · . . [~-,··ь · ~х· Low · i 
Oina:ke . L i м potieu od eng ~1 r_t:\,;'1 . 

Medi-um }{оје , ozna~avaju . malщ odnosno sredщu 

visinu, oznake N i S oznaeav.aju strane sveta sever 
i jug, а z zen-it. . . v• • . 

OЬlilk pola·rne · svet1osti treba Ьelez1ti. odgovar~: 
jucim medunarodnim skracenicam·a,, а ukoll~? se. !ad1 
о nekom oЬlikи koji nije obuhvace!} klas1f1~~C1]c;>"rr1, 
treba ga detaljno opisati i ро mogucstvu sk1c1rati. 

Jacina sjaja po1arne svet1osti be1eii se P!~ma 
skali od ' 4 stupnja, d.Odajuc-i ро potrebl znak + 111 -
Skala је s1edeca: . . .· . : ·· . ·. ··. · 
· 1 = ·s1aba, ako је jednak:a · jaCini -svet1osti · Мlecnog 

puta (Kumove s1ame); · . . . . . . 
2 = srednja, :ako је ]ecmatka _ЈаСiш sV1etlost1 ci-

cirusnih oЬlaka osvetЧenih me~ee~n?m; . . 
з = jaka, ako је ]ednaika ]acm1 svetlost1 kumu~ 

1usa o-svetljenih meseeinom; .. ' . . . ' 
. 4 = vrlo jaika, ako је .јаса· od svetlosti ·kum!u1us.a 

osvetl:jetn.ih mesecinom. · ·. · · 
Za osmatraC:e koji :imaju foto-aparat i · ze1e da 

snimaj·u polamu !SVet1ost daje · s~ ovde ~atko u.putstvo 
za snimanje. Za ovo је doVIOtljan oblcan apa.~at, sз 
osetljivoseu f/4,·5 Ш vecom. Za umeren? svet1e ~ sv~~
lije oblike treЬa upotreЬljavati s1edece komЫnac1]e 
Ьlende i traja.nja ekSp,ozicije: · 

Ыenda - . 1,5 . . 2 з;5 4,5 
·ekSpozicija (sek) 3-10 6-20 1~0 3~100 
:Pri . jakoj meiSecmi ekspozicija , ~е treьa da ь~сtе 

d'tiZa od gore nave<!.ene, dok . u nocima ~ez m~seeшe 
m.OZe da bude i 4-->s pu·ta dиZa, kaik.? ~1 . se os1~rao 
uspeh: Pri tome za mir;ne, jasne i. ~trџe - ograшcene, 
oЬlike · treba u:zimati kraeu ek!sporziC1JU, . ·а za s1abe : Ј 
mi•me oblike d'UZu. .. . · 

Pri dugim e]mpozioij.ama tre1щ ol;>avezno . ~po.tre
bljav.ati nogare Ш stavljati aparat щ1. neki · c~rst 
];)redmet. Ako se snima po1arn~. sveftlo.st u zeшtu! 
zadnji deo aparata treba postav1t1 na nek~ ·ravnu 1 
nepomicnu povrsШш i usmeriti . apa'l"at veгt1kalno _ na 
gore Inace se ·objektiv · upraV'lJa u 0111.om P:ravcu и 
kom~ · se po1ama -svet1ost pojavil~. h~~a:jouci ?bavezno 
i repere (bllo predmete na 7JemlJI ћ]l ]е azi-mut __ po
.zn.aJt, bilo poznata sazvezda na n.ebu). v. • · . . 

. Posle snimanja treba uvek zabeleZl~ .J?Odatke о 
foto-aparatu i · fi1mU, zatim b~en~u, ek~1c1.J~, pravac 
u kome је Ьiо usmeren ob~~~tlv, ~~ •1 VISl~U cen
tralne ta&e u de1u :ntetba koy1 ]е srнmil]en. Por~d ~o:ga 
treЬa navesti i poda:'tike о mestu i yremenu srнmaщa: 
geogra.fslro im~ mesta, datum (noc · od.redenц ~а dva 
datuma), cas i rndnut. .· '. . . . .. . 

· · Kompletan izv.e8taj •·О • osma.tr·a!r;J.U pola:rne · svet
IO:sti zaj edno эа evenltu:alndm. snimcima, treba sto pre 
uputiti na adresu: N.acioщЫnom гeporteru .za. po1arnu 
svetlost, . Beog•rad, post. fah 604. · · · 
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~oviljka Vuj_icic-Gams~r 

·.·.() · КРЕТАЉимА · ·плАНЕТА · ... 
·. ~ада . је К~~ерник, половином ~VI столећ.а, сво

ји!\i rенијалним учењем уклонио ]едноЈVI . за .свагд: 
ст.ародревне . погрещне претс.таве о Сунчевом си 
стему, добивена је нова .слика васионе као це~ине~ 
Човеку , се . одједно:м. •.Qтђ:рило неизм~рно ~рОс'Iран - . 
ство у , коме се креhу небеска тела,. : по]единачне 
лоnте . на међусобним огромним расто]ањима.- . :rv,reђy 
овим телима посебну групу чине -планете : са љихо
вИм кружењима око Сунца као средищног · тела. 
Само, одмах . да напо.менемо, .. Сунце се не . налази У 
средишту васионе из пDостог разлога што У васиони 
не може бити никаквог средишта. 

одмах ~после победе КоПерникове _. револуцио
нарне тезе појавило се неколико питања. Због :ега 
планете круже око Сунца? Зашто њ.ихова кружења 
никада не престају и · зашто не пада] у на Сунце ок~ 
којега круже? Зашто Месец не падне . на Земљу. 
Како . се планете одржавају ·у безва;душном про-
стору? Шта . је то што -их тамо држи. . . · 

Одговоре на ова питања, као И на многа дру~а 
сличне врсте · пружа нам небеска механика. То · Је 
једна грана ~строномије, изван~едно важна · и лепа, 
али за лаике необично тешка ]ер оперише форму
лама и теоремама више анализе. Ми ћемо, међутим, 
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ипак покушати да за наше читаоце аматере изло- · 
жимо нека осн~вна знаља без формула, позивајући 
се само ' на онаЈ минимални остатак резерве коЈИм 
располаже свршени гимназист. У чланку ћемо се 
!главном држати излагаља Полака и Данжона, дво
ЈИЦе познатих астронома данашљице. 

Кретаља небеских тела у безваздушном про
стору разликују се од кретаља тела на Земљи али 
~е по својој сл.ожености него напротив по с~ојој 
~едноставности. Планете се крећу по мн·ого прости
ЈИМ. законима механике него ли јабука када пада 
~а гра~е или клат~о у нашим з11дним часовницима, 
Јер и ~абук':l- и клатно крећу се под дејством многих 
утицаЈа, КОЈИ су често у несразмери са ефектом до 
кога доводе .. Небеска кретаља, међутим, врше се по 
маломе брОЈУ . основних закона, али су последице 
ових многоброЈне и далекосежне у толикој мери да 

• изучаваље кретаља некаквог далеког пратиоца ка
кве планете дају у исто време и одговор на многа 
питаља практич~е механике. Ово је јоiп једна опо
мена онима кози се стално питају чему управо 
служи изучаваље неба и наводе да је астрономија 
преживела наука. 

Пре свега у далеким о5Ластима небеског без
ваздушног простора нема никаквог треља нити от
пора ваздуха. Замислимо сад да је негде у васиони 
испаљена ~еко ватрено оружје. Зрно избачено из 
овога оруж]а кретало би се у "',')Ме простору истим 
правцем и истом брзином ко~о/ је имало у тре
НУТ;КУ избациваља јер у празном простору не по
СТОЈИ никаква сила која би била у стаљу да измени 
кретаље зр~а . . То је класичан пример закона ле
љивости, козе зе открио Галилеј у XVII столећу и 
по коме тело не може без дејства неке силе про
менити ни своју брзину ни правац свога кре'l'аља. 

Да видимо сад зашто се небеска тела · ипак не 
крећу по правим; него по кривим линијама. Небеско 
тело отступа У своме кретаљу од праве линије из 
истога разлога због кога и зрно избачено из Пу
шке на Зе~љи пада најзад на тле. Отступаље од 
праве линиЈе односно повиј аље путаље небеских 
тела изазвано је дејством некакве силе. у случају 
планета ова сила је Сунчево привлачење, а у маљем 
степ~ну и привлачна сила других планета. Ова сила 
повиЈа путаљу nланете и чини да ова непрестанце 
кружи око Сунца. · 

· Са криволинијским кретаљима сусрећемо се не 
само код планета и љихових сателита него и код 
разних других небеских тела у најудаљенијим nре
делима васионе. Као што под дејством привлачеља 
између планет.а и -љихових сателита ови последљи 
кру;же око свозе планете тако исто две звезде, неког 
двоЈног система, круже једна око друге услед деј
ства међусобног nривлачеља. 

З~ да~а наша излагаља неопходно је имати 
што ЈаСНИЈУ претставу о улози гравитационе силё 
Она задржава сателите да остану близу планета ~ 
не дозвољава __ им да се разтете на све .стране. Она 
примо~ав~ пла~ете да круже око Сунца и да тако 
образуЈу зедан Јединствени планетни систем са Сун
цем ~ао цент~алним телом. Исто тако ова сила сје
ДИЉУЈе милиЈарде _звезда у звезда,ни систем који 
називамо Млечним Путем. Осим тога ова једна је
дина сила одређује облик путаља небеских тела и . 
из ње произилазе сви остали закони небеских кре-
таља. . 

Међут~м сила привлачеља није узрок кретаља 
небеских . тела. . Она им само опредељује путаљу. 
Као ~то Је чес~о случај у природним наукама, мо
гуће Је само ОбЈаснити односно описати како се од
~=~ена природна појава одвија, али не и зашто се 

У .. опште- догађа. Наука дакле одговара само на 
"кфако али не .на ,,зашто". Јер "зашто" је више ме
та изички ПОЈам и као такав не спада у област 
егзактних наука. За ове последље је nотпуно до
вољно ~ада кажу да је кретаље иманентна особина 
материЈе и да је оно вечно као и материја. То је 
позн~ти Физички принцип одржаља енергије. Као 
што Је . познато, енергија је физичка величина која 
има .способност да производи рад и она се не може 
уништити као што се ни материја не може уни
штити. Она само прелази, опет као и материја, из 

једног У какав други облик испољаваља али се nот-
nуно изгубити не може никада. · 

Овде је сад потребно једно објашљеље. У току 
обра~оваља нашег Ј:!Ланетног система несумљиво је 
би? Један nериод у коме се планете још нису биле 
!!ОЈав~ле, од~осно још се нису бил~ одвојиле, no 
ЈедноЈ. теориЈи, од nраискон~ке магщше и по другој 
теориЈи, од Сунца. Али материја од које су састав
љене данас познате nланете, постојала је и тада 
та~о да У тренутку одвајаља nланета није створен 
НИЈеда~ нов .ат~м. Планете · су, дакле, само један део 
материЈе коза зе раније сачиљавала м<iглину или 
Сунце и количина материје у овима само се ума
љила за целокуnан Износ масе свих планета. 

· Осим одре~ене коли;ине материје планете су, . 
nриликом одваЈаља од љихове м~теријалне матице, 
добиле ~ извесну резерву енергизе, која се испоља
вала и ЈОШ у~ек. испољава у виду кретаља планета. 
И о~а енер~и]а Је наравно постојала раније и про
сто Је поза]мљена од опште количине еНергије це
лога <:истема и толико се смаљио љегов износ 
енергиЈе. 

Читавих 70 година после Коnерникове револу
~ионарне реформе, Кеnлер је открио законе по ко
ЈИ~а се крећу планете. Овај, по нашем · мишљељу 
на]већи астроном, дошао је до тих · закона чисто 
научним м~тодом, .то ће рећи анализом посматрач
ког материзала кози му је завештао љегов учитељ 
Тихо Брахе. 

/ Кепл~~ов з~кон . ~ласи: путаље nланета су ели- · 
псе) У ЧИЈОЈ се ЈедноЈ жижи налази Сунце. 

П Кеплеров закон изражен је следећим ставом: 
радиус вектор планете (дуж која спаја тачку у којој 
се на елипси налазli! планета са жижом у којој је 
Сунце) прелази за Једнака времена једнаке повр-
шине. -

К~да је већ nоставио своја nрва два закона, . 
<:>нда Је даљим неуморним радом, уз строго математ- · 
еко резоноваље, дошао девет :година касније и до 
III. свог закона који гласи: квадрати времена оnти
цаЈ а планета око Сунца равни су кубовима љихових 
средљих растојаља од Сунца. -

Ако за јединицу периоде оптицаја узмемо Зем
љину годину, а за јединицу средљег · растојаља 
узмемо астрономску јединицу (растојаље између 
Сунца и Земље, које се обично обележава са А. Ј.) 
односно велику полуосу планетине елиnсе па прву 
о~начимо са Т, добијамо у скраћеном ма~ематском 
о лику следећи израз за III Кеnлеров закон: 

Т2 = аз 
што значи:. а:ко време оптицаја планете поди~немо на 
квадрат ~ТЈ. ~омножимо га самим собом) добијамо 
исти .бРОЈ КОЈИ ћемо имати ако планетино . средље 

- растоЈаље од Сунца подигнемо на трећи степен (тј. 
три пута ~а помножимо самим собом) . ·Нпр. за Мер
КУР. - ;изи су Т = 0,241, а = 0,387 А. Ј. - добијамо 
да Је Т = 0,241 Х 0,241 ::::::: 0,058, односно аз = 0,387 
Х 0,387 Х 0,387 = 0,058, дакле, исти број. И .тако за 
све остале nлан~те, што свако . може лако прекон-:. 

· тролисати узима]ући вредност за Т и а из Годи:.. · 
~љака наш~га неба. За Земљу је рачун веома 
Једноставан зер су и Т и а равни јединици па је 
пре1'1а томе Т2 = ·1 Х 1 = 1 и а3 = 1· х 1 х' 1 ~ 1. 

ТI?ећи Кепаrеров закон је од. великог практичноr 
зн~чаЈа. Он нпр. омогућава да се иЗ времена опти
цаЈа планете око Сунца израчунава љена удаље
ност од Сунца, што је посматраљем много теже 
тачно одредити: Али дешава се и обратно. Године 
1930 откривена Је планета Плутон, најдаља у нашем 
Сунчевом систему. Посматраља су показала да је 
Плутон око 40 пута даљи од Сунца него ли Земља 

. ' 
*>. Eли~COJirl се назива карактеристична крива 

линиЈ.а ЧИЈе су најважније особине следеће. Збир 
растозаља ма које тачке на елипси од две сталне 
тачке, жижа елиl!се, је увек исти и раван великој 
. ?СИ елипсе. Што з е елипса више издужена већа јој 
Је ексцентричност, тј .. отстојаље једне жиже од сре
дишта елипсе. ПостОЈИ одређен однос између ове 
ексцентричности и велике полуосе елипсе, који је 
код елиптичних путаља планета веома мали због 
чега се ове веома мало разликују од кругова. 
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тј . да је љегово а = 40. Уносећи ову вредност за а 
у формулу односно љегово Т: 

Т2 = 403 = 64000 
или nр_и- \ Т= 64000 = 253 године (наравно 
ближно). 

Кеплерови закони су многоструког значаја. Они 
су пре свега из основа изменили методе астроном~ 
ског рада, нарочито методе израчунаваља елемената 

путаља небеских тела, показујући да путаље нису 
кругови него елипсе. Поред овога они су ј а ено до
казали да кретаљима планете управља нека сила 

чији је извор у Сунцу. Пошто се Сунце налази у 
једној од жижа елиптичне путаље сваке nланете, 
то се растојаљем планете од Сунца Јfегулише бр
зина кретаља планете у свакој тачци путаље, а то 
даље значи да и време кружеља планете око Сунца 
зависи од тога растојаља. Меркур, најближа пла
нета, l_{реће се најбрже, Плутон, најдаља планета, 
кређ.е се најспорије. 

Сва три Кеплерова закона не важе само за пла
нете · него . и за љихове сателите. Закони Кеплера 
нарочито показују да је планетарни систем један 
уређен систем Или, како га је Кеплер цазвао, хар- · 
моничан свет, којим управља једна једина сила. 
Кеплер је био близу правилне претставе о овој сили. 
Да су у љегово време били познати основни закони 
механике, није искључено да би и закон опште 
гравитације носио љегово име, како . је тЬ рекао 
један објективан ЕнгЛез поводом 300 годишљице 
Њутновог рођеља, у пуном јеку рата са Немцима 
1942 године. Кеnлер је претпостављао да планете 
потстWiе на кружеље око Сунца ротација овога око 
љегове осовине, која се одвија истим правцем у 
коме и планете круже, и рачунао је да је ово деј
ство пропорционално удаљености. У овој хипотези 
Кеплер је; дакле, имао потпуно тачне погледе о сили 
теже. Qн је даље тврдио да два тела стреме -једно 
другом, слично магне'l'ском привлачељу, и када 

Зем у и Месец не би у простору држала некаква 
сила они би се морали суда.рити и сва би се вода у 
океанима Земље сручила на Месец ако би Земља 
престала привлачити океане. Из - овога се види да 
је мишљеље поменутог Енглеза сасвим оПравдано. 

:tfa основу Кеплерових закона Њутн је извео 
математске принциnе о дејству силе која управља 
кретаљима планета, из којих nроизилази да је та 
сила увек управљена ка Сунцу а .величина јој је 
обрнуто иропорционална растојаљу од Сунца. На 
овај начин Њутн је успео др реши основни задатак 
механике - наћи силу из Кретаља неког тела. За 
овим је Њутн решио ·и други .фундаметалан закон 
- из · силе одредити кретаље тела. Овим свЬјим 
проналасцима Њутн је nроширио Кеплерове законе 
и nоказао да тела не описују само елипсе него и 
параболе и хиперболе, што значи да љихове путаље 
могу имати облик једног од пресека купе, што су 

. доцнија посматраља и израчунаваља потврдИла . 
Осим тога Њу'l'нова допуна III Кеплеровог закона 
омогућила је одређиваље масе појединих планета. 

Међутим, највеhи Њутнов проналазак је закон 
општег привлачеља свих теЛа у васиони. Према ле
генди, Њутн је седеhи у своме врту размишљао о 
проблему с~ле која држи Месец на љеговој путаљи 
и не доз:вољава му да се удаљи од Земље. У томе 
тренутку видео је како се јабука откинула са гране 
и пала на тле. Ова цроста ствар дала му је одговор 
на nитаље о коме је размишљао. Иако легенда није 
веродостојна у љој нема ничег невероватног, јер 
Њутн је ~ада оnравдано могао nоставити питаље 
зашто је јабука, пошто се откинула са гране, Пала 
на тле а није остала на своме месту или одлетела 
негде у ваздух. ЗакључИо је да јабуку привлачи 
сила·· теже која је управљена ка средишту Земље. 
Под дејством 'ове силе јабука почиље падати да би 
У првој секунДи прешла пут дуг 4,9 метра. Онда је 
даље овако резоновао. Месец можемо замислити као 
јабуку која виси на растојаљу од 60 Земљиних 
полупречника изнад нас. Према томе и Месец би 
морао тако исто падат:и као и јабука, само је пИ
таље каква је то сила која га приморава да отстуnи 
од nраволинијског крета~а и да кружи око Земље. 
Познавајући растојаље између М~сеца и Земље, 

љегову масу и време кретаља, лако је израчунао ~а 
Месец пада nравцем ка qемљи 1,36 милиметара - у 
секунди. Сад је ово проверио помоћу III Кеплеровог · 
закона, јер је већ раније извео да је привлачна сила 
Сунца обрнуто пропорционална квадрату растојаља. 
На основу свега овога сасвим природно је било 
претпоставити да се и неnозната сила, која примо
рава . Месец да кружи око Земље, вЛада по истоме 
закону. Јер, ако би се Месец n:алазио на повр;шини 
Земље, тј. 60 nута ближе средишту ове, Љегово би 
падаље износило 60 Х 60 више. На основу овога 
добио је следеhи резултат: 

1,36 мм Х 60 Х 60 = 4,9 метра 
и ·на основу овога закључио да је по среди иста 
сила односно сила гравитације. Из овога је затим 
било лако проширити откривен прИнцип на сва тела 
на Земљи и на цео планетски систем. Тако је Њутн 
дошао · до ~ога славног закона опште гравитације 
који важи у целој васиони и по коме закону свака 
материјална честица привлачи сваку другу матери
јалну честицу силом проnорционалном масама љи
ховим а обрнуто пропорционалном квадрату расто
јаља између честице. Њутн је даље показао да се 
две .материјалне лопте исте врсте привлаче као да 
би им целокупна маса била концентрисана у љи
ховом среДишту. Овим се објашљава због чега је 
гравитациона сила између Сунца и планета обрнуто 
пропорционална квадрату растојаља између љихо
вих средишта. 

Из Њутновог закона опште гравитације произи
лазе многи логични закључци. Не привлачи само 
Земља Месец него и Месец привлачи Земљу и то 
истом силом; али како је маса Земље око 80 пута 
већа од масе Месеца. то Земља под дејством уза
јамног прИвлачеља nада према Месецу сваке се
кунде на растојаље 80 пута маље него ли што то 
чини Месец. I>езултат овога је да се ни Месец не 
окреће око Земд.е нити Земља око Месеца, већ се 
обадва ова тела обрћу око заједничког тежишта 
које је 80 пута ближе средишту Земље него ли сре
дишту Месеца. То значи да се заједничко ~ихово 
тежиште налази у унутрашљости Земљине лопте. 
Тако исто, пошто и nлан_ете привлаче Сунце, свака 
на своју страну, сва се тела у Сунчевом систему 
. обрћу око заједничког тежишта целокупног система. 

Међутим, на кретаље сваког појединог небеског 
тела не делује привлачна сила само једног другог 
тела него више љих. Када би nостојала само два 
тела - нпр. Сунце и једна једина ·планета или само 
Земља и Месец - Израчунаваље љихових кретаља 
претстављало би тзв. проблем два тела. Решеље 
овога задатка је увек моrуће ма какве биле масе, 
брзине и растојаља два тела. Кретаља љихова би 
се вршила по Кеплеровим законима и могуће је 
унапред одредити цоложаје обадва тела на небу. 
Ако би сада узели сложенији случај, тј . поставили 
још једну планету негде у Простору, које било масе 
и брзине, имали бисмо проблем три тела, тј. задатак 
да се израчуна кретаље свакога од три тела под 

гравитационим дејством она друга · два тела. Са
времена математика није у стаљу да у nотпуности 
и апсолутно тачно реши овај задатак, већ се морају 
користити апроксимативне методе (приближна из
рачунаваља). Али то нас не треба ни мало да буни, 
јер су ове апроксимације, за практичне циљеве, са
свим близу тачних решеља. Срећом и не постоји 
неопходна потреба за решаваљем проблема три 
тела. Маса Сунца је око 750 пута већа од цело
купне м·асе свих планета скупа, а осим овога и ра
стојаЊа између планета су огромна у поређељу са 
димензијама сваке поједине планете. ·Због тога . 
Сунце привлачи сваку планету далеко јаче но што 
се оне међусобно привлаче. Према томе, Сунчево 
при:влаче~е је главна · сила која управља крета
љима планета. 'На тај начин проблем се своди на 
проблем два тела, јер је привлачно дејство других 
планета тако мало да се слободно може занемарити. 

Још npe -Њутна астрономи посматрачи приме
тили су да ј е не:Могуће наћи планету на апсолутно 
истом оном месту на коме би требало да се она 
налази према прорачунима изведеним по Кеnлеро
вим законима. Све планете отступају од ових, уца
пред ОдРеђених, положај-а ма да су та отступаља 



84 ____________ ·----------------------------------------- ВАСИОНА VJ, 1958 број З 

веома мала. Одкуда сада · то? Читава nлејада најnо
знатијих а:стронома и математичара бавила се дуГо 

. година овим nрОблемом док најзад није доказала 
да се nланете истина крећу Цо Кеnлеровим законима 
дејством Сунчеве nривлачне силе, а да су отету
nаља од ових кретања nроузрокована nривлачеЊем 
од стране Друтих nланета. Оваква отстуnаља зову 
се iiоремећаји. Међу чувеним научiiицима који су 
обрађивали тему nоремећаја нарочито се истиче 
Лаnлас, један од најгенијалнијих небеских меха-
ничара. · 

Највећи триумф . небеска 'механика је доживела 
1846 године Ле Веријеовим · открићем nланете Hen-

. тун. На основу iюремећаја, који су се nојављиваЛи 
У nута:љи nланете Урана, дошао је · Ле Верије до 
закључка да се у близини ове nланет_е мора кре
тати неко ·небеско · тело које nривлачи У ран и тиме 
га скреhе са љегове кеnлеровске nутаље. Дуготрај
ним и н~уморним рачунима Ле Верије је, оловком 
на хартиЈи у своме кабинету, нашао место односно 
положај и ма~у овога, · дотле неnознатог, небеског 
тела; И доиста берлински астроном Га.Ле нашао је 
дурбином то тело на небу, за јеДва нешто више од 
no::ra· стеnе~~ даље _од nоложаја којц му је Ле Ве:
РИЈе У своЈоЈ радној_ соби одредио .. То тело је џла;.. 
нета која је добИла име Неnтун. Сличан случај је 
и са открићем Плутона, најдаље nланете нашега 
система, чије је nостојаље Ловел рачунск:И~ nутем 
утврдио читавих 15 година npe него · је нађен на 
небу.*) · · · . . · 

Теорија nоре~ећаја је у најновије доба добила 
nрактичан значај у вези са iiуштаљем вештачких 
Земљиних сателита. ,Као што је nозцато Земља нема 
~отnу~о тачан облИк лоnте чији су сви nолуnреЧ
ници Је~наки. Облик јој · је више облик елиnсоида 
тако да Је екваторски љен nолуnречник нешто већи 
?д .nоларног nолуnречника. Другим речима Земља 
Је на екватору _Исnучена а на nоловима сnљоштена. 
Због о~ога она не nривЛачи вештачке сателите увек 
ИС?;'ОМ Јачином а и nравац силе није увек уnрављен 
тачно ка љеном средиШту~ С тога се у nрецизној 
анализи крета~а вештачког сателита мора узимати 
у обзир nривлачеље од стране онога вишка мате
рије у nределу екватој;>а односно маљка материја 
У области nолова. Вишак материје nривлачИ ве
штачки сателит ка екватору тежећи nри . томе да 
му. nутаљу ротира _ у смислу смаљиваваља нагиба. 
Ме}јутим, ефекат није смањиваiРе нагиба него ла:.. 
гана револуциј~ riутаљине осовине око поларне осе 
Земље. Други Је ефекат nомераља nеригеја_ на nу
таљи услед ко~е ће још један елеменат nутаље ва
рирати._ Сви ови nоремећаји · nрилично комnликују 
nрециз~о одређиваље nутаље вештачких сателита и 
nоказуЈу да nостоје три разне nериоде у кретаљу 
вештачких сателита.*) . 
.· За nоследљих сто година небеска механика је 

. изванредно усавршена тако да се данас nретскази
ваља nоложај а небеских тела могу изводити оа 
знатно већом тачношћу но раније. Али и nоред -

~тог.а утврђено је н~колико случајева извесних от
стуnаља од - формула небеске механике. Отстуnаља 
су истин.а веома мала ,али је љихов значај необично 
вели~и Јер nоказују да на кретаЦ>а небеских тела 
делуЈу, осим гравитације, још неке друге силе. Кла
сичан nример у овоме nогледу, ма да не и једини, 
nружа нам nланета Меркур. · -

. У след nоремећај а, изазваних дејством осталих 
nланета,. ~лиnтична nутаља Меркура, По којој овај 
обилази око Сунца, стално се обрће nравцем од за-

*) · У вези са овим видети: В; В. Мишковиfi, Го
дишљак нашега _неба за 1957 г., стр. 2:98----:-233; и Р. 
Muтpuuoвufi, "Васиона", год. 1957, стр. ·110-113. 

_. *) По овоме питаљу виде.ти _:.._ П. м. Ћурковиh, 
Основ,~и щ;юблеми међуnланетарне навигације, "Ва
сиона , 1954, стр. 93 и А. Обуљеи, Вештачки Земљин 
сателит, "Васиона", 1956, стр. 77. · 

nада ка истоку, услед чега се nравац ка nерихелу 
Меркура nомери за. неколико лучних минута у току · 
од 100 година. Ово Је утврђено и теориски и nосма
трачки. Међутим, Леверије је нашао да је стварно 
nомераље Меркуровог nерихела за 40 лучних се
кунада в7ће но што би смело бити nрема израчу
натом деЈству познатих nланета. По аналогИји са 
Ураном он је био мишљеља да овај мали вишав: 
изазива нека неnозната nланета која је јоШ ближ:а 
Сунцу од Меркура· услед чега се не мо:ще видети. 
Таква nл~нета међутим није нађена али је Ајнштајн 
нашао обЈашљеље ове · загонетне чиљенице. Из ље
гове .теорије релативитета nроизилази нарочита , 
теориЈа гравитације, која се од Њутнове разлИкује 
npe ~вега no томе што no Ајнштајну, rравитац:Ија · 
делуЈе и на nростираље · светлости. Према релати
вист~чкој теорији гравитације кретаља тела се · раз
ЛИКУЈУ од Њутнових кретаља и то у толико више -. 
У кол!1ко се тела брже крећу - за тела · која се 
сnо~иЈе крећу ова разлика је незнатна. И no Ајн
штазну nланете се крећу no елиnтичним ,nутаљама . 
али елиnсе им нису неnокретне већ се обрћу у 
истоме nравцу у коме се и nланете крећу. Услед 
овога nерихел сваке nланете мора · се · nомерати na 
макар и не било никаквог дејства неке Друге nла
нете .. Из · своје теорије Ајнштајн је извео формуле 
за израчунаваље којом се брзином nомера nерихел. 
По овима ~е за Меркур, чије је кретаље најбрж:е; 
тач~о добИЈа 40 лучних секунада за 100 година, тј. 
~>ц.аЈ вишак установљен nосматраљима. Доиста сја-
Јаз доказ тачности nостављене теорије. · · .: ·:. 

Формуле небеске механике дозвоЉавају да се 
сагледа како давна nрошлост тако и далека будућ~ 
ност на~ега система. Оне нnр. nоказују да је nу
таља Зем.Ј?е имала npe сто хиљада година облик 
више издужене елиnсе неГо лИ данас~ Смаљиваље 
ексцентричност:И, од које завИси издуженост елиnсе · 
код Земљине nутаље јоШ траје тако да ће кр•Јз не~ 
ких двадесет ·хиљада година: љена nутаЉа бити још 
више _слична кругу. За овим ће ексцентричност оnет 
nочети да расте, елицса he_ се све ВЈ1:Ше цзду:Ж;ивати ' 
и кроз -седамдесет хиљада Година облик Земљине' 
~у'таље имаће облИк e.riиnce више изДужене но Што 
]е д~нас, да би ' се за овим опет nриближавао кругу .. · 
Осим овога ·настуnају и nромене нагиба ра~ни_ Зем
љине nутање која данас · иЗноси 23°27' у односу на 
раван . Земљиног екватора. Нагиб се . сsаке године 
смаљуЈе за 72 лучне секунде тако да .ће кроз 30 QOO 
година износити свега 21°, na ће затим nочети оnет 
да се ·nостеnено nовећава. . . . ' . 

Све ово исто дешава се · и са осталим nланетама 
само у другим . ро;ковима и другим размерама. Про
мене облика елиnсе и нагиба nутаљских равни 
крећ! се у реЛативно ·уским границама, како то џо
казузу рачуни неqеске механике. Тако . ће . елиnтич
ност свих nутаља увек остајати слабо изражена и 
облик ће им . стално битИ близак кругу. 

Међутим, док . се ексцентр:Ичност и нагиби nла
нетских nутаља мељају, nод дејством nopeмehaja, 
љихове велике nолуосе - средља отстојаља од 
Сунца.- остају неnромељене. Ово је једно од нај
важ:низих .Лаnласових открића које су nотврдиЛи 
сви доцнизи математичари. То - значи . да nланетске 
nутаље мељају само nоложаје и облик .а љихове 
раз~ере и, .У вези са овима, . nериоде револуције 
ОСТаЈу ПОСТОЈане. · · 

На основу ове nоследље . чиљенице намеће · се 
оnравдан закључак да је наш nланетски систем ста.:. 
би.џан систем. Поремећаји никада неће моћи Довести 
до судараља ни оних nланета које би се случа:јно 
нашле близу једна другој. Тако исто је немогуће 
да каква било nланета nадне на Сунце или обратно 
да одлети из нашег система и изгуби се у· nростору. 
Оnшта схема нашег nланетског система остаје, · nре
ма томе, током бескрајно · дугог времена иста онаква 
каква је данас. 

Др Радоваи Даицh 
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nсихоdЈи3иопоwке -осоDеиости живота и а вешт.ачком сатепитv 

Живот Људи на вештачком сателиту са гледи
wта утицаја ваљске средине на физиологију орга
низма захтева сам no себи значајне наnоре. Из тога 
следи, да треба отстранити утицај убрзаља, безте..: 
жинског . стаља, космичке радијације и нарушене 
биолошке равнотеже у тесној херметичној кабини 
у којој ће -човек nровести много сати или чак и 
дана. 

У оnитима са ж:ивотињама могло се открити да 
кратковремено безтежинско стаље -не изазива уоч
љиве nоремећаје у срчано-васкуларном и дисајном · 
систему. Нема још nодатака о дуготрајнијем дејству 
таквога стаља. Оnити no nсихофизиолошкој стабил- . 
ности животиља затворених у херметичној кабини 
необично су једноставни, а као веома осетљиви nо
казатељ љиховог nсихичког и физиолошког стаља 
nоказала се кривуља nромене раста и тежине. От

крило се да су се код мишева, чак nод условима 

нормал~е силе · теже, у · усамљеном стаљу више од 
30 дана развили симnтоми nс:Ихолошких nоремећаја. 
У вези с тим изводи се много оnита са умаљељем 
или значајним мељаљем уобичај·ених ваљских чул
них надражаја. Показало се да nри губитку уоби
чајених ваљских надражаја животиља исnољава 
још .необјашљене · настраности у nонашаљу. 

Оnити те . врсте извођени су и над човеком. За 
путнике створили су · се услови nод којима су от
страљени сви ваљски надражаји. У свим · случај е
вима кроз известан размак времена на nутницима 

се исnољила емоционална неуравнотеженост - лако 
су се раз.Драживали или уnадали у деnресивно ста
ље. Они су изгубили сnособност систематског и 
продуктивног мишљеља. Просте nробе са умном 
радном сnособношћу откриле су значајне знаке сла
бљеља те умне сnособности. Заnажа се nојава халу
ци~ација које се :Привиђају из светлих ·'тачака, ли..:. 
нија и геометриских ликова, те nостеnено nостају 
све сложеније nрелазећи у сан. По отстраљељу 
стаЊа изолације код веhине људи све те nојаве брзо 

- су исчезавале, но nримећени су и случајеви љихо
вог дужег задржаваља. Зато су савремена истра

. живаља уnрављена на изучаваље nсихолошких ме
ханизама nopeмehaja у - смислу ослобађањэ од сnоља 
дејствујућих надражаја. . 

Приликом грађеља веШтачког . сателита треба 
nредвидети као неоnходно да onepa~op (nилот) буде . 
стално заузет сигналима и задацима. ПоД таквим 
условима 'можемо / О't{екивати nоЗитивне . резуЛтате. 

Пробле.м. дисања у хер.м.ети-чпи.м. кабииа.м.а 

НеобиЧно висока осетљивост Човека на nромену 
висине објашљава се углавном снижељем nарција.л..: 
но г nритиска кисеоника. у дисаљем чистог кисео- ' 

' ника nовећава се nриродни . 'ripaг животне сnособ
ности Човека ДО висине 10.500 .м.. Нешто веђ.е висине 
можемо ·nостиhи дисаљем nод надnритиском. · · 

Други начин одржа~аља одређеног nарЦијалног 
nритиска кисеоника на висини је иЗрада сnецијал
них кабина у којима се ствара нормални nритисак, 
са вентилационом циркулацијом чистоr · ваздуха no · 
nрорачуну од 0,3 .м.3 no човеку на минут. Међутим, 
на висини већој од 24.500 .м. атмосфера је разређена 
до те мере да ниједан комnресор није у стаљу . одр- . 
жавати nотребан nритисак а да не говоримо о вен
тилацији кабине. ' Зато су код лета на висинама 
веhим· од 24.500 .м. неоnходне такве кабин·е које 
обезбеђују члановима nосаде нужну колИчину ки.:. 
сеоника са уређајем за усnостављаље љегове ре
зерве из nродуката расnадаља. При ваљс-ком ваку-:
уму у унутрашљости кабине требало би одр:Жавати 
услове еквивалентне висине од око 5.000 .м.. Захва
љујући томе могуће је снижаваље разЛике nрити
сака која се за кабине савремених авиона · доnуш!а 
у величини · од 560 zр/с.м.2• Код дужине лета мерљи
вог часовима довољни су уобичајени начини обез
беђеља к:Исеоником, а везиваЉе . угљичне киселине 

и водене паре може се решити nомоћу смеше кал
цијума и баријевог хидроксида. У том циљу може 
се nрименити и смеша к~цијевог хидроксида и на-
тријума или литијумовог хидроксида. · · · 

Хермет:и'чна кабина космичне ракете не треба 
да се ослобађа од · отnадних nродуката јер · би то 
мељало тежину ракете и могло би да се одрази HJi . 
курс ракете. Стога кад се расматра херметична ка
бина као јединица која се сама обезбеђује, nотребно 
је . обратити nосебну nажљу nовратним, регенера
тивним nроцесима. У радовима неких научника 
расматра се искоришћаваље ка.tщијумовог оксида за 
везиваље воде. При томе образован хидроксид ка.Л
цијума везује угљеничну киселину, а nутем загре
ваља добијеног калцијум карбоната отстраљује се 
угљенична киселина и nоново добија калцијум ок
сид. Такав систем обезбеђује обратно добијаље само 
материје за везиваље, но не даје разлагаље гасова. 
Замисао обезбеђеља · целог циклуса са везиваљем 
угљеничне ку,rселине и ствараља из воде слободног 
кисеоника nомоћу биља, које се може к томе још 
nојавити и као nродукт исхране веома је nривлачна. 
Истраживачи, радећи у области фотосинтезе, како 
видимо моћи ће ускоро · доћи до решеља овог np~ 
блема. · 

Да се образује 25 лИтара кисеоника на сат nо
требно је 2,3 кz водених алги у 230 литара воде. То 
водено биље nроизводи тако много кисеоника само 
у nроцесу наглог раста у зависности од осветљеља 

и nрилива СО2. Због већег nрираста у тежини из
весну количину биља треба Отклонити што у усло..:. 
вима херметичне кабине са љеном осетљивом био
лошком равнотежом, има решавајуће Значеље. При 
уnоређиваљу тежине зеленог воденог биља и те
жине система са текућим кисеоником, nоказало се 

,:да је она скоро једнака nри nрорачуну за снабде
ва:ње кисеоником у току 180 дана.~ Овде треба додати 
да се резерва кисеоника у nроцесу љеговог искорИ
шћаваља смаљује, док се количина створеног ки-

. сеоника уnоредо са растељем воденог биља увећава. 
Једина nотешкоћа у односу на то nојављује се 

у усnостављаљу дисајне равнотеже између човека и 
тог воденог растиља. · 

Пробле.м. бестежипскоz стања 
~-·~~7.:·· • 

· - У nоследље · време са nовећаљем брзине авиона 
пружиЛа се nрилика да се nроучи бестежИ:Нско 
стаље у трајаЉу значајног дела минута. Технички 
се тај начин састоји у томе Што авион оnисује такву 
nутању (у времену и nростору) да се сила узгона 
искоришћује само ради тога да уравнотеж:и аеро
динамички отnор авиона. 

Мајор ХеЛингер из · Авио-медицинске лаборато
рије научно истраживачког центра војног ваздухо
nловства САД у Даутону (Охајо) изводио је оnит на 
реактивном авиону Ф-80-Е. Он је изводио верти
кално nељаље са брзином око 1.000 к.м./час, nри чему 
је . nериод бестежинског стаља трајао око 15 сек 
(макеимално 20 сек)~ Он је . извршио 30 летова . са 
nутницима, nри чему ови нису осећали nатол~шка 
стаља, несвестицу или нарушену координацИЈУ У 

вези са бестежинским стаљем. Тај nилот nодвлачи 
да је оријентација била очувана без особитог на- · 
nрезаља · само док се он придржавао везама у се
дећем ставу и док је могао визирати изабрану тачку. 

· Др. Бецк у Аргентини изводио је оnите са љу
дима и животиљама. У љеговим оnитима nутници · 
су морали, десном руком, не оnирући се о било шта, 
уnисивати низ крстића no дијагонали на четворо
угаоном (квадратастом)· листу хартије, који · је био 
на nланшети nридржаваној левом руком. За време 
бестежинског стаља nутници су са затвореним . 
очима уцртавали ред крстића у линији, nочев од 
левог горљег угла na у nравцу nротивног угла . . Та 
линија се неочекивано отклаљала nраво nрема горе. 
Очеви.Дно су мишић:И без утицаја воље nокушавали 
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компензовати отсуство тежине руке. Сви путници 
су боље испунили задатке када су везе на седи
штима биле затегнуте него када су везе биле оmу
штене и сви су они nосле неколико изведби пости
зали видан успех. 

У експериментима на животиљама Бецк је ко
ристио мале речне корљаче. Те су корљаче прождр
љиве и пружају главу тачно у правцу било каквог 
парчета хране која се подноси. Но, једна корљача 
није после nрегрејавања услед квара на термостату 
могла управити главу nрема храни и Бецк је за
кључио да су код ље nоремећени органи равнотеже 
у унутрашљем уху. Но, кроз два тједна се је истре
нирала _ у томе само уnотребом очију. Корљаче су 
понели на летеље и за време бестежинског стаља 
била им је предочавана храна. Корљача која се на
Учила оnходити без органа за равнотеж .. т таЧно је 
ухватила храну, док то друге корљаче нису могле 
постићи. Очевидно се објаснила дезоријентација 
неправилном функцијом отолитног апарата за време 
бестежинског стаља. Могуhе ј е истренирати очи да 
замељују органе за равнотежу код оријентације; 
код корљача је томе требало две недеље. Мачке и 
мајмуни успостављају оријентацију при повреди 
равнотежних органа за неколико · дана. Аналогни 
резултати су постигнути са мишем у ракети "V-2". 
Миш је погинуо код пад~ ракете, но помоћу фото 
снимака бидо је установљено да 'се за време· лета 
мирно понашао. У другом експерименту узета ву два 
здрава миша, један од љих се налазио на специ
јалној полици и понашао се мирно док је други 
показивао крајљи немир. 

Сада се изводе специјални летови на реактив
ним авионима за време којих се постиже период 
времена бестежинског стаља до 30 сек. Мајор Char
les Joi-ger пр~и који је изводио летове, саопштио 

је да му је После 8 до 10 сек, услед отсуства теже, 
глава отежала са појавом првих поремеhаја оријен.:. 
тације. У тринаестој секунди тога стаља осећао · се 
је K<;lo да се споро премешта у неодређеном правцу. "' 
У петн'аестој секунди он је изгубио сваки осећај за 
nростор и извадио је ~вион из параболе. 

Опити изведени на авионима и ракетама пока
зали су да се губитак оријентације и непријатан 
осећај највероватније изазивају активном функци- ' 
јом отолитног апарата. . 

Последљи опити Гератевола омогућили су да 
се тачније · обј·асне осећаља · људи . . Гератевол је · 
извео укупно око 200 летова у којима је један те 
исти пилот са једним од 16 путника (сви су пут- · 
ници имали раније извес_тан налет) изводио лет по 
усходној и нисходној грани параболе. Период отсу- . 
ства теже при томе је био од 10-30 сек. Показало . 
се је да је 8 путника преживљавало допадајуће 
(угодно) осећаље, три су била индиферентна, а пе- _ 
торица су страдала од патолошких осеhаља. Једац 
од путника из прве. групе је забележио да савршено 
није осећао nадаље, већ пуно спокојство и очувао 
је нормалну умну делатност. 

1 
• • 

Из тога следи да у кратким nериодима · разне 
личности различито преживљавају бестежинско . 
стаље. Питаље осећаља при дужим трајаљима бес- ·· 
тежинског стаља од · 30 сек остаје још отворено. 

Др. М. Ш.л.ај.м,ер 

Из билтена "Ракетнај а техника" - Експрес 
информација, бр. 40, 1957, на основу чланака: 
»Psycho-Physiological Hazards· of Satellite Flight«, 
Ј. Р. Henry, »ProЬlems of Respiratory MetaЬolism 
in Sealed Ca-bln,s«, Н. G. Clamann, i »Spaceflight«, 
1957, Alpr. vol. 1. No. 3 р. 109, 110, 112, 113. 

РЕТО ZASEDANJE 
Specijalnog Komiteta za Medunarodnu Geofizicku Godinu (па francuskom CSAGI) и Moskvi od 30-VII 

d•o 9-VIII 1958 

Organizacija Medunarodne geofizicke godine rodila 
se 1z :predloga Lloyd Berkn~eгa; poeetkom 1950, da se 
organizиje treca polarna god1na. Prva polaгna godina 
organizovana је 1882/3, а druga 1932/3 godine. Berk
neгov predlog prihvatio је Medunar:odni sa:vet n·aиc
nih unlija (na. engleskom ICSU), medunarodno naиcno 
telo koje је 1951 g. obrazo:valo Specijalni komitet za 
organizaciju trece pola.rne godi-ne. Pocetak rada Spe
cijalnog komiteta pada · u 1952 god.inи. Uskoro је 
znatno prosiren zadatak trece po1arne godine i Spe
cijalni komitet pretvoren и Specijalni komitet za _(' 
medunarodnu geofizioku godinи (SKMGG) sa zadat
kom da naи.Cna istrзZivanja u tokи MGG ·'ucini sto 
potpunijim, obиhvatajиci radove sledecih naиcnih 
grana: meteorologije, geomagnetizma, polarne svet
losti i svetljenja nocnog neba, jonos·fere, Sиnceve 
aktivnosti, kosmiokih zrakova, geografske d·uiine i 
sirine, g1a.ciologije, okeanogra:ffije, . raketa~ ј vestackih 
sate1ita, seizmologije, gгaV'imetrije i . nuklearnih 
zracenja. 

U ovom pos1u angзZovano је niSta manje nego . 
sest medunarodnih naucndh -unija. Preko aka·demij а 
nauka, ili odgovarajиcih nauenih tela pojedinih ze
ma,1ja, SKMGG је pristиpdo organizovanjи nacional
nih komiteta za MGG, -koji sи и svojoj drzavi orga
nizovali istraiivaбke radove u . ustanova.ma koje se 
bave gornjim disei-p1inama. Ovaj or.ganizaciooi posao 
obavljen је na cetiri sastanka SKMGG od kojih sи 
prvi i treci odrzani u Brislи, 1953 i 1955, drиgi и 
Rimu 1954, а cetvтti и Ba·rceloni, 1956 godine. 

. Na taj nacin formira:n је i nas N~cionalni komi
tet pri Akademiskom Savetu FNRJ u Beogradи. Zva
nicni naziv ovog tela kod nas је Nacionalna komisija 
za MGG koja је za Peto za·sedanje SKMGG и Moskvj 
izabrala za svoje del'egate sledece drugove: Dr. D. Ba
jica, prof. Dr. М. Cadcla, Р. Dиrkovica, М. GrakaИca, 
А. M·иmiџagi-sa i R. Tиrajlica .. 

Pred Petim zasedanjem u Moskvi Ьila su tri 
osnovna ргоЬlеmа .. Prvo, trebalo је izvesti organiza
oione pripreme za uspesno zavrsavanje ove izvaredno 
oblmne ·naиene saradnje и kojoj иcestvuje preko 60 
zema1ja, od kojih је nјЉ 35 poslalo na zasedanje 
373 delegata. Као naroeiti proЬlem Ьi1о је pitanje 
ra.mnene posmatгac:k:ih pod-atalka, prikиpljenih ро 
naиcnim u:stanovama 1pojedinih zemalja ~cesnica, sa 
obгazovandm medиnarodnim centrima za podatke. 
Zemlje organiZ.atori cetn.tra za podatke danas pret- · 
stavljajи zemlje sa najj-acim kapacitetom naucnih 
radnika. i najboljom tehnickom opremom za najrazno
vrsnija istrazivanja u pom!enиtim n·aиCnim oЬlastima. 
Dve zemlje, SAD i S&SR, organizovale sи centre za 
podatke jz •svih naиcnih grana. То su tzv. Centar А 
и Vasingtonи i Centar В u MQSkvi.. 'r·rec-a vrsta cen
tara za pl'!ikиpljanje podataka sи centri С u kojima 
-se sticu podaci samo jedrie discipline, iH и slиcaju 
Sи.nceve · aktivnosti samo jednog vida odraza.vanja 
aktivnosti S1.mca и fotosferi, hromosfel'!i i koroni, ili 
magnetnim pojavama na · Suncu i Suncevim radio 
zracenjima. Najposlfe pored centara С postoje ј tzv. 
stalne sluzbe, _ organiwvane preko raznih naиcnih 
un·ija dli u pгocesu razvoja pojedinih grana nauka, 
kojima је i pre pocetka MGG veci broj ·иs·tanova iz 
vise zemalja slao svoje podatke za njihovu .potpиniju 
analizи. Med·иnarodni centri za podatke sи obavezni · 
na besp1atnи razmen·и podataka sas drиgim centrima, 
kojima odredeni podaci nisu .poslati, kao i na ustu
panje podataka Ьilo kojoj naи.Cnoj ustanovi z!emalja 
ucesnica uz naplatu tehnickih troskova fotokopije ili 
mikrofilmovanja . 

· Prilozeni pregled daje raspored centara А, В, С 
i stalnih sluzbl ро raznim ·drzavama. Na .ktajи је do
dat procenat prikupljenog materijala и :svima cen
trima, prema izvestajи Koordinatora za MGG, poseb
.nog organ·a koji је uveden na predlog Velike Brita
nije kao pomo6ni organ za prikupljanje materijala i 
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njegovo objavlj~vanje. Sedi~~~ Koordinatora i SKMGG 
nalazi se и Br1slи, и Belg1J1. . . 

Као sto se iz pregleda "Yi~i. ra~ena prikиp1Je
nog materija1a nije bila na V1S1ш, -- te ]е ovom prob~e
mu posvecena posebna paznja na Petom zasedan~и. 
I lko se ocekivalo da се mnogo ust~n?va иcesruca 
·а ati teskoea u toku prv'ih sest meseCI, 1pak s:e pret
~stav1ja1o da се . 1958 godina Ьiti godina normalnog 

Centrj А в 
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"Е .о :; 
~ о 
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- --- ---
1 11 1 1 - - -Meteorologjja 

1 1 -ш - -Geomagnetjzam 
1 IV 1 1 - -Polarna svct.lost 

Jonosfera v 1 1 - - 1 
Suni;eva a~tjvnost VI 1 1 1 - 1 

VII 1 1 =1~ -Kosmlckj zracj 
VIII 1 1 -Duzin-a ј §irJna 

IX 1 1 - - 1 Glacjologija 
х 1 1 - -Okeanografjja -

Xl 1 1 1 - 1 Rakete ј satelitl 
XII 1 . 1 - - -Sejzmologjja 

XIII 
1 ] 

1 - 1 -Gravjmetrjja 
XIV 1 - - -1 Nuklearna zracenja 
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S v е g а 

. , prograн·;ma svakog nacionalnog rada na иsvo]erum .... . . d .g· naиcni 
komiteta. Pokaza1o se, medиtнr., а Jn?O 1 
·. tituti и vecini zemalja . kиh-иre sa. 1Jиdstvom za 
~~~аdи posmatrackih podataka. do oЬl1ka u kome se 
oni sа1ји medunarodnim centrlma za p~d.atk~. . . 

Dru i . roЬlem P'etog zasedanja pro1Z1~azю Ј.~ IZ 
Ifio ~е to pred1og Nacionalnog k?m1teta SSS:R 

~~v~:· маd prodиzi jos za jednu_ g<>?н?-и, d? kr~Ja 
1959. Pored navedenog raz1oga ~akasщavaщa щz: 

t pocetkom izvrsavan]a programa, zЬоь иs anova sa . t v • • есе os1a-cega ·se kod definitivne obrade IS raz1vaщ~ n.. MGG 
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i organizacioni d.eo ove gigant~ke -n~uene. sarad1rjte. 
U narednih oko 20 tomova dace :se 'lZV~~~- rezи а а 
ob·rade materijala koji се, u svakoiiJ. .slиса]и,_ pгe~tav
ljati ·dana.Snji op5ti pogled na geoflz1cke po]ave 1 po
jave na Sиnси. . . 

Na Za:sedanju је odlиceno da med~nar.odщ _centп 
podatke postariи d saЬimi cetn.tri sv1ћ nаисш.Ь ra

~~va. svaki naucni rad koji obradиje proЬleme na 
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bazi materija1a MGG dostavljace se ·u ро. dva cp~~
mel'ka svetskim centrima za podat~e. Svakl ·nаи ш ' 
Ш naиcna иstanova zemalja исеsшса, mogи od sye;-

. tara doblti kopiju ma koga rada иz _na~ а.~ ~~~~~~ kopije i po5Hjk~. Nacio:~alni kom1te:;~~~ 
. "h е . ustanove . nasledшce, dQb1J а се od -sv . 

~~~t~~a besplatne kataloge prim1jenih stampaшh 
radova. 

n. ati na dиzi pel'liod vremena, za pl·oduze~]e 
Ј stю"i ·-os jedan razlog, koj-i potite od Sи~_са. Sunce 

ka ~gr~man иticaj na sve роја~е na Z~J:_I11Jl. Pri~~~ · 
w tk MGG predvida1o se ·da се tekuc1. ma.ks. 
~~n~eve aktivnosti Ьiti mali. M~dиtim, 1~palo зеt da 
је ovaj maksimum najveci od 'SV1h .dosada ро~а ra
nih. Da Ы . se nas1a sigurna veza .1zme~и po~ava .n: 

Nasa de1egacij.a иsmerila ј·е . svoj~ zahteve na 
o1ak.Sanje nabavke materija1a (иsvo]eno ]е da ~е pr~~ 
UNESKO-a zatrazi mogиcnost na~avke u na.cюna ?~ 
va1uti) kao i na proЬlem sara~щe и ob~ad1 _mater~ 

. . 1 . velikdm naucnim centr1ma, и kоз~ ·~1 m~ще 
Ја а У zem1]·e sa s1ablm tehnickim mogиcnost1ma, razv1зene • . 0 · b1em prepи-

Z . 1 ... Suncи po-trebno је ·sa ро]асашm pr1kupЧa 
em JI 1 z 1·· с·· и perюd . n·em podataka о pojavama ~а. em Jl _za 1 .. 

k~da се Sunceva aktivnost biti zn~tno .slab~Ja. . 
Na taj na~in sovjetski predlog зе pr1hvacen s tн~ 

da. funkcije Specijalnog. komitet~ kao. o~g~~a i · :~ 
restajи 1 ји1а 1959 godшe. Zavr::;avaщe 

~ obradi prikup1jenog ma.terija1a i njegovom zav~
w om иЬlikovanju ··preиzece posebno, mf!ogo manзe 
~~lo, K~mitet za iskorisc~vanje· rezиltata medиnarodne 

eomzicke godine (na francиskom _CE~AGI) .. 
g U vezi sa ovim Peto zasedan]e lmalo ]е da s~ 

u · · trec'l"m vrlo vaznim proЬlemom obrade ~ pozauav1 1 ь · s todavш 
uЬlikovanja materijala MGG. PoSie ш ave , . . 

komitet za pиЬlikaciAnje 1(naм~Jle:~oJ_imsatri~)isY~~s~~ izdao devet tomova а а • 

* Uvid о razn'leni met~rol?_ski.Ь. poda~aka 
ima Svetska meteoro1o8ka organllzac1]a. Kod magne
t;· prvi broj је procenat razmene magneto~rama, 
Ј:~~ telиrigrama i treci indeksa. K?d . p~larne 
svetlosti prvi broj oznacav:a pr~cenat 1pr1m

1 
l]en1h ot~ 

t "h fotografsk1-h sшmaka р о arne sve ~~~ipn~ d~;i 1.ьrој pгocenat primljenih sp~ktaтa noc-
' Ь Kod jonosfere prvi b·roj pretsta~1Ja procenat 

nog ne а. . rt"kalnim indeks1m-a apsorb-ostvarene razmene о ve . 1 . ' 
ciji i .pomeranjи, а d~иgi bro] procenat raz-mene ро 
ostalim .fspitivanjima зonosfere. 

mo 1е иputiti svoje sara?~1ke. . v_aJ pro . . _ ste~ је sporazиmи pojedшlh vellkih centara 1 nасю 
nalnih komiteta. . · . 

Peto zasedanз· е znacajno ] 'е ро duhи ~аrа·?ще 
· · ~~ . и nаис1 ne medu naucnicima, ро . иvereщu ua s~ v. • 

m<>Ze ici brzim kor.aoim·a napred bez naзs1re sar~dщe 
ne samo и oЬlasti jedne nauene g~ne, nego 1 ~~ 

sko ' vezivanja rada vis'e n~иcn1h gr~na ~ V1se 
~ema1ji U ovoj эaradnji nerazV1]ene zeml]e ·Ь~~ ~o-
tizu n.ivo obrade naucnih pr<?Ьlema u. razv1]eшm 

s 1· ma i na taj nacin ubacU]и nove v1so~e strи~
~~~~a и resavanje mnogob.rojnih pitanja koJa. сеkа]и 
n~ pravilan . odgovor. Sara·dnja. је· иvе~ pra~tikovana 
и n·aиci ali organiZJacione form'e sradщe kозе sи po
nikle . и' tok'U MGG pret:stav1j.ajи nov·и еtари naucne 
sara·dnje и danasn·jim. us:}~vima u svetи. Za stva: 
napretka naиke bilo ·Ь1 od tnteresa da ostvarena :Щ 
radnja iz perioda рr~ир1ј~?-ја. podataka ostane 1 и 
doba njihove obrade Ј. dоЬ1Јаща rezultata. . . 

U svojoj иV10dnoj reci pretsednik Spec1]a1n~g 
komiteta za MGG, profesor S. <?epmen, J?<>dvиkao ]е 
. tenzivni napor struchjaka ·и ·1zvrsavaщ.и . zadat.ak~ 
~~o·i su sebl postaviИ u tokи MGG. Та] .шteD:Z1Vni 
аЈ ratio nas је .i u 1юku celog Zasedaщa, ali. bez 

r ь · Р na to lkod svih se -oseca1o posebno zadovo1]stvo 
~t;1;~ saradnici ovog jedinstvenog naucnog pothva~a, 
~esnici jedne lep.Se bиducnosti i saradnje me и 
np.rodima. 

Р. м. :f)urkovic 



Razne hipoteze postanRa Mese~e~ih · 
bratera . 

Postan·ak Mesecev.ih kratera је mista Ыо jedan 
od predmeta stalnog :interesovanja astronoma jos od 
pronalaska teleskopa. Mnoge hipoteze cesto vrlo cudne 
i te.§ko prihvatljive blle su I};Ж>stavljene. 

Hooke-ova hipoteza 

Robert Rooke, u »Mikro'grafiji« · .iz 1667 pretpo
stavlja da su ogromni mehuri napunjeni · ga·som po
lako prodiraИ lkroz vrelu i tecnu materiju prvoЬitne 
povrsine i onda ek•splodirali. Posto је kora ocvrsca
vala ostaH su na njoj prostra:ni krateri i sto је kora 
. postaj.ala cvгSca krateri kasnije formirani bivali su 
manji: 

Stv.aranje · meh·ura је poznato na Zemlji takode, 
no u mnogo шanj~m razmerama kod izvesnih vul
kanskih lokaliteta. 

Hooke-ova hipoteza је neodrziva jer mehanicki је 
nemoguce proizvesti tak.o ogromn1e · mehure cesto i 
preko 120 km и precniku. Zatim kako objasn!ti pri
sustvo velikih i pr.avilni·h kтatera kao sto su P~tagoтa, 
Kop.ernik i Tiho, koj~ su postali mn.ogo kasnije od 
okol-nih malih objeka.ta. lsta hipoteza ne mo!e 
da · objasni postanak centтalnog vrha u kr.aterima. 
U.brzo ро objavljivanju ov.a hipoteza је Ьila odbacena 
i skoro sa·$vim zaЬoravljena, 

Hipoteza Nasmyth-a i Carpenter-a 

Autori smatra•ju . da su krateri vul!k.an~kog po
jrekla. U svojoj knjizi The Moon, 1885, pokиSav.aju .d.a 
izmene .poznate oЬlike zemaljskog vulkanizma da bi 
ga pril.agodHi prilikama. na Mesecu. Oni zamisljaju 
d.a је otvor ~а Mesecevoj povrsini oЬicno onakav kao 
kоЦ zemalj·skih stratovulkana iz koga · izblja sitno 
izdeljen, pirokla!stica•n materijal u oblilm vodoskoka · 
koji pa.da miljama daleko u kr·ugu oko vulkanskog 
nekia. Kad eksplozije postaju јасе, najЬlizi okolni 
materijal se odvaljuje, pada u grotlo i blva poilovo 
izЬacen u ·krug oko vu1kana cak ·i na veCt.l daljinu. 

Male promene osnovnog Ртосеsа proizvod!e olSi
lje formi .i obllka lroji se sa·da mogti videti ·kod Me
secevih kratera~ Slabljenje Vиlkanove snage pтoizvodi 
sтedisnji vrh na kome је mali krater. Као na Etni, 
mogu da se ·stvore bocni otvori i od njih nasЏlju do-; 
punska uzvisenja oko centralnog ma·siva. Kad se 
obHk eтupcija menja vodoskok ·blva zamenj:en pnla- · 
ganim isticanjem Iave koja Ы prvo prekrila neravn·o 
kraterovo dno ii polako napitnila kra.ter do izvesne · 
visine. 

Zaista: krater Wargentin је napunjen do ivica, . 
Albatani је dosta ispunjen ·1avom ali centralni vrћ 
је jos uvek v.rlo uocljiv, Kopernik је malo · ро dnu 
pokriven lavom, а u Teofilu nema ni trag.a od lave. 

Ova hipoteza је da:nas potpuno · odba.cena · ·mada 
izgleda · d·osta, primamljd·va. Argumenata ima vrlo 
mnogo. Evo nekih: Ni kod najmanjih kratera nije 
postign.ut ugao stablldzacije fragmenata na spo1jnim 
nagЉiшa kratero~h zidova, zato -krater ne mo.Ze da ' 
se pro8iruje ciklienim erupcijama. Zatim, kako · Qbja;.: 
sniti ·ulegla dna kratera? 1 onda za.Sto centralni · vrh 
nikada ne dostize visinu spoljnog rav-nog tla. Ako su 
svi )crateri vulkanskog ·porekla, zasto onda~ centrnlni 
v-rh nema щali krater? Sveg:a 4% . pokazuju mali kra
ter n~ ctentralnom vrhu. Najzad, Meseceve doline, 
pukotiџe i sisteme svetlih zг.aka Na·smyth i Carpen~ 
ter nisu mogИ da obja·sne. 

Peals-ova hipoteza 

Dak su Nasmyth i Carpenter operisali · ·sa vulkan• 
skom aktivnoscu i velikim temperaturama Peals је 
otisao u drugu lцajnost. On smatra da је Mesec ро-

kriven ogromnom nasLagom led~ deЬljom n~go. Gren~ 
land danas. Kako је M·esec jos u unutrasщost1 topal 
n.a. izve~!Lm mestima ta . toplota otapa ~ed i stvara 
duЬOke otvore ispunjene vodom а usled niskog ~а~ 
zdus·nog pтitiska voda se . smesta isparava. Zatн:~1, 
u·sled veliike· hladnoce рага. se pretvara u ledene kr1 -7 
stablce koji se taloze oko ruba otvora. . . . 

А centralni vrh, ~spucanost krater?~:Ih z1dova ~ 
UostaliOm -Nicholson i Pettit su izmerll1 M'esecev~ 
temperat~ru (n.asli da је tle na koje p~daju _suncev1 
zra,ci Oikomito zagrejano iznad tacke klJucaщa vodc! 

Kako је gustiria Meseceve atmosfere 1/~.ooo.~oq 
gustine Zemljine, da Ы se odтZao led ца ~vrsш~ 
Meseca temperatura Ьi trebalo da bude . -90 С . 

Davis-BeaтdJ-ova hipoteza 

Najcudnija је ov·a .hipoteza. Mesecevi . krateri sЦ 
korЭJ:skd ,atoli u morima koja su postojala na Mese~u; 
nekada davno. Pictkering lepo kaze: »Obzi:rom n.a gra-: 
vitacionu kOn.stantu Meseceva atomsferil · nije nikada 
mogJ.a da bude tako gusta kao Zemljin.a d ~ag~o , i·sp~-: 
ravanje iz velikЉ Mesecevi·h mora, .pod шskim pri
tiskom i tтopskim · Stlпcevim zracim.a, inialo Ьi kao 
rezultat postanak dubokih erodiranih · dolina .i · oЬim
nih reenih sistema, koji su jako ·upadljivi na Mesecu· 
samo svojom otsutnoscu«. 

Pickeтing-ova hipoteza 

Jedan od najveeih posmatraca Meseca Picketing .· 
је postavio ovu hipotezu. Nekad, dok је jos Ьiо zidak, 
Mesec ; se okretao· ЬтZе oko . ose i Ьfо blize Zemlj i · n.ego 
danas. Usled :Zemljinog plimskog dejs'tva -na tek stvo
renoj Mesecevoj kюri stvar.ale .sц se pukotine. Kod 
svak.e. polurotaoij'e !a.va ·se zbog plirne dizala u otvo- · 
rima i . isticaJ.a .P.raveci, pD:sto . је · otvrQ.nula; zidove 
kratera. UsJ:ed vrtloznog . isticanja stV10reni krateri su 
obiepo kгuZnog · oblika. _ . 

Veci krate.r!i Ьi Ьili stvorefii dok je -kora blla ta·- · 
nja1 ·а manji ikasnije~ Usled · hladEшja i ·kontrakcije · · 
kasnije nastale su pukotine kroz koje se izlila laya · 
i na taj nacin su postala mora. 'rщia је oko polovina · 
Meseceve kore· ЬНа: razorena !i prekr.iven.a lavom. . 

Prvo, tes1ro је · i · poverov.a·ti da је · mog·uce stva:.. 
r:ati oЬiik.ie po\rrSine · jednog satelita i sa.tnu korti ·dej-
stvom planete. . . • · · · 

Drugю, da је plima delovala na stvaranje kratera . 
oni Ы blli vrlo pravr.Hno rasp:odeljeni. Med'l:ltim, opste 
је poznato da su ·oni · sasvim bez reda i poretka ra
suti ро Meseeevoj povrsini. u ·slucaju t'a&looti ~icke
ring-ove hipt>teze oЬiik i raspored kтatera Ьi Ь~о ·tиnk..; :. 
cija latitude ili . funkcije iste. · Medutim, ni to nij'e 
potvrdeno. - · · 

'Spuтr-ov·a hipoteza 

· Nedavno је Spurr predloZio hipotezц koja . је 
skrpljena od vulkan'i:lrna ~ · Hook..:.Ove hipoteze. Autor 
deli kratere na tri gr·upe: . ci'гkove, bldera kratere "i 
kratere · kOji nastaju n:Э.glim potresom, . s.a pre1aznirri 
formama pored imenovariih. · Uglavnom ograniCio se 
na More Kis.a. Ali komponente na ·kojima pociva i iz 
kojih је sastavljena njegova hip,oteza su • netacne, 
tako d:a је i njegova hipoteza ·neodтZiva. Вaldwin је · 
lepo dokazao netaenost · iste. 

· Ostal~ hipoteze · 

Hipotezu .о -ledenom pokтivacu na Meseeu је· prvi · 
skici:r.ao Ericson · jos 1885, а pЬred Peals .. a је naroeito 
zastup.ao Fauth, medutim, ona је neodгZiv.a . . Od osta- · 

89 
ВАСИОНА Vl, 1958 број З ..:.__----------------------------

lih treba navesti jos neke koje su postavljene u no-
vije vreme. · . . . 

· Profesor Wood, 1910, је nasao, na sшmc1ma sшm
ljenim ultr.a-ljublcastim svetlom, nas~age s·umP?ra 
oko krateтa Aristarha. Sumpor se ob1cno nalaz1 u 
Ьlizini vul!kana. . . 

Dr. See smatra da је ~osmicka Ј?ГаSш.а 1~r~Ia 
znacajnu ulogu pri stvara-nju dna razt:;~-Ih . mora .1 . 1Z

vesnog broja isp~jen!ih !n'a!era do. •Izv'esne ':lsшe~ 
Medutim ne objasщav.a zasto щ1а do.sta predela 1 kra 
tera na 'мesecu kpji izgledaju \potpuno bez na.slaga 
kosmicke prasine. ... . . · . . · а1 

Green i Goodacre smatraзu da зе ero~l]a delov . а 
na postanak · izvesnih formacija а naroCito na poJu~ 
razorene zidove nekih ·kratera. kao: Frakastora, o-
pelmajera Vendelina i drugih. . . 

Ali · opet odakle atmoster.a i voda koje Mesec niJe 
posedovao? . . . . . · k • · · · 

Bonev је postavЮ teor1зu sИ.~n~ Pic e:~ng-ovo]. 
da је Zemlja pHmskim dejstvom rs1savala _z1tk_u ma
teriju iz мeseceve unu~r.a:snoj.S.ti ~z pukotп;1e -1 u.sled 
rotacije i otvrdnjavan•зa dob1]eru. su krater1. . .. 

Ruud је izneo . misljenje da з е. usled kontra~c~]e 
pokuljala materija :iznutra i stvorlla ~atere. !fЉas 
nasuprю·t tome smatra da S'U •krater1 postali zЬog 
u.nutrasnje ekspanzije. То је ulepsana Nasmyth-ova 
hipo:teza. . · · · . . t t ·k. 

Bilo је . takode i mnogo besmisleJ?:lh pre pos av. 1. 
Fored ideoj•e о koralnim a~olima. pav:s-Beard~, Weis
berger је izjavio da to шsu . ·nl1eak~1 kraten уе.с -
vrtlozi u Mesecevoj atmosfen! D~ 1 ne SР?!шщ~mо 
one, koii su tvroili da sam Mesec 1 ne posto]I, vec da 
је opticka obmana. 

М eteoritska hipoteza 

. Ova hipoteza је nюvijeg poreok~. Pr~i .ko~i је 'dao 
Иејu Ьiо је Gruithuisen. Oblcno зе PI:PI~Ju. P~c
toru. Newcomb govori о njoj k.ao о zan~ml]lVOJ h1po
tezi. Shaler smatra da su tela :Р!есшkа 5---:-10 ~т 
stvorila mor.a. Medutim, ako је brzma meteor1ta blla 
veca nije Ьilo potl·ebno to1iko v~lik?. te~o. . . . . . '· 
· . ova·: hiooteza је jedna od n.a·зьo-l]Ih зеr obJasщa

va- gotovю sve · obi~ke·. Mesec~e povгsin'~· Pr;>ces po
stanlщ . lџater~ . је jednostavan_ .. Meteor1t pn. sudar~ . 
sa Mesecevoni povтSinom stvara kr.ater utollko vec1 
ukolНro . је precnik meteo:rfita ili njegova . brzina ve:Sa. 

а) · NiЯke~va varijanta 

NёHke u svojoj knjizi: Der Entwicklungsgang 
unseres Planetensystems, 1930, ipOSto је su.mi-rao ra
zne hipoteze usvaja mete:oritэku ћipotezu1ali sa ogra-: 
nicenjem da su meteoriti ustvari na-stali pri deobl 
Meseca od Zemlje ~ da su kasnije popadali na Mesec 
i to sa malom Ьrzinom. АН Lord Jeffreys је kasnije -

· pokazao da Zemlja i Mesec nisu Ьili n'ikada ·U fizic
kom dodiru. Zatim, . јо8 1850 је Roche . ukazao da uko
Иko se :prede njegov·a granica telo, u ovom slucajџ 
Mesec, Ьi se r.aspalo u si.tne komade i stvorilo kopiju, 
samo malo· guseu, onoga sto vidimo oko sa:turna. 

NOike-ovo inisljenje da је centralni vrh ustvari 
ostatak meteorita је neodrzivo jer kad Ьi u krateru 
Teofilu centralni vrh Ыо -meteorit, onda Ьi sam kra:
ter morao Ьiti mnogo · puta veC:i. 

Dokazi i pтotivdokazi za meteoritsko porekto k'r:atera 

Meteorit pogada Mesec oblcno pod manjim i 
ostrijim ·uglovima, а ne upravo, i posto. su nad~:t;i 
uglavnom kruzni krateri s-matra1o se da h1poteza шзе 
tacna. Ali krater ne nastaje samo sudarom vec i ek~
plozijom ро ·sudaтu, usled gasov·a, а se~ toga ~eteor1t 
poseduje veliku kineticku energiju kO]a se pr1 sudaru 
oslobada. . . . 

Zatim. pr:юtivnici s•U isticali ci~j~nicu ~а је mno
go malЉ kratera posta1o preko vel1k1h а. ne:~a. m·nogo 
obrnutih slucajeva. No, kao prv.o. na . ~ldlJ1VOJ ~vr
sini ima samo 150 kratera preko 50 mllзa u precшku, 
а 200.000 manjih, ne r.aeunaiuci n~jsi~ije. Da.k~e, 
jasno је, vise dh је mog1o Ыti malih 1znad vellk1h 

nego obmuto. А ako ј~ -yeliki krater stvoren preko 
malih on ih oblcno ·uшst1. . 

Pttanje је otkud centralni vrh? То. pr?uzrok':!Je 
sudar meteorita velike brzine sa _povrsшsk1m sloзe
vim.a .. Reakcija .proizvodi centralm ~h: . 

Pickering је otkrio 12 kтatera, kOJ1 tmaзu na с~";;, 
tralnom .vrhu krater od 600 metara _do ~eko 4 
u precn~ku Daikle, vulkanski krater1! All .sta l:emo 
onda sa оЬйјеm drugih centralnih vrhova bez kratera 
na Vтhu? Dakle, znaci, :njih је neka druga vrsta yu~
kanizma proizvela nego ov:ih 12. А tek u s'l~caзu 
Zaguta i Kasinija, gde шnesto centr.alnog vrha 1ma-
mo krater? , t ·t 

Mnogi_ su govorili da је n~mogu~e da m.e eor1. 
stvori glavni krater ра onda nek1 drug.i meteor1t ona] 
manji na vrhu. . · dol · 

Baldwin је pok.azao da obi~Im тacunom _aZim~ 
do ovog zakljucka (pri raspodell kratera kakva ~е ро d 

znata na Mesecu): da imamo bas usled meteor1tsko"' 
d ·stv.a 15 centralnih vrhova sa kraterom na vrђ.u. 
DeJ d · poznato 12 Dakle potpuna saglasnost. 

osc;.oa ;~ kтateri: Ti;.n,ohari;, Plinije, f!ers~l, Land~-
berg, Kapela, Burg, AlЬatani, AZЬ~trog~, .~~tatus,. P~
kolomini Arzahel i Kant. Burg ~ Pt~n~зe ·и ~Of!I 
ikvadгaintu (NW), Timoharis u drugom (NE); AZЬ~trog~! 
Ar.iahel, Heтsel, Landsber~, Pita~u~ u trecem (SE) 1 
AZЬatani Kapela, Kant i P~kolom~n~. u оо~ (SW). 

Met~ritska teorija (јег zasluzщe taJ naz1v) Ме: 
seCtevdh k:oo.tera objaSпjava ne samo poreklo kratera 
vec i mora, Юао Мо su Mo.r~ Kisa i n~a dтuga~ Ona 
obja5njav.a poгeklo i drug1h. fon:naCI]~ kao napr. 
Alpinske doline. Jedino izvesш ~all bro] tzy. »~a~d
kratera« d form.acij.a, kao S~ SU lZVeS~·av UZV'ISeЩa, ]e
dno izmedu Merkatora i Ktsa, drugo ]UZno od Mera'!"a 
ш jedno juzno od Herodota, objasnjava se lakstm 
oЬlicim.a vulkanizma. 

Zakljucak 

Mnogo јо8 dma hipotez.a i v ~ih i n_o';:ih о po
stanlw Meseee~h krat-era. za,d,rZ,acemo sle ]OS ~a.liO .na 
meteroritskoj. Moglo Ьi se dodati da, ~ko .~aterl 1. n1su 

. po&tali od, meteorita,, ро pretpostavci . Nolke-ovoз. po-
stoje · i ovalkve moguc:nosti: . . . . . 

5 1) Mesec је i:mao svoj sateillt kOJI . зе рге ао 
· RJoche-ovu graniou, wlo davno, · raspao se 1 gotovo и 
ce'1osti popald.ao na Mes_ec. . . . 

2) veca verovatnoea је da na osnovu зedne ~еоr~зе, 
~ја :baziтa na teoriji rel.ativitet.-a i na ~F-treЬi F~Id
manovih jednacina, Mesec је svega 2,4.!~ sec. pratllac 
Zemlje. ovo ide u prilog ekstraterestlr1enom poreklu 
меsеса, :i da је on pгivuceni Ь;egun~c, ~dakle ne zna 

1.. da ~... pri sv.om k.retaщu n.юlazю . na . pred~le 
se, а 1 Ј'"' ... t ·t k · · od nзе u kojima jma mnogo v.ISe -те eor1 а · OJI. s:u · . -
gюve povrsine napravili ovo ·sto danas VId1mo. T1me 
Ьi Ы1а oeuvana meteoritska teorija, odЬacene !I'az:ne 
sшnnjive hi:poteze, ne Ьi bila povrede:n.a · Roche-ova 
granica d ostao Ьi jedan prob'l.em man]e. 

Dragostav Eksinger 

VESTI IZ DRUSTAVA 

V GODISNJA SKUPSTINA ASTRONAUTICKOG 
DRUS·тv А VSJ 

u pro.storijama vazduhoplovnog li.sta »Aerosvet«, 
u Uzuri Mirlrovoj 4/1 u Beogradu, odrzana ~е 13 juna 
1958 godine, v godisnja skupstina ~:Г~aut1ckog d:~
stva VSJ. Do ovog је dool-o sa zakasщenзem zbog duz1h 
sluzbendh putovanj·a nekih Clanova. Uprav·nog od'Ьora. 

u radno pr.edsedni!Stvo izabran1 su: ~rof. d~. ~a
tomir Andeli'c, pu'k. JNA ing. Kosta S1vcev 1 шg. 
VJ.adislav Matovic. . . , 
. Iz citan.ja referata sekreta:a Drus~va 1ng .. MatOVICa 

u kojem ·su, s jed-n.e strame, ~.ostaknut1 uspes1 a~trona
utike u toku protekle godine dana а, ~ drug~, pocrta.Ja 
stagnacija Drustva, saznali su se о щеgоvоз delatno
sti sledeei podaci: 
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Astronaulticko drustvю VSJ broji 165 cla•nova, u
glavnom . visokokvalifi:kovanih strиcnjcrka, ali veli!ki · 
njihov deo neredoVtiiO placa clanarinи, zЬog nee:fiiikasne 
Ьlagajn-i<Cke sltuzbe. Prosle g.odin·e nije bllo predava•nja 
na kojima Ы se redovno skupljali clanovi i o.Z.iveo ·drи
stveni ra•d. Predavanja sи ;drzali Clanovi pojedinci 
izvan prostori•ja Drиi§.tva. · 

Sva delatnost svela •se, u•gla·vnom, •na izdavanje ca
sopisa » Vasiona«, и saradnji sa Asttr0111:omskim drи
stvom »Rиder Bos'l~ovic« i na povremene sastanke Cla.:. 
nova Ulprarv.nog odbora. 

Od vecih akcija Drи·stva treba istaknиti uspelu 
diskиsijи о vestackim Zemljinim satelitima, odrza·nu и 
velikoj sali Doma sm•dikata и Beogradи, i predava,nje 
pretsedni!ka· MedtШ1arodn:e astronaиtiCtke federacije 
(IAF) g. Endrи Helija (SAD) na Pravnom fakиltetи 
и Beogradи. Ove alkcijoe pomogao је Savemi odЬor 
Vazdиhoplovn·og saveza Jиgoslavije. 

Do poraJSta organizacije va~dиh·oplovпog· podmlat
ka koji masta о bи'du6nosti -i letи и vasionи - Sele
nita doSl:o је, ·takoreci, bez исеsса clan:O·va Drиstva, 

Zakljиcak referata Ыо је. da Astronaи.ticko drи
stVQ nije <:fovoljn:o ·i!Skoristilo »Satel~rtskи konjunkturи« 
da ·se vise aktivira li afirmise, сети sи dosta doprineli 
objektivni ·razlozi: nemanje prostorija, kao ni placenog 
fи·nlkcionera DГUJstva, ialko је VSJ da•vao materijaln.и 
podr§kи DrustVи. . 

Posle toga, d1rиg Ste~an Korda procitao је izve§taj 
Natdzom'Og odbora о stanjи Ьlagajne Drustva, isti.Cиci 
mali prШ..v •Clanarine. 

u diskusiji koja је иsledila иcestvovali sи sledeei 
drugovi: Illl:g. Vladimi·r Ajvaz, Рето f>иrkovi·c, Mi'Odrag 
Borisavljevic, Ing. Sivcev, puk. Milan -Ponovic, Do
brivoje Vasic, dr. Mi1an Slajmer, Miro Jeftovic, 1ng. 
Dиsan Lиcic, ilng. Matovic, ·dr. Marko Janjic, Zora·n 
Manojlovic, Zdenko Jure8a, prof. dr. Andelic i kap. 
Korda - isticuci potreЬu podm1adivcmja clans·tva 
omladinom, aktiviranja u pokretu Seleriita i и sara-

Vazduhoplovac Dcmald F1arrell dobrovoljno :se pod
vrgao ekJSperimenti:rpa koje је organi~ovala Vazdиh·o
pJ:ovna medicinska skola SAD. Оп је proveo sedam 
dan.a и hermetiiCk:i zatvorenюj kablni и koj_oj sи odr
za'Vani u;slovi visine od 5400 mietara. Tempera.iиra је 
blla '7'5 .stepeni Farenheita а vla·Z.nost 5{}о/о. 

Farrell је i'2!isao iz kablne dobrog zdravlja i ra
spoloienja. Nesto је Ьiо umoran ali psiholoskih pore
-meeaja nije ЬНо. 

Prem:da је »vasions'ka« kablna ЬШа hermeticki 
zatvopena ipa:k: OVI()m prililkom n.ij е koriscen sistem 
recirlrolacije vode. Faгrell је imao sa soЬ:om sveze 
vode dok је otpadne tecne i ·cvrste ostatke izbacivao 
и hermetiCike sudove. 

On је imao za.Нhe namirnica za sedam dana. Nije 
pOSitojal'O ћlаdепје ра prema ·tome ni sveze namim:ice. 
Hrana је bila и konzervama i -и normalnim obrocima 
uzi~a. Vazduh и kablni је su.Sen а kiseonik ро po
tre.b:t dodavan. Ugljen diokS'id se ostranjivao роmоеи 
absoprbenta. . 

. Farrell је dan podelio и dva cilkla ро 14 casova. 
U IOVim ciklиsima 011 је imao 2 риtа 'РО 2 casa rada 
i 4 :риtа ро 4 casa spcwanja, 1,5 cas odmora i 1h casa 

· 2:а licnи higijenи. U тadnom periodи on је resav<ю za-
datke na malom konzo1nom stocicи koji је bi.o snab
d·even sijalicom ·i prekidacem. Kablna је takode bila 
opremljena televi.zorom, putem koga sи ти spolja · po-
stavljani zadaci-. · 

divanjи и caJSopisи » Vaэioria«. Istamиto је da treba · 
obnoviti redovna preda'Vanja и Drиstvu i angazovati 
placenog tehnickog 1sekretara za ra:zgranate -admini
stratiV111e poslove Dru:Stva i propag,andи casopisa 
»VaJSiona«. · 

Potom sи predloiene i pi:'timljene neke sitnije izme
ne и PraViH.IIlikц о radи Drи.Stva i odata zahvaln'ost 
I·ng. Miodragи . Obrenovicи za njegov prilog od 00.000 
d~ara u Fond za nagradivcmje popиlarizatora astro-
naиtike. · 

Za pocasne clan·ove Drustva jednoglasno S1U iza-. 
J:>rani: prof. Milutiln Milankovic - lkao na!S velilki po
pиlarizator astronomije i astronaиtike, Miro Jevtovic; 
,иrednik Ra·d:.o Beogra·da- za a:-ad na raz·vi•janjи i·deje · 
Р astronaиltickJom podm!latikи- Selenita и okvirи VSJ 
.(koja danas broji 'VeC 50.000 clcmova) i g. Endrи Heli 
(SAD), pretsednik Medunarodlne aJStronaиticke federa,.. 
cije (IAF) - za potnoc i i•nteresovanje za rad Dru'Stva. 

Posto је jednoglasno data razresnica sta.rom U
prawюm odborи, и nov Upravni odЬor izabran.i sи 
akl'amaeijom: Ing; Kos'ta: Sivcev - za pretsednika, _. 
prof. UJiliv. dr. TatOmir Andelic i puk. Miro Boras -
za potpretsednike, ing. Vladislav Matovic __; za se
kretara, dr: .Mila•n Slajmer - za Ьlagaj:nika i, kao 
. clan•ov1.: prof. Ante Obuljen, dr. Ma·rko Janjic, Dobri
voje Vasic i Zoran Ma1I110jlov~c. Као delegat Astro
nomskog drи·stva primlj~ ј.е Milorad . Topalov. , 

Za clanove Nadzomog odbora ponovo su iza·brani: 
Ing. Karro Jelinek, ipuk. Milan Popovic i Ing. Bran.lko 
Buka1юv. 

U red~alkcioni odbor »Vasiane« iza:brani sи: Ing. 
Vla.dimir Aj'V'az, Lng. Dиsan Kneiev'ic i kap. Stevcm 
К~& . 

Za delega.ta Drиstva pri Upravi Astroпomskog 
drostva »Rиder Bo8kovic« izabran је ing. VladisJ:av 
Matovic. 

V.M. 

Ovaj eksperimenat је dao lrorisne podatke о opre
ani 'ka-Ьine. Plan:lrani su dalji kraci i dиZi eksperimenti 
ove vmte. 
»Aviation Week«, _ A.V. 

24 febrиar 1958 
• * • 

»Kosmicki zraci nебе Ьiti - proЬlem za. buduce va
sionske putni!te«, izjavio је prof. Frederic Hoиtermans, 
sef fizickog odelenja UniverzJiJteta и Веrпи. 

Као lektor u svojim predavanjima na Кalifor
nijskom Tehnoloskom Institиtи svajcarski fizicar је · 
izneo da се vasionski pиtnd!ci blti .izlozeni radijacijama 
koje се blti Uipod kriticne ve1icine od 15 rema za go..,. 
dinu dana. On је rekao da opasan intenzitet zracenja 
moie nastиpith · zavreme intenzivnih Sиneevih pega, 
ali s .obzirom na ucestanost tih pojava to nije opasno. 
Dr. Hoиtermans bazira svoje tvrdenje na i.spitiva
nj4na, koja је on vrsio sa svojim kol\:!gama, uticaja 
kosmickog zracenja na meteol'hte. u tim svojim Uipi
tivanjima oni su vrsili merehja radioaktivnosti tri
tiиma и meteoritima za vreme »termolumi.n!hscentnih 
procesa«. 

Као jedan od rezиltata tih stиdija zakljucilo se 
da se proЬlem povratka - satelita moze resiti oЬiaga
njem istog lakim metalQm koj.i bi - tokom padanja 
irzgoreo. Isti profesor izjavio da је porast temperatиre 
kore met·eorita za vreme prolaska kroz atmosferu 
samo 39·2о F. 

V. А. 
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Major David G. Simons sta'VIi.o se na raэpolozenje 
za prvi let rakete sa. covelrom и vasianи. 

Simons је posta'Vio svetski rekord visine i ·trajanja 
· којоm prilikom se ро.ре6 balonom и hermetiCkoj k:a
blni do 30000 metara, pri сети se u vazduhи zadrzao · 
32 casa. 

»Odeljenje za ·odbranи« jos nije dalo svoj prista
nak na now poduh'Vat. Let rakete sa covekom Ы. tre
:balo da burde do _150 milja visine а jedan od njegovih 
organ..izatora је Vemer Braun. Pilot Ьi treba1o da Ьцdе 
~atvoren и hermeti:Cikюm nosи rakete, koji Ы se kra·tko 
!lll'eme nakon prestanka rada motora odvojio i prodи
iio do vrh'a pwtanje. Za vreme od pet minиta, pilot bi 
se nalazio -и bestezinslrom stanjи i: mogao Ы da izvrsi 
odgovarajиca zapazanja. Nalron toga n~ Ы u раdи 
na zemljи 'Ьiо ikocen aerodinamickim lroCnicama i pa
d·obranom. Сео let Ы trajao 1 О milnuta. 

A.V. 
* 

* • 
Istrazivacka liaboratorUa AVCO је upиtila predlog 

Vazduhoplovnoj istrazivackoj komandi SAD za slanje 
satelita sa covekom na putanjи i vracanje :stog na 
Zemlju роmоси padobrana. То .moze ЬitW ostvareno 
cim raketa »Titan« Ьиdе spremna da taj teret ponese 
na риtаnји krиzenja, rekao је direktor AVCO istra-' 
zivacke laboratorije Dr. Kantrovic. On је jalje iz~a
vio da је 1·e8en proЬlem izgradnje hermetiCki zatvo
rene kablne u kojoj Ы covek nekoliko puta (jblsao 
Zemljи i vratio se »ziv i zdrav« иz pomoc specijalnog 
padobrana. Navodno pri studiranjи padobrana i ka
Ьine reseni sи vrlo slozeni struktиralni proЬlemi. Cak 
ako Ы vasionski pиtnik и -satelitu blo onesvesceri 
AVCO sistem omogucuje da se sa · Zemlje upravlja. 
kretanjem i spustan}e izvr8i na »tacku«. 

Dr. Kantrovic misli da је sistem spиstanja pado
branom mnogo prakticniji nego drиgi predlozeni si
stemЬ kao npr. pomocu krila, _rakete za kocenje i dr. 
Т'аkо isto on smatra da је nasиprot popularnom mi
sljenjи priZemljenje sa padobranom isto tako mogиce 
precizno vrsiti kao sa bilo kojim drugim sistemoпi, а 
da је yri tome eak i jedn.qstavnije. Jasno, padobran . 
и tom slисаји nece birti и· oЬliku »platnenog ki·so
brana« nego vise kao jedna metalna kocnica. 

Drиgi sistemi za vracanje cov·eka n.a Zemljи pred
lozeni su od strane kompanije CONV AIR, MARТIN, 
RАМО-WOOLDRIGE i СООК. ELECTRIC Со i dr. 

V. А. 
* • • 

Poslednji let sovjetskog prvog satelifa. uhvatili su 
na radioteleskopи na . Unti'Ve·rzitetи ОЮО. Pri ovome 
је иpotreЬljeil novi sUitem radio refleksije. Zadnje ca
sove zivota sate1ita snimio је tim za pracenje na _ celu 
sa profesorom Dr. John-om D. Kraus-om. · 

Pri k~аји _decembra pr.acena sи tri dela satelita~ 
Smatra se da · su to blld! zadnji raketni stepen, sate
litska lopta i zastitna kapa. Dva veca dela raspala su 
se prvog janиara, tako da se sestog januara moglo 
pratiti - osam nezavisnih delova. Jedan od njih 
mora Ьiti Ш da је potpиno ispario od aerodinamickog 
zagrevanja ili da se potpиno raspao sledeceg dana. 
U sledeca 24 casa nesta1o је јо~ tri dela. Tako је de
vetog janиara ostao samo jos jedan kom.ad. Dvadeset 
osam dana nakon lansiranja nije postojao vise ni 
jedan deo satelita. · · 

Radio teleskop је pratJЮ delove satelita uz pomoc -
refleksije radio talasa od jonizacionog traga koga је 
ostavljao deo satelita za sobom krecиci se blperso
nicnom brzinom kroz razredenи atmosferu. Radio Sli!g
nali $и Ьili na иcestanosti 20 megacikla od stanice 
WWV National Bureaи of Standards. 

Sovjetska novinsk.a agencija Т AS objavila је da 
је Spиtnik I prestao С'\ postoj1~ cetvrtog janџara. 

v~ А. 

Dr. Ralph Bowersox; sef odeljena za razvoj in
strumenata и laboratoriji za-mlazni pogon Kalifornij-

.. skog Tehnoloskog Institиta, izjavi.o је da misli da је 
mogиce razviti sistem za navodenje · rakete na Mesec 
роmоеи meseceve svetlostL Ovaj sistem Ы bio иgra
den na nekoj manjoj raketi koja Ы iz vasionskog 
prostora bila ispaljena и pravcи Meseca bez potreЬe 
da -se prethodno tacno sracunava pиtanja. 

V. А. 

* 
* * 

Na Univerzitetu u Teksasu vec se nekoliko godina 
stиdira mogucnost koriscenja algi za regeneracijи va
zdиha и Ьиdисеm vask>nskom brodи. Slicne studije sи 
istovremeno vrsene и Skoli za vazdиhoplovnи medi
cinи vojnog vazdиhoplovstva и Teksasи. U ovim ek
sperimentima izvesne alge su bile potopljene u . odgo
varajиce hranljive · rastvore i izlozen~ Sиncevoj svet
losti и cilju da se dtlazove fotosinteza .. 

Rad је Ј:)осео sa plavo-zelenom algom . zvanom 
»Clorella pyrenoidosa«. ?okazalo se da је oko 2,5 kg 
svezih algi dovoljno da obezbedi jednom .c.oveku kise
onik za disanje tj. apsorbиje razvijeni иgljendioksid . 

Nedavno је ispi!tivan и tom smislи mnogo manji 
mikroorganizam slican bakterijam.a zvani »anacistis 
nidulans«. Isti је jos efikasniji tako da је oko 1,5 kg 
ovog organizma dovoljno za omogиcavanje disanja 
jednog coveka. Na ovakav nacin jedan miS ј-е ziveo и 
potpuno zatvorenom prostorи. v .. A. 

* 
* * . 

U jednom intervjuu и sovjetskom casopisu »Zna
nje-sila« prof. G. I. Babat је izjavio da verиje da се 
za oko 40 godina Ьiti iizgradene kvantne-fotonske ra
kete koje се se kгetati brzinom svetlosti. 

U istom clankи inZenjer V. Celtenkov. predvida d.a 
се :;е u 1998 godini иpotreЬijavati novo gorivo za ra
ketne avione koje се se »·dobljatЋ iz vazdиha«. 

V. А. 

* 
. "' * 

Граница Земљине атмосфере. Пре неколико 
година проф. С. Чепмен и Фераро дали су теориско 
објашњење постанка магнетских бура или јаких по
ремеhаја у Земљином магнетном пољу. Њихова 
теорија оснива се на Линдеманqвој идеји да м~
гнетне буре наступају у тренутку падања струЈа 
или облака јонизованих гасовитих честица које из
бацује Сунце. У свом кретању око Сунца Земља 
залази у струју или облак ових честица на исти 
начин као што залази и у струју метеорских че
стица. 

Чепмен-Ферарова теорија оснива се на изве
сним идеализо:Ваним моделима како за струје че
стица тако и за Земљину атмосферу. За неке од 
ос.новних појава претпостављена је да потичу на 
отстојању од свега неколико Земљиних полупреч
ника. Међутим, професор Чепмен је недавно дошао 
до закључка да се Сунчева атмосфера протеже кроз 
цео Сунчев систем, а да се граница Земљине атмо
сфере, њени горњи слојеви, састављени из јонизо
ваних и неутралних атома водоника, простиру врло 

далеко, можда до на половину отстојања Земља -
Месец. 

У вези · са . овим новим сазнањима о · атмосфе
рама Сунца и Земље мора се прерадити и Чепмен
Ферарова теорија о процесима при појави магнет
них бура. Професор Чепмен: сматра да теорија неhе 
претрпети велике измене. 
(Из докумената Заседања СКМГГ у Москви). 

П. М. Ћ. 
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Inzenje.ri tvomice Rocketdyne u SAD sracиnali sи 
da се reaktor predvid-en za atomski pogon raketa ima- ' 
ti precnik oko jednog а dиzinи oko dva metra. -тakav 
motor Ьi imao potisak oko 50000 kg, dok Ь1~ ka.o radni_ 
flиid иpot-reЬljavao .vodonik. U spomenиti gabar.it nije 
uzet и obzir sistem »stapova« za kontrolisanje · reak
cije, · reflektor, nosaci i dr. Maksimalna temperatиra 
reaktora Ьi Ьila 4IOOOPF sa potrosnjom · vodonika oko 
60 kg и sekиndi (pr.i pritiskи и komori 56 atm.). Т'em
peratиra vodonika Ьi bila 3600° F а specificl11i potisak 
700 sec. 

v. А. 
* 

. * * 

Struёnjaci za vasionski let и americkoj tvornjci 
Convair, medи njima i Kraft Erike, misle da је mo
gиce zasti.rti posadи vasionskog atomskog rak-etnog 
broda · bd zracenja iz atomskog reaktora. Као · oklop 
protiv zracenja koristio Ьi se ~ecan vodoriik koji Ьi 
и isto vreme Ьiо i pogonska materija. Konstrиkcija 
broda . Ьi bbl.a takva da Ьi posada bila иdaljena od 
reaktora . oko 75 metara, odnosno toliki -sloj tecnog vo
donika · Ьi se nalazio izmedи posade i reaktor.a na 
pocetku риtа. U slucaju da је brod izvrsio pиt•ovanje 
do Marsa i · nazad vodonika Ьi se toliko potrooill-o da 
Ьi zastitni sloj Ьiо smanjen na svega oko 2·7 metara. 
Za vreme toga риtа posada Ьi priniila svega 12 rema 
gama zracenja. Kolicina primljenog kosmilckog zrace
, nja Ьi mogla Ьiti 15 rema. Covek m.Oze podneti dozи 
od 100 do 500 rema Isti naucnjaci smatrajи da се ova:.. 
kav rak-etni brod Ьiti ostvaren za 10 do 15. g-odina. 
Isto tako veruju da се atomski siistem po.gona poka
zati prednosti и odnosи na hemiski i jonski sistem 
pogona. 

V. А. 

* 
* * 

Meta.sta;bllno sta.nje plemenitih gasova na:staje 
kada spoljni elektroni prednju na pиtanje vece ener
gije. Koristeci to in-zenjeri americke kompanije Ge
neral Electric sи vrsili odgovarajиca laЬoratorijska 
ispitivanja i zakljиcili da tako pobиden helium u ra
stvoru in-ertnog gasa moze razvitЬ specificni potisak 
do 500 sekиndL MetastabЏni gas neon daje slablje 
performanse ali moze Ьiti uskladisten neograni.ceno 
dиgo ako је ohladen do ultranis~ih temperatur.a. Tako 
npr. na temperaturi od 1QOK trajanje pola »Zivota« 
dznosi 25 sekиndi dok na temperatиri od 5QK to vreme 
iznosi .nekoliko godina. · 

V. А. 

* 
* * 

PreЬednik kompanije Martin Со. је izjav.io da . је 
vec danas m-ogиce иz pomoc postojece rak-ete Titan 
poslati satelit sa covekom na риtаnји i zivog ga vra
titi na Zemljи. U toj svojoj izjavi ori је <;lalje rekao 
da Ьi se to ostvarilo na taj nacin sto Ы se postojeca 
bojeva glava zamenila korisnim satelitskim teretom 
vecim od jedne tone. Izvidacko putovanje oko Meseca 
Ьi se ostvarilo na taj nacin sto Ьi se »Titanи« dodalti 
pomocni raketni stepeni~ 

On је dalje izjav:i.o da r·aketni motori »Titana«. koji 
samo omogucиjи иbrza.nje istog do oko 7500 rnetara и 
sekиndiil, mogao иbrzati neko lakse telo do brzine oslo
badanja od 11200 metara и sekиndi. Sistem vodenja 
kojim sada raspolaze ovaj projektil, а koji ти оmоgи
сије da pogada cilj na velikim odstojanjima, rnoze . ~е 
koristiti skoro bez izmene za »g.adanje u Mesec«. 

.Navodno, kompanija Martin је predlozila Vlad1 
SAD projekat za ispaljenje rake.te na Mesec pre nego 
sto је Spиtnik izbacen. 

V. А. 

IniiЦjeri americke vazduhoplovne firme N orthrop 
tvrde da и rokи IOd tri godilne mogи -kon.strиisati sred
stvo kojim Ьi 1Se preneO COVek Щi риtаnји krиzenja 
200 do 300 mНј.а k1шad Zemlje. Oni се V1adi predlozИi 
jedan takav program. 

Vice-pretsednilk ove firme G. F. Doиglas izjavljиje 
da raspolaie ogrOmn.om kolicinom detaljnih tehnickЉ 
info:nnacija kojima se potvrdиje da је m.ogиce izgra:.. . 
diti vasiort.ski brod. · 

Konstrukcioni bl·ro za· »napredne« projek.te ove 
firm.e radi na :nekolikю vasionskih projekata, иglavnom 
poverljivih. Ali firma је obj-avila rezиltate jednog 
takvog projekta u Gtoji:ina se opi5uju oonovni kon
struktivni proЬlemi nastanjene va:sionske laЬoratorije. 
KonstrUJk:cija; se pdkazala resljiwm u racunskorn cen
trи firme. 

Predlюzeno vaJSionSko vozilo Ьi ima.lo ·и precnikи 
2,1, а dиzilnи od 3 metra,, dok Ьi ти teiina ЬНа jedna 
tona. 

Isto Ы Ьi1о odbaceno do pи·tanje kruzenja raspo
loziv-im interkontineritalnim raketama, · kao prvirn i 
drugiщ step-enom i raketom »Polaris« kao trecim ste
penom. Vodenje ,Ы Ьilo ostvareno sistemom za prace
nje zvezda, sliJOniorn koji је иpotreЬljen u projektilи 
»Snark«. 

PoSto је postavljena na putanjи, gondola bi na
c:,nila :nekoli!ko obrtaj.a dok !Se 'Sa Zemlje ne Ьi, siste
mom za pra,cen)e, иs~novio pravi polozaj. Ka·da је 
poloiaj ustanovljen naviga.ciani sistem Ьi -aktivirao 
gasne rnlazev-e k.ojima · ы se zatupasti kraj gondole 
okrenиo napred. 

Za povratalk na Zemlju ilspalice · se odgovarajиci 
raketni motori' u momentЦ kada је goцdola na 18.0° od 
meSta silaska. Ta1kvim na..Cinom smanjice se · brzilna i 
gondola се !Sa krUzne ·.preei na eliptienu pиtarijи ciji 
perigej, najniza tacka, је Zemlj-ina povгSina. Gon,dola 
се иСi u ·atmosferu pod u~glюm otlro 2°, kako Ы se zagre
vanje · i иbrzcmj'e svelo na timerenu rnerи. Sa tupi-rri 
krajem ·napred, gon·d·ola се se UJSporiti od veHkog 
otpora, od 7500 do 300 metara и sek.undi do momenta 

. kada se , ista spиsti do HIOOO metara visine. Na toj 
visini•se otvara padobran cime se osigиrava Ьlago sри

. stanje. Bez padobr.an.a gon-dola Ы . udarila о Zemljи 
brzinom od 60 metara и s.elrondi. . 

Da 1i rtи ima . velikih proЬ1ema? Da, odgovarajи 
inzenjeri · firme Northrop ali isti nisи nepremostivi. 
Energija potrebna za izbac1vanje veea је od od danas 
raэpolozive ali је u dkvirima ostvarenja. 

Precimost vodenja za vreme postavljanja је manja 
od one kod iiThterkon.tinentallinЉ ra.keta. Ail:i, _. pri po
vratkи щоrаји vrlю precizni Ыti momenat a:ktivirinja 
raketa za · kocenje, pr-arvac njihovog potiska i brzina 
gond·o~e u trenu*и prestanka rada raketa . . 

Avcmtиri sa .Covekom neophodno је da preth:odi 
V'Ozilo sa instrumenti.ma а zati.m sa zivotinjarna . . 

А. V. 
* 

* * 

Na koncu ove godine Ьi.Се i~SI>aljen atющski raketni 
mator и SAD. Ovaj motor је konstrиisan i · i-zgraden 
па иniverzitetu CaИfornia Los А1а·шо:s i и 1aboratoriji 
Litvermore. O;piti се - se izvrsiti u mestи Watertown, 
Nevada:. 

А. V. 
* 

* * 

Istrativaoka lahomtorija americke firme Gianini 
је postigla specificki potisak od 600 sec pri ispitivanjи 
j-onskog raketnog motora koji је za radni- flиid иpo
treЬljavao helijиm. Sa vodonikom kao radnim flиidom 
осеkиј е se jos veбi potisak. 

V. А. 

PRETVARAN_JE LUCNIH I VREMENSlПH jEDINICA 

P.ri" astronomskim J)osmaJtranjlтa i raeuni~a, ~o_ji 
. IП.~ osnoVJU ovih •izvode, vrlo cesto .·se: po]aVl]UJ~ 
s~treba da se podaci doЬiv~·i u l~cr11m merama 
Р е · i-ma. :Lueni'm min.utima 1 irutшm . sekun_dam~) 
(st реп t,{ vremenske mere (casove, v.remen·Sike ml
pr~v?r~emenske sekunde) kao i obratno, · da se vre-
~ns~e mere pretvore ·и 1иеn~." О~о је naravno. ;;о-

, · er izmedи stepena i щegoVIh delova, ·S ] ~е 
gf~~e] i casa i njegovih delova, s drиge ·strane, pqst~]e 
fe~ostavni odnosi koji se koriste za ova pretvaraD:J~. 

Ali da bi ~ izbegla :svaka zat't?una potrebno ]е 
seћno oЬe1e~ava,nje jednih i ro:.ug1h. rn~ra. Tako se 

kcne jedinice -obeleZavaju ,na ta]. naћn sto se ~esno 
ore iznad· :proja stepeni stavl]a. mala ~ula, 17..n~Q. 

troja lucnih minuta . ma1a kosa crtlca, а 1~ad bro]a 
1иenih sekunada dve ovakve m~e kooe .crt1ce:. N .pr: 
4.5о 16' 22" orz.na.Ca~V-a 45 stepem 16 Luen1h ~ш~tа. 1 
22 iucne Siekunde. Za oЬ-elezavanje vтemen-skih ~edl
nica se medutiril ikori:Ste m.ala sl~v~. h, m,. $, ko]a se 
takode stavlja~U imad odgovaтa]иClh . bro]eVa. Т~~ 
n.pr. 6h 15m 42s oznacaov:ekuna 6dcasova 15 vremens 1 

min;uta i 42 vremenske s · · е. v . 
Uzimajuci u obzi-r da na celom kru.Zn_om · ob1mu 

ima 36о stepeni tada-, a1lro taj oЬim ,podellmo na 24 
· 'ednaka dela., doЬijamo da u sva;kom. ovakvom dе~и 
~ 15 stepeni (jer је 360 : 24 = 15). Kako Z~l]v~ 
~~,u potpunи тotaciju - t.j. 360 step-eni - 1zvrs1 
ia 24 'casa to се 15 stepeni . Ьiti . jedn~o 1 cas~. 
Vodeei dalje racuna da svak:i stepen sadrz1. 60 l~cшh 
minиta kao i da и 1 casu iffi;Э 60 vrem-enskih ~mиta~ 
а u ·svakom vremenskom m1nиtu 6~ . vremensk1h se 
ktшada, dolazimo do sledecih osnovшh odnosa. 

1 ь = 15о . til = 4 m 
1m= 15' odnosno 1' = 48 

1 ч = 15" . 111 = О · 066s 

(Ш 115s ) 

Postoje naravno izтadene tаЬИ~е zai ova pr~tva
ranja .koje znatno dopr~o.se usted1 vre~ena pr1 ra-
.x •. а11· m"""zve se des1t1 da nam tabl1ce _ne budи 
~;иn1ma, :v: t · sobe pri ruci i s toga је neophodno da se ama era ospo · 
za rad i Ьеz tаЬ.Иса. 

Pos:tuJpak ј.е sledeci. 

r. Pretvaranje lиcnih и vremenske jedini~e . 
а) Broj casova jednak је Ьroj.u celih -~ k?Џcnik? 

doblv.enom deljenjem sa 15 zadatog bro]a step-eш: 
u slucaju da је zadato 35° Ьiсе 35° = (35 :15)h ;:;:: 2h 1 
ostatak је 5о. · · · t ·t ·k · t 

' Ъ) · Vremenэke minui;: doЬijamo. 1kad~ os а; а pre: 
hodhog deljenja pomnoz1mo -sa .4 . ~ ova] p;o1zvod sa 
beremo sa ~ьrojem celih u . kollcnllro dob1venom d~
ljenjem sa 15 zadaФog broja 1иenih шinиta. U slиса]и 
da је pored 35° Ьilo zadato i 48' Ьiсе 48' = 48:15) m 
= 3m i ostatak је 3'. . 

Prema tome za 35° 48' doЬijamo 2h -i 23m . 
(ostatak pod а): 5° =:: 5 ·х 4m = 20 m)~ 
с) vremen:ske s~kuooe doЬijamo ako. osta~ak pret

hodnog ·deljenja · pomnozimo sa 4 ра ~va~ pro1zvod. sa
beтemo sa kolicnikom doЬivenim del]eщem sa 15 za
datog broja lu,cnih sekunada. Kolik.? cemo о~О· po~led:
nje deljenje nastaviti zavisi od zel]ene J?'~ec1~?5-tl ~]· 
od broja mesta iza desetne zapete sa, lro]1m zellmo а 
racиnamo. 

Primer: 
Pretvori и vremenske jedinice. 253° 0 41' 2~", 4. 

а) 253о =(253-:15)h = 16h i ~tatak ]е 13 . Bro] casova 
је dakle 16. . . 

Ь) 130 ima 13 х 4m = 52m, а kak~ dаЧе im.amo. d~ ]е 
· · 41' =(41:15)m = 2m i ostatak ]е 11 to зе, Vlld'lmo, 

prema tome Ьгој minuta: 52m +, 2·m .=: 54rn v 
с) Qstatak prethodnog deljenja j~v 1.1 , ko]•1 po~oz~ 
· -sa 4 daje 44s. Ako sada kol1cшk 1s,56 (23 ,4 -

= (23,4:15)s = 1s156) dodamo_ doЬivenom P~~i.zvodu 
imamo da се brq.j vremensk1h sekиnada bltl 45s,56 
t.j. 44s + 1s,56 = 45·s,56). 
Prema tome rezиltat је sledeei: 

253° 41' 23",4 = 16h 54m 45s, 56 

п. Pretvaranje vremenskih и lиcne jedinice 

а) Broj stepeni jedria!k је Ьтоји zadati~ caso~a. PDmD:O
zenom sa 15 komre se ;proizvodи doda)u се~1 'lZ kollc
nika. doЬivenog deljenjem sa 4 zadat:<?g bro]a ;r~emen
skih minиta. N. pr: za 12h 1_8m dob1cerno 184 1 osta-
tak 2m · 
Ь) Втој luenih minuta jednak је proizvodu. do~ivenom 
mnoienjem •sa 15 ostatka prethodnog d~l]en]a . ko~e 
se proizvodu dodaju celi iz koli.:Cni~a dob1venog del]e
njem· sa 4 zadatog ,.~roja -yre:menski1h setkuna~a. 0 ~ta~ tak prethodnog deljenja Ью ]е 2m (18m = (18А) - ~, 
i ostatak је 2m). Prema tome ima-mo 2~ = (2 Х 1.:>) 

· = 30'. i ako su, recimo zadate · sek~de t;н~е _31s,_ 5 do
Ьijamo 37' {jler је 31s,5 = (31.5 :4) = 7 . 1 ostatak је 
3s,5) . . . .. 
с) Вrој Iuenih sekJunada је jednak pro1zvodu d~Ьiv.e
nom mn.Ozenjem sa 15 ostatka ovog ~гu,gog. del]eщa, 
pri cemu se ;tizimajи ·U oЬzir i desetш d-elOV1 . za<;a·tog 
ь:Гоја · vreme.nskih sekunada. U nasem &luca]и се se 
doЬiti 52ј',5 (jer је 3-s,5 = (3,5 Х 15)" = 52",5). 

Рт.i m е r: · Pretvori'ti u lucne jedinice 16h 54m 
45s,56. 
а) 16h 54m = 240° + 13° = 2!53° (jer је 16h = (16 х 
· ·15)0 = · 240° 54m = (54:4)0 = 13° i ostatak је 2m) 
Ь) 2m =2Х15) = 30' 30' +. 11' = 41' (jer је 45s = 

= (45:4)' = .11' i ost-atak ]е 1s) 
с) Najzad osta.tak poslednjeg deljenja, ako ~memo u 

obzir i desetne · delove zada·tih v'remensk1h sekи
nada, jeste 1s,56, sto . pomnozeno sa 15 daje 23",40. 

Prema tome rezu'ltat је slooeei: 
16h 54m 45s,56 = 253° 41' 23",4 

Ako иporedimo oba·dva rezuJ.teta (pod I i П) vidimo 
da ј-е rat.Uill tacan. 

ZADACI . 

r Pretvor-iti · u vremenske jedinice 

9° !17' 23",2 (Resenje: Oh 37m 9s,55) 
195° О' 14",7 (Resenje: 13h Om Os,98) · 
348° 57' 44",3 (Resen.je: 23h 15m 50s,95) 

П Pretv.oriti и lиrcne jedinice 

Oh 2-m 108,91 (Re8enje: 0° 32' 43",65) 
13h 58m 3s,17 (Re8en.je: 209° 30' 47",-55) 
22h -45m 59s,98 (Resenje: 341° 29' 59",70) · 

R. ·D. 

1 

: 
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ТОПОВСКИМ ЗРНОМ НА МЕСЕЦ 

Да ли је Жил Верн имао право? 

И у најдавнија времена било је људи који су 
маштали о лету на Месец. Али, све су то биле 
празне саљарије. Нико у та давна времена није 
имао појма ни о најосновнијим законима физике, 
о · којима треба водитИ раЧуна при планираљу Јiета 
на било које небеско тело. Први који је то учинио 
са извесним научним претензијама био је славни 
француски писац научно-фантастичних романа Жил 
Верн. Његов план за лет на Месец изложен У ро
манима "Пут на Месец" и "Око Месеца" био је 
сигнал за почетак озбиљнијих студија. . 

Јун~ци Жил Верновог романа мислили су да ће, 
ако направе џиновски топ и напуне га огромном 

количином барvта, успети да постигну брзину до
вољну да би се ђуле отпремило на М~сец. И чла
нови Топовског -клуба су заИста то и "учинили". 

Џиновски топ дуг четврт километра, вертикално 
укопан у земЉу, напуљен је памучним барутом -
пироксилином - у количини од 160 тона. На тај 
б~рут је постављено огро~о шупље ђуле, чија уну
трашљост је била уређена као кабина за путнике. 
Тежина овог ђулета износила је 8 тона. 

Услед експлозије, ако је веровати романоnисцу, 
ђуле добија брзину од 16 километара у секунди, али 
се због треља о ваздух та брзина умаљује до 11 
километара. На тај начин Жил Верново ђуле, пО
што . се нађе ван граница атмосфере, има брзину 
довољну да би · долетело до Месеца. · 

· Тако се описује у _роману. Шта о томе ка~е да-
нашља физика? -

Пре свега може се доказати да топовска зрна 
испаљивана снагом барута никада неће моћи добити 
већу брзину од З километара у секунди. Поред тога, 
Жил Верн није довољно узео у обзир отпор ваздУха, 
који при таквој огромној брзини мора бити веома 
велики. 

Главну бојазан изазива судбина самих · путника. 
Њима, истина је, не прети нека нарочита опасност 
за време лета од Земље до Месеца. Ако би они ус
пели да остану живи у часу када напусте топовско 

ждрело, у току даљег путоваља не би имали чега 
да се плаше. Огромна брзина којом би путници ју
рили кроз пространство васионе заједно ·са својИм 
ђулетом за њих је исто тако безопасна, као што је 
безопасна и за нас становнике Земље јощ већа бр
зина којом Земљина куrла јури око Сунца. 

Најопаснији тренуТак за наше путнике прет
стављало би оно неколико стотих делова секунде у 
току којих се ђуле-кабина креће кроз топовску цев. 
У току тог безначајног малог временског размака 
мора се брзина, са којом ће се путници кnетати 
кроз топ, попети од нуле до 16 километара у се
кунди. Нису узалуд путници у роману са великом 
стрепљом очекивали испаљиваље. И Барбикен, један 
од _чланова посаде за лет на ·месе, био је потпуно 
у праву када је тврдио да ће тренутак када ђу~е 
полети бити за путнике исто тако опасан, као када 
се они не би налазили у ђулету него испред љега. 
Стварно: у часу испаљиваља путн·Ике би одоздо 
ударио Под кабине истом снагом · ко]ом би ђуле на
летело на свако тело које би се налазило на љего;.. 
вом путу. Јунаци романа су гледали на ту опасн()ст 
и сувише олако, уображавајући да , ће у најгорем 
случају проћи само са изливом крви у главу ... 

Ствар је, међутим, озбиљнија. 'Вуле се кроз цев 
креће убрзано: љегова брзина расте под сталним 
притиском гасова који се стварају при експлозији. 
У току безначајног дела секунде та се брзина пеље 
од О до 16 километара у секунди. Није тешко изра
чунати да би сваки предмет у унутрашљости ђулета, 
при таквом убрзаљу, у часу испаљивања вршио на 
под кабине притисак, који би био 60.000 пута већи 
од тежине тог пnедмета. Другим nечима, путници би 
осетили као да су постали неколико десетина хи

љада пута тежи! Под дејством такве колосалне те
жине они би били у једном · трену згњечени . . Само
шешир мистера Барбикена постао би у часу испа
љивања тежак не маље од 15 тона а то је тежина 
натовареног вагона. Такав је шешир више него до
вољан да згљеч:И љеговог власника. 
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Мере које су, према Жил Верновом опису, пр_е
дузете за слабљеље ударца су исувиiЈiе слабе. За
хваљујући уређају за амортизацију о.'ва . сила која 
би згљечила путнике смаљила би се за бе:щаЧајни 
део. Али, зар није свеједно да ли ће човека зг:Њ~-
чити щешир од 15 или оД 14 тона? ! . . . . · · 

Механика нам riоказ~је. начи;и на који би б'и'Ло 
- могуће ослабити кобни нагли пора.ст брзине: То се 

може постићИ ако се знатно продужи тdnовска · цев. 
Ако желимо да у часу испаљиваља путници у ђу
лету бУдУ само два пута тежи потребно би било 
направити топ дуга чак ни - маљ~ ни више него -
6.000 километара. Другим речима. Жил Вернова 
"Колумбијада" морала би проДирати у дубину . Зем
љине кугле до самог :њено:Г средишта. Такав топ се 
не може сq.градити. , 

Али, ако се наши путници добровољно јаве да 
издрже такво убрзање при кој ем се љихова тежина 

· повећава за десет пута. довољно је да · се излије топ 
дугачак "свега" 600 километара. То је ипак слаба 
утеха, јер је и такав уређај изван граница . технич-
ких могућности. · 

Жил Вернов план за лет на Месец је, према 
томе, потпуно нереалан. Па, ипак, он заслужује 
нашу пажљу. То је први сан · о лету на Месец у · 
којем су узете у· обзир многе реалне чиљенице и 
физички закони, иако не у потпуности. Сем тога, 
роман је веома занимљив. Толи~о · занимљив да је 
под љеговим утицајем Пјер Гизман, под покрови
тељством Француске академије наука, обеhао 1891 
године награду од 100.000 франака првом лицу које 
нађе начин за саобраћај између Земље и неког не
беског тела. 

Препоручујемо и вама да тај роман прочитате. 
Али, читајте га критички. 

с. к 

ИЗ ИСТОРИЈЕ РАКЕТА 

ПРВА РАКЕТНА ОРУЖЈА спомИљу се у Кини 
као "ватрена летећа копља" око llЗO године. Ки
нески писци их описују као пернате стреле које су 
опремљене nогонском - материјом у праху. Када су 
и где ове ракете "ватр~не стреле" први пут упо
требљене непознато је, али се љихова примена по .. 
миље у вези са монrолском опсадом града Кај Фунг 
Фуа 12З2 године. А када су опседнути, Кинези су из:.. 
ненадним испаљиваљем "ватрених стрела", које су 
због сопственог погона шиштале и имале сразмерно 
велики домет, преплашили монголске коље, а и са

мим Монголима задали велики страх. Тако су Ки
незИ успели да употребом тада новог ратног сред-
ства, одбију напад непријатеља. · · 

УПОТРЕБУ РАКЕТА у ратне сврхе Европљани 
су први пут упознали 1779 гgдине приликом напада 
британских трупа на тврђаву Серингапатам, коју је 
бранио индиски раџа Хајдар Алија од Мајсоре. 
Овај раџа је још 1766 године основао ракетни кор
пус од 1.200 војника, који су били . наору:;ж:ани 6 
килограма тешким ракетама начиљеним од гвожђа 
са З метра дугачком дршком од бамбуса. Истовре
меним испаљиваљем неколико стотина ових ракета 
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. . изазвао nанику међу енглеским вој-
Ха]дар АНлаи г~ерљем цртежу видимо како храбри бра~ 
ницима. б ·а]· у напад осва-оци Серинrапатама ракетама од из . . · . . . 
ни . се Енглези срели са .. сл~ним 
јача. _ Касинип]ерисоупсади Сингiшура . _1_ 7_99 ' rодИне, _ ка~а 
рак ет ама . · . · . · · уса-је упознао и пуковник Конгрив, - к~]И их ]е . . : . 

давно на Селенитској изложби У. Београду. И~ко ;: 
то само модел, он ипак изненађузе прецизнош У и_ 
раде и : :к,ол.ичином уложеноr. труда _..и новца. . 
. Своју ракету Се.Јiенити ове школе назвали с: 

их ши о и пренео У Европу; 'Убрзо пот.ом У н~оружање . 
в~ уводе све европске војске. Од Аустри]анаца су 
:х ~упили чак и српски . устаници 1806 године и 
употребили У нападу на Шабац. 

Република 1": Раке'!'а је висока 2 метра и 60 сан~ 
" ет а а Има три . стеnена. у врху ракете . смештен .]е 
мвеniта"чкИ сателит" пречника три сантимсетра. !а 
" се чак налазе и . две радиоант~не. агра .. Јен . љему , , . . 
је . У р~жу од три месеца ... 

с. к. · 

ЗНА ЧКА ОРГАНИЗАЦИЈЕ "СЕЛЕНИТ" 

савет за подмладак ~аздухо
пловног савеза Ј·угослави]е - Се
ленита· усвојио је неда~но нацр~ 
значке ове организацИЈе. Нацр 
значке одобрио је и Савезни од- . 
бор ваздухоп~овноr савеза. Jy~~h 
славије. Израда значака ]е 
заврlllена тако да ће убудуће сви 
млади селенити моћи да носе и 
видну ознаку припадности орга
низације будућих астронаутичара. 

с. к. 

РАКЕТЕ у СЕЛУ ЛОЗОВИКУ 

Од појаве првог вештачког сателита у оклтобру 
. одишљој школи села озо-

прошле године уе~~~~владало је велико интересо-
вика кзаода~мр~~~тику. Томе је много допринео про
ваље h · · својим ђацима ус
фесор Радомир Маркови кози зе лачан 

~~~~ ~~ја~ив~~~аш;~с~~~б~а~:м:Н:ју ~ :~~:ачким 
сателитима и ракетним про]ектилима. 

Професор фиЗике Радо.м.ир Марковић. da иај~к~~в
нији.м. -ч.љанови.м.а· сељенитске · ескадриље "Ла3ка , У 

сељу Лозовику код С.м.едерев~~ 

· Ученици Vl, VII и . VII1 разреда ове школе осно
вали су joui прошле . године Селенитску · ескадрилу 
"Лајка". Веште руке дечака брзо су на~р~виле мо: 
деле многих познатих ракета од "V-2 до ~,Ван 
гарда"· · и "т.:з".У свом селу прй~~дили ~У. и заним
љиву из.Ложбу . ,,Човек и васиони , на ко]О] ~У поред 
својих ,~ракета" изл~~или _и многе црт~же израђен: 
сопственим снагама или · из рез ане из , разних ча 

сописа. · . ·· · чла 
на· овој ·фотографији видим~ н~~активнизе -

нове Селенитске ескадриле ;,Ла] ка из . села Лозо
вика на челу са њиховим професором. _ 

с. к. 

. МОДЕЛ ТРОСТЕПЕНЕ РАКЕТЕ ·-
Д~ЛО СЕЛЕНИТА СА ЧУКАРИЦЕ 

Селенити '··осмоtодишље школе·· "Јосиф Панчић", 
са Чукарице у -Београду, · имају чим да се .п~носе. 

_ тростепеној ракети за из аци-
0 љиховом делу . . ћ неколико махова 
ваље веlllтачког сателита ~~а Vи1а је изложена н~
писале новине, а сама рак 

Сељенити w:к:оље "Јосиф Панчић." са своји.м. 
.м.одељо.м. ракете. 

констр· уктори .овог моде~а сатеЛитске ракете с.у 
. м овић Иван Матекало, 

селенити Вранисл~вићи~кМила'н Шпичек .. Они су 
Слободанка Ма~~ помоћ и савете професора· фи-

. р:~=л~Јлзо~~~~ В~чковића. Свој добровољниАрадни 
з нос ало је још 108 селенита ~чланова стро
допри д секци]· е Осмогодишље школе "Ј оси ф 
наутичке 

П чиh" ан у те~о сваког од три степена уграђени су ими-
ракетно гориво и оксидатор, 

~~~~ип::~:~~~~ре з:а сагореваље и потребни е~ек-
ђа. и Сваки део ракете има угра .. Јене 

трични уреур]еъ.·а]·е за аутоматско паљеље мотора и 
аутоматске ·~ у ћ м сте-

б иваље после саrореваља горива. тре е . 
:нацсмештена је и имитација посебног уређаза за 

. Изб:циваље минијатурног вештачког сателита. у 
. Све . е у ·овом моделу слично урађено као и 
стварној] ракети. Ипак, и поред тога што "Ре~бл~~: 
I" неће полетети . она говори не само о љуба ђ 
ове школе према астронаутици, него и о прили~-: 
знаљ које су они стекли rрадеhи ово, за љ 
з а '!т . прилично комп.циковано дело. Али, ако "Ре

У ~ ка i" неће полетети, селенити lllKOЛe "Јосиф 
ппу ли ћ" су уверени" да ће полетети следећа ра-
анчи . " " 

кета -::- "Република П ·. 
с. к. 

·i 
i 
1 
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ОКТОБРУ, Ј[ОВ;ЕМБРУ и ДЕЦЕМБРУ · 1958 

Окултације сјајвијих векретвица 

в р е м е појаве 

Датум Звезда Појаве Пр. в. 
·- Суботица 

1 
Нови Сад 

1 
Београд 1 К~аrујевац 1. н · и · ш 

1 
нов. 30 Gem. д 3.6 О h 25 m .О О h 26 m .О О h 27 m .О 0 -h 28 m .О 1, O·.h ·-30 m ·.o 

1. нов. 30 Gem. р 3.6 1 

Де ц. 1 ·1 Спс. 
р 4.3 22 

23 Tau. д 3.9 23 

24· Tau. 

1 

д 

1 

4.8/ о 

Месечеве мене 

д А т у м 

М е н а 
Октобар 1· Новембар 1 Децембар 

Млад Месец 12d 21h 52m 111d 07h 34m 10d 18h 23m 

Прва ·четврт . 19 15 07 18 05 59 18 ьо 52 

Пун М~сец 27 16 41 26 11 16 26 04 5-1 

Последња четв .. 
1 

6 02 20 4 15 19 4 02 24 
1 

Појаве у Сунчеву систему 

d h 
Окт. 5 12 . Меркур у горљој конјункцији са 

Сунцем 
9 22 Марс у застају 

12 Помрачеље Сунца (није видљиво 
код нас) 

23 Сунце улази у знак Скорпије 

Нов. .~ 5 1 Јупитер у конјункцији са Сунцем 
11 12 Венерина горља конјункција са 

Сунцем 
16 14 Марс у опозицији са: Сунцем 
20 19 Меркур у највећој источној елон

гацији 
22 20 Сунце улази у знак Стрелца 
30 8 Меркур у застају 

Дец. 10 З Меркур у дољој конјункцији са 
Сунце м 

20 2 Меркур у застој у 
20 12 Сатурн у конјункцији са Сунцем 
20 18 Марс у застају 
22 9 · Сунце улази у знак Јарца, по

четак зиме 

29 14 Меркур у највећој западној елон
гацији 

44 

42 

58 

35 

1 

... 'п"-:-

.1 1 44 .2 1 45 .2 Ј 45 .3 1 46 .6 

.о 22 42 .1 22 42 .5 22 42 .7- 22 43 .2 

.6 23 57 .7 23 58 .] 23 59 .1 24 оо .6 

.3 о 36 .5 о 38 .о 1 
о 39 .4 о 41 .6 

1 

. . 

Планете 

Меркур - Почетком тромесечја невидљив је за· по'
сматрача јер је у привиднбј близини Сунца. Од 
петог октобра кад се налази у горљој конјунк
цији почиље привидно да се удаљава од Сунца. 
Почетком новембра постаје видљцв непоср~дно 
по залазу Сунца и све . је погоднији за поема- . 
траље. Двадесетог новембра нала:iи се у највеhој 
елонгацији од Сунца када је и најпогоднији за 
посматраље.' Затим · се поново приближава Сун-· 
цу, · све краће време је видљив док се . сасвим 
не изгуби у Сунчевим зрацима. ,. После извесног 
времена појављује _ се на источном небу непо
средно · пре Сунчева излаза . . Ца источном . небу 
најпогоднИји је за . посматраље .око своје највеhе 
западне елqнгац~је 29~ог Децембра. _ 

Beuepa:- Првих . дана тромес~чја _ види се још као 
Зорљача неПосредно · пре излаза СунЦа, · приблИ
Жава се све више Сунцу и почиње да излази и 
залази скоро заједщ> са љим тако да није вид
љива за посматрача. 11-ог новембра је у горљој 
конјункцији са Сунцем и од тада почиње при
видно да се удаљује од· Сунца. Међутим, још 
увек је у довољној близини да: је невидљива за 
посматрача све до краја тромесечја, · 

Марс - До застоја 9-ог октобра креће се -директнQ. . 
у сазвежђу Вика, затиМ почиље ретроградна 
кретаље. Ретроградација се наставЛ:iа до Засrоја · 

.20-ог децембра, када се поново меља" смер_ кре
таља. Шеснаестог новембра Марс долази у опо- . 
-зицију са СунЦем, када је удаљен од Земље око 
73,3 милиона · километара, привидни преЧн:Ик 
износи 9,5 секунди, а привидна величиНа -2. · 
Током целог тромесечј~ види се преко це:Ле . 
ноћи. У децембру се · креће у сазвежђу Овна. 

Jynuтep - У току цеЛог тромесечја налази се у 
привидној близини Сунца и није видљив . за 
посматрача. . 

Сатурu - Види се током октобра у сазве:Жђу Змијо
ноше, на око 30° изнад хоризонта. Пошто с~ 
привидно приближава Сунцу, До своје конјунк
ције 20-ог децембра, залази све раније и није 
приступачан за посматраље до краја · троме
сеЧНl. 

Ypau - Креће се у сазвежђу Рака. 

Ј. Apceuujeвuh 

POLARNA SVETLOST POSMATRANA NA ANTARKTIKU 

Vide se dva luka sa uspravnim zracima. U sredini, 
iznad gornjega luka је sazvezde Juzni Krst 

(Povodom clanka na str. 78) 
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ЧАСОПИС 3А АСТРОНО:МИЈУ И АСТРОНАУТИКУ 

PRVE AMERICKE RAKETE ZA .· MESEC 

U -tokи ove Medunaгodne geofizicke go
di.ne lan.Sirano је ptitem raketa u putanju oko · 
Zerrilje, nekoliko v:e8tackih satelita. Neki od 
njih jos uvek mirno kruze svojim putanjama.· 
Ovi, kao i oni ciji је vek zavrsen, uspesno sи 
obavili :funkcije obavestajaca iz svemira. Nji
hovi sled.Ьeriici bice optereceni jos obimnijim 
i slozenijim zadacima. Od njihovog boravka u 
vasioni, covecaJnStvo ocekuje dragocene po
datke. · 

Brzi razvoj vojhih dalekometnih raketa 
otvorio је astronautici nove vidik·e. Pomocu 
njih ucinjeni sи, u tokи ove godine, prvi ko
raci и .vasionu, а sada se vee n.aziru novi, jos 
veei ~esi coveeij eg stvarala8tva. 

Sedanmaestog avgusta 1958 •· godine, ame
ricko v·azduhoplovstvo ucinilo је prvi poikиSaj 
da lansira raketи u pгavcu Meseca koja bi iz
bacila vestacki Meseeev satelit. Trostepena ra...; 
keta »Thor-AЬle« (»Tor:-EjЬl«) (sl. 1) starto
vana је u 13.18 casova ро srednje-evropskom 
vremenu sa baze Саре Canaveral (Кејр Kana
veral) u Floriф.. Posle . rada motora od 77 se
kundi nakon starta raketa је na visini od 15.200 
т eksplodirala i sгuSila se и Atlantski ·okean. 
Smatra se da је do eksplozije doolo 1usled gre-

. ske u sistemи goriva raJkete prvog stepena. 
Ukupna dиzina J'akete im..osila је 26,8 т, а te
zina na startu 47000 kg. Proracиni. pokazuju 
da bi se ovom raketom stiglo do Meseca za 62 
sata, юоd uslovom da se na 1 kraju· sagorevanja 
postigne . brZ.ina 40233 kmlh. 

Prvi stepen r.aikete Thor-AЫe cini kla
sicna raketa »Thor SM-:-75<<, Ьalisticki projek
til srednj eg dometa. Tezina pтvog stepena 
iznooi preko 45300 kg. PreOnd.k tela rakete је 
2,74 .m а ukupna duzina prvog stepena 18,8 m. 

· Као :щaterijal za spoljnu koru rakete upotreb
ljen је uglavnom alumirnium. Izrada је pove
rena poznatoj firrni Douglas . . Cetiri male repne 

· povтsine aerodinamiokih oЬlika sи montirane 
n.a krajи -rakete i s1иre za иpravljanje u tokи 

· prve. faze leta. Pri ·daljem letu upravlj-anje i 
stabilizacija se vгSi · pomocu usmerenog potiska 
dvaju manjih, pomoehih · raketnih motora, 
zgloЬno montiranih pri osnovi ra!kete sa svake 
strane ро jedan. Glavni тaketni motor, proiz-

vod firme Rocketdy.ne, razvija potisak od 68000 
·kg. Као oksidator иpotreЬljen је tecaJil kiseo
nik, а . kao gorivo visokokva1itetni kerozin, 
poznat pod oznakom RP-1. · Hladenje motora 

. је regenerativno. Zidovi komoгe izradeni su od 
preko 300 komada medusoЬno uzdu.Zno zava
renih c-evi. OЬztroni na ·ovakи konstrukciju 
komore motora, vrse se obimne hidrauliene 
рrоЬе snopa cevi pod 68 atm pritiska, da bi se 
otkrile eventualne pukotine u zav;arenim spo
jevima (si 2). Naтocita раZпј-а posveC:ena је sa
mom paljenju motora. Pre иgiadivanj а u · ra
ketu Тhor, motori su detaljno ispitani na 
probnoj stanici firme Rocketdyne u Ьlizini 
mal'og grad·a Ozark. Prva paljenja motora traju 

Sl. 1. - Trostepena raketa »Тот-ЕјЫ« 

sarno 15:.._30 sek., а posJ.e nekoliko uzastopnih 
ispi tiv·anj а, sa ovako skracenim vremenskim 
periodom, prelazi se na ispitivanja koja traju 
р о 11 О sek. Ovo vreme pri'Ьlimo odgovara 
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ukupnom vremenu rada ovih motora u toku 
leta. 

Drugi stepen »Tor-EjЬl«-a је ustvari drиgi 
stepen poznate rakete »Vangard·«, koja је vec 
nekoli'ko puta upotr.eЬlJena za lansjranje ve
stacklh Zemljimh satelita. DuZiina ovog stepen~ 
је 9,3 m, а precnik 0,8 m. Ulkupna teZina iznosi 
1100 kg. Zmaj rakete, raketni tnotor, rezervoare 
pogonskih mat~rija, kao i sistem za potiskiva
nje pogoruskih materija radi poznata firma 
Aerojet-General Corporation, Azuza, Califor
nia. U vrhu dгugog stepena sme8ten је r~r-

-voar heliuma pod vl.sokim , pritiskom, koji po
tiskuje pogonske ma:terije (gorivo i oksidator) 
iz odgovarajucih rezervoara kroz brizgaC.e u 
komoru sagorevanjoa. Rezervoari pogonskih ma
terija, smeбteni jedan iza drugog, uтadeni su 

. od nerdajиceg <;elika zbo·g kororzivnog dejs-tva 
goriva i oksidatora. Као gorivo upotreЬljen је · 
nesimetricni dimetil-hidrazin, а kao oksidator 
bel-a риSеса azotna kiselina. Posto su pogqnske 
materije hipergoliene, to nije potreban sistem 
za paljenje. Motor tipa АЈ 10-37 razvija poti
sak 3400 kg.· Vreme rada motora је oko 100 
s~k. Regenerativno hladen raketni motor, obe
sen је о kardanзki sistem i pejkretan oko dve 
polpreene osovine, posredstvom hidraulickih 

· servo-иredaja. Na ovaj nacin moze se menjati 
prav-ac sile potiska, odnosno pravac leta. Ra
ket·a ovog stepena nema uobicajenih repnih 
povrsina. TroosovinJSki ziroskop sistema za 
иpravljanje, auto-pilot, vremenski ukljucivac 
(tajmer), integrirajuci akcelerometar i drugi 
instrиmenti za vodenje i иpravljanje smesteni 
su u vrhu drugog stepena. . 

I za treei stepen rakete »Тhot-AЬle_«, ko
riscen је vec osvojeni treci stepen sate1itske 
rakete » Vangard«. Ra!ketni motor је sa cvrstom 
pogonskom maJterijom izraden od stтane firmi 

- Graџd Central Rocket Company i Alegany 
Bal1istics La:boratory. PotiJSaik mQtora је oko 
2НЮ kg, а. vreme sagorevanja cvrste pog()IIlske 
materije o!ko 20 sek. Ukurpna tezina rakete 
iznosi preko 40 kg. Izmedu drugog i tгeceg ste
pena, smesteni su ·baterija i upaljac za aktivi
ranj е r,a!ketnog moto:ra treceg stepena. 

Ро zavrsenom radu motora treceg step:ena, 
onгugom ili eksplozivnim punj enj em, а u vre
me odredeno specijalnim satnim mehanizmom, 
tгebalo је odbaciti satelit u pravcu M:eseca. 
TeZtilna korisnog tereta iznosila је 38,6 kg. Pre
ma pregvidenom planu trebalo је da raketa 
izbaci ovaj ve8tacki satelit u putanju Meseca, 
а instrиmenti d·a snime Mesecevu povrsinu, 
ukljucиjuci i one delove koji su nevidljivi sa 
Zemlje. · 

Posto prvo lansiranje ve5tackog sa~lita и 
putanjи oko Meseca nije uspelo, -nastavljeni su 
radovi velikom brzinom oko pripremanj а nove 
rakete za Mesec. V~duhoplovn~ snage SAD, 
htele su da iskoriste 11. Х. 1958 godine, dan 
kada је Mesec naj'Ьlizi Zemlji. I zaista, tog.a 
dana u 8.42 sati sa baze u Кејр Kanav.eralu . 
(Саре Canaveral) · u Floridi, lansirana је ·drи-

g·a raketa u pravcu Meseca. Ova Meseeeva ra
keta, nazvana » Pionir«, imala ј~ и prvom ste
penu balisticku ra!ketu srednjeg dometa »Thor«, .
dok su dr.ugi i treci stepen cinili drugi i treci 
stepen poznate satelitske rakete » Vangard«. 
Cetvrti stepen tzv. »retro-raketa« . slиZi za . ' 
usporavaillje pri spиStanju~ U zadnjem stepenu . 
rakete bio је sme5ten satelit teZ:ak 39 kg, а 
instrиnlenti koje on nosi iznosili su 11,3 kg. 

Sl. 2. - Hidraulic-na ispitivanja . komore raketnog 
motora za raketu »Thor« - prvi stepen 
Mesecevih raketa 

Obzirom na cinj enicu da se raketa » Pio
nir« sastoji iz istih raketa kao i prva meseceva 
raketa »Тhor-:-AЬle«, neC.emo vrsiti analizu i 
opis рој etdinih ste.peni. Prema infoгmacijama 
kojima raspo1~Z,emo prvi stepeni lrod. оЬе lVIe
seceve rakete su identiCni; и drugom i treeem 
stepenu izgl€da da ima nekih manjih izmena, 
no zasada ne raspolazemo ovim podacim·a. Cet
vrti stepen cilni raketa »Тhiokol«-raketa sa 
cvrstom pogonskom materijom koja razvija 
potisak od 1360 kg. .. 

Poinocu instrumenata smestenih u · satelitu, 
za vreme dok је ralketa lkruZ:Ha v~asionom, do
stav ljeni su na Zemlju dragoceni podaci. Tako 
se sada zna da radij acij а nece Ьiti tako velika 
prepreka interplanetarnim rpиtovanjima. Pojas 
najjacih radijacija iznosi samo 8-10000 kт, i 
ima svoj maksimum negde na 16000 kт iznad 
Zemlj:e, а vec na 96500 kт јасiпа ]:racenja је 
6 puta manja. Takode su ~bili sme5teni u sate
litu i instrumenti za merenje jacine magn,et-
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nog polj а Zemlje i Meseca, za mer:enje tempe
rature и unutraSпjOsti ralkete, za registrovaJnje 
broj а mikrometeortta na koj е ralketa naide kao 
i televizi:slki otpremnik oji је trebalo da nат 
salje ·slike Meseceve povгSine koja se sa Zem
lje ne vidi. 

U izтadi druge americke rakete za lansira
nje Mesecevog satelita ucestvova1e su najpoz
natije 52 kompanije iz SAD: Atlantic Research 
Corp., Sиmmit Industries, Pacific Automation 
Products, Railltec Corp., W estem Electric Re
eves Instrument Oovp., Radio Corporation of 
America, · Hallamore Electronics Douglas, 
Roclketdyne, Aerojet-General Сотр., 'Allegany 
Ballistics . Laboratory i mnoge drиge. Odgovor 
· nost nad proj ektom imal:e su Space Tehnoliogy 
Laboratories (Laboratorije za vasion:Sku tehni-

Научи~ резултати од 

Током 1958 године успешно су избачена 
два сателита » Explorer« (Истраживач) I и III, 
као део програма Америчког националног 
комитета у Међународној геофизичкој го
дини. Задатак ових сателита био је да дају 
податке о температури, метеоритима и ко

смичком зрачељу на висинама које су до
тада бЈ-tле недоступне човеку. 

Избациваље сателита је извршено _ раке
том "Јупитер-Ц", модификованом ракетом 
»Redstone«, са три додата ступ:Еf>а на чврсти 
погон. Комплетна ракета ј е приказана на 
сл. 1 н~колико секунди после старта са по-
стоља. . 
. Оба сателита су имала два радиоотп·р~ем-· 
ника, телеметриску · опрему и уређаје кон
струисане да врше специја-лна мереља на 
путаљи. На сл. 2 _су схематски дати уређаји 
и смештај инструментације. 

Сл. 1.- По.л.етање сателитске ракете "Истраживач". 

kи) iz Los Andelosa, а nadzor nad oelokupnim 
projektom vooilo је Vazduhoplovstvo SAD. -

No i ovaj ·drugi pdkиsaj 1ansiranja nije 
potpuno uspeo. Usled nedostatka brzine i gre
ske u uglи pod kojim је raketa lansirana, sa
telit sa »Pionil·a« nije ·dospeo u predvidenu 
putanju. Tre~i i cetvrti stepen srusili su se u 
Tihi Okean 13 oktobra dko 5 .casova ujutru. 

Raketa ирисеnа na Mesec nij е dostigla svoj 
cilj, ali је Ьеz sunmje otvorila »vasionska vra
ta« cove'kovom putovanju u svernir. Znamo da 
svako naucno dostignuce zahteva veJiike ·napo
re, veliki broj .pokиSaja da bi se stiglo do cilja. 
Delimieni neuspesi -nece pokoleba·ti eoveka da 
ostvari svoj е zamisli, · da smelo zakoraci и ~ьes
kraino prostra!llStvo vasione. 

Ing. Dтagan KNEZEVIC 

америчких сателита 

Инструментација · "Истраживача" I се са
стојала од: 

1. Гајrер-Милерове цеви и мерног кола по
дешеног за мереље интензитета радија
ција висок~ енергије, 

2. Осетљивог микрофона спојеног са обло
rо~ сателита, конструисаног тако да реги

стРује ударе микрометеорита, 
3. Дванаест картица омотаних финим жица

ма, смештених на облози сателита, које 
су својим кидаљем регистровале ударе 
микрометеорита, 

4. Четири уређаја за мереље температуре, 
три на облози, и један у унутрашљости 
сателита. · 

Подаци ових експеримената слати · су пре-, 
ко осам телеметриских .канала, по четири са 

сваког радиоотпремника. Маљи радиоотпрем

ник, смештен у предњем делу - "носу" -
сателита, радио је приближно са 10 мили
:цата јачине nри фреквеiЩији од 108,00 те. 
Онај већи, смештен у близини дна уређај а, 
радио је приближно са 60 миливата јачине 
при фреквенцији од 108,03 те. 

РадиоотпремнИ:ци са "Истраживача" I 
одашиљали су податке континуално. ,,Истра

живач" III је имао један маљи радиоотпрем
ник који је одашиљао континуално nодатке 
о космичком зрачељу као што су то радила 

оба у "Истраживачу" I. "Истраживач" III је 
носио исти тип Гајгер-Милероnих цеви али 
су nод_аци ових мереља бележени на маrнет
ској траци. Поред података о космичком зра-

. чељу мањи радиоотпремник _са "Истражива
ча" III је слао податке од 12 картица које су 
служиле да региструју ударе · :микрометео
рита. Подаци са другог радиоотпремника до
б;ијали су се тако што је једном, у току сва
ке nутаље, када је сат·елит прелазио преко 
једне ОД пријемних станица, слат са станице 
шифрован упитни сигнал сателИту . У року 
од 5 sek по пријему сигнала, сва обавештеља 
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о .кос:мичк~м зрачељима сакупљена у току 

једне путаље око Земље, послата су на ста

ницу на • земљи. 

EXPLORER 111 

С.л,. 2 - Иистру.м,еиtација . "Истраживача": 
1 - · ОдашиљаЧ веће снаге, 2 _ј . Антейа, з > - . детектор 
космичкоr зрачења и микрометеорита, 4 - Одашиљач 

мале снаге, 5 - Детектор космичког зрачења и одашиљач 

веће снаге . . 

Веhина резу лт.ата добивених са сателита, 
потврђ~у претходна теориска· nредвиђаља : и 
закључке о стању изнад атмосфере, . извеДе- . 
не екстраполацијом резултата добивених 
испитиваљима помоhу · сондажних -р~кета 
избачених на· .мање висине (400 km) .. Meђy
TИIVI, мерења интензитета . космичког зрачеља 

отк;ри.да су . неке изненађујуhе. чиљенице . о 
којима he бити речи касније. : Џреглед резул
тата ;_ дат :· је по врстама мерења која . су· вр- · 
шили. Истраживачи . . 

. . . . . . 

· .1: : М~ре~е ~емперат:vре . . . . . . . 

Сврха мерења температу,ре била је у ТО-;
ме да се . · iютврд~ riредвИђа:Ња о околној тем
ператури . која ·су уЧиЉена . токqм ·конструк
ције . уређај а. Да .. бИ . се у унутрашљости са~ 
телит.а,. од:ржа,ла : .темлератур~ : У ј~д~ом одре:- · 
ђеном температурс~ом инrервалу,. извесни де
лови сате.щrга. (који је . био наЧиљен од чели
ка) . пр,евуч~;ни су керамичк:ИМ матер иј а.Лом -
алумищrју:м триоксидом у дугачк:Им трака:.. 
ма: . Овим материјалом цревучено је, путем 
н~о~еi;Ьа · у п.ЛамеН)т, око . 25% поврпiин~ ци
линдричног дела и . око 30% површине врха
"носа" са~елита .. И друГи матерИјали су мо
гли да дођу у об~ир ~а ову· . сврху a.ri:и су ови 
били наЈпогоДнији јер је површИнЭ; морала 
да издржи извесну · .количину аеродинамич- . 

ког . загревања . у току полетања, , при прола- . 
ск у :l;{роз . атмосферу. . 

. Подаци . са с·ателита ·су показали · да се · 
темџература на разним деловима спољне 

поврщине .. сателита кретала између -25° и 
75°С; температура у. унутрашљости цилин- . 
дричног дела сателита кретала се од.О0 до 
35°С. Подаци о температури делова у пред-
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њем делу ("носу") добивени су посмаwањем 
. фреквенција · осцилатора осетљивог на тем
пературу, преко једног од телеметриских · 
канала. Однос ове фреквенције према про
м~нама температуре калИбрисан је пре лета . . 
Мереља у "носу" су показала промене тем.:: 
п~ратуре о~ 5° до 40°С. · · 

Ови резултати су пот~рдили претпостав
ке и тачност претходних мереља извршених 

.У _циљу · о,цређивщьа понашаља употребље~ 
них материјала (челиR;а и трака од керами~ 
ке) ripeмa топлотниМ зрачељима (апсорпције · 
и рефлексије- одбијаља топлотних таласа). 
Таква су, на пр., била мерења коефицијента 
рефлексије спектрометром са таласним ду- 
жинама од ултравиолетних до дугИХ инфра
црвених.- Констатовано је да нит~ околина 
током избациваља сателита нити она на , ље- , 
говој путањи, није произвела никакве про
мене на површинама које би · изазвале про
мене темпера,туре. 

2. Мереља мик:рометеорита 

"Истраживач'·' I . је Имао два уређај а за 
мерење микрометеорИтске активности. Први 
уређај је сачињавао микрофон монтиран на- . 
супрот спољне облоге · сателита. Микрофон 
је детектовао ударе микрометеоритских де
лића величине пречника око 4 микрона или 
већих. Сваки удар је проузроковао промене 
фреквенције , осцилатора; : Други уређај који -

Сл. З - Картице за дете.ктовање .м,икрожетеорита. 

се цалазио и на "Истраживачу" III, са сто ј ао 
се од 12 картица површине ·1 cm2 на КОЈИМа 
је била намотана жица пречника 17 микро
на. Сви удари микрометеорита пречника 
око . ·1 О микрона или веhих изазИвали су 
кидЭ.Ње ових жица. Жице су биле поставље
не као паралелни отПор ници; . тако да ј е ки
дање појединих жица проузроковало про
мену фреквенције осцилатора. Резултати са 
микрофона "Истраживача" I показују да је 
средљи број удара микромете<>рита од око 
4 микрона и веhих, био око 1 меТеорит на 
квадратни метар у 1 ОО секунди, узето као 
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средња вредност у периоду од 31 јануара до 
12 фебруара. 

Мањи радиоотпремници са оба ИстражИ
вача давали су податке са картица. РезуЛ
тати показују да је средњи број удара че
стица од 1 О микрона и већих, _у току · трајаља 
експеримената од 31 јануара до 14 априла, 
један метеорит на квадратни ~етар за хиља-

. ду секунди. 

1 

3. Мереља · радијација великоr интензитета 

· Подаци мереља радијација показују не
ке веома изненађујуће чињенице. За Првих 
15 минута брзина број а:Ња се подударала са 
Oii'OM очекиваном. Изненада се ·јављао скок 
до маКсималне могуhе забележиве брзине · 
бројања, затим је уследио нагли пад до нуле. 
Ово · чудно понашаље би довело на помисао 

· да се сумља на грешку у мерном уређај у. 
Међутим, истq. се понављало на. скоро сва
ком обилажељу и сваки пут изнад иЗвесног 
дела путање; брзина бројаља је изгледала 
врло блиска очекиваној. · 

. Да би се то разјаснило изведени су е:к
сперименти у лабораторији и на основу _љих 
могла · се дати .следећа_ интерпретација ре;.. 

зултата са сателита: у извесном делу пута

ње сателит наилази на област иНтензивне 
радијације и у делу ове области уређај је 
још способан да одговара тој брзини броја
ља. 'У · другом делу ове области великог ин7 
тензитета, брзина бројаља је толико висока 
да Гајгер~Милерове цеви и скалер (бројачко 
коло) нису више у стању да је прате, и ре
зу лтујући сигнал показује ну лу. Претпо
ставља се Да _овде број откуцаја прелаЗи 
20 000 у sek или приблЮкно 1 000 пута више 
од · онога што се очекивало од нормалног 

космичкоr зрачеља. . 
Анализа положаја сатеЛИта · у некоЛико 

путаља је показ~ла да се нагли пораст отку

цаја јавља када сателит прелази висинску 
_ границу од · око · 1000 km. На · висин~ма · испод 
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1000 km · Гајгер-Милерови бројачи су пока
зивали интензитет зрачеља који се добро 
слагао · са очекивањима. Међутим, изнад 
1000 km запажено је ненормално (неочеки
вано) понашање броја'чког уређаја. Ма да 
мерења са сателита нису · у могуhности да 
одреде џраву природу . овог неуобичај еног 
ефекта, претпоставља се · следеће: на виси
нама изнад 1000 km, · у областима иЗмеђу 30° 
северне и 30{} јужне ширине, постоји · · јако 
поље електроrна ниске енергије. Ови · елек
трони, чије се енергије креhу од око 50 до 
90 · ke V, произвоДе фотоелеКтричНи: ефекат · 
при судару са комором сателита. Настало 
Х-зрачеље проузрокује импулсе 1000 пута 
веће од оних који би се добили само услед 
примарног космичког зрачеља. 

Могуће је ~а ако постоји ово поље елек
трона oito постоји само у ·области око' Земље, 
односно, у области Земљиног магнетног ·па
ља. Ово море електрона се онда констаНтно 
праз11'и · Ј'Г1и дну .·~pn .. · ичтЕ.ракцију са атмо
сфером и nуни при врху ·из · појед:ИначНИх 

експлозија на Сунцу. Међутим, исто је тако 
могуhе да се овакво поље · пружа кроз цео 
сунчани систем са густином · кој а опада са 
растојаљем од Сунца. 

. Ова испитиваља и подаци су 'врло зна
чајни за израчунаваље оклоrrа · који би мо
рала да има ракета са људском _ посадом ка-:

ко би заштитила човека од штетног де ј ства 
ових радијација. Зато је и неопходан даЈЬИ 
задатак испитиваља праве природе ових ра

диј ација и 1 њиховоr интензитета на још . ве-
hим удаљеностима од ·Земље. · 

Пре него што човек сам - крене по васио
ни, постоје многе тајне које ' тре.ба Да буду 
откривене · аутоматским оЧима и · ушима које 
он шаље у извидницу. ' 
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СУНЦЕ У~НАШЕМ НАРОДУ 
, - Ј • • 

У· историјама · астрономије, па · и у делима 
о ·митологији и религији старих народа, мо
Же се наhи доста података о знањима и ве
роваљима у вези са СуiЩем. Народна знања · 
и вероваља понекад се могу лако разлико

вати, од онИХ која су изложили поједини фИ
лософи и астрономи, али у извесним случа
јевима притом · се :trаилази на велике тешко
ће, јер су народна вероваља утицала на 
разна учеЊа философа, док · су, с друГе 
стране, поједине мис:ЛИ учених људи ула-

. зиле у народ и; постале љегова својина. 'У 

овоме погле,цу најдаље је отишла хришћан-

ска црква, која је давнашња старојеврејска 
вероваља усвојила за науЧну истину, па их 
је велики број писаца бранио као своја сбп
ствена, истављајуhи их насупрот класиЧiюј 
науцИ. . 

Астрономска знањ.а И вероваља старих 
народа сачувана су захваљујући · обиМно ј . 
кљижевности љиховој, у:Метничкој :и народ
ној, као и историским и другим науЧ:Ним де
лима, тако · да данас располажемо прИлично 
великим .. бројем под9:така о томе како: , су тИ 
стари народи за:МИШЉали небо, Земљу, н~
беска . тела и њих:ова кретања. Ово нароЧито 
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вреди за Егиnћане, Халдејце, Индусе, Ки
незе, Грке и Римљане. С временом, међуТим, 
ка,ко се просвећеност све више развијала, 
ова првобитна знаља и вероваља метала су 
се, квар11ла -и заборављала. 

Код :Већине европских народа, поглавито 
оних који не припадају словенској заједни
ци, има врло мало сачуваних података о нег

дашњим знаљима и вероваљима из области 
астрономије. Због обично, неометаног и не
прекидног културног развој а, ова знаља и 
вероваља заборављена су често пре више 
векова, пре него што се етнологија развила 
као наука, у оно време када се није увиђало 
од коликог значаја може бити nрикупљаље 
података о народним обичајима, вероваљи
ма, митолиrији и фолклору. 

Друкчије је било код словенских народа, 
а нарочито код Срба. Нагли nрекид дотле 
брзог културног развој а дошао ј е као после
дица турских освајаља. Народ, оставши ско
ро без интелигенције, да би сачувао своје 
јединство и лак~е поднео власт варварских 
освајача, држао се својих старих обичаја,. 
славио своје јунаке и усменим путем, од оца 
на сина, преносио приче, изреке и знања- из 
старих времена. Тако су прошла мНога сто
лећа док се нису појавили школовани људи, 
с Вук ом Караџићем на челу, те ово народно 
благо покупили, забележили и објавили_.:.... и 
то rfpe него што су настале знатније про- \ 
мене под утицајем новије науке. и зато, да
нас, располажемо много општирниiим оба
веmтељ:Има о томе како су · на небеске пој аве 
гледали наши давнашњи nретци, него неки 

други западни народи. · r: 

У дољим редовима изложиће се основна 
народна знања и веровања о Сунцу, на осн:о
ву . података сабраних из српских народних 
умотворина и етнолошке грађе. 

~- * 
Као и свуда другде; и код нас је Сунце 

било обожавано, упvћиване су му молитве, 
прЈ;Шошене жртве. Народ ie у љему видео 
ж.иво биhе, сина Неба. које је такође било 
предмет култа. Али међу старим божанстви
ма Сунце је ·:било истицано на прво место, 
док је бог неба био више као неки замишље
ни владар света. Пошто се 'овде неhе бавити 
митологијом, поме:Нуће се само да је Сунце 
код Срба било обожавано под· три различита 
имена. Прво име је Вид. То је уствари Све
товид, бог старих Словена, чије се главно 
светил:ишт~ налазило на острву Рујну у 
Балтичкоме Мору, а који је уједно био и бог 
рата и прорицаља. Друго име је Дабог. То 
није . неко различито божанство. већ само· 
iеДан од епитета Световидових. Дабог значи 
бог који даје - мисли се. на светлост и то
плоту, жетву и свако обиље- а то ' је уства

ри Сунце, јер без љега човеку није могућан 
опстанак. Под утицајем хришћанства, које 
је у љему видело главну препреку .своме 
напредоваљу, Дабог је постепено преобра-
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ћен у зло божанство, изједначен са ђаволом. 
Али љегов некадашњи значај и веза са Сун
цем лако се откривају када се подигне за- ·,· 

стор којим. су га прекрили средљевековНи 
проповедници. И најзад име бога Сунца које 
је најпознатије и које се и данас често упо
требљава, јесте Божиh. То је име, као што 
сама реч каже, млаДога Сунца; Сунца које 
се, према миту, рађа о дугодневици, излази 
из света мртвщ и побеђује мрак и зиму, жи
ви годину дана, а затим умире, да би се 

поново родило о Irаредној дугодневици, · као 
нови млади бог или син· бога. Може се дода
ти ца крају да се и под речју Суще у мно
гим народним умотворинама . не мисли на 

неб~ско тело_, него на божанство које људи
ма даје живот и свако обиље. 

Прво ћемо се задржати на величини и 
даљини Сунца. 

Народ не _ располаже никаквим инстру- ·· 
ментима, те зато . нема могућности да закљу
чи колико је велико и далеко Сунце. Свако · 
може запазити да предмети постају све ма- 1 

љи уколико .се удаљују од нас, али то вреди 
за nредмете на Земљи, оне -којима се може 
приhи ,чија је пр·ава величина позната, а 
даљина се може проценити. Друкчије је код 
небеских тела, iep им је непозната и даљи
на и величина. Зато многи долазе до закључ
ка да i е·~ Сунце велико "онолико · колико · · 
изгледа". Овако се управо иЗражава Лукре
циiе,Ј јер с·матра да даљина не утиче да све
тло тел:о изгледа маље. Слично је, по речи- · 
ма . Цицерона, било и гледиште Епикура, а 
Сенека зна да су извесни Философи nро
пенили да Сунце има у пречнику само једну 
стопу. 

Да и наш народ заМишља qуНце као са
свим мало тело види се по неким загонетка

ма и приповеткама. "Свему свијетv· један 
таљир · доста", забележио је Вук Караџиh, 
а у многим сличним Загонеткама место та-. 

љира јавља се поrача, грудва воска, чанак 

или диља. Пошто је одгонетка увек: Сунце, 
то значи да се оно замишља као мало тело. 

Овакав закључак; постаје очигл:еднији када 
се прочитаiу неколик;е народне приче о пре

крађи Сунца. Ево првога дела једне О\д љих; 

.. Кад су ђаволи отпали од Бога и утекли· 
на Земљу, онда су и Сунце однијели са со
бом, ца га Ђаволски цар набио на копље и 
носио на рамену. · Кад већ Земља протужи 
Богу да хоће сва Да изгори од Сунца, онда 
Бог пошље светоГ Аранђела . . да гледа како 
да . узме Сунuе од ђавола. Кад .сиђе свети 
АранђеЛ: на Земљу, а он се удру:Жи с ђа
волскиМ царем; а-Щ~ се ђаволски цар ос.iети 
шта он хоће, па се добро узме у памет. Хо
даiући тако по Земљи љих двојица заједно 
дођу на море и стану да се куnају; а ђаво 
удари копље са . Сунцем у земљу. Пошто се 
мало прокупају, онда рече свети Аранђел: 
"Де да ронимо, да гледамо који може дубље." 
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' А ђаво му одговори: ":Хајде де." Онда свети 
Аранђел зарони, ц изнесе у зубима пијеска 
морскога. Сад треба и ђаво да зарони, али 
се боји да му свети Аранђел дотле не однесе 
Сунце. У том му п~дне на ум, те nЉуне · на 
земљу, и од љегове пљуванке постане евра

ка да му чува Сунце док он зарони и изнесе 
у зубима М?рскога пијеска. Како-, ђаво заро
ни, а свети Аранђел прекрсти руком море, 

те на љему постане лед од девет аршина 

дебео; па онда спопадне Сунце и побјегне 
к Богу, а свраке стране крек а ... " 

У другим варИјантама исте приче помиње 
се како је свети Аранђео~ прогољен од Лу
цифера, да би заварао овога бацио за собом 

,.драги камен велики колико шака, од којега 

је Луцифер помис.л'Ио да је Сунце, или да 
је свети Са,ва у сличном положају бацао за 
собом Златну јабуку. 

Теже је извести закључак о даљини Сун
ца, на основу расположивиХ података. Зна 
се да оно иде преко неба, па је, према томе, 
од Земље удаљено колико и само небо. Небо 
је веома вИсоко, највище на средини, изнад 
посматрача, а одате се постепено спушта, да 

би се у даљини спустило на Земљу. 

:::- * 

Пошто знамо да небо има. по нашем на- . 
родном схватаљу, облик свода, к:vполе, коiа 
се своiим ИЕИЦама наслаља на Земљу, и да 
је висина тога свода маља од даљине која 
Раздваја посматюача од места додира неба и 
Земље, то излази Да Сунце у· свом ПРивид-
ном дневном кретаљу, даљу, прелази iеднУ 

половИну елипсе. Велика оса ове елипсе ле
жи на површини Земље, а посматрач је · у 
љеноме средишту. Hohv, по народној зами
сли. Сунце пролази испод Земље и сяетли 
дољем светv. свету мртвих .' Оваi свет сасвим 

је сличан нашем, те можемо ПРетпоставити 
да Cvнue на сличан начин освет.Јtава и ље
га, тј. да испод Земље пuелази ДРVГV поло
винv исте елипсе . . Не заборавимо nритом да · 
се Земља замишља као равна четвртаста 

плоча. 

Познато је, с друге стране, да небо, по 
народном вероваљу, постоји као нешто ма

терИјално. Замишља се да је начиљено од 
коже или платна, по јеДној Групи извора, 
а од камена, по другој групи. Су:::iце се кре
ће, разуме се, испод доље површине овако 
замишљенога неqа. Зато се поставља питаље 
како оно ујутру ··из дољега света долази на 
горљи, а увече са неба силази у простор 
испод Земље. Да би ово било мо:rућно, на 
небу Пост.оје 'отвори, врата, на истоку и на 
западу. Ујутру, приликом свога . рађаља, , 
излазећи из доњега света Сунце пролази 
кроз отвор на небу на . источно ј страни, да 
би увече прошло кроз исти такав отвор на 

западној страни и спустило се у дољи свет. 
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У народној песми Сунце говори својој 
мајци: како ће ићи далеко, 

Од истока тамо о:д запада, 

Од запада' натраг до истока. 

Јасно је да овај други део пута Сунце 
преваљује' испоД равне Земљине плоче, но
ћу. Осим тога, у потврду горе реченога, го

вори се да Сунце "лети испод неба као тицеi, 
а обноћ се провуче испод Земље, те ујутру 
опет излијеће одонуда". На овај начин се 
Доста праВИЛНО, у Г .даВ.НИМ ПО?.'еЗИМа, обј а
шљава нестајаље Сунца ноћу: оно тада 
осветљава дољу половину Земље, ону која 
је за нас невидљива. 

Може се такође 'I'Брдити да народ зна 
да Сунце није у току целе године увек на 

истој висини у подне. Отуда . ј~ и дошло до 
предања да се Сунце рађа о краткодне:еици, 
када је најниже на небу и најслабије греје. 
У неким крајевима мотри се на краћаље да
на по месту на које падне кроз прозор, ују
тру, nрви Сунчев зрак. 

Узгред се може додати да у нашем на

роду има података и о томе да Сунце увече 
пада у море, као и да ујутру из љега излази. 
Ово је настало под утиџ;ајем античких уче
ља, јер се идеја о Сунцу које се гљура у 
Океан и из љега излази налази већ у Хоме
ровим делима. Посредством Византије, преко 
пИсане књижевности ова учеља прешла су 

нашем народу. Слично је и са вероваљем Да 
Сунце на западу не тоне · у море, него по во

ди обилази, преко севера, да би се на истоку 
поново дигло на ,небо. Опет <;е ра~и 9 врло 
старом туђем учељу: под претпоставком да 

ј е Земља р~вна плоча и да се небо нас~аља 
на- љу као поклопац, а да Океан окру:>_КУЈе са 
свих страна насељену земљу, замишља се 

да се Сунце увече спушта на површину 

Океан_а, па по љему обилази, од запада пре
ко севера до истока, а онда се опет диже на 

небо; од наших очију тада га заклаљају пла
нине на северу. 

Биће занимљиво да се упозна још и са 
физичким особинама материје од које је на

·чиљено Сунце. У једној варијанти приче о 
прекрађи Сунца каже се да ђаво, пошто 
"дохвати Сунце, скупи га у клупче, па га 

натакне на штапче које пребаци преко ра
мена". Излази да Сунце није ни чврсто ни 
течно, већ густо неко тесто, масло, восак 
или :мед. Ово потврђују и загонетке у који
ма стоји, на пример: "Жлица (кашика, ча
ша) масла свему свету доста". Место , масла 
у другим случајевима појављује се· восак 
или мед: Мед је и иначе у тесяој вези са 
Сунцем, - јер је он симбол с:;ветлости. 

Ненад Ј а-н.ковиh 
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SPEKTAR PRIMEnE PDGDnA VASIDnSKIИ BRDDDVA 
Za pog001 vasiOIIlSkih brodova dolaze и oЬ

zir .nekoliko tipova pogona. U dosadasnjoj li te
raturi opisivani su takvi pogoni pojedmacno. 
Medutim, dok sи tom prilikom davane neke 
karakteristike ipak је nedostajala jedna klasi
fikacija, obzirom ·na domen namene. 

N а astronautickom kongresu u Arnsterda
mu Dr Eugen Seпger ј е · па origiпalan nacin 
dao »spektar primene« рој edinih tipova po
gona. Као karakteristiene velicine koje def1- ~ 
nisu primenu izabrao је brzinu 1eta i d·aljinи 
leta. U daljem t·ekstu dajemo tumaceпje spo
meпutog spektгa. 

U tprilooenqom dijagramu sa logaritarnskom 
pod~lom na ordinati su nanoSene visiпe leta· 
(h) и kilometrima, а na apscisi brzine leta ( v) 
и kilometrima na cas. Na dijagramu је prika
zano podrucj е vazduhoplovstva, prelazno pod
rucie i podrucje vasionskih putovania. Ova sи 
podrucja ozna:eena sa svoiim ode-ovaraiucim 
sistemom . po,g-ona, sa svojim karakteristienim 
brziпama i visinama leta u odnosu na Zemliu. 
Kara!kteristicne brzine leta su 1.000 km na cas 
- brzina zvuka u Zemliinoi atmosieri-; 28.000 
km па cas- satelitska brziпa kruzeпja u bH
zini Zemlie, zatim 40.000 km na cas - brzina 
osloЪadania · od Zern1ie i konacno i7.nad 100 
miHona km па cas - podrucje relativisticke 
mehanike. 

Na ordinati oznacene su neke karakteri
sticne visine. kao napr, krai пacionalnoe- suvere
pliteta na 60 km\ krai zemaHske atmfi~f~re n.a 
nekih 200 km. uq·alienie MesPC~ od Zemlie 
360.000 km. u·dalienie Surnca 2.1()8 km, m-anica 
nasee- planetnog. sistema kod 1010 km· itd. 

Prva oЬlast pripada vazduhoplovstvu i 
ti'Piena је ро svojoj zavisnosti od atmosfere i 
ide do 60 km visine i iznad 10.000 km na cas 
brzine. Ova oЬlast I:eii izmedu dve dobro · ·P<>Z
nate granicne krive-granice aerodinamicke 
mogucпosti letenj а krilima i topl<;>tne granice 
(toplota stvorena trenjem pri kretaniи kroz 
vazduh). Pod:tucje vazduhoplovstva pokazuie 
tendenciju dalieg Ј povecani а brztne i visine 
leta sa napretkom eHsnog, tиrЬomlaznog i sta
tf;oreaktivnog po~t)na. Za veee brzi:rie potrebпe 
su vece visine gde nedostatak vazdиha onemo
gucuie rad avionskih motora. N asи:orot torne . 
balisticke rakete i raketni · avioni usled neza
visnosti pogona od vazdиha mog-u n:adoknaditi 
nedosta tak иzgona krila inerci i om 'kod brzina 
vecih od 6.000 km na cas. Njihove mogu.Ce vi-

sine rastu do nekoliko hilj ada k.ilometara а 
brzina leta moze se priblizi ti toplotnoj grani~i 
i cirkularnoj brzini. · Ти sи aerodinamicke sile 
иzP"ona potpuno zamenjene silama inercije ро 
kruznoj putanji oko Zemђe. ·То је podrиcje in
terkontinentalni'h balisticki'h ratnih raketa i 
globalnih polи~balistickih raketnih aviona. Ove 
letilice ispunj avaju prelazrn.o podrucie , izmedи 
vazdиhoplovstva i vasionskih brodova. Kod 
dostionиca cirku1arne brzine one mogu prela
ziti u vasionskи putanju. 

Bas и toj uzanoj zoni izmedu cirkиlarne 
brzine i Jf2 puta veee brzine-brzine osloboda-
nja, lcie .Ьrzine Zemljiinih satelita. Тај pojas. 1 

skreee sa rastucom visinom ka sve manjim br
zinama. То ј е posledica zakon·a da sila teie 
opada sa kvadratom ots.tojanja od Zemlje. Br
izina satelita na visiпi 1.000 km iznosi 28.00() 
km na cas, ·dok brzina M:eseca na udalj eпosti 
400.000 km iznOsi ,svega 3.500 km na cas. 

Sa druge strane ovog рој asa nalaze se 
. ogromne daljine medunlanetarnog, meduzV'e

zdanog i medugalaktickog prostora. Ovo pod
rucje plovidbe ogradeno је opet sa dve biolo
tSke granice. Dorija granicna kriva koja ozna
cava dozvoljeno jednoliko traino ubrzanj:e od 
20 m/sec2 је parabola h =v2/2b koja u logari
tamskom dijagramu i u nerelativistickom po
drиcju izgleda kao prava. Kod letova pri пizim , 
vistrtama od dve granicne krive :potrebno је 
vece u·brzani е. . 

Gornia bioios:Юa R-ranica odred:ena је ·usvo
jenim maksima]nim trai.anjem puta - 10 go
dina . do cilja i !О godina za povratak. -

Izmedu ovih biol<>Skih .. p:ranienih kriva 
oznacene su zопе za гakete sa hemiJSkim pogo
nom sa brzinom do 50.000 km :n.a cas, sa atom
skim termickim raketarna sa brzinom do 
'100.000 km na cas i sa elektrienim jonskim 
raketama sa brzinom od 500.000 km na cas. 
Koridor izmedu gornj е i ·don ; ·е bioloske granice 
kod io8 veeih _brzina kretania postaie uzan. 
Ovai uzani korid'Or namenjeп је fotonskim ra
ketama. 

Podrucie fotonskih raketa ide s i edne 
stгапе do visine zv€zda .nekret,nica i ·s drцg-e 
strane u caroЬni svet relativisticke mehanike. 

Мateriial sa IX Astгo
naиtickog kongresa 

Ing. Stanko Obad 
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ПОГОН ВАСИОНСКИХ БР-ОДОВА 

.Овогодишљи Конгрес Међународне астрона
утич~е федерације ~ у Амстердаму био је посвећен 
проблемима погона васионских бродова. Више од 
половине научних реферата, којих је било преко 
осамдесет, третирају питаља погона. Из изложене 
ма'rерије се види да се на пољу погона васионских 
бродова · Интензивно ради. Нарочито је пала у очи 
појава нових типова погона који базирају на атом:.. 
ској енергији. У овом чланку he се покушати дати 
груба класификација појединих врста погона који 
се данас расматрају. 

У .приложеној таблици набројано је осам типо
ва погона чији се називи виде у првој вертикалној 
колони. Дати називи нису стандардни него су скло
пљени од речи које карактеришу дотичан погон. 

Друга колона означује "убрзану масу". Наиме, 
реактивни погон . базира на чиљеници да у систему 
постоји маса која се убрзава -избацује у супрот
ном смеру од смера кретаља. Из .колоне видимо да 
првих шест пого}Ја стварају, односно носе, гас у 
броду. Погон бр. VJ узима . гас из међузвезданог 
простора, док погон бр. ' VII уместо гаса користи 
емисију фотона-светлости. Такође видимо да прва 
половина типова погона ради са електрично-неу
тралним гасом, док друга половина ради са јони- · 

. зованим гасом (ос'им фотонског погона) . 

У треhој колони назначена је "основна · енер
гИја" која се користи за погон. Пада у очи да 
шест погона базирају на атомској, један на хемиј
с.кој И један на Сунчевој енергији. · 

У колони "трансформирана енергија" назначен 
је онај вид еаергије који се у крајљој линији _.ко
ристи за убрзаваље гаса: Видимо да се прва по- · 
Јiовина односи;.на топлотну а друга на електричну 

енергију. 

У задљој колони под "начин убрзаЉа" обја
Шљено је на . који начин се врши убрзаље масе 
гаса. Види се ·да прва половина погона КОРЈ!Сти 
термичку експанзију док задља три електроста
тичко, односно електромагнетско поље. 

1. - Хемиско-техвички поrов 

То је погон којИ · се · данас углавном примељује. 
Њега карактерише хемијска енергија која је садр
жана у погонској материји. Разликујемо чвр.сте и 
течне погонске материје. У прву груnу сnадају· 
нпр. барути, а у другу груnу материје као течан 
кисеоник плус алкохол или азотна киселина nлус 

riетролеум итд. Сагореваљем ових матерИја осло
бађа се топлота која · повишава температуру и при
тисак гасовитим продуктима сагореваља, као по

следица чега исти Истичу - убрзавају се кроз 
млазник. Течне погонске материје садРже више 
енергије од чврстих ·· те дају и веhе брзине исти
цаља. Ипак брзина истицаља неhе преhИ 4 km у 
секунди и поред свих побољшаља која he се учи
нити. Испитују се могуhности коришhеља хемиске 
енергије која не nотиче од реакције сагореваља 
него од енергије реконбинације дисоцираних и јо
низованих гасова. Ове енергије су знатно веhе те . 
би се теоријски очекйвале брзине истицаља до 20 · 
km у секунди. Иnак мало је вероватно да he ра- .,. 
звој иhи тим правцем с обзиром да атомсКи .погон 
пружа бољу персп~ктиву. 

Ракете са хемиским погоном имају особину да 
за кратко време, десетак секунди, развију силу 
потиска од неколико стотина тона. Из тих разлога 
оне су погодне за савлађиваље теже, тј . за пренQ
шење терета са Земље на сателитску путаљу и 
слично. За дуготрајно кретаље кроз васиону оне 
нису погодне: 

п. - Атомско-термички поrов 

Основна енергија у овом случају је . атомска. 
Систем се састоји из једног атомског реактора у 
кога утиче rac кога брод носи са собом~ У реактору 
гас се загреје, услед чега му се повеhавају прити
сак и температура, те истиче великом брзином· из 
коморе. Овакви м·отори су данас у фази исnитива-

МОГУЋИ СИСТЕМИ ПОГОНА 

· Назив погона Убр.зана маса Основна енергија 
Трансформисан а Начин убрзања 

енергија 

1. Хемијски-термички Гас. прод. 
Хемиска Топлотна Термичка експанзија 

сагоревања 

· 11. Атомски-термички Гас Атомска Топпотна Термичка експанзија 

111. Сунчев-термички Гас Сунч:ва Топлотна Термичка експанзија 

IV. Атомски-електро-
Гас Атомска Електрична (ел. лук.) Термичка експанзија 

· технички топлотна 

v. Атомски-елек-тро-
Гас јони~ован . Атомска Електрична Електростатичко 

јонски 

Vl. Атомски ел. маг н. 
Гас-ппазма Атомска Електрична Еп. магнетск.о 1 врсте 

VII. АтомскQ ел. ~агн .. Међуз~ездани , Атомска Електрична Ел. маrнетско 11 врсте · гас-јонизован 

VIII. Атомски- Емисија фотона Атомска 
~~тонски 

/ 
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ља и усавршаваља. Података о љима још нема. 
Верује се да he остварити брзину истицаља до 
6 km у секунди. Теориски би се та брзина могла 
повеhати до 20 km. 

У односу на хемиски погон атомски-тер)14ички 
мотори имају веhу брзину истицаља те према томе 
за исти поrисак троше маљу масу гаса. Иначе, због 
тежине самог реактора вероватно је да he овај 
riогон бити коришhен у ракетама и бродовима од 
неколико стотина тона тежине. Атомско-термички 
погон he се такође због споменутих особина кори
стити за савлађиваље теже и теретни саобраћај у 
близини Земље. За дуга васионска. путоваља маље 
је подесан, евентуално до најближих планета, а 
н~ даље. · 

III. - ·Сувчав:9-термички поrон 

Сама реч каже да се основна • енергија добива 
~д Сунца. Путем огромног издубљеног огледала, од 
неколико стотина метара у пречнику, концентри

сало би се Сунчево зрачеље на један "котао" који 
qи био смештен у жижу огледала. У котао би се 
у:водио гас који брод носи са собом. Загрејани гас 
би истицао брзином до 6 km · у секунди. Овде као, 
:ц. код · атомско-термичког погона ·. ове брзине су 
Qграничене расположивим материјалом, односно 
Љеговом топлоотпорношhу. Евентуално постоји на
да да се може остварити брзина истицаља и до 
2.0 km у секунди. · 

Овај систем је ·у основи простији од свих дру
г;их система и био би привлачан за дужа васион
ска путьва}Ьа. Међутим, премда ·. постоји неколико 
идеја о љеговој конструкцији, изгледа да досада 
ништа више није учиљено. Једна ; од основних ма
на му је, како иЗгледа, то што му је огромно огле
дало изложено удару метеорита који би га оште
тили. 

IV. · - Атомско:-електро-термички погон 

Овај систем За основну енергију има атомску, 
коју у реактору ослобађа у виду топлоте. Ова то
плотна енергија би се преkо гасне турбине и елек
тричног генератора претворила у електричну енер

гију. У једној комори би се . преко електричног лу~ 

ка опет добивала топлотна енергија којом би се 
загревао гас који је ношен у · броду. Услед тер(.. 
мичке експанзије гас би се убрзавао и истицао 
кроз млазник. Очевидно је да вишеструка транс
формација енергије није логична. Међутим неко
Лико добрих страна електричног · лука пружа не
какве шансе. Брзина истицаља би била евентуално 
до 200 km у секунди, са потиском од пар кило
грама. 

На проблематици овог погона до данас постоји 
нешто теориског рада и л·абораторијских експери
мената. Због својих карактеристика, тј. због мале 
потрошље гаса, овај · погон би принциnијелно био 
употребљен за дужа васионска nутоваља. За ту 
сврху такав систем би · морао бити са Земље пре
бачен у васиону споменутим nогонима бр. 1 и П. 
Због мале силе . потиска брод би се морао дуго вре
мена убрзавати, односно успоравати. 

V. - Атомско-електро-Јонски поrов 

Топлотна енергија Из атомског реактора се пре
рађује у гасној турбини која пак покреће елек
трогенератор. С друге стране, гас ношен у броду 
доводи се у "јонизациону комору" која добија 
енергију било од електричног генератора било ди
рек'!НО из реактора (јонизовати значи noмohy 
спољље енергије, електричне или топлотне, ра
ставити атоме на електране и јоне). Пошто се у 
даљем одвоји маса јона од електрона, исти се не
зависно убрзавају одговарајућим електричним по
љем. Теориски и лабораториски радови су пока
зали да би се могле очекивати брзине истицаља 
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до 100 · .km у . секунди. Пошто су брзине знатне то 
би и маса уторшеног гаса била минимална. И овде 
сила потиска би ишла до пар килограма. 

Због могућности дуготрајног рада овај погон 
би био згодан за· васирнска путоваЕЬа уз дУготрајно 
убрзаваље, односно успораваљ~. · 

VI. - Атомско-електромаrветски поrов· 1 врсте 

Брод носи гас са coбol'IJ. Овај гас улази у "ген;е
ратор плазме" где се јонизује, тј. где '1fl.Y се атоми 
цепају у електроне и јоне. Јонизовани гас-плазма 
даље одлази у "убрзавач" где се услед дејства 
електромагнетског поља убрзава. Атомски реактор 
даје сву потребну топлотну и електричну енергију. 
Досада . су на овом пољу вршена нека теориска ·и 
ексnериментална исnитиваља. Предвиђа се могуh
ност оствареља брзина истицаља до 1000 km на 
секунду. . 

Овај погон такође једино има примену у ва
сио~и, јер даје мале потиске уз минималну потро
шљу масе. Наиме, потисци су реда величина кило
грама уз потрошљу гас.а од пар грама у секунди. 

VII. ~ Атомско-електромаrнетски погон П врсте 

Овај систем поГона се разликује од свих пре'Ј;'
ходних по томе што он не узима гас из брода неrо 
из околине. Наиме, сматра· се да васиона није пра ... 
зан простор него да је испуљена "међузвезданИм 
гасом" . При теоријском расматраљу ове врсте по
гона пошло се од чиЉенице да је густина гаса та
ква, да на сваки кубни сант~метар долази по један 
молеку л водоника. у васионском броду би извор 
енергије био атомски реактор и то вероватно тер
монуклеарни, док би трансформирана енергија бИ
ла електриЧна. На предљој страни брода би се 
налазио "електронски топ" који би испред себе јо
низовао међузвезнани гас. Посредством електрич
ног калема великог пречника, од неколИко стотина 
метара, око брода би се створилq снажно електро
магнетско поље - до неколико стотина километа
ра у пречнику. Ј онизовани гас би био привучен 
овим пољем ка броду и убрзан, што би за после
дицу имало силу потиска. По '.неким прорачунима 
за оствареље силе nотиск;а од 14 килограма тр,еба
ло би убрзати масу . гаса од 1 грама у секунди до 
брзине од 136 · км у секунди. Осим пар теориских 
радова ништа друго више није урађено на овом 
типу погона. Иnаче, овај систем би био намељен 
најдужим васионским ·ле~овима. 

VIII. - Атомско,;.фотовски поrов 

Унапред треба рећи да овај тип погона, за 
разлику од пређашљег, још нема· техничку базу 
него само научну, спекулативну. Данашња техни
ка још није у стању да му пружи потребне . еле-
менте. · 

Овај погон се назива "фотонски" . зато што се 
у љему за ствараље потиска користи "млаз" све
тлости, а светлост је састрвљена из фотона тј. еле
ментарних кванта енергИје-масе. Потисак у једном 
фотонском мотору би настао као. последица "при
тиска" светлости на рефлектор од кога се светлост 
одбија. У броду постоји извор светлости који до
бија енергију из термонуклеарног реактора. С обзи
ром да је светлосни притисак врло мали то би се 
овакав јеДан брод убрзавао годинама док би Пости
гао жељену брзину, која би требало да буде oгpo
l'IJHa- део брзине светлости. Пошто је у овом слу
сају брзина ,,млаза" равна брзини свеТлости -
300000 km у секунди - то би и потрошња масе 
била минимална.· Овај погон би претстављао крај
ље достигнуће и са љиме би изгледа једино било 

. могуће помишљати да се достигну прве фиксне ·· 
звезде у путоваљу које би се остварило у трајаљу 
једног човечјеr живота. 

И-њж. Вл.ади.м.ир А;ваз 
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SIKPOZIUK POSUECEll RUBERU BOSKOUICU 
Na inicijativu Srpske akademije nauka, Jugo

slovenske akademije znanosti i umjetnosti i Sloven
ske a:kademije' znariosti in umetnosti, prireden је и 
Dubrovnikи simpozium povodom dvestogodiSnjice 
prvog izdanja knjige »Theoria philosophiae natura1is«. 
ovo је jedno od najznacajnih dela na8eg velikog 
sunarodnika Rudera Вo5kovica;' delo koje је mnogo 
uticalo na razvoj na·uene misli, а koje i danas, posle 
puna dva' stoleea, ne prestaje da privlaci p8Znjи 
naucnika. 

Ostvarivanja zamisli triju akademika prihvatio 
se Akademiski ·savet, .te је preko svog organizacionog 
komiteta, pored domacih, pozvao i veei broj ·inostra
nih naиcnika da иcestvuj.и и .radи simpoziuma. Astro
nomstko drustvo »Rиder B<>Skorvic« takode је doЬilo 
poziv da n·a simpoztum po5alje svoga pretstavnika~ 

Simpozium је odl'Zan и Dubrovniku; rodnome· 
mestu Bo8kovicevom, u Кncievom dvoru, а trajao 
је tri dana, od 23 do 25 oktobra 1958. Rad se obav
ljao pre .podne, dok sи ро podne gosti provodili u 
razgledanjи dubrovaCkih znamenitosti. Pored ostalih 
znamenitosti, posetili su i kucц u kojoj . је · Boskovic 
roden, 1711 gocline, а koja sa~a, dosta . zapиstena, 
sluii kao stanbena zgrada. Pos1ednjeg dana boravka 
ucesni'Ci simPQZiuma;. Ьili sи u cavtatи, da Ы posetili 
mauzolej porodice Racic, galeriju эНkа Vlaha Bu
kovca i Ьogatu oblЬlioteku Valtaza.ra Bogisica. 

Rad simpoziШna otpoeeo је uvodnom reeju Dr 
Z·eljka Mar.kovica, а zaЏm је goste и ime grada Dи
brovnika PQzdravio potpretsednik Narodnog odiЬora. 
Posto је Dr DuSan Nedeljkovic, . ~ ime Organizacio
nog komiteta' proeitao }X>иlrave onih inostranih na
ucnika koji, iako pozv:ani, nisu mogli doei ·na sim
poziшn, ree је doЬio Rene Taton, Generalni sekretar 
Meduna.rodne unije ј za istoriju i filo:iofiju naиke pri 
UNESKO. On је p<>zdravio uceэni!ke simpoziиma .i 
istakao vaznost proucavanja . dela Bo8koviea. Zatim 
se pre5lo na radni deo sa-stanka. · 

Prvoga dana odl'Zana su tri predavanja. Prvi је 
govori? akademik Dr_ . Zeljko. .Markovic, iz Zagreba, 
о tem1 »Ruder BoSkovic i njegova »Philosophiae 
natuтalis theoria<«<. D.rugi је blo profesor Francesco 
Zagar, upravnik Astronomske · opservatorlje Brera
MИano, lkoji је govorio о »Bo8kovicev0т radи и 
Breri« - to је opservatorija koju је Boskovi~ osno
vao i и: kojoj је Ыо ·иpravnik. Treee predavanje toga 
dan~ odl'Zao је profesor Svetomir Ristic, iz Beograda: 
»Розаm · kauzaliteta kod. Boskovica i kod zai>adnjac-· 
kih mislHaca «. · · 

U toku drugoga dana, 24 oktoЬra, govorili su: 
Zdenek Kopal, profesor astronomije na univerzitetи 
u Mancestru, о · temi . »Doprinosi Rиder~ Boskovica 
astronomiji«, profesor Ivan Stipek, di-rektor Instituta .,. 
»Ruder BoS:kovic« и Zagrebu, о »Zn·acaju Rиdera 
BoЭkovica za danasnj·u fiziku«, akademik Artton 

, ~eterlin, iz LjwЬljane, »О nekim Boskovicevim ide-
Jama о cvrstim telima« i Ta·toniir Andelic dekan 
Pr'irodno-matematickog fakulteta Univerziteta' и Вео-

. g~~du, ро pre:<Jmetи »Aks,iom.aticka podloga Bo8ko
VIceve mehan•Ike«. Posle predavanja иcesnici sim
po~iиma prevez1i su se na ostrvo Lo~rшn, gde su 
I>risиstvovali otvaranju mиzeja posveeenog Rиderu 
Bo8kovicи. U muzejи sц izlozena Bo8koviceva dela 
и originaln-im. izdanjima ili fotokopijama, zatim del~ 
? Boskovicu, nek•i 1doktimenti koji ·se ticu njega, kao 
1 mn.o.go portreta onih Boskovicevih savremenika sa 
~ojima је on dolazio u dodir ili · se dopisivao. Izlozen 
зе tak.ode i mod·el op.servatorije Brer.a. Model pret
~avlja шnanjenи vernи kopiju onog·a mod.ela koji 
з е sam Boskov·ic nacinio, · а koji se i danas с·иvа и 
Milanи. Ovaj model koji se · nalazi u mиzеји na 
Lokrumu (v . . :sliku) poklonio је profesor Zagar. 

Najvise Pгedavanja - referata od.rfano ie tre
cega dana. Prvo predavanje, akad·emika Dr Dusana 
Nedeljkovica, iz Beograda, imalo је · nas1ov »Su.Stinsko 
u ВoSkOVIicevoj »Teoriji prirodne :Юoso:ffije««. Poto1n 
је Pierre CostaЬel, profesor Katolickog ·instituta и 
Parizu, oddao predavanje sa temom »Rasmatranja 
о pojmu mehaniCke veze kod ВoS.kovdca«, ·а akade ... 

mik Lavo Cennelj, iz LjuЬljane о »Bos:kovicu i re
lativ·itetu inercije«. lstoga dana. joS su govorili: Ne
nad Ј a:rikovic, pretstavni!k Astronomskog dru.Stva 
»Ruder Boskovic«, iz Beograda, о »Boskovicи kao 
popularizatoru astronomije«, · Dr Mirko Grmek, do
cent, iz Z·agreba, sa temom »Psiholoski profil Rиdera 
Boskovica« i, na kraju, profesor W. Rиblnowicz; 
Clan Poljske alkademije nauka, koji је za pre'dmet 
svoga predavanja .uzeo ?>Uvod и . ctiskusijи ;о Whyte
ovoj raspravi · »R. Ј. Boscoyich and the mathematics 
of oCi!tolmisrm<(«, 

Model Opseтvatorije и Bтeri и mиzeju па Lоkтити, 
izтacten ртета oтiginalnom Boskovicevom modelи 

Posle ovih predavanja •bila је ziva diskиsija и 
kojoj, su ucestvova.Ji Rubinowicz, AndeИc, Markovic, 
Кора!, Sиpek, G.rnne'k i ,Peterlin. 

Istoga dana, uvece, odгZan је nezvanicni sasta
nak na kome se raspravljalo о .potre:bi stampanja 
celokupnih Hi izabranih deJ.a Bo8kovicevih, kao i о 
lrorisnosti mimantja jednog dokum:entarnog filma о 
Boskovicevom zivotu i radи. 

Ро dolasku ·и Beograd, strani иcesnici simpozi
иma posetili sи, 27 o'kto:bra, Astronomэku opserva
toriju na kojoj sи se dost·a dиgo zadгZaH razgleda
jиCi 'instrumente i slusajиci oЬavesten}a о ra·d·и 
Opservatorije od njenog иpravnika Milorada Protica 
i naиenog saradnika Pere f>иrkovica. Sledeceg dana 
и prostor.ijama bЉliote!ke Sгpske akademije naиka 
otvorena је izlOZ.ba radova Rиdera Boskovica i dela 
о njemи,, kojoj .su takode prisustvovali svi иcesnici 
simpoziиma. 

N. Ј. 

i 
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ASTRONAUTICKA KARTA 

PиStanje prvih sedam vestaok.ih Z·emljinih sate-:
lita· ponovo је skoncentrisalo pamju nauenika i stu
denata na Njutnove i Keplerove zakone ро kojima 
se kreeu planete oko Sunca ~ prirodni satelit о}{о 
svoj.i:h planeta. Medutim ovi zakoni potpunce vэte • i 
za kretanje ve8tackih satelita. 

NeЬeska mehanika iziskuje veoma slozene racи
ne kada је potrebno dati apsolutno precizne odgo
vore na s\ra pitanja railicitih putanja. Ali op8te 
osnovno razumevanje fizickih zakona i njihova pri
mena mogu se i lak:Se postici. Pomocu astronauti
ckiih kaгalta (s.Нka 1)1 aщ.ateri mogu brzo doblti 
pretstavu о kretanjima u Suncevom sistemи. Ovaj 
jednostavni diagram daje nam pri -prvom . pqgledч 
odnose koji j::юstoje izmedи udaljenosti, perioda kru~ 
zenja i. masa odgovarajиcih tela . . · . ·.- · ·. 

Dijagram је nomograf, tako podesen da jedna 
kosa linija pqkazuje karakteristike odredene · pиtanje. 
Mogu 'se izvlaciti. i druge linije u cilju resavanja 
proЬlema Ьudиcih sateИta ili purtarija asteroida. 

· ~et vertikalnih linija pokazиju, · iduci s Ieva · na 
desno, sledeee: · · 

V- prosecnи brzinu na:' pиtanji u km/sec. T~lo _koje 
se kieee ро kruznoj putanji ima konstantnџ 
brzinu. Ako је putanja eliptienog oЬlika, V је 
ravno · kvadratnom korenu proizvoda brzina и 
afelи i perihelu odnosno u apogeju· i perigej'Ll; 

М- j.e·\masa centralnog tela izrazena Sиncevom ma
som kao jedinicom. Strogo uzev, to је kombl
nacija obadva tela ali za grafic}{o pretstavlja
nje masa p1anete ili satelita m~e se zanemariti 
u poredenju sa niasom maticnog tela (nas Me
sec i·ma 1/80 ~ase---:centralnog tela tj. Zemlje). 

а - је srednje odstoj.anje od maticnog tela, izra.Zeno 
astronomskim jedinicama i1i u 'kilometrima. U 
slucaju eliptiёne planetske pцtanje to је 'sre
dnje perihelno ili afelno odstojanje. _ 

Р - је perioda revolucije izrazena, na gornjem kra
ju, godinama. Ova skala је sukcesivno .data . i . и 
danima, casoviina i m.inиtima, а zЬog kratkoce 
periode naneta је na donjem kraj·и ove verti
ka-Ine Iinije. 

g -- је sred·nje ubrzanje ka centralnom telи izra
zeno centrimetrima u sekundi za S'Vaku sekиn
du. Npr. •u :slucaju Jupitera to је brzina slo
Ьodnog padahja ka Suncu jedne sekunde posle 
pocetka iz mirujuceg stanja .nekoga tela na Jи
piterovo_m odstojanju od Sunca. 

Upotтeba kaтte 

Da uzmemo •kao primer planetu Sawm cija re
volucija. iznosi olro 29,5 godina. Stavimo lenjir preko 
karte tako da prolazi kroz tacku »Sиnce« na ska1i 
М i ne8to malo ispod ispod tacke koj.a oznacava -30 
JZodina na skaH Р. Na Ievom krajи lenjdra vidimo 
da -Saturnova brzina kretanj.a na putanji iznosi oko 
9,'5 km/sec. Na mestu preseka sa skalom а videcemo 
da је srednje odstojanje od Sunca oko 9,5 А. Ј., а 
n.a desnom kraju lenjira dobljamo da је Saturnovo 
ubrza·nje ka Sиn•cu mnogo manje od 0,01 cm/s2

• 

Na kaтti su izvueene od.govarajuce lini.ie kroz 
Sunce za druge glavne planete, od Merkur.a do Plи
tona, kao i za va.Zan asteroid Ceres. 

Na donjem delu karte, svaka planeta је poka
zana -'ll'la odgovar.ajuceЦl mestu skale М, koja poka
zиje mase. Kroz simЬole planeta povucene sи prave 
Jinije · iz kojih mozemo, za neke od pl.anetskih sate
lita, doblti podatke koje karta u op.Ste moze dati. 
Linija za Jupiterov najsjajniji mesec III (Ganimed) 
daje sledece podatke: •brzin.a na putanji 11 km;sec, 
odэtoj.anje od Jиp:1tera prek:o milion kilometara, peri-
oda 7 dana, ubrzanje ka planeti 11 cm;s•. · · 

Upad.a u '.oci izvesno · poklapanje ubrzanja i br
zine kod nekih c1anova Suncevog sistema.- Npr. ubr
zanje na8eg Meseca ka · zemlji priblizava se ubrza
nju Marsa k.a Suncu. Tako: isto brzina sadasnjih 
Zemljinih .ve-Stackih s·atelita је priЬliZno ista kao 'Qr
zina Uran.a kojom se on kreee, oko Sunca. 

Ve§tacki sateliti 

OsoЬita је prakticna korist karte u resavanju 
proЬlema Zemljinih satelita, ·prirodnog i vestackih~ 
Dve zasencene linije prolaze dijagonalno kroz simbol 
Zemlje na lini.Н masa, jedria је za · Mesec а druga za 
hipotetican' satelit koji Ьi skoro dOdirivao povrsinu 
Zemlje. Dva troщ~la ogranicena ovim lћ:lijama pret
stavlja}и predeo k:a.rte · koji sadгZi sve mogиce sate
lite koji su nam blizi od Meseca i koje cemo nazvati 
cis1tinarnim satelitima. · 

Тri sadasnja, · sateliLta (1957 а, 1958 а i 1958 · fJ) vec 
sи _ uneseni i ·pokazuju raspone poeetne periOde koji 
ukljиcuju i sve ostale do sada pиst~e :satelite. 

Entuzijasti, ko.ii ocekuj.u da се jednoga dana ve
stacki sateliti kJ:"UZiti i oko drugih planeta kako Ьi 
se ove mogle posmatrati skoro na dohv.atu rukи, 
moci се da korjste . kartu (Sl. 1) na kojoj . SU u~rtani 
minimalni · sateliti za sve · planete izuzev Plиtona i· 
Venere.. Za sv.aki ovakav satelit se pretpostavlja da 
kruZi oko . matime planete ы;ю iznad niene povr
sin·e, kоји mi vidimo, bilo da је povrsina cvrsta, kao 
Merkиra i _ Marsa, Ьilo da је gasovita, kao kOd Jupi-
tera i Sa.tиrna. . ' . } 

Brzine ovih . minimalnih satelita jako su razlicite, 
dok sџ im periode istog.a reda, poeev od ne5to preko 
4 casa 7.а mini-m~ni sateldt Satu•rna do 84,5 'mi-nuta za 
satelit koji kruzi oko Zemlje. Ovo dolazi otцda sto 
perioda kod sferne p1anete zavisi iedino od ·njene 
JZиstine . . Sve Ionte sa .2ustinom Zemlje ;male Ьi pe
riode minimalnih satelita 84.5 min·11.t~. Sfere od leda, 
'Qilo dя im precnHc: iznosi sve~a 1R kПometara Ш da 
su veJJke k.ao Jпюiter. ima]P. Ьi -neriodи od oko 3 casa 
za rnali satelit koii bi ;ь dodirivao. 

PotDиna . a-st.ronaиticka karta, na koioj hi svaki 
minima1ni sateHt nт-es·ecao ska1u ub,.7.ania (Р) ·юoka-
7.;va1~ Ьi .2rюrit.acHu na povr8ini planete. nor. 980 
cm/s' za Zemliп. Ova Ьi aprok!;imacija Ыlа t.acna 
ako Ы planeta bila sfernog obHka i ne Ьi ·rotirala. 

U uoslednje . Vl"P.mP. se cesto u.rюtrebli-av~ izraz · 
~i.тkumlunaттJ.i satelit za tP.la. -nrirodna ·iJi ve~t-~cka, 
koia se У"е6и put.Pnjom oko Mesec::~.. AstrCYnaпti.Cka 
kart.a slиzi i :;щ odP:ovor na mnogobroina nitania о 
ovakvim objektima, koji се mozda иskoro Ьiti иkljи
ceni in·edu vec· poznate clanove · Suncevog sistema. 
Jedan primer, na karti mi·nimalnih satelita izvucen.a. 
је linija za · jedan m.inimalan cirkumlunami brod. 
Ova nam linija pokazuje da се nekom .raketnom. 
brodu, koji Ьi k!1и·zio oko povrsine Meseca, Ьiti ро-

. treЬno 110 minuta za jedan obllazak oko Meseca. 
Svako се lako moci naci :putanjи brzinи i periodu 
z.a raketu koja krиZi oko Ме8еса na odstojanju iz
nad njegove povr8ine od recimo 900 km (2638 km 
od sredista Meseca). 

Konstтukcija kaтte 

Odnose izmedи mase, srednjeg odstojanja i peri
ode, ра prema tome · i odgovarajиce skale, daje nam 
III Keplerov zakon, -koji vazi i za eliptiene i za kru
zne putanje, i koji glasi 

а8 ОМ 
pl = .41tl \ 

gde је G konst.anta gravitacije. Mozenю napisati 
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dece izraze kao funkcije srednje o.l'lbltalne brzine 

М= ci~ 
V2 

a=-g 

Р= 211:V 
g 

(2) 

u ciljи kontrole mozemo ove · vrednosti uneti u 
jedna~inи (1) i tako dokazati identi~nost izraza. 

Мn.ogi citaoci su upoma·ti sa nornogr.afOш mno-
zenja za jedna~inu oЫika z = х у. Na milimetar
skim taЬiicama za navigatore ovakvi se nO'inogrami 
koriste za. nalaZenje ·brzine, vremena _ .i predene 
razdaljine, sto zahteva samo jedan lenjir da Ьi · se 
oeitale vrednosti za svaki od navedenih . argumenata 
ako sи droga dva . poznata. Tako su, и najprostije·p1 
oЬli.ku, х i у paralelne logaritamske skale sa isto'm: 
logaritamskom Ьazom, dok · је skala za z postavljena' 
na sredini iZтedu ovih sa logaritarnskom bazom 
upola manjom. . · 

U stvarnosti · postoji izvesna elastienost u izЬorи 
logaritamskih baza ilщo sto pokazиje dijagrani za ' 
slи~aj z = xn у · 
Odaberimo kоји bllo pogodnu Ьаzи А za ciklиs od 
1-10 nase X-skale. Tada podelimo sa n, . kao sto је 
pokazano na _ levoj strani skice. Desno dobljamo od
redenи ·bazu В za. sla;IOu у. Та&а pтeseika dijagonale 

А , 
izmedu paralelnih linija segmenata n 1 в tada n_am 

pokazиje polozaj i duzinu baze С za z. 
Ovo se moze pretstaviti konstrukcijom и kojo'j 

је polozaj z skale odreden formulom · 
. А 

D=д+пВ 
gde је D frakcija rastojanja izmedu Ieve i desne skale,. 
Dalje је . 

АВ 
С= (А+ п В) 

gde је С osnovica duiine (visine) z - skale 
Ovi izrazi mogи se sad primeniti na jedna~ine (2), od 
kojih је svaka oЬlika . - -- . . 

1 
Z= Vn •-

g 
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Pogodn-osti radi иzmimo da logaritam8ka ·Ьаzа za 
V, ona na levoj strani astronauticke karte, bude 
jediniene du!ine - pretstavljena jedinicom. Tada 
cemo za desnu skalи ·uzeti Ьazu upola kra.cи - pret- · 

1 
stavljenи sa 2· Prema tome ovakav izЬor nат daje 

. 1 . 
А= 1 f В=2· 

U jedna~inama (2) n ima vrednosti 4, 2, 1 za 
skale М, а i Р. Unoseei ove vrednosti u gomje izraze 
za D i С, dobljamo sledeeu taЬiicu 

Skala v м 

1 
Pol<>Zaj о 3 

1 
Baza 6 

а 

1 
2 
1 
4 

р 

2 
з 

1 
3 

. у 

1 
2 

Citalac koji Ы zeleo da јо5 dalje izdeli skale 
astronaиticke karte naci се odgovarajuce vrednosti 
u svim Iogaritamskim tablicama sa Ь.azom 10. Ako 
su hpr. oznake 1,0 i 10,0 na svakoj skali razdvojene 
rastojanjima _od р6 1 cola (2;5 ст), onda treba ostale 
oznake postaviti na sledeeim rastojanjima od. oznake 
1,0 (1koja; odgovaтa 0,0 је1" је log. 1 = 0). 

'1· 2 3 4 5 6 7 . 8 . 9 10 

0,000 0,301 ,0,477 0,602 0,699 0~778 0,845 0,903 0,954 1,000 

-· Na . desnoj skali astronauticke kart~ nase rese-
1 

nje .. је dato za umesto z.a g. Stoga inversijom g 

l'Oga·ritamske skaJ.e: dobljamo da, vrednosti za g rastu 
idиci na dole u me~to na gore. -

Najpre је aиt'Or Ьiо uneo i putanje neldh dvojnih 
zvezda (СареНа, · Siriиs), ali se zatim odlucio da ih 
izostavi kako Ьi uprostio kartu i suzio na .:interpre
tacije Sun~evog sistema~ Ali bllo da vas interesuju 
vestaoki sate1it i'li dvojne zvezde . iЏ: komЬinacije ra
znih zadataka kretanja, astronauti~ka karta se moze 
koristiti z.a dalje stиdije. · 

(preveo s · ~ngleskod · R. D.) 

Roy S. Spencer 

Галаhтичllе маглине, гал·аhти:чkа .јата _ и збијена ј·ата 

Ако оставимо по страни nостанак Галактичког 
Система, остаје нам занимљиво nитаље: каквих 
све има звезданих јата и маглина унутар нашега 
система. Често је nодвлачено, још од · доба Хер
шела, да је врло јасна разлика између nомеНУ'Ј:'ИХ 
објеката унутар нашега система и оних вангалак
тичких. 

Подела је врло nрецизна: 1. Планетарне магли
не; 2. Дифузне маглине: а) светле, б) тамне. 

Галактичких маглина има релативно врло ма
ло, према хиљадама магличастих формација, али 
које су већином изван нашег сИстема. 

Планетарне маrливе 

Има их око 150 nознатих. Облика су округлог 
или овалног, као диск nланета, али врЛо бледог и 
маrличастог сјаја, често са централном звездом. 

· Подељене су на 6 следећих група: 
а)Неnравилне, са неколико светлих ~rушља

ваља, са или без бледе сnољне маглине. 

б) Маглине у виду једног или два светла nр
стена, од којих · је један блеђи, са маље или више 
упадљивом централном звездом. · 

в) Маглине малих размера, облика диска, nод
једнако светлог, нешто јаснијег сјаја ка . центру. 
Звезда у центру, ако је видљива, врло слабог сјаја. 

r) Звезданог изгледа, али које сnектар издаје 
као nланетарне маглине. 

д) Маrлине nознате, такође захваљујући сnек- . 
тралној анализи, као nланетарне са упадљивим 
централним звездамс:t. Обележене су као водоничне 
маглине. Познато их је неколико . . 

ђ) Релативно велике маглине,' · слабог сјаја, али 
са уnадљивом централном звездом. 

Ове последље су нам· најближе; док су оне 
nод г) најудаљеније. 

Цривидна величина , им је од неколико секунди. 
па до 12' у nречнику, али код већине је она маља 
од 1'. Централна звезда је редовно слабија од 10 
фотоrрафске магнитуде, а вИзуелно још слабија, 
зцто што је централна звезда nлавкасте боје, на . 
коју је · Фотографска nлоча врло осетЉива. 
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Љихова удаљеност се креће од 1500 светлосних 
година па до !Ю.ООО. Већина JnF је на даљини од 
3.000 до 30.000 светлосних година. Оnажено је да 
се нарочито често налазе . у оном деЛу Млечног 
Пута гДе с~ налазИ љегов центар - а то је у са-
звежђу Стрелца. -

Централна звезда је обично маљ~ него Сунце, 
са темnера'!'уром, како код које, од 25.0000 па до 
100.0000 С и више. 

Маса nланетарне маглине, наиме омотача око 
централне звезде, је тек ·неки маЛи nроценат у nо
ређељу са Сунчевом. А водећи раЧуна Да су. и.м 
пречници по 20.000 до 30.000 пута веhи· него · што "Је 
даљина Земље од Сунца - -!IЛанетарне маг лине су 
"свет.ttеhи вакуум" и то хиљадама rtyТ~ ређи него 
најбољи досада nостигнут у лабораториЈама _ на на
шој nланети. 

ГаЈЮХТU'ЧКО јато В.~tашић.и (Плејаде) 

Хемиски састав nланетарних маглина није 
много различит оД састава звезда као што · је Сун
це. Водоник; кисеоник, азот и неон су обилно · за .. 
ступљени, а има ·и мало метала. . 

Светлуцаље околне матерИЈе око централне 
· звезде настаје :на . сличан начин као и флуоресцен
ција. 

· О nореклу и . разво~у nланетарних маглина мо-· 
же се рећи ово: да су оне остаци нових звезда, 

али са ограничељем да можда све нове з~езде ~е 

nролазе кроз тај стадијум. Ако и пролазе он НИЈе 
дуrотрај ан. 

'Stoy је изнео овакву хиnотезу: код неких зве
зда има стаља када је израчене енерчије и суви
ше да би сriољни слојеви звезда остали непроме
љени. Звезда тада избаци велике количине мате
рије и nоново дође у стадијум равнотеже. Звезда 
је окружена светлим . омотачем који се · nQвећава и 
од светле збијене маглине претвара се У све ди-
фузнију. · 

. Две супернове- у нашем Млечном Путу, из го
дина 1054 и 1604, обавијене су магличастом мате
ријом. О _ оној . из 1054, · са којом је у вези чувена 
"Краб маглина" . в. чланак у "Васиони" V /1957, 63 
стр .. од G. Bиrbldge-a: "Краб Магл-ина". 

ДифуЗне маrливе 

Оне су неnравилна облика и м~ого се р~зли
кују ро величини. · · ОД најмаљих обЈеката, ко~и се 
виде · као мале nеге и праменови дима, · а КОЈИ се 

могу ·- заnазити · ·само на . снимцима са ~угачком ек- . 

спозицијом, до Орионове маглине, КОЈУ лако мо-
жемо видети и без инструмената. . 

· · И оне су у вези с~ звездама или звездом КОЈа 

се налази унутар љих. · 
Први који је то доказао био је V. М. Sliph:er. 

Он је 1912, на оnсерваторији LoweH · у -Аризон~, 
пронашао да неке од · дифузних · маг лина имазу 
тамне линије у. спектру. На пример, маглина ·око 
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звезде Меропе у Плејадама светли одбијеном све
тлошћу звезда у том -јату. Hertzsprung је 1913 то 
и доказао фотометриским мерељима. 

НuЬЬiе-ова таблица 

Тип Иэrлеn · У вези са 
Примедба 

звездом 
1 

Мапе Мање од 2' О класе са 

1 

плане-
свет лим 

тарне у пречнику линијама . Маг лина' 
апсорбује 

., 
и поново 

Од О класе · емитује 
Велике 

Преко_]' 
са светлим зрачења 

планетарне ,!Јинијама 

1 

до Ое5 

Дифузне са Обично пра-
Од Ое5 

светлим лини- мена стог 
ДО ВО јама у спектру облика Маг лина 

- одбија 
i Дифузне са Обично . 

В1 и позније 
зраЧења 

непрекидним глатке и 
класе . спектром облачне 

Дифузна маглина се састоји од облака мате
рије, молекула, прашине, а можда и већих честица 
које нису довољно загрејане да би биле видљиве 
због сопственог зрачеља али су видљиве због од
бијене светлости коју им шаљу суседне звезде. 

Дифузне маглине су понекад врло велике. 
Орионова маглина има око 10 у пречнику. Удаље
на је 980 година светлости, а има 14 година светло-
сти у пречнику. 1 

1 

Али у Великом Магелановом Облаку, Маглина 
30 ДорадУс је изгледа највећа дифузна маглина 
која је позната. 9.000 пута је светлија од Орионове 
и много пута већа по аnсолутној · величини. · . 

Shapley сматра да када би била nостављена у 
сазвежђе Ориqна,· распрострла би се по цел~м· 
сазвежђу и . светлела би на нашем небу као 200 
звезда Сцриусова ~јаја. Дакле, бацала би: приметне 
сенке на Земљину површину. . . 

. Код дифузних маглина светле Линије у. сџек
тру су: водоникове, ~елиумове и понекад од зед~ом 
јонизованог ~гљецИка 1 и два пута јо.ни~ованог 
азот;;1; . . . . 

Н;;1јјаче . Линије су врло дУГО . биле неnознатоr 
порекла. Међутим, .Ira .S. · Bowen је показао да су, 
то .циније к,исеонИка и _цеона у м.етастабилном . 
стаљу. . . . . .. . 

Неке Од дифузних . ·маглина _су промен.Ј:Ривог 
изгледа. МеЊају веЛичину и сјај. Најпознатије су 
у: Једнорогу и Јужној Круни. Обе су у вези са 

nроменљивим з:ре~дама прва са R Monocerotis а 
друга са R Coronae Aиstralis. 

Облаци тамне материје у васи~ви 

Први астроном који се сис_!ематски бавио овим 
nитаљем био је Варнард, ком~ дугујемо за већи 
број открића. Ј.iундмарк и Мелот су набројал~ око . 
1550 тамних nредела који nокривају .. око 850 ква
дратних стеnени на небеској сфери. 

Понекад, као у сазв~жђу Ориона, Змијоноше и 
Вика, ти тамнИ облаци се слив~ју са светлим обла
цима у околи~:~и неких Звезда · 'и т~ме nоказују да 
су , физички повезани. Свакако тамо где нема шта 
да · их осветли они остају · тамни. 

Димензије .. ових облака · су ванредно велике. 
На пример, онај у сазвежђу Змијоноше, источно од 
звезде р је 70 светлосних гоД:Иnа дуг и 6 широк .. 

Облаци тамне матерИје су састављени од фи
них честица мq:терије, метеорске прашине и .кр~п-· 
нијих делова · материје. · нарочито најфинија ко
смичка прашина спречава простираље светлосних 

зрака кроз своју средину. . 
Даљине Појединих облака су: у сазвежђу ВИка 

и офиуха 500 година · · светлости, а -у Ориону 650. 

,1 

1 
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Највеhи облак ~који дели Млечни Пут на два дела 
и · протеже се пуних 1200 по небеској сфери; од 
Лабуда до Центаура, на даљини је од 200 годИна 
светлости. 

rалактичка .или отворена јата 

Познато их : је вИinе од ЗОО, а пронађена су 
било визуапно бИло фотографски. Има их упадљи
вих и сјајних, као щто су Плејаде (Влашиhи) или 
Презепе, а такође и која су уствари само скуп о)( 
неколико · сићуЩних телескопских објеката. 

Има случајева да се јато састоји од стотине 
чланова, као оно у · сазвежђу Персеја - познати 

. дво ј ни скуп. А има' јат а и са неколико звезд~ све
га - које једва и nРепознајеМо · као јато а не 
случајну ;рупу -звезда. 

ТрумпЛер-ова подела галактичких јата 

Јата са звездама 
сјајцијим . од Ва 

Ј а та без звезда 
сјајвијих од Вг 

Јата са · звездама 
од Fo до М 

Јата . без жутих 
и црвених 

џинова 

Плејаде 

,Messier З4 
/ 

Ј а та са џино
. вима и патуљ

цима , 

в Puppis 
(Melotte 102) 

Praesepe 
(Јасле) 

NGC 752 

Распоред звезда у . галактичком јату . је мноrо 
rушЈiи неrо у Сунчевој близини. Посматрач који би 
се налазио у . центру ја та видео би многе звезде и 
ближе него што је нама а. Центаури. Многе од 
љих би ~ијале много јаче од Сириуса. У галакти
чким јатима ;3везда, за разлику од збијених јата, 
има врло мало променљивих звезда, што је знача
јан фактор у даљем проучаваљу овог питаља. 

Њихова удаљеност је од 500 година светлости 
' до 6500 година светлости, а она- су доста равно
мерно распоређена. Од те вредности нагло опада 
број познатих јата, тако да им је крајља граница 
на око 16.000 година светлости. Највеhи број галак
тичких јата се ·. налази у близини галактичке рав
ни, и то у зони 100 северно и 109- јужно од галак
тичке ра.вни. Постоји неколико изузетака који пре
лазе и зоо северн(Г или јужно од ове равни. 

Јато 

Двоструко јато 
м З4 
Плејаде (М 45) 
м З8 
м З6 
МЗ'1 
МЗ5 

.М 41 
'М 50 
М46 
Презепе (М . 44) 
м 67 
М6 
М7 
м 2З 
м 25 
Mll 
м З9 
м 52 

Галактичка . јата 

Сазвежђе Даљина · у 
св. г. 

Персеј 4ЗОО 
Персеј 1450 
Би к 500 

· Возар 2800 
З200 ' 

" 2700 
Близанци 2700 
Велики Пас 1ЗОО 
Једнорог 2700 
Крма 2100 
Рак 500 
Рак 2400 
Скор пиј а 1700 

" 800 
Стрела ц 2100 

" З200 
Штит 4400 
Лабуд н оо 
Касиопеја 4500 

П речник 
у св. г. 

40 
1З 
20 
15 
15 
19 
2З 
12 
1З 
16 
l'З 
1З 
1З 
12 
16 
з з 
16 
11 
17 
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ГЈiобулараа или збијена јата 

И ова јата припадају нашој Галаксији, али су 
много удаљенија од галактичких · или отворених 
јата. Тамо где гапактичка престају појављују се 
глобуларна јата. . · 

Познато их је преко 100 и , варирају много у 
привидним димензијама. У сазвежђу Тукана, на 
јужној хемисфери, је' познато јато 47 Тucanae од 
10 у пречнику. Видљиво је и простим оком ка() 
звезда 5 nривидне . величине. 

Највеhе на северној хемисфери је М 1З у са
звежђу Херкула, са пречнщtом од 18', видљиво 
Простим оком као звезда 6 привидне величине. 

.. Има их много маљих напр. NGC 2419 од око 
5' у пречнику. t 

Ова јата су зато и добила такво име, јер су 
врло збијена, нарочито према центру. Мада су на
ли-к . једно на друго постоје· и разлике, напр. М 19 
и w Centauri су · нешТ.о из.цуженоr· облика, . М 62_ ј~ .· 
упадљиво несимтерично. Сва су цри · детаљ_ниЈем 
посматраљу показала нешто издужен и . сnљоштен 
изглед . 

w Centauri и М З су најбогатија У. променљи
вИм звездама. 00 Centauri је значајно ·. и због у~
формне велИЧине својих најсјајнијих звезда . 

Број звезда у глобуларном јађ7 је реда· десе
тина па и стотина хиљада. 

Посечно јато · има више од .20.000. звеЗДа с~ајни.:. 
јих од Сунца. Све спектралне клас~ су . засту.пљен~. 
За проналажеље удаљености глобуларних ]ата ]е 
корИшhено више - метода, од ' којих су битне _ ове 
две: !,!етода помоћу променљивих звезда типа Це- · 
фе:Ида и, друга, по:Моhу 25 најсјајнијих звезда у 
јату, наиме љихових привидних величина. 

Ознака 

47 Тucanae 
м 1З 
М5 
м 15 
мз 
М2 

м 72 
м 5З 
NGC 6229 
NGC 56З4 
м 75 
NGC 2419 

· Глобуларн~ ј~а 

. Удаљеност 
· у светл. год. 

25.000 
З1.000 
зз.ооо 
З7.5оо · 
З9.000 
45.000 
54.000 
66.000 
98.000 

104.000 
iЗ7.000 
18З.ООО 

Сазвежђе 

Тукана 
Херкул 
Змија · 

Пегаз 
Ловачки Пси · 
Водолија 
Орао 
БеiЈенИчина Коса 

Стрелац 

ВеличИна самИх гл~бу.riарних · јата се цени на 
ЗО до 100 година светлости. Следеhи пример лепо 
илуструје величину ових скупова. . . , ·. 

Када би Сунце било на перифериЈи оваквог 
јата, онда би посматрач из средишта јата могао .да 
га види само ако би користио бинокл ......;.. nошто би 
Сунце било звезда 7 Привидне величине. 

Звезде у Гл()бу.џарним јатима су на средљој 
удаље~ости од центра, међусобно удаљене око О, 75 
год. светлости а у самом -пределу око центра свега 

0,04З год. светлости. 
Значи, неколико . милиона пута веhа густина 

звездане популације него у Сунчевој околини. 
Освет~еље. на некој планетИ за време ноhи у 

центру глобуларног скупа је јаче него сјај пуног 
Месеца код нас. Дакле, врло лако . би се могла чи;.. 
тати најситнија штампана слова. 

Звезде у глобуларним скуповима су у веhини 
слуЧајева Џинови, суnерџинови и светле звезде 
главног низа Russel-oвoг дијаграма .. То се лако 
објашљава · веЛиком удаљеношhу самих јата И ја-
чим сјајем именованих звезда. · · · 

ГЈiобуларна јата су подједнако распростраљена · 
дуж галак~ичке равни и чине спљоштену елипсо-

./ 
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идну: групу од 150.000 година светлости у пречни
кУ а 120.000 година светлости широку. Центар се 
на~ази у правцу сазвежђа Стрелца на даљини око 
зо.ооо светлосних година од ~ас. 

Врло мало глобуларних ]ата . се налази на да
љивама од:· О-5.000 година светлости од гал~ктичке 
авни севернО и јущно. То се мож~ обЈаснити 

~блацима тамне материје која помрачу]е и слаби 
сјај звезда · · које се налазе у тим пределимВ:· 

Остаје нам на крају да споменемо наЈближа 
звездана јата, она која су толико растуре~а по це
лој небеској сфери да само. љихова сопствена кре
таља - показују да припадаЈу неком скупу звезда. 

1869 Про~тор је то у~врдио за ~ звезда У Ве
ликом Медведу и за ХИЈаде. КасниЈе Бос, Ед~нг
тон, · Кептејн, Расмусон и други су пронашли ЈОШ 
нека јата . · . 

Поред Хиј-ад-а имамо ГР)r.ПУ Велико~ Медведа, 
јата Персеја, Скорпија - Кентаур, Береничина 
Коса и Орион. . · 

Јато у Великом Медведу је врло велико и 
раштркано. Пронашао . га је Hertzsprung и конста
товао. да му nрипадају звезде у разним пределима 
неба и то: Си'риус, {Ј Aurigae, fJ Eridani, а. Coronae 

·вorealis и ~' у, о, е, ~ Великог Медведа. Преко 
40 звезда припадају овој - групи и образују скуп у · 
облику диска од lЗО светлосних rодина у ·n~ечнику, 
управан на галактичку раван. · 

Кoordina.cioni . od./Ьor aвtronomskЉ organizaci1a 
FNRJ uspostavio је radni kontakt sa Astronomskom 
sekcijom Prirodoslovnog drustva Madarsk.e. Као pr
vi rezultat ove saradnje poeelo је zajednicko posma
tranje pro-Vidnosti Maтsove · atmosfere. Zvjezd-arnica 
Hrvatskog IPГirOd'Oslovnog drustva u Zagrebu vec se 
ukljucila u rad. . . . 

Objavljujemo uputstvo za posmatranзe i prvi iz
vestaj Zvjezdarnice u Zagrebu. 

- 1 . 
UPUТSТVO ZA POSМATRANJE PROVIDNOSТI 

MARSOYE AТМOSFERE 

1. Cilj posmatranja: 'pratiti promenu stanja p~o
vidnosti Marsove atmosfere. Sredэtvo posmatraщa: 
teleskop preenika najmanje 15 cm. Pored posmatra
nja u integraln'Oj svetlosti, ako је moguce, treba vr
siti opazanja i kroz crveni i plavi filtar. 

2. U toku ·posmatranja treba ustanovlti kako s~ 
vide pojedini delovi Marsove povгSine. U tom cilju, 
pomoeu м·arsove karte i efem.erida, treЬa identifiko
vati pov.rSinske __ konture. Sa karte cemo ustanoviti 
kolika- је velicina pega i da li su jasno oivicene. '-. 

Posle toga vrsimo ocenu slike. Za ocenu provid
no:stn ustanovЩ smo sledecu ska1u. 

/ .. 

Ocena О - Na povrsini Marsa ne vide se nika
kvi delovi. Slika је potpuno mutna. 
Marsova atmosfera nije providna. 

Ocena 1 - Ј edva su uocljivi povгSin.ski delovi. 
Delovi, konture se ne vide. 

Осеnв 2 - SlaЬo se vide povrsinski delovi. 

Ocena з - Povrsinski delovi su odmah -uocljivi, 
' lepo se odvajaju od slike planete, 

ali , se pojedini detalji ne mogu ra
spoznati . 

t'I.S 

. Скорпија - Кентаур група има више. од 150 
чланова, већино~ - спектрапне класе В. То] груnи 
nрипадају звезде а. и ~ - Јужноr Крста, ~ и 11 Кен
таура, ~ и « Скорпије. Удаљене су од нас · од 
160-250 светлосних година. 

Хијаде садрже око 80 звезда од З,~ привидне 
величине. Спектар им је од А до К. Величина ово
га скупа је око 50 светлосних година. Интер~с~нтно 
је да звезде тог скупа имају тачку ка КОЈОЗ. ~ве 
конвергирају; та је тачка на 60 источно од СЈаЈне 
звезДе а. . Ориона: . . · 

Персејева група садржи бар 45 звезда од 2-7 
привидне величине, све класе В. На даљини су од 
ЗЗО светлосних година. · 

Група Береничина Коса · има око 75 звезда од 
4,5--9 привидне величине и слабије. Скуп је на 
даљини од 240 светлосних ~ година. 

Каснија испитиваља су· донекле поколебала 
мишљеље у могућност да су то права јата. Међу
тим, Хијаде и група Великог Медведа су стварно 
јата звезда. · 

За остале се сматра да изгледају као јата зве
зда, због љихових сличних радиалних брзина, које 
су, уствари, једним делом, . одраз_ кретаља нашег 
Сунца кроз нaUI Галактички систем. 

Драzослав Ексииzер 

Ocena 4 "7"'"" PovгSinski · delovi se · jasno vide, 
uoCljive su . nijanse osencenosti. 

Ocena 5 - Povrsi•nski delovi se vrlo dobro .vide 
........ sve do ruba disk~. Konture s·u 
ostre, jasno su uoeljive nijanse osen
cenosti. 

З. Prilikom 'OVih posmatranja treba uzeti . u· ob
zir i stanje Zemljine atmosfeтe. Ako posmatramo 
pod nepovoljnim atmosferskim цslovima, tada ocenu 
providnosti treba povecati za 1-2 u zavisnosti od 
stanja Zeпiljine atmosfere. 

4. Ista је procedura i pri P<>эmatranju sa fИtrom . 

Ako imamo veliko povecanje onda m<>Zemo dati 
i ove podatke: .kolika · је ocena 'providnosti · u centru 
diska, na rubu i izmedu ovih delova Marsove povr
sine. 

5. Za uvelicavanje najЬolje uzeti od 150 do 600 
puta. . -

Za Marsovu kartu upotreblcemo Garff-ovu kar
tu Ш onu koja је objavljena u casopisu »Sky and 
T~lescope« u toku 1956 god~e. Efemeride se ~?gu 
naci ·u »Berliner Astronom1sche Jahrbuch«-U lll U 
nekom . drugom kata1ogu. 

Posmatranja se ovalro evidentiraju: 
1. Datum, cas, minut (u grinickom srednjem 

vremenu)-' · 
' П. Ocena providnosti 
ЈП. Stanje Zemljine atmosfere 
IV. Instrumenat (precnik) i povecanje 
V. Ime posmatraca 

VI. Napomena (upotreba filtra, itd.) . 
Posmatrac zadnava pra'Vo pu~bШrovan]a . 

Posm-atranja treba dostaviti, u dV:S. primerka, 
Koordinaclonom od·Ьoru, Beograd, V olg:ma 7 . svake./ 
druge nedelje. Ovaj odЬor се ova posmat;aщa do• 
staviti opservatoriji »Urani·a« u Budimpest1. 

т. f>. 
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ZAGREB, OPATICKA 22 

IZVESTAJ О PROMATRANJU PROVIDNOSTI 
. AТМOSFERE MARSA 

25. Х. 1958. 21h 4Зm Т. U. 
Ocjena providnosti: u centru diska 5, na rubu 
4, na sjever;nom dijelu diska 4. 
Vedro, u nizim slojevima malo magle. Slika pla
neta povrerneno drhti. · 
Instrument гefrektor od 6", poveeanje 219 1 puta. 

Ј Prom·atranje izvгSeno u integralnoj svjetlosti. 
27. х. 1958. 20h 35m т. u. 

Ocjena providnosti: u centru diska 5 (4+1), na 
тubu. 
Vedro, Iaka izmaglica, pred kraj promatranja vi
soki taпki оЫ.асi 
Refraktor oq 6", poveeanje 292 pwtз. . 
Promatranje u iritegralnoj svjetlosti 'i kroz zuti 
filter. · 

зо. · х. 1958. 2оь 43m т. u. 
Ocjena proizyodnosti: u centru 5 (4+1), na rubu 4, 
izmedu 5. 

Vedro, maglovito, oЬiaci prekinuli opaZзnje. 
Refraktor od· 6", poveeanje 292 puta. 
Promatranje u integra1n6j svjetlosti i kroz crveni 
filteт. 

31. х: 1958. 20h 23m Т. U. 
Ocjena providnosti: u centru 5 (4+1), na rubu 4. 

.kao ~t Astrona.uticlюg druStva u Вeogr.adu 
U Beogradu је boravio, u vremenu od 3 do 6 

novembra 1958 .god., profesor l)niverziteta. u Тokiju, 
dr. Hideo Itokawa, pretsednik Japanskog гaketnog 
drиStva, kao i pretsednik Potkomisije za rakete Na
cionalne komisije Japan·a za Medunaтodnu geofizicku 
godinu. . . . 

Dr. Itokawa istakao se kao konstruktor ratnih 
aviona pre i za vreme гаtа, ·medu kojima se isticu 
odlicni Iovci nazvani »Zero«. Posle rata, osim aktiv
nosti na polju akustike i elektгonskih арагаtа, on se 
narocito istakao poslednjih godina kon-struisanjem 
serije eksperimentalnih i sond<Шnih raketa iz serija 
»Pencil«, »Ва·Ьу«, »Sigma«, »Pie« i »Карра«, vrativsi 
se ponovo polju vodenih projektila na kojima је radio 
z,a vreme rata. 

Za vreme svoga boravka on је, 3 novembra, odr
zao uspelo predavanje sa filmom о »Japanskom pro
gramu · па polju · raketnih istrazivanja i sondaze 

. atmosfere, ti okviru Medunarodne geofizicke godine«. 
Ovo predavanje pazljivo је pratilo oko 300 slusalaca, 
medu kojima mnogo istaknutih strucnjaka, u Sali 
Heroja na Prirodnomatematickom faikultetu Univer
siteta u Beogradu. 

Sutradan, dr. Itokaw·a је .posetio Vojni muzej na 
Ka:lemegdanu, Aerotehnicki · institut MaSinskog .fa-· 
kulteta i, uveee, u prostorijama lista »Aerosvet«, na
stavio sa strucni.m izlaganjem · о japansldm eksperi
mentalnim i sond<Шnim .raketama, pгopracenim veli
kim brojem or:iginalnih dijapozitiva. 

. Pred svoj odlazak, dr. Itokawa izaЬran је za 
cetvrtog pocasnog clana Astronautickog drиStva VSJ 
- stranca i, na rastanku, izjavio da se nada da 
nj-egova poseta obeie.za:va poceta.jk plodonosne sara~ 
dnje Japanskog ra-ketnog drustVa · i Astronautickog 
drustva VSJ, kao i da veruje da се iduce godine 
ponovo doei u nasu zemlju. 

B.ACHOIIA. Vl, 1958 6рој 4 

V edro, malo magle. 
Refra.ktor od 6", pov. 292 puta .. 
Promatranje u integrainoj svjetlosti i kroz crveni 
i plavi filter. 

З. XI. 1958. 20h 51m Т. U. 
Ocjena providnosti: .centar 5, na rubu 4, izmedu 5. 
Vedro, slilm planeta ne · drhti gotovo nista., pOd 
kraj prornatranja magla. 

Refraktor · od 6", p{yv. 292 puta. 
Promatranje u integr. svjetlosti i . kroz crveni i 
plavi filter. 

5. Х.1958. 20h 37m Т. U. 
Ocjena providnosti: centar 5, na rubu 4, izmedu 5. 
V edro, slika sasma пiima. 
Refraktor od 6", pov. 292 :Puta. 
Promatranj-e u integr. svjetlosti, :kroz crveni i 
pJ.avi filter. 

Napoтena: Oznaka (4+1) znaci, da је ' providnost 
atmosfere oznacena sa 4 poveeana za 1, zЬog prilika 
u zemaljskoj atmosferi. Oznaka је stavljen·a samo uz 
ocjenu providnosti centra, dok је za -rub i podrucje 
izmedu ruba i centra, povecanje VeC Uracun.ato. 

Sva navedena promatranja је izvrsio R. Gradeeak. 
Ovo su sva promatrap.ja od 2._5. Х. do ukljucivo 

13 XI. 1958., jer је ostalih dana nebo bllo potpuno 
oЬiacno. 

Ranko Gradecak 

~~-iilpuJZ~~ 
Млади астрономи у · Сремској Митровици посматрају 

Током последње две године њихове оч~ су че
сто биле уперене према небеском своду. Жеља их 
вукла да сазнају што више о свему оном Што се на 
њему види. Звездано небо их је нарочито nривла
чило. 

до·ста тога су сазнали и без астрономских <;пра
ва. Миiпљење и машта су радили. Читање "Васи
оне", осталог штива из астроноМије и предавања 
нас'IIавника и њихових другова су им помогли. 

Ипак су желели да сазнају нешто више. Да 
боље виде она небеска . тела, која у астрономским 
справама друкче изгледају. С . овом намером су по
сећивали . у виШе навраm и .Астрономску опсерва
торију у Београду. То им није било доста. Хтели 
су 'да имају стално, · у својим · рукама, бар један 
мањи · астрономски дурбин. · . 

· Наш.Ло се одраслих који су р~зумел:И ову же
љу младих астронома чији се број попео на nреко 
70. Управа Астрономског друштва "Руђер Вошко
вић IC у Београду их је изненада обрадовала. Баш 
уочи нове, 1958, године дала им је · на трајно . кори
шћење један мањи дурбин, пречника објектив·а 
70 mm, а жижне даљине 785 mm~ ',Сами су се nо
_старали да дурбину нађу статив. 

Иако справа, у 9дносу на велике астрономске 
телескопе, није велика ипак је пружила много з•а
довољства младим љубитељмиа неба. Од читалаца 
и слуiпалаЦа · nостали су посматрачи. Прави астро

.номи .. . 
На првом месту су уперили дурбин према на

шем суседу у васиони - Месецу. Посматрали су 
промене' које се_ на њему виде од младог до :џуног 
Месеца. Његови кратери су их посебно интересо
вали. Учили су и имена највеhих. Све је то давало 
повода за • интересантне и опширније разговоре о 
најбли:жем нам небеском телу. - Пажња nрема 

\ 
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]dесецу је особито усмерена откако .се врше поку
шаји да свог "суседа" посетимо, назпре ракетом, а 
потом и живим створовима. 

о nланети Венери су читали да, гледана са 
Земље, има своје фаЗе. Веровало се томе, али је 

·било и оних који су, оправдано, и СУМЊали. Мали 
астрономски дурбин отклонио је сумњу сваког та
квог "Томе". Уверио их је да лепа Даница заиста 
има своје фазе. Најинтересантниј•а је фаза у бли
зини доње конјункције. У дурбину се види срполи
ког облика, као Месец три дана после младог Ме
сеца, иако простим оком посматрана изгледа 

округла. 

Џин планета Јупитер је током минулог npoлeha 
и лета често, посматран. Његова четири највеР,а 
сателита су се добро видели. · Посматра чи су ~е пот
сетили да их је први видео велики Гал~ле]. Пра
hена је љихова револуција, на основу података у 
астрономском годишњаку. Доследно, :дивило _се чо
векову уму, који је у стаљу да све то тачно пред-
види. . . . 

о планети Сатурну, који се између Скорпизе ~ 
Стрелца видео на небеском своду, читавог npoлeha 
и лета, чули су; доста .тога. Гледали су на _цртежима 
и љегов прстен . .Голо око га не -види при .посма
траљу планете. 

Мали дурбин је то омогуhио. Пружао је много 
задовољства свима који су се више интересовали 
за ову, дурбином гледану, јединствену планету. 
Прстен се лепо видео. 

Током јесени, а и Преко наредне зиме, долази 
ред на планету Марс. Многе вечери биhе ~ему 
посвеhене. . .· . · . . · · . 

Било је nокушаја да се дурбином види. и сов
јетски спутњик. (види слику). Н~равно, то зе оста
ло без успеха. Овом справом га зе, такор~ћи, немо
гуће видети. 

Ведрих дана . су се млади астрноми <>.купљали 
око- свог дурбина да посматрају пеге на Сунцу. 
Уочавано је љихово помераље, што служи као до-

каз за обртаље Сунц~ . око љегове осе. ~, . 
Укратко, прва го'дина поседовања дурбина је 

биоо врло плодна. 

Интересовање за астрономију је nојаЧано. Без 
. инструмента би се оно тешко могло одржа ти: Сама 
гола реч није у стаљу да загрева дух у ОНОЈ мери 
као што је то астрономима потребно.. . . 

Под овим условима, треба само. Једна стариза 
рука да усмерује .рад, а млади призатељи неба су, 
увек спремни да га изводе и то с младеначким за-

носом. ' ' . 
Мислим Да нећу погрешити, .. ако кажем да ]е . и 

на овај начИн цружаље омладини знаља из аст~;>о-. 
номије на свом месту. Наро;tИто у врецену док ,?ва 
наука не добије поново своЈе "грађанско право , У 
оквиру наставног плана и програма наших сред-:-

њих школа. · 
Живимо у · веку вештачких сателита и поку

шаја · да успоставимо везу изм~ђу наше планете и 

25-о godi.Snjica Britamskog interplanetanюg drustva 

Jedna od tri najstarije nacion~e rake~e i :as
trona.utiCike organizacije u svetu,- Brntansko mter.pla
netarno dl'UStvo pгos1avila је, oktobra meseca о. g., 
25-о godisnjicu 'svoga .postojanja. 

u cast ove proslave, 16 i 17 okt~bra, organi~oyan 
је u Lond'Onu Prvi simpozijum vasions~e med1cшe, 
na kojem је procitano 14 refeгata poznat1h vazduho-
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Месеца. Вио би велики пропуст у обрfiзоваљу омла
дине, ако · им о том ништа не бисмо казали, у циљу 
боље оријентације и правилнијеr схватања гигант
ског подухват~ човека двадесетог. века. Тим пре 
што · је младеж увек расположена .ца nрима реч о 
небеским телима. 

Ученици - чл.апови Подруж-н,ице чекају nролаз 
спут-н,ика. "Пазите, ту сад треба да прође". 

Треба их разумети. У границама својих могуh
ности помоћи их, као што су Митровчане помогли 
поцуларизатори астрономије у главном граду наше 
земље. Мл~ди астрщюми су им захвални. 

Душа-н, Лакиn· 

plovno-medicinskih strucnjaka iz Engleske, SAD, 
Svedske i Holandije ро sledecim J?ГOЬl~mim~: 

Poslledioe ubrzanjta na eoveCje telo, ~Id i ori
jentacija na velikim visinama, Ne~e .po~l~1ce beste-:
zinskog stanja i vestacke teZe, Utica] VlSШe na sve
snost Razmena toplote izmedu coveka i nje~ove ok.<?
line ~а Meseeevoj povi'Sini, Efekti sJ.aЬljen~a osetlJI
vosti, zatvorenosti i nesta8i-ce . sna, .. Posledice . dugog 
izlaganja pozitivnim »g« naprezaщ1ma kod 1zmen47 
aasova u plucima, SlaЬljenje ~ovekove sposobnost1 
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upravljanja, Covecja termicka . okolina za ·vreme me
dиpl;;ш-etarnog leta, . Vasionski prenos zivota u smr
znиtom stanju, Nelre stиdije тazaranja kod eksplo
zivne dek.ompresfje, ProЬlem.i ishrane u vasionskom 
letu, Opasnosti od radijacionog pojasa koji su otkrili 
sateliti »lstraZivaci« i Sistem eovek-ma.Sina u vasion
koj letelici. 

Danэjs В.ritansko inteФianetarno dru.Stvo broji 
oko 3.000 clanova iz Engleske i drugih zemalja i 
izdaje . dve publikacije: dvomeseeni strucni casopis . 
»Zurnal Britanskog interplanetamog drШtva« i po-
pularni tromeseenik »Vasion·ski let«. · . 

Ono igra znatnu ulogu u .razradivanju. nauc~ih 
proЬlema astronautike i njenom popularisanju и 
svetи. Isto tako, Britansko interplap.etarno druБtvo 
ubraja se medu najsnamije i najoaktivnije clariove 
Medunвrodne astronautioke sederacije (IAF). 

U razvoju astronautick-e misli i n·a strиcnom po
lju, · Britansko interplanetarno dru.Stvo dalo је ne
koli~o krupnih doprinosa koje . iznosimo, sredene 
hronoloski: · . . · · · 

. . 1938 Prvti teh11icku . analizu 'vasionskog broda sa 
posadom (B.I.S. »Celiski vasionski Ьrod«) 

1946 .Prvu projekt;nu stиdiju eksperim~ntalne ra
. , kete sa posadom; opremljene !кapsиlom za . 

povratak na Zemlju · 
1947 .Rasmatranje zatvorenog sistema za disa~je 
. i isћranu kod dиgih · vasionskih putovanja 

1947-49 Detaljne ·analize tehnike nuklearnog pogo-
.' na; ukljucиjuei . jonski pogon · · 

l949 Rad. na razvoju tzv. »oгbltalne telшike« pri 
. · koj?j se ne primenjuje · direktno lansiranje 

vasюnskog .broda, vec је · let razЬijen na 
nekoliko .faza, posredstvom razlicitih vrsta 
lete~ca za poletanje, sam let i, najzad, sle
tanзe 

195о · · Prvu ;projektnu stиdiju vasiooskocт odela za 
istrazivanje Meseca . ' · .,. 

1951· Prvu projektnu stUdiju minimalnog · vestac
kog Zemlj_jnog s~telita, pre »Маиsа«, »Orbl

·tez:~«, »~zvidnice«. i »Istтazivaca<<, sa sateli
tom od metalne folije koja se naduvava, 

· kao korisnim te.tetom . 
1954-57 Analizu moguenosti koje рrиZаји sondazne 

rakete za istrazivanje medиplanetarnog 
prostora 

1958 Prvu projektnu stиdijи шаlе sondaZпe ro
Ьot-letelice »Migran·t« z·a 'Sletanje na .Mese
cevu povrsinu, opremijene instrumentima i 
radio predajnikom. 

· Iz ovog se moZe lako oceniti avangardisticka 
иloga Britanskog interplanetarnog drиstva u mno
gim proЬlemima vasionskog letenja. 

Ing. V. М. 
* 

Ako ielite iбi u neki Ko1edZ da stu·dirate astro
.Dautiku, kuda b~te posli? Takvo pitanje postavlja 
Frederic Durant, blvsi pretsednik Medunarodne 
·astronauticke. federacije. OЦgovor 'Ьi ћiо : u Kalifor.:. 
· niski t-ehnoloski institиt, Masacusetski tehno1oski in
stitut, na. Univerzitete u Princeton-u, Pardu i dгZavi 
Ajova, 1 Ч. nekim drugim. Da 1i druge skole prиzaju 
kш::seve koje zelite? AineriCko raketno <lru.Stvo је to . 
ispi;talo za vas. . . . . . 

»·Tehni&i i vaspitni potkamitet tehn:ickog odclj'l{a . 
· ;z;·i;l _vasionsko . putovanje« priznao је potrebu ·za anke
tiranjem svih visokonaucnih institиcija u SAD и tom 
smislи. Profesor Pol Sendorf sa Masacusetskog te
hnolo8kog instituta (profesor је odrZao kurs 9 pro
Ьlem~tici satelita) pripremio је иpиtnike. Rezиltat 
ankete је 104 odgovora (od 189 иpиtnika). Sesdeset 
procenata је odgovorilo da »odгZava Ш planira da 
odгZi kurseve na роlји astronaиtike«, dok 44 proce
nata nиdi »istra~ivacke mogиcnosti« u tom pravcu. 

»Missiles and Rockets«, 
1 sept. 1958 

V. А. 
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Vojno vazduhoplovstvo planira da docte do poda. 
taka о povrsini Meseca. - U ovom cilju isplanilran је 
i jedan ra:ketni program lroji је dob'io naziv »LШlatic« 
sto је skracenica od »Lunar Test Lмtrumeont Carrier« . 
(nosac opitnih Mesecevih in:stгumenata). Као osrюvna 
raketa za 'OVaj ·prog·ram iskori!Stila Ьi 'se raketa~ »Atla:s«, -

· koja · Ьi blla pгvi stepen u Sklopu visestepene Mese
ceve rakete. Krajnji stepen 'Ы blo ·sИjast vrh kaiko Ьi 
lako prodro u Meseeevo t1Je. I!Ilfurmaci]e ·na .Zemlju 
Ьi slala, rad!ю ilnstrиmentacija sme8tena и nosи. · ·. . . 

NauCnici se dooa:s ne slazи medusobom о sastavu 
Meseeeve povrsine. Tokom nebrojeno ·godina meteor
skim bomba,гdovanjem moze ·Ыti da se stvorfla naslaga 
pra8ine i kaanenih komada deЬljilrie od nekoliko san
timetara do nekoHko kilometara. Prikupljena znanja о 
tiom naslaga.ma o1aksace stv·мanje buducih baza na 
Меsеси. · 

Da Ьi se ostvarila pravi1n~ pиtanja, uredaj za vo
denje ral,rete »Atlas«, dok је ona .p6d pogonom, kon
trolisace ugao osovine m1a,za motora i vreme prekida 
•rada motora ·do taonasti od j€!(lne stope u sek\шdi. 
Kada se raketa priЬliii Mesecu aktivirace se_ rakete 
za lroCenj,e koje се usporiti ·ra!ketu do predodredene 
brzine, cime се эе ·spreeiJti osteeenje instrumena•ta pri
likom udara о povrsinu Meseca. Ove rakete za kocenje 
takode с'е blti p~kretne oko ta~ke osla-njanja kako 'Ьi 
se ostvario potreban иgа;о za sbl.a~enje. 

»Aviat1an Week«, 
24 febrиar 1958 

* 

A.v; 

EksperimentaJJni satelit nastanjen sa 4 coveka 
moze blti postavljen na pи·tanju krиZenja 400 mИја 
i.znad Zemlje u raku od pet godina upotrebom inter
kontinentalnog projektila »Atlas«. 

Ovo је ·ьно objavljeiio od :strane poznatog strиc
njaka Kraft E-rike-a, a'Sistenta tehniCikog direlktora 
Лstronauticlrog odelenja firme Convair. Satelit za 4 
coveka stvoren uz pomoc rakete »Atla:s« ·Ьiо Ы prvi 
deo kOтpletnog satelits'kog sistema »Atlas«. Pored 
nastanjene satelitske stanice sistem Ы sadrzavao te
retni brod i »IPU1mick.Ш« Ьrod. za posadи. 

Ra!keta za ovu svгhи, kao sto је теееnо, Ьi Ыlа 
tLpa »Atlas«, koja је sada u proizvodnji u tvornici 
Convair, San Diego, Califomia, samo sto Ьi јој se 
и,mesto eksplozi.vne glave i ostalog uhojnog priЬora, 
postavЮ sateHtski ·teret. Raketa »Atlas« је jedina ra
keta u SAD sposobna da u jednokra-tnom lansiranju 
postavi na pиtanju lkrиrenja satelit sa posadom. 
· Predlozeni satelit Ы blo u stvari jedna :gondo1a 
od tankog nerdajиceg celi'ka, sliena rezervoarи goriva 
rakete »Atlas«. Inace, da Ы se ostvario nastanjeni 
sateli.t potrebno је ispи·niti cetitri osnovna za'hteva od 
strane raketnog sistema: 

--:.. vis~ke performa·nse 
- sigиrnost u rоои 
..,.... precizno vodenje, i 
- mogucnost vracanja ljudstva na Zemjи. 
Najsna.Znija ra!keta SAD »Atla:s« za:dovOiljava .za-

hteve performarnsi rakete koja Ъi . ostvш-ila saJtelit. 
Dodavanjenl.· drugog manjeg ste_pena moguce -Ьi Ьilo 
oti.snuti u vasiюnJu teret od 4 tone dli gondolu sa cetiri · 
coveka. 

>>~Prodиct En·gineering«, 
1Q maj 1958 · 

• 

A.V. 

U Institutu za Jl1lazni pogon u Stutgartu tolilko su 
blli zadovoljni тezwtatima sa . qpitima na: raketnom 
motoru· sa pregrejanoщ parom .da sada planiraju da 
izvode talkav motor totalrюg poti.ska o1ro 220 tona se
ku·n·da (оvи cifrи Ьi trebalo proverИi :prim. prev.). 
Direktor ovog Imtiotuta је Dr. Е. Sii:nger. 

»MisзiJ.es and :rockets«, 
m·aj 1958 

A.V. 

-, 
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Atomska ralreta је skoro jspremna. u paljenje. -
· лtomska raketa »Rover« se nalazi pred probnim pa
ljenjem. Program oko izgradnje ove rakete vodi 
»Znanstvena laboratorija« u Los Alamosu, а isti ј-е 
zapoceo 1~55 godine. Тасцiје receno, rec је samo о 
atomskom motoru а ne о raketi. Dok се ·se atomski 
pogon dspi·tati do Иаја ove godine, ootle direktor 
projekta predvida da se ispaljivanje atomske l"akete 
moze oeekivati za 2 do З godine. Za ispitivanje po
menutog motora sada se izgradиje citav opitni cen
tar u Dzekas Fetu. 'Dreha napomenuti da ее se ovaj 
centar razlikovati od dosadasnjih тaketnih centara 
ро tome §to su preduzete sve mere zastite ljudi od 
eksplozije i radijacije. Jedna od mera. је ta sto se 
posluzivanje m:otora i komandovan.je vr§i iz daljine 
(oko 1,5 m.ilje). . 

»Kom.isija za atomsku energiju« је objavila da 
се se za.grevanje radnog gasa, za stvaranje ml.aza, 
vrsiti .putem atomskog reaktora (>>Pile«). U toku 
starta radni gas се Ьiti heUjum dok се se zatim preci 
na vodoi)ik. U . prvo vreme radic'e se sa ,gasovitom 
materijom da: bi se posle pre5lo- na teenu. 

Reak:tor је krиZnog oЬlika i blce montiran na 
jednom vagonetu. Precnik ти је nekoliko stopa, · а 
tezina oko 5--6 tona. s obzirom da је to eksperimeh
talni tip, to se nije stedelo na njegovoj t-eZini. Razvi
janje tOplote u reaktoru се se regulisati kontrolnin1 
stapovima. Smatra se da се .razvijena temperatura 
Ыti 'Oko 3000 stepeni Farenheita. · 

Dosada.Snji reaktori su pokazali da је pri radц 
na temperaturama od- 2000°F vek atomskog goriva 
kratak. Predvida s-e da се se i kod raketnog reak.tora 
gorivo guЬiti kroz mlaznik." U izdиvnim produktima 
nalazice se neutroni koji се blti . hvatani oklopom. 
Smatra se da се cela probna stanica nakon rada 
motox:a neko vтeme Ьiti zagadena radijцcijama. 

Posto se radi sa gasom kao radnim fluidom, rad 
motora се blti ogranicen. Dok reaktor rie postigne 
radnu temperaturи, tj. par minиta, treba ga · hladiti 
tecnoscu а tek nakon toga ukljucиje se protok gasa 
cime poeinj-e koristan rad !pOgona. Ocekuje se da се 
potisak Ьiti oko 2000 kilograma а specificni impuls 
40о-600 sekundi. Inace dok se kod hemiskih raketa 
u slucaju gи:Ьitka kontrole dolazi do eksplozije, 
ovde pak dolazi do ga.Senja reaktoгa. 

V. А. 
»Missiles and Rockets«,_ ... 29 sept. 1958 

* 
U SAD је ostvaren mali raketm.i m.otor okoji је za 

pog,on.slre materije imao fl:uor i hidrazin. Postignut је 
specificni impuls od 315 sekundi. Iz struenih kru
gova VazduhoplQvstva SAD cuju se izjave da Ы · sa 
ovakvim pogonskim materijama postojece rakete 
~Tor« i »Jupiter« uspele da postave satelite oko ne
kih planeta. M~utim zЬog izvanredne o,trovnosti ·ve
rovatno је da се se u blizini zemlje raditi sa klasic-
nim . gorivom, dok Ьi sашо flиor Ьiо . u·potreЬljen u 
vasioni. 

»Missiles and roekets«, 
29 ·septembar 1958 

* 

V. А. ·· 

Direktor ARP А-е t{Agencija za napredne istra.Zi
va&e projekte), na kanferenciji za stampu u Саре 
Canaveral-u, .potvrd.io је da се SAD rpreduzeti rprog·ram 
sJ.anja instrumentalnih raketa na Mall"s i Veneru. DZOO.-:
son је izjavdo da се ,taj program ·vr<?diti NASA. On nije 
о tome imeo deta.Jje. · 

Rak:etni strиcnjaci, koji su rprisustvovali prvom 
ispaljivanju na , Mese.c izjavШ su da се rakete za 
Mars i Veneru verovatno Ьiti slicne sada.Snjim »Me
secevim« raketama. 

Poz.nati strиcnjak Dr Stиhlinger ј-е rzjavio da се 
se raketa za :Мars razlik~vati od one za Mesec u 
oprem.i korisnog tereta. Baterije ·moraju Ьiti tako , 
konstruisane da ukljuce instrumente tek po8to ra
keta provede na putu 259 dana. , »То се morati- Ьiti 
mnogo kompleksnija d pouzdanija instrиmentacija i 
mi је тoZemo nacini~«, теkао је on. 

»M4sslles and Rookets«, 
25 . ava-ust 1958 

V. А. 

Kom.itet za /Мedu.narodnu godinu NaclonaiDe ZllJIID

stvene akademije SAD zavгSio је uspesno sezonu ispi
tivanja visoke a:tnlosfere u mestu Fort Chl.trchill,. Ca
nada. Ukupnю је tdlrom · sezone ispal-jena 41 raketa. 
AnaHza ispilti!VanJa се se zavrsiti tokom јШlа meseca. 
Pri1ilkom spomenU!tih ispitivanja upotreЬljene su ra
kete za visine dю 46 i 160 milja i uglaVDOm su Ьile 
tipa »Oki P.hase II-Dart«, »Nike Cajun«, »Nike-As!P«, 
»Aerobee« i »Aerobee-Hi«. 

Smat~a se da се dobljeni rezЩtati merenja ,da.ti 
nove iln.furmacije о elektriCnim stmJam.a ,koje prouzro
kuju poremeeaje elektromagnetslrog polja Zemlje za 
vreme polarne svetl'OSti. Tallrode се se viSe saznati о 
priтodi i ra·~rostiranju elektrona i jona na veHkim 
vi:sinama, Мо је vamo za radio IPrenos. 

»Mi:ssiles and rockets«, 
maj 1958 

* 

A.V. 

Oetvrti americki satelit »E~1orer IV« (istraZivac 
IV) се Ьiti dvosttuki sateИt koji се se sa:stojati od ku
tije sa instrumentima .i jedine naduvane lopte od alu
milnijumSke fоИје u 1precniku od 36 santimetaтa. Usled 
male baze а velike reflektivnosti sa-telita ~nauCnici се 
moei sa vise tacnosti vгSiti meren.je gustine vi:soke 
atmosfe-re nego sto је to Ьilo mogиce sa predaSn.jim 
satelitima. 

Takode se planira ·da se posta'Ve cetiri Ш pet ovak
vih satelita preOniika 30 metara radi eksperimenata и 
vezi radio prenosa. 

»MisSiiles and rockets«, · 
maj 1958 . * 

A.V . 

., Vojno vazduhoplovstvo SAD poeelo је . rad n:a ra
zvoju raketnog motoгa od 5'00 hiljada kilograma poti
ska (sa je:dnom komoroш), kao i na jednom ra·ketnom 
motoru koji се sa dvostrи·Irom •Iromorom razvijati vise 
od 75() _. hiljada kilograma potiska. 

Takode se izjavljuje da se godine 1954 poCelo sa 
studijom r·a!ketnog motora od 750 hiliada kИograma 
poti:Ska. · 

Odredena namena ovih motora jos nije pomata ali 
је jasno da се oni dobro doei za bиduce astronaи.ticke 
podиhvate. 

»Aviation Week«, 
24 februar 1958 ' 

t ' * 

A.V. 

-
Vojno vazduhoplovstvo· SAD i KomisiJa za atom-

sku energiju !Sk!lopi'li su ugovor ·sa f.irmom Raketdyne 
za izgradlllju atomskog raketnog motora. Ova firma 
elaфerimenti.Se i studira ralketni atomski, pogon jos od 
1946 godine. 

»Aviation Week«, 
24 feЬ.ruar 1958 

A.V. 

Turbopump _:_ grupa turblna pumpa; NucZear reactor 
- NukZearni reaktor; Nozzle --... Mlamik; FueZ -

»GoriVO«. 
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. Tem~мtцre . m~kiь satelita. ~ Raspone то- . 
gu.Cih temperatura biiskih Zem]jini'h satelita izra
cunao је .teoriskim putem R. Ц. Wilson u Pomorskoj 
istraZivackoj laboratoriH (S.Ai:>), koristeCi · pri tome 
formule opste pooщatQg zakona zra!Cenja. Mehcщizam 
celokupne .· razщene toplote mora da se 8astoji od 
apэorpcije i ponoyne ' emis~je zracne energije - naj
vecim delom Sunceve ·zracne energije~ 

Sunceva toplota ·Ьi dava:la proseenu temperaturu 
+8° svakome satelitu koji potpuno apsorЬuje zra-

. cenje provodeci 80 od sto vremena u Suncevoj svet
losti. Ovo Ы bila temperatura · za'Sticene unutra8njo
sti satelita. PovгSinska · terriperatura · Ьi varirala 
izmed·u +22° Ш i vise, kad је satelit u ·suncevoj svet
losti, i -6° i nize ·kada је u senci Zemje. 

Wilson ј е takode izraeunao i efekat Sunceve 
energije IO>ju reflektuje Zemlja i toplote !lroju zraci 
Zemlja. Pokazali su se veoma1 mali uplivi koji se 
kreeu ·do 4° rpovecanja· proseen.e temperature satelita. 
Za ove komЪinovane efekte Wilson uziшa kao pro-' ' . ' . 

sek F 7 х300 Kelv.ina, gde је F frakcija vremena koje 

satelit probayi u sun~eV9j ;svetlosti. 
Navedene temperature vaze . samo ·ako se satelit 

ponaSa. kao 4v. i·dealno crno telo. Medutim i priroda 
njegove povrsin~ ·igra veШw ulogц. Napr., u oklopu 
od ohicnog aluminijuma, · izlozenom stalno Suncevoj 
svetJlosti, temperatura Ьi iznoвila -42°, ako је . po
vrsina prevucena silikonom, medutim Ьila ы + 117° 
ako · је pov·гSina samo uglacana i polirana. Da;kle; po
de8avanjem odredene spolja.Snosti satelita moguce је 
postici razne zeljene · raspone temperature~ Sve po
stavke autor је radi_o uzimajuci da efektivn.a Sunceva 
tem.peratura iznosi 6150° Kelvina. Sve navedene 
vrednosti moguce је prokontro1isati podacima koje 
budu davali .sadasnji sateliti. 

. »Sky & Telesoope«, 1958/V 
R . D. .. . 

Ocenjivanja пStюjanJ.a u astrotiomiji. - u zur
nalu Britanskog astronomskog drustva . (januar, 1958) 
navodi · А. Hunter da su svojstva svetlosti, koja se 
koriste za merenje astronomskih rastojanja, ona ki>ja . 
poznajemo na · Zemlji i n-a ovoj nrosporno vaze. Та 
su pravolinisko prostiranje,-· opadanje jacine sa kva
dratom udaljenosti svetlosnog izvora i konstantna 
brzina svetlosti и praznom prostoru. Medutim mi ne 
znamo da 1i ova svojstv.a doista postoje i u kosmic
kom prostoru. Prem·a tom·e na.Se ekstrapolacije mogle 
Ьi nas neminovno odvesti i na pogresan put. 

· · »Sky & · Telescope«, 1958/VII 
· я. D. · 

* 
OЬlik Zemlje. Prema izracUinavanjima Hertz-a 

i Marchant-a (.americka kartografska slиZba) izgleda . 
da је splj<>Stenost Zemlje na polovima ne.Sto manja 
no sto se do sada smatralo. Svoje zalkljrucke su do
neli na osnovu promena ·U putanjama · vestackih Ze
mljinih sateИta. Sto је . Zemlja vise splj<>Stena na ро-; 
lovima- ·utoiiko se brze -m~jaju · poloz~ji · perigeja:·· i 
uzlaznog ewra vestackih satelita. Autori su ,:izmerili 
da -је. polarni preenik Zemlje za ,~2,5 · kilometar~ kraci 
od njenog ekvatorskog . pr~Cnik.a, Do ovoga .Ьrоја .su 
dosli n-~ o.sno.vu. P;t;PffiEЩe .ъюlЩаја cvora satelita l95l;1 
В 2 (to ]е v;·ai)g:цatd . JI)~ . Ovome. :OOgovara spljostenost 
1/298,38 (:ra?:Hka u . pг.e~Дicima . podeljena ekvatorskim 
pr~iJrom).- , MediЩfu . dosada5nja . vrednost spljoste~ 
nost1 Ze:mlje bll~ . је . U297,0, '1izimajuCi d·a је .razlika 
u preenicima izn6sila 42,7. Tako isto i na osnovu pro
mene polozaja peirigeja istoga . satelita као i satelit~ 
1958 а (Explorer I) ~olaz~ ·se do _manje, spljostenosti. 

»Sky & .T~l~e«~ 1,958/VIII~ 
R. ·D. 

. ' * 

Tvornice Aerojet, Rocketdyne, Bell i istrazivacka 
ustanova za .aeronautiku u SAD N АСА su izvlfsile 
probu rada raketnog motora od .2•500 ka- potiska koji 
kao »OksWdator« trotio fluor. 

V. А. 

ВАСИОНА Vl, 195S број 4 

IsfmaziV!aC V · рао u Ok~an? Sud:ЬШa ameri&og 
satelita Istraziv.aca V јо§. је obavijena tajanstveno
scu. Misli se da је ovaj satelit . prosao .kao Istrazivac 
П koji је рао u more . neposredno nakon lansiranja. 
Svojevremeno је objavljeno da su ispaljena sva ce
tiri stepena satelitske rakete. »Jupiter С«, а da nije 
ostvaren potreban . ugao postavljanja. Кratka infor- . 
macija sa satelitskog radia~ prim·ljena u Fort Mon..
mant-u pokazuje da је zadnji .stepen . ispaljen u ·tre
nutk:u kada је nos rakete. bio uperen na .dole, tako 
da је satelit рао nekoliko . stotina milja od mesta iz
bacivanja. 

Istrazivac V је Ыо planiran da se izbaci 2.1 avgu
sta ali је to Ыlо odlozeno za tri daha zoog 'otkazi
vanja jednog ventila. V.reme izbacivanje је Ыlо tako 
proracuna-to da је satelit trebao da Ьude postav1jen 
na putanju nasuprot ranije postavljenom Istrazivacu 
IV. Ovo . је tako planirano iz razloga da ·se merenja 
kosmickog zracenja · sa оЬа satelita doptinjuju. Istra
zivae V је trebalo da dopuni ranija merenja i da 
odredi da li ' је pojas oko Zemlje od elektrona Ш рго~ 
tona. U slucaju da su elektroni u pitanju, onda mak
simalno · zra.Cenje iznosi deset ten tgena ро casu, . а 
ako su to protoni onda је intenzitet sto rentgena .ро 
casu. (Komisija za . .atomsku energij-u је preporucila 
0,3 rentgena .ро n~delji kao maksimum ро bezbed-
nost lj-udi). \ · 

Rezultati merenja .sa Is:traZivacem IV pokazuju 
da se od 350 milja visirie do a.pogeja satelita о~ 1300 
milja, intenzitet zracenja ·udvostrucava Za. svakih tiO 
milja. U sam<;>m· apogeju nivo је toliko jak da nema 
razlike u merenju 'sa i .Ьеz o~lopa. ' 

··Missilesand Rockets«, 
1 sept. 1958 

*· . 

v. ·A. 

Prolazi Venere isp.Rd Stiln~a. :__ DOik је malo ~ivi•h . 
ocevidaca V•enerinog prolaska iz god. 1882. dosta је 
dan.as mladih о~Ьа . ilci>ji се . d<>Ziveti . Venetin prolaz 
8 jtina 2004 god:ine. 

Izracunata ·· su 82 .moguca prolaza Venere · ispred 
Sunca u dugom razd9Ьlju izmedu ,3000 god. pre nase 
ere · i 3000 godine na.Se ere. Prema ovim racЩlima 
izlazi da na 1000 godina ;proseeno pada 13.7 prolaza. 
Medutim stvarni broj se kretao izmedu 8 i 18. Pro
laz Venere moze n.astUipiti samo u prvoj polovini de
ceшbra i u prvoj polovini juna, а V:enera se mora 
na-la:ziti u ·uzl.aznom ili silaznom cvoru svoje putanje. 
Od njenog prolaza juna 1518 godine int~rvali izmedu 
pojed·inih prolaza ispred Sunoa iznosili :SU 8,105,5 Ш 
21,5 godina. Uvek posle 243 godine .ponaV'lja .se .isto-
vetan prolazak. · · 

Cemri liduca prola~a Ыее: . 8 juna 2004 g., ·6 juna 
2012 g., 11 decembra 2117 .g. i 8 decetn!bra 2125 g. 
Medutim interesantan се Ьiti - i prolaz 13 decembra 
2611 godine, јег се ovaj za seveme predele Atlant .. 
skog Okeana -hiti -samo delimican k.ao i za Zapadnu 
Evropu, dok се za sve ostale blti potpun. 

»Siky & Telescope« 
R. D. 

* 
Promene u D)lagnetskim poljima Sunca.. - Po

moeu novog jako osetljivog magnetografa · astronomi 
Н. D. B.ahcook i Н. W. ва.Ьсосk (ota.c i sin) zapoeeli 
su jos 1952 god. sistematska posrnatranja opsteg 
Suncevog . m.agnetskog. 1p0lja. Do 1956 god. jacina 
O\"''ga polja iznos:ila је oko· 1 ga-us i intenzitet је bio 
najveei iznad 55° . severne i ispod 55° jume sirine. 
Polamost је bila pozitivna u sevemim .polarnim pre
delima . а negativna ·u jиZnim - dakle obratno slu
caju na Zemlji. Najnovija igpitivanja od juna. 1957 
god., pokazuju da jacina polj:a nepreki1no opada i 
da је polje Ьlizu juinog pola Sunca promenilo svoju 
polarnost. Promena intenziteta је nastuJpila З godine 
po.sle minimuma Suncevih peg·a. Promenljivost po
larno-sti se dovodi u : veZJU sa 22 .godisnjim ciklusom. 
magnetskih osobina Suncevih pega. 

»Sky • Tel.Ncope«, 1958/IX 
lt. D. 
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Posmatranja, Meseca. - А. К. Herring skreee 
paznju na posmatranje Posidonija . koji ју~ ~edan . od 
najlepsih objekata n~ . Meseeevo] . povrSiш .. Vellka 
elipticna bedemima OIVICena, ravn1ca nalaz1 se na 
severo z'apadnom rubu Мога Vedrine (Mare Sereni
ta;tis). U unutrasnjosti Po~idonija ~t~ji mnos~ 
detalja vrednih posmatraщa. U ЬliZШI centra ]е 
upadljiv krater (Possidonius А) · preenika oko 10 ki
lometara. Zapadno ,od ovog izdize . se nekoliko ma
njih Ь.regova poredanih u vidu polumeseca. · Za sve 
se smatra da su ostatci nekog •mnijeg kratera. Na 
levoj donjoj ivici nalaze ·se jos jedan malo veci kra
ter (Possidonius В) uvek ;prilieno zasencen. 

Naroeito је interes·aritna serija brazda i prova
lija vise . ili m.anje koncentricnih sa spoljasn}im be
demom. : Nekoliko pukotina prolaze c~ntra1niJ? :'Par-: 
tijama -r.avnice ali se samo dve od ov1h mogu ·VIdeti 
amatersk:im durЬinima. (Videti sliku na 4 strЩli ko
rica »Vasioo.e« br. 1 od 195~ .g. na kojoj је »Posido
nije oznacen pod br. 46}. 

»Sky & Tel:escope« ~ 19-58/VII 

БУДУЋИ ВАСИОНСКИ ПУТНИК 
У ЦЕНТРИФУГИ 

R . D. 

АмериЧки nоручник Картер Колинс добров?љ
но се nодвргао веома тешком ексnерименту У Јед
ној великој центрифуги . . Заузевши место у сnеци
јалној столици која је слична nилотском седишту 
модерних млазних авиона ловаца, nоручник Кар
тер Колинс је · био затворен у нарочиту кабину -
каnсулу без nрозора. После тога, ~е~трифуrа се 
почела окретати око осовине на ко~у зе nостав:Ље
на. Брзина обртаја .. је nостеnено nовеhава,на. и Ј.ед
ног тренутка се оно место центрифуге где . ]е била 
кабина окретало брзином 25.000 · километара на час. 
Ова брзица је остала је неnромењена_ тqком 6 се
кунди, а затим је nостеnено nочела да оnада. 
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Poznati nema.Cki rlllkeflni strucnjak Dr. Singer 
predlozio је pre 30 .godina konstrukciju r~ketnog .ayt
ona-jedrilice koji Ьi mogao bez spust~Ja da <;>bi~e 
Zemlju. Za vreme П svetskog . ·~ata ova] n~uc·ni!k ~е 
!Гa~radio vrJJO detalj:n.e proraawne 1.planove za 1zgra,dщu 
ovakvog aviona. · 

U SAD је ovaj projekat kooa•Cn'O postao predmet 
rasmatJranja. Sao-pStava se da se ova,j avioo nalazi u 
»finalnom 'StЩ>enu тazvoja«. 

»Missiles and rockets«, 
maj 1958 · 

* 
A.V. 

Jedsain svajoarski hemiski Ca.sopis objavljuje tad 
na termodinamici evl'!stlog ozona·tora kao sto је napr. 
trans-s.ti1Ьen. Ovaj ozonator mo:le Ьiti s1edeei lrorak 
lroji се podici sposol:most cvmte raketne pogon.Ske ma
terije ·do »iklase wtJra energije«. Na·vodno neki evrsti 
ozonatoгi su prllieno stа1ЫП. 

»MissИes .and · rockets«, 
maj .1958 ' A.V. 

Поручник .Колинс је вероватно nрви човек на 
Земљи који је на себи осетио nоследице толике 
брзине. Е~сnерименат је извршен У. једном научном 
центру ратне морнарице САД. То ]е щ;>ви ексnери
менат ове врсте о којем је обавештена светска 
јавност. Слични ексnерименти у Совјетском С~ве
зу, иако се на њима такође вероватно ради, ]ОШ 

нису објављени. 

ПоручЈIИк · Колицс, кога видимо :на · фотоГра
фији у ~нутрашњости специјалне . _ кабине ~ кап-

·_ с.уле, био · је током шест сек~нди изложен два~~-сет 
пута веhој сили од нормалне . силе теже. Рани] е су 
људи успевали да · издрже таква убрзања само за 
један делиh секунде. , . 

Овај_ експерименат је после поновољен с ЈОШ 
једним официром. Оба о~ицира су за време експе
римента била у нарочито] опреми, како би· с~ спре-

. чило да им мишиhи буду отргнути од кости]у nри
ликом претерано великих убрзавања. Ј ед ан од ове 
двојице биhе,. вероватно, · будуhи nилот . ракетног 
авиона "Х-15" с којим Американци мисле да се ви
ну, први пут с човеком, до прага васионе. 

с. к. 

t 
1 
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РАКЕТЕ У ЦРВЕНКИ И СЛАНКАМЕНУ 

Све чешhе у нашу штампу продиру вести 0 
Раi_rетним експериментима припадника организа
ЦИЈе Селенита sаздухопловног савеза Ј:угославије. 
Тако су, например, Селенити засеока Сланкамен
ски Виногради, које се налази у непосредној бли
зи~и . Новог Сланкамена, недавно испалили ракету 
коза Је достигла висину 250 метара. Ракета је бИла 
дуг~~ка 25 ст и · тешка пола килограма. Селенити 

, су ЈОЈ дали име "Виногради I". . · 
Док пишемо ове редове можда је завршена и 

~спаљена .и друга ракета ,.,Виногради 11" - која 
зе тешка зедан килограм и дугачка 50 ст. Према 
плану млад~х конструктора ова ракета треба да 
има и специзалан меха,низам који ће је вратити на 
земљу неоште~ену. Наиме, она ће бити снабдевена 
падобраном кози he се отворити на одређеној ви-
сини. . 

Селенити Црвенке у Војводини основали су 
неколико селенитских ескадрила. Сву децу у овом 
насељу захвати~а је права "свемирска грозница". 
Нема скоро ни Једног детета које ·није направило 
модел ракете. Ученици осмогодпшњих школа 
"Бранк_о Радичевић" и "Јован Јовановиh Змај" 
израђуЈу велике моделе ракета које "треба да личе 
што више на прави васионски брод". Један од шщх 
"ва~ионских бродова" већ је био изложен на школ
~КОЈ изложби. На Слет селенита који је одрж-ан . 
ЈУНа месеца ове године у Београду, селенити Цр
венке · донели су велику тростепену ракету. 

с. к. 

БЕЗИМЕНО ОСТРВО - БАЗА СЕЛЕНИТА 

Се~енитске ескадриле у Пеhи постале су вла
сници Једн?г ~алог острвца крај Тивта у Боки Ко
торсК?Ј КОЈе Ј.е обрасло у СТОГОДИШЊе маслињаке, 
на козем има зедна зграда и извор питке воде. Ово 
острво су пећки селенити добили од Ваздухоплов
но: савеза Југославије као награду што су донели 
назбоље ~оделе балона, авиона и рак~а на велики 
Слет селенита у Ј?еогр<;lДу. . · 

у марту 1958 ГQДИНе у Пећи је била свега једна 
селенитска ескадрила са 10 чланова. · Данас их има 
10 са nреко 100 одушевљених "путника у Свемир". 

Грађани Пећи обећали су да ће пружити сву 
моралну и материјоалну помоћ дечацима и девојчи
цама селенитских ескадрила, да то, :аише година 
ненасељено и запуштено~ острво претворе у дивно 
летовалиште и "базу селенита" са спаваоницама 
радионицама, "полигоном" за испаљивање ракета ~ 
испуштање балона, малом плантажом јужног воћа 
пристаништем за чамце и радиоаматерском стани~ 
цом. . 

Биће то, како кажу омладинци П ћ к · 
к е и, " езп 
енаверал" југословенских селенита. 

с. к. 

Odr.edivanje prividnog preenika malih nebeskih 
tela, kao st<? su male plane~e, је vrlo teiak zadatak 
О apsolutnoз tacnosti .ne moze se govoriti, jer diskovi 
malih planeta skoro se ni u cemu ne razlikuju od 
difrakcionih diskova nekretnica. 

~ikromet~rsko n·eposredno merenje prividnog 
precшka mallh planeta m0Ze sa uspehom da se iz-
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КАКО ЋЕ СЕ МЕЉАТИ ТЕЖИНА 
ВАСИОНСКОГ ПУТНИКА 

Да би човек дошао на вештачки сателит или 
да би стиrао на Месец или Марс, мораhе . полетети 
У ракетном пројектилу или, тачније, "ракетном ва
~ионском броду". Пошто ракете не nолећу развија
ЈУћи nостепено брзину као авиони, него нагло до
стижу брзине од неколико хиљада километара на 
час веh nосле nрвих секунди лета, поставља се 
питање хоће ли човек моћи издржати таква убр
зања. 

3 

® 

Стручљаци за васионску медецину мисле да се 
при nолетању може допустити убрзање које ће 
човекову тежину nовећати за 15 до 20 ny'!'a - али 
с;амо У делиhу секунде. У дужем трајаљу- неко
лико се~ун,ци или минута - сме се допустити убр
зање козе he nовеhати човекову тежину за четири 
nута. То значи др. би човек од 80 килограма, за 
време рада ракетних мотора, био тежак 320 кило-
грама. · 

Како ће то изгледати у пракси, најбоље ћемо 
видети ~а цртежу који овде објављујемо. Док ра
кета стози, васионски nутник у њој, тежак је ре- . 
цимо 80 ' килограма . . Кад ракета nолети човек од
мах oceha да се креће навише, али · ~стовремено 
осећа и четвороструку тежину. Када је пројектил 
nостигао одређену брзину · за лет, например до 
Месеца, ~ када мотори престану да раде, путник 
lie се ОдЈедном осетити изванредно лаган. Он ће 
тада бити, уствари у бестежинском стању Такво 
стање ће остати све док поново не прораде ракетни 
мотори при спуштању на Месец, ,или док се на не
ки вештачки начин не створи замена силе теже и 
поврат11 нормална тежина путницима. 

с. к. 

vrsi samo pomocu najjacih instrumenata, i to. za 
male planete veeih dimenzija. 

Prvi pokusaj da se odredi precnik Ceresa uci- . 
nio је W. HerscheZ, 1802 godine, i to godinu danq. ро 
P7onalasku te p~ve male planete. Malo kasnije, go
dшe 1805, Schroter је odredio preenike: · Cere~a, 
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palade i Junone. А, 1807 godine W. HerscheZ је 
odredio preenik Palade. 

Ovim pitanjem bavili su se mnogi riauenici. 
Izlozicemo ovde jednu vrlo interesantnu metodu 

' pomocu koje se neposredno meri prividni precnik 
sasvim ma1og nebeskog tela posmatranjem, i odr·edu
je se ~ah .. ~о .је met~a int~rfe!encijaln?g mere
nja m·aiih prividшh preeшka ·koзu з е . dao F~ze51u. 

Јо8 .. 1845 godine Fizeau (1819-1896) је u zajedni"7 
ci sa FoucauZt-om objavio svoj pi-vi naueni rad koji 
se odnosi na pojavu 1nterferencije. А medutim, po
java interferencije pominje se vec 1788 godine, kada 
ju је А. FresneZ ipOkazao na ubedljivim eksperimen
tima. 

Mi cemo ovde da opisemo kako se mere p~ividni 
preenici malih neЬeskih tela ovom . originalnom 
metodom onako kako је to А. S. Eddington objasnio 
и svome delu »Zvezde i atomi«. .. 

Zna se da su prividni precnici nekretnica kao i 
malih planeta, sa izuzetkom prve cetiri (Ceres, Palas, 
Juno i Vesta) tako mali da cak ni najjaci te1e~kopi 
ne mogu da pokazu njihove diskove. Ali teleskop 
m~e da na neki nacin obrazuje sliku i da pokaze 
da li је u pitanju disk i1i mrlja sto potice od oblene 
svetle tacke, tako da posmatracu omoguci da nekako 
dode do precnika posmatranog malog neЬeskog tela. 
Ova optiOlta osoblna se naziva r.azdvojna moc: 

Teleskop, da · Ьi oЬ,.razovao jasnu s1iku, treba da 
pokaze svetlost tamo gde treba da ima svetla kao i 
tэmu na onim mestimq gde је ima. Ali pokazati 
tamu је najteie. Da Ьi se proizvela tama potreЬan 
је veliki objektiv, dok је za svetlo dovoljan mali. 

Kako svetlosni talasi teze da se rasture na sve 
strane, te1es:kop nije u stanju _da spreci pojedinacne 
talase da lutaju эдi on zato moze da ucini da za 
svakim zalutalim malim talasom posalje drugi, pu
tem malo dиZim Ш kтacim, da Ы dospeo sa fazom, 
koja је suprotna fazi prvog i tako unistio njegovo 
dejstvo. Ve.Ы.ki otvor ovde ima preimucstvo, jer ·on 
pojedinim tЭ:lasim.a daje vece raz1ike ·putev.a, tako da 
se talasi sto poticu od izvesnog dela otvora mogu 
usporiti u odnosu na one sto dospevaju od kakvog 
drugog dela, а ove se dve grupe mogu uzajaшno 
ponistiti · interferencijom. 
_ Kako Ьi oblcni ·krиZni presek najbolje dao tala-
sima potrebne razlike puteva, zaklanjanjem .sredi- · 
sta objektiva i iskoriseavanjem samo perifernih de-
1ova moglo Ы se ostvariti da se doblje 1 ako ne d·isk 
а o.no bar nesto, sto Ьi okarakterisalo jedan takav 
disk. Razlika u hodu talasa najveca је za periferne 
delove. 

U ovom slucaju treЬa iskoristiti dva rastavljena 
objektiva od kojih svaki sadrzi relativno manje so-
civo, ili ogledalo. i 

Ovim komblnovanim instrumentom, nazvanim 
i-nterferometaт, цюта se veoma pa!Zljivo posmatrati. 
On takode nё pokazuje disk malog nebeskog tela. Ali 
zato pomocu njega naci се se 'precnik iako disk ma
jusnog nebeskog tela nije nikako viden. 

Posmatranjem pazljivo IO:oz ovaj 1nstrument 
vide . se na _slici naizmenicno tamne i svetle trake, 
proчzrokovarie interferencijom svetlosnih talasa sto 
dolaze od оЬа objektiva. U sredistu slike pojavljuje 
se samo jedna svetla traka, zato sto talasi od objek
tiva stizu jednovremeno, jer su sledili jed:nake pu:... 
teve. А ne8to sa strane, . javlja se tamna traka, jer 
nesimetricnost prouzгokuje da ispupeenje jednog ta
lasa padq . zajedno sa ulegnucem -c;lrugog, tako da se 
щ:ajamno ponistavaju. 

Ukoliko se povecava rastojanje dvaju objektiva 
sirina ovih traka opada. 1 na taj ~nacin, postepenim 
povecavanjem rastojanja objektiva, nastUJpice trenu:
tak kada се se svetle trake jednog dela diska poklo
piti sa tamnim trakama drugog i nast·upice zamaglji
vanje. Ali za jedno izvesno udaljenje objektiva sve 
trake zajedno iscezavajl\..1. Ako Ьi se trake ponova 
pojavil~ ukoliko se rastojanje objektiva povecava i 
dal}e, one nemaju onu prvoЬitnu finoeu. 

.Potpuno iscezavanje traka nastupa kad је · pre
cnik diэka majusnog nebeskog tela jednak 1,2 · puta 

Sirшa trake, koja se raeuna od sredista jedne sзазnе 
do sredista sledece sjajne trake. А siri-na trake se 
izracunava kad је poznato rastojanje objektiva. 

Као sto se vidi posmatranje se sastoji и tome, 
da se objektivi udaZjuju jedan od 'drugog dok trake 
ne isceznu, а precnik тajusnog nebeskog· teZa odre
(luje s.e neposredno, iz rastojanja pri kome је to 
iscezavanje nastupiZo. 

MicheZson је 1891 godine meseca avgusta pri
menio metodu Fizeau-a na Jupiterove satelite. - Ро 
MicheZson-·u, koji је teoretski obradio i prlmenio, 
Fizeau-ovu metodu, prividni precnik malog nebeskog 
tela izracunava se ро forпю:Ii: · 

л 
е= 1",22 l sJn 1" (1) 

gde l pretstavlja otstojanje objektiva, Л је talasna 
duzi·na Л ~ OtJ-,5 vidljivih svetlosti, а е prividni 
precnik. 

Kasnije М. Hamy је · formu~u Michelson-a usa
vrsio po8to је . dao izvesne korelreije. 

Godine 1898 leti, М . .Нату је sa velikog ekvato
rijala Pariske opservatorije а pomoeu intederometra 
naCinio dragocene · opservacij~ iz kojih је izveo -pre
cnik sate1ita Jupitera i precnik male planete Veste 
ро korigovanoj formuli (1). Ма da atmosferske pri
Њke nisu bile povoljne, dobljeni ~rezultatd Ьili su za
dovoljavajucl. 

Hamy је prilikom odredivanja nove foгmule, ko
rigovanjem formule (1), za izracunavanje · preenik.a 
sasvim maћh nebeskih tela uneo popravke jer је 
uzeo _и oЬzir efekte · izazvane atmosferom, kao i sve 
ostale greSke ik:oje se pojavljuju pril:ikom svakog 
opserviranja. 

Stephanf) se tako isto bavio odredivanjem. pre
cnika zvezda, kao i odredivanja preenika malih ne
beskih tela. 

Mi necemo ovde iznositi izracunate vrednosti za 
precnike satelita Jupitera, nego samo vred·nosti · pre
cnika za malu planetu Vestu, i to za sve dane koje 
је Нату izracunao, а to su: 

Datum е . Datum е 

" " 
~898 jun 5 0,52 1898 jun 17 0,44 

jun 7 0,47 jun 2С 0,45 

jun 11 0,42 jun 2] 0,45 

jun 15 0,44 }ul 7 0,62 

Za srednju vrednost ovih •brojeva, precnik Ve
,ste na otstoj~шju 1 astronomske jedinke, ро Hamy-u 
је 0",54. 

Ovaj rezultat potvrduje mikrometarska merenja 
Barnard-a. Medutim, Нату је smatrao da precnik 
Veste treba da bude .malo manji od nadene vredno
sti, zato sto su slike planete za sve vieme opservi-
ranja blle nemirne. ' 

· Precnik Veste blo }е meren dvadeset i jedan put 
i njegova vrednost prema tvrdenjima Нату-а ј-е za-
ista nesto manja tj. 0",53. 1 

Кrajem proslog veka, tj. 1B9~l896, i u 1901 go
dini rezultati koje је doblo Barnard pom.oeu refrak
tora od 36 ра1аса Lick o.pservatorije i refraktora od 
40 palaca Yeгkes opservatorije pokazali su se kao 
nај1Ьо1је · odredeni · i zas1uziva.И su poverroje. _ 

Prividni preenici na otstojanju jedne astronom
s-ke jedi-nice su: za Cer.es 1",06; za Pallas· 0",68; za 
Juno 0",27; za Vestu 0",53 . . Ceres је meren 28 puta, 
а Pallas i Juno ро :~et puta. 

Kako је odredivanje prividnog precnika malih 
planeta veoma teiak postupak, ·merenja su obavljena 
samo za ove male planete. 
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Z·a ostale male planete preenik se odredиje dru
gim pиtem. Na prvom mestu koriste se apsolutne 
zvezdane velicine njihove, роmоси kojih se izracu
navaju precn:ici izrazeni u kilometrima. 

Ako sa Р obeleZimo IPOl•wpreenik male planete а 
sa g apsolutni sjaj · male 1planete · izrazen u · zvez.danim 
velici•nama, tj. sjaj 'Iroji Ъi imala ' rilala •Planeta na 
rastojanju 1 astronomske jediriice od ·Sunca i 1 . 
astronomske jedi:nice od Zemlje, tada se poluprecnik 
izra2en .u ki1ometrima doblja iz ove formule: 

tog Р ·= 3,3135- (1/5) g. (2) 

Kon·&tanta 3;313·5 dOibijen•a је iz ove formuJ.e: 

tog р =С - (1/2) tog р - (1/5) g 

po~to su za neku poznatu planetu ·unesene brojne 
vrec:Шosti Р, р i g. Za komparativnu planetu uzet 
је Mars i stavljeno је р = 0,24 sto pokazuje srednju 
vrednost a1beda za cetiri prve pronadene male · :pla
nete. Vrednosti g izraeunate su za sve male planete 
nиme:Гisane i objavljene и Katalogu malih p1aneta. 

Medиtim, kad · se ima izmere:n prividni precnik 
izrazen u uglovnoj meri, · tada se me>Ze koristiti pri.:.. 
Ьlima formиla za izracUn.avanje preenika u kilo
:rpetrima. 

Ako · је Pt polиpreenik ma:le planete izrazen и 
иgloynoj meri, poluprecnik: u kilometrima izracи
nava se iz ove formule: 

pkm = 72Sp1 (3) 

Osim odredivanja malih prividnih precnika ne
posred:no mikrometarSkim merenjem postoji put ·da 
se on raeunom odredi iz ove formule: 

log Р1 = - 0,03 - 0,2 g - 0,5 log р ( 4) . 

gd~ је f! isto apsolиtna velic!na male planete pri ри
nоЈ faz1, Р1 prividni polиprecnik а р geometriski 
а1Ъеdо. · 

Formиla (4) је izvedena iz sledece · formиle: 

2 log sin а1 = 0,4 (G= g) - ·log р 

gde at је иglovni radius maJ.e planete. U оvи for
mиlи unesena је v'rednost G, zvezdana velicina Sиn
ca na ~edin.icnom rastojanju, koja је G =- 26,72. 
Ako se 1zraz1 а1 u sekundama lиka doblja se 

2 log Р1 =- 0,4 (g + 0,15) -tog р 
а to је isto sto i formula (4). 

. · · lako. ј~ sa ene~~etske . tacke gledista sagoreva
nзe h~m1sk1h. matenJa skoro hladn~a reakcija . -и · po
r~enзu, nat>~1~e!", sa nиklearnim proces1ma, ipak sи 
P~!stиp~Cпosti 1 Jednostavnos.t hemiskog izvora . ener
g1Je . s · Jedne .'strane, i nJz veoma te8kih i . slozenih 
tehno1o~kih i kon~?-иkci()nih proЬlenia koji prate 
os~a·l~ 1zvore energ1Je sa druge strane, i~dvojИi he
Шiski pogon r.C!-keta kao najpogodniji za sadaSnje 
uslove .. Ма d~ h~~iski pog~~ ima .ogranicene mo
gu6n:<?st1, g.raшc~ JOS иvek n1Je dostignиta. Stoga је 
r~zvџ~na . ш~enz1vn!l delatnost na prona~1azenju no
V1~ smtetick1h -gorzva i oksidatora koji rЬi · · povecali 
ef1kasnost · ovog pogona. . 
· Gde leze izvori novih mogucnosti hemiskog po-
gon·a? · 

Da . bi se ~оЫо odgovor n.a ovo ·Pitanje moraju 
se uzet1 и obZI.r zahtevi · koji ·Se postavljaJu pred ra-
ketna goriva. · . 
· Prema jedna.Cini isticanja gasova iz ·ra!kete brzi
na isticanja, а tirne i Ьrziria ralrete zavisd ug~vnom 
od sledecih velicina: · 

1) od ·· temperatиre gasova и komori za sagore
vanje, 
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Bell је do8ao · na originalan naci•n iznalazenja 
geometriskog al!Ьeda. Ро 'Bell-и geometriski а1Ьеdо 
mora da. se menja sa lroe:f.icijentom faze (К). On ' 
је na OSпovu proиcavanja geometriskog alЬeda 
i -koeficienta ~aze cetiri prve Ш·аlе planete , i Ce
tiri prva satelita Jupitera i Titana, Saturnovog ~ 
satelita, а taJrode i: ogledom sa jednim ve.Stackim 
telom, . ustanovio da postoji odтedena zavisnost iz-

. medu geometri:sk:og зЉеdа (Р) i koeficijenta faze 
(К). А ikakio se koe:ficijenat faze odredиje dz po
smatranja, · to se odmah i zna geometriski alЬedo. 
Т~о na · primer, za К = 0,060 - n:alazi se р= 0,04, ,.. 
а za К = 0,030, - р = 0,18, itd·. 

Radi jasnije pretstave · sta је koeficijenat faze, . 
koji igra ulo~Щ pri odredivanju prividnog polиpre
cnika male p1anete izrazenog u uglovnoj meri, da
cemo definiciju ugla · faze, kao i op8tu definicijи 
alЬeda. · 

Pod иglom faze .podrazиmeva se иgао izmedu. 
pravca iz centra male IPlanete ka centru Sи·nca i ka 
posmatracи. Prividni sjaj male planete menja se и 
zavisnooti od tog иgla. Kod ma1ih pla:neta ta zavi
snost se moze izraziti pravom linijom. Roeficijenat 
pravca ove Drave linije, tj. promena zvezdane veli-~ 
cine ko.ia odgovara povecanju иgla faze za 1°, Ьiсе 
konstantna ve1icina i naziva se koeficiienat faze. 
Medиtim. alЬedo је odnos kolicine svetlosti koiи ra
sipa planeta prema ikolicini svetlosti koju doblja od 
Sunca. · . 

Pomoeu vrednosti g·eometriskog alЬeda lakim 
~stupkom iz f(l)r.mиle (4) odreduje эе prividni polи
preenik (р,) izrazen -и lиenoi meri. А koristeci for
mи1u (3), nalazi . se odmah priЫizno polиpreenik (р 
izrazen u kilometrima. · 

Sve 'Cetiri . formиle iz kojih se odredиie prividni 
j>OlJUnrecnik male planete ne daju potDиno tacne 
rez·иltate. Ali i ovakvo dobljene vrednosti su kn.ri

. sne, jer nam omoJrucиi·и da steknemo bar pri:Ьliznu 
slikи · о velicini ovih sitnih neЬeskih tela. 

Liteтatura: 

1. А. s. Eddinaton: Zvezde i atomi 
2. Maurice Hamy: Sиr 1а ·mesиre interferentielle . des 

petits diametres. Aoplication аих . 
sateПites de Jupiter et а Vesta. 
(Bulletin Astl'()nomique, 16, page 

. . 257. 1899). ' 
З. Н. С. Са.м.ойлова-Яхоптова: Мя..тrые п.ланеты. (Ус

пехи Астрономических наук. 1950, Москва). 

Ruzica S. Mitrinovic ·. 

11) od molekиlske tezine gasova, 
. IП) od odnosa specificnЉ toplota , g~sova pri 

stalnom pritisku i sta·lnoj zapremini. . .. 
Heniiska · materija koja sluii kao raketno · gori~o 

treba: · · 

а) da pri sagotevanju osloЬodi . sto vecu koliciriи 
~J?lote kako . Ьi gasoviti produkti sagorevanja koji · 
1st1cи kroz . mlaznik rakete imali . sto vecu · kinetickи 
~~~ ·. . ' ' 

1;>> da da · prOdиkte &agoreva:nja: gasove .sa ·~to , 
mатџощ molekulskom tezinom - na taj nacin се se 
u komori razviti v~eci broj inolova gasova stvorice 
se veci pritisak, ра се i tpOtisak: rakete Ьiti' veci, 

С) da da gasovite produkte 'Sa•gorevanja sa sto 
rщщjim odnosom . specifienih toplota; pri tome treba 
podvuci da na brzinu isticanja inatno vise иtice ve
licina molekulske tezine nego odnos specifi~nih to
plota, koji se menja иglavhom и g•ranicama od 1,1 
do 1,35. · 

Sem ovih, · najbltnijih zahteva, · od velike -sи va
Zлlosti fiziclro-hemiske · karakter.istik:e · goriva, ka.o 
ta·cka m.rZnjenja i taeka kljиcanja, specifiena toplota, 
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vislrozitet, napon pare i v drиgo. .PoseЬni za?tevi . se 
octnose na ,termicku i opstu stabilnost kao . 1 tokS'lc-
nost i korozivno dejstvo. · . 

Na taj na~cin znatno. је su.Zen broj pogodnih he
miskih jedinica, iako u prirod.i postoj.i .;l;>ezbroj ~ m~
gиcih komЬ.inacija sa preko 90 postoJecih hemisk1h 
elemenata. 

Put kojim tr~ba poci pri izЬoru ~oZe da prиZi 
pre svega periodn.i sistem elemenata. 

Uzimajuci u obzir zahtev za sto manjom mole
kulskom teZinom, kao pogonski ma.terijali mogu se 
upotreЬiti samo laki elementi. Oni sacinj_avaju prvu 
i дrи.gи periodu. 

ТаЫiса I 

Treba napomenuti . da је od svih .poznatih eleme
nata, 11 u gasovitom ' stщlj~ (plemeniti gasoyi, vo
donik, kiseo:nik; azot, hlor i .· fluor), teCn:i .su. samo 
Ьrom i ziva, dok su svi ostali u cvrstom stanJU. Od 
17 elemenata· navedenih' u taЬliJCi I, 7 је u gasovi-

.~ tom а ·10 u cv.rstom stanju. Ni ·jedno ni drugo nije 
pov~ljno za raketna gor.iva. Ga~sovi. Ci~a se .~cifi~na 
tezina spusta do 0,0001, z<фtevali Ь1 suv1se velike 
rezervoare (1 gr vodonika, 1 naprimer, zauzima pod 
riormalnim uslovima zapreminu od oko 11 Ц; zЬog 
toga se gaso\ri иpo~reЬljavaju u .tee_noj fazi, sto znaci 
da moraju da budu -па veo~a шskim temperatиrama 
(cak i do -:-270°С), Ш pod ~·i~Чkim ~~tiscim:a. C~ti 
elementi imaju velikи spec1fifuu tеzши, ali mora]u , 
da produ kroz procese topljenja Ј. isparav~nja ~ok 
ne- predu u gasovito stanje иsled cega trose v~like 
kolicine toplote i tim~ smanjuju toplotu oslobodenu 
pri sagoreV-anju. Tako naprimer, iЬeriЩum, ~i~a . је 
specifiena . tezina 1,85, topi se na , 1280°С, trosz. oko 
25 000 callmoz; а kljuca na 2967°С sa top1otom zspa-
ravanja od -53 500 cal/mol. . .· 

DoЬitak koji ·Ьi prиZio elemenat velike specifiene 
teZШe kakalv је . naprimler osmijum , 0S78~e.o,s sa 
specificnom tezinoцn 22,5, · ne mo.Ze da kompenzuje 
negativan uЩсај njegove velike molekulske tezine 
od 190,2. · Ј . 

D:a Ы se ipak iskoristila pozitivna osobina me
tala, koja lezi u. · njihovoj velikoj specifienoj teZini, 
и teena goriva эе. ubrizgavaju fino raspr8eni rnetali 
uglavriom iz druge · J)eriode (litijum, berilijum). Ме.,. 
tali se .fino иsit:njџju pomoeu ultra zvu:ka ili racio
nalnije, и slucaju velikih · kolicina, mlevenjem u spe: 
cijalriim mlinovima u atmosferi azota kako ne Ь1 
doslo do oksidacije cestica metala. Zatim se prah 
ubrizgava u gorivo ,i tu ostaje kao disperzija. Veoma 
је ' va.Zno da 'su cestice metala do.voljno male da ' Ьi 
leЬdele u ulju а da ne nastupi talozenje-sed_imen-
tacija. Ov.akva .goriva slicna S·U koloidnim rastvorim~ 
gde ј~ yelicina cestica" red~ ' .1~-5 do 10:~ ст. оуа] 
postupak је veoma slozen ·1 ]OS uvek ni]e dovolJno 
usavrsen da Ьi blo sire primenjen. . 

· Kod raketnih goriva koja su do sщla щюtre
Ьljavaha (alkohol i kiseoriiik, anilin i , azotna k~s~lina) 
srednje molekulske tezine · produkata sagorevan]a se 
krecu izmedu 20 i : 25. Sistemi · koji · -ы · kao gorivo sa
drzavali cist vodonik а 'kao oksidator kiseonik ili 
fluor, dali Ы prodи•kte srednje :r;nolekиls~e tezi~,~ 
oko 9 i to је najniza vrecfuosti ko]a se moze post1c~ 
u he~iskom sistemu gorivo-oksidator: о~~а se syl 
napori u pravcu smanjenja molekul~k1h tezш~ krecu 

, и smis1u sto veceg sadrzajq. vodonika U gor1vu. 
Rasmotrimo sada karakteristike elem~nata ~ 

· taЬlice 1 koje oni pokazиju . u procesu sa.gorevaщa. 
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Proces sagorevanja Ьi se mogao ~PI:ooceno pre~
sta.viti sa dva stupnja: prvo se raskida]u veze ko]e 
spajaju atome u mo~u .gor!va. i . oksid:ato;гa i ~ri 
tome se utrosi energ1]a koJa . Је Jednaka zb1ru sv1h 
sila vezivanja svih atoma u datoj kolicini g~riv~, 
odnosno oksidatora; ta kolicina toplotne energ1]e Је 
toplota formacije 6dgova.rajuceg jedinjenja; u .<fn:t
gom stupnju procesa dolazi do ·med~sobnog spaJan]a 
atoma gpriva i ok.sidatora i gradenJa molekula _P~
dиkata sagorevanja. pri cemu se · oslobada kolicшa 
energije jednaka energiji vezivanja atoma u nas~~
lim molekulima - znaci, jednaka toploti formaCl]e 
nastalih molekula produkata sagorevanja. 

Prema tome ukupna oslobodena kolicina energije 
u proces,u sagorevanja, odnosno toplota sa.gor~vanja! 
bice jednaka razHci toplote oslobodene u drиgom 1 
иtrosene u prvom stupnju procesa. Drugim recima 
toplota sagorevarija се zavisiti Od ·TaZlil~e jacina. 
atomskih veza - sila valenci - u molekulima pro
dukata sagorevanja i molekиlima polaznih hemiskih 
materija. · . . 

u nekim slucajevima jedinjenja koja sagorevaju 
mogu pri svom razlaganju i da oslobad~~u topldtu, . 
sto pretstavlja veoma .pogodan :uslov za nJIЬ;ovu. иpo
treЬu za rake:tna &or1va (napnmer l'{Os, . L1H ·1 dr.) . . 

Ener.getski najpc)voljniji sistem pretstavlja.ce ono 
gorivo i oksidator ciji su atomi n.ajslaЬije pov:eza~i 
i koji posle sagorevanja sagrade ·produkte sa na]
evr§cim vezama. Ene.rgija vezivanja atoma, . ili sila 
valence zavisi sa svoje strane od elektronske struk
ture at~ma elemen.ata. Ona је posledica broja, ra-. 
sporeda i medurobnog dejstva elektГ?na ~ spolj~oj 
Ijusci atoma goriva i ~~idatora. Log~c~n Ј~ ~JU
cak da se и toj energ1]1 mora zapaz1ti penodienost 
koja је kod svih hemiskih ·osahina elemenata uslov
ljena upravo zakonitim rasporedom elektrona. 

Na tablici 11 dat је !PI'egled velicina nekih ener
gija vezi:vanja 

TaЬlica II. 

SlaЬe veze Jake veze 

F ~ F 36 kca1 (kod mol. fluora) _ С= О 256 kcat (kod С01) 

С-Н 80 

N-N 85 

(kod ugljovodnika) N = N 225 (kod azota) 

(kod amonijaka) . Н - F 134 • (kod ftu
orovonika 

с...-.. F 106 · • (kod flu
ortda 

Energija medиsoЬriog vezivanja" e~menata. u za
visnosti је dakle, od njihovog polozaJa .u per~odno~ 
sistemu, · odnosno od njihov~ medu~b~e. udalJ~nostl. 
Ј acina veze vodonika, kao sto se v1di 1z tablic~ 11 
raste od u.gljenika ka · fluoru. Posto s~ element1 . na 
Ievoj strani periodnog · sistema po~asa~u k.a~ ~?r1v:a~ 
а na desnoj kao oksidatori, to ;Ь1 na]povolJniJl bl11 
oni sistemi koji obuhvataju granicne ele~ente, n~
primer~ vodonik ili litijum i, fluor. Та~? ~е gradeщe 
LiF - litijum fluorida praceno kalor1cn1m efektom 
od 83,766 kcal. dok on ~od gradenja СО iznosi samo 
26,416 · kcal. · 

Periodicnost ц · osloЬodenoj energiji me>Ze .se za
paziti i ako se posmatraju toplote sago~evan~a ~le
menata sa kiseonikom, kao sto S'e moze V1deti iz 
dijagrama na sl. 1. · 

Horizontalna is~crtJkana linija pokazиje toplo~u 
sagorevcmja gazolina, fr~kcije n!lfte, j~dnog od n~J
cesce primenjivanih gorlV~, kO]a ~~uz·e kao merllo 
efik.asnosti ostalih pogonskih mater1Ja. 

1 
с 
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Iz dijagrama Ьi se zakljucHo da 'Ы vod.onik Ьiо 
energetski najpovoljniji. Medutim, ako se toplota 

/ sagorevanja ne obracunava na jedinicu tezine .go
riva, vec na jedinicu tezine pogonske smese, maci i 
goriva i oksidatora, doblja se nesto izmenjena slika 
i vodonik ustupa prednost jedinjenjima beriliшna i 
bora, kao sto se yidi iz . d1jag.rama na slici 2'. То do
lazi otuda sto n~ pr. Ьоr zahteva manje kiseonika 
ро gramu svoje te-Zine (oko 2,2 gr) dok 1 gr vodonika 
zahteva za sagorevanje 8 grama kiseonika. 

Iz ovog dijagrama m<>Ze se zakljuCiti da Ы liti
jum, berilijum i ·Ьоr, а mozda i magnezijшn, alumi
nijum i silicijum blli elementi od kojih treba p'oci 
pri iZ'boru osnove za nova sinteticka goriva pored 
klasicnih .ugljenikovih .i azotnih jedinjenja. 

Iz periodnog sistema s·u na taj nacin izdvojeni 
elementi koji pretstavljaju bazu sa koje se polazi 
pri .iznalazenju novih, efikasnijih raketnih pogonskih 
smesa. 

Da rasmotrimo sada pobliZe :koja Ьi jedinjenja 
mogla doei u dЬzir za goriva. То su pre svega jedi
njenja. vodonika-hidridi lakih metala. Koji Ьi bili 
najpogodniji? Litijum hidrid i me5oviti hidridi li
tijuma i aluminijuma, :kao i berilijum hidrid su cvr
sti; buduenost njihove primene lezi stoga najvise u 
oЬliku rasprsenih фetala; sem toga Ьe.rilijшnova je
dinjenja su izuzetpo otrovna . .Aluminijum hidrid је 
gas, а i silicijшn hidrid ima nisku tacku kljucaцja. 
Proostaje ·Ьоr. NiZi hidridi Ьоrа (Ьo:rani) su gasoviti, 
ali se njihovom polimerizacijom mogu doblti visi 
hidridi koji su tecni (В6 Не, В.s Нн - pentaborani), 
i В1о Нн - cvrsti deka:boran . . Ovakva polimerizacij а 
kojoj lako pod.lezu hidridi bora, pтuZa znatne moguc
nosti za sintetic~o ddЬijanje bornih goriva zeljenih 
osobina, ра prema tome, prvo mesto i pripada broj
nim jed.injenjima Ьоrа. 

IzЬor oksidatora је neupored.ivo иZi. Klasicni 
.oksidator је kiseonik i njegova jedillljenja sa azo
tom i vodonikom: oksidi azota i azotna kiselina i 
vodonik peroksid. 
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. Znatno bolji oksidator Ы Ьiо ozon ku-ji pretstav-
1]a alotropsku modifikaciju kiseonika. Nj,egova pred
nost је u tome sto prelazeci u kiseonik osloЬada iz
vesnu kolicinu toplote po:vecavajuci time efikasnost 
daljeg dejstva nastalog kiseonika. Zasada је јо5 uvek 
proЬlem kako ga sta!Ьilizovati jer se visoko koncen
trovani ozon ekэplozivno razlaze. 

Nove oksidatore treba traziti · na desnoj strani 
periodnog sistema eLemenata. ~о mogu da budu je
dino fluor i hlor. Hlor ne dolazi .u prVi plan zЬog 
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svoje moleku1ske tezine (35,5) а i znatno manje aktiv
nosti jer aktivnost halogenih elemenata-fluora, hlora, 
broma i joda, opada sa porastom rednog broja. 
Stoga· se hlor upotreЬljava samo u jedinjenjima sa 
aktivnijim elementom fluorom. Cist f1uor kljuca vec 

О S Ф I.S 30 2.S 
li~o'", br~ ~leнeno/-o v ,De,.,oo'n.~ .S IJieнv 

S 1. 2 Toplo/'Q SQ?o,.evo"1t~ Аt!К//1 ~/ehe"e~'q 
oJJrt:1ev"t11'Q ло .sнe.s•v 9iJ,.,"W i кi~еtИ,кq 

na -188°С, 'Ра stoga zahteva niske temperature i vi
soke pritislre. Veoma је otrovan. Ра ipak, on se pri
menjuje sve vise, jer ·su pog:<>nske karakteristike 
koje on daje sa vodonikom, hidrazinom Hi amonija
kom znatno iznad karakteristika koje sa odgovara
juCim gorivom daju kiseonik, vodonik peroksid i1i 
atotna kis'elina. Cesto se umesto cistog fluora upo
treЬljava . ·smesa fluora i kiseonika. Tada kiseonik 
v·ezuje ugljenik iz goriva а fluor veze vodonik, ра 
nastaju produkti sa jacim vezama nego ·da sam fluor ' 1 · 

vezuje i ugljenik i vodonik (cf ·tabИcu П), i na taj 
nacin se postize veea toplota sagorevanja. 

Primenjuju se i jedinjenja fluora sa azotom (NFa 
~ azot trifluordd) i ostalim . halogenim (ClFa, ClF, 
BrFs, IF6 dr.). Svi oni zaostaju · ро pogonskim karak- · 
teristikama iza cistog fluora, ali su pogodniji za do-
bijanje i rukovanje. · 

Ovim ·l::>i bile iscl'lpljene sve mogucnosti oksida
tora, sto govori u prilog tezi da 'us:amavanje hemi- . 
skqg pogona lezi prvenstveno u usavrsava:riju goriva. 

Naravno, pri konacnom odablrapju najefikasni- ," 
jih jedipjenj'a za gorivo odnosno oksidator; mora se 
voditi racuna о uskladivanju' svih , veli~ina koje 
uticu na brzinu isticanja gasova. Ne mooe se r.eci 
da је najefikasniji sistem onaj koji .razvija najvl~u 
temperaturu ako on uz to ima visoku molekularnu 
te:Zinu produkata. Takav Ьi Ьiо slucaj sa sistemom 
ozon - dicijan Oa-CsN s) koji тazvija .temperaturu od 
oko 5500°К аИ ima srednju molelkulsku te-Zi,n·u preko 
30, ра је man']e "efikasan od sistema OZIOn-petroleum 
koji daje temperaturu od 3700°К ali ima molekulsku 
tezinu produkata 18~ 

Ipak ostaje da izvori novih mogucџosti poveca
nja efi:kasnosti hemiskog pogona, zasnovanog na sa
gorevanju hemiskih materija d dostiza.nja njego
vih granicnih vrednosti, leZe u upotrebl vodonika i 
jedinjenja lakih metala litijuma, bora i berilijuma 
kao goriva, а kiseonika, fluora Ш ozona kao oksi
datora. 

Dalja poЬoljsanja hemiskog pogona Ieze u upo
treЬi hemiskih materija u obliku sloЬodnih radikala; 
ova proЬlematika, medutim, zahteva po.sebna rasma
tranja, jer se rnd.i о upotreЬi goriva u dosada neu
oblcajenom hemiskom ·stanju. 
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AВSTRACT 

The chemical elements valuЬle · as а source of 
more · efficient liquid rocket propellants are conside- . 
red. The dependance of the rocket performance on 
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the chemical and thermodinamic caracteristic of the 
propellants is pointed. The convi,nient .. elements are 
selected from the periodic chart on the basis of lo\v 
molecula.r weight and high heat of combustion. The 
correlation between the heat of comb·ustion of ele
ments and ther place in the period chart is made. 
Ultimate possi·Ьilities as fuels have the compaunds 
of ,hydrogen with 'нtium, beгИium and aspecially 
boron. The most promising oxidis·er will . Ье ozone 
and fluorine. 

Fiziko-hemicar Bojana Ateksic 

у ЈАНУАРУ, ФЕБР.УАРУ и МАРТУ 1959 

Изл~з и залаз Сунца l959 r. У тачки м 

Тачка М налази се на географско] дужини -18° 
и ширини +44о. Времена излаза и залаза Сунца У 
овој тачки дата су као полазни НУЈ~:iеричк.и ~?даци 
за употребу номограма објављеног у "Васиони бр. 4 
за 1955 г. домоћу кога се могу наћи тренrци излаза 
и залаза Сунца за ма кој е место у наш о] земљи. 

Датум излаз Залаз 

hm · hm 
Јануар 1 7 22 16 20 

11 7 22 16 30 
21 7 17. 16 42 

Фебруар 1 7 07 16 56 
11 6 55 17 11 
21 6 41 17 24 

Март 1 5 27 17 35 
11 6 10 17 47 
21 5 12 18 оо 

Април 1 5 32 18 13 
11 5 13 18 26 
21 4 57 18 38 

Мај 1 4 41 18 50 
11 4 26 19 ()1 
'21 4 17 19 13 

Јун 1 4 09 19 22 
11 4 05 19 /30 
21 4 05 19 34 

Јул 1 4. 08 1934 
11 4 15 19 31 
21 4 23 19 25 

Август 1 4 35 19 13 
11 4 45 19 оо 
21 4 57 18 44 

Септембар 1 5 09 18 26 
11 5 21 18 08 
21 . 5 32 17 50 

Октобар 1 544 17 31 
11 5 56 17 13 
21 6 09 16 56 

Новембџр 1 6 23 16 40 . 
11 6. 36 16 28 
21 .6 49 16 18 

Децембар 1 7 02 16 .11 
11 711 16 10 
21 7 19 16 13 

' 31 7 22 16 19 

Помрачења СунЦа и Месеца 

у овом тромесечју бић~ једно помрачеље: 

24 .м.арта- дели.м.и-ч.но по.м.ра-ч.ење Ме?еца. Вид-: 
љиво је из ових области: Европе, Ази]е (изузев 

крајљег североистока), Африке, Аустралије, Ан
тарктика; Индиског и делом Атлантског и Тихог 
Океана. 

Под_аци помрачеља: 

Месец улази у сенку 

Средина помрачеља . 

h m 
20 16.1 
21 11.4 

Месец излази из сенке . 22 06.8 

Положај ни угао првог додира: 49° 
Положајни угао последљег додира : 347° 

Величина П<?.Мрачења: о;269 Месечевих пречника. 

Сл. 1. - Ток дели.м.и-ч.ноz nо.м.ра-ч.ења Месеца. Z -
Зе.м.љина сенка. Mt, М2 Мз- Месец у тренутку пр
воz . додира, у средини nо.м.ра-чења · и У , тренутку 
nоследњеz qодира. Pt - та-ч.ка првоz и Рз - та-ч.ка 

nоследњеz додира. 

Месечеве · мене 

1 Мена 

1 

Јануар 

1 
Фебруар 

1 
Март 

d h т d h т d h т 

Посл. четврт 2 11 50 - 2 3 54 

Млад Месец 9 6 34 7 20 22 9 11 51 

Прва четврт 16 22 '26 15 20 20 17 16 10 

Пун Месец 24 ' 20 32 23 9 54 24 21 02 

Посл. четврт 31 20 06 - 31 12 06 
1 
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Планете 

Меркур - После своје највеhе елонгације крајем 
1958; Меркур није видљив током целог јануара., 
У конјункцији са Сунцем је 14.II, а тек око 
12.III, када је у највећој источној елонгацији, 
постаје приступачан посматраљу. Залази око 

· 19h20m на азимуту 98°. Привидне величине је 
-о,1 и· преЧника 7".2. У фази је "прве четврти". 
Убрзо после овог датума пролази кроз застој, а 
већ 29.III је у дољој конјункцији са Сунцем. 

Веиера- Током целог овог тромесечја види се као 
"Вечерљача".Залази све касније (у јануару око 
50m, а крајем марта 170m после Сунца) и све 
северније (азимути залаза се померају од 62° на 
113°). Може се видети као дИск привидног преч
ника од 10" (јануар) до 13" (март) у фази скоро 
"пуне Венере" сталне привидне величине -3.4. 

У ноћи 11/14 .марта долази до такве конјунк
ције Вен~ре са Месецом да he за посматраче ~з 
неких области са Земље ~енера . бити . о){улти

; рана. Међутим, 11.III у 19h30m, непосреДно пред 
'озалаз :-Месеца у нашим . крајевима, Венера је још 
увек 2° источно и 1° северно удаљена од .Месеца. 

Марс ~ 'У ' периоду јануар-~арт ~ривидно пРолази .. 
сазвежђа Овна и Вика крећуhи се директно. Од 
6-ог до 8-ог ферруара пролази 2° ју:Жно од Пле..; 
јада. Све време Марс се од нас нагло удаљава 
(са 109 на 237 милиона ikm) те му привидни преч
ник опада од 12".8 на 5".9, а сјај од -о.6 .на +1.3 
привидне величине. Залази све раније у дру
гој половини . ноhи: 1.! у 3h15m, а 31.III у OhЗOm. 

Јуnитер - До средине марта креhе се директно пре:
лазеhи из сазвежђа Ваге у Скорпију (сл. 2). 
19 .. III је у застају, 42' удаљен од звезде·.в Scorpii:, 
после Чега почиље ретроградно кретаље. Може 
се посматрати ' у другој. половини цоhи . на источ
ном небу. Привидну величину меља од -1.4 на 
-1.9, а пречник од 30" на 39"; 
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C.tt. 2. - Привидиа nутања Јуnитера око оnозиције 
1959. Кружи'ttu.м.а су истакиути ~о.ttожаји n.ttaueтe за . 
сваки nрви дату.м. у .м.есецу (ри.м.ски бројеви), За да- ' 

. ту.м.е застоја и . за треиутак оnозиције. 

Сатурн,- Почетком јануара још није видљив. Ме
ђутим, вeli 15.! излази J.,h30m пре Сунца, а затим 
све раније, тако да се крајем марта може посма
трати после 2h. Креће се директно кроз са
звежђе Стрелца. ПРивидне је величине од +0.6 
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до +0.8 и пречника од 13" до 15". На~иб Са
турнова прстена после прошлогодишљег макси

мума почиље да опада, али је мала оса привидне 
спољашље елипсе пр стена још увек . већа од ди
ска планете. 

Ураи - Видљив је преко целе ноhи у сазве~у 
Рака. 

Појаве у Сувчеву систему 

:dhm 
Јан. 2 2- Земља у перихелу 

3 - - Квадрантиди 
18 23 38 Марс у конјункцији 

с Месецом 

Фебр. 2 1 32 Јупитер у конјункцијИ 
с Месецом · 

3 22 - Уран у опозицији са · 
Сунце:м · 

9 19 Щ Венера · у конју:НкЦији 
с Месецом r 

.. 14 6 - Меркур у горљој кон
јункцији са Сунцем . 

16 6 19 Марс у конјункцији 
· с Месецом 

Март 11 1 14 Меркур у конјункцији 
с Месецом 

12 О 39 Венера у конјункцији 
с Месецом 

12 14 - Меркур у највеhој . елон
гацији 

16 19 35 Марс у конјункцији 
с Месецом 

· 1.9 2 · - Јупитер у застој у 

19 11 - Меркур у З'астоју 
21 9 55 Сунце улази у знак- Овна. 

Почетак i:Ipoдeha . . 
24 __.:.~Делимично цомрачеље 

Месеца 
29· 11 - Меркур у дољој конјунк-

цији са Сунцем ,. 
31 7 01. Сатурн у конјункцији 

с Месецом 

· Променљиве звезде 

2°. 34' s 

·;<i: 

5° 53' N 

1° 16' N. 

0° 04' N 

18° 20' Е , 

6° 36' N 

4° 20' s 

Овде доносимо ефемериде . неких дугопериодич
них променљивих за 1959 годину: 

Звезда Датум. максимума Прив. величина 

R Сапе март 18 6.0 
R Tria април 13 5.8 
R Serp април 23 5.5 
т UMaj април 24 5·.5 
R Leoo јун 9 5~0 
S CBor јун 15 6.1 
R Cass јун 15 5.3 

. S Herc јул 13 5.9 
о Ceti август 18 1.7 
R UMaj септембар 22 6.0 
R Aqil октобар 9 . 5.8 
W Hyda новембар 6 6.5 
т Ceph Децембар 28 5.5 

А. Ћ. Кубичеља _ 

На трећој страЈ:Iи корица : 

НЕПРАВИЛНА ДИФУЗНА МАrЛИНА И ЈАТО NGC 6523 (М 8) 
у Стрелцу, . на даљини од 1500 светлосних година, са пречником од 8'. 

(Уз чланак на стр. 112) 
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Na naslovnoj stra·ni: 

· Fotografski snimak Sunca na Astronomskoj opservatoriji 0 Beogradu, 22 sep
temlma 1957 g. u 7h 81m.5 sr. evr. vre111a1a. Direktna kopUa negativa. 

о 

Preёnik slike Sunca 
·po.vecan od 10 cm .. 

па 170 cm. 
г· =0.9inm. 

Snimak Astronomske 
opserv atorije u Beo
gradu, 5 jula ·1957 
u бh 10.m2 sr. evr .. 

vremena. 

. Уре~Ј•вачх~ одбор 
ихж. ВЛАДИМИР АЈВАЗ, д-р РАДОВАН ДАНИЋ, ПЕРО ЋУРКОВИЋ, НЕНАД ЈАНКОВИЋ 

ипж. ДРАГУТИН КНЕЖЕВИЋ, СТЕВАН КОРДА и МИЛОРАД ПРОТИЋ • 
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3А АСТРОНОНИЈУ И АСТРОНАУТИКУ 

\ 

J\OSMICKA ПАКЕТА 
Ogroman nspeh nanke . 

i tehnike 
n Sovjetskom. Savezn 

_./ 

Svega godinu dana i tri . meseca posle 
uspesnog pustanja prvog ve-Stackog satelita u 
SSSRu, 2 januara 1959 godine sovjets:ki nauc
nici, inzenjeri i tehnicaгi zabelezili su jos 
je'dan ogroman uspeh na covekovom putu u 
m'duplanetarni prost·or. Toga- dana uspesno · 
је izbacena u putanju oko Sunca prva ve8tacka 
mala planeta. Iako se ovde radi о kabini ukup
ne tezine od 1472 Kg, sa naucniminstrumen
tima u njoj u tezini od 361.? Kg (>~Pra.vda«, 
12 januara 1959), ipak је u ovom slucaju oprav
dano reci da ј е ovo mala planeta koj а ј е 7 
ja.nuara konacno 'usla u putanju . oko Sunca. 

.Naucni prLbor u kabini (Sl. 1) s.astojao se iz: 
1 - · aparature za radio kontro1u kretanja 

rakete, sastavljene iz · predajnika ucestanosti 
183.6 mgc i Ьloka prijemnika; 

2 - radio pred:ajnika ria 19.993 mgc; 
З - telemetriskog Ьloka namenjenog do

stavljanju na Zemlju, preko radio sis.tema, 
naucnih podataka merenja i podataka о tem

. peraturi. i pritisku u unutrasnjosti rakete; 
:4, - pribora za izucavanje gasovitog dela 

~eduplanetarne mateгije i koгpuskularnog 
izlucivanja Sunca; '· 

· 5 - pri.Ьora za merehje magnetnog p,Qlja 
_Zemlje i utvrdivanje postojanja magnetnog 

,Polj а Meseca; 
6 - pribora za izucavanje meteoгskih ce-

S·tica· ·. · . 
.. 7'- priЬora za Ьelezenje te.Skih jezgara 

Pri; prvobitnom ~e>Smickom · iZlucivanju · i 

Sovj.etska kosmicka ra
keta - kaЪina sa ~n
strиmentima. Uocljive 
sи 4 antene i jedan, du
zi, nosaG_/ ure<taja za merenje magnetnog 
polja u prostorи kojim se krece raketa. 
Na spoljasnjoj povrsini kaЪine raspodeni 
sи instrumenti za registrovanje protona и 
vasionskom prostoru, kosmickog zracenja 

razlicite energije i mikrometeora. 

8 ·- pribora za Ьelezenje intenzivnosti i 
p_romene intenzivnosti kosm.ickog zracenja· i 
beleZenje fotona pri kosmickom zracenju. 

Pored ovog naucnog pribora u unutrasnjo
sti kabine . smestena је posebna lopta iz peto
krakih ploca .. sa utisnutim grbom SSSR i nat-
pisom s;ssR Januar 1959 g. , . 

Kabiha је napunjena gasom pod pritiskom 
od 1.3 atm·osfere. Obezbedena је visoka her-

J metienost kabine. Isto tako · obracena ј е po
sebna paznja na rezim· temperature. Tacno је 
obracunata kolicina primljene toplote . od Sun
ca i njen prenos и unutrasnjost. Pos~Ъni ven~ 
tilator u kabini izaziva cirkulaciju gasa cime 
је oЪezЬedena st~ilna temperatura od 20°С 
oko instrumenata. 

Za ·pracenje prvobitnog kretanja , rakete 
.. postojali su automatizovani radiolokacioni 

uredaj i cij i su podaci belezeni na unapred 

;1 : 

1 : , 



2 ----------------------------- ВАСИОНА Vll, 1959 број 1 

rasporedenim stanicama u SSSR. N а ots.toj anj u 
od 113 000 Кт od Zemlje ' na p·oseban nacin 
formiran је oЬlak od 1 Kg natriиma koji sи 
uspeli da snime i na . taj, nacin provere dobive
ne radio polozaj е. U redaj komande za vreme 
pocetka isparavanja natriuma ko.ntrolisan је 
posebnim oscilatorom slicne izrade kao kod 
kvarc casovnika. 

Uzimajиci ·da је ve.Stacka planeta na daljini 
od 113 000 Кт bila 14 prividne velicine, skoro 
granica vidljivosti nasim najvecim dиrbinom 
Astronomske opservatorije, dobija se da · је 
na otstoj anj и Meseca raketa bila 17, а na ot
stojanjи od 1 000 000 Кт od Zemlje 19 pri
vidne velicine. S obzirom na iskustvo koje 
imamo sa vestackim satelitima, gde sjaj, pri 
istim uslovima prolaza iznad posmatraca, iz 
meseca и mesec opada zbog habanja reflektivne 
povrsine и su·darи sa kosmickom prasinom, 
moze se ocekivati da се и- tokи narednog pri
blizavanja Zemlje i ve8tacke m~e planete nje
na prividna velicina biti ispod 21 prividne 
velicine, а to znaci ispod mogucnosti videnja 
i najvecim instrиmentom ha svetи. Za иspesno 
pracenje ovakvih objekata· и kretanju oko 
Sиnca potrebno је proriaci osetljivija sredstva 
za belezenje svetlosnog utiska koji od njih 
potice . . · 

. Ртаvас . i bтzina тakete ро pтestankи таdа 
тоtота. оdтеаије njenи putanjи и pтostoтu 

Mozda је jos uvek potrebno kazati ne8to 
vise о u:Ьacivanjи rakete u pиtanju oko Zem
lje ili nekog nebeskog tela, u prvom redи oko 
Sиnca kao centraln-og tela na.Seg sistema. 

U .astronomiji је · odavдo poznato da mala 
tela · :p;э.ogu bitno izmeniti svojи putanju pod 
dejstvom velikih tela. N а prilozenoj Sl. 2 daj e
mo promenu putanje meteorskog potoka Leo
nida, cija se glavna masa prema Adamsu kre
tala pre 126 g.n.e. ро tackasto oznacenoj 
hiperЬoli. Tada је dc;>Slo do njenog sиsreta sa 
planetom Uranom. Direktno kretanje potoka 
ро hiperЬoli preslo је Uranovim dejstvom u re
trogradno kretanj е р о elipsi sa velikom osom 
ne.Sto vecom od polиose Uranove pиtanje oko 
Sиnca. Sa ·slike se ujedno vidi da i ova prvo
bitna elipsa nije nepromenljiva. Njena velika 
osa bila је u pocetkи drиkcije usmerena nego 
sto је danas. Slicne promene и orijentaciji 
elipse nastupice svakako i kod vestacke pla
nete. Ovakve promene sи posledica stalnog gra
vitacionog dejstva· drugih velikih tela и Sun
cevи sistemu. Brzina rakete ро pиtanji oko 
Sиnca stalno se menja pod uticajem sile pri
vlacenja velikih planeta. . 

Ubaciti raketи u pиtanju oko nekog tela 
znaci .na datom mestи saopstiti: јој odredenи 
brzinti ciji pravac pretstavlja pravac tari.gente 
na raketinu putanjи oko toga tela. Ako se и 
rasmatranjи kretanja zanemari uticaj ostalih 
velikih tela u sistemи, onda se iznos brzine 
moze dobiti iz jednacine 

v2 =K• (~ --}), 

gde је velicina К jednaka proizvodи gravita-
. cione konstante i drиgog korena mase velikog 
tela, т otstojanje izmed_и rakete i tezista veli
kog · tela, а velika poluosa konicn-og preseka 
(kruga, elipse, paraЬole, ili hiperbole) ро kome 

· se raketa krece. Pritom ako је: 
. 2KZ 

а pozitfvno 1 konafno (slucaj kret. ро elJpsl) tada је v• <-
r 
к• . 

а = r " krugu • у2 =-

а:- оо (nelzmerno) 

а negativno i konacno · 

' , 
1 

Slika 2 

2К1 

• parabolJ • • v2 =-r-
1 2К• 

• hiperbolf • ,; v1 >-r-

Za neko . odredeno telo: Sunce, Zemlju, Me
sec itd. ·bice К ~konstanta, te kvadrat : brzine 
opada sa , povecanjem otstojanja r ~akete. u \ 
slисаји· kretanja ро krиgu teziste glavnog te1a 
је и sredistu kruga, а pravac brzine 0је uvek , 
normalan. na dиzinи od teiista glavnog tela do 
rakete, ili na radius , vektor rakete. 

No и prirodi је skoro nemoguce podesiti 
da se telo krece ро krugu ili paraboli, jer u 
tim slиcajevima brzina mora imati strogo od
redenu . vrednost и trenutkи иbacivanja u ри
tаnји. Ako bi se to nekako i postiglo, uticaj 
drиgih tela u sistemu bi promenio ovu brzinи, 
tako da bi u narednorp trenиtkи raketa pre5la . 
na elipticnи ili hiperbolicnu putanju. 

Elipticna putanja је najce.Sci oblik kretanja · 
tela и oЬlasti Sиnceva sistema. No и tom slи
саји tezi.Ste mase glavnog tela nalazi se u jed-· 
noj zizi elipse. Prema tome, dиz elipsine veli
ke ose imamo jedan najblizi i jedan najdalji 
polozaj rakete od tezista mase velikog tela. 
Prvi polozaj zove se pericentar, а drugi apo
centar. U slисаји Zemlje perigeиm i apogeum, 
odnosno и slисаји Sunca perihel i afhel. Kad 
је raketa и jednom od ovih polozaja njen је . 
pravac brzine normalan na radius vektor. U 
svima drugim · tackama · pri kretanju ро elipsi . 
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pravac brzine zatvara sa radiиs vektorom иgао 
razlicit od 90°. Ujedno је и pericentrи brzina 
kretanja ро elips~ najveca i veea od brzine 
kretanja ро krиgи ciji је poluprecnik jednak 
radiиs vektoru rakete u pertcentrи. Obrnиto, 
и apocentrи је brzina kretanja ро elipsi naj-

. manja i manja od brzine kretanja ро krиgи 
ciji је polиprecnik jednak radius vektorи ra
kete u apocentrи~ . 
· Da biste i sami mogli rasmatrati razne slи

. cajeve mogu·cih kretanja ро elilpsi dajemo velici-

Telo Polupr. 
u Кт 

Masa т, 
Zemlja = 1 

r 
rakete 
u Кт 

nи К и takvom oЬlikи da se s njom doЬivajи br
zine izrazene kilometrima u sekиndi. Ako ј е т 

masa nebeskog tela izrazena u jedinicama Ze
mljine mase, onda је К= 631 V m, Kт312/sek. 
te је brzina ро krиgu vo = 631 V m/{_r_ 
Kт/sek i bтzina ро paraЬoli v' = Vv v2. u 
sledecoj taЬlici za navedena tela date su vred
nosti К i izraeunate brzine Vt> i v' za data 
otstojanja т rakete od tezista mase . 

1 

Vo 1 v' 
631 Ут- К 1/7 Kтjsek 

1 

Kтisek 
u Kт8 •1/sek u Kтljl 

Sunce 696350 3 33432 106 364364.64 1000 364.36 { 515.3 
696350 3 33432 147xl06 364364.64 12124 30.05 42.2 

Zemlja 
Zemlja ј } 
Mesec 
Mesec 
Merkur 
Venera 
Mars 

6378 

1737 
2400 
.6100 
3400 

1 

1.01227 
0.01227 
0.055 
0.826 
0.108 

. UЫ1civanje и putanju и okolini 
peтicentтa i apocentтa 

6724 

6724 
5476 
2500 
6400 
3600 

. Da bismo raketu иbacili и putanjи oko ne-
kog tela potrebno ј е роmоси motora dovesti 
је na dovoljno otstojanje od toga tela, tamo gde 
је atmosfera glavnog tela tako retka da u tokи 
kretanja nema иpad1jivog kocenja zbog sudara 
rakete sa cesticama atmosfere. U tokи podi
zanj а raketa pqstepeno zauzima polozaj nor
malan na radiиs vektor, da Ьi u zavrsenoj 
tacki lansiranja imala ь.rzinu vеси od brzine 
ро krиgu, а manju od brzine ро paraboli, ako 
zelimo da је иbacimo u putanjи ро elipsi. Ovo 
је normalan postиpa.k kod иbacivanja sput
njika и putanju oko Zemlje. Na Sl. 3 mi cemo 
pretpostaviti da је и tacki р dostigциta potreb-

. na brzina i da ona stoji normalnб na radiиs 
vektor Ор - т= 6700 Кт. Neka је и tom tre
nиtkи brzina v = 10 Kт/sek. U jednamni za 
kvadrat .brzine poznato је v, К i т, ра је lako 
naci da је 

г 
а==-----

2-(~ )•г 
N а taj nacin izracunali smo velikи роlиоsи 
elipse. Kako је kod elipse poznato da је Ор= 
а (1-е), gde је е Ьrojni ekscentricitet elipse, to 
је u nasem slиcaju т= а (l~e), ра је lako naci 
da је е= l-r/a pozitivna velicina, jer је т 
manje od а. Sa izracиnatim ekscent.ricite~~~ 
i poznatom .velikom poluosom lako ]е nac1 1 
malи po1uosu Ъ elipse iz poznate jednacine 
Ь=а l)Те: 

Prema tome brzina v i poznati polozaj tac
ke ubacivanja rakete u риtаnји potpиno odre
dujи i samи putanjи. No jasno . је, da је u 

631 82 7.70 10.8 

1 

1 

634.86 82 7.74 10.9 
69.90 74 0.94 1.3 

148.29 50 2.97 4.2 
573.58 80 7.17 10.1 
207.60 60 3.46 4.9 

1 1 

praksi te8ko podesiti da brzina u zavrsnoj 
tacki lansiranja Ьиdе no.rmalna na radiиs vek
tor. Na Sl. 3 ovakve slиcajeve ima.mo u tac
kama Ъ i с, ali i tada pravac brzine pada duz 
tangenata na elipsи u tackama Ь i с, samo се 
iznos brzine и tacki р, kоји treba odrediti iz 
posmatranih polozaja rakete и toku kretanja, 
Ьiti nesto veci nego sto је postignиta zavrsna 
brzina .rakete u tokи rada motora. 

р 

г 

Slika З 

.Pored elipse иbacivanja U· риtаnји и o.ko
lini· pericentra na Sl. 3 date sи jos dve elipse · sa 
v = 9 Kт/sek i т= 6650 Кт, i v = 8 Kт/sek 
т= 6600 Кт. Na slici је upadljiva promena и 
velikim osama ove tri elipse. Као sto se vidi 
ogromne promene u otstojanju apocentra na
stиpajи i pri malim promenama bi"zina i ot
stojanja pericentra. ~Tela male rriase izlozena 
sи znatno osetnijem smanjenjи brzine pri su
darи sa . kosmickom prasin,om ·dиz pиtanj е 
kojom se kr~cи. Ovo smanjenje је narocito 
osetlj-ivo u toku kretanja ро 1иkи pиtanje koji 

i, : 

1 

1' 

ј : 
' 
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је na'jЪlizi Zemlji, gde sputnjik pored kosmicke 
pra.Sine nailazi i na ces.tice Zemljine atmosfere. 
Z·bog toga se pri svakom obilaskи brzina spиt
njika и pиtanji smanjиje, ta.ko da se mesto ро 
elipsi oh krece ро elipticnoj spirali sve dok 
ne иdе и gиste slojeve atmosfere, gde је ko
cenj е tako ј ako da pada na Zemljи na isti 
nacin kao i meteori ti. 
. Slicna rasmatranja mogli bismo izvesti i 

kod ubacivanja ·и риtаnји и okolini apocentra. 
Iako је и tom trenиtkи potrebno r~keti saop
sititi manjи brzinu od brzine ро krиgu и datoj 
tacki, ipak је иbacivanje и риtаnји jednog 
spиtnjika neprakticno izvoditi na ovaj nacin, 
jer bi se иtro8ilo mno·go viSe goriva za izdizaцje 
rakete do apocentra. No pri иbacivanjи rakete 
и риtаnји oko Sиnca ovakva rasmatranja mogи 
biti od in~eresa. Strиcnjaci и SSSR odlиcili sи, 
verovatno iz - opra.vdanih razloga,. da raketи 
иЬасе u риtаnји иsmeravajиci је prema Ме
sеси, koji se tada nalazio и pravcи Zemljinog 
kretanja oko . Sиnca. Pre poletanja raketa је 
zaj edno sa Zemlj om imala и tom pravcи brzinи 
od 30.3 Kт/sek. Na ovu brzinи motori su јој 
dodali brzinи od oko 11 Km/sek za njeno oslo-:
badanje od Zemlje. Sa brzinom od oko 41 
Km/sek ona bi mogla oko Sunca da opise vrlo 
izdиzenи elipsи. Iz tabH:ce vidimo da bi na tom 
mestи Ъila dovoljna brzina od 42.2 Кт/ sek ра 
da raketa ро paraboli ode iz Sиnceva sistema. 
No od trenиtka poletanja rakete i ona i Zem-

' lja kreeи se u istom pravcи oko Sиnca. U od
nosи na Zemljи raketino kretanje mozemo 
rasmatrati kao da se obavlja и nepokretnom 
sistemи, bar и tokи kraceg vrernena. Usled 
toga Zemlja jako utice na smanjenje brzine 
koja potice od motora, tako da ona и - риtаnји 
oko Sиnca и Ьlizini svoga perihela иlazi sa · 
brzinom od oko 32 Km/sek. Као sto vidimo 
imali smo opet Ьlizи perihelsko иbacivanje и 
риtаnји. 

No mesto sto је izbacena и pravcu Zemlji
nog kretanja mi mozemo izabrati\ sиprotan 
prava.c. U tom slисаји mesto da motori pove
cavajи raketinи prethodnu brzinи oko Sиnca, 
oni је smanjиjи. Raketina pocetna brzina oko 
Sиnca smanjena је na 19 Km/sek. Iz tablice 
vidimo da је na tom mestи raketi potrebno 30 
Km/sek da bi se kretala ро krugu. Rastojanje 
izmedи · Zemlj е i rakete povecava se sada da
leko brze, te Zemlja i Mesec ne mogu znatno 
izmeniti prvoЬitnu raketinи brzinи · и odnosu 

. na Sиnce, ali је oni sada poveeavajи mesto 
da је smanjиjи kao malo cas. Koliko се biti 
to poveeanje stvar је preciznih racиna и koje 
ovde n~ mozemo ulaziti. Zbog ocevidnosti pro
sto cemo pretpostavi ti da ј е konacna brzina 
и afhelи bila 20 Km/sek i da је rastojanje od 
Sиnca do afhela 148 miliona Кт. Iz poznatpg 
otstojanja т i brzine v moguce је na isti nacin 
kao i malo cas naci da се velika polиosa ra-
ketine elipticne pиtanje biti а= 95 miliona 
Кт. Kako је s druge strane poznato da је kod 
elipse Оа = т= а(1 +е), to ako za т i а zame
nimo dobivene vrednosti dobijamo da је е---:: 
0.558, i Ь = 79 miliona Кт. Kreeиci se ро ovoj 
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elipsi raketa bi stigla na daljinи od 42 miliona 
Кт od Sиnca, dok se Merkиr priЬlizava Sиnси 
do na 46 miliona _Кт. U oЬlasti izmedи Sиnca 

. i Merkиra mozemo svakako иzeti da је gustina 
kosmicke prasine dovoljna da izazove osetno 
smanj enj е raketine brzine, usled cega bi р ос ео 
proces njenog spiralnog - priЬlizavanja Suncu . 
na kome bi posle nepoznatog broja obilazaka i 
zavrsila. 

No izmedи ova dva grarнcna ~lисаја иba
civanja и риtапји mi mozemo zamisiiti bezbroj 
drиgih mogиcnosti, sa drиgim pravcima i re
zиltиjиCim brzinama, koje _ i dale povoljnije 
putanje. Na taj nacin i planirajи se pиtanje 
do velikih planeta Sиnceva sistema. Sovj etska 1 

kosm.icka raketa pretstavlja prvi korak na to
me pиtu. 

Р.М. fluтkovic 

Re ·sume 

Fusee oosmique - Gratnd succes de 1а science et de 
la technique 'dcms URSS 

- Р. DШ'Ilrovic -

Dans la premiere pa·r.tie de l'ЭJrticle se trouvent 
les donnees sur l.a :fusee ·cosmdque et les ;instruments 
dans le Фntainer. On donne les grandewrs pour des 
distances differenies et оа1 oonc.lue qu'il n'y .а pas 
·ьeauooup de . chances pour les oЬservartdons ulteri
eu·res des objets paxei1s:. 

On donn.e ensuite l'hiJStoiтe des, LOOn.ides ·d'apres 
Adarn.s. On montre ·PaJr l'equation de viftesse que les 
mouvements ciтculaires et pa,raiЬo1iques sont excep
tionels. Le taЬleau donne К, et l.a vitesse circuJ.a.ire 
(Vo) et paмЬo1dque(v') rpottlr les astrres et les distan
ces diferentes. 

. Darns la tтoi!Sieme parti.e оп di'SCUte sur le lan
cement d'un spou1m.ik au voisinage du pericentre. 
Si le lancement d~ la fusee oosm.iquJe avait lieu dans 
la directi.Oill opposee, on pourrait avoir le ' lancemen t 
aru voisinage de l'apocentre. Darn:s се cas l'excentri
cite de -l'ol'IЬite serait IЬeauroup plus gr.ande. 

АМЕRIСКА KOS/МICKA RАКЕТА 
Dva meseoa. poslie lainsirramja, sovjetske k'OSmicke 

mkete, nJetnim tm&om p()sla је, sa Кејр K·a.riaverala, 
i a.muickia. .mketa. »Јuьо П« noseci Meseeev sa.telit 
»Pionir IV«, 3 ma.rta. 1959 godine. 1 ovaj peti pokuSa.j 
1111DSiraaja za.vrsio se sa.mo delimicnim uspehom, stim 
da је postignuta. brziioa. osloЬadanja od zemljirne teze, 
ali, 4 marta, u 23 баsа. i 24 minuta, »Pioni:t IV« proSa.o 
Је kraj Meseca. IDa. rastojamju od oko 59.000 km, umesto , 
OOekiWIIlih 16 do 32 hiljade, })O!Sle prvih OasOVI8 ' leta. 
Кlиaktelistike putanje ove IDove kosmicke raltete ra
cu/Daju se 1dia. бе Ыfi: rastoja.nje od Sunca u perihelu -
146,790.400 km а u afelu.....:.. 169,326.400 km, sa. per.iodom 
oЬiJaZenja, oko SUIDca od 392 dana, sto znaci sa ne
znatnim otstupanjem 011 . ZemlJ.ilne putanje kruzenja. 

LANSIRANJE ))IZVIDNICE 11« 
Sa oko godilnu i ро dana za.kaS.njenju., na.jzad је u 

putaцju k.ruienja oko Zemlje ·uЬaeen- satelit »Izvid
IDica« u pmvoj velicilni sa kojom se u poeetku raeu
!Dalo: teiilnom satelita od 9,6 kg i preC.nikom od 0,5 m~ 
:I.лшsilmn,je је оЬаvЈ.ј$ю '17 februa.ra, iz Ьаzе u Кејр 
Кlalniavel'l81u. -N~iЬ putaцje u !Odnosu na ekvator 35~. 
Obliik: puta.nje joS је IIJoei)OmJ8t, a1i se racuna sa traja,
njem krџienja od IDia.jviSe nekoliko vekova, do naj
mlllnje 10 .godiloa,. »lzvidni.ca П«, ьavodno, rii.spolaie 
ureda.jima, za. fotografsko meteorolosko osmatralnje koji 
mogu da rade 12 daina. 
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О PUTANJAMA PROJEKTILA КА MESECU 
Pri danasnjim tehnickim иslovima mora se 

pri izbacivanj-и rakete prema Меsеси racиnati 
sa tim da ona najveci deo риtа treba da prede 
kao balisticki projektil. То znaci posle reak
tivnog pogona od nekoliko minиta, koji Siluzi 
da se raketa izdigne 'izna:d guscih slojeva at
mosfere ( do nekoliko stotina kilometara iznad 
povrsine Zemlj е) i da za to vreme postigne 
potrebnи brzinи, pogon prestaje i raketa po
cinje da leti pasivno pod dejstvom &ila и ·cijem 
se роlји kreee. 

Za odredivanje pиtanje projektila и tak;;;
vom slисаји neophodno 1је: 1) tacno poznavati 
sile koj е dejstvиj-и na proj ektil и tokи nj ego
vog leta, i 2) tacno poznavati tzv. poeetne 
uslove, tj. ·и datom trenutku vremena pozna
vati polozaj mesta izbacivanja, pravac i smer 
izbacivanja projektila, odreden napr. иgJom 
prema vertikali, i. velicinи brzine. 

Kad је rec о silama koje dejstvиjи u pro
storи kojim se projektil krece sa Zemlje ka 

, Меsеси, onda su one dosta raznovrsne i pri
licno brojne. Pored dejstva Zemljine, Mese
ceve i Sиnceve gravitacije postoji i dejstvo 
pritiska Sиncevog zracenja kao i иticaji spljo
stenosti Zemlje, etkscentrienosti putanje Me
seca oko tezista sistema Zemlja-Mesec, nagiba 
Meseeeve putanje prema ekliptici, zatim usled 
kret~nja sistema Zemlja-Mesec oko Sиnca i 
nЩjzad inercijalnih sila (centrifugalne i Ko
riьlisove sile) иsled rotacije sistema Zemlja
Mesec oko zajednickog tezi.Sta. Postoji cak i 

· uticaj, ра ma i slab, otpora и gornjim sloje
vima atmosfere. Sa strane sila koje dejstvujи 
proЬlem о ikretanjи rakete је vrlo slozen. Pri 
tome narocito treba istaci cinjenicu da na svo
joj putanji projektil nailazi na vrlo ozbiljne 
promene polj а sila. То polj е ne samo sto nij е 
homogeno, vec postoj е izvesni karakteristicni 
polozaji . i pojasevi. Napr. posmatrana prema 
Sиncevoj gravitaciji Zemljina gra'fitacija nad
masa Sиncevи samo do 259.000 kin od centra 
Zernlje, а Meseceva s1amo do 29.000 km od 
centra Meseca. Sa drиge strane gravitacije 
Zem:lje i Mes·eca posmatrane za sеЬе · sи и tak
voj razmeri da је do oko 346.000 km od Zem
lje prema Mesecu Zemljina gravitacija јаса 
od Meseceve, а 38 .. 000km do Meseca Meseeeva 
gravitacija na·dma·sa Zemljinи. Uticaji gravi
tacija ova tri tela (Sиn·ca, Zemlje i Meseca) 
na cetvrto te1o - raketи nisu ovim S'asvim 
razjasnjeni. Naime, stvar se komplikиjje cinje
nicom da se sistem Zemlja-Mesee krece oko 
Sиn·ca а Mesec olko Zemlj е. Pri tome ј е br
ziria kr~tanja sistema Zemlja-Mesec, cije је 
teziste na pravoj koja spaja centre Zemlje i 
Meseca, ali и иnиtrasnjosti Zemlje na 1630 
km ispodl Zemljine povrsine, takva da centri
fиgalna sila koja se usled to:ga pojavljиje .po
stize da se и tezistи sistema Zemlja-Mesec ne 
oseea dejstvo ~иnceve gravitacije. Idиci prema 
Suncu pojavljuje se postepeno uticaj dejstva 
Sиnceve gravitacije kao gradijent ove prome-

ne, ali је jos и okolini Meseca ·oko stotinu риtа 
manjt od _ Zemljine teze. Stoga se ·u poredenjи 
sa dejstvom Zemljine i Meseeeve gravitacije 
Sиnceva gravitacija pri proucavanjи kretanja 
rakete od Zemlj е ka Меsеси moze .zanemari ti. 
Na taj se nacin prvobitni proЬlem cetiri tela 
(raketa, Zem.lja, Mesec i Sunce) nebeslke me
hamke svodi na proЬlem tri tela (raketa; Zem-
lja i Mesec). · 

Osim toga ozbiljna ispi tirvanj а su pokazala 
da se i иticaji otpora gornjih slojeva atmosfe
re, nagiba putanje Meseca, ekscentricnos·ti 
Me8eceve pиtanje i pritiэka Sиncevog zracenja 
mogu zanemariti. Ovo ne stoga sto bi dejstva 
ovih sila bila Ьeznacajna" VeC sto sи ta dej
stva velicine manjeg reda и poredenjи sa dej
stvom ostalih nezanemarenih sila. Njihov uti
caj i иdео su иnekoliko procenjeni, tako ·da sи 
priЬlizno poznate gre8ke koje mogu nastиpiti 
njihovim zan~marivanjem i tako ipak иzimati 
и oЬzir. 

Prema tome, оп о sa cim se mora racиna ti 
kao sa osnovnim· i glavnim uticajima pri kre-
tanju rakete jeste: -

1) Zemljina gravitacija, 
2) M~ceva gravitacaja, i 
3) inercijalne sile (centгifugalna i Korioli

sova) иsled obrtanja sistema Zemlja-Mesec oko 
tezista. · · 

Kad se јоо иzme и obzir da sи masa i di
menzije rakete neznatne prema masi i dimen
zijama .i Zemlje i Meseca, onda se mehanicki 
proЪlem odredivanja kretanja rakete и nave
denom роlји moze postaviti kao tzv. ogranicen·~ 
kruzni proЬlem tтi tela ili naтoCiti asteroidn~ 
рrоЫет. То znaci, pored svih vec pomenиtih 
zanemarivaцja i иpro8·cavanja proЬlema, pret
postavlja se jos da - sи pиta:rije Zemlje i Me
seca oko zajedniCkog teZista komplanarni kru
govi. Osw toga se uzima da је pиtanja rakete 
ravna i da leii и ravni odredenoj pocetnim 
po1ozajem rakete {koji sam treba da Ьиdе и 
zajedniokoj ravni pиtanja Zemlje i Meseca) i 
polozaj em Zemlj е i · Meseca. Sile odredиj и 
oblik pиtanje rakete. 

Sa drиge strane pocetn1 иslovi i njihova 
tacnost su od ve1ikog znacaja za polozaj pu
tanje. Stoga је, napr. izvanredno vazno moCi 
tacno . odrediti visinи nad Zemljom, pravac i 
smer izbacivanja prema vertikali kao i velici
nи Ьrzine и trenиtkи izbacivanja, tj. u trenut
kи kad pocinj е slobodni let rakete. 

Dи~Ьljim ispitivanjima је utvrdeno da sи _ 
razlicite posledice иcinjenih gre5aka kod poje
dinih pocetnih podataka i odredene sи granice 
ovih gresaka. Napr. pokazalo se da su posledice 
gre8aka pri odredivanjtt visine izbacivanja 
mnogo manje od иticaja greske и pravcи izba
civanja ili od gre8ke и velicini Ъrzine. Ovo 
najbolj е pokazuj е neuspeli pokиsaj izbacivanj а 
rakete prema Меsеси и SAD .oktobra prosle 
godine, pri сети је иtvrdeno da S'U ucinjene 
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t и Matemati~kom institиtи Sovjetsike akade- иslovljeno dиzinom rada raketnih motora. Ovaj 
mije naиka, greska od samo 10-2 radijana . oЬlik se postepeno deformise а naro~ito osetno 
(nesto malo vise od pola stepena) и pravcи pri priЬlizavanjи Меsеси i to ne tek po8to 
iZ'bacivanja rakete prema Меsеси · povla~i gre- иdе и иzи oЬlast oko Meseca u kojoj'- Mese~eva 
skи od 1207 km и rastojanjи od cilja koji treba gra.vitacija nadma.Sa Zemljinu, vec i ranije. 
pogoditi - konkretno od povrsine Meseca. Ra~иna se da: је vec na 66.000 km od centra 
Gre8ka и po~etnoj brzini ima jos teze posle- Meseca dejstvo Meseca na raketи-projektil 
dice. Pored toga ovakve gre5ke u po~etnim takvo da ти znatno remeti osnovno kretanje 
podacima иti~и i na brzinи kој-џ raketa treba 
da ima kad dode и blizinи Meseca. Sasvim 
ta~ne po~etne podatke је tehni~ki vrlo te5ko 
ostvaгiti, jer se izbacivanje ne moze izvoditi 
neposredno sa povrsine Zemlje. , 

Kad sи poznate sile koje dejstvиjи na neko 
telo i po~etni иslovi, proЬlem о kretanjи tela 
treba da se moze resiti i odrediti pиtanja tela. 
Ovde treba na osnovu zakona nebeske meha
nike и tom smislи odrediti pиtanju rakete od 
Zemlje prema Меsеси. Medиtim, i posle svih 
иproscavanja koja smo и~inili ovaj proЬlem 
ne moze da se resi matemati~ki sasvim ta~no 
и kona~nom оЬИkи, vec samo pri,bliZпo kori
steci se raznim numerickim metodama i elek
tronskim ra~иn.Skim automat~a. Na ' taj -nacin 
odredene ove putanje nisu neke proste krive 
linije, ali se priblizna slika о njihovom tokи 
moze tpak dobiti narednim razmiSljanjem. 
Naime, iz mehanike је poznato da ј-е pиtanja 
izba~enog tela,; koje se krece slobodno pod 
dejstvom Njиtnove sile gravitacije iz nepo
kretnog centra, elipsa (i krиg) ili parabola ili 
hiperЬola. Stoga, ako se radi о raketi izba~e
noj sa Zemlje, onda sи ti uslovi priЬlizno is
pиnjeni do na dosta veliko rastojanje od Zem...: 
lje (preko 300.000 km). То opet zna~i da ро~ 
lazni ob1ik putanje rakete izba~ene na Mesec 
moze bi ti eHpsa, paraЬola i hiperЬola. Raketa . 
се, kako znamo, moci da se oslobodi Zemljine 
teze i rda ode sa Zemlj е р о paraЬoli, ako se ne 
sиvise daleko od Zemlje izbaci brzinom · od 
11,2 km/sek, а da се ta pиtanja biti hiperЬola, . 
ako brzina Ьиdе veca od 11,2 km/ sek. Dakle 
Mesec se moze dostiбi, ako se sa Zemlj е pode 
ро paraboli ili ро hiperboli. Medиtim, moze se 
Mesec dostici i ро elipsi, kad se pode ·brzdnom 
manjom od 11,2 kтn/sek, ali ne mnogo manjom; 
ри tanj а mora bi ti ј ako izdиzena elipsa da bi 
mogla dostiбi do pиtanje Meseca oko Zemlje. 
Najmanja brzina izbacivanja rakete koja jos 
dopиsta da se dospe do pиtanje Meseca iznosi 
oko 10,9 km/sek. Pri brizinama koje оvи naj
manjи brzinu nadmasиjи, ali sи manje od br
zine oslobo'davanja, _pиtanje се blti elipse koje . 
sekи риtаnји Meseca oko Zemlje и dve tacke. 
I ovo se odnosi na izbacivanje rakete na visi
hama koj е ne prelaze stotine kilometara. 

OЬli'k citave putanje rakete, posmatran sa 
Zemlje, mogao bi biti ovakav samo kad ne bi 
bilo Meseca i por~"'lecaj а kretanj а koj е on 
izaziva. ,stoga се samo polazni oЬlici pиtanja 
raketa od Zemlje prema Mesecu, posmatrani 
~а Zemlje, moci biti elipse, paraЬole i hiper
bole. (Krиg ne dolazi и obzir, ako se ra~иna, 
kako smo rekli, sa izbacivanjem na visinama 
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Sl. 1-2 

prema Zemlji. Najzad, raketa ЈРО takvoj vise 
ili manje promenjenoj pиtanji dqlazi do Me
seca ili u njegovи Ьlizinи. Uglavnom se ne 
ra~иna sa nekim direktnim pogotkom cilja, 
vec vise sa ti:m da se raketa priblizi Меsеси · 
sa malom brzinom da bi silom Mese~eve gra
vitacije mogla biti privиcena tako da padne 
na Mesec. Takve pиtanje nas ·dovode sa Zem
lje na Mesec, omogиcavajи raketi da padne 
odnosnQ sleti na Mesec te se m.ogи zvati sletne 
pиtanje. Neke od njih sи prikazane na sl. 1. 
Pri tome, и slи~аји da ј.е polazni oblik pиtanje 
rakete sa Zemlj е· parabola i · hipeгbola sиsret 
sa Mesecom i pad na nj ega se moze dogodi ti 
samo na uzlaznoj grani, dok kad је polazni 
oЬlik pиtanje elipsa susret sa Меэесоm se 
moze ~ogoditi i na иzlaznoj i nЧl sHa.znoj grani 
elipse. 

'Od interesa sи i pиtanje koje nas dovode 
и blizinи Meseca, ali tako da se raketa ne za
drzi i padne na Mesec vec da se vrati natrag 
na· Zemljи. Takve pиtanje mogи ili obilaziti 

, oko Meseca ili ти se samo priblizavati bez 
obilazenja ра se zovи oЫetne i doletne. Ove 

, pиtanje su uglavnom и polaznom oЬliku prema 
Zemlji elipse, i to doletne samo elipse. N eki 
pгimeri ovakvih pиtanja prikazani su na 81. 
2. Napr. sl. 2, Ь pokazиje slи~aj kad је Me
secevom gravitacijom elipti~na pиtanja rakete 
deformisana и krivи oЬlika osmice. 

Uopste sиdЬina rakete koja је izba~ena sa 
Zemlje i dospela и Ьlizinи Meseca, bez oЬzira 
ро kakvoj је putanji krenula sa Zemlje, odre
dena је napr. rastojanjem od Mese~evog cen
tra и najЬlizem polozajи, zatim pravcem i 
veli~inom 'brzine na tom mestи. Samo, ako је 
na tom mestи brzina manj а od brzine krиZenj а 
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oko Meseca raketa се и · svakom slu~aj и pasti 
na Mesec, ЬПо direktno bilo posle viSe ili 
manje spiralnih zamotaja. Dalje, ako bude 
jednaka brzin~ krиzenja ili .veca od nj~ ali 
manj а od brz1ne oslobodavan] а od Meseceve 
gravitacije, raketa с:. ,se pretv.oriti u ~~tac~i 
satelit Meseca i krиz1ce oko n]ega. Isp1t1van]a 
su pokazala da ovakav ve5ta~ki satelit Meseca 
nema izgleda da se dиgotrajno okrece oko Me
seca, tj. da njegova pиtanja nije stabilna. Naj
za·d, kad brzina na navedenom mestи bude 
veea od paraЬoli~ne brzine prema Меsеси, ra
keta се proci mimo nj ega kao sto se to desilo 
sovjetskoj raketi izba~enoj 2 janиara o.g. Po
lazna . ри tanj а te rakete _ ј е u odnosи na Zemlj и, 
kako znamo, bila hiperЬoli~na, ра је и Ьlizini 
Meseca izmenjena i pretvorena и hiperЬolicnи 
риtаnји u odnqsи na Mesec sa zizom u Меsеси, 
sto naravno vise nije grana hiperЬole, kad se 
posmatra sa Zemlje, jer se Mesec krece. 

DODATAK 

Na prethodni nacin uprosceni proЬlem kretanja 
rakete na putu Zemlja-Mesec moze se u oЬliku aste
roidnog proЬlema matematick·i formulisati na na
redni nacin (sl. З). Neka rnasa Zemlje bude m1, Me
seca mz d rnkete m. Neka se poloiaj ralkete ogreduje 

· prema tezistu О sistema Zemlja-Мesec vektorom po
sozaja r ·i neka r1 i r, iЬudu rastojanja rakete - pro
jektila Р od centra Zemlje Т i centra Meseca L u 
proizvoljnom t:renutku vremena t. Tada osnovna di
namicka jednacina tog tipro8cenog proplema u vek
torkom obliku glasi 

(1) 
d1r mm1 mm1 

m dtl =- k1 ~ r 1 - k 1 ---r;a r 1 + 
... 

+ mw1 r+ 2m(v х w), 

gde је sa ~ obelezen vektor trenutne ugaone brzine 
obrtanja prave koja spaja centre Zemlje i Meseca 
oko teZiМa О u ravni njdho;vih putanj:a, v vektor 
brzirie · rakete, а k 2 је gravitaoiona konstanta. Pri 
tome је w ~ 2,66.10-& rad/sek 

р 

St. 3. 

Vektorskoj diferencijalnoj jednacini (1) odgovara, 
ako ostajemo pri nasoj pretpostavci kretanj а rakete 
u ravni kruinih putanja Zemlj~ i Meseca, sistem od 
dve diferenoijalne j'ed!nacin:e drugog reda. Kad se 
polarne ikoordinate r i е ' gde је /rl = r, а е је ugao 
koji obra·zuje vektor polozaja r i osa TL orijentisana 
od Т ka L, onda iz tih dveju diferencijalnih jedna
Cina treba odre-d·iti r i е kao funkcije v-remena t i 
tako doЬiti tzv. konacne jed·nacine kretanja rakete. 

', Cetiri integracione konstante koje se pri integraciji 
takvog sistema d.fferencijalnih jednacina pojavljuju 
mogJe bi se odrediti iz poeetnih podataka, tj. na 
osnovu poznavanja vrednosti potega ro i polarnog 
ugla ео u trenutku izbacivanja to kao i vrednosti ra
dijalne Vro 'i transverzalne Ve0 brzine u tom istom 
poc:etnom trenutku. Tako <Ьismo doblli mogucnost da 
za svaki buduci trenutak vremena taeno odredimo 
Poloiaj rake.te na putanji u odnosu na malocas iza
bran·i sistem. Osim toga mogИ Ьi,smo odre·dili i jedna-

cinu putanje u polamim koordinatama u oЬliku neke 
jednacine 1 

r=r(e) ! 
i prikazati је grafick·i. 

Naialost sistem od dve pomenute diferencijalne 
jedna.Cine drцgog reda sa nepoznati-m funkcijama r 
е od n~visno promenljive t :ne moie se matema

ticki tacno integraliti u konaёnom oЬliku. Radi toga 
se, kako smo vec pomenuli, priЬegava n·umerickoj 
integraciji pomenutog sistema koristeei se pri tom 
~acunskim a·utomatima, ра slika putanje priЬli.Zno 
konstruise, а traieni poloiaj odret1uju interpolacijom. 

Ako se jednacina (1) skrati masom т rakete, 
moze se ta ista jednacina napisati i u narednom 
oЬliku (vidi М. Milankovic: Nebeska mehanika, 
str. 91) 

(2) 

gde је 

d1r ~ 
dt• = grad и+ 2 (v х w) 

m
1 

· m
1 

1 
и=- k1 -- + k1 -- + - со2 r1 

r1 r 1 2 

sto nije tesko proveriti. U ovom smislu је · ovaj pro
Ыem re5avao Jegorov i postigao zasad najpouzdanije 
.rezultate. On је pri tome koristio c-1-njenicu da dife
rencijalna jednac.ina (2) ima jedan prvi integral u 
oЬliku 

1 . 
- - V

11 =U+h, 
2 -

poznat pod imeno-m Jako15ijeva integrala asteroidnog 
proЬlema, а koj.i је ustvari integral kineticke ener
gije sistema 1 u :kome se konstanta h odret1uje iz po
cetnih uslova. 

. Kad se ·U jednacini {2) zanemari od inercija1nih 
sila samo Koriolisova sila, ona 'Ьi dobila vrlo prost 
oЬlilk: 

d1 r 
т=gradи. 

·таdа ne ·Ьi nimalo ·bilo te5ko proЬlem postaviti i u 
oЬliku t. zv. Lagranievih jedna.c.ina druge vrste 

d ( дL ) дL · 
dt дq't - дqt =0, (i = 1,2) 

·gde је L = т -f и = т - V .Lagranieva funkcija 
iJi slobodna energija, ako ј'е Т kineticka energija si
stema, а U funkcija sile i V potenoijalna energija 
sistema. U uveЏenim polami-m koordinatama Ьiсе 

1 
L =2- (r'1 -t r1 е'1) + U 

Naravno i ranije i ovde treba r1 i r: izraziti pomoeu 
f' i е i drugih poznatih konstanata prema sl. з, sto 
nije tesko. \Osim toga treba kao generalisane koordi-

. nate uvesti ql = r i qs ·= е 
Met1utim, proЬlem i tada sa matematickog sta

novdsta ostaje v,rlo teia:k i ne ipOkazuje da s:e тоZе 
. resiti u nekom podesnom konaenom obliku. 

т. Р. Anctelic 
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Summary 
On the trajectories of projectiles towards the moon 

- Т. Р. Angelitch -
It ·is shortly e~posed how the probJem of the 

rocketflight from the earth to the moon can Ъе sta
ted as the asteroid proЬlem of celes.tial mechanics. 

· The author shows then that Ьу. neglecting only the 
Coriolis force the proЬlem can ·Ье treated Ьу means 
of the Lagrange's equations f0r th:e case of potential 
field of forces. 
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ВУЛКАНСКЕ ПОЈАВЕ У КРАТЕРУ АЛФОНСУС 
Старо и много nута дискутовано nитаље: има ли 

данас на Месецу активног вулкана? У XVIII веку 
В. Хершел је nриметио светлеhе тачке на тамном 
делу Месеца, и ове је он сматрао светлостима Ме
сечевих вулкана. Тачнија исnитиваља су, међутим, 
nоказала, да је Хершел видео сјај јако рефлекту
јуhих nега [1], као што су, наnример, зидови кра
тера Тихо, Аристарх и др. 

Неки nосматрачи у nрошлом веку веровали су 
да . су открили вулканску активност у кратерима 

Linne и Taquet. Ови кра тери мељали су свој изглед: 
некад су изгледа,...ли као дубоке јаме, а некад као 
исnуљене висоравни [2, З]. Мада ови nодаци nотичу 
од nосматрача доброг гласа (Elgeтt, Klein, Madler, 
Neiэon, Schmidt, итд.), ипак се они не могу сматрати 
веродостојним, јер су nосматране промене могле 
настати и оnтичким nутем: nроменом угла осветља

ваља. Иста је ситуација и са оном новом творевином 
што је, наводно, L. WШшеk открио поред кратера 
Хиzикус. Може се, дакле, на крају, констатовати 
да nроблем вулкана · на Месецу није био _ решен у 
nрошлости. 

1957 године Д. Алтер је снимио Месец у инфра
црвеној и ултравиолетној светлости рефлектором од 
60" (1З1 с.м.) Маунт Вилсон обсерваторије. У току 
nосматраља, у кратеру А.љфоксус, он је приметио 
неку гасовиту nојаву. О веродостојности свог nо
сматраља, међутим, Алтер се није могао уверити. 
Кратер А.љфоксус налази се око средине оног дела 
Месеца који нам је стално окренут~ Он сnада у веће 
кратере: пречник му је 112 к.м. .. У унутрашљости до
бро ~е види централна избочина. У унутрашЊости 

. овог ' кратера, са великим увеличаљем, можемо 
уочити више nукотина и удуб.Љеља. Селенографска 
дужина кратера је -2° 47',87, а ширина -1З0 20',81. 

Оnажаља Д. Алтера заинтересоваЛа _ су совјет
ског астронома Н. КоЗирева. После дужег nосма
траља, он је З новембра 1958 године у 4h -(по москов
ском времену) nриметио nотамњеље централне из
бочине кратера. После два сата избочина је nоново 
добила свој ранији сјај, шта више светлила је још 
јаче. Козирев овако објашљава ову nојаву: nотам
љеље је проузрокована избаченим nеnелом, а јачи 
сјај nоследица је утицаја вулканске . Јfаве. 

У исто време, рефлектором од 122 с.м. .оnсерва
торије у Симеису на Криму, начиљен је сnектограм. 
У сnектру, на таласној дужини од 47З7 Ангстрема, 
пронађена је аnсорпциона ли~ија двоатомноr угље
ник:а. Ово је сигуран доказ о вулканског nојавИ [4]. 

· 19 новембра, :Ьr Н. Р. Wilkins, претседнИк Међу
народног друштва за · Месец (Internati'Onal Lunat' 
Soci•ety), . у Bexleyheth-u (Енглеска), nосматрао је 
овај кратер и:Нструментом од 15 1/4". Он је у кра
теру, јужно од централне избочине, приметио једну 
црвену nегу, ·која се није налазила на ранијим 
снимцима старих nосматрача, ни на ултравиолетним 

и инфрацрвеним фотографијама Алтера. Пречник 
црвене nеге износио је око 2 миљ~ (З,2 к.м.). 21 но
вембра сарадници звездарнице "Уранија" у Будим
nешти такође су nриметили ову nегу, али по љи
Х'Овој оцени она је била сива. Према љиховим nо
сматрачким nодацима nега је била елиnтичког 
облика, сиво-nлаве боје и тамнија од околног зем
љишта [5, 6] . . 

Аутор овог чланка одредио је, 25 новембра 1958 
и 19 јануара 1959, албедо ове нове nеге. Он је добио 
0,.045 односно 0.047 [7]. 

На ОСН()ВУ ,набројани?' nосматрачких - података 
може се са доста сигурности реhи да ј е на Месецу 
nосматрана вулканска ерупција. То nотврђују: 

1) nромене сзаза централне избочине, 
2) аnсорпционе линије молекула двоатомног 

уrљеника у сnектру, 

З) чиљеница да је Wil!kins пегу .видео као цр
вену тачку, а nосле три дана боја ове nеге стварно 
је била сива и сиво-nлава, 

4) гасовита nојава, коју је nосматрао Алтер, а 
која се може сматрати nредзнаком вулканске еруп-
ције. · 

Откриhе Козирева и Wilkins-a врло је важно 
с nогледом на изучаваље проблема nостанка Месе
чевих кратера. Ако стварно има ~улканске- актив
ности на Месецу, онда је сигурно да су велики 
кратери настали вулканским дејством. У вези с тим 
значајна је констатација N. В. Richter-a. Richter је 
nока~ао . да су кружне . nланине Месеца различите 

.од вулкана, али су веома сличне улегаљу земљи

шта, тзв. калдерима и Маар-има, који су настали 
услед вулканске активности. Није искључено да су 
и Месечеви кратери сличне творевине [8, 9]. 

(Превод: Т. Ћ.) 
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Summary 

VOLCANIC APPEARINGS IN ТНЕ CRATER 
ALPHONSUS 

- Lajos Bartha -

D. AJJte~ depioted in 1957 а foggy арреатеnсе in 
the orater AZphonsus, and N. Koz.irev od· зrd Novem
ber 1958 observed that the central top of that crater 
g.rew dark . in two hours. Н.Р. Wilk.ins, too, oЬserved ' . 
on NovemЬer 19th а ·red spot Ш1 this orater and the 
author of the .axtiele for al'Ьedlo of this -spot f6und 
оп 25th Novщnber 1958 and on 19th Janua-ry 1959 the 
value 0,045 respectively 0,047. One can conc1ude due 
to these data with certain certitude that the volcanic 
erwption i-s in question. 

о 

In Memoriam ~ 

Професор МИЛАНКОВИЋ МИЛУТИН*) 
(28. v~ 1879 - 12. xtt. 1958) 

Усnомена која остаје за човеком, везује се би.цр 
за улогу и значај љегов у друштву и средини у 
којој је живео, или, најчешhе, за карактер и осо
бине Љегове уоnште. Код човека - научника, она 
се nовеЗује редовно за љегова дела, љихову научну 
вредност, или још за углед и nризнаља што ИЈ.'; је · 
он кроз свој научни рад временом стекао ... 

Професор Миланковић, чијој сени одајемо да
нас дужну nошту, приnадао је оној изузетној врсти 
људи, који за собQм остављају трајну усnомену и у 
једном, и у другом погледу . . . Мислим да не гре
шим ако тако кажем! Био је то и научник достојан 
пуног nоштоваља, и човек, у правом смислу речи! ... 

Заиста, сви ми који смо имали ту ретку срећу 
да га познајемо, сећаhемо се увек срдачности и 
отворености са којима нам је прилазио, без обзира 
на то По каквим му се nитаљима обраћа:мо; cehahe~o 
се љегове сnремности да нам укаже noмoh, кадгод је 
то било у љеговој могућности. А, сећаhемо 11а се и 
као свог некадашљег професора са Универзитета, 
наставника и учитеља, К'Оји је своје знаље, богато 
и неисцрnно, са лакоhом и топлином, својственим 
само вели:к:им људима, nреносио на нас Млађе .. . 
Па, не само то! Јер, са исто толико лакоhе, захва
љујуhи својим nосебним квалйтетима и сnособно
стима, он је умео да код својих слушалаца nобуди 
интересоваље, или, још више, да пресади љубав 

•. према оној науци, чији смо приврженици, - према 
астрономији! Ко ~еђу нама није, још на почетку 
своје каријере, или још као ђак и сТудент, прочитао 
љегово мајсторски и са nуно маште написано дело 

\ "Кроз · Ва_сиону и векове", - деЈЮ које је доживела 
и неколико страних издаља, и из кога читалац на 
ванредно занимљив начин сазнаје многе поједи
ности из науке о небу и о љеном ис~оријату, а nо
себно . о nостанку Земље и фазама кроз· које је она 
током дугих временских nериода пролазила! ... 

Као научник, професор Миланковиh оставио је 
незабора,вну усnомену кроз низ дела и радова, на 
које hемо се часак к.асније унеколико осврнути. 
Оно, међутим, што nосебно карактерише љеrа као'L
научника, то су велика инвентивност и .-тактичност 

, у раду, . упорном и непрекидном, било да су у_rпи
таљу научни пробле~, · или nак љегове историске 
студије у вези са развојем астрономске мисли, или 
чак_ и чиста поn:уларизација науке ... Par;., ~оже се 
реhи, до задљег ч;аса живота ... Да, ова] седи на
учник, био је још до недавна активан, а тад га је 
изненадно обољеље · везала за noc-:reљy и nрисилило 
на nотпунИ мир ... Можда је та имобилност и ути
цала на љега, nодгризала га_ и прекратиЛа му јоШ 
могући живот _ и стваралаШтво?! , · 

Професор Миланковиh .Р~дио се у Даљу. Гим
назиско школоваље завршио 'је у Осијеку, а своје 
студије на Техничкој високој школи у Бечу, где је 
и -докторирао 1904 године. Приnремао се, з·а грађе
винског инжељера и_ сnецијализовао за б~онску . 
високо- и нискоrрадљу, па се као стручњак · убрзо 
заnосТио у једном бечком великом грађевинском 
nредузећу. Статика и QТЦорност материјала nосебно 
су га привлачили, и ту вероватно леже корени кqји 
ће га одвести ка динамици и механици уоnште .. . 

: И корак даље, ка .небеској механици, физици, а 
, самим тим и nродУбљељу математике и математичке 
анализе, да би се зауставио на једном новом мате
матичко-механичком nоглављу љеном, на теорији 
вектора, односно векторској анализи. Једном речи, 
оnределио се за примељену математику. 

*) Говор који је цоводом смрти проф. Милан
ковиhа одржао на комеморативном састанку сарад
ника Астрономске оnсерваторије, 18 децембра 1958, 
:М:. Протић, директор Астрономске опсерваторије. 

Овакви преокрети нису ретки у аналима науке. 
У астрономији, уnраво љеној историји, било је ви
ше таквих случајева. И, што је нарочито значајно, 
такви људи су обично носили велике измене у ра~ 
нијим схватаљима nојединих проблема, - давали 
нова, рационалнија решеља љихова. А то је случај 
био и са професором Миланковиhем, ·који је, овла
давши проблематикоl\,1 науке о васиони, и солидно 
оnремљен одговарајуhим, савременим математичким 
апаратом, убрзо нашао једно ново nоље рада, које 
he га учИнити nознатим научником широм света ... 

Пламен научно-истраживачког рада, што га је 
носио у себи, жеља . да се nосвети изучаваљу про
блема, различитих свакако , од оних на које је наи
лазио у својој сразмерно краткој инжељерској 
пракси, утицали су на nрофесора Миланковиhа и 
нагнали га да коначно nрихвати nозив и дође за 

nрофесора Универзитета у БеоградУ, 1909 године. 

. И тек ту, у новој средини, он nочиље свој . ин
тензивни научнички рад. ·у току готово nуних nе
десет годиНа таквог Р?да он је објавИо · nре.ко се
дамдесет разних дела: ·монографија, расnрава, уџ
беника. 

А проблем, чијем се решава:Њу нарочито nо
светио био, претстављао је, како га он сам у својим 
"Усnоменама" нази~а, "велики космички nроблем" 
- математичку теорИју климе. Тај проб_лем, у коме 
су исnреiiлетани раЗни утицаји', интерни и спољни, 
и који је nрофесор Миланковић · усnешно решио ' 
коришhељем И небеске механике, и астрономије, и 
теорисЈrе фи:щке, донео му је nуно признаЉе на
учних кругова у свету, мада је, због оригиналности 
примељених метода, а нарочито онда кад се no,ZJv-

1; 
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хватио био да објас~и смену глацијалних nериода 
на Земљи, наилазио и на отnор и негираља од 
стране nојединаца. Чиљеница је, иnак, да је уnраво 
због тих својих нових идеја, које су се nоказале 
као сасвим nрихватљиве · и оnравдане, био nозван 
да сарађује на великим делима, "Хандбусима", 
"Кеnеновом из климатологије, и Гутенберговом за 
геофизику. Дело »Тheorie mathematique des pheno
menes thermiqueiS«, у коме се третирају тоnлотне 
nојаве nроузроковане Сунчевим зрачељем, расnоред · 
тоnлоте у атмосферама Земље и других nланета 
Сунчева система, љено nреношеље до т·ла nланета, 
па затим дневне и годишље nромене у загреваљу 
тла и nоједИних слојева атмосфера, итд. , објављено 
му је још 1920 године у Паризу. У то време про
фесор Миланков:Иh бива изабран за члана Југосло-

. венске акаДемије знаности у Загребу, а нешто ка
сније и за члана Срnске академије наука (1925). 

"Математичка климатологија и астрономска те
орија климатских nромена", која је сем у »HandЬuch 
der Юimatolo.gie« објављена и као засебно дело, 
nреведена је J,:r на руски језик. . 

Али, најважније Дело nрофесора Миланковића, 
љеrово ,·,животно · деЛо" nретставља свакако »Kanon 
der Erdbes.tгahlung«- ,;Канон осунчаваља Земље и 
љегова nримена · у nроблему ледених доба", који је 
.издала Срnска академија науКа nред сами рат, 1941, 
и које је nуким случајем остало сачувано. Његово 

·штамnаље завршено је тек с јесенИ 1941. 

ВАСИОНА Vll, 19S·9-6poJ 1 ~ 

. Професор Миланковиh бавио се за живота и 
многим другим nроблемима, а између осталог и ре
формом јулијанског календара (1923). Његовом ре
формом обичне године бројале би по 365 дана, свака 
четврта имала 366 дана, а од секуларних година 
биле би nрестуnне само оне, које деобом са девет 
имају остатак 2 или 6. На тај начин nостигло би се 
ТО, да средља ДУЖИНа ГОДИНе !ОТОВО ПОТПунО ОДГО- ~ 
вара дужини троnске године, ТЈ. 365.2422 дана. Усво
јену неКим земљама, ту реформу нисмо своје-
времено само ми били прихватили. · 

О . раду nреминулог nрофесора Миланковића 
могло би се још много говорити, али је то немогуhе · 
учинити у једној оваквој nрилици. Но и ово неко
лико речи довољно сведоче о љеговим високим на-· 

учничким квалитетима и nотврђују величину · гу
битка што га је наwа наука nретрпела љеговом 
смрhу... · 

Професор Миланковиh био је стални члан Ко
мисије за небеску механику Међународне астроном
ске уније, члан НаЦионалног комитета за астро
номију, nретседник nрвог Научног · савета наше 
Оnсерваторије; а краhе време и љен директор. 
Астрономско друштво "Руђер Бошковиh" изабрао 
га је још пре више година за свог nочасног члана. 
Смрт је затекла професора Миланковиhа на nоло
жају nотnретседника Срnске академије наука, 
nоложају који је заузимао дуги низ година. 

ВЕШ.ТАЧRА КОМЕТА 
За одређиваље лутаље к<>смичке ракете' мора 

· . nостојати могуhност ·nосматраља љеног nоложаја у 
: међуnланетарном nростору. У · nринциnу, тај зада
та~ се може решити · двема методама - радио
физичком и оnтичком. Прва, радиофизичка, метода 
омогућава одређиваље даљине до ракете са веhом, 
а углQвних координата на небеској сфери са маљом 
тачношhу. Обрада · већег броја сличних nосматраља 
дозвољава одређиваље лутаље космичке ракете са 
довољном тачноџ.хhу. 

Друга, у астрономији уобичајена метода, која 
омогуhава решеље истог задатка је оптичка. Међу
тим, код оnтичког nосматраља космичке ракете на
илазИ се на велике тешкоhе. Проблем је у томе да 
ракета која одбија Сунчеву светлост, а налаЗи се 
на врло великим даљинама од Земље; л:Ич;~ на са-

. свим слабу звездицу. Да бисмо оценили како нагло 
· оnада сјај ракете на великом растојаљу, наведимо 
· следеhи nример. На ·растојаљу од 300 Кт од По
с~атрача треhи совјетски сnутљик изгледа као 
звезда Приближно четврте nривидне ве.Личине. Ако 
би се он . нашао на растојаљу од 300 000 Кm, ·тј. хи-

.. љаду nута веhем, сноn Сунчеве светлоСти који он 
одбија~ (обрнуто nропорционалан квадрату расто
Јаља) био би маљи милион nута. То значи да би 
нам сnутљик изгледао као звезда незнатног сјаја, 
19-е nривидне величине. На растојаљу од 100 000 Кт 
од Земље nривидна величина сnутљика· била би око 
16.5. Рачун нам омогуhава да ценимо и сјај ракете 
за · време љеног креrаља у међуnланетарном nро
стору. · Налазеhи се на растојаљу око 100 000 Km од 
Земље, ракета има сјај маљи од 14-е nривидне ве
личине. 

Објекте тако слабог сјаја је врло тешко nосма
трати. Треба знати да је космичюi ракета морала 
бити nосматрана на nозадини доста сјајног неба nо

. што је била nривидно близу Месецу у nоследљој 
четврти. Кретаље ракете могло би се nосматрати 
само највеhим телесцоriима неких великих оnсер
ваторија. Међутим, оствариваље таквих nосматраља 

. наилази на них nосебних тешкоhа везаних за сни
мац.е слабих објеката инструментима с малим · nо
љем вида у условима nовеhаног сјаја неба. 

Под таквим околностима nојавила се нужност 
разраде методе која би омогуhила nовеhаље сјаја 

-~ · ЈtQСМичке ракете много nута, мада и за сразмерно 

кратко време. Идеју методе сугерирала је сама nри
рода. Свима је" добро nозната nојава . комета. Тако 
наnример, у фебруару и августу претnрошле, 1957 
године, могле су се голим оком nосматрати доста 

сјајне комете. Раније су неке комете достизале изу
зетно велики . сјај, који је знатно превазилазио сјај 
најсјајнијих звезда и планета. 

Шта је узрок зрачеља комета? 
Комета се састоји од велике количине хладног 

камеља и прашине. Када комета nриђе довољно 
близу Сунцу ово камеље и прашина се много за
rревају. При томе из љих почИљу да се одвајају 
разни гасови од којих неки имају способност ин
тензивног расипаља Сунчеве светлости у извесним 

Фотоzрафија вешта-чке кояете 3.1.1959 у Зh sвт 20s 
московско-г. вре.м,еиа. С.иияио: М. Н. Гњ~вишев, иа

-челиик Високе ста и и це Г лавие астроио.м,ске оn

серваторије Академије иаука СССР у близиии Ки

словодска. Пошто је nри сиияању nри.м.ењеи 
. интерфереициоии светлосии филтар, слабе звезде 
у о~оли1щ ко.м.ете · се ue виде. Одређивање nоложаја 
ко.м.ете у одиосу ua зв~зде, ради одређивања њених 
та-чиих коордииата, изведеио је nосебии.м. иа-чиио.м.. 
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сnекталн~м линијама и зонама. Стога ,спектри ко
мета имаЈУ светле линије и зоне, које припадају 
молекулима цијана, угљеника, јонизованим моле
КУ лима азота итд. Понекад се у спректрима комета 
виде светле жуте линије натриума. Касније се ти 
rасови светлосним пр~~иском . п?тискују од Сунца 
услед чега се код комета ствараЈу реnови. 

Појава интензивног расипаља извесних спек
тралних линија и области (карактеристичних за 
дати гас) код неких гасова одавно је позната у фи- · 
зици и назива се резонантна флуоресценција. Шта 
је узрок т·е појаве? Можемо сматрати да је сваки 
атом или молекул таквих гасова -минијатурна . ан-

~ тена прилагођена одређеној таласној дужини. Ако 
у светлости која пада на атом има зрачеља на које 
је овај "прилагођен", оно као да .. ;,заљуља" елек
троне у љему. 

При томе, сваки атом - "антена" почиље да 
зрачи у свим правцима е.лектромагнетне таласе те 

исте дужине. 

Каква је маса гасова, који се налазе у ком.ети 
и изазивају резонантном флуоресценцијом љено 
светлеље? Показало се да је та маса зачуђујуhе 
мала, разуме се, у . астрономским размерама: Маса 
rасова по величини "средље" комете на огромном 
растојаљу од Земље приближно 100 000 000 кило
метара и лако видљиве слободним оком, износи 
свега око 1 000 тона. Ту се, природно, намеhе . nи
таље : колико је потребно гаса да би комета била 
видљива голим оком на растојаљу, рецимо, . од 
100 000 километара? Пошто је сноп зрачеља обрнуто 
nропорционалан квадрату растојаља, лако је уве
рити се да је за то потребно око 1 килограм гаса! 

. Из тога следи да he се створити облак који 
може бити видљив ако се из космичке ракете из- · 
баци чак и мала количина паре погодне материје. 
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Карта области иеба zде је била фор.м.ирана ве

шта-чка ко.м.ета 3.1.1959 zодиие. 

Као такву материју згодно је уnотребити натриум. 
Како је веh речено, у спектрима комета виде се ка
рактеристичне · жуте линије натриума. Рачуни пока
зују да he се облак паре натриума масе 1 килограма 
на растојаљу 100 000 километара од Земље видети 
као објекат приближно шесте привидне величине. 
То је гранична привидна величина за посматраље 
голим оком у ноhи без Месеца. Облак натриума који 
Расипа Сунчеве зрак е, претставља изузетно јак 
извор светлости. 

Може се израчунати да светлосни извор паре 
" · натриума масе једног килограма . има снагу око 7000 
киловата. Треба још имати у виду да је коефици
енат "емисије светлости" тог извора скоро 100%. На 
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тај начин, нађена је савршено реална · могуhност 
nовеhаља сјаја космичке ракете за неколико хи
љада пута. Међутим, такво nовеhаље сјаја могуhе 

· је само за кратко време. Образовани облак кроз 
један или два минута толико се рашири да љегов · 

површински сјај много опадне те . опитчка nосма
траља постану немогуhа. 

Неоцељива nредност натриумовог облака је та 
околност да он емитује светлост строго одређене 
таласне дужине од 0.589 микрона (жуто-наранџасти 
део спектра). То омогУ,hује посматраља натриумовог 
облака погодним светлосним филтрима, чак и ако 

Ка.м.ера no.м.ohy које је била сии.м,љена 
вешта-чка ко.м.ета. 

се он nројектује на nрилично светлу позадину неба. 
Ови свет.цосни филтри много пута ~аљују сјај по
заДине а скоро не · слабе зрачеље натриумовог 

облака. 

Из совјетске космичке ракете била је избачена 
слична "комета". 

При ствараљу комете требало је, у току крат
ког времена, обезбедити .испареље натриума у атом
ском стаљу, nошто молекули натриума, љегова 

једиљељ~ а такође и јони не расnолажу способно
шhу интензивног расипања Сунче;ве светлости. · 

Уређај за образоваље облака атомског натриума 
врши испараваље натриума помоhу термита који се 
пали у моменту nредвиђеном програмскИм меха
низмом. 

Преходна испитиваља рада испаривача изве- . 
дена су на висинским геофизичким ракетама. Пnи 
једном лансираљу ракете, натриум· је био испарен 
на висини од 430 километара . . Образовао се златно
наранџасти облак изванредне лепоте, који се доста 
споро разилазио у атмосфери. Тај облак је био вид
љив на врло великом делу територије Совјетског 
Савеза. Обрада мереља сјаја облака омогућила је· да 
се · одреди количина испарених атома натриум~, 

која се показала сасвим блиском теориски очеки
вано] вредности nри потnуном исnарељу. Из ана,
лизе брзине ширеља натриумовог облака могла се, 
узгред, с великом тачношhу одредити густина Зем
љине атмосфере на тако великој висини. Показало 
се да је добивена вредност густине у доброј сагла
сности са. вредношhу изведеном из ана.riи~е успо
раваља вештачких сателита Земље, Као што је 
познато, те густине показале су се неочекивано ви
соким. 

Пробе испариваља натриума у атмосфери из
вођене су у САД почевши од 1955 године. Међутим, 
те пробе, изведене на висинама од 70 до 140 кило
метара, имале су за циљ изучаваље ветрова на тим 

висинама и хемиских реакција гасова у овим сло-
јевима атмосфере с натриумом. · 

Први опит совјетских научника висинском гео
физичком ракетом, . изведен на знатно веhој висини 
- 430 километара, довео је до битно нових резул
тата и дозволио, на првом месту, да се изуче по-

јаве у условим~ разређене средине. · 
Други важни део пројекта ствараља вештачке 

комете претставља разрада и израда специјалних 
фотографских камера за извођеље nосматраља екс-
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nлозије натриумовог облака. У ту сврху биле су 
израђене две серије светлосно јаких камера -
фотографских и електронско-телескоnских. Те ка
мере биле су снабдевене висококвалитетним интер
ференционим светлосним филтрима и nостављене 
на низу тачака у Совјетском Савезу. Кад је nрва 
совјетска космичка ракета, · носеhи на себи nоред 
осталих уређаја и аnаратуру за ствараље вештачке 
комете, nочела свој историски лет, земаљска мрежа 
nосматрачких станица, снабдевена сnецијалним ин

струментима, била је nотnуно сnремна. Тачно у 
nрограмом nредвиђеном моменту - у 3 часа 56 · ми
нута и 20 секунди московског времена*) 3 јануара 
1959 године, испаривач је дејствовао и за неколико 
десетина секуна:да формирала се вештачка комета 
- облак паре натр~ума величине стотине кило
метара. У то време космичка ракета се налазила на 
висини од 113 000 километара. По условима ~идљи
вост~ она се најбоље могла nосматрати у Средљој 
Азизи; на Кавказу и Криму. Иако је на веhем делу 
станица где су се изводила nосматраља б}iло облач-

1 *) 1h 56m 2()8 ср. евр. времена. 
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но време, на nојединим тачкама вештачка комета · 
је усnешно nосматрана. Добивене фотографије до
звољавају одређиваље -угловних координата ко- .", 
смичке ракете с велиkом тачношћу и дају могућ
ност тачнијег одређиваља љене путање. 

Методика ствараља вештачких комета биће, без 
сумље, у будућно~и усавршавана. Поједини правци 
таквог усавршаваља назиру се већ сад. 

Ствараље вештачке комете од стране совјетских 
научника открива nринциnијелно важну могућност 
снабдеваља будућих међупланетарних ракета тра
серима**). Тако оне могу бити оnтички посматране 
са врло великих даљина. Ово има великог значаја 
за будућност астронаутике. 

"Правда" 18.1.1959 
(С руског А. К.) 

И. С. Шкловски 

**) трасер - уређај на артиљериском nројек

тилу који на видан начин обележава љегову nу

таљу (nри_м. nрев.) 

SIMPOZIUM О PBOBLEMIMI ZEMLJIIE BOTICIJE 
NA Х KONGRESU MEf)UNARODNE ASTRONOMSKE UNIJE U MOSKVI 

OD 12-20 AVGUST А 1958 GODINE 

Simpozium је odгZan u svecanoj dvorani Moskov
skog univerziteta i simиlta.тю prevoden na jO'S tri 
svetska jezika. Pretsedavao ти је pretsednik Unije, 
prof. Danjon, а nauene referate i saop5tenja podneli 
sи: Е. Р. Fedorov (SSSR), Н. JeЏrey,s (V. Britanija), 
Р. Melchior (BeLgija), D. Brouwer (SAD), N. Stoyko 
(Francuska), В. L. van der Waeгden (Svajcarska), А. 
А. Nemiro -i N. N. Pavlov (SSSR)j W. Мarkovitz 
~SAD), В. Decatpc" (Francus'ka), G. М. Clemence (SAD) 
1 L. Essen (V. Britanija). 

· Е. Р Fёdorov 'govorio је о svojim istraZivanjima 
mogиcnosti da se iz stalnih !pOSmatranja Meduna
rodne slиzbe ·sirine izvede jedna tacn~ja vrednoot za 
k9nstantu nuta'Cije i da se pritom istakne medиsoЬno 
dejэtvo Zemljine :kore i jezgra prilikom -Zem1jina 
obrtanja. 

Н. Jeffreys је .i.znoo neka svoja teori,sk.З. mzma
tranj а о istom IPi tanju. 

Najveci referat podn-eo је poznati miadi istrazivac 
ove obl.asti Р. Melchior. U n•jemи је dao opstи klasi
fikacijи radova u ovoj oЬiasti, deleei ih u tri grиpe: 
Prvu, koja obuhvata i · teS:no povezuje s mehanicke 
astronomske i geofizicke strane pro:Ьleme izucavanj~ 
komponerite -sloЬodne nutacije (14 ·mes~eno ponieranje 
Zemljinih pQlova) ·za probleme promena s polume
seenom, meseanom i polugodimjom periodom ·u . hrzini 
Zeml~~a obrtanja, zatim s IPOЬlemima plime i os~ke 
Zemlз1ne kore, sa sei2JII1011.ookim pojavama i izosta
zijom (ravnotezom u sашој Zemljinoj kori). Drugu, 
koja povezuje godisnju komJpOnentu и .po'meranjи 
Zemtjinih polova .sa godisnjim promenama brzine 
Zemljina obrtanj.a, zatim sa meteorolo.Skim i okeano
grafskim pojavama :s godisnjom periodom. I trecи 
koja povezuje proЬieme sekula·rnog IPOПleranja Zem~ · 
ljinih polova za sekula,rnu· 'promenu brzine Zemljina 
obrtanja i glaciolo§ke· pojave. PrecИaze da se ova 
nova grana astronomije u veHkom USIPOnи, koja oЬu
hvata tri velika i u naiSe vreme naroCito IЩlogo raz
rad·ivana poglavlj:a, nazove, ро analogiji na Geod.et
эku astronomiju - Geofizicka astronomija. U svom 
referatu Melchior је ja·sno postavio osnovne probl~Jil~ 

kroz sve tri grane geofШicke astronomije, dao njihove 
osnovne jednacine remizirao svoje randje priloge i 
ukazao na pravce kojima Ьi trebalo ici u daljem re
savanju ovih visestrиko vainih i interes:antnih, а 
istov·remeno veoma slofenih problema. 

D. Brouwer dao је neke nove mehanicke poglede 
na proЬlem sekulami'h promena brzine Zemljina · 
obrtanja. · 

N. Stoyko је dao nove rezu1ta•te istr~ivanja: 
kratkoperiodienih nejedna1kosti (·do godine dana) u 
Zemljinom oЬrtnom kretanjи, slиZeci se velilcim bro
jem kvarcnih ca'sovnika ва sviju stanica koje uce
stvuju u Medunarodnoj casovnoj siШbi, s jedne 
strane, i atoms'kim cezijuшskim C;iSO'Vnikom, koji vec 
Vlise od godinu dana radi u britanskoj FiZickoj labo
ratoriji u Tedingtonu. Prema tэ:Ьlicama do· kojih је и 
svojim istraZivanji•ma dosao i prema kl-ivama koje је 
uC'esnicima projektov.ao, jasno se opCiZaj·u jedan dosad 
neprimeeeni g-odiSnji submaksiщum i subminimum na 
krivoj godisnjih promena Ьfzine Zemljine rotacije. 
W. Мarlrowitz, s Va5mgtonske opservatorije, koji је · 
odmah uzeo rec posle toga i imeo rezultate slicnih · 
ispitivanja pomocu nje~ve Meseeeve kombre, potvr- · 
dio _је ove rezulltate. U diskusiji је, neoeekivano, prof. 
D.эnjon - izjavio da је i sam podvr·gao empiriskoj. ana
Iizi rezultate iz istog ramoЬija i da oni ne pokazuju 
nikakvih novih momenata. Osta1o је da se problem 
duЬlje prouti i otklone ove protivreenosti. 

Nemirov i Pavlov ukazali su na korelaciju izmedи 
nekih sistematskih gresaka fundamentalnih zvezda
nih kataloga i nekli:P, kom.ponenata nejednakosti brzine 
Zemljina obrtanja. 

G. М. Clemence predll<>Zio је jednu opstijи defi
niciju vremenЭke jedini'ce, da se о IЦјој · razmisli, а 
Decaux i Essen, ·sva'kli sa svoje strane, prikazali sи 
konstrиktivno nove atomske casovni·ke s tacnoscu od 
5 Х 10-' sec, oko 50 pu·ta veeom no sto su dosad 
obezbedivali kvarcni casovnici ili oko 500 риtа ve
~om IIlO sto SU је 'ObeZ'bedivali dobri casovnici sa 
klatnima, na primer Rieflerovi. 

в. 

) 
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Х GENERALNA SKUPSTINA ,MEDU .. NARODNE ASTRONOMSKE UNIJE 
Od 12 do 20 avgиsta .prosle g-odine odгZana је u 

Moskvi Х Geneтalina skUJpstiiila Medunarodne astro
nomSke 'tmije, .na loojoj је uzelo uce8ea 832 delegata 
iz 37 zemalja: Naj•brojnije su bble zastџpljene: SSSR 
(sa 247 delegata), SA,D (163), Francusk~ (66), ·v. Bri
tanija. (40), Poljэka (33) i Cehoslovacka (27). Jиgosla
vija је bll.a .pretstavljena sa 5 delega:t;i. Kongres је 
odrZan u prostorijama Moэkovskog и:niverzit~ta, na 
Lenjinovim Gorama, izvan ·grada, odakle se oprиza 
izvanтedan pogl].ed na celu Moskvи. 

Na sveeanom otvaтanjи, u Dvorani ·sin·dikata, de
liegalte је u ime Sovjetske vlade pozdravio opt<)tpret
sedni:k Kosigm, evocirajиci veli'ka dюstignиca rиske 
i sovjetske nauke u prmlosti i sada.Snjosti. Kong.res 
је otvorio pretвednilk Medunarodne astr·onom·s:ke 
unije, :prof. А. Danjon, dtrektor Paтis!ke opservatorije, 
zadrZavajuci se :na najnovijim u:spesima sovjetskih 
astronoma, а ooseЬno na prvim sovjetskim vestackim 
Zemljinim satelitima. Na tkraju govora wpozorio је 
vla•de veli'k.ih drZava na svu odgovornost koju pri
maju na sebe usшeravaju.Ci .genijalna naиcna dostig
nиca dan~njice prema koriscenju u seblcne svтhe 
bor.be •Za prevlast iila•d eoveean~tyom. Kongres је jos 
pozd:ravio potpretsednik Sovjetske :akademije, u Cijoj 
је reziji i о сiјещ је troSku Kongres odгZan, а koja 
ie izuzetno od dosadasnje prak~e snosila i pojedinacne 
tro8kove boravka za svako~ delegata. Najzad је go
vorio pretsednik Organizaciono~ 'komiteta Kong.resa, · 
·prof. AmЬareumja:n, direktor Bkaikanslke opservato
rije, u Jermeniji, ikome treba cestitati na doista bes-
pr~kornoj organizacilji. 

Kongтes је ra•dio na dva plenarna zasedanja, za
Hm ро ·strucnim :komisijatna, od 'kojih је ·svaka odr-. 
zala dva do tri sasta111ka. · Osi-m toga. odгZa·na su 4 
siш1poziuma i dve diskиsije о najvamiji.m savremenim 

, ртоЬlеmiща. 
Na plenиmima је podnet i:zve5taj о tr.ogodisnjem 

radи Un·ije, od Da'ЬliDISkog do Moskovskog kongresa, 
k.ao i zavcini xacun za trogodisnj.e .poslovanje, u:svojene 
su neznatne izmene statиta, predllozeni su novi cla
novi Unije (od strane Jug:osJ,avije dr. Ivan Ata.nasi
jevic, a:strofizicм- iz Вeograda, dr. BofidaJГ Popovic, 
nt.beski mehanica·r iz Saтajeva i dr. F·ran Dominlro, 
astronom iz LjuЬijane), usvojene su rezolucije 
kom.isija izaЬran novi Izv:rSni .k:omitet Unije, 

u 1koji 1SU иsli: veliki holandski a-stronom Oort, kao 
n·ovi pretsednik Un•ije, i britanski astronom Sadler, 
·kao novi sekretar. 

Na sastancima komisija raspravliani su u.glav;.. 
nom tehniC:ki i organizaciski !pi'oЬlemi . Citani su i 
p:retresani takode izvestaji о manjim zaniml:jivim do
stignucima na poj;edinim ops~rvat-oгijama. V~~;a 
је pamena definitivno иswзena nova de~IIllC1Ja 
za vremensku j.edinicu, if?ekundu e:femendskog 
vremena (koje ne za!Visi od .nejednakosti Zemljina 
obrtanja), ро kojoj је ova sekunda 1/?1 . 556 925.9747-
mi deo tropske g·od"ine u 12 h efemer1dsikog vremena 
О januara ·1900 godine. · . . . 

Najzanimljiviji oЬlik rada Kongresa bl11 sи Slm-
poziumi i di•skusije о Iи:~niш P~.~blemima s~~remene 
astronom.ije, gde sи naJIStaknu·tlJl ast~?nom1 1z .celo~ 
sveta podneli iscl1PI1ije podatke о SVOJlm ra·dOV1ma 1 

postignutim rezultatima, kao sto su blli simpoziumi: 
о problemiшa Zemljiiile rotac:Џ.e, о eV?~uciji zv~zd~, 
о .Юometama i о transmutaClJl maten]e u vаsюш, 
zatim pretres proЬlema 'koji se mogu poduhvacati tl 
vezi sa u·savrsenjem tehnike raketa i vestaC:kih Zem
ljinih satelita, kao i pretres vaZm.ih pitanja и vezi sa 
tehnik.om i proЫematikom a•str~nomsk.ih instrume
nata savremene konstrиkci•je. 

Oгganiz·acija Kongresa omogиcila је delegatima 
i gostima da posete StemЬergov institut u Mos
kvi i Pulkovsku opservatoriju lrod Lenjingrada, 
za.tim onima koji SU Iliaii'OCito zeleli (na sops.tveni tro
sak) Ops·ervato:riju u T.askentu (sevemo od Himalaja) 
i najvecи · sovjetsku AstrofiiZiCku opse!'IVatoriju na 
Krimu (kod BahciJS.araja), podignutu posle D.rиgog 
svetskog rata IЦamesto razorene Opservatorije и Si
шejsu, n1a Om~ Moru. U r.adionicama• Pulkowke 
opservatorije delegati 1su vi·deli model novog sovjet
skog dzinovskog teleskopa s otvorom od 6 metara, 
koji se и ono v.rem . zavгSavao. Otvor ogJ.eda:.t.a na mo
delu imosi 70 om. Osim toga ucesnici Kongresa pose
tiid. su Moslюvski p!anetarijum, Poljoprivredno-.indu
strioskи i·zlozbи, jedinstvenu u citavom svetu, na kojoj 
su. videli --modele sovjetskih »sputnjika.« и prirodnoj 
velicini, mnoge naucne institиte, muzeje i иmetniCke 
galerije, 'kao i niz interesantnih starih zna-menitosti 
u okolini Mos'kve i Lenjingrada. 

в. s. 

KRETANJE SOVJETSKE KOSMICKE RAKETE . '-

Neposredno posle lansiranja ·sovjetske kosmicke 
1-akete, jawosti је bllo saop8teno vrlo malo podataka 
о njenom kretanju а 1 podaci su bl1i vrlo grobl i ne
jedlnoznaeni. Ne5to vise materijala о toj temi donela 
је »Pra.vda« 12 januara 1959. Na osnovu tih podataka 
izrad-en је ovaj prikaz lk.r-etanja raket-e:-

U kretanju jed·ne takve . тalk:ete - vestackog ne
'beskog tela treba razli'kovati tri faze: 

1. К!retanje raikete za vreme rada raketnih mo
tora i teledirigovanja ':sa Zemlj-e. 

2. SloЬodno kr-etanje ~raik-ete u bldzini Z·emlje i 
Meseca "i ·pod znatnim d-ejstvQm njihovih privlacnih 
si1a. 

З. S1oь0dno kтetanje тakete 9(l trenutka ka.da se 
ona .ро mvi put toli'ko udaHila od Zemlje i Meseca 
da је njihovo privlaC:no dej:stvo postalo z.anemarljivo. 
Oko1Jnos,tt 'kre'tanj а ra'kete u ovoj farzi odredene su 
priv.lacenjem Sиnca i u potpшюsti odgovaraju pla
n-etskoщ kretanjи. 

Dirigovani let rakete 

Sovjetski ·podaci о prvoj fazi k·retanja .sи vrlo 
oskuк:lni iz т.azumlj1vih razloga. Raketa ј е viseste-

pena. Ona је startovala sa neke ta.Cke teritorije SSSR. 
LaniSirana је 2 januara 1959 o:ko 17 саэоvа svetskog 
vremena:. К'I'etala ·se u prvo vreme vertika1Jno а za
.tim је, vodenjem sa Z-emlje, ratketi postepeno davan 
nagiЬ prema vertikali. · 

Na ovom delu :PU'ta cen·taт paZ:nje ekipe koja је 
lan'sirala ~aketи morao је Ьiti: ,Ьrza kontre>la polo:
zaja.. i ,bn·ine rakete i eventualno ·delovanje na raJd ra
k~tnih motora. Trebalo је u svakom polozaju raketi 
obeZibediti unaJpred predvidoou. Ьгziпи jpravac i in
tenzitet· brzine). Kon•trola: leta i vodenje rakete Ыli 

· sи u .риnој meri aиtomati~ovani. Ratzgr'atЏ.ata mreZa 
radJolokacionih stanfc.a i telemetriskih ure<1aja, je
din,stven siLstem vrernena ostvaren radiove.zюm, obrada 
merenih ;poLozaja automa·tski-m -ele'ktгonskim raeuna
riina .u j-·ednom racunslrom· centru i Ьlagovr-emeno 
·dirigovanje pogona rakete IU эvrhu izлnene elemenata 
Ieta - sve ј е to moralo besprekorno funkcioni•sati i 
ostvariti :svoj zadatak za svega nekoH minuta, ko-
liko se smatra da је t.rajao ·diri,go ~·r е.- Rad 
motora morao ј-е presta;ti u t !P'OlO · ~ kete 
i pri takVIOj brz:~ni ·da se njeno Је ikтetanje, 
pocetne usLove i rprisustvo Ze ., ve 
ceve gravitacije, odvija ро ze ој . ; . ~i 
zna-to sa kolikom taenooeu ј cDb l&' 

,Ј. * 
* S"Eor?~~ 
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pocetnih elemena·ta d u kolikoj meri ostvarena pu
tanja ·ra!kete od:govara prvobitno zamisljenoj. 

Na lkraju ove faze 1ktretanja rakete izvr5eno је 
odvajanje k,alblne sa linstmшnentima od · pogonsk'og 
dela pos1ednjeg stepena ra!kete kad је :rad motora 
preэtao. Na taj nacin 'dva tela su, pre5av8i tzv. drugu 
kosm.icku Ьtrzinu, Шlа u dve razlliCit~, mada mozda 
sliene, medUJplanetame pwtanje, аИ nета podataka о 
daljem k·retanju posledn~eg pog.on·skog dela rakete. 

Pu:tanja ilroja је posmatrana odlnosi se na kre
tanje !kablne .sa instrumentima. 

Е. 
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Raketa . и prolazи pored М eseca 

SldЬodno :kretanje ra!kete, ро prestamro rada mo
tora i odvajanju p6gOOIS!kog dela njenog poslednjeg 
stEфena, odv-ij.ado se pod pretemim dejstvom, Zem
ljine privlacne sile. GeocentriOn.a ЪI'Zina veea od 11,2 
Kтlsec omoguci1a је da se !Гaketa u bJ.;izini Zemlje 
kreee ро hiperЬolienoj putanji sa folkusom u centru 
Zemlje. Na 'da1je.m putu ka Mesecu putanja pos.taje 
priЬlizno pravoliniska. Ovu etapu kretanja rakete 
>>Pravda« opisuje s1edee:im podactma: · 

М 3.~ )АЦ 

\ 
n 4 . .s )AU. 

Sl. 1. - Projekcija pиtanje rakete na ravan ekliptike. Z 'је Zeтlja sa иcr
taniт · pravceт ka proleenoj tacki i pravciтa ka Sиnси 2 i 5 januara. Bela tacka 
na neosvetljenom delи Zeтlje је severni pol. Deo putanje Ъеz poиzdanih podataka 
dat је isprekidano. Od R~ do R9 sи poloZa.ji rakete poтenиti и tekstи. Rz је polozaj 
n.a kome је iz rak~te izbacen oЪlak natriитa. Rт је polozaj rakete najЪlizi Mesecu, 
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Brzina rakete se priЬlimo ovako menja1a: Prvih 
nekoliko m'inuta 1eta posle stall'ta :raketa је naglo do
stig1a svoj iplrVi maklsimum geo<:entricne iЬrzjne od 
preko 11.2 Кт!sес. Od IO'VOg tтenu1Jka ра do po1oZaja 
R1, brzina је opala na oko 3.5 Kтlsec. Posle ovog, 
brzina i dalje, aii sporije, opada do jednog minimuma 

; (verovatno ispod 2 Кт!sес) iza po1ozaja Re. Odavde 
1 Meseceva privlaena sila, lkoja sad postaje znatnija, 

ponovo ubщva oraiketu do brzine · od preko 2 Кт/sес 
. (ро jednoj ranijoj verziji podataka do 2.45 Кт!sес) 

u polozaju Rm. П daljem kretanju geocentricna br-
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zina rakete opet opada, sada vrlo ISpOro, dok pri
vlaena sila Zem1je i Meseca ne po:stane zanemar1jiva 
u odnlolsu na Suncevu. 

Na de1u purtanje ·prikazшюm na slilkama 1 i 2 (['a
keta . је pa'Sivno, Ьеz moguenosti de1ovanja na njeno 
kretanje, · pracena sa z,em1je radio1oka,cionim i tele
metri-skim uredaji-ma kao i optickim osrehstvima. P.ri
jem !Гq.~iosigna1a sa rakete 1Ьiо је efikasan do da1j~p.a .. 
od nelkoblklo stOotina hbljada lki1ometara, ·dok је optiCko 
pracenje same raikete ЬН.~ veoma tesko jer је raketa 
vec na daljini od oko 100 000 Кт blla 14 prividne 

----

~оо о о о LL.m 
"а.. SU:ncц_ 

koji se и tот trenиtkи nalazi. и Мо. Polozaji Meseca. и razтaku о~ ро 12h ozn~
~eni sи sa М i odgovarajиCiт datиmoт. Strelicoт v и levoт gorn3eт иglи dat 3е 
pravac heliocentricnog kretanja celog sisteтa Zeтlja - Mesec- raketa oko Sиnca, 
Ъrzinom od 30.3 Кт/sес. 

~~ 12, ~, ~:t ~1 ------~~"'--iГ~_:,___--:--_, __ ____;_~~~--------
~2 - - - - - - - .. -

~Е------------------~~--~===========-------~о~м~о------~------~--------------~--~--------------~--~0-~~ ~ 

·-""!-

Sl. 2. - Projekcija putanje rakete na ravan koja prolazi kroz pravи EZ 
na sl. 1, а stoji norтalno na ravni ekliptike. Projekcija је posтatrana sa strane

1 

~ 6 
QQ) 

Geogr. Daijina od >N ~е Geogr. 
Q = -Q) duztna sirina Zemlje о ~ Q) ... 

>> Q" о Cl) 

R:~ 3.1 Oh -109~ -20 100000 Кт 
R2 3.1 0.95 -93 -3 113 000 Кт 
R3 3.1 3 - ·63 ~4 137000 Кт 
R, 3.1 10 + 40 -8 209 000 кт 
R~ 3.1 16 +129 -9 '265 000 кт 
Rc 3.1 18 +160 -10 284000 Кт 
Rm 4.1 2.98 -65 -11 370000 Кт 

·R1 4.1 ~ 9 + 26 -12 422000 Кт 
Re 4.1 19 +175 -14 510000 Кт 
R., 5.1 7 - 6 -16 597000 Кт 

Vecina po1<>Zaja 1Si11Uiirana је u vremenu sa. tac-
no-scu od + Oh5. Da Ьi se kiretanje rakete pretstavilo 
geocentriooo, aoli ne u koordinatnom sistemu veza~ 
nom za Zemljinu ·povrsinu, treЬa1o је .geografske ko-
ordinate pretvoriti u ekvatoмke Ш eklipti&e. ZЬog 
velike nesi·gdmosti s ik:ojom је dato vreme, u ovoj 
transform.a-ciji do1azi do greSke u novim koordina-

tama, lroja u 101IligiWdi (geocenlfJr:ienoj, elldiptienoj) 
dostiZe i do 7°. Uz neke dopunske us1ove 1ongitude· 
su Иavnate i normalna projelkcija putanje rakete 
na ravan ekltptike prikaz:a.na је na sJ.. 1. Kako · је 
putanja rakete jedna prostoma kriva 1inija, jedna 
njena projekcija nije dovoljn·a da је jednoznacno 
opise te је ovde data i projekcij;a !PUtanje na jednu 
ravan no.rma11Ilu na raVIIli eklliptilk:e, э1. 2, cime је i 
oeiglednije priokazano kretanje IГalkete ka Mesecu i 
pro1arz pored. njega. · 

Prolaz rakete pored Meseca u prividnom geocen-
trianom k:ret.щju opiLSan ј_е sa eetiri podatk.a: 

1. V.reme: 4.1 2h59m &V. wemena; 
2. Daljina .rakete: 5 do 6 hiljada Кт od Meseca; 
3. PrWidne putanje: ukrStaju se pod · ug1om od 

oko 50°; · - .... _._. _.., -- .. .... .. 
4. Prividna brzi·na ~ralkete: odnosi se .prema Me

seeevoj kao 1 : 5. 

lz ovih podataka re'kкmstтuisan је prividni geo
centricni po1<>Zaj ralk:ete u odnosu na Mesec <Rm u 
odnosu na Мо) i prikazan na sl. 3. 

r'Q.II'Q.n. e'keipti 'ke.. 

.foo ооо U.m 1 
Sиnca. Oznake sи analogne oznakaтa naJ sl. 1. N је projekcija pravca ka severn.oт 
nebeskoт . роlи. 

velicin·e. Kad је ratketa blla: u polOZ.aju R:~, specijal
nim selektivnim fotakame'rama тegistrovano је for
miranje veStackog oЬlaka atomSkog natriuma. 

Raketa na planet-skoj putanji 

Тrеса faza Юreta.nja raJkete poeinje njenim izla
sk:Om na elipticnu heliocen,tтienu putanju. Elementi 
purtanje su: 

N а g i Ъ r а v n i puta:n.je prema ·ravni eklip~ 
tike, i = 1°. 

L о n g i t u d а u .z 1 а z n о g с v о r а, О = ? (ne-
poznata). . 

р r i Ь1 i z n а 1 о n g i t u d а р е r i h е 1 а, ро po
jednostavljenom .racunu, 1t = o1ro 115°. · 

S redn ј а d а 1 ј in а rakete оо ~~са, а =:: 1.15 
astr. jedinica Ш 172 miliona Кт. Dаlзша u perihe1u: 
146 Х 106 Кт. Daljina u afhedu: 197 Х 106 Кт. Tra
janje 'l"evolucije, Т = 450 dana Ш 1.232 gJOdine. 

Е 1k s с е n ·t r i с n 10 s ;t р џ t а n ј е, е = 0.148. 
Е р о h а pro1aza r.akete kroz perihe1, to = sre

dina januaтa 1959. Ро ranijim podacima: to = 14. 1. 

1959. Otuda: pro1az kroz afhe1, to + 1/2 Т = 27. 
VIII.1959. 

Ova putanja nije blla da·ta unapred, vee је nadena 
raCu.ns:kim !PUtem iz posmatтanja 'kretanja rakete. Bilo 
је potr~Ьno taeno pomavati vise ро1~аја rakete u 
oЬla'Sti gde је ona јо8 mogtla blti posmatrana ureda
jima sa Zem!lje, ра slЩen..im raeunima, u :kojima se 
vюdi racuna i о Ьlizini Zem1je i Meseca, naCi takav 
pol&aj ·rakete gde Su,ncev~ priv1aena sЏа ima na nju 
znatno v-eci 1 uticaj nego Zemljdna d Meseceva. Эmatra · 
se da је ·od ·tog treDJUtJk.a ralketa росе1а svoj:u helio
centrienu revo1uciju. Tako i treba !Гazumeti izraz 
»izlazak na heЦocentrioou putanju«: Po~etni po1<>Zaj 
i brzina, tj. lpoi&aj тakete 7.1. i njena heliocentricna 

· Ьrzina u tom .mom,en·tu, uslovili su da тaketa nastavi 
svoJe kretanj~ . ьаs ро ova1kvoj elipsi. 

Brzina ralk:ete oiko Sunca pretstav1ja vek:torski 
zbk geocentricne brzine r.atkete, о kojoj је vec nesto 
receno, i heliocentricne Ь~е Zem1je, Meseca i ra
kete. Kalko је rraketa ri~os.redrio pred perihelom, 
njena heliocentriena ·brzi.na, ~e5to t;liza 'Od 32 Кт/s~с, 
роресе se na 32 Кт!sес sredшom зanuara, а zat1n1 
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се se periodicno menjati и sklad·и sa drиgim Keple
rovim za,konom: и afhelu oko 24 Km/sec, а t,{ peri
helu opet oko 32 Km!sec. 

Putanja =rakete, situirana medu planete Sunceva 
sistema, . pokazuje da .se Z·emlja i raketa mogu иza
jamno priЬliziti i do rastojanja od o:ko 10е Кт. Da
ljina rakete od Sunca u peraheliu је oko ,600 000 Кт 
manja od perihel·Ske heliocentricne d~lj.ine Zemlje. 
Bliski susreti .su, tada, mogиci na 1o·ngitudama koje 
odgovaraju ·polozajima Zemlje ~ p~Jovine dece~bra 
do polovine feb·ruara. Ne tгеЬа ocekivati da su su
sreti moguC.i 'SVake godine jer је potrebno da i raketa 
i Zemlja, 'POCev8i od januara 1959, do trenutk~ su
sreta naprave ро сео broj obllaz'aka oko Sиnca. Ро-
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Sl. З. - Prividni polozaji rakete i Meseca и tre
nиtkи najmanjeg me(lиsobnog rastojanja. Rm је ra
keta а Мо М es.ec. Crticama sи prikazane njihove pri
vidne pиtanje па пеЬи а strelicama njihova prividna 
pomeranja za 90m. Koordinatna mreza је projekcija 
geocentricnog eklipticnog koordinatnog sistema, dQk 
pravci N i Е pripada}u ekvatorskoj koordinatnoj 
mrezi. Longitиda Sиnca Ьila је и · ovom trenиtkи 283°. 

. вьвод 

Движение советской космической ракеты 

- А. Кубичела -

Движение советской космической ракеты nо
казано no данных в "Правде"' 12.!.1959. 

I. Л е т n од д е й с т в и е м а в т о м а т и ч е
с к о r о м е х а н и з м а. Ориrинальных данных ест . 
очен мало. Полет ракеты был 2. I. около 17 часов no 
мировом времени. Движение ракеты вначале было 
вертикальное а nотом nод оnределенным уrлом. 
Эта ракета мноrостуnенчата. Последний стуnень 
делится на две, независимые одн а от друrой, части: 
контейнер, содержащий измерительную annapaтypy 
и ракетный двиrатель. Также nоказаны решающие 
моменты nри лансированье и сложност орrанизации 
ко~орая нужна чтобы лансирование осуществилось . 

П. д в и ж е н и е р а к е т ы о к о л о М е с я ц а. 
Географические координаты ракеты которые в 
"Правде" nоказан~r на графико~е, здесь nоказаны1 
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trebno је da protekn·e ili 5, Hi 11, Ш 16, ili 21, Ш 32 ... 
godine tpa da :sUJSret •bude moguc. Da li се zaista doei 
do susreta, i kolilko Ьli:skog, mozemo odgovoriti samo. 
ako znamo potpune elemente putanje (О = ?) i to 

Sl. 4. - Н eliocentricna putanja rakete. R је za
jednicki polozaj Zemlje i rakete и trenиtkи lansira
nja. R* је polozaj rakete 7:1. - и trenиtkи kada је 
raketa, иdaljivsi se па oko milion Кт od Zemlje, 
prakticno pocela da opisиje elipsи oko Sиnca. Kre
tanje rakete ро jednom d'elи · lиka R R* prikazano је 
па slikama 1 i 2 geocentricno. 1sprekidana linija је 
velika osa elipticne pиtanje \rakete. s је Sиnce. Ozna
ceni sи i polozaji planeta па njihovim putanjama 
7.1.1959. 

dovoljno taane, i povedemo ractma . о mogucim pro
menama putanje pod dejstvom 1privlacnih sila osta-
lih planeta. - · 

Ako u 'buducnosti raketa iikako ·Ьude pris~Cпa 
posmatranjiU, identifiikacija njenog pol<>Zaja pretstav
ljace za n:ebeslrog mehanicarn koli{ko na1p0ran toliko. 
i interesantan posao. ' 

А. D. ~иЬiсеlа 

табелярно в 1 О nоложений от R до Re. Две ортоrо
нальные nроекциИ (картина 1 и 2), на nлоскость 
еклиnтики и nлоскость которая nерnендикулярна 

на нее, илюстрируют nуть ракеты. Картина 3 nрет- · 
ставляет мнимое . геоцентрическое nоложение Ме
сяца и ракеты в моменте встречи. Геоцентрическая 

скорость ракеты им ел а два максимума: сразу после 

nолета более чем 11.2 кмlсек, а в близости Месяца 
более чем 2 км/ сек. Рак ету nровожали съ · Земли 
радиосредства и оnтические средства. 

III. Р а к е т а к а к n л а н е т а. Елементы ее 

nути: i 

0,148, to 

1°, Q = ?, л: ~ .115°, а = 1,15 А.И. , е 

nоловина январа 1959 года. Ракета на-

' чала хелиоцентрическую револуцию в области где 

земное nритяжение совсем незначительное. Ско

рость ракеты в nерихеле выносит около 32 км/сек 
а в афхеле около 24 кмfсек. Блиские встречи Земл~ 
и ракеты считаются возможными в 5, 11 16 21 
32 . . . ГОдУ n<;>сле 1959 г. . ' ' ' 
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КоЈи sадаци очекvЈv nрве 11есечеве соиде 
Човека не интересује само Месец и љеrова не

nосредна . околина, веh и васионски nростор до Ме
сеца. Четири неусnела лансираља ракета nрема 
Месецу у 1958 rодини, уствари, нису потnуни не
усnеси, јер се том приликом, нарочито са "Пионир 
II'' ракетом дошло до охрабрујуhих података у по~ 
rледу јачине космичког зрачеља у том nростору, 
што је демантовало .страховаља заснована на ре
зултатима мереЉа "Истраживача IV". 

Цислунарни nростор је за нас интересантан на
рочито збо:r.• чиљенице да он није никако аnсолутно 
nраз'ан, веh садржи и До, вероватно, 1.000 електрона 
no кубном сантиметру, не рачунајуhи ту nозИтивне 
јоне. Неки сматрају, чак, да овај rac nретставља 
још увек део сунчеве короне која се, . no љима, про
стире и изван Земљине nутање кружеља. 

Овако јонизовани гас, услед ултраљубичастог 
зрачеља Сунчеве короне, електрично је проводљив 
и у сЛојевима ближим Земљи носилац је појаве 
магнетних бура, поларне светлости и других (nро
мене у магнетном nољу, круЖне - прстенасте 
струје итд.). · 

Сљ. ПрибљиЖ'Ка СЈI,ика ..ttazneтuoz поља око Зе.м.ље, 
npeJIO подаци.м.а са .,Пиоitира", до растојања од 

· 32.000 до 40.000 КUЈI,о.м.етара 

Oceha се nотреба за nосвеhиваљем више пажње 
исnитиваљу Земљиног магнетног nоља чија јачина 
оnада са кубом растојаља, али на које, као што се 
из nредљег види, има јак утицај кретаље јонизо
ваног raca на разним удаљељима од Земље (сл. 1). 

Потребно he бИти да се врше и ~ачна мереља 
јачина rравитационог nоља, нарочито оног у бли
зини Месеца, на основу којег he се тачније моhи 
измерити љегова маса која се познаје <;а тачношhу 
од само једноr хиљадитог дела. За ово he бити не
избежно тачно снимаље noлoжSlja сателита у ље
говој неnосредној близини, било фоrографисаљем 
уз јаке бљеске · светлосних извора /на сателиту, 
nрема звезданом небу, или тачним одређиваљем 
положаја noмohy радио-телескоnа, што је још увек 
прилично н~nрецизан метод. 

Код доnуне ових мереља одређиваљем брзине 
сателита помоhу Доnлеровог ефекта, морају се веh 

· узети у обзир и ефекти који су -nоследица сnеци
јалне и опште теорије релативитета. 

На IX Астронаутичком конгресу у Амстердаму 
сензационално су одјекнули резултати мереља ин~ 
тензитета космичких зрачеља, noмohy сателита 
"Истраживач IV" кОја су показивала хиљадоструку 
вредност · у односу на очекивану. "Пионир П" је 
касније показао да је оволика концентрација само 
у близини Земље и да се на неколико десетина 
хиљада километара растојаља и даље, јачина ко
смичкоr зрачеља своди на релативно сно:шљиве 

дозе које неhе nретстављати никаКву препреку 
Човековом оnстанку у васиони, јер he их највеhим 
делом абсорбовати веh сами зидови човекове ка
бине. 

Многима нису nозната мишљеља неких науч
ника о постојаљу јаКих кружних, nрстенастих 
струја, на растојаљима, према разним мишљељима, 
од јоносфере na све до 10 Земљиних иречника. 
Тако, илустрације ради, nроф. Сингер сматра да 
маrнетске буре, услед којих настају јака једно- или 

дводневна смаљиваља јачине маrнетноr поља на 
нивоу морске површине, имају да се nриnишу 
једном екваторијалном nрстенастом кретаљу елек
тричне струје јачине више милиона амnера, на от
стојаљу од око седам Земљиних- nолуnречника. Ве
рује се да су овакве струје nролазног карактера, 
што би још детаљно требало испитати · (сл; · 2). 

На исти начин, за науку је од интереса исnи
тиваље постојаља и, у nозитивном случају, јачине 
Месечевог магнетног поља, што би /се давало извр
шити noмohy ракетних интерnланетарних сонди, 
методом мереља космичких зракова у близини Ме
сеца. 

Слична м~реља би се, уз noмoh Месечевих ин
струменталних сателита, могла вршити, на nољу 

исnитиваља радиоактивности самог Месеца, што би, 
поређељем са Земљом, дало извесне nодатке о ка
рактеру Месечеве коре. 

Усnут, Постоји могУh.ност добијаља и више по
датака о nојави и честицама nоларне светлости на 
Земљи. 

Према неким најновијим рачунима, сматра се да 
је Месец оnкољен јоносфером, насталом емисијом 
фотоелектрона избаЧених СунЧевим ултраљубича
стим зрачељем. Обзиром на · nретцостављену густину 
ове јоносфере од 10 r,шлијарди електрона nQ куб
ном сантиметру, рачуНа се да би то могло утицати 
на резултате телемереља и радио везе са овим ле
телицама. Испитиваље висине nростираља и интен
зитета ове јоносфере могло би се вршити nраhељем 
поремећаја у пријему сигнала са низа емисионих 
станица на Месечевим сондама које б,и радиле на 
опсеrу . од 20 . до 40 мегацикла, .. код пt)иближаваља 
ових · сонди Месецу. · : · 

На основу nрилично Ј{есигурних rrодатака ра
чуна се да, неnосредно . на -nовршини' Месеца, ље
гова атмосфера дост.иже густину од . 10.000 атома по 
кубном сантиметру, док нека мереља дају као ре
зултат горљу границу густине Месечеве атмосфере 
у износу око једног десетбил:и;онитог дела· rустине 

· з'емљине атмосфере. То, наравно, nретставља чи
љеницу од искључиво научног значаја, без икаквих 
nрактичних последица, нити даваља моrуhности 
коришhеља Месечеве атмосфере у сврхе на које 
смо навикли на нашој Земљи. 

Најједноставније мереље густине МесеЧеве ат
мосфере извело. би се nосредним nутем, . nриближа
ваљем сателита на довољно мала растојаља да би 
она могла да, временом, утичу коЧеhи сателит на 
љеговом обилажељу. · 
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Сљ. 2. - Прора-чуиска расподеља nрстенастих струја 
(-чији је nресек озиа-чеи исnрекидаии.м. љииија..ttа), 
па растојањи.м.а до 20 nољуnре-чиика (RZ) Зе.м.ље. 
Пуне Јl,ииије nретстављају .м.аz'н.етио nоље Зе.м.ље; 
бројеви озиа-чују ја-чине .м.аzиетиоz nоља у еквато-

рија.t~,иој равни, дате у mG. 

1 
1 

li 
1 ~ 

1 

1 
1 



1 
~ 
~ 
ј 

ј 
~ 
1 

i 
f 

1 

1 

1 
1 

18 

Одавно постоји и проблем постојаља Месече
вог "испупчеља'' према Земљи које се рачуна Да је 
настало услед Земљиног привлачеља. Рачуна се да 
љегова висина достиже . 2.200 метара, са грешком 
навише и наниже од 200 метара. Поремеhаји које 
би евентуално ова маса могла изазвати, отступа
јуhи од лотастог облика Месеца, на довољно ниско 
летеhи сателит, посредним би nутем дали ·IЮдатак 
о величини ове деформације Месечевог облика. 

Наравно, проблематика је кудикамо сложенија 
и многострукија, него што је, овде, .само схематски 
изложено. 

Осим тога, нисмо споменули и ~огуhности које , 
би пружало директно мереље на самој Месечевој 
површини, уз помоh разних инструменталних сонди 
и, најзад, самог човека. 

Совјети су, пре неколико година, дали предлог 
даљински управљаног робот-тенка који би телеви
зионим путем преносио снимке и одашиљао резул

тате мереља са Месечеве површине .. 
Међу научницима се, после предлога извесних 

стручњака да се експлозијом атомске бомбе означи 
пад ракете на Месец, јавио енергични протест hро
тив загађиваља Месечеве површине радиоактивним 
отпацима који би могли загадити велике комплексе 
и спречити добијаље пр·авих резултата о радио
активности стена на Месечевој површини. 

Исто тако, веh при полетаљима "Пионира" вр
шило се љихово стерилизоваље, да се Месец не би, 
случајно, ни биолошки загадио, јер се очекује ипак 
одговор о могућности постојаља најотпорнијих жи
виХ hелија - спора, на Месецу, што би пружило 
нове елементе за расматраље појаве и ширеља жи
вота у васиони. 

~~fUШlШ, 
.~о~е,.е 

ЗА ВРЕМЕ ОПОЗИЦИЈЕ НОВЕМБРА 1958 ГОДИf. 

Атмосфера Марса у многоме је слична Земљи
вом ваздушном омотачу. B~h је давно примеhено да 
у атмосфери Марса долази повремено до јаких 
олуја ИЛИ ДО ВеЛИКОГ испараваља, формираља 
облака. За време Марсове опозиције 1956 године, 
једна пешчана олуја онемогуhила је посматраље 
површине ове планете. Олуја је трајала · доста дуго 

и за то време површинске контуре биле су зам~

гљене. За испитиваље овог проблема сарадници 
Звезд~рнице "Уранија" Природословног друштва у 
Будимпешти одлучили су да најпростијом методом 
посматрају провидност Марсове атмосфере за време 

љегове опозиције новембра 1958 године. Овај поду
хват извршен је у сарадљи са југосло:еенским и 
аустриским аматерима-астрономима. У програму су 

учеСтвовале следеће звездарнице: · 
1) Звездарница "Уранија" Природословног дру

штва Мађарске (Т. I. Т. Urania observatory), Buda
pest, I, Sanc utca З Ь. Посматрачи: L . Bartha, I. Fe
jes, К. Gauser, А. Szant6, К. Thaly. Инструмент: 
рефрактор од 8"' са увеличаљем 150, з оо и 600 nута, 
при два последља повеhаља употребљени су плави 
и жути филтри. 

2) Звјездарница Хрватског природословног дру
штва, Загреб, Опатичка 22. Посматрачи: Р. Градечак 
и П. Ремер. Инструменат од 6" (15 с.м.), са увелича
љем од 219 и 292 nута. Употр~бљен је и жути и 
плави филтар. 
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Несумљиво, геолози, геофизичари и биолози 
очекују доста одговора од слетаља на Месец и све 
нас, такође, интересује решеље питаља порекла, 
односно постанка Месеца, што може да баци више 
светлости и на ·проблем постанка наше Земље. 

Према горљем, још у догледној будуhности, је
дине користи подухвата у вези са Месецом · су чисто 
научног, теориског значаја, без, . засад,· великих и 
практичних користи. · ' 

Можда he Месец, у почетку, играти улогу и 
неке отскочне даске за даље летове у васиону а, 

можда, човек he усавршити дотле средства погона · 
до те мере да му то више неhе бити потребно. 

Стога се Месец може свести само на научно 
упориште, навигациони оријентир и рударску ко
лонију Земље за извесне стратешке материјале. 

О свему томе ј6ш је преураљено говорити, али 
једно стоји, да he се човек једног дана искрцати на 

. Месецу и користити га у ове или оне сврхе које, 
можда, још нисмо у стаљу. сагледати. 

Ииж. Владислав Матовиh 
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DURING ТНЕ OPOSITION IN NOVEMBER 1958 

The atmosphere of MЭirs is in the great extent 
simila·r to ,the aeriaol layer of the Earth. It has been 
noticed Iong ago that the ~1mosphere of Mars is di· 
sturbed from time to ti-me Ьу violent Sltorms and 
great evaporations, that ds formation of clouds. Du- · 
rdng the pe11iod of Mars opposition in 1956 а вand
storm made the oЬserva·tion of this planet's surface 
impossiJЬle. Тhе storm lasted very long and during 
that time outlines of ·the surface were oЬscured Ьу 
fug. For the ршроsе of SJ,lrveyitn.g thils phenomenon 
the memЬem of •the OЬservatory » Urania« of the So
ciety of 'Natural Scienee of Вudapest ·decided ;to carry 
on the oЬservation of the tгanJSparency of Mars' 
a·tmosphere during the opposition in November 1958 
Ьу the most simple method. Тha·t en teфrise was 
carried cut in cooperation with Yugoslav and Au
stri.a.n amateur-astronomer.s. The following oЬserva
tories toolk рагt in thiJS scheme: 

1) The OЬservatory »Urania« of the Society о! 
Natural Science of Hungary (Т. I. Т. Urania oЬser
va.tory), BudaJpeSt I. Sans. utca 3 Ь. The oiЬservers: L. 
Ba·rtha, I. Fejes, К. GaUJSer, А. Sza·nt6, К. Tha.ly. 
Тh'е instrutnent: the ·refractor of -8", with engross
ment 150, 300 an·d 600 ttimes, wiifh the two last en
grossments the Ьlue and yellow fИters were used. 

2) 'I'he OЬservaiOтy of the Croatian Society of · 
·Natural Science, Zagireb~ Opati&a 22. The oЬservers: 
R. Gradeeak and Р. Romer. Тhе instrument of 6" 

, (15 · ст), with engrossment of 219 and 292 : times. 

ВАСИОНА ·VII, 1959 број 1 

3) Звездарница "Уранија" (Urania St~mw~te), 
Wien 1 Urania Strasse 1. Посматрач: Mana Wahnl. 
Касгре~ов рефлектор од 10" (26 с.м.), са повеhаљем 
од 80 и 220 пута [1]. 

Посматраља је сакупила Звездарница "Уранија" 
.у Будимпешти. 

За оцељиваље провидности установЉена је сле-
деhа скала: · 

Оцена О- На nовршини Марса не виде се ни
какви делови. Слика је потпуно мутна. Марсова 
атмосфера није провидна. 

Оцена 1_ - Једва су уочљиви површински де

лови. Делови, контуре се не виде. 

Оцена 2 - Слабо се виде површински делови. 

Оцена 3 - Површински делови су одмах уоч

љиви, лепо сео одвајају од слике планете, али се 
поједини детаљи не могу распознати. 

Оцена 4 - Површински делови се јасно виде, 
уочљиве су нијансе осенчености. 

Оцена 5 - Површински делови се врло добро 
виде- све до руба диска. Контуре су оштре, јасно 
су уочљиве нијансе осенчености. 

Посебно смо оцељивали стаље на централним 

и перифериским деловима диска планете. Посма
траља смо вршили и кроз жути (односно црвени) 
и плави филтар. · 

Ова метода оцељиваља, на први поглед, изгледа 

врло субјективна. Али из упоређеља података са 
звездарница из Будимпеште и Загреба види се да 
се посматрачки подаци, добивени са разних инстру
мената и од разних посматрача, врло добро слажу 
и да се могу поредити без цкакве корекције. 

Звездарнице у Будимпешти и Бечу припремиле 
су · цртеже о сваком посматраљу. 

1) Пос.м.атра'ЧКU nодаци: Од 15 септембра до 22 
децембра 1958 год. посматрачи у Будимпешти и у 
Загребу обавили су укупно 50· посматраља (о посма
трачким подацима из Беча имамо само скупни из
вештај [1] ). Нажалост, у овом периоду било је 
доста облачних дана, што _ је свакако спречавало 
рад. У Загребу су биле две веhе пау~е (13 нов. -
1 дец. и 7-15 дец.), а у Будимпешти од 15-20 ок
тобра, 7~12 децембра и у другој половини децембра. 
У Бечу, септембар, октобар и новембар били су 
потпуно неповољни за посматраље. Среhом,· посма
трачки подаци добро допуљују један другог, тако 
да имамо доста хомоген материјал (види преглед 
посматрЭ.Ња). · 

На основу посматрачких података констатовали 

смо следеће. ПЈ;)овидност Марсове атмосфере била је 
доста добра, и није дошло до таквог lзамагљивања 
као 1956 године. 

У провидности атмосфере дошло је до сметње 
у следећим размацима : између 8 и 15 октобра (нај
слабија провидност 12 окт.), између 5 и 13 .новембра 
(најслабија про.видцост 12 нов.), између 17 и 23 но
вембра (најслабија 20 нов.), између 2 и 6 децембра 
(најслабија 4 дец.) и између 18 и 25 децембра (са 
минимумом провидности 2Q-21 дец.). Према пода
цима из Беча, провидност у току децембра била је 
врло добра. 

Природно . је да провидност на перифериским 
деловима буде осетно слабија него у центру. Али 
се може констатовати да је Промена провидности 
на рубу доста верно одговарала променама у цен

тралним областима. Провидност на рубу се осетно 
смаљила: 5, 12 и 24 октобра, 12 и 18-20 новембра, 
4, 12 и 2о-21 децембра. 

Из загребачких посматраља види се и то, да 
се слаба провидност на рубу .понекад проLUирује и 
на Друге делове диска, као напр . . 7 дец. 

Констатовали смо да је при употреби плавог 
филтра атмосфера маље провидна него при упо
треби жутог филтра. Разлика . је око . 1 поделак 
скале. Из посматраља у Будимпешти утврђено је 
да се поларна капа боље види плавим него жутим 

филтром. 
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З) The OЬservatory »Uirania« (Uraniaste~nwa-~e), 
Wien 1 Uraniastrass·e 1. The dhserver: Mana Wahl. 
Тhе cc:sse.gr.ain's reflector of 10" (26 ст), with en
grossment of ·80 a·nd 220 times1

). 

The re$,Wts of oЬservations were put together 
Ьу the OЬServa.tory ~Urania« in B~pest. 

Тhе foИowing scale was ·establ.ished to mш-k the 
transpaтency: 

Mar.k О - On Mtars' surface no separate •parts are 
visi:Ьle. Тhе picture is quite misty. Тhе atmosphere 
of Mars is not transparent. 

Martk 1 ·-- Por.tions of the su·rface are hardly 
perceivaiЬie. N either portions nor outlines can Ье 
seen. 

Marlk 2 - Portions of the surface can ha·rdly 
Ье distinguished. · 

Mark з - Portions of the surface are imrnedia
tely perceivaЬle and well ?iffer from th~ ~ct~re of 
the p1anet, but certain detaills cannot Ье distingutshed. 

Marik 4 - ·portions of the surfa:ce are clearly 
seen he shades of shadoW\S a;re well re<;<>gnized. 

мark 5 - Pomons of tье surface аге very wен 
seen as far as tthe edge of the disk. The outlines are 
shat'IP and the shades of shadows are well defined. 

Тhе conditions in the central and extreme paгts 
of the dislk of .the planet were separate]y vaiued. The 
observations were made with yellow and Ьlue fil!ter. 

Тhis method of valuin.g seems at first very su
bjeotive. Ву comparing ·the data from the oЬservat<>-

-ries in Budapest and Zagreb it can Ье seen that ob
serving data: which were .received from vaтious instгu
ments and iЬу differenJt oЬservers agree very well, and 
that' they can Ье compa~red without any oorrections. 

The drawings of each oЬservation were · prepared 
bythe oЬserv.atories .in Budapest and Wi~. 

1) Observing data: From September 15 th to De
cember 2.2nd in 1958 the o=Ьservers in Budщ>est and 
zagreJb made 50 oЬservations {we •have joi.n.t ·report 
only aЬout the observing data from Wiena1

)). Unfor
tunately, there were many cloudy days in this period 
and that hmdered the worlk. There were two la.r:ger 
pauses in Zagreb (Nov. 13th - Dec. 1st and 7 Dec. 
7th- 15th), and in Budapest from Oct. 15th- 20th, 
Dec. 7th-12.th and in the seoond half of . December. 
Septem!Ьer, OctoЬer ·and November in Wiena were 
quite Шl!oovenien.t for oЬservations, Вut, fortunately, 
the oibserving data well add up to one another and so 
we have rather homogene material (see ·SUJГVey of ob-
servationJS). . 

: The fullowing was affirmed according to the oь
servin.g data. Тhе transparency of Матs' atлnosphere 
was rather .gocжl and there were not ·any oЬscui'Iings 

. ЬУ fog as in 195.6. . 
: In fullowing space of the time сате several dl-

Stwbances in the transparency of the a-tmosphere: 
since OctdЬer 8th to 15th (the poorest transparency 
on Oct. 12th), since NovemiЬer 5th to 13 th (the po
orest transparency on Nov. ·12th), sinlce November 
17th to 23·rd (the poorest transp~rency on Nov 20th), 
since December 2rid to 6th (the ipOOrest on Dec 4th) 
and f.rom DecemЬer 18th to 23lrd (rthe poorest trans
parency on D~c. 20th ""'"':" 21st). The transpar~ncy tЏu
ring December according .to data from WJ.ena was 
v-ery good. 

И is natura!l that the traJI1S1Paren·cy in extreme 
parts is rem.arcably weaker than Jt .is in the center. 
:Вut it can Ье oon.fi!I'Im.ed that the change of the trans
parency at the edge тarther truthfu11y correst?Onded 
to . the changes dn central par,ts. 'Гhе transparency at 
the edge rather decreased on 5th, 12th and 24th 

· OctoЬer, 12tb and from 18th to 20th NovemЬer, зnd 
оп 4fth 12th ашi from 20th to 21st December. 
· It 'can Ье marked, from the Za.geb oЬS'ervations 
that the poor transparency at the edge spreads so
metimes over Ње other paтts of the diSk, a.s on De
cemЬer 7th. 

It was ooncluded that during the use of the Ыuе 
· fi]ter :the atmosphere iJS [ess transpa:ren.t than during 
the use of the yellow · one. The differ.ence is aJx>ut 
one particle of ·the ·scale. It was conclцded from the 
oЬservation'S in Buda•oost that -the ~Iar calotte . can 

· Ье. better seen with Ьlue filter than with the yelloy 
one. 

ј ! 

j i 
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No. 

1. 
2. 
з. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
1З. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18; 
19. 
20. 
21. 
22. 

2З. 
24. 
25. 

,26. 

Data. GMT 
· 1958 h m 

IX 15 20 ОО 
i6 21 оо 
21 20 45 
2З 20 оо 
2·5 20 35 

х 

. 27 20 оо 
28 20 З5 
з 20 зо 
5 20 15 
7 21 3() 
8 20 45 
9> 20 10 

10 20 17 
11 20 50 
12 20 30 
15 21 05 
20 21 15 
22 21 10 
24 20 45 
25 21 4З 
26 20 оо 
27 20 15 

20 З5 
28 20 15 
29 20 оо 
зо 20 4З 

21 оо 

27. XI 
28. 

З1 20 23 
з 20 51 
5 20 З7 

20 бЗ 
. 29. 
30. 
З1. 
З2. 
зз. 
З4. 
З5. 
З6. 
З7. 
З8. 

З9. 

40. 

41. 
42. 
4З. 

44. 
45. 

46. 
47. 
48. 
49. 
50. 

6 20 50 
12 19 50 
1З 20 26 
17 19 оо ' 
18 20 45 
20 20 оо 
22 20 оо 
29 19 50 

XII 1 20 15 
2 19 45 

20 26 
з 18 54 

19 оо 
4 18 28 

20 оо 
5 18 38 
6 19 02 

. 7 17· зз 
18 20 

12 20 оо 
15 18 30 

18 зз 
18 19 52 
19 19 08 
20 20 '51 
21 19 45 
22 · 20 08 

Obs. Ist. 

в 8" 150 
в 
в зоо 
в " 150 
в 
в зоо 
в " 150 
в " " 
в 

" в · 150 
в 
в 
в 
в 
в 
в ,; 
в " 
в " 
в 
z 
в 
в 
z 
в 
в 
z 
в 
z 
z 
z 

. в 
в 
в 
z 
в 
в 
в 
в 
в 
в 
в 
z 
z 
в 
z 
в 
z 
z 
z 
в 
в 
в 
z 
z 
z 
z 
z 
z 

6" 2l9 
8" 150 
8" зоо 
6" 292 
8" 150 
8" 150 
6" 292 \ 
8" 600 
6" 292 
6" 292 
6" 292 
8" 600 
8" 150 
8" 150 
6" 292 
8" 600 
8" 150 
8" 150 
8" 600 
8" 150 
8" 600 
8" 600 
6" 292 
5" 292 
8" зоо 
6" 292 
8" 150 
6" 292 
6" 292 
6" 292 
8" 150 
8" 150 
8" 150 
6" 292 
6" 292 
6" 292 
6" 292 
6" 292 
6" 292 

с. 

5 
5 
5! 
5! 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5! 
З! 
З! 
2! 
1 
4! 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
5 

i 4 

R. Cf. Rf. 

5 
5 

3 
3 
4 
о 
4 
5 

2 
· о 

4 
5 
2 
4 5 4 

з 
4 5s 4s 

4! 4! 
5 4 5 4 
4 4 5 4 
5 4 5 4 
5 4 5 4 
5 4 5 4 
4 З 4s 
4 З! 
з 1! 
5 4 5 4 
4 З Зs 2 
2! 1 
2 1 
З З Зs Зs 
4 2! 
4 2 4 з 
5 4! 4s Зs 
5 . . 5 5 5 
4 з 4 з 
5 4 5s4s 
з 2 з 2 
4 2 
4 з 4 з 
5 4 5 4 
5 4 5 4 
4 4 
З! 2 
4 з 
4 з 4 з 
5 5 5 5 
4 з 4 з 
з 2 з 2 
з 2 з 2 
4 з 4 з 

У приложеној таблици саКупили смо nосма
траља из Будимnеште и Загреба. Тамо где се nосЛе 
оцене налази ознака!, значи да је у таквом случају 
провиднОС: између два nодеока скале (прИмер: ·з! 
значи д~ ]е ОЦе:Еfа између з и 4). Ознака 5! озна
чава назбољу nровидност. 

2) Н~колико закљу-чака. - Познато је да nове
ћаље Сунчевог зрачеља скоро редовно nроузрокује 
веће атмосферске сметље у Земљицом ваздушном 
омотачу. Између промена на Сунцу и неправилно
сти У временским приликама на Земљи nостоји 
доста добра веза. 

Неки истраживачи су одавно настојали да и 
nромене у атмосфери ~ареа доведу у везу са ак
тивношћу Сунца (Антонијади, Сајн, Скиаnарели и 
аутор овог чланка). Према досадашњ:Им исnитива
љима, nостоји врло јака веза између 11 годишњег 
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Observer 

BL 
BL ' 
ВL 
BL 
BL 
BL 
BL 
BL 
т к 
BL 
BL 
BL, ТК 
BL, ТК 
FI, ТК 
т к 
ВL,ТК 
BL, ТК 
т к 
т к 
RG 
;БL, тк 
BL, ТК 
RG 
BL, GK 
BL, FI, ТК 
RG 
BL, 'FI, ТК 
RG 
RG 
RG 
BL, FI, ТК 
BL, FI, ТК 
BL, FI 
RG 
BL, FI 
BL, FI 

·FI 
BL,TK 
BL, FI 
т к 
BL, FI 
RG 
PR 
BL, FI, ТК 
PR 
FI, ТК 
PR 
RG 
PR 
FI 
BL,SA,TK 
BL 
PR 
PR 
PR 
PR 
PR 
PR 

Weather 

Sct 
Sct 
good 
sct 
sct 
fog 
Sct 
sct 
Sct 
sct 
sct 

good 
good 
good 
Sct 
good 
good 
fog 
fog 
Sct 

fog 

fog, ·cloud 
good 

cloud 
cloud 
Sct 

Sct 
ci.oud, Sct 
good 

cloud 
cloud 
Sct 
cloud 

cloud 
cloud 
cloud . 

Sct 
C!OIU.d 
cloud 
cloud ,. 
cloud 
good 

On the ta·Ьle enclosed herewith have iЬeen assem
Ьled all the . oЬservatioЛIS · from Budapest and Zagreb. 
:The ~ign! after а mark -means that the transparency 
1n .this ca:s:e is between tvю numhers of the scate 
(example: З! m~ans tnat the marik i.s betwe~n з and 
4). The sign 5! indicates the best transparency. 

2) Several conclusions. It is well known that the 
increa.se о! the Sun mdiation nearly alwaY's causes 
greater di.sttwbanees in the aerial !layer of tlie Ear.th. 
~tween the changes on the Sun and the i.rregulari
Фies of the wea<ther COIIltditions on th'e Earth there is 
rather good connection. 

Some scientists tried. for а long time already to 
connect the changes in ~ars' atmosPhere and the 
activity of the Эu.n (Antoniadi, Sain, Schiaparelli and 
the author of this article). Accoroing to experiments 
carried UIP ,to present day, there is а very :Strong con-
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Сунчевог циклуса . и временских прилика на Марсу 
[2, З]. 

~оже се претnоставити да су и краткотрајне 
сметње такође у везИ са догађајима на Сунцу. Зато 
смо настојали да нађемо везу између смаљеља nро
видности и догађаја на Сунцу (пошли смо од прет
поставке да погоршаље nровидности значи пове

ћаље брзине циркулације у ~арсовој атмосфери). 

Досадашљи резултати ·-су задовољавајући. По
горшаље провидности од 12 октобра може се до
вести у вези са једним јаким флером, оно од 12 

, новембра са појавом велике nеге, а она од 20 но
вембра и 4 децембра са пролазом јаке протуберанце . 
преко диска Сунца [4]. Изгледа де· је веза између 
временских прилика на Марсу и активности Сунца 
слична као у случају Земље. 

Објашњење: 

No: редни број nосматраља 
' Data: датум посматраља 

GMT: тренутак посматраља у светском времену 
Obs.: место посматраља В - Будимпешта, Z ---'

Загреб. 
Ist.: Подаци . о инструменту. Први податак од

носи се на пречник, а други на примељено 

nовећаље. 
С: провидност у центру 
R: провидност на рубу 
Cf: провидност на центру, филтром 
Rf: провидност на рубу, филтром 
Observer: nосматрачи: BL - Л. Варта, FI . -

И. Фејеш, GK .:__К. raycep, PR- П. 
Ремер, RG - Р. Градечак, SA - А. 
Санто, ТК - К. · Тали. 

Weather: атмосферске прилике: Sct - јака 
сцинтилација, good - добро, fog -
магла, cloud - облак. 

Ознака s код оцена значи да је употребљен 
жути филтар. Ако је провидност била · једнака и са 
плавим и са жутим филтром, тада поеле оцене ни
смо ставили никакву ознаку. Ако је било разлике: 
онда смо то констатовали у примедбё.ма. 

При.м.едбе: 

No: Obs. 
4 В Сиртис Мајор је јако оивичен (BL) 

15 В ИстоЧни руб: О (ТК) 
28 · В Плавим филтром: З. Жутим Фи11тром је 

потпуно замагљен. Плавим филтром по
ларна , каnа се врло добро види (BL) 

З2 В Плавим филтром: 2. Жутим филтром до
бро се виде и слабије пеге (BL, · ТК) 

З5 В Плавим ф ил тром: 4 (BL, FI) 
З7 В Плави~ филтром контуре nега су 

оштрије (FI) Ј 
З8 В ПЈiаВИI\1 филтром: 5! (BL) 
38 Z Источни руб· Синуса ~еридиани: 4 (RG)) 
З9 В Плавим филтром: 5 (BL). 

Лајош Варта· 
сарадник Звездарнице Природо-

словноr друштва "Уранија" 

у Будимnешти 
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nection between 11 year peгiod of the Sun's circle 
and weather conditionJS on Mars 2,З). 

One can •suppose that even short di!Sturbances are 
con·nected with occurrences on the Sun. Тhat'a why 
we tried to find .the oonnection •between the decrease 
of the transpa·ren•cy and occurrences on the Sun (as 
the star.ti!n:g poin t it was tSцpposed that the wotsen.ing 
of the transparency mea.ns the increase of speed of 
the c.irгcul!ation in Mars' a·tmo.sphere). 

The results obtained so far are satisfactory. The 
worsening оо Ootoiber 12th is due to а strong flare, 
that on Novembre 12th to the appeaJrence of а .great 
Sun-spots and that on NovemЬer 20th and Decem.ber 
4th to :the passage of а strong protuberance over the 
Sun diSik'). l:t ~eems 'that the conneclion between 
\\-"eather c<юditions of ~ars a.nd activities of the Sun 
is s-imila!I" tQ tha<t of Jthe Eaтth. 

Explanations: 
No: O'rdinal number of o.Ьservations 
Data: the date of ob.servation 
GMT: the moment of 01Ьseгvation .in the GMT 
Obs.: the place of oЬservati'On: В - Budapest, Z -

Zag.reb 
Ist: data of instrtmlent. The first data refers to 

diameter, and the secon,d orie to applicated. 
engrossment. 

С: the tr.an~arency in the center 
R: the transparency at the edge 
Cf: the transparency ;in the center with filter 
Rf: the transparency at the edge with filter 
Observer: BL - L Bartha, FI - I. Fejos, GK - К. 

Gauser, PR - Р. Romer, RG - R. Gradecak, 
SA - А. Szant6, ТК - К. Thaly. 

Weather: weather conditi'O.Ils: Sct - strong scintila
ti'On, Тhе -sign S Ьу ma.rks means that the 
yellow filter was used. If the. transparency 
wa:s the same\ with the Ыие and the ye1low 
filter then ~fter а mark no sign was put. If 
there waos any difference that wa·s ·affirmed in 
rema.rks. · 

Remarks: 
No. оьs 

4 В Syrtis ~aior .ts very delineated (LB) 

15 В East edge: О ,(ТК) 
28 В With blue filter: З. The edge is quite oЬscured. 

Ьу fog with yellow filter. 
З2 В With 1Ь1uе filter: 2. Even the smaller spots сап 

Ье observed with th~ yellow filter. (BL, ТК) 
35 В With •Ьlue filter: 4 (BL, FI). 
37 В The outblnes of the spots are sha.и)er with •Ьlue 

filter (Fl). 
З8 В With Ьlue filter: 5. (BL). 
38 Z ТЬе ·east edge of the Sinus Meridiani: 4 (RG). 
39 В With Ьlue filter: 5 (BL). 

Lajos Bartha 
a•s:sistent of the OЬservatory 

. »Uтania«, Budapest 
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Уредништво -часописа "Васиона" 
све -чешltе добија пис.м.а од својих 
-читалаца у хоји.м.а они дају своје 
предлоzе, nри.м.едбе или, нај-чешltе, 
постављају разна питања. Да би од
zоворил.и на ова питања, хоја zоворе 
о nоја-чано.м. интересовању за астро
но.м.ију и .астронаутиху ход нас, од
лу-чили с.м.о да отвори.м.о засебну 
рубриху хоја се у ово.м. броју nрви 
пут појављује. Сада одzовара.м.о они.м. 
-читаоци.м.а хоји су на.м. у пис.м.и.м.а 
недавно упуltени.м. поставили следеltа 
питања: 

В. М., ученик из Пожаревца nита : Кахо се зове 
науха хоја се бави описивањем. површине Месеца и 
Марса - сли-чм zеоzрафији на Зе.м.љи? Да ли .м.е
сецоzрафија и .м.арсоzрафија? 

Наука која . nроучава nовршину Месеца зове се 
селенографија по Селени, старогрчкој богињи Ме
сеца. Селенографија · је веома наnредовала захва
љујући 300-годишњем nосматраљу нашег васион
ског суседа . Постоје веома тачне селенографске 
карте, па чак и селенографски атласи - али само 
за једну, нама једино видљиву . страну Месеца. 

Наука која се бави оnисивањем nовршине Марса 
назива се Ареографија -nрема имену старогрчког 
бога рата Ареса, који се код старих Римљана звао 
Марс. Сетимо се Његошевог стиха из "Горског ви
јенца": "Ареи је, страва земна, славом бојном њих 
оnио ... ". Ареографија засада заостаје за селено-
графијом. . · 

Р. К., учитељ из Осијека nита: Које на.м. је нај
ближе небесхо тело после Месеца? Да ли Марс или 
Венера? . 

Како када. Некада нам је б.цижи Марс, а не
иада Венера. Када нам је најближи, Марс је од нас 
удаљен 54 милиона километара, а Венера се, nовре
мено, nриближава и на "свега·" 40 милиона кило
метара - за 13 милиона ' -х:.м. ближе него ли Марс. 
Не смемо, међутим, заборавити да nостоје и nлане
тоиди од којих нам се неки, са најиздуженијом nу
тањом, nовремено nриближују још више од Марса 
и Венере. Тако нам се, наnример, nланетоид Адонис 
nриближио 1932 године на свега 1,5 милион х.м.; 
nланетоид Алберт се nовремено налази од нас на 
28 милиона х.м.; nланетоид Амор нам се може nри
ближити на 19 милиона х.м.; године 1932 је nлане.
тоид Аnолон nрошао nоред Земље на растојању од 
3 милиона х.м.; nланетоид Ерос и Географос nрибли
жују нам се nонекад на 22,5 односно на 6,5 милиона 
'ICJt; nланетоид Хермес је 1937 године nоставио ре
корд nриближивши се Земљи на свега 780 хиљада 
километара. Израчунато је да се он nонекад може 
nриближити и на свега 500 хиЉада х.м. - мал'те не 
као и Месец. 

Р. В., службеник из Сарајева nише нам: Не
давно са.м. у једно.м. инострано.м. -часопису nро-читао 
ре-ченицу у хојој се по.м.иње планета Фаетон. Из 
'Ч.I!.анха, нажалост, ниса.м. .м.оzао сазнати хахва је то 
nланета и zде се налази. Ј а о њој раније ниса.м. 
ииzде .-читао нити у-чио. Можете ли .м.и нешто ре-чи 
о њој? . 

Планета Ф а е т о н не nостоји. Она је, међутим, 
мо~а nостојала уколико nрихватимо хиnотезу со
вјетског научника С. В. Орлова и А. Н. Заварицког 
који сматрају да су nланетоиди (астероиди) кома
дићи nланете која је некада давно обилазила око 
Сунца између орбита Марса И Јуnитера, а која се 
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расnала из неnознатих узрока. С. В. Орлов назвао 
је ову хиnотетичну бившу nланету Фаетон - по 
имену митског сина старогрчког бога Сунца који # · 

се разбио не умевши да задржи власт над "огње
ним коњима" када се хтео nрошетати по небу на 
"ватреним колима" свог оца. Досада, међутим, ни 
име Фаетон ни nоменута хиnотеза није nрихваћена 
од званичне науке. Па иnак, у многим научно
фантастиЧним романима наnисаним nосле Другог 
светског рата nише се о "злој судбини" ове, данас 
неnостојеће nланете. 

Петровић Јанко, ученик из Београда, nита: 
Кахви lte -часовници бити потребни будуltи.м. васи
онсхи.м. путници.м.а? 

Будуће астронаутичке ексnедиције · мораће уnо
требљавати . веома тачне часовнике·. НајбоЉи ће, 
свакако, бити кварцни часовници. Потnуно ће моћи 
да задовоље, нарочито лИчне nотребе nо)единих 
астронаутичара, и добри џеnни или ручни часов
ници, као и сви други часовници са оnругом. Не
уnотребљиви ће бит.и једино часовници са клатном 
јер њихов рад зависи од силе теже а она ће се, 
као што је nознато, nри летовима васионским ра
кетним бродовима мењати, а у вештачким· сатели
тима ће владати и бестежинско стање. У сваком 
случају, часовници астронаутичара мораће бити 
изграђени веома солидно јер . ће често морати да 
Ј;!Здрже нагле nромене у темnератури. 

с. к. 
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Na IX Кolngiresu IAF-a u Amsterdamu prof. 
Fred Singer izneo је teoruju da su cestice u ројаsи 
oko Zemlje protoni. Razlog Юmе leZi u pretpo·stavci 
da se pri prodorи primamog zracenja u atmosferi 
razbljaju atomska jezgra pri сети veci. deo neиtrona 
pиtuje na;gore pravoliniski van ma.gnetnog polja 
Zemlje. Neki od tih neutrona se prolaskom kroz 
magnetno polje menjaju u piotone i odmah poeinj-и 
da kruze и spirali .ро magnetnim linijama sila. Sin
ger sma.tra da је zivot protona toliko dug da se . na 
visini od 600 m.ilja pocinju koncentris•ati. 

Zivot deliea је obrnuto proporcionalan gиstmi 
atmosfere. Prema tome · sa visinom se smanиje gu
stina а1 sa njome ra-ste zivot cestica. Singer zakljи
cиje da је maksimalna koncentracija nad ekvatorom 
na oko 1-1/2 mНје. Na oko 10 radiusa on veruje da 
pojas postepeno prestaje. Poznato је da intenzitet 
opada sa sirinom i da . ga uop5te nema nad· polovima. 

.v. А. 

* 
Dr. Singer predJaie tri nacina 'Zastite od znЮe

nja. - Vasion!Ski brod treba. da· .Ьиdе opremljen je
dnim prstenom za »zasencanje« -od zra.cenja. Isti 
baiira na teoriji da" se cestiee krecи ро ·spirali, а 
pod pravim ug1om na iini•je sHa. / . 

Drugi nacin zastite Ьi blo ostvaren роmоси elek
tricnih namotaj-a oko broda, sa osovinom paralelnom 
linijama sila. Namota.j Ьi stvarao malo dipolno polje 
stva.rajuci magnetski stit koji се odblti ЬomЬardova
nje zracenja. 

Najnoviji predlog је upotre'ba satelita »Cistaca« 
koji bi kao prethodnica oeistio jedan lmna1 kтoz ra
dijacioni pojas. Satelit ikoji se krece kroz poja·s apsor
bцje protone i smanjuje intenzitet na tolerantnu 
merи. Ova metoda z:ahteva nekoliko satelita sa veli
kim presekom. 

Predlog prof. Sin-gera је znacajan kada se ima 
и vidи da је za ·smanjenje zracenja na 10% potreban 
oklop deЬljine 4 cm. Za za8titu lopte od 3,6 metara 
u preeniku potrebno Ьi · Ьilo 5000 kg olova. 

V ; А. 

Pozoati struCnja.k Kraft Erike iz amel?ic:ke kom
panije Convair-Astronaиtiks izjavio је da u sledecih 
deset godina postoji samo cetiri perioda, svaki od 90 
dana, ka.da се bHi mogиce lansirati instrumentalnи 
»kometи« . prema Marsи i Venusu. Za tu svrhи је 
moguce upotreЬiti neku modificiranu verzi}и inter
kontinentalnog projektila koji је danas u razvoju. 

Lansiranje prema Marsu moglo Ьi Ьiti iz.vrseno 
и .periodu od tri meseca koji poCinje avgиsta 1960 
godine. Drиga lansiranja bi mogla Ьiti izvre8ena u 
slienim periodima. sa ·pocetkom septembra 1962, no
vembra 1964 i decembra 1966 godine. 

Sest perioda bi blla pogodna za s1anje instru
mentalne rakete prema Venиsи, ali isti trajи samo 
ро dve nedelje. Oni Ы pocinjali јиnа 1959, januara 

· 1961, avgu:sta 1962, marta 1964, oktobra 1965 i juna 
1967 godine. 

V . А. 

Astronauticka ostvarenja koja su prethodila prvoj 
sovjetskoj kosmickoj raketi. · Na slici su data imena 
i vremena lansiranja satelita Sputnik, Explorer, Van
guard i Atlas. Za neuspel"e Meseceve rakete (Pioneer) 
data su vremena lansiranja i postignuta visina. 
»New York Times«, 2 jan. 1959 

V. А. -
+-----

lzЬaeiwnje Meseeeve rakete »Juno 11« nije u~elo 
иsled g·re8ke od 3, 7 sekиnde ikraceg ·rada motora 
i gre.Ske u uglu ·Od 3 stepen·a. · 

MaЮsimalna 100stignuta visina (odnosno daljina) 
је Ьila 63.000 ·milja . . Sledece paljen]e с~ verovatno 
biti u febrru·aгu ove godi·ne. 

Pravi tш'Ok gre5ke lezao је u opogre5no pode5e
nom ventilu koji је regulisao odnos goriva i oksida
tora. Usled. toga Juno П је postigao brzinи od 24.000 
итеstо p1aniranih 24.995 milja na cas. I pored. svega 
instrumentacija је pravilno funkcionisala i poslala na 
~em·lju dragocene podatke о lkosmickim radiiacijama. 

Zlatom prevиcen konus ·kori•snog tereta tezio је 
12,95 :flunti. Ina·ce cetvorostepena rЭJketa Јиnо П sa
stojala se iz rakete Jupiter, plиs. 11 raketa sa cvrstim 
gorivom Seargent, plиs tri orakete Seargenti 1plus 
jedna ·raketa Seargent. V . А. 

»Mi·ssiles and Rockets«, 
15 Decembar 1958 

* S oЬzirom da је taktuelan poduhvat raketom do 
Meseca., pooovicemo !Sta је Dr Sedov izjavio 11957 na 
Astronaиtickom kongresu u· Barceloni: 
- Prva sovjetska raketa za Mesec moci се poneti 

220 kilograma kori·snog tereta i · bice tako kon- . 
strиisana i1i d.a udari о Mesec Нi da postane nje
gov satelit. 

- Drиga Meseceva ra:keta oblce snabdevena raketnim 
pogonom za kocenje kako •Ьi se mo~la spustiti za
jedno ,sa instrиmentima na Mesec. 

- T-reca raketa. се nositi televiziski prЉor za sni
manje Meseeeve povrsine. 

- Cetvrta raketa се poneti zive putnike - zivoti
njи i1i coveka u slисаји da sи prethodne rakete 
uspesno izvrsile svojи misiju i dale dovoljno po
dataka na osnovu kojih Ы se covek otisnuo u va-
sionи. - V. А. 

»Missiles and Rockets«, 
25 avgust 1958 
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Мeseeevoj ra.keti »Juno 11« konacan azimutni 
ttgao је dat pomoeu preciznog teodolita k:oga proizV:odi 
Perkin-Elmes Corp. Postizanje odтedenog ugia · azi-

. muta· је od .. velike vamosti jer raketa naikon prestanka 
rada motora nета nilkalkvog эpoljnjeg vodenja. Je
dnom izbacena ~a·keta је ostavljena svome »inerci
jalnom sistemu vodenja« koji ispravlja sve promene 
ugla azиmita tokom leta. 

Teodolit је toliko oset1jiv da moze odrediti devi
jaciju ugla ikoji 1Ьi odgovarao viqnom uglu meta1nog 
novcica n-a udaljenju od jedne milje. On је kombl
nacija elektronsko-optiCkog sistema; njime se vizira 
u isto vreme jedno ogQedalce na vrhu rakete i jedna 
referentna taCtka. Kontinuelno pracenje ugla azumita 
izmedи ogledalceta teodolita i referentne tacke vr8i , 
se sve do trenutka paljenja. Ako se do tog vremena 
promeni ugao azumita teodolit automatski salje elek
tronSki signal ikorekcije koji pokreee platformи iner
cijalnog si-stema vodenja. · 
»Missile and Rockets«, V. А. 

15 decemЬar 1958 

* 
Atomski :pog!(m, tj. pagon 'ko]'i koristi atюmskи 

enel'lgiju osldhodenи pri :radio~tivnom tra~adanjи 
иrana, Ысе mnogo ekonomicniji od hemiskog pogona 
koji se sada kori!Sii i koj-i сфе ertergiju iz proce.sa 
sagorevanja hemiskih jedinjenja. Atomski pogon се 
biti ekonomieniji cak i od hemi:skog pogona koji ko
risti jedilnjenja Ьоrа koja su inace da!leko najefika
snija u grupi hemiskih goriva. Pri .potpuriom raэpa
danju 1 kg u.rana oslobada se ogromna kolicina to-

'··p}otne energije od olko 19 biliona kilokalorija. Као 
merilo ekonomienosti uzima se 1kolicina os1oЬodene 
toplotne energije iz one kolicine goriva koja staje 
odredenи sumu novaca. Borno ·gorivo koje ·potpиno 

- sagori, odn. kod ·Iroga· је iskoriScenje energije 100%, 
oslobada oko 750 kcal IPO dolaru ddk _gorivo na bazi 
urana Uш kod koga је iskoriscenje samo 1 о/о oslobada 
oko 6200 kcal ро dolarи. Phillips PetroJeum institиt 

· је izgradio reaktor kod koga је omoguceno iskori~
cenje i do 18% uranskog goriva. , 

Med:utim veШri problem su јо~ иvek .radioaktivna 
zracenja kioja nastaju prilillfom raspadanja и.ranovog 
jezgra, а koja su ~tetna i smrtonosna ро coveka. Ako 
Ьi ·se SU·~Ьilo dejstvo radijЭJCija, primena ЬПо kakvih 
ђemiskih goriva bila Ьii neekonomicna IZa let и atmo
sferi. Sa te tacke gledi~ta Ьorna ·go.riva, ma koliko 
Ьila effka_~sna u poredenju sa kla:Sicnim hemiskim go
rivi·ma, pretstavljajiU samo pr-ivremeno re8enje. 
»Missiles and Rookets«, Decemba!l" 8 1958 

в. А. 
r- ~ .• 

* U Lockhead MiSsUe systems iчtraZivackim labo
mtorijama u Palo Alto, Califomia, .konstrиisa:n је 
magnetni pr.ijemni!k: sa trakom, ilroji је 'S!p()S()Iban da 
primi i си:vа tri miljona podataka k;oje moze da sa
kupi tokom puta kroz vasionu. Veoma је pogodan и 
slucaju иdaljavanja letilice-vasionsko~ . broda Ш· sa
teJ.ita izva.n doinena u kome m&e da se иspostavi 
d'f.rektna radioveza sa Zemljom. Ovaj 'Drijemnik euva 
podatke sve dok ne doblje koman•dni signal sa Zem. 
lje. Tada odasilje podatke sest .puta verom brzinom 
oq one kojom ih је primio. · 

Celakupni иredaj tezi oko 4 kg., dиZina ти је 
oko 22 ст, visina 12 ст, а sirina o'ko 11 ст. Moze 
da radi u svakom polozaju i na ·svim visinama. Za 
pokтetanje i zaиstavljanje potreЬan је deo sekиnde. 
Cim ipOsalje podatke na Zemljщ uredaj је sposoban 
za nova registrovanja podataka. Јоо jedna ·prednost 
ovog иredaja, koji је za trecinu manji od postojecih, 
је u tome ~to zahteva male izvore ene.rgђe - citav 
elektronski uredaj z.ahteva samo 10 vati. · 
»Mi·ssHes and Rockets«, · necemьar 8, 1958 

В. А. 
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U Lockheed Мissile Systems division laboratori., 
ja,m\a, :ra:zraden је \taJkav narein direktnog :pretvariщja 
hemiske u ele.Юtrienu energijи koH moze da unese 
Ьitne izmene 1i klasiani pogonski sistem. Ova »PQ
goil'ska celija« razlikuje se od klasicne baterije -- · 
olovnog akиmulatora- u tome sto se elelktrohemi&kci 
goтivo - hemiska materija koja ·daje elektricnu 
strиju - nalazi izvan celije, tako da ~е aJktivni ma
terijal ne trooi u reakciji elekltтoda kao kod baterija 
kod ·kojih је hemis'ka materija u .sа:шој celiji. Efi-· 
kasnost iskoriscenja energije је 70% sto је znatno 
vise nego 'kod mas:ina sa иnutrasnjim sagorevanjem 
kod kojih је oko i ispod 30%. 

Energija koja se proizvede elektrohemiskim pи
tem meri se u vat casovima ро funti ukщ>ne teZine. 
AutomobИska baterija daje na pr. 8--1Q vatCa!SOva ро 
funti, .а .pogOfllSika: celija koja је sada konstrиisana 
proizvodi Oko 100 vatca·sova. Smatra se da се se 
kroz 5 god:ina postici jacina od 300 vati, а takva ce
lija Ьi proizvodila dovoljno energije za dugotrajni 
pogon ne samo aиtomobtila vec i aviona Ш za napa
janje elektrienom energijom komunjkacionih 'sistema 
Ш un.иtras·njih uredaja kod vasionskih bгodov;a . 

Gla;vna preimиcstva ovih »pogon•s:kih cel1ja« su: · 
d'Ugi zivot, moguenost dooijanja i velikih i malih 
energija, otsи'Stvo dima, buk:e - za razlikи od motora 
sa unиtra.Snj'im sagorevanjem, - i la'ko rukovanje. 
»Missiles and Rookets« Decemba.r 1, 1958 v 

в. А. 

* 
Novu vrstu' stalkla pogod·nu za vasionвke 1brodove 

izradila је National Cash R.egister Со. Ovo sta1do 
koje је inace prozirno, postaje sv~, nepгozimije иkо- . 
li:ko је јаса svetlost ·'koja na njega pa•da. Ovo se ро.:; 
stize pomocu 8/l)ecijalne hemi•ske prevlake koja ima 
osoblnи da se usled dej'Stva svetlosti zgusnjava jer 
јој se sabljaju mole'kиli. Ovaikva stakla се biti veoma 
korisna jer се moci da slиZe kao zaklon od suncanih 
zrakova lkada vasions:.ki brod bude okrenиt prema 
Sиncu. 

»Missiles a:nd Rockets« Dec. 8, 1958 
в. А. 

* 
U kompaniji Мa.rtm mvrSe:na је prVIa f ,aza stu

dije iz~dinje Ьаzе 111/а Мesecu. - Zamisljeno је ·da 
se ovaj podиhvat ostvari u sest etapa: pristajanje na 
Mesec, oda.Ыranje mesta, izgradnja baze, prigodni 
radovi, poeetak delatnosti i 1pro8ir·enje baze. Za prve 
dve faze oda:brano је ро :pet ljudi, jedan bataljon in
zenjeri:je za izgradnju, 230 ljoиdi za nastan:jenje i oko 
1000 za normalnu delatnost. 

Za .Prosirenje baze jos nije predvideno brojno 
stanje. Pocetna potreba materijala ide otprilike na 
2,4 tone ро coveku, dok ы za odrzavanje trebalo 25 
kilograma ·ро coveku ро danи. Potreba za kiseonikom 
10 kиbnih ·stopa ро covekи ро саsи, а vode 80 litara 
ро covekи ъю danu. Konstrиkcionog materijala Ы . 
Ьilo potrebno 10 000 tona. Vreme izgradnje se proce
njиje na eetiri do .sest meseci. 

Kod Martin-a se sada radi na drиgom delи stu:
dija, lkoji obuhvata uslove kon!Siruisanja podsistema 
na Mesecu. ' Konstatovano је da је procenjivanje 
иslova vrlo te5ka stvar. Prilikom definisanja oblika 
baze, velicine i mase, konstatovalo se da postoji i di
vergencija и misljenjи. Medиtim ta divergencija ne 
иtice na rad oko konstrиisanja. 

V. А. 

* 
Na probnim stanicama poznate americke kompa

ni.ie R<>dketdyne, koja se эpecijalizovala u razvoju 
raketnih motora, od pocetka rada pre . 10 godina do 
~anas izvr8eno ј-е ako 50.000 . paljenja. 

1; V . А. 
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U tцku zadlnjih Эest meseci org.anizovane su u 
Nema.Ck.oj grupe rm. praCenje satelita, иkljUICиduci i 
izvestan broj odgovarajucih . ra~iostani.ca. Izmedu 
profesionalnih grиpa иcestvU]e 1 Inst1tиt Maksa 
pianka, Tehnicki иniverzitet u Minhenи i Astronom
ska opservatorija Univerziteta и ~~nu. Fede;alno 
Ministarstvo posta u Daџnstatu s1иz1ce za pr1kиp
Ijanje podataka i kao centar za komunikacijи. 
· Na sa·stankи ovog proleea Н. К. Percold iz In
stitиta Maksa Planka izneo је neke ana-lize prijema 
sa Spиtnika 1 i 11 na 20 i' 40 megacikla. Zapdena је 
jedna anomaИja: »iznenadn~ i jak prije~ · ~ada .је s~
telit Ьiо da.Ieko ispod hor1zonta«. Zaklзиcak зе Ью 
da jonosfera sama dejstvuje kao provodnik radio
talasa. Takode је . zakljиceno da . na velikim visina
ma vladajи velike temperature , (1000°К na 200 km). 

"' Razlog za: postojan}e ovako velik~h ~~mperatиra ve
rиje se da potice. od razmene reakc9a IZ~edи .. stra
tosferskog i interplanetarnog vodoшka 1 heliзиma. 

Drugo zapa·zanje bi s:e ticalo zakljиcka da koee
nje satelita nije samo иsled dejstva eksos~ere. Ve
ruje s·e »da је isto proиzrokovano do -znacaзne mere 
elektrostatickim nabljanjem satelita na pиtanji«; to 

· је omoguteno \ formacijom oЬlaka jona oko ~telita 
pO(veCavajиci njegov virtиelni precnik а sa t1me 
otpar. 

»Missiles and Rockets«, 
1 sept. 1958 

РЕФРАКЦИЈА 

V. А. 

Чудан би био живот кад не би било атмосфере! 
_,.. Она нам омогуhава и улепшава живот - споменимо 
само плаветнило неба - а уједно на~ и вара. За
хваљујуhи нашем ваздушном омотачу небеска тела 
добијају друкчији изглед и дРУГИ положај на н~б.у. 
Сунчева лопта при хоризонту из'Гледа као ]а]е. 

Звезде видимо на другом положају а не на ономе 
на коме су стварно. Зашто је то тако? Због ре
фракције. 

Појава рефракције била је позната веh и грч
ким астрономима пре 2000 година. Славни Тихо 
Брахе, дански астроном из XVI века, веh је ;саста
вио таблицу рефракције. Та таблица бЈ1ла је са
стављена искључив.о на основи посматраља, без 
икакве теорије, и ·она се могл~ употребити при по
сматрањима. Притом је он нетачно сматрао да р~
фракција зависи од даљине небеског тела ~ да зе 
на зенитним отстојањима мањим од 45° она Једнака 
,нули. Обе ове грешке . исrфавио је Кеплер поч~ком 

' XVII века, и дао је не само знатно савршен~]е та
блице за рефракцију, но й' прву њену теори]у. Али 
тада Кеплер· још није познавао тачан закон прела

мања светлости. Прво научио објашњење рефрак
ције Дао је Њутн. Касније се теорија рефракције 
усавршавала, али ни данас нема дефинитиван 
изглед. Рефракција и даље задаје, главобољу астро-

. номима. · · 
Шта је рефракција? 

Кад светлосни зрак пролази из једне у другу 
средину са различитом густином, он мења правац, 

nреЛама се. Правац зрака зависиhе од густине сло
јева, од упадног угла и од тога да ли пролази из 

ређе у гушhу средину . или обрнуто. · Зрак се не 

"ломи" једино онда ако пада вертикално. 

. Земља је . 1 окружена ваздушним омота чем. Гу-
стива атмосфере стално опада почев од приземних 

~Јiојева па све до краја атмосфере, до неколико 
стотина к.м. .. Кад светлосни зрак уђе у нашу атмо
сферу, прелази из ређе у гушhу средину, ломи се 
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Tempera.tUI'Ia planeta.- Za stиdijи fizi.Cki1h иslova 
na planetama izv-anredno i neophodno је vdno znati 
njihovu povrsinsku temperaturu. U poslednje vre
me su u upotreЬi ·sigиrni tehniOki иredaji za mere
nje slaJbog toplotnog zra~enja planeta. Dr. Sinton је 
februara ove godine dao sledece podatke о izracu
natim i posmatranim temperaturama na povr8ini 
planeta, odnosno njihovih atmosfera pri izlasku 
Sunca. 

lzi'acunata Posmatrana 

Merkur + 352° + 337° 
Venera - 30° - 39° 
Mars - 108° - 70° 
Jиpiter - 164° - 143° 
Satum - 193° - 145° 
Пran -221° - 170° 
Neptun -231° 
Pluto - 213° 

ZЬog velike udaljenosti Neptuna i Plutona nisu 
Ьila moguca posmatranja njihovih povr8inskih tem
peratura. 

»Sky & Telescope«, 1958/V R. D. 

1 

и долази до посматрачева ока из правца који се 
разликује од истинитог . Звезду видимо на другом 
месту небеске сфере. Угао између правог правца 
зрака и оног дуж кога се небеско тело види на
Зива се права астрономска рефракциј а. 

· Идеално би било претпоставити да је атмо
сфера састављена од танких слојева ваздуха и У 
сваком је слоју густина различита. Кад би било 
тако, и ако бисмо зналИ · колико има таквих сло-

. *ZV&ZDAIIZEIJITU * /JIUY//)111 POl.OZA:J 

јева, . и колика им је густина, ми бисмо могли. тачно 
,одредити прави положај небеског тела. Али, на
жалост, није тако. Ми не знамо ни висину, ни рас

според густине атмосфере. Једино је сИгурно да се 
rустина атмосфере повеh·ава идуhи према површини 
Земље. Атмосфера није непокретна, у њој је стално 
струјање и због тога су ваздушни слојеви изме
Шани. ЗахваљујуhИ таквом "хаосу" у атмосфери, 
~рак се не ломи тако · идеално. Он кривудавим ду
тем ·· стиже : у наше око, и због тога је врло · тешко 
одредити прави положај небеског тела. · Другим ре
чима, нисмо у могуhности да тачно одр~димо угао 
рефракције. Све дотле док метеорологија не буде 

могла дати потпуну слику стања атмосфере, астрq
номи he се служити приближним таблицама За од
дређивање рефракције. 
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Кад би атмосфера била тако идеално састав-
љена, као што смо 'У почетку споменули, онда би 
угао · рефракције имао следеhе вредности: 

зекитка даљика ре фракција зепитка даљипа рефракци:Ја 

оо О' ОО" 85° 9' 45" 
20 о 21 86 11 37 
40 о 48 87 14 13 
60 1 40 88 18 06 
70 2 37 89 24 22 

.80 5 16 90 З4 50 

(Зенитна даљина је угао који се рачупа од зе
нита према хоризонту. Звезда која се налази изнад 
наше главе има зенитну даљину 0°. Звезда при хо
ризонту има z = 90°). 

Из ове таблице видимо да се угао рефракције 
осетно меља од z = 80°. Због те велике промене и 
несигурности у одређиваљу праве вредности · ре
фракције, астрономска посматраља се не смеју вр
шити на већ:Им зенитним даљинама од 80°. Инте
ресатно је да рефракција при хоризонту износи око 
35'- а то је већа вредност и од уrловног пречника 
Сунца и Месеца. Што то значи? То знаЧи да ми 
видимо и она небеска тела која се налазе З5' испод 
хоризонта. За ·свакодневни живот ова чиљеница има 
веЛику важност. Рефракција продужава даци сма
љује ноћ. Захваљујући овом феномену, ми видимо 
Сунце пре но што се оно стварно издигло изнад хо
ризонта, а и после љеговог стварног заласка. Ре
фракција има ту особину да "подиже" небеска тела 
на веће угловне висине. Ј е дин о звезду изнад наше 
главе видимо на правом положају. 

Сад нам може бити јасно зашто Сунце има ја
јасти изглед при хоризонту. Сунце је лопта. Онај 
део лопте који је ближи хоризонту јаче је по
дигнут рефракцијом, него супротна страна. Зато 
нам Сунце при хоризонту изгледа спљоniтено. 

Ето,. тако нас вара наш ваздушни омотач! 

Т. Ђ . 

За наше нај.м..п.ађе 

ЛИЧНИ ПРИЈАТЕЉ ЛАЈКЕ 

На први поглед рекло би се да три пса која 
видимо на овој фотографији нщ:у ништа нарочито. 
Оваквих паса има на стотине хиљада. Али, до
вољно. је да вам споменемо љихова имена па ћете 
са уважељем заклимати главом. Дакле, то су (с де
сна у лево) Козјавка, Дамка и Малишка. 

То су пионири летова у велике висине. Лично 
су познавали Лајку која се прославила летом у 
Другом вештачком сателиту. Неколико пута су 
полетали дубоко у јоносферу на разним ракетама. 
На висинама од 100 до 200 километара осећали су 

' 
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се сасвим добро. Дамка, коју ~идимо у средини 
фотографије, једном се чак поnела 210, а други nут 
212 километара. Она је била прво живо биће које 
се попело на ту висину. 

Ова фотографија снимљена је на великој Свет
ској изложби у Брислу. Милиони људи видели су 
ове висинске путнике. А за то време, док су Коз- ' 

-' јавка, Дамка и Малишка безбрижно и весело nо
сматрале своје посетиоце у Брислу, љихови псећи 
другови "Вељанка" и "Пјостраја" тукли су њихов 
рекорд. Пре неколико месеци, 27 августа 1958, ова 
два пса су у једној ракети достигли висину 450 ки
лометара. То је досадашњи рекорд за псе. 

с. к. 

ДВА МЛАДА РАКЕТАША 

Холандија је мала земља и она још није усх:rо
ставила ни вештачки сателит, нити је оаградила 
ракету за Месец. Ипак, међу холандском омлади
ном влада велико интересоваље за васионска пу

товаља и ракетне експерименте. 

г 

На овој фотографији видимо двојицу дечака. 
из малог места Пурмеренда близу града Амстер
дама. То су Тони Гоне који има 14 и Филип Моле
ма који има 13 година. Они држе ракету коју су 
сами направили. Непосредно пре тога~ они су испа
лили једну потпуно сличну ракету кој:а се попела · 
до висине 100 метара. Обе ракете, и она испаљена '" 
и ова на фотографији, .биле су високе 2 метра. 

Непосредно пре испаљиваља ове ракете уме
шала се холандска nолиција. · Полицајци су забра
нили дечацима да исnале ракету због опасности од 
експлозије. То је и разумљиво јер се ракете смеју 
правити само по одобрељу родитеља и уз помоћ 
наставника или инструктора. Све холандске нови
не објавиле су слике ове двојице дечака који су 
изјавили Да ће ракету испалити из школског дво~ 
ришта када томе буде присуствовао љихов настав
ник физике и када то одобре школске власти. 

с. к. 
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ЈУНУ 1959 

Месечеве мене 

Мена Април 

1 

Мај 

1 

Јун 

d h m d h m 
1 7 21 11 6 12 53 

d h m 
Млад Месец 8 4 29 

15 21 09 14 6 22 
22 13 56 20 21 оо 

29 9 13 27 23 12 

Прва четврт 16 8 32 
Пун Месец 23 6 13 
Посл. четврт · 29 21 38 

Појаве код Јупитерових сателита 

Април Мај Јун 

ДаТум 1 Време 1 Сателит 1 Појава Датум 

1 

Време 1 Сателитl Пој?-ва . Датум 1 Време 1. Сателит 1 . Појава 

1 

1 

\ 

hm hm hm 

1 22 11 IЦ пп з 21 57 1 ПЕ 2 23 40 1 11 по 

о 04 111 сп 3 2З 16 11 пп з 20 56 

1 

l _ пп 2 
о 59 11 пп 3 2З 52 111 ПЕ 3 2~ 05 1 сп 2 

пп 4 
1 21, 41 1 сп 4 20 39 1 СЕ 2 23 37 п 

3 21 41 11 со 5 20 07 п ·со 4 21 18 - п ; пп 

з 23 01 1 со 10 23 51 1 ПЕ 4 . 23 32 п сп 

20 12 1 

1 

сп 11 21 17 1 пп 8 21 58 1П СЕ 4 
21 49 1 ПЕ 11 23 26 1 сп 10 22 41 I - пп 10 

1 со 11 22 33 - 1 СЕ 11 о 03 п 
1 

со 12 20 37 
о 47 I со 12 22 23 п со 11 23 32 п пп 11 

1 

21 59 1 1 сп 14 / 20 23 III сп 13 21 54 п СЕ 11 
21 42 п ПЕ 18 2З 01 1 пп 15 2110 1II по 17 
23 42 1 

1 

ПЕ 19 

1 

20 11 I по 15 . 23 15 · . . III ·. со 17 
21 37 I пri 19 22 22 ,1 СЕ 15 23 40 . 111 ПЕ 18 

I 1 сп 19 22 25 ii по . '18 21 36 I . по 18 23 45 
1 
пп 

1 
о 45 п СЕ 19 21 03 1 сп 25 23 22 1 

1 
20 

пп 21 21 45 111 пп 20 20 42 п по 26 . 21 02 п 
1 

СЕ 23 40 111 сп 25 . 23 22 I по 26 22 07 111 21 

1 
по 26 21 56 1 по 26 20 40 I пп 26 22 08 111 
со 1 сп > 26 22 50 I сп 26 22 43 1 27 21 20 

п сп 28 21 17 11 сп 

1 

27 20 50 1 СЕ 26 23 14 

1 

27 23 03 11 ПО 27 о 01 ill со 

ПП ~ nо-чета'IС nролаза; СП = свршетак nролаза; 
ПО nо-четак о1еултације; СО свршетак окул-

тације; ПЕ = · nо-че1ак nомра-чења (еклиnсе) и СЕ = 
свршетак nомра-чења. 
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Сл. 1. Про.мене nривидноz npe'ЧHU'ICa, фазе и С3а3а Венере до краја 1959 zoдune: у paз.AW.'ICY вре.мења 
9д tt до t! nлапета . није видљива. 
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Оку лтације сјајнијих некретвица 

Првог аnрила може се посматрати реапариција 
звезде ~ Стрелца иза Месеца. Појава ће се видети 
на nоложајном углу 215° у односу на средиште 1\IIe- ~ 
сечева диска. Звезда је 4 привидне величине. Вре-
ме~а реапариције су : - · 

Суботица: 
Нови Сад: 
Београд: 
Крагујевац: 
Ниш: 

3h27m.7 
3h 25m.8 
3h 25m.7 
3h24m.3 
3h 24m.o 

Помрачења Сунца и Месеца 

· Осмог аnрила из Аустралије и дела Индиског · 
и Тихог Океана биhе видљиво прстенасто помра-: 
чеље Сунца. Индонезија и Антарктик видеће ово 
помрачеље као делимично. 

Планете 

Меркур -Почетком тромесечја је још увек у при
видној , близини Сунца, али се од љега удаљује. 

· У з~стЬју је 10 аnрила .. Најпогоднији је за по
сматраље 26 априла када излази око 40m пре 
Сунца, и види се над источним хоризонтом као 
звезда +,0.7 привидне величине. Привидни преч
ник му је 8". После овога се поново привидно 
nриближава Сунцу, 3 јуна је у горљој кон
јункцији те остаје невидљив до краја троме
сечја. 

Сл. 2. Изzлед Сатур-н,а око оnозиције 1959. Ознаке: 
1 = '>nоложај Титана у тренутку оnозиције - 26. VI 

у 4h и 2 = nоложај Титана 12 'Часова касније. 

Венера Видљива је током целог тромесечја као 
"Вечерљача". Креће се кроз сазвежђа: Овна, 
Вика, Близанаца и Рака. Привидно је најдаље 
од Сунца 23 јуна. Тада залази око 23h на з~._ 
nадном хоризонту. . Промене привидног · преч
ника, фазе и сјаја Венере до краја године при-
казује сл. 1. _, 

ВАСИОНА Vll~ 
'· 

Марс - Пролази сазвежђа Бли~анаца 
Источно је од Сунца, алИ му се оно привидно 
приближава те залази све ,раније: око поноћи 
- почетком априла, а 2 Часа после Сунца 'i 
крајем јуна. Удаљава се од З.емље~ (од 238 на 
346 милиона К.м..). Привидни пречник му опада 
ОД 6" На 4", а сјај ОД +1.3 на +2.0 прИВИДНИХ . 
величина. 

Јуnитер - Ретроградан је у сазвежђу · Ваге. При
видна путаља Јупитера приказана је на сл. 2 .. у 
,,Васиони" ' бр. 14/1958, стр. 128. Средином троме
сечја (8.V) је у опозицији са Сунцем. Тада је 
од нас удаљен 654 мил~:~она К.м.. Привидне је 
величине -2.1 и пречника 42". Видљив је то- s 

ком целе· ноћи. 

Сатур-н, - Kpehe се директно кроз сазвежђе Стрелца 
до застоја 16 априла, после овога, до краја тро
месечја, остаје ретроградан не излазећи из истог 
сазвежђа. Крајем јуна (26:-ог) је у опозицИји са 
Сунцем. Удаљен је од нас 1355 миЛиона К.м.. _Ту 
је привидне величине +0:2 . и пречника 16".5/ 
В~личину и положај Сатурнових прстенова, као 

· и ' два положаја највеhег Сатурнова сателита, 
Титана, у _ односу на диск планете у тренутку 
опозиције, приказује сл. 2. 

~ 

Ура-н, - У сазвежђу је Рака. 

Појаве у Сунчеву систему 

dhm . 
Апр. 8 - - Прстенасто помрачеље Сунца. 

Код нас невидљиВо 
10 22 - Меркур у застоју 
16 .16 - Сатурн у застоју 
20 11 - Уран у застоју 
21-- Лириди 
25 О 59 Јупитер у конјункцији 

с Месецо:М 2°.8 
26 11 - Меркур у највећој елон-

гацији 27.02 vi 
27 14 33 Сатурн у конјункцији 

с Месецом ' 4~03 S . 
Мај 4- - АкВариди 

11 15 11 Венера у конјункцији 
с Месецом 7.04 - N 

13 3 49 Марс у конјункцији 
с Месецом 6°.8 N 

18 21 - Јупитер у опозицији 
са СуНцем 

22 6 43 Јупит~р у коцјункцији; 
· с Месецом · '2°.6 S 

24 22 19 Сатурн у конјункцији 
с Месец ом · . 4°.2 S · 

Јун 3 5 - Меркур у горљој конјункцији 
са Сунцем · 

10 15 52 Венера у конјункцији 
с Месецом 7°~ 1 · N . 

14 14 - Венера у конјункцији 
с Марсом оо.8 

21 5 51 Сатурн у конјункцији 
с Месецом 4о.1 

22 4 50 Сунц~ у лази у знак Рака; ' 
почетак лета 

23 9 - Венера у највећој елон- , 
гацији 

· 24 1 - Марс у конјункцији 
се Ураном , 0~.6 - N 

26 4 --;- Сатурн у опоЗицији са Сунцем 
28 - - Дракониди 

\. 

УМОЉАВАЈУ СЕ ЧЛА~ОВИ АСТРОНАУТИЧКО:r ДРУШТВА ВСЈ ДА ИЗМИРЕ ЗАОСТА,ЈЦ1 
ЧЛАНАРИНУ КАКО БИ МОГЛИ И ДАЉЕ ПРИМАТИ ':iАСОПИС - "ВАСИОНУ". 

ЧЛАНАРИНУ ПРИМА ~ДАГАЈНИК НА РЕДОВНИМ САСТАНЦИМА ДРУПIТВА СВАКОЈ 
ПРВОГ ПЕТКА У МЕСЕЦУ У 18,15 ЧАС. У . ПРОСТОРИЈАМА НА ПРИРОДОСЛОВНО - МАТЕМА- 1 

'ЈИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ. УПРАВА ДРУШТВА' 

". 

SNIМAК RАКЕТЕ 111 SOVJEТSKOG SPUТNIКA (1958, 1) 
na~1njen na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu 27 oktobra 1958 

PoloZa.; 1 и 17h 53m 3бs 
Poloza; 2 и 17 53 44 
Poloza; 3 и 11 sЗ 53 
Procenjeni sja.j: 
1 prividna veliCina · 

. ~\ 

~~ 
е 
~ ·~ 

1 

е 
•• .s-

• 

Na· .вnimkи је иocljivo opad4-
nje sjaja usled obf'tanja ra
kete 'oko ose fWnnaln.e na osu 
sате rakete. Vreme obf'tanja 
iznosi в.s7. Paralelni lukovi na 
snimkи pretstavljaju tragove 
zvezda. Polozaji i oznake s;a;
nijih zvezda dati su na Cf'te-

Zи sa strane. 
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ВАСИОНА, часопис за астрономију и астронаутику. Издају Астрономско друштво · ."Руђер 
Бошковиh" и Астронаутичко друштво ВСЈ, уз сарадљу АстрОномске секције Природ~лощ~оr 
друштва из Љубљане, Астрономске секције Хрватског Природословноr друштва из Заrреба 
и Астрономског клуба при Народном универзитету у Сарајеву.- Излази 4 nута rодИппье. ·: , 
Годишља nретплата 300 диН., поједини број 75 див. Чланови Астрономског и Астронаутичкоr 
цруштва добијају часопис бесплатно. - Ученици свих школа могу користити колективну 
nретплату: четири ученика који се учлане у једно од два Друштва, уз свижену члаварЈ.ШУ 

· од по 60 дин. годишље, добијају заједнички један комnлет. - Власник и издавач Астро
номско друштво "Руђер Бошковић". Уредништво и администрација: Београд, Волrива 7. 
ПретПЈiату слати у корист рачуна број 101-707-6564160. - Штампа Војно штампарско nре

дузеће, Београд. 
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Ljudst·uo potтebno da .-.е 

izvтSi · paljenje тaketa 

п.а Mesec ротеd ·мese

ceve тakete >}Juno Џr< 

i monta.inog tomja 

Ljudstvo је na sZici 
gтupisano ро specijaZ
nosti koje и pтevod'tt 

znaёe: 

Firing clirector - di
rektor palje-n.ja, Deputy 
directoт deputiтani 

· direkior, Section chiejs 
- sefovi sekcija, Uppe1· 
stages and paylod -
gornji stepeni i koтistan 
te1·et, Guidance aтtd 

control 
1 

vodenje i. 
kontrola, Tracking a1td 
telemetry pracenje 
i telemerenje, Lox ---
tecan kiseonik, Fuel _::. gorivo, Fire figtblng - ·uat1·ogasci, Gтound handli·ng -
zemaljsko posluzivanje, Pad safety - prva pomoc, Missi~e тange liaison - sluzba 
1'eze па poligonu. 
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На насловној страни: 

СПИРАЛНА 

'МАГ ЛИНА 

NGC 4565 

Дltфузва маrлива М 8 у Стрелцу, са малим тамним маrливам·а 

(уз чланак на стр. 29) 

Уре~иsачхк одбор 

Ова .м.аzлипа, која се 
?t.алази па 7.600.000 
светлоспих zодипа 
од Зе.м.ље, удаљује 
се од Ње брзипо.м. од 
11 ОО -к:Јf./ се-к:. Budи се 
ttз nрофила, те се 
лако разабире по
јас та.м.пе .м.атерије 
који се nротеже 
дуж њепе zалакти'Ч-

ке равпи. 

(уз чланак на стр. 

29) 

uиж. ВЛАДИМИР АЈВАЗ, д-р РАДОВАН ДАI1ИЋ, ПЕРО ЋУРКОВИЋ, НЕНАД ЈАНКОВИЋ, 
ипж. ДРАГУТИН КНЕЖЕВИЋ, СТ~ВАН КОРДА и МИЛОРАД ПРОТИЋ 

Одzов~рии уредиuк 

НЕНАД ЈАНКОВИЋ · 

БЕОГРАД 

аарил-јун 

ГОД И Н А Vll 

1959 број 2 

ЧАСОПИС 3А АС·ТРОНОМИЈУ И · АСТРОНАУТИКУ 

ТАМНА КОСМИЧКА МАТЕРИЈА 

И ЗНАЧАЈ ЊЕНА ИЗУЧАВАЊА 

Видљиво и невидљиво у··. васиони 

Бацимо ли ведре ноћи поглед на звездано 
f{ебо, можемо на њему набројати преко 2000 
звезда. Толико су их већ и стари народи 
имали у ·својим звезданим каi-а•љозима. Но, 
ако ст<tвимо око и на омањи астрономски 

дурбин можемо их видети на стотине хи
љада. Савремени звездани каталози садрже 
положаје преко милион звезда. И с човеко
вим напорима да сагради св€ веће дурбине и 
да употреби и осветљиве фотоплоче овај број 
се у новије време нагло и скоковито пове
ћавао. На Маунт-паломарској опсерваторији, 
у Калиформији, упра~ю се завршавају ката
лоГ и фотографска карта неба КQји he садр
жати положаје и друге податке за једну ми
лијарду звеЗда. Суптилним астрономским 
методама -сазнали смо даље да наш З:ЈЈездани 
систем, који нам се тако в·еличанствено при
казује на тамном небу као Млечни .' Пут, са
држи нипiта мање но сто милијарди звезда. 
С најудаљеније, светлости, која преваљује 
сваке секунде по 300 000 к.м., потребно је 
преко сто хиљада го~дина . да стигне 

1 
до нашег 

ока. А тек пре две, · три деценије сазнали смо 

да ·у неизмерним васионским дубинама, ощ 
}{ојих нас раздвајају милиони и. милијарде 
светлосних година, постоје и дpyrrt звездани 
системи, слични нашем, за које смо мислили 
да су мнqго безначајније, лоптасте, сtiљо
штене или ·спиралне маглине. Тек, је :не
колико година како су нај већи телес:юопи 
уперени углавном само у њих, а ве.ђ. су од
гонетнуте многе њихове тајне корисне и · за 
упознавање нашег Звезданог система . . 

Но, све доскоро, замишљали смо да ј ·е чи
тав међузвезд'ани простор потпуно празан~ 
Напори велиКих савремених астронома и њи
хове духовите методе, помогнуте доиста ве

личанственим техничким достигнућnма да
нашњице, открили су нам последњих година 

таја:нствени вео и са ове "невидљиве васи
оне", да тако назовемо оне , облике материје 
који се крију у вечитој тами међузвезданог 
простора и који нам · засветле тек у ретким 

приликама или које само човек осветли сво
јим генијалним методама. 

Данас, када је · Он и непосредно закорачио 
у међупланетски простор и кад се припрема 

да се сутра и лично крене на пут да испита 

његове· тајне, познавање ове, међупланетске 
и међузвездане, углавном невидљиве и те

шко доступне матерИје, од нарочитог је иН
тереса и актуелностИ. Задржим<> се стога 
~ш на овој материји. 

Кос.м.u'Чка .м,атерија у .м.еђуnЛ.анетско.м. 
nростору 

Ведрих ноћи често смо могли запазити 
где пролети по која "звезда падалица" и уга
сне недалеко од места где се појав~ла остав
љајући обично светао траг. Има веh неких 
200 година како се зна да ово не "падају зве
зде", већ да су ово само мали комадићи рас
паднутих небеских тела наШег Сунчева си
стема, који се усИјавају кад пролете кроз 
Земљину атмосферу трењем о ваздушне Че
стице - то су метеори. Дешава се веома 
ретко да по који њихов већи комад падне и 
на Земљу, а:ЈП1 падови оићушних метеорита 
релативно су чести. Дан8.1С ј е утврђено да на 

.Земљу годиш:ње nадНе оваквих сићушних 
метеорита, · који често нису већи од зрна гра
шка - до 2 000 тона. 

Н·еки савремени астрономи сматрају да се 
сударом малих планета, које круже око Сун
ца углавном изм~ђу путања Марса и Јупи

.тера, могу · образовати комете. Даље је не,;,. 
сумњиво . утврђено да .Се комете распадају 
у метеорске ројеве, а да се ови у току времена 
растурају по својим путањама око Сунца и да 
се : _најзад разилазе по читавом међупланет
ском простору. Фесенков је недавно показао 
д!Ц. ~ је и број малих планета неограничено ве
Јiеки и да и оне по својој величиНи поступно 
прел.азе у космичку прашину. Њеним дели- , 
ћима разне величине несумњиво је, д~акле, 
испуњен цео Су.нчев систем. _ 

Најзад IПој .ава тзв. "зодијачке светлости", 
која се у тропским пределима ноћу види на 
небу _супротно од Сунца, а у зони којом про
лазе ' планетске пу'Мње, долаЗи такође, к.ако 
су МНогобројна спектроскопска и друга ис-

1 . 
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питивања показала, о,ц Сунчеве светлости 
која се одбива на делићима космичке пра
шине којом је испуљен читав Сунчев систем 
и која га обухвата у облику џиновског сочива. 

Било је - мишљења да ће густина ове ма- . 
тери]е, а нарочито љени крупнији делови 

попут "небеских проЈектила·· чов-еку осује
тити међупланетске л·етове. Резултати првих 
совзетских вештачких Земљиних сателита 

већ су показали неоснованост ове претпо

ставке. 

~е9узвездапа ~атерија 

Много је маље приступачна · човекову 
истраживаљу, алИ зато није ништа маље 
занимљива ни материја која испуњава про

стор између звезда. Претражите ли и маљим 
дурбином средишне области дивног зимског 
сазвежђа Ориона, моЖете лако наићи на ље
гову чув·ену развејану маглину, која оставља 
утисак светлог га-совитог облака. Преко сто
т:ина је о·!}аквих маг лина на небу у регионима 
блиским Млечном Путу. 1921 Хабл је спек
троскопски уТврдио да неке од љих одбијају 
светлост суседних звезда и да се састоје од 
сићушне космичке прашине. Боуен и Цан
стра су затим открили да су друге гасовите, 

и да светле на .тај начин што примају невид
љиве ултраљубича·сте зраке оближљих веома 
врелих звезда да их претворе у видљиву 

светлост. 

:У и.стом сазвежђу можете лако наћи и ве
лику тамну мрљу у виду коњске главе. Пре 
тридесетак година Барнард је, претражујући 
Млечни Пут, открио у љему низ оваквих 

та.Мних маг лина на 'светлом залеђу. Отада су 
разрађене методе мереља љихових даљина, 
димензија и апсорпционе мо;ћи упоређиваљем 
звезда одређена с ј а ј а у области маг лине и 
ван ље. Показало се да су то огромни облаци 
тамне космичке материј·е који се протежу на · 
десетине, па и стотин·е светлосних година. 

Најближа од љих удаљена је од нас 300 
светлосних година. При св·ем том љихова по

јединачна маса не прелази ни трипут масу 

Сунца, што значи да им је густина чудови

шно мала. ц.енећи да ли апсор9ују светлосне 
зраке свих боја у истој мери или више зраке 
краћих таласни~ дужина, Ми је утврдио ве
личину честица у тамним маглИНЈама. Данас 
се зна да ј е ј ·едан љихов део величине ме
теорита којима је испуњен и Сунчев .. систем, 
па није ни чудо што се поМ!ИШља на љихово 
сродство. Највећи део ових честица међутим 
не прелази по величини десетохиљадити део 

милиметра и претставља веом:а ретку ко

смичку . прашину у правом смислу речи. У 
многим регионима Млечног Пута не наилази 
се ретко ни на места испуњена меш.ав~ном 

-гасова и космич_ке прашине која се спектрал-
ном анализом и поред великих тешкоћа да 
утвр,ц.ити. 

· Но, доскоро . се сматрало да ·су светле и 

тамне развејане м.аглине само спорадична по

јава: у наш·ем Звезданом систему. Данас се 
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сматра да се оне виде само кад се налазе 

близу веома сјајних звезда, а да је у већој 
или маљој мери веома ретким гасом и ко
смичком прашином испуљен читав Звездани 
систем, а најгушће у равни Млечног Пута. 

1930 г. Тремп.Лер је испитивао растурена 
звездана јата (типа Плеја;ца) у регионима 
Мл.ечног Пута, па је у.т:врдио да је јато ую
лико веће уколико се наЈ[ази на већој даљини 
од нас. Даљине је изводио из односа правог 

и привидног сјаја звезда. Показало се међу
тим касније да је ова појава с:амо привидна 
и да долази отуд што нас од даљих звезда

них јата раздвајају гушћи облаци тамн.е ко
смичке материје, па зато Потцељујемо сјај 
њих·ових звезда. Дебљина слоја ове матери]'е ( 
у равни Млечног Пута цени се на 600 светло
сних година. Недавна Паренагова испитиваља 
су пока·зала да њена густина у свима прав

цима и областима није једнака. Најrушћ.и 
љени облаци налазе се баш у правцу сазве
жђа Стрелац, где rCe налази и средиште на;_ 
шег Зв·езданог система коЈе би нас иначе 
засенило сјајем .· свој-е густе звездане насео
бине. Расцепљеност Млечног Пута у две гране 
долази од тамне космичке материје која раз
дваја љегове две спирале. 

Та.м:н,а кос.м.ичка ~атерија извап наше~ 

Звездапоi систе.м.а 

Али тамна међузвездан:а материја није 
само особеност нашег Звезд.аног система. 
Управимо ли велики астрономски телескоп у 

многу спиралну маглИIНу, тј. далеки звездани 
систем, видећемо да ј е по средини прес·ечен 
тамним Појасом. Савремена фина истражи
ваља показују да је и то тамна међузвездана 
материја. · 

Последњих година откривено је да . н:и 
бескрајни ва·сиоwски простор између звезда
них система 'Није пра:за:н, већ да је и он испу- _ 
љен веома ретком тамном космичком мате

ријом због које њам даЛеки звездани системи 
изгледају ·слабија сјаја но шт.о су уствари. 

Природа .м.еђузвездапе .материје 

Веома је тешко оценити укупну масу ме
ђузвездане материје у нашем Зв~зданом си
стему, па ипак се по неким рачунима сматра 

да је оiНа око хиљаду пута м.ања од укуrще 

масе усиј ан ог гаса уобличеног у звезде. 
Природно се даље намеће ~ит.ање из чега 

се са1стоји ова тамна м~ђузвездана м.атерија и 
кол:июа ј е љена густин.а? · 

Јо•ш је 1904 г. Хартман открио, изучава
јући кретање спектроскопске двојне звезде ~ 
Ориста, да две линије које одговарају јони
ЗQI:Ваном калцијуму не учестввују у овом кре
таљу. Позrнија Слајферова истраживања су 
показала Да оне цриnадају тамној међузве
зданој материји, да се она дакле саrстоји из 
јонизованосr:- калцијума. Пласкет и Пирс су 
затим показали да и ова материја учествује 
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у обртању читавог нашег Звезданог система. 
Да-ца~с су најфинијим методама спектралне 
анализе откривени, уз помоћ знаља о грађи 
атома, у овој материји и други елементи, као 
на пр . натријум и водоник, па чак и једи
љеља угљ·еника и водоrника, · угљени.ка и 

азота и натријума и водоника која ое не јав
љају под усл·овима који владају на Земљи. 

Дана:с, кад rюзнајемо структуру атома и 
љихову моћ упиј ања зраiКова, можемо оце
нити и љихов број на путу звезданог зрака, 
а знајући даљину звезде можемо израчунати 
и густину међу~вездане материје која нас од 
љ·е раздваја. По Едингтоновим рачунима гу
стина ове материје износи 1 атом на с~3 • Те
шко је замислити овакву густину, милијар
д.ама пута маљу од густине ва-здуха у најре

ђем вакууму који се може~ остварити на 
Земљи. Ништа је неће бити лакше замислити 
њи ако кажемо да у ваздуху једне осредње 

собе има око дес·ет милијарди милијарда. а то
ма гаrса. 

Зпачај изу-чавања т~не кос.м.ичке ~атерије 

Можемо се даље запитати откуд гас и 
прашина у међузвезданом простору? ЗатиМ, 
шта је старије- међузвездана материја или 
саме звезде? И напослетку, какав ј е . смисаю 
и ЗЈНачај великих напора на изучавању тамне 
космичке материје? 

Није лако кратко и јасно одговорити на 
овако кpymia пиmња, а не огрешитИ' ое ни

мало о строгу научну истину занемариваљем 

и упрошћавањем многих појединости. Но, 
ипак покушајмо да задовољимо оправдану 

човек ову научну радозналост! 
Н иј е тако давно утврђено да вреле звезде_ 

Волф-Рајеова типа и још неке избацују у 
својим џ:иiНовским ерупцијама огромне коли
чине усијЗЈНИ.Х гасова. Ј о ш је скорије утвр
ђено да изненадrн:е појаве нових и супернових 
звезда нису ништа друго до процеси атом

ских експлозија у неким врстама младих 
звезда, кој-ом приликом ое љихови гасови 
ослобађају, а затим у току многих мил·иона 
ГОДИ1На шире и растурају у међузвездЗЈНIИ про
стор, прола.зећи кроз фазе прстен.астих, а 
з.атим развејаних маглина. Линдбланд је не
давно nока:;3ао да се међузвезд:ани гас може 

кондезовати на ретким језгри:ма којих увек 
има у простору и тако прећ.и у међузвездану 
прашину. Ј еда:н део гасних атома маљих бр
зина може непосредно ступити у ј едюьеља 
кој·а су у међузвезданој материји посматрана. 
По рачунима· Воронцова, с којима су се сло
жили Мили и Џинс, укуrrна количина ове 
.међузвездане материје заједно с. другим, не
давно откривеним тамним облицима ближи 
се количини која је распоређена у звезде, а 
nриближно иста количина може се добити и 
из поменутих звезданих ерупција у раздобљу 
од неке три милијарде година. Космичка ме
ђузвезДСШfа материја постаје дакле из звезда. 

С друге стране, Корлин је показао да се 
космичка материја може груnисати у метео-
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рите, а Шмит је недавно истакао сВоју много 
критиковану хипотезу о поfстанку планета из 

овакве материј-е коју је за ообом повукло 
Сунце у својој далекој прошл·ости при про
лазу кроз један таман космички облак. - Из 
космичке међузвездане материје могу значи 
постај·ати нова небеска тела. 

И најновије посматрачке чиљенице, за
оноваiНе баш на изучаваљу тамне космичке 
маrгерије, иду за тим да се одбаце старе прет
поставке о пастанку Сунчева система, па и 
нашег и других звезданих система, простим 

згушњаваљем "хаотичне гасовите прамате
рије" која се услед обртаљараспада у звезде, 
одн. планете, и да ·се усвоји на поузданијим 
научним чињеницама засновани са'Времени 

погл·ед на свет, по коме се у једном дуготрај
ном процесу из звезда рађа космичка међу
звездан:а материј а, а и·з ов·е опет у току мно
гих милијарди година постају нова· небеска 
тела. Изучаваље космичке међузвездане ма
терије нам ј е показало да ј е ово затворен 

кружни процес, који нам омогућује да одба

цимо прапочетак и праузрок света и да при

хватимо љегову бе:сконачност и у :п:р<Јетору и 

у времену. У томе је и највећ.и значај изу

чавања космичке међузвездане материје. 

Б. М. Шеварлиh 

VESTACКI SATELIT ))AТLAS« РАО 

Skoro Ьеz ikakvog publiciteta proS:ao ,је pad a.me
riCiюg vestaёkQI' sate.Lita. ))Atlas«, 21 јад~ ove go

dШe, posle 500 obi.lazaka oko Zemlje. Као sto је po

znaю, satelit »AtJJas« Щnsiran је sa ID(IЮ&'O rekJiame 
okio njeg.ove uku.pne tezilne u putaЩi kruienja, 18 de
oembra. prosle ,goltJne, u .okviru projekta ))Soo.re« lюji 
Је imao za Didatak da ispita upotrebljivost · vesta.Ckiih 
satelita klwo relejniЬ stanica. za radi:o vezu. Tvrdi se 
da је oVJaj ogled' u svemu .zadovoljio, osim u jaciJni i 
ja.SooCi reprodukcije govora pretsed!nika Ajzetnhauera 
koji је ·praюsio tokom svog leta.. 

PRVI POLARNI SATELIT ))DISКAVERER« 

Ро prv'i put, sa nove vazduhoplovtne baze Ven.deh
berg, u Kaliifomiji, Jrcшsiran је ID.OVi vestacki Zemljin 
satelit »Diskaverer«, 28 feb.ruara, u putanju koja oЬi
lazi Zemlju imad polova. Satelit је · teiak 590 kg i 
18/DSiran је pomoeu Ьalistickog voc1eь.og projektila 
americlюg ra.tnog vazduhopЮvstva ))Тоr« koji је ko
risбen i za pokuSa.je pucanja 111а Mesec prosle godine. 
Ovo l.:ansirranje је prvo u IJlizu eksperimmtiSanja sa 
ovom vrst&m satelita u svrhe vojnog izvida.nja. Као 

· sto је ranije nJa.javljdno, prvi sateliti ))Diskaverer« tre
ЬaLo је da imaju vr1o kratk.i vek trajanja., ali njje 
saopsteno k.ada је ov.aj рао. Isticalo se ·da su u sateliltu 
ugradeoi uredaji za staliDo odriavanje njegove orijen
tacije u prostoru, kao i da Sa.lje informacije о merenim 
velicin.aщa na 15 _ka~~~ala. 
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· DOPRINOS PROFESORA MILANKOVI(A 
MATEMATICKOJ TEORIJI KLIME 

Izmedu mnogobrojnih radova pokojnog pro
fesora Milankovica, naucnih i poptilarnih, na
rocito se moraju izdvojiti radovi iz jedne oЬla
sti koji su ga ucinili pionirom u toj oЬlasti. То 
Su radovi u kojima је Milankovic izgradio 
svoju teoriju о uzrocima, toku i astronomskom 
datiranju ledenih doba. 

Izgleda na prvi pogled cudno da se ovim 
proЬlemom nisu toliko bavili oni za koje bi se 
pretpostavilo da su pozvani za resenje tog .pro
Ьlema: klimatolozi i geolozi. No raz1og зе u 
ovo·me. Pomenuti naucnici su empiricari. Oni 
su se zadovoljili konstatacijom da su za vreme 
geoloske periode kvartara nastupile velike tem
peraturske promene koje su nasle svoj najjaci 
izrazaj u takozvanim ledenim dobima. Geolo
gija i klimatologija dali su obave5tenja о raspro.
stranjenju ledenih doba, а donekle i о njiho:
voj uzastopnosti. No one nisu objasnile uzroke 
ovih prornena, ј er ti uzroci leze izvan vido
kruga tih nau~a. 

Izmedu deskriptivnih i egzaktnih nauka po
stoji du·bok jaz .. Egzaktrйm naukama је podloga 
matematika koja svoje istine crpi iz logicke i 
apstraktne misli. Deskriptivne nauke crpe svo
ja saznanja iz posmatranja prirode. Тvorci eg
zaktnih nauka su racionalisti, oni deskriptiv
.nih, posmatracl i emp:lricari. Kako Milankovic 
kaze, racionalisti najbolje misle zatvorenih oci
ju, empiricari ih .moraju imati siroko otvorene. 
. Racional~sti su dosli do· toga da ј edan od 

uzroka ledenih doba treba traziti u razlicitor:n 
osuncavanju nase Zemlje u toku vekova. 

U zakoцiku nase vasione postoje dva vrlo 
vazna Clana. Prvi је Njutnov zakon gravitacije. 
Iz tog najopstijeg zakona prirode razvlla se na
uka nebeska mehanika. Ona nam kazuj е kako 
se i zasto krecu nebeska tela, ona opisuje nepo
gresivim matematickim jezikom kretanja . tih 
tela i ona је u stanju da prati to kretanje i u 
proslost i u buducnost. Drugi, ne manje vazan 
clan, је zakon koji odreduje kako se toplotna 
snaga Sunca siri ро vasioni. I toplotne kolicine 
koj е sa Sunca stizu na planetsku povrslnu za.
vlse, kao i kod Njutnovog zakona, od reciprocne 
vrednosti kvadrata rastojanja, а i od kosinusa 
ugla pod kojim Suncevi zraci padaju na uoceni 

' deo planetske povrsine. One toplotne ko1icine 
. koje Sunce salje pojedinim Zemljin~m uporedni-:
cima ne menj а ј u se samo tokom ј ednog dana ili 
jedne godine, vec i u toku vekova, jer se tada 
postepeno menja nagib Zemljine, ose prema 
ekliptici, dakle' i polozaj tih upo·rednika prema 
Suncu. Znajuci, sada, polozaje tih uporednika u 
toku vekova, moze se raspored Sunceve toplote 
ро planetskim povrsinama i promene toga ra .... 
sporeda uhvatiti u matematicke obrasce, ра ga 
takode pratiti u proslost i u buducn·ost. Ako jos 
pode za rukom pronaci vezu izmedu emitova
nih toplotnih kolicina sa temperaturama koje 
one stvaraju na povrsini nase planete, bice mo-

guce opisati i tok temperaturnlh pojav,a koje 
se odigravaju na nasoj Zemlji. 

Ovakvim mislima Ыо је rukovoden pokojni 
profesor ·Milankovic kada је pristupio proЬlemu 
ledenih doba. Njemu је Ыlо jasn<> da ovome · 
problemu nisu mogli pristupiti pretstavnici de
skriptivnih nauka. No Ьilo mu је cudno da ni od 
pretstavnika egzaktnih nauka nije .Ыlо mnogo 
uradeno. No to se moze objasniti cinjenicom sto 
re5enje pomenutog proЬlema iziskuje resenja 
citavog niza proЬlema · iz raznovrsnih oЬlasti 
egzaktnih nauka. Tl proЬlemi leze na gr~nic~ 
izmedu sferne astronomije, nebeske mehan1ke 1 

teoriske fizike. Cudnim slucajem, katedra koju 
је. zauzimao profesor Milankovic obuhvatala је 
bas ove naucne disclpline. One su na ostalim 
univerzitetima ostro odvojene. Iz ovog razloga 
mogao је Milankovic uociti proЬlem i uvidetl 
nj egov zamasaj. 

Ј edan, mozda od najvaznijih razloga sto ma
tematicka teor!ja klime nije bila izgradena je
ste taj sto se nij е zna1a tacna vrednost broj а 
koji n~m daje jacinu Sun_cevih zrakova i koji se 
naziva so1arnom konstantom. Kada se ova do
nekle utvrdila pocele su nicati teorije koje su 
iznalazlle vezu izmedu varijaЬiliteta astronom
skih elemenata Zemljine putanje i promena. 
Zemljine klime. То su teorije Ademara, Krola, 
Bala, Kelvervela, Hargriva i Ekh·olma. N о sve 
te teorije nisи mogle da objasne postanak gla
cijalnih perloda, jer. nijednom od o·vih teorija 
nisu bili obuhvaceni svi proЬlemi, tako da re
zultati nisu mogli doЬiti definitivan karakter. 
Svaka, naime, od ovih teorija ispoljavala је iz
vesne nedostatke. 

. Prvi koji је uspesno resio proЬlem -glaclja
cije Ыо је profesor Milankovic, dokazavsi da је 
sekularni tok insolacije glavni uzrok 

1 
svih ve

cih promena kllme kvartarnog perioda. Uocio је 
da za postanak led~nog .doba vaznu ulogu igra 
ne stroga zima, vec slabo osuncavanje ~ toku 
letnje polugodine, nedostatak letnje toplote ko
ja treba da otopi snezni pokrivac nagomilan и 
toku zime. Stoga ј е najpre isao za tim da pro
uci kako se menj ао raspored Suncevih zrakova 
и toku vremena i kakve ј е promene dana i noci 
kao i uzastopnosti godisnjiћ doba izazivala pro
mena toga rasporeda. U :i:natematickim obrasci
ma koji opisиju te promene pojavljivala su mu 
se trl astronomska elementa. Ekscentricitet Ze
mljine elipticne putanje, nagib Zemljine oso
vine i otstoj anj е perihela od prolecne tacke. Ti 
elementi, kao sto је pozшito, menjaju se u toku 
vekova, no Ьilo је potrebno znati k а k о su se 
ti elementl menjali. А posto је trebalo ici u 
davnu proslost, cak do kvartara, morale su se 
prouciti pomenute promene za minulih 650 hi
ljada godina. То је Ьiо ogroman posao. OsnQVU 
za re5avanje toga proЪlema, 'jednog od najte- , 
zih и nebeskoj mehanici, stvorio је vec Lagranz. 
No Lagranzovi rezultatl morali sи doЬiti korek-
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cije, jer и ono vreme nisи bile poznate ni 
masa tek pronadenog planeta Urana, ni masa 
Neptиna kao ni mase Marsovih i Uranovih sa
telita. Sreca је sto је. Lagranz dao metodи za 
popravku njegovih rezиltata ako se dode do 
poиzdanijih podataka о masama pojedinih pla
neta. Oslanjajuci se na ovo mogli su Leverje i 
Stokvel dati mno·go pouzdanije obrasce koji opi
sujи promene astronoщskih elemenata u toku 
vremena. N а osnovu ovih obrzaca, beogradska 
astronomska opservatorija, Ciji је tadasnji 
upravnik Ьiо prof. Miskovic, pristиpila је po
menutom mucnom poslи i predala novembra 
1929 ~odine profesoru Milankovieu rezиltate to
ga rada. Na osnovu ovih rezиltat Milankovic је 
pristupio izracиnavanjи promena . osиncavanja 
Zemljinih иporednika, od 5° do 75°, za svakih 

:· 5 stepeni, kako s_everne tako i juzne geografske 
sirine, kako za letnjи tako i za zimsku polиgo
d!nu, i to za svakih 5 hiljada godina, sve do 650 
hiljada minиlih godina. · 

Vrlo је potrebno naglasiti i ovo. U ~strono
miji se pod letnjom polиgodinom razиme vre
menski interval izmedи prolaza Sиnca kroz .pro
lecnи i jesenju ravnodnevicи. Astronomska let
nja i zimska polиgodina nisи jednake. One se 
danas razlikиju za 7 dana. No usled promene 
ekscentriciteta Zemljine pиtanje и tokи vekova 
te razlike Ьile su i mnogo vece, tako da је Ьilo 
perioda kad sи se dve nolugod ine razlikovale 
za skoro· 32 dana. О tome је trebalo i te kako 
voditi racиna, jer је t€Ziste Ъilo u izracиnavanju 
o~uncavanja za vreme letnje polиgodine, а usled 
ovako velikih razlika rezиltati racиna bili Ьi 
vr lo nepoиzdani. Milankovic ј е dosao na idej u 
da uvede рој am kaloricne polugodine. Ј edna 
kaloricna polиgodina obиhvata sve one иzastop
ne dane u· godini u kojima је osиncavanje иoce
nog uporednika jaceno makojeg dana one drиge 
polugodine. Tako Ьi kaloricna polugodina imala 
tacno 18 dana 14 sati i 54 minиte, а proЬlem 
pocetka i svrsetka kaloricnog godiSnjeg doba za 
svakи komЬinacijи astronomskih elemenata о 
kojima је govoreno, resio је Mil~nkovic vec 
1922 godine, saopstivsi to u Srpskoj akademiji 
naиka. 

Tek sa ovakvim pretstavama mogao је Mi
lankovic da resi proЬlem osиncavanj а. :f\r ј egovi 
racuni govorili sи ти ovo. Promene letnj eg 
osuncavanja sи oscilatorne prirode. No te osci
lacije su · slozene iz oscilacija nagiba ekliptike, 
longituda perihela i ekscentriciteta Zemljine 
pиtanje. Svaka od ovih osci.lacija ima drиgu 
amplitиdu i drиgi perio·d. Dok polarne oЬlasti 
stoj е pod udarcem promena nagiba ekliptike, 
ekvatorijalne oЬlasti stoje pod udarcem oscila
cija longitиde perihela tj. oscilacija promene 
duzine godisnjih doba. Na srednjim sirinama, 
ba.S .tamo gde · sи faze ledenih dqba i ostavile 
svoje tragove, sve tri oscilacije dolaze do pod
jednakog izrazaja i stoga је ovde tok osuncava
nj а izvanredn·o komplikovan. Sada ј е tek Ьilo 
potpиno jasno sto starije teorije ledenih doba ni 
izdaleka nisи uspele da dodи do resenj а pro ... 
Ьlema ledenih doba. 

Kada је Milankovic irnao tacnи slikи о pro
meni osиncavanja pojedinih uporednika u tokи 

vekova, mogao је nacrtati i dijagrame tih pro
m'ena. Као apscise nanosio је vreme, а jed~nica 
mu је bila 1 hiljada godina. Као ordinate, da bi 
bio jasniji, nije nanosio sekularnu promenu 
toplotne kolic ~ne tj. razliku, izmedu nj ene sa
da8nj е vrednosti i one za uoceno do Ьа proslo
sti, vec fiktivnu promenu .geografske sirine. А 
to znaci da ј е kao ordina te nanosio one geo
grafske sirine koje d а n а s prlmaju istu koli
cinu toplote kоји је u ono vreme primao uo.ceni 
uporednik (napr. pre 70 000 godina primao је 
beogradski 45° uporednik onu kolicinu toplote 
koju danas prima uporedn~k od 48° sirine). 

Takvi dijagrami kao i taЬlice osuncavanja 
koje је Milankovic nacinio, dali su mu potpunu 
slikи о promeni osuncavanj а nase Zemlj е · u toku 
vekova. Kada је posmatrao te di.jagrame, video 
је da se letnje osuncavanje uporednika izmedи 
50° i 65° severne sirine znatno smanji1o u doba 
od 590, 550, 470~ 435, 230, 185, 115, 70 i 20 hi
ljada godina pre sadasnjosti. Tih devet upada 
hladnoce mogli su se prema njihovьj uzajam
noj Ьlizini stvrstati u cetiri grupe od kojih prve 
tri sadrzavaju svaka ро dva upada, а cetvrta tri 

· ираdа. U tim grupama mogla su se procitati 
vremena ledenih · perioda, ona koi а su и geolo.:. 
giji nazvana imenitna Ginc, Mindel, Ris i Virm. 
I kad se uporede dijagrami profesora Milanko
vica sa onima koje su priЬlizno nac:nili geolozi 
i koji su ih doЬili na sasvim drиgi nacin, vidi se 
jedno izvanredno slaganje. То је i иtvrd1o pro
fesor ·Vegener .znameniti meteorolog i geofizi
car. u ј ednom svom predavanju na konl1resu 
nemackih prirodnjaka u Insbrиkи odao је риnо 
priznanj е . Milankovicevim rezиl tatima. 

Milankovicevo glavno delo »Kanon osunca
vanja Zemlje i njegova primena и proЬlemи 
ledenih doba'<< koje је Srpska akademija nauka 
izdala na nemackom jezikи, probиd;lo је veliku 
pa~nju и celom naиcnom svetи. Milankovic је 
doЬiva·o pozive iz inostranstva da d·rzi predava
nja о svojim istrazivanjima. Citiran је u mno
gim raspravama (njih 107 na Ьrоји), а и jednom 
Trolov-om delu о иzrocima ledenih doba posve
ceno је radovima Milankovica 50 strana. Na 
sednicama akademije nauka и Rimu koje sи 
odrzavane 1949 godine i na kojima se rasprav
ljalo samo о ledenim doЬima, Milankoviceva 
teorija odnela је punu pob~du. Tada је njegovo 
ime citirano vise od 50 риtа. 

Tako је Milankovic dodao e~zaktn im nauka
ma jedno novo poglavlje koje је i u deskriptiv
nim naиkama imalo izda8nu primenи. Niegova 
teorija иhvatila је dubokog korena и naиci, а 
njome се se slиziti i buduca pokoljenja. · 

Ne mogu, а da na krajи ne spomenem jedan 
momenat kada је Milankovic posetio grobove 
svojih starih i kad ih је »po~nute glave« m·olio 
za oprostaj sto је, trazeci istinи, potrosio sve 
zemaljsko Ьlago sto sи ти ga oni ostavili. Stati · 
sи ти, sigиrno, dali pristanak i Ьlagoslov, ј er 
im је осиvао· cisto ime, а svojim delima podigao 
i sebi i njihovom imenи trajniji spomenik od 
onih kamenih koji im stoje na grobovima. 

S. Fempl 
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. UUтa нас очек~е на велИким планетама 
излет кроз Сунчев систем 

Проширење ~раница људске делатности. 
Пре него кренемо према планетама Сун

чева система да видимо ко\Лики ј е проетор у 
коме се оне крећу око Сунца. Сви ви имате· 
јасну претставу о величини наше Јуrосла
вије. Да је пређете с краја на крај требало 
би путовати преко 1 000 к.м,, а да обиђете 
Земљу идући у правцу север-југ требало би 
вам 40 000 к.м,. Наш.а Земља је пљанета, а то 
значи огромно, охлађено тело лоrrгастог обли
ка :rroj е се креће око Сунца. П речник те лопте 
ј е нешто већи од 12 000 к.м,. На површ:иrни О'Ве 
лопте од 51 О милиона к.м, 2 развијала се досад 
историја човекове делатности. Дана'С смо на 
прагу :његове делатности у целом простору 

Сунчева система. У СовјетскОIУI Савезу су по 
први пут у историји света послали, 2 јануара 
ове године, једну ра.кету на пут око Сунца, 
а 3 марта wсти подвиг успешно је изведен и 
У САД. У простору око · Сунца се дана·с не 
крећу једино природна тела него и творевине 
људских руку и људског духа. · 

. Да би~е имали претставу о томе простору 
наЈбоље Је да га премеримо помоћу централ
ног .тела- Сунца. Сунце је огромна гасовита 
усиЈана лопта чији је пречник скоро милион 
четири стотине хиљада километара. По преч

нику ; Сунце је 110 пута веће од Земље, а · у 
њему има толико материје да би се могло на

чинити 333 ~иљаде Земаља. У односу на 
Сунце наша је Земља само зрно поред стене. 
Па ипак је Суще само зрнце . у простору у 
ко~е се велик.е планете крећу око њега. До 
наЈдаље планете у СуtНчевом систему могло 
би се поређати једно поред другог 4 250 Су
наца. Али . ово је само половина пречни:Ка 
п~стора, Јер пл.анета у свом кружењу ooro 
Сунца може и са друге стране доћи на иСто 
толико о:rетој.ање. Према томе, пречник про
стора КОЈИ ћемо упознати на .нашем излету 
милион пута је већи од пречника наше Зем
ље. Милионима година људи су живели и 

. стварали велика дела на овом зрнцу прашине 
У планетском простору, а с.ада нам се наје
данпут пружа прилика да нашу активност 

проширимо на простор милион пута већег 
пречника. Какве дивне перспе}{тиве стоје 
пред вама и пред будућим поко.Лењима! 

Методе изу-ч,авања планета. - Столећима 
~е научници баве изуча.вањем Земље, па ипак 
Ј е она и дана 'С недовољно позната. Ви знат·е 
да је У циљу потпунијег изучавања Земље 
јула 1957 године, почела Међународна гео~ 
физичка година која ј е продужена до крај а 
1959. У ов~ времену се прикупљају подаци 
о многоброЈНИМ недовољно проученим поја
вама на Земљи и у њеној атмосфери, гасови
том ~мотачу око З.емље. Ни наша Земља није 
~ам ЈОШ потпуно позната и објашњена, а шта 
Је тек са .телима у Сунчевом систему. Сви 
подаци КОЈе су досада ЗЈСтрономи о љима мо-

г ли да прикупе претстављају збир пажљи

вих мерења њихових кретаља; испитиваља 

изг~еда њихових површина - видљивих у 

великим астрон:омским дурбинима . - и па
жљиво~г изучавања светл01сног зрака који, 

полазећи од Сунца, пада на пл.анете и за тим 
се одбија према нама. Досада су планете изу- · 
чаване само путем посматрања и путем тео

ри~ке примене .откривених ·закона који вла
даЈу у материЈалном свету. У будућности 
наша ће се изучавања д:опуња.вати посматра
љима из 7Iепосредне близине и методама које 
примењуЈемо К'ОД изучавања на:ше Земље. 

Кретања велик~х пљанета праћена су nа
жљиво хиљадама .година, али су јасно обја
шњена тек пре 400 година. За посматрача. с~ 
Земље планете описују чудне и заплетене 
криве линије по небеском своду па ·се не би 
требало чудити што је Протекло толико 
време док су · астрономи схватили и дак.азали 
да се оне стварно крећу око Сунца по елип- . 
сама к?Је много .личе на кругове. Када је по- · 
стало Јасно да Ј€ Сунце средиште око кога 
се крећу тела Сунчевог система, када се ово 
кретање дубље проучило, дош.џо се до са
знања ? привлачној сили која постоји између 
материЈалних тела и тим·е ударени темељи 

данашњих проучавања кретања небес·ких те
ла. Ас'!fЮноми су данас у стању да в.ам из
рачунаЈу положај неког тела у Сунчевом 
систему за било који тренутак у прошлости 
и бу\дућности. На нашем излету кроз Сунчев · 
систем можемо бити nотпуно сигурни да не
hемо залутати, јер су .астрономски рачуни са
свим тачни. 

Некако · истовремено када су пош:аг.а,ни те
мељи за савремено изуЧа.вање кретања вели

ких планrrщ пре . четири стотине година, 
пронађен Је и дурбин. То је била велика по
моћ У њихов·ом изуча.вању. Место сјајних 
тачака звездоликог облика, како се слобод
ним оком види пет од девет великих планета 
дурбином се план·ете вид~ у облику котур~ 
мањег или већег пречника. Ка~ ј е · у тре:.. 
нутку посматраља проЗ.Ирност ваздуха изван
редно добра - к.ад нема прашине, водене 

. па~е и в~тра - онда се на там котуру запа
ЖаЈу ПОЈединости које су својствене датој 
планети. Мерењем угл.овног пречника пља
нетског котура, уз позн:.ат:о 6тстој.ање доби
вено . ·рачунским путем, ми ·смо у стању да 
добиЈемо пречнике планета у километрима. 
Како с-у_ . све планете лоптаста тела, није тада 
тешК'о израчунати и њ:Их-ову запремину, 

укупну површину и чак висину појединих 
узвиш.ења на њим.а. Из . њихов.ог кретања око 

Сунца израчун.ава се јачина узаЈамне силе 
привлюrења из које можемо из.вести коли

:ЧИ'НУ материје у планети, а затим и њену гу
стину. Као ~то ВИЈР!:Г~' иако смо врло далеко 
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од планета, ми смо у стању да путем пажљи

вих мерења завЈ1iР·ИМО и у . њихову унутра

шњост. 

Најпосле, пре 150 година, астоономи су 

почели да се по~робниi е обаве изуча.вањем 
светлосног зрака. Бела светлост може се 
разложити на светлост раЗIНИХ боја. Ово су 
људи знали још пре две хиљаде година, али 

ј е тек почетком прошлог ·столећа запажено 
да се код јако повећ.аног разлагања беле 
светлости на појединим местима виде тамне 
линиј1е за које се показало да потичу од га
сова кроз које је светЛО1СНИ зрfiк про~шао на 
путу до на1с. Како се око великих планета 
исто тако налазе г:а:совити омотачи као и око 

Земље, то Сунчев зрак који се одбија од пла
нете пролази кроз њен га'Совити омотач, њену 

атмосферу, и до нас преноси поруку о са
ставу га:со:витог омотача.. Преко оваквих ис
питиваља астроњоми су одједанпут били у 
стању да нам саопште какве су атмосфере 
око планета. Чињеница · је да оваква испити
ваља нису нимало проста и да се стручљаци 

боре са великим тешкоћама при утврђивању 
постојаља појединих г.асова, али су нам ова
ква изучавања дала бар груру претставу о 
томе шта нас очекује на великим планет ама. 

Модел Сун-ч,ева систе.м,а. - Дана·с знамо 
за девет :великих планета. По даљини од 
Сунца оне иду овим редом: Меркур, Венера, 
Земља, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран, Неп
тун и ПлуТОIН. Кад бисте хтели да њихова от
стојања претставите сразмерно величини 
Сунца, требало би . вам фудбалско игралиште 
дужине 120 и ширине 90 метара у чијем би 
средишту један клике р од једНог сантиметра 
у пречнику претстављао сразмерну величину 

нашег Сунца. На даљинИ од 42 с.м, од кликера 
кружио би М~кур; затим Венера на даљини 
од 72 с.м,. У овако смањеном систему Земља 
би кружила око Сунца - кликера на даљИIНИ 
од 107, а Марс на даљини од 164 с .м.. После 
Марса све до пет и по метара даљине од сре
дишта игралишта немамо ни јеДну велику 
планету. У том делу простора кружи око 
Сунца врло много малих планета које су да
леко м.ања тела. Уобичајено је да се . каже да 
између Марса и Јупитера постоји "прстен 
малих планета" . Отстојање осталих великих 
планета на нашем фудбалском игралишту 

· мериfi.емо метрима. Јупитер се креће на да
љини од 5.5 .м. од средишта игралишт.а. Са
тури кружи на 10.3 .м., Уран на 20.6 .м,, Непту'н 
на 32.3 .м., а Плутон на 42.5 .м, даљине од ма
лог кликера који нам прететавља наше Сун
це. По овом распореду отстојања ви видите 
да су четири цланете: Меркур, Венера, Зем
ља и Марс које су ближе Сунцу од малих 
планета у кругу полупречника свега 164 с.м,, 
дакле, непосредно око средишт~ игралишта. 

Осталих пет пл.анета круже око -кликера на 
све већим ·и већим отстојањим.а т.ако ·да Плу
тон допире скоро до аут-+линије. · 

Мале планете деле наш систем великих 
планета и по густини. ~ве планете које су 
унутар пут~ња малих пЛанета имају сличне 

густине као и Земља· .. Њихове су густине при
ближно пет пута веће од густине воде. Ме
ђутим~ густине планета које су даље од Сун
ца него мале планете приближно су 1.5 
густине воде. Поред тога Јупитер, Сатурн, 
Уран и Нептун спадају у планете - џинове. 
Јупитер јЕ: 11 пута већи од Земље, Сатурн 9 
пута, а Уран и Нептун прffближно, 4 · пута. 
Величина Плутона није још сигурно изме
рена, али изгледа да је нешто мањи од Зем
ље, али из Земљине материје би се могло 
на чинити скоро 1 О планета као Плутон, тако 
му је мала густина. Има још једна каракте
ристика за планете које су споља или унутра 
у односу на "прстен малих планета". Док 
спољне планете од овог прстена имају брзо 
обртање око себе, унутр.ашње планете се 
споро обрћу. Јупитер и Са·турrн се обрну је
Да.IН пут за десет часова, њихов дан и ноћ су 
скоро два и по пута краћи него код нас. Уран 
се обрне за десет часова и 45 минут:а, а Неп
тун за 15 часова и 48 минута. Међутим, Марс 
се обрне за 24 часа и ·37 минута, а Земља за 
23 часа и 56 минута. За Венеру се време ·обр
т.ања још· не зна поуздано, али се узима да 
износи приближно 30 дана, док се ·меркур 
обрне око себе за 88 дана. · 

Прилике и услови за људски живот ка 
ве.л,ики.м, планета.м,а. - Из овог кратког пре
гледа -q основним карактеристикама великих 
планета можемо закључити да су планете 

Јупитер, Са~урн, Уран, Нептун .и Плутон 
исувише далек:о од Сунца да би се на њима 
мог.ао развити живот сличан жив·оту на Зем
љи. Ретке су биљке и животиње које би 
могле. опстати под . суровим условима хлад
ноВе на њима. Судећи по малој густини, оне 
претст.ав~аiу тела са леденим - омотачем 
огромне дебљине, изнад .ко:r.а је густа атмо
с'фера тешких гасова. Мерене температуре на 
поврii.ЩНама атмосфера су страховито ниске. 
На њиховим отстојањима Сунце их осветља
ва али не загрева. Густе атмосфере око њих 
не омогућавају нам да добиiемо било какав 
подат.ак о приликама на њиховим ПО'Вршина

ма, па ће будући истраживачи донОсити на 
Земљу изванредно занимљиве по\Цатке о 
овим планетама. Око њих круже њихови ме
сеци - сателити од коiих су поiедини већи 
од нашег Месеца. Јупитер има 12, Сатурн 9, 
Уран 5 и Нептун 2 до сада посматрана ме
сеца. Судећи по одбиi а:њ у Сунчеве светлости 
са најв.ећег од ових месеца и њихове cv по
вршине покривене леденим омот.ачем. Изван 
прстена малих планета изгледа, бар дан.ас, да 
нас на нашем путу очекуiу само лед и пу

стош. Људима he ове планете служити у бу
дућности можда само као неисцрпни извор 
разних врста га:сова: хелиiума, во.цоњика, ки-

. сеоника И ДРУГИХ, од коiих he поiедине наћи 
у чврстом стањv. као што ми нала~:џмо во

дену пару претвореgу у парче леда. Чему ће 

ови гасови моћи коРИсно да послу1Ке пока
заће будући развој технике . 

Сасвим друга слика нас очекује ако се 
упутимо на.планету Меркур која је најближа-

• ; 

] i 



Сунцу. Због близине Сунца на овој планети 
се време обртања око себе изједНачило са 
временом кружења око Сунца. Мерку.рова 

година. траје 88 дана, али се на Меркуру не 
смењуЈе ноћ са даном. ЈедНа је страна стално 
окре~та Сунцу и на њој траје вечни дан, 
док Ј е на другој ·страни вечна ноВ.. На освет
љеној страни поједини делови Меркурове 
површине имају Сунце скоро стално у зени
~у, а дуж круга који дели Дан и ноћ Сунце 
]е вечно при хоризонту. У оним деловима 

Меркурове површине где је Сунце вечно у 
близини зенита влада несносна врућина. На 
~им местима температура ј-е око 410°Ц, а то 
Ј·е температура на којој се топи калај и оло
во. Ту .нема помена о неком животу. На су
~ротноЈ страни од ове површине температура 

Је изванредно ниска. На Меркуру имамо сје
дињену несносну врућину са хла!дноћом која 
влада на најудаљенијој плацети Сунчевог 
система. 

Како је Меркур два и по пута мањег Пр€Ч- · 

ника од Земље, а има 20 пута мање материје 
него у нашој Земљи, то је он сачувао око 
себе врло ретку атмосферу. Његов гасовити 
омЬт~ч састоји се само од честица које се при 
струЈању изнад хладних, вечито мрачних де

лова Меркура, не могу охладити до тачке 
смрзаваља и наталожити се тамо за вечита 

времена. Прем.а оном што до саща знамо о 
Меркуру он је мртва планета на којој ће чо
век моћи да опстане само у периферним 
областима, у појасу на граници између дана 
и ноћи, где влада СНошљ:йва температура. 
Овде ће људи сва·како наћи начина да иско
ристе рудна блага и неисцрnне изворе· Сун
чеве топлоr:ге. К.акве се могућности пружају 
:овековој делатности на овој пљанети, дана:с 
Ј е тешко и замислити. Ј едно ј е сасвим сигур
но:. на Њој ће се налазити у будућности џи-

, новске опсерваторије за детаљно изучавање 
Сунца и појава на њему, које су од битне 
важности . за нашу успешну делатност на 

Земљи. Но, поред тога на Меркуру ће се на
лазити џиновске централе на бази Сунчеве 
енергије која ће се, засада непознатим про
цесима, преносити на друга тела у Сунчевом 
систему. Но, да би човек . могао да Живи на 
Меркуtру биће потребно изгращити стаклене 
градове у којима ће бујати живот онакав на 
К'Оји смо навикли овде на Земљи. Из.ван тих 
градова човек ће се морати да креће у окло
пим.а, ј ·ер је атмосфера исувише ретка за оп
станак нашег тела. У изгра·дњи ових градова 
човек ће се служити неисцрпним изворима 
Сунчеве енергије, :юојаЈ му је овде скоро на 
дохвату руке. Остављам вашој машти да за
мислите и многобројне успехе и многобројне 
те~коће · првих градите~, као и благодети 
ко]е с~ пр~.ају при неисцрпним изворима 
енерГИЈ·е КОЈУ ћемо наћи на овој планети. 

О приликама. на следећој планети, Вене
ри! астрономи се устручавају Да даду икакву 
ИЗЈ~У· По величИ!НИ и · количини ма·терије, 
ова зе планета сестра - близнакиња наше 
Земље. На М·еркуру би човек био три пута 
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лакши него на Земљи. Снагом својих мишића ' 
моrао би да скаче 11РИ пута више него овде, 
док на Вен~ри не би могао скоро ни осетити 
разлику у тежини. Ова: планета ра:зликуј е се 
међутим битно од Земље по својој атмосфе
ри. Њен га!совити омотач ·стално је пун не
прозирних облака који јако одбијају Сунчеву 
светлост. У астрономским дурбинима не могу 
се запазити никакве уочљиве појещиности 
њ·ене површине. Промене које су заnажене 
показало се да припадају облацима У. атмо
сфери. Шта је на површини- ми не знамо. 
Ч.аЈК не знамо ни време за које се окрене ·око 
себе. Многи астрономи склони су да на осно
ву својих мерења тврде да се и код Венере 
време обртања изједначило за временом кру
жења око Сунца. Но, други, опет на основу 
својих мерења, тврде да њено обртање око 
себе није краће од 15 ни д~е од 30 дана. 
Венера обиђе .око Сунца · за 225 дана те би 
њена година имала свега 7 до 15 · Венериних 
дана. На страни која је окренута Сунцу тем
пература у вИIСоким слој е вима а~ОIСфере из
носи око плус 70 степени. У току ноћи она 
опада до минус 25°Ц. Код на:с на Земљи од
говарајуће температуре су ниже због тога 
што смо даљи од Сунца. . 

Иако нам . се Венера може приблиЖити 
највише од свих великих планеЂЭ., најмање 
растојање између нас и Венере износи 40 ми
лиона километара, ипак је ово nланета о ко
јој врло мavro знамо. Но, није далеко време 
када ће ј е астрономИ посматрати са ракета 
које ће јој се приближити саЈсвим близу, тако 
да ћете кроз неколико десетина година о њој 
имати много више пощатака. У џогледу чове
кове делатности Венера претставља најза-·· 
нимљивији објекат у Сунчевом систему. iье
гов истраживачки дух наћи ће и овде мо
гућности да природу прилагоди својим по
требама. 

• 1 ~ 

О следећој планети, Земљи, није потребно 
да вам говорим. Наломињем само да је то 
црва планета, идући од Сунца, која има свој 
nрирощни сателит - Месец. Меркур и Ве
нера немају саТелита. Месец је нама најбли
же небеско тело. · Удаљен је од ЗемЉе 384 000 
километара и свега је четири пута мањег 

пречника него Земља, али има 80 пута мање 
материје него Земља. На његовој површини 
човек би се осећао 6 пута лакшим. Око њега 
практично не постоји атмосфера па је лако 
уочљив сваки детаљ његове површине. Ме
сечева ·брда, равнице, пукотине и светли 
траци добро су изучени помоћу астрономских 
ду;рбина. Ми зн~мо висине брда са та~ошћу 
од неколико метара. Према томе Месец је 
најпознатије небеско тело. 

Месец нам доказује увек исту страну због 
тога што му је време обртања једнако вре

мену об!f.дажења око Земље. Дан и . н:оћ на 
Месецу смењују се у . току 27 даnа. Камена 
подлога загреје се у току дана и до 80 сте
пени, али се ноћу 'Охлади и до минус 1 ОО0Ц. 
Иако прилике на Месецу нису гостО-прИмљи
ве, ипак ће човек имати велике користи у 
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освајању овог небеског тела и његовом при
лагођавању за живот људи. Јасно је да ће и 
овде људи живети у стакленим градовима, 

где ће се користити енергија из сунчаних 
центра·ла. П·огодно распоређене централе rro 
Месечевој поцршини могу стално снабдевати 
електричном енергијОIМ ,у довољним колИ:чи
нама будуће стаклене градове на · Месецу. У 
њима пак, човек ће производити не само 
храну него и ваздух који му је потребан за 
~сање. Но, много је поколења пот.ребно док 
се Месец прилагоди за услове живоr:rа на кој е 
смо навикли. 

Остала нам је још непйсећена само пла
нета Марс. О Марсу се Много говорило, на
рочито од краја прошлог пролеfi,а, када су 
nочела озбиљнија изучав.ања љегове површи

не. Марс је два пута мањеr пречника о~ 

Земље. Има Вtрло ретку атмосферу, re се виде 
многобројне појединости на површини у доба 
кад нам се приближи на 56 МЈ1ЛИона кило,_ 
метара, колико износи његово најмање от
стојање од Земље. Код њега има много слич
ности са Земљом у погледу обртања око себе 
и смењивања годишњих доба. Исто тако ·си

· гурно је установљено да . на њемугпостоји 
· вода, а и са·став атмос.фере не разлику ј е се 
су.више од састава наше. По свему Т9'Ме из
гледало би да на М.арсу пQIСтоје услови за 

живи свет. 

Међутим, воде на Марсу · има у врло ма-

_лим количинама. У атџосфеuи је 1 000 пута 
мање водене паре него код на'с, а на Марсо
вој површини овај однос је још десетинама 
пута гори. Према неким проценама на њего:-

вој површини по квадратном метру има пре

ко 20 000 пута мање воде него на Земљи. 
Површинска вода на Марсу налази се обично 
у виду танког снежног покривача око полова 

на оној полулопти где влада Марсова зима. 
Са наступањем пролећа на тој полулопти на
ступа и нагло отапа.ње снежног покривача, 

који се претвара у водену пару и путем стру

јања у атмосфери постепено прелази у око

лину , суnр<УГног Марсовог пола где почиње 
зим·а и где се поно!Во таложи у облику снега. 
При том процесу прелаза водене паре са се

вернот на јужни пол и обратно наступа на 
Марсу оживљавање биљног света који ее 
прилагодио оваквим условиМа живота. Данас 
ј е сигурно познато да на Марсу постоје неке 
врсте простих биљака, као што су маховине 
и лиш.аји, које проузрокују промену изгледа 
Масове површине у доnа његовог пролећа, 
Лета и јесени. 

Температура у атмосфери на Марс·овом 
екватору може достиhи плус 25 ;степени, док 
су температуре око полова око минис 70°Ц. 
Разлика у температури дана и ноhи на Марсу 
ј е много ·суровија него на Земљи. Овоме ј е 
узрок не само в-ећа даљина ·од Сунца него и 
ретка атмосфера. О Марсу сте имали при
лике да нађете подробније по7Ј.атке у рани
јим број-евима "Ва1сионе", па је довољно ако 
овде нагласимо чињеницу да ће човек и на 
овој пла:н·ети, као и на оста·лим планетама 

Сунчевог система, прилагођ.авати природу 
својим потребаl\:lа и свакако знати да је иско
ристи за свој бољи :живот. 

Перо М. Ђур'Ковиh 

MESSI·ER-ov KATALOQ . MAQLINA. 
Uvod 

Krajem 18-og veka, и Francиskoj, i~dat је ovaj 
cиveni katalog maglina. Bio је objavljen kao do
datak poznatom almanahu: Connaissance des Temps 
za 1784 godinи. Ovaj almanah objavljиje Виrеаи des 
Longitudes poeev od 1679 godine. 

Objavljivanje ovog kataloga kod nas ima tro
struki znacaj . Prvo, oЬelezavamo 175 godina od nje
govog •.pojavlj,ivanja. Drugo, on је vrlo koristan i 
danas amaterima astronomima za njihova posma
tranja maglina i kometa. Тrеее, potseeamo se na 
poznato.g astronoma Messier-a koji је blo prvi astro
nom koji је objavio katalog maglina, · pristиpacnih 
i relativno manjim teleskopima. 

Chaтles Messieт 

Charles Messier је 1·oden 26 juna 1730 н Badon
viller-и kod Luneville-a. Pronasao је 14 kometa. Svoj 
poznati katalog је jzradio 1771 godine а objavio ga 
13 godina kasnije. Messier је iz.radio ovaj katalog 
zato da Ы ти olaksao iznalazenje nepoznatih · kometa. 
Poznata је Cinjenica da mag1!Шle, .~ narocito ош~ slabe, 
lice na komete i ро oЬlikи i ро sjaju. Dok kometa 
ne dode na manjи udaljenost od Zemlje ona nema 

repa i slab је, maglicast objekat ovalnog . oЫika, ра 
. је lako maglinи smatrat.i za komet.и i o.Ьrnиto. 

I sam Messier је и svome katalogu nacinio jedntt 
greskи. Maglina broj 91 је blla ustva.ri kometa а ne 
maglina. Kasnije se konstatovalo da tamo nema 

. magline о kojoj је rec vec da је to blla neka kometa. 
Zanimljivo је napomenuti da је to upravo bllo u 
Sazvezdи Berenicine Kose. Messier је umro 12 aprila 
1817 godine и Parizи. 

Opis kataloga 

Katalog је sastavljen od 107 objekata. Zadnja 
cetir'i sи otkrice Pierre-a Mechain-a, provog prona
lazaca poznate Encke-ove komete. Oznake sи и ka
talogu: 1° Redni Ьгој u Meзsier-ovom kat.alogи . 2° 
Re:lni broj iz NGC (New General Catalogиe). Ovaj 
katalog jf: objavio Henry Dreyer (Drajer) 1888. Ka
snije sн objavljeпa dva dodat.ka I. С. (Index · Cata
lo·gиe) i tю prvi 1895 а dгugi 190:3. 3° Rektascenzija 
а i dekl:nacija о , za 1950.0 godinи . а је dato 
и casovima i minиtama а о и stepenima i minutama. 
4° Sazvezde и kome је mag111na. 5° Tip ili vrsta ma
gline i 6° magnitнda . Jos neke primedbe kao i skra
ccnice za oznake tipova и kata1ogи v ldeti na kraju 
teksta kataloga. 
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Messler 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

NGC 

1952 
7089 
5272 
6121 
5904 
6405 . 
6475 
6523 
6333 
6254 
6705 
6218 
6205 
6402 
7078 
6611 
6618 
6613 
6273 
6514 
6531 
6656 
6494 
6603 
47251) 

6694 
6853 
6626 
6913 
7099 
224 
221 
598 

1039 
2168 
1960 
2099 
1912 
7092 

2287 
1976 
1982 
2632 

2437 
2478 

4472 
2323 
5194 
7654 
5024 
6715 
6809 
6779 
6720 
4579 
4621 

... 

а 

h m 

5 31.5 
21 30.9 
13 39.9 
16 21.6 
15 16.0 
17 36,8 
17 50.7 
18 0.6 
17 16.3 
16 54.5 
18 48.4 
16 44.6 
16 .39 .. 9 
17 35.0 
21 27.6 
18 16.0 
18 17.9. 
18 17.0 
16 59.5 
17 59.3 
18 1.7 

17 54.0 
. 18 15.5 
18 28.7 
18 33.3 
18 42.5 
19 57.5 
18 21.5 
20 22.2 
21 37.5 
о 40.0 
о 39.9 
1 31.0 
2 38.8 
6 5.7 
5 32.9 
5 49.0 
5 25.3 

21 30.4 
12 19.8 
6 44.9 
5 32.8 
5 33.0 
8 37.2 
3 44.5 
7 39.5 
7 52.4 
8 11.5 

12 27.3 
7. 0.5 

13 27.8 
23 22.0 
13 10.5 
18 51.9 
19 . 36.9· 
19 14.6 
18 51.7 
12 35.1 
12 39.5 

KATALOG 
Polozaj 
1950.0 

а 
о . 

+21 59 
-1 3 
+28 38 
-26 24 
+ 2 16 
-32 11 
-34 48 
-24 23 
-18 28 
-4 2 
-6 20 
- 1 32 
+36 33 
-3 13 
+11 57 
-13 48 
-16 12 
-17 9 
-26 12 
-23 2 
-22 30 
-23 57 
-19 1 
-18 27 
-19 ,17 
-9 26 
+22 35 
-24 54 
+38 21 
-23 25 
+41 о 

+40 35 
+33 24 
+42 34 
+24 21 
+34 7 
+32 33 
+35 . 48 . 
+48 13 
+58 23 
-20 41 
-5 25 
~ 5 , 18 
+20 10 
+23 57 
-:-14 42 
:.___15 17 
- 1 48 
+ 8 16 
-8 16 
+47 27 
+61 19 
+18 26 
-30 32 
-31 4 

+30 5 
+32 58 
+12 . 5 
+11 55 

-~ . 

Tau 
Aqr 
CVn 
Sco 
Ser 
Sco 
Sco 
Sag 
Oph 
Oph 
.Sct 
Oph 
Нег 

Oph 
Peg 
Ser 
Sgr 
Sgr 
OQh 
Sgr 
Sgr 

· Sgr 
Sgr 
Sgr 
Sgr 
Sct 
Vul 
Sgr 
Cyg 
Са р 

And 
And 
Tri 
Per 
Gет 

Aur 
Aur 
Aur 
Cyg 
UMa 
CVn 
Ori 
Ori 
Cnc 
Tau 
Pup 
Ри р 

Mon 
Vir 
Mon 
CVn 
Cas 
Сот 

Sgr 
Sgr 
Lyr 
Lyr 
Vir 
Vir 
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1 

1 

i 

1. 

GM 
GJ 
GJ 
GJ 
GJ 
ОЈ 

ОЈ 

DM 
GJ 
GJ 
ОЈ 

GJ 
GJ 
GJ 
GJ 
ОЈ 

DM 
ОЈ 

GJ 
DM . 

. ОЈ 
GJ 
ОЈ 

ОЈ 
ОЈ . 

ОЈ 

РМ 

GJ 
ОЈ 

GJ 
SM 
ЕМ 

SM 
ОЈ 

ОЈ 

ОЈ 

ОЈ 

ОЈ 

ОЈ 

2 zv. 
ОЈ 

DM 
DM 
ОЈ 

ОЈ 

ОЈ 

ОЈ 

ОЈ 

ЕМ 

ОЈ 

SM 
ОЈ 

GJ 
GJ 
GJ 
GJ 
рм · 

SM 
ЕМ 

1 

Mag. 

8,1 
. 5,0 

4,5 
5,2 
3,6 

8 
7,4 
5,4 

6,0 
4,Q 
7,4 
5,2 

7,7 

6,8 
8,5 

3,6 . 

7,0 
6,8 

6,4 
4,6 

. 8,8 
7,0 

5,1 
7 

8,8 

7,4 

6,9 
7,1 
4,4 . 
8,8 
8,9 

11,02
) . 
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Messier 

60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 . 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
7,9 

- 80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
1023) 

103 
104§ 
105§ 
106§ 

. 107§ 

NGC 

4649 
4303 
6266 
505·5 
4826 
3623 
3627 
2682 
4590 
6637 
6681 
6838 
6981 
6994 
628 

6864 
6.50 

1068 
2068 
1904 

6093 
3031 
3034 
5236 
4374 
4382 
4406 
4486 
4501 
4552 
4569 

6341 
2447 
4736 
3351 
3368 
3587 
4192 
4254 
4321 
5457 
5866 

581 
4594 
3379 
4258 
6171 

а 

h m 

12 41.2 
12 19.4 
16 58.0 
13 13.6 
12 54.3 
11 16.3 
11 17.6 
8 48.5 

12 36.8 
18 28.1 
18 39.9 
19 51.5 
20 50.7 
20 56.2 
1 34.0 

20 3.1 
1 39.1 
2 40.1 
5 44.2 
5. '22.1 

16 14.1 
9 51.5 
9 51 .9 

13 34.2 
12 22.6 
12 22.9 
12 23.7 
12 28.З. 

12 29.5 
12 33.1 
12 34.3 
12 . 40.6 
17 15.6 
7 42.4 

12 48.6 
10 41.3 . 
10 44.1 
11 11.9 
12 11.2 
12 . ~6.3 
12 20.4 . 
14 1.4 
15 5.1 
1 29.9 

12 37.4 
10 45,2 
12 16.6 
16 29.7 

& 
о . 

+11- 50 
+ 4 45 
-30 2 
+42 18 
+21 57 
+13 22 
+13 16 
+12 о 

-26 28 
-32 23 
-32 21 
+18 39 
-12 44 
-12 50 
+15 32 
-22 4 
+51 19 
-о 13 
+ о 2 
-24 34 
-22 51 
+69 18 
+69 56 
-29 37 
+13 10 
+18 28 
+13 13 
+12 40 
+14 42 
+12 50 
+13 26 
+13 33 
+43 11 
-23 45 
+41 24 
+11 58 
+12 5 

. +55 18 
+15 11 
+14 42 
+16 6 
+54 35 
+55 57 
+60 26 
-11 20 
+12 51 
+47 35 
-12 57 

1 

1 

1-

i 
1 

' 1 

1 

' Sazvezde 

Vir 
Vir 
sco 
CV.n 
Сот 
Leo 
Leo · 
Cnc 
Н уа 

Sgr 
Sgr 
Sge 
Agr 
Aqr 

.,Psc 
Sgr 
Per 
Cet 
Ori 
Lep · 
Sco 

UMa 
UMa 
Н уа 

Vir 
Сот 

Vir 
Vir 
Сот 

Vir 
Сот 

Сот 

Нег 

Pup 
CVn 
Leo 
Leo 
u-мэ 

Сот 

Сот 

Сот 

UMa 
Dra 
Cas 
Vir 
Leo 

·cvn 
Oph 

Tip 

ЕМ 

SM 
GJ 
SM 
SM 
SM 
SM 
os 
GJ 
GJ 
GJ 
GJ 
GJ 
ОЈ 

SM 
GJ 
РМ 

SM 
DM 
G.J 
G.T . 

SM 
SM 
SM 
ЕМ 

SM 
ЕМ 

ЕМ 

SM 
ЕМ 

SM 
KtOin. 
GJ 
ОЈ 

SM 
SM 
SM 
РМ 

SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
ОЈ 

SM 
SM 
SM 
GJ 

Mag 

9,5 
9,4 
7,0 
9,6 
9,0 
!1,9 
9,1 

7,6 
7,5 
7,5 

8,6 

9,5 
8,6 
8 
9,1 
7,7 
8,1 
6,8 
8,3 1 

9,0 
9,5 
8,7 

10,0 . 
9,0 
9,7 
9,5 

5,1 

8,4 
9,5 
8,7 
9,1 

12:·8 
10,6 
10,5 

9,9 
11,7 

9,1 
1Q,2 
8,7 
8,94) 

Skracenice: SM - spiralna тaglina, ЕМ - elipticna 
тaglina, РМ - planetarna тaglina, DM - difuzna 
тaglina, GM- galakticka тaglina, GJ- globularno 
(zЬijeno) jato, ОЈ - otvoreno (galakticko) jato. 

galakticke тagline elipticne М 32, М 60 i м 87, spi

Najlepsi i najupadljiviji objekti za aтaterska 

posтatranja su sledeci iz Messier-ovog kataloga : 
otvorena jata М 44 i М . 45, zbljena zata М З i М 13 ; 
galakticne difuzne тagEne М 8, М 20 i -М 42, galak
ticke planetarne тagline М 27, М 57 i М 97 ; van-

ralne М 31, М 51 i М 181, nepravilna М 82. 
Ј Dragoslav Eksinger 

1
) Ovo је broj П I.C. od 1908. 

~) Fotografska тagnituda. 
3

}' Mislilo se da је М 102 тozda NGC 5866, ali iz 
pisтa Pierre-a Mechain-a od 1783 vidi se da је м 102 
greska, to је ustvari isti objekat kao М 101. 

•) Fotografska тagnituda . 
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Perspektiva horiscenja kos,mic·~e enerqije 
za interplanetarne letove 

N eiscrpna energija kosmosa 

Visoko nad nama, u gornjim slojevima atmosfere, 
sakrivene ·su neiscrpne rezerve energije, cije је ko
riscenje vrlo pogodno · za letece aparate : transkon~ 
tinentalne avione, vesfacke Zemljine satelite i ko
smicke rakete. 

Ova energija dospeva na Zemlju zracenjem SunGa 
i zvezda а donose је takode kosmicki zraci i meteori. 
Pr·olaieci kroz atmosferu, ona proizvodi ogroman rad. 
Kada је dan vedar, cist i suv vazduh apsorbuje sva 
zracenja stetna za zive organizme i regulise sa veli
kom tacnoscu koHcinu energije koja dospeva na Zem
ljinu povrsinu i koja iznosi oko dve male kalorije u 
minuti · na kvadratni santimetar. Kako је energija 
ovih iracenja velika., ona od ·atoma .azota i kiseonika 
- osnovnih gasova atmosfere - »otkida« ро jedan 
Ш nekoliko elektrona (tj. jonizuje ih), а takode raz · 
blja mo1ekule ovih gasova . na atome (disocijacija). 

Kako se desava disocijacija molekula? Oblcno se 
kiseonik sastoji iz molekula precnika oko 0,0000003 
milimetra. U donjim, gustim slojevima .atmosfere, 
gde prodiru zracenja slabljeg intenziteta, dva atoma 
kiseonika, medusobno cvrsto povezana spoljnim elek
tronima, beskonacno kruze jeda.n oko drugog. Medu-

. ti.m u gornjim slojevima atmosfere, gde zraci dolaze 
jos neoslaЬljeni, kiseonik se u molekularnom stanji.l 
nalazi samo nocu. Prvi kosi zraci Sunca и pocetku 
primoravaju atome ovog gasa da se malo udalje jedan 
od drugog, а potom kada se uveca intenzitet Sunce
vog zracenj-a, njegova ·energija ih sasvim razdvoji: 
Pri tome Sunce saopstava atomima kiseonika znatnu 
energiju i sprecava ih da se ponovo sjedine u mo
lekul. 

Jonizacija kiseonika, medutim, pod uticajem ovih 
zracenja, vrsi se na sledeci nacin. Neutralni atom 
kiseonika sa'stoji se iz jezgra pozitivno naelektrisanog 
i osam negativno naelektrisanih elektrona koji se 
obrcu oko jezgra.. Pri dovoljno jakom zracenju, jedan 
od ,., elektrona otkida se i napu5ta atom, koji na taj 
nacin postaje pozitivan. Ako је zracenje vrlo jako, 
mogu se od atoma odvojiti ·dva, tri ра i vise elektrona, 
а atom tada apsorbuje srazmerno sve vecu i vecu 
energiju. 

Na napred opisane radove, koji se izvrse na putи 
kroz atmosferи, trosi se energija Sиncevog zracenja, 
kosmickih cestica i meteora. Dok је na vis.ini od 250 
km postojeea energija zracenja и stanju da razblje 
skoro sve molekule, te se g·asovi nalaze u stanjи 
atoma, dotle је . u nizim slojevima atmosfere, blize 
Zemlji, koliCina atoma sv·e manja. 

Da Ьi se jedan gas jonizovao, treba иtrositi mnogo 
vise energije nego sto је . potrebno da se on disocira. 
:Nanrimer da Ьi se iz ·atoma kfseonika izdvo.ii·" ;,., 
elektron, treba na svaki kilogram gasa utrositi oko 
9800 kcal energije, dok 'је za disocijacijп iste . kolicine 
kiseonika · potrebno samo oko 3700 kcal. Prema tome, 
kada energija zracenia toliko oslabl, da vise ne moze 
jonizovati gas, ona је jos u stanju da vrsi d!sociia
cijи. U tropskim oЬlastima, gde је Sиncevo zrac-enje 
najintenzivnije i vazdиh relativno redi, slojevi diso
ciгanog kiseonika mogи se nalaziti u podne na visi
nama od 40-50 km nad morskom povrsinom, ·dok · је 
na maniim visinama procenat disociranog kiseonika 
sve manji . 

Stepen jonizacije jednog istog sloja . atmosfere ne
postojan је u toku dana i rnenja se u zavisnosti od 
procesa koji se u atmosferi desavajи. Kada је Sиnce 
и zenitи; njegovi zraci »najjace« odzavajи atome 
i molekиle gasa u jonizavanom disociranom stanjи. 
Kada Sиnce pocinje da se spиsta ka horizontи, риt 
njegovih zraka u vazd.иhи se prodU.Zиje, disocirani 
sloj se podize uvis, а u nizim slojevima vazdиha ро- · 
cinje takozvana rekomblnacija: atomi se ponovo me-

dиsobno sjedirijиjи. Pri tome se oslobada ta energija, 
koju su atomi doblli od Sиn<::a, и toplotnom i svetlo
snom obliku. Jonizovani atomi pri rekomblnaciji 
zedno upijaju O'Ьliznj.e slobodne elektrone i pri tome 
oslob·adaju energijи. Ova је energija ogromna. Samo 
pri rekomblnaciji disociranog kiseonika oslobada se 
848 kcal па svaki ki1ogram vazdиha. Pri Ьгzој re
komblnaciji ove kolicine, oslobodena energija Ьila Ьi 
dovoljna da zagreje sav vazdиh toga sloja na tempe
ratиru iznad 3000° С. Sta vise, ako Ьi sav kiseonik, 
pored toga Ьiо jos samo jedanput jonizovan, to Ьi on 
oslobodio jos ро 1960 kcal р·о 1 kg vazduha. Najzad, 
ako Ьi u vazdиhu Ьiо disociran sav azot, to Ьi svaki 
kilogram vazduha izdvojio jos 4250 kcal. 

Sva оуа gigantska energija za sada propada ne
iskoriscena. 

N eoЬicni motor 

Као sto smo videli, SиnC.evi zraci danjи on'emo·
gиcavaju atome kiseonika da se medиsobno sjedine. 
Мedиtim postoje materije koje su u stanju da »lis~ « 
Sиnceve zrake ove sposobnosti. Ove materije · mogu 
Ьiti u stanjи gasa, tecnosti, pare Ш u vidи · prasine. 
Sve one dejstvujи kao katalizatori, tj . ne sjedinjиjи 
se s gasom za vreme rekomblnacije njegovih atoma, 
vec omogиcиju reakciju samo svojim prisиstvom. Do
voljno је uneti и atomizirani gas jedan .takav katali
zator, i disocirani се se gas skoro momentalno preo
bratiti u molekиlarni, oslobadajuci svu . ranije 
primljenu energiju pri disocijaciji. Pri ovom procesu 
se trosi vrlo mala koliCina katalizatora. Ako se ka
talizator ne Ьi razrusio pod dejstvom visokih tempe
ratura, to Ьi neznatna kolicina te materije Ьila do
voljna da se neogranacene koliCine disociranih gasova 
sj.edine u molekиl. Ako se katalizator uvodi pod vi
sokim· pritiskom i velikom brzinom, to се se gas re-
kom'Ьinira ti jos brze. · 

Pokazalo se је da se ova pojava moze koristiti za 
pogon kao i za kocenje aviona i raketa. 1954 godine 
predlozena је idejna shema шotora, koji Ьi mogao 
koristiti prirodne disocirane gasove atmosfere. Na 
prvoj slici prikazana је predlO.Zeria shema. takvog 
motora, koji koristi pojavu disocijacije molekиla. Za 
sada је tesko predvideti njegovo konstrиktivno re
senje ali se iz sheme moze videti razlika takvog mo
tora od ostalih i lako shvatiti princip _rada. 

Vazdu5na strиja, koja na velikim visinama sa
drzi skoro cist atomizirani kiseonik, ulece .u иsisni 
otvor (6) motora, velikog poprecnog preseka. Pro
lazeci kroz иnиtrasnjost motora gustina vazdиha se 
pcstepeno povecava do najuzeg poprecnog preseka. 
Ov·de, u radnom prostorи u va,zdusnи strиju se .ubr~~
gava katalizator usled cega nastaje rekombшaci]a 
dif-Qciranog kise~пika pracena oslobadanjem velike 
koliCine toplote. Jako zagrejani vazdиh, tezeci da ek
spandira. prolazi zatim kroz mlaznik (7) koji se poste
peno siri i izlece iz njega brzinom mnog-o puta vecom 
od one kojom је usao u motor. Tako nastaje razlika 
н brzinama ulaznog i izlaznog vazdиha - reaktivna 
sila koja potiskиje motor uпapred. . · . . 

U srednjem delи motora nalazi se centralno telo 
(1) oЬlika dvostrиkog konиsa, koje se роmоси meha
nizma (3) i (4) moze pomerati kako иnapred, tako i 
unazad, tako da и krajnjem zadnjem po16zaju-zatvara 
najиzi presek kanala i sprecava prolaz vazdиha. Na 
njemu se takode nalaze brizga1jke za иbrizgavanje 
katalizatora. Katalizator иlazeci и moto:r kanalom (5) 
иbrizgava se. kroz dva reda otvora 'l:>rizgaljki. ·Prednji 
red ovih otvora (А) radi samo pri .krajnjem zadnjem 
polozajи centralnog tela, kada је .prolaz vazdиha 
kr·oz motor zatvoren. U takvom ·polozajи reaktivna 
'Sila Ысе usmerena unapred,· sto omogиcava da se mo
tor koristi za kocenje. 
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Ubrizgavanje katalizatora vrsi se cestim i vrlo 
malim porctjama, pri cemu pri razvijanjи brzine mo
tora, trajanje ubrizgavanja treba da је od 1/500. do 
1/1000 dela sekиnde. Za vreme kocenja, а takode i 
pri pиtnoj brzini, ubrizgavanje treba da Ьиdе rede, 
otprilike na 1/100 sekиnde. Porcija katalizatora u 
svim slиcajevima treba da је ista.: deo grama. 

Posto se u grlи mlaznika razvija vrlo visoka tem
peratиra, to u ciljи njegovog hladenja, ро prstenastom 
kanalu (2) smestenom oko mlaznika, neprekidno ·cir
kulise tecni metal Ш neka 1egиra. U иnиtrasnjosti . 
rakete ovaj metal predaje svojи toplotи vodi i pre
tvara је и pregrejanu раrи, koja cirkиlacijom ро za
tvorenom kгиgи, pro1azi kroz turblnи, predaje јој 
svojи energiju i ponovo se kondenzиje и vodи. Ener-: 
gija tиrЬine koristi se za pokretanje vazdиsnih de
flektora rakete, pogon raznih motora, ubrizgavanje 
katalizatora, pogon pumpi, sistema za hladenje tec
nim metalom itd. 

Najиzi presek motora treba da Ьиdе vrlo kratak. 
Ovo је potrebno zbog toga; sto se elisocijacija gasova· 
moze desavati ne samo kao posledka zracenja, vec 
i visokih temperatиra . U tom slисаји ako је grlo mlaz
nika suvise dиgacko, to се kiseonik uspeti pod dej
stvom visokih temperatиra da se ponovo disocira, i 
rrirodno, nece se desiti nikakav prira.Staj brzine, po
sto se pri disocijaciji sиprotno rekomblnaciji ne oslo-
1;>ada nego apsorbuje energija. 
. Ako se :uspe da pronade tvrdi katalizator, pred

lozena shema motora се se иprostiti~ lтada се Ьiti 
dovoljno da se iza centr-alnog tela postavi · resetka 
(mreza) od takvog tvrdog · katalizatora, te се sav si
stem иbrizgavanja postati nepotreban, kao i rezerva 
kata1izatora. Na slican nacin (sa resetkom) moze iz-

-gledati i shema motora, koji · koristi energijи jonizo
vanih gasova, samo u tom slиcaju treba resetku po-
staviti •pod elektricni napon. 

· Let·eca piramida 

Proracиnato је, d·a za иbrzanje rakete precnika 
27 т sa opisanim motorom od brzine 2 km/sec do 
brzine . 11,2 km/sec, potrosnja katalizatora ;__ anhi
drida azotne kiseline ---:- ne prelazi 1000 kg. Pri upo
trebi tvrdoga katalizatora ova kolicina -Ьiсе jos manja. 

Sama raketa treba da Ьиdе najmanje dvostepena. 
Prvi stepen mogu pretstavljati snazne rakete sa tec
nim gorivom ili neke drиge, naprimer koje koriste 
vodonik u atomskom stanjи ponet sa zemlje. Uloga 
prvog stepena ь'iсе da иzdigne raketи -do sloja ato
miziranЉ gasova atmosfere na visini ·oko 40 km i 
иbrza 1eteci aparat do 'POtrebne •brzine za fиnkcioni- · 
sanje motora. 

Najprikladniji oЬlik takve rakete Ьiо Ьi u vidн 
Piramide. Kablna za posadи Ьila Ьi smestena и vrhи 
piram~de (1). u bazisu kvadratnog oЬlika mogиce је 
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иgraditi veci ~broj · raketa prvog stepena (2), роmоси 
kojih Ьi piramida postig1a znatnи brzinu pri poleta
njи. Umesto komandnih povrsina za upravljanje ta
kvom raketom mogи se primeniti vazdиsni deflektori, 
koji zaиzimaju mali prostor, а osim toga u zatvorenom 
polozaju (5) slиze i kao dopunska zastita trиpa . Pri 
vertikalnom letu takve rakete mogиce је nj.eno иprav
ljanje regиlisati promenom sile potiska raketa prvog 
stepena. Ako Ьi raketa bila konиsnog oЬlika:, morala 
Ьi imati krila koja Ьi sprecavala njeno obrtanje oko 
иzduzne ose, sto se ne Ьi desilo · kod rakete oblika 
piramide. Osim toga kada se isprazne rezervoari 
prvog stepena, specificna tezina ро 1 m2 najveceg po
precnog preseka rakete toliko се se smanjiti, · da се 
raketa brzo postici potrebnи brzinи, dok се pri spu
stanjи kroz atmosferu (Zemljinu ili деkе planete) sa 
bazisom иnapred, piramida moci da parasutira,. sto 
olaksava ateriranje. · 

Motori drиgog stepena (3) rasporedeni sи dиz 
ivica ·bazisa piramide. Oni mogи da se sklope (4) и 
telo piramide, za vreme rada rakef.a prvog stepen:a, 
da Ьi se smanjio otpor vazdиha, а rasklapajи se ':pq-

. sto sve poneto gorivo za pogon prvog stepena· ,bude 
иtroseпo. Qd · rakete се tada ostati · samo telo; fadni 
motori, rezervoar sa katalizatorom i .koristan teret, 
dok sve ostalo (raketni motori prvog stepena, rezer
voari itd.) mogu Ьiti 'Ь·aceni na zemlju padobranima. 
Iznad 40 km visine, pocinje sloj gde шotori mogи ko
ristiti energijи disociranog kiseonika, а na visinama 
80-160 km prostire se sloj gde se moze koristiti ener
gija kako -disociranih, tako i jonizovanih gasova. Po
sto postigne dovoljnu brzinи, raketa се dalje leteti 
sa iskljucenim motorima kao kosmicko telo. 

Potisak takve rakete Ьiсе u idealnom slucajи (pri 
}:oriscenju atomiziranog kiseonika) priЬlizno 120 . kg 
па svaki kvadratni metar poprecnog preseka rakete 
(па visfni od 60 km iznad ekvatora ti podne pri sred-

. njoj aktivnosti Sиnca) : То znaci da се pri dиzini ivice 
bazisa piramide od 5 т potisak iznositi З tone, dok 
се temperatura vazduha и motorima Ьiti od 810-
14000С, sto nije tako mnogo za raketu ovakvih dimen
zija. Medиtim, pri ogromnim dimenzijama rakete (cija 
Ь1 ivica bazisa iznosila 60 m!), smatra se da ie mo
gиc let na Mars sa ljиdima . Pri brzini 2 km/sec, 
maksimaln-oj disocijaciji 50% i gиstini vazduha 1/1000 
od gиstine pri Zemlji, takva raketa 'hi apsorbovala od 
okolne sredine energiju r~vnи skoro 1,6 milijarde 
k}J'm Ш 1,6 mШona tonametara и sekundi pri sopstve
noj tezini od 340 tona. 

Nesиmnjivo da napred · opisana raketa nece moci 
da Ьиdе и d·ogledno vreme sagradena. Najpre treba 
izvrsiti ekperimentalne letove avionima sa pomeriџtim 
motorima n.a krajevima krila, u cilju provere пjiho-:
v·og rada i tacne koblcine disociranog kiseonika · na vi
sinama 50-60 km. Zatim ovakvi motori rnogи poslu
ziti za odrzavanje :maksima1he brzine velikih trans
kontinentalhih aviona i , vestackih Zemljiriih satelita, 
иbrzanih do te brzine na drиgi nacin. Najzad ovakvi 
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motoгi mogи se koгistiti za pogon velikog vestackog 
Zemljinog sateHta i иspostavljanja na velikoj visini 
stalne astronomske i geofizicke lаЬогаtогiје sa ljиd
skom posadom. Tek posle toga Ьiсе mogдce sagгaditi 
гakete i za kosmicke letove. '· -

Pri p0vratkи и Zemljinи atmosferи takva raketa 
се leteti sa sirokom stranom иnapred. Centralno telo 
zatvara tada «gгlo« kanala, eksplozije sи иsmerene 
иn·apred, sto pomaze smanjivanjи bгzine и slojи ato
miziranih gasova. Osim -toga се raketa и intervalima 
izmedи eksplozija moci da parasиtira. 

Promenljivim zvezdama nazivajи se one zvezde 
ciji se prividni sjaj menja, иsled cega sи ovakve zve
zde nekada jateg а nekada opet slabljeg sjaja. Pro
mene sjaja nastиpajи ili periodicno, иvek и jednakim 
kracim ili dиzim intervalima, .Нi nepravilno tj. ·sa ne
Jednakim intervalima izmedи najjaceg i najsla'bijeg 
sjaja. Uzroci promene sjaja sи ,r·azliOiti i postoje mno
gobrojne teorije odnosno hipoteze о tome , pitanjи. Mi 
se ovde ne mozemo иpиstati и ta razna objasnjenja 
ali- potsecamo clanov.e drиstv·a na izvaredno lepo pre
davanje V. Oskanjana koje· је odгzao pretprosle go
dine na jednoj od nasih sednica. 

Promenljivih zvezda Jma raznih vгsta. Velika 
· njihova razlicitost . и pogledи velicine promene sjaja, 
dиzine vremena za koje menjajи sjaj, иzroka zЬog 
kojih menjajи sjaj itd. jako otezava jednoobraznи 
klasifikacijи и sta · se mi takode ne mozemo na ovome 
mestи иpиstati, ali citaoce ирисијеmо na clanak 
L.i. MitiC.a о »Klasifikaciji promenljivih zvezda« и 
Godisnjaku Nasega Neba za 1958 god. str. 178-190. 

Za oznacavanje promenljivih zvezda koriste se 
velika slova latinske azbиke poeev od slov·a R ра na 
dalje sve do slova Z. Uz slovo se stavlja drиgi padez 
latinskog naziva sazvezda и kome је pronienljiv·a, 
tako npr., R. Draconis oznacava promenljivи zvezdи R 
н sazvezdи Zmaja. Ako Ьi и nekome sazvezdи Ьilo vise 
od 9 promenljivih zvezda tada se slova иdvostrиcuiи, 
dakle RR, RS, RT, . . . SS, ST. . . itd . . . sve do ZZ. 
~ko i ovo ne Ьi Ьilo dovoИno onda se pocinje sa 
АА, АБ, АС. . . ВВ, ВС. . . itd. 

Posmatranja promenljivih zvezda sи oЬlast mo
zda najpristиpacnij.a ljиblteljima astronomije јег rie 
iziskиjи nikakva -narocita sгetstva odnosno riikakve 
velike instrиmente. Potpиno је. dovoljan oblcan voj
nicki dogled ili najmanji am-ateгski astronomski dиr
Ьin а и mnogo slиcajeva 1 golo · oko. Ali neophodna 
је druga jedna stvar - иvezbanost oka kojom se 
postize da se sigиrno иосе i ocene inale razlike и 
sјаји. Ко god ne Ьi ni ppsle nekoliko ponovljenih 
ozblljnih i strpljivih pokиsaja иsрео da эposobnost 
ocenjivanja sjaja razlicitih zvezda razvije и dovolj
noj meri najbolje се иraditi ako odиstane od ovoga 
posla. Ali to се se vrlo retko desiti, јег svako noг
malno ili naocarima korigovano oko и stanjи је da 
tacnije odmeri male razlike u sјаји nego li velike. 
То је fizioloska cinjenica kejom se objasnjava okol
nost da skoro niko ne moze reci koliko је риtа napr. 
Sиnce svetlije od pиnog Meseea, dok се svak odmah 
primetiti da је neka zvezda .nesto sjajnija od druge 
neke zvezde. 
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Maksimalna brzina koja se moze postici ovakvim 
motoгima, kako роkаzији proracuni, moze se priЬli
ziti do 17 km/sec. Do Marsa, pri bгzini od 16 km/sec, 
moze se stici za tгi meseca. . 

Atomiziгani gasovi postoje ne ,samo и Zemljinoj 
atmosfeгi, vec i и atmosferama Marsa i Venere. То 
omogиcava и bиdи·cnosti vгsenje letova i ateriгanja 
ovakve · гakete na pomenиtim planetama. 
»Tehnika molodezi« N!! 12/58 

Ing. А.Р. 

• 

Ljиdi sa normalnim vidom Ш daljnovidi moci re 
posmatr·ati pгorrienljive zvezde ciji sjaj nije slablji od 
5 prividne · velicine, а to znaci skoro sve zvezde koje 
vidimo golim okom. Uz pomoc malog monokиlarnog 
dиrblna otvora 5 . centimetara (tj. ciji је objektiv 50 
milimetara и pгecnikи) vide se zvezde 9 prividne ve
licine, а sa oblcnim Ьinokиlarnim dogledom moze se · 
doэpeti do 8 prividne velicine. Ako Ьi posmatrac imao 
slиcajno razlicit vid na jednom i dгиgom оkи naj
bolje је koristiti dogled kog koga је mogиce doterati 
ostrinи na okиlarima posebno za svako ·oko. А mozda 
Ы и ovome slисаји jos najpodesnije Ьilo posmatrati 
monokиlarnim astronomskim dиrblnom. No, bilo da 
se posmatra dogledom ili dигblnom,. instrиment treba 
pricvrstiti na kakvom sigиrnom postoljи kako Ьi se 
iskljиcilo drhtanje instrиmenta koje cini ilиzornim 
svako astronomsko posmatranje. Postolje се amateri 
moei, sa malo smisla za improvizacijи, lako sami sebl 
konstrиisati. Najzad se sasvim lepo i sigиrno mogи 
posmatranja vrsiti i bez ikakva instrиmenta - go
lim okom. Bas za· posmatranja promenljivih zvezda 
golim okom је i najpodesnija Argelanderova metoda 
ocenjivanja sjaja, kojom cemo se mi ovde иglavnom 
pozabaviti. 

Као sto је и svakom poslи potrebno najpre sa
c;niti plan rada, tako i ovde prvo treba odlиciti koje 
ce.mo pгomenljive zvezde posmatrati; za ovim oda
brati zvezde sa kojima cemo promenl.iivи щ:юredivati 
ра tek cnda pristиpiti . poslи tj. ocenjivanjи sjaja pro
meniiive •роmоси poredenja sa sjajem drиgih oda
branih zvezda. 

Nas casopis donosi и svakome brojtt ро · jednu 
taЬlicu pгomenljivih zvezda. Za pdcetak, dok se ne 
postigne pomenнta potrebna иvezbanost, treba иzi
mati najlak.Se promenljivp zvezde а to се reci one sa 
upadl.iivom promenom sja~ia i sa pravilnom period'Jm 
ove prpmene. Evo neko1iko primera takvih . zvezda: 

l) Cephei (Мх. 3,m7 - Min. 4;m6 - perioda 
5,366 dana) 

IЗ Lyrae (Мх. 3,m4 - Min. 4,•n3 - perioda 
12;92 dana) 

f3 Persei - - Algol (Мх. 2,m1 - Min. 3,m2 - pe
rioda 2,867 dana) 

о Ceti - Mira (Мх. 3,mo - Min. 9,m5 - perioda 
331,7 dana) 

Sto se tice ove poslednje (о Ceti) napomenиcemo 
sledece. I ako је pozeljno da se prati сео tok pro
mene sjaja ipak nas okolnost da njen sjaj и t,renutkи 
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minimиma iznosi svega 9, 5 иsled cega је mozda ne
cemo moci videti и malome instrиmentи, ·ne treba 
odmah da odvra.ti od posmatranja, јег i dobra ocena 
samo maksimиma .sjaja ima takode velikи vrednost, 
pod иslovom da smo је posmatrali dovoljno dиgo 
vremena ipr-e i posle maksimиma.. 

Posto smo оdlисШ kоји cemo promenljivи posma
trati, ostaje nam da odaberemo zvezde sa kojima cemo 
vrsiti иporedivanje. u tome pogledи doЬro је . dr
zati se sledecih napomena. Zvezde za uporedivanje 
moraju .blti. dovoljno . Ьlizи promenljive kоји ispitи
jemo, ро mogиcstvи и istom vidnom polju dиrblna. 
Dalje, najsjajnij_a od .zvezda odabranih 2;а иporediva
nje treb·a da је nesto sjajnija ili 1bar istoga sjaja kao 
i promenljiv:a и щ~~siчш.mџ, odnosno da је nesto 
slabljeg ili bar istoga sjaja kao i promenljiva и mi- 
nimиmи. Isto tako razlike и sјаји izmedи pojednih 
zvezda za иporedivanje· ne smejи Ьiti velike, nikako 
preko 0,5 magnitиde, odnosno 5 do 6 stиpnjeva (sta 
sи stиpnjevi objasnicemo malo docnije). Najzad treba 
izbegavati razlike и boji tj. ne treba porediti bele sa 
crvenim ili . zиtiin: zvezdama. . 

Kada smo izvгSili izbor zvezda potrebno је saci
niti skkи odgovarajиceg predela neba, Ьilo posmatra
njem toga predela golim okom, bllo kopiranjem ka
kvog zvezdartog atlasa роmоси providne hartije na 
ko]oj cemo obeleziti odgovarajиcirri slovima Ш ime
nitna odabrane zvezde. 

Sada ј.е sve spremno za posmatranje ali ovome 
cemo pristиpiti tek posto smo najmanje 10-15 mi
nиta ostali и pomrcini napoljи, ро mogиcstvи sto 
dalje od ma ka:kve vestacke svetlosti, kako Ьi se oko 
potpиno odmorilo ili, kao sto se strиcno veli, adapti-
ralo · па mrak. · 

. Posmatranje vrs1mo prema оргоЬаnој metodi 
Argelandera. Promenljivи, kоји cemo oznaciti slovom 
v, dovodimo и centar polja vida ра bez i najmanjeg 
na·prezanja oka pokиsamo da је ostro dobljemo -
izvlacenjem 'ili иvlacenjem okиlara - i da sto tac
nije иocimo njen sjaj. Zatim brzo skrenemo dиrbln 
ka jednoj od ·dve odabrane zvezde za иporedivanje, 
i to najpre ka sjajnijoj, kоји obelezavamo slovom а, 
dovedemo · је и centar vidnog ро1ја i posmatramo 
njen sjaj. Za ovim se ponovo vratimo na promenljiv.и 
i ovo ponovimo nekoliko риtа ·dok ne steknemo Sl
gиran иtisak о sјаји obadve zvezde. 

Ako ni pos1e riekoliko ovakvih prelaza od jedne 
ka drиg'oj zvezdi ·ne blsmo ·mogli reci da је jedna od 
njih sjajnija od drиge Ш ako Ы nam cas а cas v 
izgledala sjajnija, reci cemo da sи oba·dve zvezde 
jednakog sjaja а и svojoj beleznici za posmatranja 
napisacemo а О v Ш v О а . Ш prosto a=v. Ako Ьi 
nam stalno ili bar veCinom, zvezda а i~gledala malo 
ali · ipak prlmetno sjajnija od zvezde v, takva razlika 
sjaja imosi 1 stиpanj i zapisacemo а 1 '/?, sjajnija se 

· zvezda иvek stavlja ispred one slabljeg sjaja. Ako Ьi 
zvezda а izgledala nesиmnjivo sjajnija od zvezde v 
takva razlika iznosi · 2 stиpnja i tada cemo zapi$ati а 
2 v. Najzad razlika sjaja koja nam upada и oci pri 
prvom pogledи iznpsi З stиpnja i оvи cemo obeleziti 
и . oЬlikи а · 3 v, · i tako dalje. Medиtim ocenjivanja 
5 Ш 6 stиpnjeva treba iz:Ьegavati јег је iskиstvo po
kazalo da је brojcano obelezavanje vecih razlika sjaja 
nesigиrno · kod vecine posmatraca. U tom slисаји и 
okolini promenljive treba prosto izabr.ati иporisnи 
zvezdu а najvise · za 4 stиpnja sjasnijи od prщneп
ljive v. 

Na isti nacin postиpamo i pri иporedivanjи pro
menljive sa zvezdom slabljeg sjaja, samo onda bele
zimo v = ь, v 1 ь, v 2 ь, v· з ь itd. 

Prema tome na krajи posmatranja prom~nljive;· · 
koje traje svega nekoliko minиta, imacemo u nasoj 
beleznici ovako zapisane · simbole а х v Ш v у Ь, и 
kojima sи х i у dva broja izmedи О i 4. Uvezbani po
smatraci moci се ocenjivati polovine ра cak i trecine 
stиpnja, tako da се za·pisivati а 1-2 v odnosno v 1-2 
Ь ili а 2-1 v, itd. · 

Vrlo је vazno svakи zvezdи pos·ebno posrnatrati 
i to и sredistи vidnog polja dиrblna а niposto ne 
treba odavde zvezde posmatrati и isto vreme tj. и 
istome роlји vida. 

Videli smo da se za jedincи ocenjivanja sjaja 
uzima najmanja raz.Нka sjaj.a koje oko jos moze d~ 
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opazi. Ova se jedinica zove stupanj. Ovako defini
sana jedinica је priЬlizno jednaka . jednoj desetini 
prividne magnitиde (velicine zvezda). Ona moze vari
rati, kako kod raznih posmatraca иsled njihovog ostri
jeg ili slabljeg vida, tako i sa magnitиdom IJ)Osma
trane zvezde, а zavisice naravno i od velicine razlike 
и sјаји. 

' Prvobltnи Argelanderovи metodи ocenjivanja ra-
zlika sjaja Pickering је nesto modificirao ali i оп za 
jedinicи иzima 1/10 magnitиde. Za иporedivanje sl~e 
dve zvezde а i Ь cije sи magnitиde poznate ра Је 
ptema tome i razlika а-Ь .Po~na~a .. Ako se sad ~zme 
promenljiva zvezda v, kо]и lSpltщemo, иtvrdщemo 
и desetinama magnitиde razlikи i to prvo a-v ра 
zatim v-b. Prema tome, ako а-Ь iznosi 7/10 magni
tиde а mi . nademo da a-v iznosi 4/10, ра za ovim 
nademo da v-b iznosi 3110 zapisacemo 

а 4 v 3 Ь 

stavljajuci zvezde ро redи opadajиceg sjaja odnosno 
redи rastиcih magnitиda. 

Sve ·doblvene podatke иnosimo и ·posebnи sveskи 
i to ·onim redom kojim sи vrsena posmatranja, ali 
tako da nam nikada ne Ьиdе pred oeima ranije po
smatranje iste promenljive. Registrovati treba sledece 
podatke . . 
1 - Ime i broj promenljive zvezde, 
2 - Ime i broj zvezda sa kojima sи poredenja vrse

na, njihove oznake {а, ь, с, ... ) :k.ao i magnitиdи 
kоји иzimamo iz nekog atlasa 111 kataloga, 

3 - Datиm i vreme posmatranja и SEV, kao i ероhи 
izrazenи danom i decimalnom frakcijom ovoga 
и Jиlijanskoj periodi*, 

4 - Mesto posmatranj.a, eventиalno sa ср Ј Л 
5 - Instиment koriscen za posamtranje (otvor i иve

licanje), odnosno golim okom 
6 - Klasи i relativnи vrednost posmatranja sa ozna

nakama 1, П, III, koje oznacavajti posmatranje 
pod najЬoljim иslovima (I), >Osrednjim ~П) i rd~
vim иslovima (III). Na ove oznake иt1си staщe 
atmosfere, mesecina, zamorenost oka itd. 

Kako. se dalje postиpa sa doblvenim podacima 
najprostije се se videti na sledecem primerи. 

Posmatrana је promenljiva zvezda v иporediva
njem sa zv.ezdama а, Ь, с, d, е, f, g i to иproscenja 
radi иvek и 22 casa SEV pod pretpostavkom da se 
ekstinkcija**) svetlosti moze zanemariti odnosno da је 
vec иzeta и obzir. U beleznici је zapisano 

1955 Мај 1, а 1 v V2b Мај 19, ь 3 v vc 
2, a2v v1Ъ 23, _ ь зv v1c 
6, а 2v v 1,5 ь 24, с о v v4d 
8, a5v vOb Jиni 5, C2V V2d 
9, Ь 2V v3c 8, C3V V2d 

11, Ы,5v V3C 18, С 4V V1d 

Prvo је potrebno iz posmatranja izvesti skalи zvezda 
za иporedivanje, kоји dobljamo sablranjem stиpnjeva 
iz odgovorajиcih horizontalnih redova 

а-Ь Ь-с c-d 

3 stиpnja 5 stиpnjeva 4 stиpnja 

3 stиpnja 4,5 stиpnja 4 stиpnja 
3,5 stиpnja ,..,.~· ·· · . 

з stupnja 5 stиpnjeva 

:s stиpnjeva 4 stupnja '5 stиpnjeva 

sredina 3.62 stиpnja 4.12 stиpnjeva 4.50 stи·pnja 

Iz daljih, ovde izostavljenil?-, иporediv~nja sa zye-
7dama е, f, g, doЬijamo sredщe vrednost1 za razllkи 
cl-e = 3.16 stp., za е- f = 5.00 stp. za f- g = 4.84 

*) Jиlijanske datume kao i taЬI~ce za ~~etvaran~e 
casova i minиta и delove dana mozete nac1 и Godt
snjaku nasega neba za svakи godinи. 

**) Ekstinkcija је slaЬljenje prividnog sjaja zvezd~ 
izazvano apsorpcijom svetlosnih zrakova и atmosfer1 
Zemlje, usled koje nam zvezde izgledaj':l sjajnЧe ka
da sи Ьlizи zenita nego li kada sи bllzи hor1zonta. 
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stp. Za najslabljи zvezdи g, sa ko}om smo иporedi
vali stavicemo da јој је sjaj jednak О stp. Tada 
za ostale dobljamo, sablrajиci razlike i ako zblrove 
zaokrиglimo na 1 desetinи stиpnja da је: 

g = О.о stp., f = 4.8 stp. е = 9.8 stp. d = 13.0 stp, 
с = 17.5 stp, Ь = 21.6 stp., а = 25.2 stp. sjajnija od 
zvezde g, jer је g = О.о stp. 
f = g + 4.84 = 4.84 = 4.8 stp. и odnosи na g zvezdи 
е= f + 5.00 = 4.84 + 5.00 = 9.8 stp. ; и odnosи na g 
zvezdи i td. · 

Sa ovom skalom zvezda za иporedivanje vec mo
.zemo obraditi posmatranja nase promenljive, tj. и· 
stanjи smo da ·posmatrani sjaj promenljive zvezde 
izraziюo и stиpnjevima mesto и prividnim velicina
ma. Docnije cemo videti kako se vrednosti stиpnjeva 
pretvarajи и prividne velicin-e odnosno u magnitude. 
Medиtim, cesto se desava da amater ne raspolaze 
podacima о tacnim prividnim velicinama uporisnih 
zvezda а, Ь, ... g, ра се ти obrada роmоси stupnjeva 
Ьiti od izvanredne koristi da se doЬije pretstava о pro
meni sjaja zvezde v и ·dиzem razmakи vremena. 

U tom ciljи sa prvim posmatranjem (1955 Маја 
1, kada sи podaci posmatranja Ьili а 1 v, odn. v 2 Ь) 
postиpamo ovako .. Iz а ·1 v, tj v је za 1 stp. slablja 
od а, dobljamo posto је а = 25,2 stp .. - da је v = 
25.2-1 =24.2 stp. sjajnija bila od zvezde g. Isto tako 
iz podatka v 2 Ь , tj. da је v dva stиpnja sjajnija 
od Ь, doЬijamo - posto је Ь = 21.6 stp. и odnosи na 
п - da је . v = 21.6-2 = 23.6 stp. sjajnija od zvezde 
(-!. Prema tome iz posmatranja od 1 Маја za srednju 
vrednost sjaja promenljive zvezde dabljamo v = 2З.9 
stp. (jer је 24.2 + 23.6 :::::: 47.8, а srednja vrednost оЬ:э. 
шerenia jednaka polovini njihova zblra Ш 47.8:2 = 
23.9). Na isti nacin iz posmatranja od 2 Маја dobl
j.amo kao srednjи vrednost da је v = 22.9, i tako re
dom za sve datume. Uzmimo sada da smo ovakvim 
svodenjem (obradom) posmatranja doЬili sledecu 
tabllcu: 

1955 Мај 1. v = 23.9 stp. 
2. v = 22.9 
6. v = 23.1 
8. v = 21.1 

1955 Мај 9. v = 20.0 stp. 
11. v = 20.3 
19. v = 17.9 
23. v = 18.5 

itd. Drнgim recima mi smo SJaJ promenljive v и po
smatrackom razmakн izrazili stиpnjevima и odnosu 
na sjaj najslablje upotreЬljene иporisne zvezde g. 

Ovako doblvene podatke mozemo sada i graf;cki 
pretstaviti. U tи svrhи cemo na milimetarskoj hartiji, 
Ш na hartiji na kojoj smo izvиkli kvadrate cija .ie 
svaka strana recimo 1 ст, oznaciti dиz leve verti-

. kalne ivice brojeve stиpnjeva и · pogodn-oj razmeri, 
n.pr. 1 ст za 2 stиpnja, а na donjoj horizontalnoj 
i.vici 1 ст za 10 dana. Ро~Но nam је 24 najveci broj 
stиpnjeva, ispisacemo na levoj strani, iduci odozgo 
na d·ole, na 1inijama celih centimetara i1i kvadrata 
redom brojeve 24, 22,20 itd., а na donioj strani, idиci 
s leva na desno, opet na liniiama celih centimetara, 
datиme 1, 11, 21, 31 Мај, ра dalje 10, ·20, 30 Jиni itd. 
Sad·a kao sto pokazuje Sl. 1, unosimo и оvи mrezи 
sve promene sjaja n.ase promenljive н vidи tackica 
ра kroz tackice роvнсе~о krivи, koja treba da sto 
tacnije naleze na tacY.:i~e, te na taj nacin doblj-э.mo 
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svetlosnu krivи posmatr-ane promeljive zvezde -i to · 
za period od 1. Маја ·do 19 Avgиsta. Iz ovako doЬi
vene krive mozemo vrlo lako procitati trenиtke i iz
nose najveceg i najmanjeg sjaja promenljive - Ш 
kako se strиcno veli юaximиme i minimиme. Vidimo 
da је minimиm Ьiо 24 јиnа а maximиm 1 avgusta. 
Prethodni maximиm morao је blti krajem aprila, ali 
ga nismo posmatrali. Iz svega izgleda dCJ. perioda 
menjanja sjaja nije daleko od 90 dana. 
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Sa·d da vidimo kako se stиpnjevi pretvarajи и 
privi-dne velicine odnosno и magnitиde. Za оvи svrhu 
necemo koristiti tako preciznи metodи sa izvlacenjem 
krive na milimetarskoj hartiji, koja Ьi za amatere 
blla prilicno zametna, ma da nije ni malo te8ka, nego 
cemo izneti samo kako se magnitиde prosto izracиna
vajи роmоси proporcija, sto се amaterima и vecini 
slttcajeva Ьiti potpиno dovoljno. 

Evo primera. Uporedivanja sи nат napr. dala 
sledeci podatak с 4 v 3 d, 'sto znaci da razlika izmedu 

·с i d iznosi 7 stиpnjeva dok izmedи с i v iznosi svega 
4, а izmedи d i v svega 3 stиpnja. I ako sad znamo 
da је magnitиda zvezde с = 8,2, а zvezde d = 8,9, 
Ысе 7 stp = о, 7 т (prividne velicine oznacavajи se sa 
т), ш, 1 stp. = o.m7, fo је iz с 4 v: 

v = с + 0.4 т = 8.2 + 0.4 т = 8.6 т 
jer је prividna velicina zvezde manjeg sjaja veca od 
prividne velicine sjajnije zvezde. Na isti nacin iz v 
З d imamo 

v = d - 0.3 т = 8.9 т - .0.3 = . 8.6 т 

Na krajи cemo jos objasniti kako se nalazi de
cimalna frakcija jиlijanskog dana, za kоји smo ka
zali da ulazi и podatke koje Ьelezimo pri posmatranju 
promenljivih zvezda. Jиlijanski dan pocinje и podn,e 
svetskog vremena, а posto smo rekli da smo posma
tranja vrsili и 22 casa srednjeevropskog vremena, ili 
21 cas sv. vr.znaci da је tada Ьilo (21 - 12) sv. vr. = 9 sati jиlijanskog dana. Posto је jedan cas 24 deo 
dana to cemo za decim~lnи frakcijи doЬiti 1/!!, х 9 
= 0/н =0,375. Prema tome za nase prvo posmatranje 
1 maja 1955 g. -imCJ,ш-o jиlijanski dan 2 435 229,375 -
uzimajиci podatak za taj datиm iz Godisnjaka n.aseg 
neba za 1955 god. 

Dr. Radovan Danic 
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VII ,U.,ишње.. ~~uшiUUНQ, ~НО-МСШЈ.i gfi-~ШШf-a, 
,,Р~ и~li'' 

1 марта ове године одржана је у Београду VII 
редовна годишња скупштина Астрономског друштва 
"Руђер Бошковиh". 

Навршило се годину дана од формирања Ко
ординационог одбора астрономских организација у 
ФНРЈ, чије је седиште сада у Београду. Прва го
дина постојања ·овог одбора показала је да је 
стварно. било неопходно формирати једно такво 
тело. За ово време остварена је живља сарадља међу 
чланицама него икад раније. Часопис "Васиона" 
постао је заједнички лист с~их ас_тро~юма и орга
низација у Југославиј;1. I-IаЈЗНD.ЧаЈНИЈИ успех по
стигнут је на међународном пољу. У име Коорди
национог одбора наше Друштво повезала се са 
Астрономском секцијом Природословног друшт~а 
Мађарске и захваљујући тој сарадњи остварено Је 
заједничко посматраље. провидности Марсове атмо
сфере за време љегове опозиције 1958 године. У 
посматрању Марса учествовале су народне опсер
ваторије из Будимпеште, Беча и Загреба. Пошто 
аматери у Љубљани, Сарајеву, Новом Саду, Срем
ској Митровици и Белој . цркви нису имали дурбин 
већи од 15 CJf., они нису могли учествовати У по
сматрању. Материјал рвог заједничког посматраља 
објављен је у "Васиони" број 1 за 1959 годину. 

Наше . Друштво, по овлашћењу · Координационог 
одбора, сада ради на организоваљу прве конферен
ције професионалних астронома и љубитеља _неба 
у БеогрЭ.Ду. Конференција he се одржати у1есен 
ове године. Поднеhе се реферати о научним и 
стручним радовиМа, као и о искуствима у попу ла
ризацији астрономије. 

Ни ове године Управни одбор није био У мо
гућности да реши питаље . оснивања Народ~е опсеi;>
ваторије у БеограДу. Али зато покренуо Је акциЈу 
за постављање планетаријума у Београду. У том 
циљу водио је преговоре са претставницима немачке 
фабрике Цајс. На основи .ових преговора Друштво 
је начинило елаборат, који је предат Савету за на
учни рад Србије, 

Уnравни одбор и даље није био у могућности 
да заврши израду пет малих дурбина за · посматра
ње. Цртежи су готови, новчана средства су обезбе
ђена, али се не може наћи извођач радова. 

Захваљујући предусетљивости др. Татомира Ан
ђелиhа, декана Природно-математичког факултета 
у Београду, Друштво је добило салу за предавања 
и настављена је серија месечних предавања. 

У току 1958 године Друштво .је ·преузело ди
стрибуцију часописа "Васиона". Надамо се да ће 
ова промена · довести до побољшања растурања 
листа. 

Друштво је вршило размену часописа .са .осам 
астрономских друштава из Европе, Африке и 
Аустралије, као 1':1 са три уста~ове у земљи. Тако 
је фонд библиотеке повеhан са 148 књига, · публ~-:
кација, часописа, атласа и других. Библиотека сада _ 
има 353 инвентарска броја. · . . 

у току 1958 · године Друштво је д9било 400.000.~ 
динара дотације за Издавачку, и 100.000.-:- -дина?а 
за јавну делатност од Савета за ·нау':IНИ ра.ц СрбИЈе. 

Ненад Јанковић, у име нашег Друштва, прису
ствоаво је симпозијуму о Руђеру · БошковЈ~~ћу, ~који 
је одржан од 23 до .25 октобра 1958 · године ~ Ду
бровнику. Том приликом :џ. Јанковиh одржао Је ре
ферат: "Руђер Бошковиh као популаризатор астро
номије". 

На дан 1 марта 1959 године Друштво је имало 
укуnнq 521 члана. Од тога има једног почасног 
члана, и 194 ђака са смањеном чланарином од 60 
дин,ара годишње. ' 

Друштво има две подружнице: у Сремској Ми
тровици са укупно 74 члана, и у Новом Саду са 65 
чланова Постоје три групе: у Београду при Осмо
годишњ~ј школи "Франце · Прешерн" (124 члана), у 
Белој Цркви при Гимназији (28 чланова) и у Сме
дереву при Гимназији (са 67 чланова). На челу 
подружница су Душан Лакић и Живојин Ћулум. 
Руководиоци група су: Умилна Мушицки, Петар 
Кубичела и Славко Заткалик. Претстоји форми
рање подружнице на Космету. Организацијом ру
ководи Мил. Раденовић, 'учитељ из Витине. Руко
водИоцима подружница и група Управни одбор из
разио је особиту захвалност. 

На предлог Управног одбора Скупштина је при::
хватила предлог о повећању годишње чланарине 
на 300 динара. · 

На Скупштини присуствовала је група од 50 
младих астронома из Сремске Митровице. У име о~е 
групе Скупштину је поздравила ученица Гордана 
Вукмировић. Она је прочитала и поздравно писмо 
ученице Секоре Весне, која је због болести била . 
спречена ' да присуствује састанку (в. · · ниже) . 

После плодне- дискусије, у којој је било речи о 
будућем раду Друштва, СкупштИна је · изабрала 
нови Управни и . Надзорни одбор. Управни одбор се 
конституисао овако: претседник др. Радован Даниh, 
генерални секретар Перо Ђурковић, секретар Ђорђе 
Телеки, благајник Јелисавета Арсенијевић, библио
те.кар Александар Кубичела, а чланови су: Ненад 
Јанковић, Петар Кубичела (Бела Црква), Душан 
Лакић (Сремска Митровица), Зоран Марковић, 
Умилна Мушицки, Анте Обуљен, Милорад Протиh, 
Мил. Раденовић (Витина), Мирко Стојадиновиђ. 
(Нови Сад) и Славко Заткалик (Смедерево). Скуп
штина је усвојила правилник о оснивању и раду 
Радног савета, који се формира од чланова Управ::
ног одбор<:l. Радни савет има ис:га овлашћења која 

· и Управни одбор. када је у питаЊу доношење хит
них оДлука. 't!ланови Радног савета су: др. Радован 
Данић, Перо Ђурковић, Ђорђе Телеки, Јелисавета 
Арсенијевић, Нен.ад .Јанковић и Анте Обуљен. · 

Чланови Надзорног одбора су:· Димитрије Ве
нечанин, Ружица Митриновић и Бранислав Ше
варлић. 

Т. Ђ. 

ПОЗДРАВ АСТРОНОМА ИЗ СРЕМСКЕ 
. . .. . МИТРОВИЦЕ 

ДруГови и другарице, . . 
Мени је пало у д~о да у .име н<i,с младих ми

тровачких астронома riоздравим · ову скупштину и 
да јој nожелим пуно успеха у раду. 

· Ми се, другови и другарице, ево по други пут 
налазимо ·с вама, у веhем броју, овог значајног дана 
наше · · организације. · 
. Ове ·,:Године .смо дошли да . чујемо од ва~ к:ао 
старијИх; 'стру.Чнијих .и ис~уснијих оно што сте при

.премиЛli да овде данас · изнесете као плодове свога 
рада у минулој години, а затим да покажемо како 
се у Митровици_ одржава и подмлађује интересо-
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вање за астрономију, као и да вам се топло захва
лимо на пажњи и бризи коју сте нам указивали, 
од нашег оснивања до данас, у пружању матери

јалне и стручне помоhи, а особито својим гестом 
кад сте нам пре годину дана дали на коришhење 
мали астрономски дурбин, око кога се чешhе оку
пљамо да бисмо боље видели оно што нам вечерње 
небо пружа у разна годишња доба. 

Надамо се да hете и у будуhе имати овакав став 
према нама, а ми обећавамо да ће свако ваше "зрно" 
пасти на плодно тле. 

Другови и другарице, слободна сам вас замо
лити, пре завршетка ових мојих неколико речи, за 
још мало стрпљења. 

Ј е дна наша другарица, ученица осмо.годишње 
школе, прехладила се и није могла посетити ову 
скупштину. Она ме . је замолила да овде прочитам 
један њен мали· напис посвеhен скупштини. Он 
гласи: 

"Сада кад сателити и ракете круже васионом, 
када машта о лету на Месец није далека од ствар
ност, астрономија долази све виш~ до изражаја, јер 
је и она дала свој значајан део овим подухват~ма. 
Тиме . је потврдила да he бити наука будуhности, 
да he се њени научни планови и хипотезе пре или 
после испунити, као и да ће нове помоћи пружити 
општем напретку и будућим откриhима у васиони. 

Знајуhи то, млади, у тра:жењу нечег новог, сме
лог пионирског, приступише астрономској органи

зацији. Ту су нашли себе, јер им се преко ње пру
:жила могућност да задовоље своје радозналости и 
своју енергију корисно употребе. 

Није онда ни чудо што је све више младих љу
битеља астрономије који с нарОЧЈ1ТОМ пажњом прате 

Астровомска група у Белој Цркви - Израда 
посебiiОГ окул~ра за посматраље Сунца 

Младост је пуна разноврсних великих интереса, 
великих планова и жеља, али је исто тако пуна 
несталности, пуна је тражења и лутања. И свемир 
може да је привлачи као што и свака неизвесност 
и све што је непознато привлачи људску природу 
уопште. Питање које се овде сада решава по свим 
подружницама, · свим секцијама и групама нашег 
Астрономског друштва: у Сремској Митровици, Но
вом Саду, Смедереву, на Космету, код нас у Белој 
Цркви, а - можда - и на многим другим местима 
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догађаје на њеном пољу, који желе да посматрају, 
размишљају и са својим друговима дискутују на са
станцима. 

У последње време у нашим учионицама · често 
се чуло питање: "Када he бити годишња скуп
штина?" 

Сви се cehajy како су прошлог пута били топло 
примљени међу вама · одраслима, како сте их с~и 
гледали са симпатијама, као на будуће људе КОЈИ 
ће вас заменити. 

Они то знају и зато су са нестрпљењем очеки
вали годишњу скупштину свог Друштва, јер се У 
тој средини, у атмосфери срдачности и топлине 
осећају пријатно, исто као кад су поред свог дур
бина ·и посматрају. 

Ту, у кругу старијих, и· они сами се ' ocehajy 
старији, озбиљнији. Сада није више потребно да 
своја лица праве озбиљна, јер то није ни важно. 
Важно је да су њихове идеје и планови зрелији, 
да они желе да то поверење оправдају и приме у 
своје руке све плодове и тешкоће, те кренути даље; 
укорак с временом. · 

Још нешто. Кад год су долазили у Београд, као 
млади астрономи, град их је дочекивао насмејан и 

ведар. Не знају да ли с~ њима то само чинило, али 
знају да они тако осећају у својим срцима. Београд, 
њихов град, увек поздравља и смеши се младости, 

па и оној која се . бави проблемима одраслих, као 
што су млади љубитељи неба. · 

Са оваквим мислима и осећајима жеље нас вуку 
и на овогодишњу скупштину нашег Друштва." 

Becua Секора 

- питање је: колико · има стварне дубине, колико 
озбиљности у овом заносу За новим и непознатим 
знањима?- Колико ће све то постат·и трајно и како 
he превазиhи пролаз·ност површних интереса, те 
тако постати битан део садржине св~та нове гене
рације која долази? 

За мене је био велики тренутак, . када сам --: 
између часова редовне наставе - био замољен, од 
стране ученика, да им помогнем у остварењу њихо

. вих жеља. 

Тако пре више од годину дана, основана је у 
гимназији у Белој Цркви секција Астрономског 
друштва "Руђер Бошковић". 

С.л,. 1 - Оку.л,ар за nос.м.атрање Суица. 
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Какав је био рад ове групе остављам да 9 томе 
кажу своЈу реч они сами: млад~ чланови Друштва, 
а ја бих се задржао само на Једном проблему . -
и решењу - које може би~и од ширег ~нтереса . 

Овде, пре свега, указуЈем :на то да ]е наш циљ, 

сада, да се у раду постигне и нешто више од про

стог задовољења радозналости и да се у аматерском 

оквиру приступи решавању оних, нама доступних 

задатака, са озбиљношћу и систематски; Један од 
првих таквих задатака јесте редовно посматрањс 
сунца и регистровање појава на фотосфери. Ова
квом посматрщьу не би било могуће уопште при
ступити да није на погодан начин решен пр?блем, 
који стоји пред сваким аматером ако би О!:!аЈ хтео 
да посматра Сунце, а то је проблем слабљења ин
тензитета Сунчева светла. Обично се овај проблем 
у аматерској nракси решава на такав начf!н што се 
окулару додају тамна стакла. ~амо где се од по
сматрања не тражи много, ово Једноставно решење 

је и довољно. Међутим, ако се од посматра:а траж~ 
уочавање и најмањих детаља - као што Је случаЈ 
код пребројавања пега - тада овакав додатак оку
лару исто толико је и · штетан, јер знатно квари 
слику. Наше решење овог проблема заснива се- на 
уnотреби стаклених призми, оптички исправних, са 
потпуно равним, глатким површинама и :њиховом 

срећном ~омбинацијом. Како се види на приложе:ној 
слици, на којој је окулар приказан у пресеку, упо
требљене су две једнаке петостране пр~зме. Светло 
које долази од објектива пролази кроз Једну призму 
и излази - највећим делом - те пада на равно 
огледало које одбацује светлосни млаз у стрс:щу. 
Мања количина светла, пошто се вишеструко ре
флектира од унутрашњих површина једне и друге 
призме, пролази кроз окулар долазећи до ока по
сматрача ослабљена до те ;r.1:epe да се слика Сунца 
мо}и·е посматрати сасвим слободно. На оваквој слици 
лако се уочавају и ситнији детаљи, као што су 
ситне, мале поре, затим факуле, па под повољним 
приликама и гранулација. Окулар је снабдевен и 
округлом плочом која својом · сенком омогућава по
сматрачу да без сметњи бе.лежи и скицира своја 
опажања. Осим тога цео овај систем може се, према 
nотреби, спиралном завојницом једноставно став
љати на цев инструмента. 

Проф. Петар Куби-че.л,а 

· Посматраља. Сувчеве фотосфере у Астро
вомсl{.ој групи 

Наша астрономска група је1 између осталих по
сматрања, велику пажњу посветила посматрању 

Сунца, а то је било омогућено тиме што су нам ста- . 
јали на расположењу потребни инстру~енти, а и · 
повољно време омогућило нам је посматрање готово 
из дана у дан. 

Почели смо са чисто .теоретским упознавањима 

Сунца кроз предавања обрађивана на састанцима и 
то поступно. Овде смо се упознали са структуром 

·сунца уопште, а посебно са С'Груктуром Сунчеве 

С.л,. 2. - За вре.Аtе пос.АLатрања пројекције Сунца. 
1 
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фотосфере. Било је речи о посматрањима Сунчеве 
короне и протуберанаца како за време помрачења 
тако и ван помрачења; затим о Сунчевом спектру 
и :цачину добијања истог помоhу спектроскопа Ч}'!ја 
је схема била протумачена. У даљем излагањ~ пре". 
шло се на циклусе Сунчеве активности значаЈ пега 
и њихов развој, као и њихову класификацију по 
Циришком систему. 

После овога приступили смо непосредном по

сматрању помоћу инструмента. За ово употреб:ьен 
је рефрактор са објективом од 55 .м..м., и специЈал
ним системом призама као додатком за окулар. 

Међу самим члановима владало је велико интере
совање за ово систематско и озбиљно посматрање. 
Први пут смо се нашли пред С)!iнцем у окулару. 
Задатак је б~<iо: нацртати, избројати и класифици
рати групе пега које су се могле видети. Али посма
трање Сунца првих неколико дана није ишло баш 
најбоље. Било је тешкоћа око одређивања тачног 
броја пега и то због ненавикнутостЈ1 на уочавање . 

С.л,. з. - Пос.л,е пос.м.атрања (с .л,ева ка десио): Ратко 
Б.л,аиуша Иваи Пејаковиti, Михаи.л,о Јаковљевски, .. 
Зораи Н~ко.л,иti, Душаика Стојаиовиti, Ратко Тес.л,а, 
Је.л,исавета Ва.л,тер, Креши.м.ир Зарку.л,а и Матија 

Паzа-ч. 

детаља. Резултати код разних посматрача били су 
различити. Ово је делимично долаз~ло и ~бог тога 
што појединци нису успевали да наЈтачниЈе подесе. 
оштрину слике. Ове разлике установљене су тако 

што је сваки посматрач радио сам, а при уп~ређи
вању··резултата ови се нису поклапали. Било Је чак 
и приличних отступања. Ми смо били упорни, по
степено смо се привикли на слику Сунца, савладали 
тешкоће око · изоштравања слике па су наши ре
зулт'ати приближно уједначени тако да с~.ю били 
сада сигурнији у наша опажања. · 

После пробних посм:атрања и веж:би, присту
пили смо систе::'11атском посматрању и беле:1:ссњу 
пега. Овај рад је схваћен озбиљно тако да се од
вија готово свакодаевно, зависно од временских 

прилика. Утврђен је Р,ед дежурства !Гако да. се чла-
. нови заинтересовани за пос~.штрање смењуЈу. . 

Овај рад још увек је сам:о у својој почетноЈ 

фази. 
Иваи Пејаковић 
Ратко Б.л,аиуша 

Кратак nреглед рада Астрономске групе 

Ракете, вештачки сателити и све већи изгледи 
да ће се ускоро п~одреди у свемир пробудили су 
код нас, ученика, интересовање за васиону. Астро
номска секција, под руководством проф. Петра Ку
бичеле, омогућава нам да се боље упоз~rамо са по
јавама у свемиру. То упознавање ишло ]е п~стуцно. 
Прво смо се упознали са основним ПОЈМОвима 

сферне · астрономије: небеска сфера, хоризонт, пол, 
екватор, координате на небеској сфери зенит и др., 
а затим смо приступили упозна·вању сазвежђа и то 
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прво смо их nроналазили међу мноштвом других 
звезда и посматрали слободним оком, а касније и 
телескопом тражећи у сваком сазвежђу каракте
ристичне детаље. У оваквој оријентацији на небу 
од велике користи • биле су нам и звездане карте 
које је издало наше Астрономско друштво. 

Касније смо, упоредо са предаваљима о зве
здама, приступили посматраљу појединих звезда, 
особито двојних, и сада знамо за многе љихове осо
бине које су нам раније биле непознате. Даље, вр
шили смо посматраља звезданих јата и маглина са 
маље или више успеха. Неке од маглина, као на пр. 

маглина у Ориону или Андромедина маглина, -
могле су се веома добро видети, јер су сјај~е и лако 
се проналазе. Напротив, било је · и таквих случај ева 
да неку маглину нисмо могли лако пронаћи као 
што је то био случај на пр. са прстенастом магли
ном у Лири. 

Сл. 4. - Месец у фази 14д,3. Ски.м.ак ка-чињек 23 
.м.арта 1959 у Белој Цркви~ реф'ракторо.м. од 55 .м..м.. 

Поред звезда, посматрали смо и планете Јупи
тер, Марс и Венеру. Поједини чланови прихватили 
су се посматраља путаље Марса и праћења љего
вог ретроградног кретаља у току опозиције. Они су 

ВАСИОНА Vll, 1959 број 2 

редовно пратили кретаље Марса по љеговој п~таљи, 
и бележили љегове положаје у карту коју су за то 
припремили. На крају су спајаљем низа положаја 
Марса у разним временским размацима, добили 
слику љегове привидне . путаље међу звездама. 

Али највећи доживљај за нас било је посма
траље делимичног помрачеља Месеца 24 марта о.г .. 
Готово сваки члан имао је у току посматраља неко 
задужеље. Неки су радили код хронографа, неки су 
бележили сигнале, други су пратили улазак поје
диних кратера у сенку, а тако исто и љихов изла

зак из сенке. У току помрачеља вршена су и ени- , 
маља nојаве. · 

Пошто смо ми тада први пут организовано по
сматрали помрачеље Месеца не треба нам много за
мерити на неким пропустима и грешкама које смо 

· том приликом . чинили. Али и пореД тога посматраље 
је успеЛо. 

Јелисавета Валтер 

ПОВЕЋАЊЕ Г_ОДИШЊЕ ЧЛАНАРИНЕ 

Скупштина је реши.ла да се повећа годишља 
чланарина оД 240 на 300 динара. Ово је било не
опходно учинити због тога што је потребно да се 
Друштво више ангажује у покрићу трошкова из
.давачке делатности и трошкова администрације. 
Стварна цена једног · примерка "Васионе" износи: 
140 динара у 1957 години, и 180 динара у 1958· го
дини. · То значи да Друштво · часопис даје са губит
ком од ск()ро 70%. Нажалост издаци за штампаље 
се непрестано повећавају тако · да постоји бојазан 
да Друштво неће бити у могућности да "Васиону" 
штампа у предвиђеном обиму. У исто време пове
ћали су се издаци и за администрацију. Ови издаци 
су скоро двоструки у односу на 1955 годину. Све то 
говори о томе да је требало променити износ чла
нарине, · која се није , мењала од 1953 године. 

За ђаке и · студенте неће се променити члана- , 
рина, тј. остаје 240 динара, односно 60 динара (када 
су ђаци повезани у групе). 

Они чланови који су већ уплатили годиш:Њу 
чланарину не морају уплатити разлику од 60 ди
нара. Они члане>ви који, међутим, сад уплаћују, 
морају платити зоо· динара. 

Управни одбор моли чланове да прихвате ову 
промену у износу чланарине и да редовно достав

љају чланарину. Због материјалних потешкоћа. 
Друштво неће бити у могућности да "Васиону" до
ставља оним члановима којИ нису унапред доста
вили годишљу чланарину. 

Т. Ђ. 

PLAniRAnl ASTROnAUTICKI PODUИUATI U SAD ZA 1959 GODinU 
Godina 1959 је okara:kterisana intenzivnom astr.o

nautickom delatnoscи и SAD. U na·sta'V'ku sи ukratko 
opisani znacajniji podиhvati. 

Pтojekat FZedgling. Ро ovom americkom .programu 
Ьiсе postavljeno na satelitske putanje 12 satelita. 
Temena njihovih !pиta•nja се se pruzati od 5 000 do 
15.000 milja. Као rakete-nosaCi blce иpotreЬljeni prvi 
stepen Vangиa·rd-a, ~koga mnogi strucnjaci smatrajи 
v.rlo ,pouzdanim; plus razvijena rak:eta sa cvrstim po
gonom Sea·rgent (i-sta је jos и ra,zvojи).. 

Koristan satelitski teret · се sadriati novo-razvi
jenи instrumentacijи. Neki се poslJuziti za i·spitivanje 
sastava Sиnca, а neki za merenja stanja и bli.Zini 
Zemlje. 

Instrиmentacija za ispitivanje Sunca се sadrzati 
spektrografe. Talko naJPr. uz pomoe . kalijumove 1inije 
nauooici се ddblti podatke о sastavu Sиnceve unи
trasnjosti. 

Sateliti се ·se nalaziti и tokи jednog oЬilazenja 
citavih 60 minuta u Suncevoj svetiosti i . bice sna:b
deveni uredajima роmоеи koj:ih се se ocl.rzavati stal-

na orijentacija i·nstrиmenata prema Suncи. Ovakvi 
иredaji sи ЬШ prvi' риt upotreЬIJeni pre · nelkoliko 
godina u raketama »Yiking«. 

Nekim od ovih satelita се se meriti gustina jon
skih »Oblaka« и Ьlizini Zemlje. Na ne~k.ima се pak 
Ьiti :postavljeni »Ъ:>Olarizovani« teleskopi роmоси ko
jih се se !posmatrati kretanje vazdusnih masa и bli
zini povmi~1:e ;Zemlje. Naucnici se nadajи .da се se 
роmоси pola.rizovanih in·strиmenata moei diferencl
rati mirne i pokretne vaz.d'Usne mase, sto се poslиziti · 
za prognozu vremena и svetskim razmerama. Tem
paratura tla Zemlje се se meriti posredstvom b·olo
metra и infracrvenom d:elu spektra. 

OdlUJka ·da se rak:et(! Seargent upotrebl za drugi 
stepen dovela је do tproЬlema izЬdra vodenja. Sistem 
koji се se razviti iшао Ьi da bude slican onom kod 
drugog · stepena poznate ralkete Polcшis. Prekid rada 
rnotora, и tren·иtku postizanja potrebnih иslova . za · 
postavljanje satelit;:l na putanjiU се Ьiti . :izveden pu-. 
tem radiokomande · sa Zemlje. 

Ртоgтаm MIS (Man~ in Space). Ovaj program је · 
росео ·novembra meseca 1958 godine i vodi ga naиcna · 
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organizacija NASA (blv8a NACA). Prvi eksperimen~i 
росесе ovog leta. Raniji program ADAM razvijen ]е 
i spojen sa programom »cov~~k и .k~Ьini« а u ciljи 
izbacivanja coveka цz pomoc bal1st1Cke rakete. Iz
gleda da се za оvи szvrh1;1 posl~ziti raketa »Red.s.ton~~<, 
kao dosada najpoиzdani]a obz1rom da se rad1 о Zl-

votu coveka. . . . 
I·spaljivanje се blti: u bazi Саре. ~S;naveral~ B.a~l

stioka pиtanja се imatl teme na v1s1ш ар 90 mllзa, 
а domet 280 milja. KaЬin~ се. se ·эpasti ,pad<?branom. 

Ispitivanja Х-15. Prv1 avюn sa ko]Im се eovek 
odletiti и vasioiliU poletece na probni !риt febrиara 
ove godfne. Pilot се Ьiti Scot Crosэfield. U prvom 
1etu се se iэprobati kakvoca aviona. Za iprvo vreme 
ovaj avion се imati pogon od strane ra'ketnog motora 
sa · 8 komora 'sagorevanja, dok ne bude zav.rsen za 
ovu .svrhu .gpecijalno konstrиisan raketni m?ior. Ko
nacni letovi (170 :kilometcшa visine i 5.000 kЉ:~metara 
na cas brzine) blce ostvarcn'i dю leta ove godшe. · 

r ... '-

; • ~ • ' :~~~·· ~ -·. ~ .r· .. ј ., 
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,Raketni avion Х-15 napusta tvoтnicu 

Ртоgтаm Vanguaтd. Ovaj satelitski .prog.ram koji 
је planiran za ispiti!Vanja и Olkvirи »Med·U!Ilarodne 
geofizicke godine«, ka.o sto је poznato, imao је .dosta 
teskoca. Sada је on pre8ao okvir :komiteta NASA. 
Plan iэpaljivanja је razvucen tako da se Pz:ra lan
siranja mogu oeekivati u febrиaro ove godюe dok 
се zadnja исi i u 1960 goo'inи. 

Виdисi ekspe.rimenti и:klјuсији: 
1. I~acivanje . ·satelita k.oga се izgraditi »Агmу 

Signal Cor.ps«, а ikoji се •Saddati f<?toelek~,ticnu celi~и 
pomoeu koje <:е se izmeriti оЬlасш pokr1vac Zemlзe: 
Tezina korisnog tereta се .blti oko 10 kil.ograma. Ova] 
poduhvat se planira za febrиar mesec. 

2. Ponavljanje zadnjeg neuspelog · lansiranja 
S4V -3. Satelit се Ьiti snabdeven sa instrиmentacijom 
za merenje promene ja~ine zracenja .. refl~to~an~g 
sa povrsine Zemlje. Jedna fotoosetl]IVa ~ell]a :е 
ukJljиcivati instrи.mentacijи kada Ьиdе satel1t иlаzю 
u osvetljenu .stranи Zemlje. 

3. Satelite za .merenje magnetnog polja Zemlje; 
odgovarajиca instrиmentacija је sifrovana J?Od ~ry -,4. 

4. NajveCi satelit и .pгogramи Vangиa~Гd; 1sti се 
imati ako 15 kilograma korisnog tereta. Te-Lina sa
telita i zadnjeg stepena koji се blti na orblti, izno
sice oko 55 kilograma. Instrиmenti се sadrzati de
tektor kosmicnog · zracenja, magnetometar, br.ojac 
tvrdih X-шalka i brojac fotOIIla. 

Usavтseni Vanguaтd'l Satelit Vanguard, broj ce
tiri, komiteta NASA се Ьiti izbacen na putanju kru
zenja uz pomoc иsavrsenog !p.ГVOg i treceg stepena. 
Naime prvi stepen се Ьiti kao i dosadasnji ali sa 
oksidatorom teenim ozonom radi povecanja p~tiska. 
Treei stepen се 'Ьiti poboljsana raketa sa cvrstim 
gorivom, kom;panije AJ.legany Ballistic:s · со., koja .се 
sagorevati pod vecilm pritiskom i imati veci mlazшk. 

Pтojekat Матs-Veneтa. Odasiljanje instrumental
nih raketa d.o najЬliZih pla·neta Marsa i Venere do

~ bilo је najveci prioritet. Bice -ia:vгSeno tri ili cetiri 
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pokиsaja i vreme lansiranja, zavisno od toga· kada се 
· raketa, odnoSIIl.o instrиmentacija, ·biti zavrseni. ОЬе 
planete се blti и zgodnom ipOlozaju za .JPresretanje to
kom 1959 godine. Prva raketa za Mars verovatno се 
blti ispaljena и tokи zadnje nedelje febrиara ove 

· godine, а ostale dve и martи odnosno aprilи. 
Navodno, kao raketa prvog ·stepena za Mars -

projekat и oQzir dolazi interkontinentalni balisticki 
projE!ktil »Titalll«, premda njegov prijem w zavisi. od 
ispitivanja koja su planirana da se zavrse kraзem 
1958 godillle. Тlreci stepen .Се Ьiti ostvaren od strane 
JPL-a (Laooratorija za mlazni pogon kalif.orniskog 
tehnoloSkog institиta), ili lkompanije Bell Aircraft. 
Та raketa treba da ubrza koristan teret do brzine od 
14.000 metara u ;sekundu koja је potreЬna za dosti
zanie planete. 

I·spaljivanje rakete IJ)Гema V.eneri plani.rano је za 
rano leto 1959 godillle, а vodice ga JPL. Ovo vreme 
ne pruza uslov za m'inimalnom energijom dobacivanja 
do p[anete, ali posto је и to doba Venera izme<1u 
Ze.mlje i Sиnca, onda се Ьiti potreban slican potisak 
onom kod Marsove rakete. Najzgodnije vreme za 
dostizanje Venere Ы bilo kada је ona u gomjoj ko
njиnkcijи (na sиprotnoj strani Sиnca .а и liniji sa Sиn
cem i Zemljom) а to је zadnjih dana јаnиата .1960 
godine. . v 

1 

Koristan teret ralkete za Venerи sadrzace magne
tometar za odredivanje iЬrzine rotacije planete (ako 
ista postoji), IS!pektograf za merenje di·storzije linija 
spektra kao rezultat uticaja magnetnog .polja pla
nete i inikrotalas~..ni detektor radi ispitivanja sloja 
oЬlaka. 

8vi rezиltati merenja се 1Ьiti snimljeni na magne
tofonskи trakи tako da се · blti odaslani radiopиtem 
na Zemljи kada ralketa Ьиdе ponovo и ЬliZini Zemlje: 

РтоЫеm pтeZazenja topZote. Pracenje rakete 1 
prelazenje toplote 1Ысе najveci ·pr.oЬlemi и projektи 
venera. Odasщa-c u korrsnom teretи се i·mati snagи 
od 10 Wa.ta а domet 85 miliona kilometara. Za vreme 
риtа оо 150 dana SUJilce се izvanredn.o zagrejati telo 
rakete. , 

U a.IJ)araturи Vener.ine rakete moZda се 1blti и:klји;.. 
ceni instrumenti za me.renje gustine oЬlaka . atoma 
vodonika u vasiOIIli. Instrumente ovog tipa ·razvija 
Dr. Ј. Van Al1en kon·struktor instrumentacije za me
renje .zracenja u satelitи Explorer. 

Juno IV. То се .Ыti иsavrsena Meseceva raketa 
Juno П а slu.Zi.Ce za fnteфlaneta.rna putovanja (Mars 
i Verier~). Ova vi8estepena ra:keta се blti sastavljena 
iz rakete »Jиpiter«, prvog ali иsavrsenog stepena 
»Vangиard«, i treceg stepena »Vanguard«. 

Ртоgтаm М esec 
Komitet NASA је porиcio nekoliko Mesecevih 

raketa tipa »Pionee.r« i »Juno П« za ispaljivanje ka 
Меsеси u ipOCetku 1959 godine. . · . 

Ехрlотет. :Aremda nije' predvideno daw •se nasta:v~ 
sa satelitskim programQom »Explorer« moze se des1t1 
da agencija АВМА preduzme jedno lansiranje и ciljи 
postavljanja na pиtanju kruzenja jednog »~~duva
nog« satelita u precnikи od 30 metara, а и сй]и stи
dije gustine atmosfe.re. 

ARP А - »Covek и vasion.i<( ртоgтаm. Agericija 
ARPA се' poceti svoj program »covek u vasioni« sa 
izbacivanjem sate1ita u kome се Ьiti majmиn sim
panzo а koji се biti za.jedlllo ~а kaiblnom .. spaseJ?-· Ka
Ьina се Ьiti sfera od plast1cne mater1]e po]acane 
klaviгskom celicnom ~icom. Dosada se zna da се prvi 
stepen satelitske rakete, ~iti pr?je~til, sa ~~rstim. po
gonom »Pershi:ng«. Риtаща krиzeщa се b1t1 relatlvno 
niska, sa kratkim vremenom kruienja. 

ВаЬу Sentтies. Ovaj progгam obиhvэ.ta slanje na 
polarnи putanjи oko 9 se.talita sa kori:snim teretom 
od 100 do 200 kilograma. . 

Krajem 1959 Hi poeetkom 1960 godine и nastavku 
ovog prograшa иpotreЬice se rakete »Atlas С« ili »D« 
da se po.stave na риtаnји jos 12 satelita sa teretima 
do 2000 kilogra.ma. 

Satelit Vo.inog vazdиhoplovstva za meteorolo8ka 
ispitivanja се Ьiti deo ovog prog!Гama. 
»Missiles and , Rockets«, V. А. 

8 decemb~r 1958 
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SOVJETSKI 1 AMERICKI SATELIТI Ј KOSМICKE RАКЕТЕ 
--

NAZIV 
о 

~ 
~ 

Dimenzlje . Udaljenje . 1 NagiЬ 
Oznaka 1 Da_tum 1 ~ek. 1 _{in~a) 1 OЬlik Теzша u. miljama Perюda prema 

lanstranja trаЈЗПЈа Duz. х. funti minuta 1 ekvat. 
--~---=---_.:. ____ . - . prec. _ ~erlg.j Apog. stepeni 

о 
Cl.. 

slozen 1120 

1957 
1
1 

1 

Alfa 
1 

4 okt. 5714 jan. 58 

1 SPUi NIK 11 1 SSSR! k~~; ~ 3 nov. 57113 ар. 58 . 

1 _, 1 ! 1 

ЕПk?· 
1 

SAD 1 ~1~: i 31 jan. 58 3-5 god 80 х 6 1 cilindar 

VANGARD Ј ј SAD 19;-. 8 1 17 mart 2000 god. б 4 ! lopta 
· Beta -58 • 1 

1 

. 1 
--1--- - ~---1 

EXPLO- ј 1958 . 26 mart . 1 · 

RER 111 

1 

~А~ ђаmа 1 · 58. . 28 )nn. 58 ! 80 х 6 l cllmdar 

1 ,,-- ,· ' 1 

SPUTNJK Ш 1 SSSR 0191~8 1.5 maj 58 1-2 god. 141 х 68 /! kupa 

_Ј ··· , . . 1 ,_ 

EXPLO- 1 1958 . - . 
RER IV 1 SAD Epsilon 2б jul 58 2 god. 1 80 х б ctltndar 

i-1 
11 okt. 58~~ -~~~а 1 20 х 29 1 prsfen 

SPUTNJK I 1 SSSR 184 1 142 1 588 96,17 б4,3 22,8 lopta 

PJONIR Ј SAD 
; 

1 1 

1 

Oznaka 

"Avialion Week" 9 mart 1959 

Tezina 
funti 

PRIMEDBA 

1 1-
1 PIONIR Ш ! SAD i 6 dec. 581 38 ёаs. ! 23 х 1 О kupa ~ ~ 

:---~ 6 .mm. 1 . 1 
1 

Projekat 
1 SAD 

SCORE 1 

1 

i--' 

МЕСНТА 1 SSSR 1 

1 1 

1 i 

VAN
GARD II SAD 1958 

alfa 

' 18 dec. 58 23 jan. 59 : 1020х110 ,. ' 

1 . 1 

1 

2 jan. 59 

1 

1 >100 
god. 20 

cllindar 1 8 

lopta 7! 

1opta 1171еЬ. ~9 

1--- 1---1 1 1 

+ 
о 
tD 

671 ~ 
1 

~+ 
о 

~+ 
ir,) 
('.! 
('.! ...... 

1 r 

21,5 1 329,4 12086,5 
1 

450 
dana 

125,9 33,2 

1 

1 

Vangu
ard 

з 36000 

Kosmicka raketa - asteroid 
meri meteorlte i medupla
netarnl gas, kosmiёko ј 1 

suncevo zraёenje ј 1 

temperature / 

i 22600 \ Mete~orotoski sate1it? meri \ 
oьtacnost па Zemljt 

Udaljeni 
Zemljin 
satelit 

--·--· 1 1 1--1 1 1 1 

: "· 1 1 1 . 1 . ! 1 Prethodnik Venerine ra-
SAD 1 \ 325 500 ~0000 1 АЫе 111 1\ · 4 >Ј60000 1 kete; merj radljacije i 

1 1 . · l 1 magn. ро1)е Zem1)e 

\ 

!-- 1 1-- 8 1-· 1 1 

' 1 о 1 Raketa do 1 SAD 1 1 1 1 1 78 8 АЫе IV 3 1б0000 , 
Meri stanje atmosfere i 
tla Venere Venere i . g Thor 1 

А i ! 1 

1 1'-:1 i 1 i-·-- 1 1 - 1 1 . 1 ~----
Satellt SAD ! 325 1 АЫе IV 4 1 >370000 ! 1 Instrumentacija slicna 
Venere · ! - Atlas 

1

. 

1 

onoj na АЫе 111 

,-1 1 ---~----· 1 - 1 1 

1 

1300-~ ! Thor 11 1 

1

. ARPA projekat u cilju 
Dlscoverer ' SAD 

1 1 

! 
1 

, 10000 __ · \ 1 Hustler 
2 ј razvoja sateнta 

1 

~1 1; 1-

MERCURY 1 SAD 

1 

SENТRY 1 SAD 1 WS-117L 1 

SCOUT 1 SAD 

MIDAS 1 SAD 

1 

2400 

400-
500 

~~_:_: : 1 At1as D 

1 

190 1 190 Atlas 

; NASA program 
1 "ёovek u vasioni" 

-1 1 

1 \ 1 Izvidaёki satelit vazduho-
1 1 

1 

·,. pl_ovstva (ranije Pied 
P1per) 

--1 ' 1 1 1 

150 1 300 1 300 1 1

1 

i 4 i 35000 l :NAS~ satelit Ш . 
· 1 1 kosmtcka raketa 

~---1 1 i 1-' ! . 

1 

А RP А vojni lzvidacki sa
tellt za otkrlvanje nepri
jateljskih projektila 

PRIMEDBE: NASA i ARPA agenclje се pored gornjih ostvaritl ove godine i druge satellte. 
+ perihel 
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"ХЛАДНЕ РАКЕТЕ" СА ЧВРСТИМ ГОРИВОМ 

По завршетку Другог светског рата карактери
стике ракета са чврстим горивом одговарале су 

првенствено војним захтевима. Типична одлика тих 
ракета била је способност да релативно велику масу 
за раз•араiье одбаце у непријатељске објекте на 
маље удаљености од неколико километара уз ми

нимално растураље. 

За те ракете карактеристично је да су з~ погон 
имале пресовани барут у виду цеви. Барут зе имао 
релативно велику брзину сагореваља, а излазна 

брзина сагорелих гасова у млазници била је ~акође 
релативно велика. Таква ракета приказана зе ше- . 
матски на сл. 1а. 

а 
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међу 80 до 120 атмосфера. СтабиЛно сагореваље 
могуће је код тог горива код притиска · већег од 70 
атмосфера. 

За ракете са Чврстим горивом употребљаване 
после Другог светског рата такође је карактери
стичан фактор коморе сагореваља. Фактор коморе 
је однос између укупне тежине коморе са данцем, 
млазницом и држачем барутног пуљеља према те

жини барутног пуљеља. За поменуте ракете ф~ктор 
коморе износио је од 1,2 до 0,8, што значи да зе по 
једном килограму барутног пуљеља тежина че:лика .. 
износила 1,2 до 0,8 kg. . 

Овако велики мртав терет био је оправдан, јер ... 
пламен додирује зидове коморе, који се јако загре-

Сл. 1. ---- а) Тиnи-чна ракета пре 15 zодина: 1 - барутно nуњење, 2 - уnаља~, 
з - носа-ч барутноz nуњења, 4 - ко.м.ора, 5 - данце, 6 - .м.лазница; б) Новиэи 
тиn ракете: 7 .....::. ко.м.ора, 8 - zу.м.асти барут, са звездолико.к шуnљино.м., .9 - з~
штита унутарњвz зида .м.лазнице сnецијални.м. nре.м.азо.м. за тоnлотну изолацизу. 

Цевасто барутно tориво сагорева тако да је 
укупна површина сагореваља са временом · стална, 
све до краја сагореваља. Спољна површина цева
стог барута смаљује се сразмерно смаљељу спољнег 
пречника, док се унутарља повећава сразмерно по
већаљу унутарљег пречника. Како је притисак са
гореваља за неку врсту горива зависан од односа 

површине сагоревања и површине најужег пресе~а 
млазнице, то је и дијаграм притиска у зави~ности 
времена сличан правоУгаонику. За ~акву Једно
ставну концепцију и правилно сагореваље потребно 
је да чврсто ракетно гориво буде хомогено, без не
чистоћа, без пукотина и без шупљина. Ради тога за 
обликоваље таквог горива потребне су гигантси:е 
пресе · које претстављају кулминацију савремене 
технике. 

Барут који се употребљавао је на бази нитро
целулозе, нитроглицерина и на бази нитрогликола 
у мешавини са нитроцелулозом. Тим горивом може 
се постићи брзина излазних гасова од 1900 до 
2000 тls са одговарајућим специфичним импулсом 
од 190 до 215 · kp · s/kg. Радни притисак био је из-

вају, тако да се механичке особине челичних зи
дова осетно смаље. Велики притисак сагореваља та
кође изискује дебље зидове коморе. Даљни удео 
тежине долази од конструктивних захтева (састав 
делова навојем). 

У међувремену ра~вијале се нове ракете наме
љене испитиваљу виших слојева атмосфере, ме~ 
теоролошким истраживаљима и ракете за избаци
ваље сателита. 

Ново чврсто гориво за погон ракета има знатно 
маљи специфични импулс. Он је смаљен од 215 на · 
170 па чак и. на 150 kg · s!kg. Међутим, у први ред : 
интереса ставља се брзина ракете на крају сагоре

ваља, а не високи специфичци импулс. Ако зами~ 
слимо неку рак~ту у безтежинском и б~зваздушном 

простору и ако потражимо љену брзину на крају 

сагореваља добијемо да је 

Сл. 2. - Саzоревање зосздоликоz zopuвa у 4 вpe.1rtenc1:a отсе-чка. 
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где је v - брзина истицаља барутних гас~ва, а 1с -
фактор коморе. Теориска брзина на кразу сагоре
вања за неку ракету са фактором коморе 0,8 и бр
зином истецаља гасова 2000 т/ s износи по овом 
обрасцу 1620 т/s. · 

Нови пут у тражељу чврстог ракетног горива је 
гориво које стабилно саг?рева под ниским ~рити
ском у комори. Већ постози чврсто гориво КОЈе ста
билно сагорева код 16 атмосфера. У том случају 
дебљина зидова коморе може да се · смаљи на пе

тину. 

Даљну осетну уштеду у тежини пружају ракете 
са · хладном комором. Ако се профи,лише цилин':"' 
дрично барутно пуљеље . у виду звездолике шу~ 
пљине према слици 2, и ако се пуљеље тесно упа-

, сује у челИчну или дуралну комору, могуће је 
добити прилично равномерно сагореваље али само 
,са унутарље стране. У том _ случају пламен ни у ком, 
моменту не додирује унутарље зидове коморе сем 
на данцу са млазницом (Слика 1б и слика 2). 

Тим начином може се тотглно искористити от
порност хладног материјала коморе, тако да се по
стиже велика уштеда 1 у тежини коморе.· Но, код 
нових чврстих барута поред хемиских особина ве
лики значај придаје · се механичким особинама го
рива. Резултат овог захтева је пластичан барут. Он 
је по механичким особинама сличан гуми или ка
учуку, тако да су могуће велике деформације, а .ца 
при томе не прека. Под притиском гасова он је 
чврсто притиснут за стену · коморе и тако апсолутно 
сигурно спречава приступ пламена до металних зи

дова коморе. · НЭ, тај начин отпада и 'држач горива, 
а гориво је · rip:И томе · сигурно од непожељних пу
котина у структури ради својих пластичних одлика. 

И ·млазница је заштићена од загреваља помоћу 
стакластог емајл - везива који садржава цирконов 
оксид. Са таквим изолацијоним fiремазом постигнуто 
је загреваље млазнице за свега 60°Ц после · 20 се
кунди рада. У комору се умеће пластично барутно 
гориво кроз млазник уз претходно благо загреваље 
барута. Са горе поменутим средствима могуће је 
саградити ракете које he имати фактор коморе 10 
nута маљи од класИчних ракета, са брзином исти
цаља гасова од 1600 т/s. Овај фактор коморе даје 
ррзину ракете на крају сагоревања 4160 m!s што је 
далеко већа вредност од старијих ракета где је та 
брзина износила само 1620 т/s. . · 

У смислу · нt>вих тенденција у развоју . ракета 
nрименом 

- хладне коморе, 

- ниског притиска сагореваља и 

--:: пластичног или гума стог барутног · lгорива 
могуhе је израдrrти разна горива, а на бази расnо
ложивих и најјефтинијих сировина. Као гориво 
долази у обзир: асфалт, битумен, буна и велики 
број nластичних илИ еластичних nолимеризата. 
Важна су nоред хемиских и механичка својства. 

Као оксидатори долазе у обзир перклорати. Они 
су јефтинији од нитрата. 

За есктремно ниске факторе комора, уnотребиће 
се материјал чији је однос отпорности кидаља и 
сnецифичне тежине највећи. Поред најлона у об
зир долази и влакнасто стакло код кога се може 
nостићи отперност до 500 kg/тт2• Са кончаном nре
ђом из влакнастог стакла исткан џак у виду коморе 

: очврснут вештачком смолом даће вероватно нај
лакwу комору. Тада ће фактор коморе износити 

· још само 0.0025, 11а ће код великих ракета са једним 
степеном, брзина' на крају сагоревања износИти око 
9000 .. - до 10,000.- т!:; (без другог корисног терета). 

Цена такве ракете била б'и само неколик;о nро
цената од цене садашњих ракета сличног дејства 
Које се употребљавају за исnитиваље виших сло
јева атмосфере. 

»Luftfahrttechnik« 5, 1959, ·N2 2. 
о. с. 
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R. Cayrel - ·Veliki i mali teleskopi. - Amateri 
oblcno smatraju da i·m njihovi ·instrumenti, sa objek
tivima precnika 10 do 15 centimetar.a, postavljaju 
veoma uske granice posmatranjim.a u poredenju sa 
mas.todontima velikih opservatorija. Medutim stvar 
stoji drukcije. Objektivna poredenja rezultata dobl
venih instrumentima sa sve vecim di-menzijama (prec
·n·ika od 12 cm ра do 5 metara) pokazuju da su koristi 

· koje Ы se ocekivale od povecavanja dimenzija, mnogo 
manje od onih koje se stvarno dobljaju. Ovo. stoga st~ 
na posmatranja uticu tri stvari: teleskop, atmosfera 1 
receptor (tj . . posmatrac ili fotografska рlоёа). Poznato 
је napr. da velik·im instrumentima stanje atmosfere 
vise smeta no manjim. Za sva'ki tip posmatranja po
stoji dakle granioni otvor, preko cije se velicine ne 
moze dalje ici, jer se nista vise ne doЬija ma kako 
se veliki instrument koristio. · 

Pri virzualnim posmatranjima, koja su najcesca 
kod amatera, oblcno se koristi okular koji daje uve
licanja jednaka i1i nesto malo veea od tzv. korisnog 
uvecanja. Prema tome moe razdvajanja~ recimo dveju 
Ьliskih dvojnih zvezda, ·ne ogranicava razdvojna moc 
oka nego difrakcija, 1lroja је ·U vezi sa malim otvorom 
instrumenta, Ш astigmatizam atmosfere. Ovaj posled
nji је naroeito vazan, jer heterogenost atmosfere ·utice 
na snop paralelnih svetlosnih zrakova koji dolazi sa 
zveZida. Uglovna sirina ( а ) ·ovoga snopa karakterise 
kvalitet dobivenog lika. u dobroj noei, zadovoljava
jucoj za posmatranj·e, ·ovaj ugao i:znosi 1 lucnu sekun
dи, а ugao od nekoliko lucn-ih sekunada daje lose li
kove, dok је veoma retko da је ovaj ugao manji od 
1 lucne sekunde, koji se jos jedino postize u retkim 
nocima na opservatorijama koje S·U veoma visoko -
npr. Pic dи Midi и Francиskoj. 

Siгina lika ( ~- ) koja proistice iz difrakcije iznosi 
priЬlizno 12"/D·, gde је D precnik ogledala i1i objek
tiva izrazen centimetrima. Oblcan racun pokazuje da 
и jednoj prosecnoj noci, cim је D vece od 12 ст di
frakcij а ne i·gra vis'e odlucujucu ,ulogu u :pogledu raz
dvajanja koje se zeli postici. u izvanrednoj noci sa 
:Ь ::: 60 ст vise se prakticno nista ne mO.Ze doЬiti po
vecavanjem otvora instrumenta. Ма kako paradok
salno . ovo izgledalo, mnogobrojni amateri sи S'koro 
isto tako dobro naorиZani svojim instrumentom ikao 
i kada Ьi u rиkama .imali Palomarski · teleskop - bar 
sto se tice razdvojne moei njihovog instru-menta . . 
(R. Cayrel, u »L' Astronomie«, 1958, јиn) . · R. D. 

* 
Kometa Burnham-Slaughter (Bernhem-Sloter. ~ 

То је peta ро ·redu kometa u 1958 godini, а treea ро 
redи kometa koju је otkrio R .. Bernhem. Pronadena 
је 7 septembra na Lovelovoj opservatoriji u Flags
tafu, Arizona, SAD. Bila је 14 ;prividne veЦcine i 
kretala se u sazvezdu Equиleиs (Konjic). Prve racиne 
kometine pиtanje preduzela је Dr. Е. Romerova sa 
iste opservatoriie. Koristila је posmatranja od 7, 15 i 
21 septembra. ·Kometa · 1958е bila је najЪliza Sиncu 
marta 1959 godine na daljini od 1.65 а. ј; 

(y,Sky and ' .. Tel.«, Vol. 18, Br. 1, Nov. 1958) 
D. Е. 

* 
Litium u visim slojevim.a atinosfere. - Na Ade

laidinoj Zemlji u Antarktiku Cl.a·noyi francпs~~ e~~pe
dicije MGG, Ј. Delannoy i G. We~ll su . otkr1~1 lltiиm 
u visim slojevima atmosfere. То Је usta~oylJ~~o P?
mocu velikog . res·etkastog spektгografa pr1 lSP,Ittvaщи 
polarne svetlosti. Ispitivanja su vrs,en~ ~ad Је Sиnce 
bllo Ьlizu ispod horizonta u prolece 1' зesen. 

u spektru polarne sve~losti ... ~~tanovljena је crvena 
emisiona linija na talasnoJ duziDI 6708 А~ Spektraln~ 
linija litiuma u laЬo:e~:toriji је ·v~704.84. А .. То znac1 
da postoji sloЬodan ll~шm ... u v1s~~. s1?JeV1~a atmo
sfere. Natriumova dvoJna zuta luщ.a Је vec . od3:v~o 
pгonadena u spektru sиmraka. Ne zna se da 1I ~е 
natr'um u . gornjim sloievima atmosf~re porek1om Iz 
meteorita ili је to mozda sб ... koja se ~sp~rava sa pa
rom iz morske vode i razlaz·e ~od ut~cщem SU?ceve 
svetlosti. ОЬа francиska naucшka mts1e da Ь1 tre
balo da postoji i kaliumova linija u tome spektru. 
(>>Sky and Tel«, Vol. 18, Br. 2, Dec. 1958) 

D. Е. 

t' 

1 
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MESECEVA RАКЕТА PIONIR 1 

Donosimo nekolitko sИka koje pri'kazuju detalje 
americke Meseeeve rakete ,»Pionir I«, koja је lansi
ra;na 11 oktobra 1958. Zadnji stepen ove •rakete nije 
~~gao do ме·sеса, ali se 'l..l!daljio od Zemlje vise nego 
lJedna druga raketa do ta·da. Postignuta је visina od 
79212 miJoja. 

и pozadini se vidi prvi raketni stepen - inter
kontinentalni bcilisticki projektil »Thor«. и prednjem 
planи vidi se kako оsоЫје ротоси dizalice izdize 
drиgi raketni stepen. Drиgi stepen је raketa drиgog 
stepena pozniite satelitske rakete » v ·angard«. Uz 
pomoc dizalice drиgi stepen се se postaviti па prvi. 

Posto sи montiraпa prva dva stepena, strиcnjaci 
sи иz pomoc pokretne platforme postavili treci ste
pen (raketa sa cvrstim pogonom) - и dnи slike. Na 
ov(l.j zadn.ji stepen иртаvо· se postavlja manji raketni 

·. motor koji treba da koci и Ыizini Meseca. 

Nakon 44 casa leta ra•keta је ponovo uletela u 
Zemljinu atmosferu na juZ.nom ·Pa.cifiku; izmedu 12 ' 
i 13 oktobra. Mesec nije dostignut usled minimalne 
gre!Ske ~ uglu lans!ranja. 
»The Illustrated London News«, 

18 okt. 1958 

Montaza је pri kraju. Oko rakete za kocenje ро- · 
stavljen је satelit и oЪlikи prstena, precnika oko 72 
ст. U satelitи је pored drиgih instrиmenata postav
ljena i televiziska kamera. Na slici је prikazan tre
nutak kada se postavljaju zadnji minijatиrni raketni 
motori (иkJLpno 8 ро oЬimu ispod satelita) kojima се 
se, komandovano sa Zemlje, izvrsiti zq.dnja popravka 
kиrsa и Ыizini Meseca. 

Posto је oko treceg stepena i satelita postavljen 
zq.stitni omotac i posto se platforma sklonila иstranu, · 
raketa је spremna za start. 

11 ok:tobra 1958 »Pionir 1« startovao је ka Ме-
secu. 

----~ 

zvezde spektralne klase R. - Relativno ]е mali 
ьrој zvezda klase R. Т.е zvezde imaju karakteristican . 
spektar u kome se javljaju siroke trake ugljenika i 
cijana. Na opservatoriji Leander Мс Cormic, G. L. 
~Vandervort је sproveo vrlo detaljnu analizu pome
nutih zvezda. On је merio fotoelektricnim fotome
trom velicinu i ·Ьоје 98 ob]'ekata. Ustanovio је da in
deksi Ьоја rastu od +1.2 za R0 zvezde do +2.1 za · 
R8 zvezde. Od 98 zvezda 21 је promenljiva. Vander-

,vort је odredio sopstveno kretanje za 41 zvezdu. Iz 
toga, а i iz poznatih radijalnih kretanja istih zvezda, 
odredio је njihov priЬli.Zni apsolutni sjaj. Apsolutne . 
vizualne prividne velicine se krecu od 0.4m; za zvezde 
RO do R2, i -1.1 za zvezde od R5 do R8. 

Vazno је napomenuti da su uzete zvezde sa raz..:. 
r1ih podrucja severne nebeske polulopte. 
()JSky and Telescope«, Vol. 18, Br. 1, Nov. 1~58) 

D. Е. 

* 
Krateri , na Mesecu sa imenim.a nasih naucnika

Svima је citaocima Vasione sigurno poznato dэ na 
Mesecu postoji k.rater Boskovic, nazvan ро nasem po
znatom astronomu Ruderu :ВO.skovicu cije ime nos-i 
nase As.tronom~ko drиStvo (v. Sl. 1). Medutim, na 
Mesecu 1mamo ]oS dva kratera koji nose imena na5ih 
naucnika: Krater Vega (v. Sl. 2) prozvan је ро ma
tematicaru slovenackog porekla Jurju Vehi (1754-
1802), -rodom iz Zagorice, koji је poznat ро 1ogari
tam-skim taЬlicama koje је objavio pod imenom Georg 
von Vega. Bio је poznat matematicar svogэ doba 
Najposle, treci krater na Mesecu nos-i ime Lea Bren-

Sl . . ~· Krater Boskovic i okolina: '1 - Bo.Sko
1
vic, 2 -

Jul~зe c;e~ar, З - Manilius, 4 - Agripa~ 5 ....:._ Goden, 
· б - H~g~nиsova pukotina sa malim -kraterom и sre
diStu, 7 - Trisneker. Tamna povrsina d.esno od Bo
skovica је Мате Vaporиm. Ovo је predeo Ыizak sте~ 

distи М esecevog d~ska. 
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- Sl. 2. Deo Meseceve povrsine sa kraterima Vega i 
Brener: 1 - 2ansen, 2- Fabriciиs, З- Mecius, 4 -
Reita i Reitina Dolina (4а), 5 - Brener, 6 - Furne
riиs, 7 - Fraunhofer, 8 - Vega. Ovo је izrazito 

planinski deo Meseca 

nera (v. S1. 2). То је pseudonim naseg amatera astro
noma Spire Gopeevica (1855-1928) rodom iz Trsta, 
а poreklom iz Crne Gore. Ovaj pseudonim Gopcevic 
је uzeo posle progonstva iz Веса, gde је objavljivao 
istorisko-wlitiCke clan.ke pod svojim pravim ime-nom. 
Osnovao је svoju opservatoriju Manora ria Malom 
Losinju gde је radio na posmatranju Marsa, Merkura, 
v .. ener'e, Meseca i Saturna. Objavio је preko 1 000 
clanaka, popularriih i strucnih, iz astronomije. 

D. Е. 

* 

u »Vasioni« su·. vec SPorrienuti rezultati merenja 
zracenja pomoeu _a,mericki·h satelita. · Ovom prilikom 
dajemo potpuniju sbllku tih· merenja ukljueujuci i re
zultate dobljerн~ p(>moou -Meseeevi'h т:a!keta Pionir I i 
Pionir IП .. Spt>menutiпi · ispitiviшjima . ~uikovodio је 
pomati naucnik Von Allen na Iova Ulllive.rzitetu. 

. . _ Ёngleski tekst na с slici и pr.evodu znaci: Magnetic 
North . 7 magnetski sever, · Lines of equal radiation 
..:..__ linije istog zracenja, Earth's Magnetic Equator -

. zerџni magnetski ekvator, Counts .per second - broj 
cestica u sektшdi, PЮnir III O'U!tOOund - penjuca 
putanja Pionira III, _ Pioneer III inbound - padajuca 
putanja Pionira rrr. 

-- Cifre pretstavljaju · iЬrojeve cestica u- sekundi re
gistrovane Gajgerowm cevi. - Lin1ije spajaju mesta 
istog zracenja. u srafiranim roriSikama zracenje pre
lazi 20.000 u sekџndi. 

v. А. 
»New York Times«, 2· januar 1959 ·: 
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НRONOLOGIJA POSLEDNJIH GODINA NASTOJA-
. NJA ZA OSVAJANJE IМESECA 

12 oktobra 1951 - Javlja se da SSSR planira raketni 
brod od 1.000 .tona, za let na Mesec kxoz 10-15 
godina. N emaCtki astronauticar Koelle analizira 
dimenzije hemiS!:Юih i atomskih тaketa za Mesec. 

24 marta 1954 - Radio Mos'kva potstice omladinи 
SSSR-a da Ьude ipi'IVa koja се domasiti Ме5ес. 

. 1953 - ObjavJ.jen ipl'ojekt von Braun-a za oovekovи 
prvu e·kэpediciju na Mesec, u iknjizi »Covek na 
Mesecu«. · 

19 maja 1954 - Sovjeti 'OCelkuju da imaju 1etove na 
Mesec sa posadom »za ne!kol.iilro gюdina«. 

26 a.prila 1955 - Radio Мoskva javlja da SSSR pla
nira istrazivanja Meseca pomoeu specijaln<>g 
tenika sa instrumentima, upravljanog pomocu 
radia na daljinи. Smatra, istovremeno, mogи
Cim c<>Vekove letove na Mesec za · 1-2 godine. 
Clan pretsednistva Americkog raketnog dru
Stva Harford ismejava sovjetSke projekte leta 
na Mesec. 

20 av·gust 1955 - Sovjetski akademik G. 1. Pokrovski, 
и jednom intervjии »Izvestijama«, kaze da се 
SSSR u:skoro slati rake.te Ьеz rposade na Mesec. 

21 septembar 1956 - Ponoyo se javlja iz SSSR-a о 
zavгSavanju !pl'Ojekta rakete na Mesec i na
trag. l·stovremeno, kaZe se · da se ·.radi na stu
diji instrиmentalne .rakete za Mesec, sa kori-
snim teretom od 1.000 ik:g. · 
Iste .godine, u seriji emisija za omladinu »Ма .. 
Stamo о budrucnosti«, Radio Beogтad daje niz 
тazgovora sa strucnj acima о perэpe/ktivama leta 
na mesec. То oznacava !p()Cetak · тazvoja se1e
nitskog pokreta jиgoslovens'ke dece. 

25 febrиar 1957 - Poznati ameribld naucnik, pionir 
sa polja televi.zije i el~ktronike Dr De Forest 
izj8!Vljttlje da eovek nifk:ada neee stici do Me
seca (?). 

23 jиrni 1957 - SovJetski astr<>nauticar Jurij HleЬCe
vic izjavljuje da се SSSR poslati radiom vodene 
ralkete na Mesec poeetkom 1960 godine i · sma
tra da се vodenje radiom i роmоси televizije 
garantovati dolaza'k. raketa na cilj. 

27 jиni Ј.957 - P<>novo &е pojavJ.juje ves.t d.a се son
dazna raketa za Mesec leteti pocetkom 1960 go
dine, baza na Mesecu da се Ьitt podignиta kroz 

5-10 godirn.a, а Mesec uskoтo ·Ьiti koriscen kao 
relejna stanica za televiziju. 

6 oktobra 1957 - Sovjetska agencija TASS javlja 
da naиcnici SSSR-a Cebotarev, Jegorov i Hleb

. cevic rade .na иsavrsavanjи kosmickog projek-
tila za •Риt' do :Меэеса. · 

14 noveinlbra 1957 - Sovjetski astronauticar Stanju
kovic izjavljиje . u Moskvi da ·се SSSR poslati 
·prvu raketи na Mesec ikroz 2 godine, а raketи 
sa eovek'Oin za 5-10 godin~. 

27 marta 1958 - Am.ericka vojna a-gencija za na
predna i-strazivanja (ARPA)_ ovlascиje Odeljak 
·za ba·Listicke vodene proj_ek.tile Ratnog vazdи
hoplovstva da i.zvr8i ' lansiranje З i-nstr.urn-en~ 
talrna Meseeeva satelita sa sistemom »Thor
Vanguard«, а Agenciju za balisticke vodene 
.pro-jektile kopnenih snaga za 2 satelita za Me
sec, 'lroristeei »Jщ:>iter-C«. I-stovremeno, dato је 
naredenje Opitnoj mornariclroj stanici da r.a
zvije mehaniCtki traz·eei sistem za i-straiivanje 
Meseca. · 

1;7 avgиsta 1958 - Sa Саре Canaveral-a lansirana је 
prva trostepena xak-eta »Thor-AЬle« koja је, 
posle 77 sekиndi rada, eksplodirala. 

11 okt01bra 1958 - Ро drugi put poletela је ra'keta 
Thor-AЬle« prema Mesecu, ovog pu.ta sa deli
micnim u.Эpehom, odbaciV'Si M·esecev satelit 
»Pioneer« na udaJ.jenje od 127.000 km od 
Zemlje. 

7 novembra 1958 - Ро treci put ispaljena »Тhоr
.АЈЫе« rnije .postigla svoj cilj, pOSto јој rnotor • 
treceg stepena . uop8te nije prora·d.io. 

6 · decemЬra 1958 - Von Braun-ov »J'Щ)iter-C« na
zvan »Juno 11« dostigao је rastojanje od Ze
mlje od samo 107.000 km. 
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8 decembra 1958 .,....... Najavljeno iZJVrsenje jos neko
Шro pokiusaja lcщsiranja ra~eta za Mesec и 
1959 godini. · 

2 јаnиата 1959 -.- Uspesno lan·siranje sovjetske ra- · 
tkete mimo Meseca, sa teretom poslednj eg ste
pena od -З61,З kg i U!kщ>nom te-Zinom tela koje 
lk.rU.Zi kao planetoid oko Sunca od 1472 kg. 
Uspeh u drt..Ьg<>j etapi savladivanj.a vasiooskog 
•prostora. · 

З marta 1959 - Lansirana је americka raketa »Јиnо · 
11« sa satelitom »Pioneer IV« koji је prosao na 
oko 59.000 km od Meseca i krece se pиtanjom 
slicnom pиtanji sovjetske kosmiёke rakete. 

(Prema podacima objavljenim и »The National Space , 
P.rogram«, Repoтt of the Select Committee, Washing
ton, 1958 god.) v. м. 

МЕSЕС U POCECIMA ASTRONAUTICКE MISLI 
. 1 NAUCNOJ FANTASTICI 

120 god. Plutarh pise о Меsеои :kao cvтstoj mladoj_ 
Zemlji i nastanjиje. ga demonima. 

160 god·. Lukijan ·iz Samosate, и knjigama »Vera: 
· historia« i »Icarom<>enippиs«, opisиje pи

putovanje na Mesec usled i2Jbljanja velike 
iЬure. Njegov heroj nalazi da sи stanovnici 
Meseca тatoЬorni i .veliki cistunci. 

16З4 .::...... Kepler, и svojoj iknjizi »Somnium«, opisuje 
kako demoni sa Meseea prelaze na· Zemljи, 
pomocu •senke i:lmedu Meseca i Zemlje, 
odvlaceci\ sa .soltюm, lkao sv<>j plen, ljud·e. · 

i638- Biskup Wi-lkins, u delu »Otkrovenje sveta 
na Меsеои«, opisuje put na M-esec роmоси 
kola pokretanih . nepoznatim љ;юgonom, po
kazujиci, na taj nacin, · 'veru и nePo,zinata 
postignuca nauke. Iste godine, njegov ko
lega biskup Godwin opisuje, u 'knjizi »Со..; 
vek na Mesecu«, pu.t nellrog Gonzalesa na 
Меэес, pomoeu gиScij.e zaprege. 

1649 - Cy.r.ano de Bergerac, u knjizi »Put na Me
sec«, razmatra putovanja pomocu raznЉ 
vrsta pogona: Ьоса punih rose, sandиka sa .. _, 

. di-mom, magheta -i . sve-Znjev.a raketa. 
1822 - . Gruithиisen iive-Stava о . zidovima ogтade-

nim gradovima na Меsеси. . 
1835 - . Neki Loake fa.lsifikuje u SAD reporta.ZU о 

izvestaju jednog istrazivaca sa Meseca, 
javljajиci о Mesecevim »stanovnicima« 
slienim slepim miSevi:ma. 

1865 - Jиles Verne, .u dellu »Sa Zemlje na Mesec«, 
daje opis puta na Mesec роmоеи topov
.skog zrna isP"aljenog i:z velike t<>povske 
cevi vertika1no uk()pane и tle. 
Alexandre Dumas ogleda :se, i-sto ta'ko, u 
1mjizi »Put na Mesec«. P6javljuje ·se niz 
anonimnih lmjiga na francиskom i engle
:sko-m jezikи, · na istи . temu. 

1897 - U kila:s;cnom .noocno-fantasticn'om romanи 
Н. G. Wells-a »Prvi ljиdi na ' Меsеси«, naиc
nik Cavor s d·rиgovima leti na Mesec uz 
1pom<>C nekog antigravitacionog premaza 
v:a·sionskog broda nazvanog ро njernu ca
vorit . 

1929 - . Fritz Lang snima prvi ozblljni riauёno
fantastieni film о letu raketnog dUleta na 
Mesec, na kojem putnici zaticu normalnи , 
atmosferu. Kazemo prvi oz!Ьiljni fil-m, jer 
је Melies-ov »Let na Mesec«, ustvari, vise 
fantastiena revijalna parodija. 

1949 - Prvi tehnicki naиen-o-fanta·stieni film ·Geor
ge Pal-a »СЩ Mesec« opisuje let atomskom 
ra.ketom na Mesec, uplicиci u to politi<:;ka 
rasmat·ranj а. 

1957 - Ni sovjetski kratkometrami dokumentarno
i:gтani film »PiUt ika zvezdama« koji zavr
sava ka-drovima о iskrcavanju na M-esec, 
nije lisen propagandistickih .pa~ola о prio
ritetи и astronaиtickoj misli i postignиcima 

· buducnosti. 
(Prema podacima iz knjiga: · Josef Stemm.er - Ra
ketenantтiebe, Ziirich, 1952 god. i Dr Carsble Adams 
- Space flingt, New York, 1959. god.) v .. м .. 

/ 
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НАШИ СЕЛЕНИТИ 

Јутро је. Сви су већ у уч:ионици. Наставни час 
тек што није nочео. Али још уве.к остаје неколико 
м:инута да се продwскутује најновија вест' - nоле
тела је ракета ка Месецу. Најстарији, који зна 
највише, објашљава својИм друrовима шта :се све 
моясе догодити са ракетом на љеном далеком путу 

кроз Васиону . 

Ова фотографија је снимљена у осмогодищљој ~ 
школи "Свети Сава" у Београду. 

с. к: 

МИШЕВИ у · РАКЕТИ 

Поред пса Лајке, који · се наЛазио ЈУ другом 
"спутљИку", избацивани су помоћу ракета у ве.д11ке 
висине и други nси, мајмуни и . ~ишеви. Руси су 
избацивали псе, а Американци мајмуне и миri;Iеве. 
На цртеясу који овде објављујемQ:~ приказано је оно 
што је ,снимила фотографска камера у једној ра
кети која је високо у јоносферу понела два миша. 

У велику куглу подељену у два дела смештени 
су мишеви - сваки у један део, у једну "собицу". 
Кугла је заједно са фотоапаратом уграђена у врх 
ракете "Ероби" (Aerobee). 

Убрзаље . при nолетаљу ракете ·иЗНОСИЛ() је "14 
г". То значи да су се мишеви морали осећати 14 
nута · тежи . него на Земљи. Мишеви су, притиснути 
нагло· trовеhаном тежином, мирно лежали на дну 
своје- кугле (види леви . цртеж). · 

Када је након престанка рада ракетног мотора 
nрестало и убрзаваље, непрестано nовећаваље бр
зине, у ракети ·је · готщю nотnуно- -нестало силе теясе. 

Мишеви су лебдели. Тренутак лебдеља приказан је 
на средљем цртежу. · 

Када се ракета nочела nриблИжавати Земљи, 
отворио се nадобран који јој је усп<>рио пад. Те
жина је nовећана, а с љом и нормално стаље. На 
десном цртежу видимо овај тренутак када је за 
мишеве престао "васионски лет" - земаљски · услови 
су опет nовраћени. Опет· је сигурно тле -под ногама. 

Ови ексnерименти са мишевима, као и слична 
исnитиваља са nсима и мајмунима, nотврдили су 
да сисари могу без икаквих поремећаја nоднети 
nолетаље ракета великим убрзаљем, бар за кратко 
време. 

с. к. 

КУЋИЦА У БАЗИ НА МЕСЕЦУ 

На овом цртежу nретстав.Љен је могући изглед 
просторије за рад и одм<>р чланова прве ексnеди
ције на Месецу. Најпростије би било, раз(Уме се, 
када би људи становали у кабинама ракете која 
их је и донела на Месец. Нажалост, простор у ра
кети је мален те је дУЖИ боравак у љему незгодан 
и неудобан. Због тога ће један од nрвих заДатака 
истраживача Месеца бити да саграде свој дом, 
своју кућицу. На Месецу ће људи, збоr недостат;ка 
ваздуха, бити обучени у тешка васионска одела. 
Само у нарочито саграђеној прост<>рији, у кућици 
nрвих селенита, моћи ће се ова незграпна одела 
скинутИ, моћи ће се разrоварати без nомоћи радија 
и г<>лим рукама, необученим у · двоструке гумене 
рукавице, хватати nоједини предмети . 

Кућица на Месецу личиће на велики модерн~
зовани ескЈЏ.~ски "иг ло". Њени зидови ће бити до
нешени са Земље, али савијени и скл<>nљени као 

неки свежаљ. ОнИ he бити од двоструке или тро
струке гуме (а можда и оД неке специјалне nла
стичне материје). Н.а изабраном месту, најбоље под 
сводом неке пеhине· на Месецу, овај свежаљ ће бити 
отворен и надуван помоћу боце са Сqријеним ваз
духом. · Појавиће се полулоптаста кућiЩа. У љу ће 
се ставити nлетене висаљке за спава~е, столови и · 
столице на расклапаље, радиопријеми:ици и радио
предајници, уређаји'' . за пречишћаваље · ваздуха, као 
и за љегово грејаље. . ·· 

Под сводом пећИне; иако на Догледу Сун~е~е 
светлости, биће тамно, биhе мркла ноћ, а то зна-.1~ 
да ће бити и хладно- око 100 степени исnод нуЛе. 
Због т<>га ће загреваље селенитске куhице бити не
оnходно. Да се топлотц не би губила у околни про
стор, љен кров ће бити покривен слојем метеорске 
прашине или ситног камеља са Месеца. 

Ово · мало здаље ,тмаће двострука врата од ко
Јих ће се моћи једна отворити · само док су друга 

1 
1. ' 
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затворена - да не би којим несмотреним случајем 
изишао сав ваздух из куhице и тако дошло до уби
тачне експлозивне декомпресије. Ако · овоме додамо 
залихе хране и воде; гардеробу васионских одела, 
гомилу научних инструмената, који умиваоник и 
најнужнију санитетску опрему биће то цео инвен
тар зграде у бази на Месецу. Први истраживачи 
нашег небеског суседа мораhе се задовољити веома , 
скромним конфором. Сваки грам терета који треба 
укрцати у ракету за пут експедиције са Зем.џ:.е на 
Месец биhе пажљиво простудиран. У тако скупом 
потхвату људи се неће моћи разм;етати. 

с. к. 

ИЗВИДНИЦА ЧОВЕКА НА _МЕСЕЦУ 

Врло је вероватно да ће у скорој будућности 
бити усrrостављен вештачки сателит који ће оби
лазити око Земље по путаљи која ће бити слична 
веома издуженој елипси. На тај начин би он не 
само обишао око Земље, него и око друге стране 
Месеца коју људи још никада f!ИСУ видели. У -: за
висности од изабране путаље, jeQ могуће су многе . 
варијанте, путоваље таквог сателита од Земље до 

· Месеца трајало би неколико дана. 

Аутоматски тенк напушта ракету . и полази на ис
траживање Месеца вођен радио путе.м. са Зе.м.ље 

После оствариваља таквих пројеката није те
шко учинити и следећи корак - извршити спушта
ље на површину Месеца. Аутоматски уређаји, кон:... 
тролисани радиом са Земље, могу краткотрајним ра

дом ракетних мотора убацити ракету-сателит у прИ
влачно поље Месеца. Детаљан пројекат једног та:.. 
квог спуштаља на површИ:ну Месеца израдио је 
совјетски инжељер Јуриј Хлебцевиh. По · том ripo-

. је~ту, из ракете која је само кратко време, на јед:.. 
ном делу путаље, б11ла сателит, изиhи ће, по спу• 
штању на rrовршину Месеца мала танкета. У љој 
ће се налазити мотор који ће је покретати и серво.:. 
механизми који ће љом управљати. Захваљујући 
томе она he "веома: паметно" обилазити веhе ка
меље и пукотине на површини Меееца. Те.левизиска 
камера на љој снимаће Месечеве пејсаже, а затим 
he се то радиоталасима преносити на Земљу:· На
учници ће у својим лабораторијама видети поlф
шину Месеца као да се сами налазе на љој . По no.;;. 
треби, они ће nомоћу радиоталаса моћи овој тан
кети · "издавати . наредбе" · за љено даље кретаље. 

( 
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На цртежу који овде објављујемо приказани 
су ређаји ове теледириговане танкете за истражи

·Ваље Месеца. Бројеви на цртежу означавају сле
деhе: 1- телевизиска камера; 2- рефлектор; З
ст_атив камере; 4- разни мерни инструменти; 5- -
спецИјални уређај с бушилицом (6) за узимаље 

· пробе земљишта ; 7 - радиопријемник и радио
предајник; 8- антена за везу са Земљом; 9.....:.... бен
зински мотор; 10 - електромотор; 11 - гусенице 
танкете; 12- акумулатори; 13- електрогенератор; 

14 - резервоари с горивом за мотор. 

Као што видимо, ова танкета he имати два мо
тора - бензински и електромотор. Бензински мотор 

· ће служити за покретаље електрогенератора из 
кога . ће се напајати сви уређаји на ракети, а наро
чИто е.цектромотор који ће покретати гусенице тан

. кете. То је учињено због тога што је електромотором· 
лакше командовати на даљину помоhу сигнала. 

· Сличан уређај з.а управљаље . бензин ск им мотором 
- ч~та заустављаља, мељаље брзина и друго -
морао би бити компликованији и тежи. · · 

· Тек када цело пространств& до Месеца буде 
испитано ракетама, тек када Месец - и љегова;' 
друга страна - буде неколико пута снимљен ка

мерама из ракета, и тек када се ~а љего·ву повр
шину спусте прве ракете без посаде, само са ·ИН

струментима .......- међу којима може бити и . теледи- · 
ригована танкета која је овде описана - тек тада 

. he и први људи кренути на далеки пут до нама , 
н~јближег небеског тела. Тек тада he они тачно · 
зн'ати како треба да се опреме и како да се заштите 
од разних опаснос~и. 

Kad selenit Jlavi тoc!endan 
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Месечеве 

Мена Ју п 

d h m 
Мпад Месец 6 3 оо 

Прва четврт 13 13 01 
Пун Месец 20 4 33 
Посп. четврт 27 15 22 

Планете 

Меркур ;_Источно је од Сунца. У највеhој елонга
цији је 8.VII када се види над западним хори
зонтом после залаза Сунца. Привидне је вели
чине +0.7 и пречника 7".8 (Сл. 1). После овога, 
Меркур се привидно приближава Сунцу, постаје 
невидљив и пролази кроз дољу конјункцију. 
Поново је у највеhој елонгацији 23.VIII - сада 
западно од Сунца. Види се у зору, пре излаза 
Сунца, над источним хоризонтом. Ту је при
видне величине +0.1 и · пречника 7".5. Затим, до 
краја тромесечја 1\I.Јеркур је опет невидљив. 

Венера - Креће се директно до 8.VIII а затим ре
троградно, не напуштајући сазвежђе Лава. Ту 
долази у положај свог највеhег сјаја (-4.2 прив. 
вел. 26.VII) а затим, идући привидно у сусрет 
Сунцу, престаје да буде видљива. У дољој кон
јункцији са Сунцем је 1.IX. Промена цривидног 
иЗгледа Венере у овом раздобљу приказана је 
на сл. 1, стр. 27 у "Васиони" 1/1959. ·· 

7.VП у 15h Венера окултира звезду а Leo 
(Regulus). Уз погодне метеоролошке околности 
nојава би могла бити видљива и помоhу већих 
аматерских телескопа. Област вИдљивости : Евро
nа, јужна и западна Азија, Африка, Јужна и 
Северна Америка. 

Марс - Пролази кроз сазвежђа Лава 1 и Девојке. 
Како му се СУнце све више привидно прибЛи
жава, залази све раније и крајем јула губи се 
у вечерљем сумраку над западним хоризонтом. 

До овог тренутка био је друге привидне вели

чине и пречника 4". 18.VII Марс пролази 0°.7 
јужно од звезде а Leonis . .. 

о•т------r------т-----~-~~"·~··--~---~---~ 
ао- too• ио- 120· t.so• 

4Zlf1UT-

Сл. 1. - Западни хоризонт. Положаји Меркура у 
односу на Сунце при залазу у дане око њеzове иај
већ.е исто-чне елонzације (8. VII). Стрелицо.м. је прет
стављено nривидно по.м.ерање Меркура за lh. У 

десно.м. zорње.м. уzлу је фаза планете. 

мене 

Авrст Септемб~р 

d h m d h m 

4 15 34 3 2 55 
1L 18 10 9 23 07 
18 13 50 17 01 51 
26 9 03 25 3 22 

јупитер - Прошао је опозицију и види се углавном 
у првој половини ноhи. Залази око 25h почетком 
јула, а око 19h зоm крајем септембра. Ретрогра
дан је до 20.VII, а затим настаsља директно 

· кретање. До краја тромесечја не :напушта са
звежђе Ваге (види сл . 2, на стр. 128 у "Васиони" 
4/1958). - Удаљава се од Земље од 690 на 881 ми
лион к.м. те му привидни екваторски пречник 

опада од 43" на 34", а сјај од -2.0 на -1.4 при
видних величина. 

Сатурн ·- Ретроградан је у сазвежђу Стрелца. 5.IX 
· почиље поново директно кретаље, али до краја 

септембра не напушта ово сазвежђе. Растојаље 
Земља - Сатурн се у току овог времена пове

hава од 1355 на 1512 милиона к.м.. Привидни 
пречник диска планете опада од 16".5 .на 14".7. 
Сјај му се меља' од +0.2 до +0.7 привидних ве
личина. 

Уран- У привидној је близини Сунца. Прелази из 
. сазвежђа Рака у сазвежђе Лава. 

Оку лтације сјајвијих векретвица 

У току тромесечја Месец ће окултирати две 
звезде сјајније од 5.0 привидних величина: 

Датум: . VIII. 16 VЏI. 30 
Звезда : Р Sgr Л Gem 
Прив. вел. : 4.0 3.6 
Појава : диспарција реапарција 
Пол. угао: 91° 261° 

Време појаве у 
Суботици: 
Новом Саду: 
Београду: 
Крагујевцу: 
Нишу: 

s 

+-Е 

Oh38m.6 
Oh39m.8 
Oh41m.o 
Oh42m.3 
Oh44m.2 

3h 14m.7 
3h 13m.4 
3h 12m.8 
3h 11m.6 
Зh 10m.7 

Сл. 2.- Појаве код Јупитерових сателита. Ри.м.ски.м. 
бројевима обелеЖене су nривидне путање -четири 
велика сателита у односу на Јупитера. Са по два 
слова озна-чене су та-чке у који.м.а се .м.оzу пос.М.а-

трати поједине појаве. · 
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Појаве код Ју~терових сателита 

Датум Ј Време Сателит . Појава 

hm 
у л 

з . 20 06 111 сп 

з 22 29 1 пп 

4 22 .45 1 СЕ 

6 21 57 п cri 
10 -21 зо 111 пп 

10 2З · 43 111 cri 
11 . 21 26 1 по 

12 20 55 I сп 

13 22 05 11 пп . 

15 21 40 п СЕ 

18. ~3 16 1 ПО · 

19 20 ·36 I пп 

19 22 •45 1 СП · 

20 21 03 I СЕ 

21 19 34 IП ПЕ 

21 21 53 IП СЕ 

22 21 52 п со 

22 21 56 п ПЕ 

23 о 17 п СЕ 

26. 22 28 1 пп 

27 22 58 I СЕ 

28 2.0 55 IП со 

28 23 33 IП ПЕ 

29 22 03 п по 

30 о 23 п со 

30 . о 32 п ПЕ 

ПП = nо'Четак nроЈ/,аза; СП = свршетак про.l/,аза; 
ПО = ·nо'Четак окуЈ/,тације; СО = свршетак окуЈ/,-
тације; ПЕ = nо'Четак по.м.ра'Чења (eKJ/,Unce)) и СЕ = 

свршетак по~ра'Чења. 

., Појаве у Сувчеву систему 

d h m 
Јул 5 08 .:...._ Земља у афхелу 

8 22 .- Меркур у највеhој елон-
. гациЈи 26°.2 Е 

-9 09 34 Марс у конјункцији 
с Месецом . 4.9 N 

· 9 23 31 Венера у конјункцији 
· с Месецом З.3 N 

15 17 36 Јупитер у конјункцији 
с Месец ом . 2. 7 S 

20 -18 _,. Јупитер у застоју 
. 22 01 - Меркур у застој у 
26 · 21- Венера у највеhем сзазу 
30 - - Аквариди; трајаље: 15 дана 

Авг. 5 18 - Меркур у дољој конјун~-
- цији са Сунцем 

6 23 16, Марс у конјункцији 
с Месецом 3.2 N 

· 8 16 - Венера у застоју 
10 02 - Уран у конјункцији 

са Сунцем 
12 ОО З9 Јупитер у конјункцији 

· с Месецо~ 3.1 S 
11 -- Персеиди; трајаље : 20 дана 
14 17 43 Сатурн у конјункцији 

с Месецом 4.3 S 
15 08- Меркур у застоју 
23 19 - Меркур у највеhој елон-

гацији 18.4 W 
Септ. 1 .07 - Венера у дољој конј-унк-

цији са Сунцем 

1 

- Датум -~-;;реМе \ __ сателит 

3 
4 
4 

11 
12 
14 
16 
16 
19 -

hm 
август 

21 27 
20 58 
22 24 
20 43 
21 17 . 
21 21 . 
19 03 
21 25 
19 44 
19 16 
20 -29 
19 05 
21 27 
21 З9 
21 40 

1 · 
I 

IП 

I 
I 
п 

п 

п 

I 
I 

IП 

11 
п 

11 

по , 

. сп 

ПО ; 
пп 

СЕ 

ПП·. 

ПЕ 

СЕ 
по · 

СП_. 

пп 

по 

со 

ПЕ 

по 

20 
:22 
23 
2З 

23 
26 
27 
27 
28 
з о 

. 19 03 
21 12 
19 З6 
21 44 

I 
I 
I 
I 

·· пп 

п 

·с е п т е м б а р 

19 29 III 
19 З7 I 

сп 

СЕ 

по 

ПЕ 

сп 
пп 

2 
12 
19 
24 

19 25 
19 .10 

1 
п 

I 
- по 

27 18 32 по 

.На сл. 2 дат је распоред .тачака у околини при
видног . диска Јупитера у којима се могу п6сматрати 

- ове појаве. 

d h m 
. Септ. 5 02 - Сатурн у застоју 

10 22 56 Сатурн · у конјунк
цији с Месецом 

17 22 ,_ Меркур у · горљој конјунк
цији са Сунцем 

21 ОЗ -:- Венера у застоју 

2З 20 09 Јесељи еквинок·циј. Почетак 
јесени 

Плаветоиди . 

Мала планета 15 Еуио.м.иа долази у о.позицију 
са Сунцем 5-ог септембра. Око овог датума љене 
ефемериде су следеhе : 

Датум а 1950.0 , ~ 1950.0 · 

h m о ' 
Јул 31 23 18.1 8 39 8.2 
Авг. 10 23 14.5 9 49 8.1 

20 23 08.4 10 40 7.9 
30 23 00.1 11 07 7.8 

Септ. 9 22 50.7 1111 7.7 
19 22 41.4 10 54 7.7 
29 22 З3.6 10 18 7.7 

Окт. 9 22 28.З 9 35 7.8 . 
19 22 26.0 8 54 8.0 

А. 

~...~~ ' .. 

BARNARD-ova TAMNA MAGLINA В 92 U STRELCU 
(Uz clanak·"'ia:·:~~~;~ 29) 
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ЧАСОПИС 3А АСТРОНОМИЈУ И АСТРОНАУТИКУ 

ЗАШТО ПРОУЧАВАМО НЕБО*) 
ПитаЦ>е које је послужило као наслов 

.овоме ч.цанку могло би се поставити и у дру
Гом облику --'-: чему служи астрономија? · 

'Ј еднодушност нај шире . публике у див
љењу, ·које изазивају лепота звезданог неба 
и грандиозност небеских щ)ј.ава, врло често 
је nропраlн~на питањим~ зашто је управо по
требно посматрати небеска тела - звезде, 
планете, маглине, Сунце и Месец - и зашто 

· се изучавају разне небеске пој.а~е. Каква је 
стварна, практична, корист од оних .. замет
них и Прецизних рачунања, на којима астро
номи проведу много више времена дању но 

што Га проводе У. посматрањима ноћу. 
Beli и сама чињеница да се· оваква пиrа~ 

ња ђiогу чути . свакодневно веома ј е интере
сантна. Она сведочи да и данашње. генера
ције, које се иначе више одушевљавају 
звучним успесима прецењеног спорта или 

кинематографије, -нису баш сасвим индифе
рентне према напретциМа које наука пости
. же у првој половини нашег столећа, после 
једног .тешкоr периода потреса, беде и не
воље. ' 

Питање - чему служи астрономија -
.колико прастаре> толщо је наивно и нео-
_nравдано. , · 

Прастаро је већ и због тога што свакако 
деЛом по~тиче још од сn-арозаветн1е изреке 

. quid mihi est in coelo - шта имам ја да тра-
жим на · небу. 

· Неоправдано је јер је погрешно на све . 
тековине људског ума гледати једино са ути
литарног ;становишта. 

·Наивно је јер одаје nримитивност обра-
1зовања онога који пита. И qез Бетовнових 
симфонија као и без Микел 'Анђелових де
ла или Шекспирових драма, свет би свакако 
nостојао, али лако је погодити какав би из
гледао .културни живот човечанства без му

зике, сликарства и литературе. А шта ли би ··
тек било · без науке? Не само без примене . · 
њених тековина . него без њеног васпитно :г 
утицаја на . координирано дисциплиновано 

· расуђиваље сваког појединца, без чега би се 
могло десити да ове · тековине остану без 
ефекта или · да се извргну у штету. 

Због свега овога покушаћемо да изнесе
мо бар најважније разлоге за изучавање 
неба. То ће нам . показати како Чисто прак
т~не користи које се добијају од астроно-

мије, тако и оне, можда још веће, користи 
у интелектуалном, културном и морално!'~'~ 

погледу, неопходне за добивање правилног 
и ослобођеног погл~да на свет. · 

Пре свег.а треба знати да је астрономија 
најстарија ОД свих наука. Почетци ове нау
ке нису спекулативне природе него баш чи
сто практични. Јер када су ,чобани древних 
народа Месопотамије и Кине у ведрим но
ћима, поред својИх засналих стада, пос~а
трали небо, они су се . и нехотице tючели ба~ 
ВИТИ изучавањем НЕбеСКИХ тела И небеских 
појава. Већ . тада, међу масом погрешних за
кључака, они су вршили и корисна времен- . 

ска опа:жања, знајући да ће скоро зора сва
нути чим се на истоку, у одређено доба 
Године, појаве на небу Влашиhи, први ве
сници ново:rа дана . ОнИ су, дакле, . према 
изласку или заласку небеских тела мерили 
време, а посао . тачног мерења времена је · И . 
данас један од важн:Их задатака~ астроно
мије. 

. Изучавање динамике кретања неког не
беског тела даје нам могућност· да 'унапред 
гачно одредимо положај тога тела, који he 

. оно .морати заузети · у . ј едно м одређ.еном 

. треr-Iутку/ И обратно астрономи су у стању, 
да тачно одреде време,. које сщго:вара одре~ 
ђеној nојави, утврђујући поЈiожај тога тела 
на · његовој путањи у тренутку када . се по
јава одиграла. На овај- начин добија се, дакле, 
вре.меиска с'/:Са.л.а. 

· Ас:трономија је . деф:ивиtсаща' . неколико 
врста времена. Тако постоји звездано време, 
право Сунчево време, средње Сунчево врем.е. 
Ово последње · је наше об~чно време у оп-

. штој употреби. Оно ~ма једну нарочиту о со- . 
беност изражену правИлом по коме ће једног 

. одређеног тренуТка у неком месту на Земљи, 
које је источно, .бити више времена, тј. доц
_није од места које је западно и на коме ће 
. бити мање време тј. раније. · 

УзмиМо тренутак · када је код нас 5 ча
сова по подне и пођимо у мислима све . даље 

· од нас ка истоку. Тада ћемоi морати најзад 
стићи, негде око Беринrовог 'мореуза где ·ће 
часовници показивати .· 12 ч асова више, где 
ће дакле бити 5 часова . у јутру · и то следе-

*) Предаваље одржано nрошле године на Ко
ларчевом Универзитету · у- Београду. · 
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ћег датума. Ако, међутим, кренемо запад
ним правцем и опет стигнемо до Беринrовог . · 
мореуза имаћемо поново 5 часова у .јутру -
али овога · пута · -за један да1:ум ранији. А по
што у једном и истом месту може бити само 
један датум, мора ће се на .томе месту поста
вити т. зв. дату.мска , ~раиица. Овај појам је 

,неопходан за регулисаље поморског и по

штанског саобраћаја и због тога бродови на 
томе месту морају мељати датум у својим 
д~евницима, јер. би се иначе у поштанском 
саобраћају могло десити да нам писмо посла
то рецимо из Јапана стигне једног датума 
раније од оног када је било предато пошти у 
Јапану. 

Као што видите · астрономија . регулише 
та чне временске односе и у ' стварима чију 
везу са кретаљима небеских тела ни ј е лако 
увидети одмах на први поглед. Можда ћете 
ми рећи: па за · то ЩVЈ:амо часовнике. Да, али 
ни једна машина хоју је човек направио не 
ради идеална тачно, због . неизбежних гре
шака проузрокованих топлотним и еластич

ним ширељем материј9,ла од кога је часов
ник начиљен или трељем које усnорава окре
таља раЗних осовина часовника итд. Дакле, 
не постоји идеално савршен часовник. Једи
но небеска кретаља, која се врше без ика
квог трења под дејством силе чије .је законе 
открио Њутн, пружају нам потпуно тачну 
временску скалу И дају · практично потребну 
гаранцију за ову.. . · · 

Само да се разумемо . . Није реч о неком 
"аnсолутном" · времену, јер . апсолутног вре
мена према савременим схватањима нема и 

не може - бити, Астрономи тачно знају шта 
раде када бележе време неке појаве или од
ређеног положаја неког небеског тела. Јер 
и у астрономији као и у физици све 'с.е де
финицИје односе на конкретне · величине ко- . · 
је су измерљиве. То не смемо никада забо
равити. Астрономија је · посматрачка . наука 
И она нема ни у коме случају апстрактан ка
рактер математике, неrо се овом служи само 

за nретстављаље и тумачеље појава које 
nосматра. · 

Друга nрактична задаћа · астрономије је~ 
сте оријентисаље у .простору. Овде ћемо на 
прво место ставити одређиваље . Положаја 
разних места на Земљи. Као што је поЗнато 
сва места на . површини Зем~е одређена су 
noмohy два податка, који се стручно нази
вају · географским координатама, односно 
географском ширином и географском дужи.:. 
ном тога места. Обичан поглед на какву 
географску карту покqзаће вам да је геео
графска ширина северно или јужно угловно 
ОДСТОјаље . . ТОГа 114еста ОД полутара, а 

·дужина источно или западно одстојање тога 
истог места од Гриничког меридијана. Е ле-

. по, nошто се - и екватор и меридијани могу 
nројицирати на небо, .астрономским посма
трањима и љеним прецизним формулама 
омоrућено је тачно одређиваiье o,z:troвapajy
hиx . координата свих . тачака на Земљи и то 

,не само оних на .копну него и на простра-
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ним океанима. На овај начин морнари могу, 
помоћу посматраља објеката на н~бу, у сва
коме тренутку. одредити тачку · на којој се 
тога . тренутка налази љихов брод. Али, не 
само то, него се помоћу астрономских',.. по
сматраља ' могу апсолутно тачно одредюи 
nравци у nростору (север, југ, исток, запад) 
па онда евентуално и мељати курс пловидбе. 
Ово је било од нарочитог значаја за старе 
морепловце који нису располагали компли-

. цираном апаратуром која данашљим морна
рима знатно олакшава овај посао. 

Тако исто и пилоти · на ав~оним~ могу 
доћи у ситуацију да им звездано небо оста
не једина могућност за оријентисаље при 
љиховим далеким летовима. 

Најновије. доба . изванредног наnреТка 
технике џружа нам такође изванредан При
мер практичког значаја астрономије. Данас 
се већ са сигурношћу може рећи да he ме- · 
ђупланетарни лето ви у догледно време по- · 
стати стварност. Прва етапа, кружеље око 
Земљ·е вештачких сателиm, већ је постиг
нута. У озбиљним и тешким припремним ра
довима око решаваља проблема полетањ·а 
са Земље и бродарења кроз васионски про.:. 
стор, мораЛа се консулто:вати и астрономија. 
О:во нарочито . у циљу одређиваља правЦа , 
кретаља · 'и· утврђиваља најпогодније равни 
у којој би брод имао најмаље изгледа да се 
судари са каквим метеором. Астрономи су 
nоказали да ће брод морати избегавати ра
ван у којој · Земља кружи око Сунца јер у i 

тој области има највише метеорских роје
ва*). А · при неминовном поправљању поло
жаја брода, заповедник ће моћи, · путем по
сматраља звезда и великих планета, прове

равати да ли се брод правилно креће. Само 
ће ови: · астрономски рачуни бити знатно те
жи од оних које изводе капетани поморских 
лађа при контролисаљу курса · пловидбе. 
Астрономија је још nоказала да брод на од
ређ-еним деловима путање . неће . морати тро
шити никакво гориво, јер he се кроз простор 
кретати под дејством привлачне силе Сун
ца~ Доиста леn доказ nротив тезе коју је · 
поз~~ти професор ~'?uasse у Тулузи, аnостат 
. свозе струке, изнео ЈОШ пре неких 40 година 
по којој позиц:Иона астрономија нема и неhе 

. имати . више никакву · примену. 

Када би ~и . простор дозвољавао, могао 
бих . још врло ду_rо наводити разне практич- . 
не користи кој е се имају од астрономских 
студија. 

. Међутим потребно је мало се зад.ржати 
на значају астрономије у развитку осталих 
природних наука, -нароЧито ,оних егЗактних. 

Опште · ј е познато да се научна . астроно
мија не да замислити без . претходног изуЧа·-. 
вања више математике; То је апсолутно тач,.; 
но и математика доиста много помаже астро
номији. Али и обратно је исто · .тако та·чно т:ј .. 

. астрономија је много помогла развитку ма-

*) в.- П. Ћурковић, "Могућн<>ст судара са ме
теорима'', ВАСИОНА бр. 1/1953. 
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тематике**). У дугоме току посматраља не
беских појава појављивали су се · све нови 
и нови проблеми које је требало математич
ки обрадити и наћи одrоварајуће формуле. 
Сетимо се само · почетака сферне тригономе
трије. На тај ' начин су астрономи својим 
смелим концеnцијама пружали математи-. 
чариМа огром~о поље истраживаља и дали : 
материјал за љихову обраду путем више · 
анализе. Још и данас има извесних астро
ном~ких . проблема који чекају математичку 
обраду а .има их и таквих које данашња ма
тематика није у стаљу да реши у строгом 
облику. Па и сам Њутн, који је дао најИм.;.. 
nозантнији · и по својој једн:оставности нај

лепUiи природни закон --- заКон привлаче
ња. свих тела у природИ, био је у својим сту
д:изама потстакнут кретаљима небеских тела. 
. on осталИх многобројних примера за пот~ 
стреi( који је . астрономија давала другим 
наукама, n~менимо· откриће хелиума. Овај 
елемент .nрво су астрономи открили на Сун
цу (Због чега је И добио такво име--- хе.л.иос 

. на . rрчком зна~и · Сунце), да би га хемиЧари 
тек :доiЏIИје пронашлИ на Земљи. У физици 
је брзину светлости одредио, и то прилично 
тачно, астроном Roemer помоћу посматраља 
помрачивања Јупитерових сателита. 

· Да се зауставимо · сада на у лози астроно
миј-е . у разбијаљу · предрасуда и да кажемо 

неколико речи о · утицају који астрономија 
врUiи на правилан развитак људског ми

шљеља и на формираље правилне претставе 
о · свету у коме живимо. 

У прастара времена човек је био склон 
да веруј е у чуда, тако да су за љега тада до
иста нера-зумљиве небеске појаве. --- помраЈ 
·чеља Сунца и Месеца, падаље метес>ра, по
ј~вљиваље комета, поларна светлост и др. 
- изазивале .. само страх и имале значај не
ког предс·казивања разних недаћа које ће 
накнадно наступити. Данас је наравно све 
ово другчИје. АстрОноМија. је већину тих по
јава тачно објаснила· и~ :откривајући им уз
роке, за · увек пречистила са чудима. Али и 
nоред свега још" и данас има људи који ми~ 
сле као љиХови далеки претци. Од куда то? 
О'Ј'уда што још нису сви људи · правилно 
уnознати са тековинама науке, а човек који 
нема јасну riретСТЭ4ВУ.· о огромном свету . у 
коме се креЈ:iе, тј. о васиони, у којој се на
лази и наша сићушна планета са .свИм ље
ним лепОтама и недаћама, сличан је Живо.- · 
тиљи која не зна где живи. Сюл:о онај ко је 
схватио бескО!Начност nростора у коме су 
многобројни светови - несрављено већи од · 

· наше га.да·ксије - моћи ће стећи неоnходно 
осећаље мере у свим својим поступцима па 
~з ово и сазнање да је људски ум· успео да 
реши те проблеме, а тиме онда стиче с дру
ге стране, оно самоnоуздаље човека који је 
nобедио прироДу. . · 
А сада долазимо на оно највеличанстве

није. Астрономија је не само највећа од свих 

**) В. Т. Џ. Анђелић, "Улога астрономије у 
развоју математике'', .ВАСИОНА б:р. 2/1953. 
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наука него је и најлепш~. Са л·епот.ом неба 
ае може се ништа · поредити. Већ и обично 
гледаље звезд~ог неба голим оком доказу ј е 
да је овај навод тачан. Под утиском славне 
Кантове изреке да су два највећа осећаја, 
који побуђују Човека, морални закон ·у ,ље- . 
му и звездано небо изнад љега, Бетовец: ј е 
у своме дивном VIII квартету открио свој е 
дивљење лепотама неба. А ко би имао цри
лике да небо посматра астрономским дурби
Ј:IОМ одмах ће се уверити да нема ничега леn
шег на свету од рецимо, прстена:сте маглине 

у Лири, или сјајних двојних звезда разли-
читих боја, Сат·нrуновог прстена 'или Јуnи-

. тера са љеговим , сателитима. Све објекти 
пред чијом лепотом губи сјај . све драго ка
меље на Земљи. 

Огромност простора и многобројност не
беских тела изискују за љихова проучаваЊа 
много времена. СтудИје су дуготрајне, резул
. тати . се лагано . добијају. Савремена астро-
номиза жаље жетву посејану пре неколико 
векова, а сеје за жетву која ће се оба13и'rи 
тек после 100 или више година: Астроном
ска наука је на дугачкој стази и она се по . 
овој креће споро али сигурно и достојан
ствено. На оваквоме своме nуту она је још 
у стара времена показала да у васиони по

стоје закони. · Већ су Халдејци увидели да 
многобројне звезде на небу нису нека гомИ
ла без реда, него да је то дисциплинована 
војска_. Само они онда нису билИ у стаљу да 
открИЈУ правила те дисциплине. Тек током 
наредн;их столећа · ова су правила постеПено 
откривана једно за другим, а · људи као Хи
парх, Коперник, Кеплер И Њутн утврдиЛи 
су да су т.о закони чврсти и неизменљивй. 

Ови закони нису локални . закони, разли
чи!и за разне nрилике, какви су напр. они 

козе . људи пишу. Не, то су . опште важећ:И 
за:к;они за целу nрироду у свакој тачцИ ва

сионе. Сви они непобитно доказују да је . у 
природи ред изнад нереда и да су хаотична 

~таља само пр~видни утисци. Астрономија 
зе показала КОЈе су опште карактеристике 

природних закона и при томе научиЛа све 
природљаке како :ее треба чувати много
бројних заседа које им приnремају привид
ни изгледи извесних Појава у природи. Оно

га дана када ј е Коперник доказао да· се 
Земља: креће ..:___ која, се до љега сматрала 
непокретном и средиштем света --- И да ј е 
СунЦе у односу на Земљу непокретна, одмах 
се видело како су наивна резоноваља кој а 
nроизилазе · из непосредних утисака добиве
них нашим чулима. Астрономија показује, 

. · дакле, да уочени феномен не мора . увек од
говарати стварном · стаљу ствари. 

Некада су у историји, научници и фил·о
зофи, сматрали да је све у васиони створено 
само ради човека на ЗемЉИ. Каква илузија! 
Астрономија је и овде . показала како је по
требно, ако желимо тачно разумети прироДу, 
издићи се изнад себе и посматрати природу 
са више страна а ge само са једне једине. 
И-стина, и у новијој историји било је вели-

n 



кана који су погрешно мислили о астроно

мији. 
Хегел · је напр. рекао да би Гаус, славни 

математичар, свакако боље урадио ако би 
се оставио узалудног посла око израђивања 
метоДа за израчунавање путања нових пла
нета, пошто су све планете веh откривене, 
јер их у опште не може бити више од се:.. 
дам, тада познатих. Међутим астрономија је 
после овога открила још д~е велике и преко 

две хиљаде малих планета. 

Огист · Конт је такође изјавио да је уза
лудщ посао испитивати састав Сунца пошто 
то неће бити ни од какве користи за социо
логију. Међутим, изучавања састава Сунца 
су дезавуисала оснивача позитивистичке 

философије, јер као што смо већ казали хе
лиум је баш прво откривен на Сунцу. Спек
тралном анализом . Сунца и других небеских 
тела утврђено је да је материја свугде у ва
сиони једна и иста и да су сва небеска тела 
сачињена од истих оних елемената од којих 
се састоји и Земља. · 

А шта тек да кажемо о нуклеарној · фи- · 
зици! Трансмутације атома утврђене су на 
звездама, тим џиновским лабораторијама у 
којима постоје услови које је немогуће ва
спостцвити на Земљи напр. огромне темпера
туре до no неколико милиона степена. Астро
физика је доказала да се материја. у приро- · 
ди појављује у хиљаду различитих видова, 
од најразређенијих гасова па до несхватљи
вих густина чији · 1 кубни центиметар. тежи 
неколико тона. 

Кад ствари овако стоје, онда су а.Строно
ми у потпуном праву . што не . nрихватају 

-Волтеров савет, по коме је Паметније обра-:
ђ~вати · свqју баштицу испред куће него ли 
тра.ћити живот заваравањем да ће се икада · 
доћи до потпуног разјашњења васионе. 

Величина . и лепота астрономије су још 
у много чему. Она је помогла Човеку да 
схв_ати појам '.бесконачна . великог. само . је
дан пример за ово. Сунце · ј е од нас удалiено 
150 милиона километара. СветЛости, која се 
простире кроз простор брзином од 300 000 
километара у секунди, nотребно · је око 8 ми
нута да стигне .са Сунца до нас, _ а Да :би сти
гла са најближе звезде потребно јој је преко 
4 године~ Ако сад број секунада у ове 4 го
дине помножимо са 300 .000 добићемо ово 
растојање у километрима. Рачун показује 
да ово растојање износи око 39,5 билиона 
километара. То је цифра иза чијег броја . 
стојИ 12 нула. А замислите сада . колико из
носи у километрима удаљеност једне ОД бли
Жих .маглина са које светлост путује до нас 
1 Милион година! 

Што при овоме треба наро.чито нагласити 
то је да су све ове несхватљиво огромне цИ-
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фре добивене као резултат апсолутно тач
них рачуна а нису производ !lес~чке ма~ 

шт:е. Никакав литерарни гениЈе НИ]е напи
сао ништа што би било бар стоти део , онако 
фантастично као што су непобитне чиље
нице дq којих долази астрономска наука. 

Астрономија нам је, види'Ге, nанорамом 
од хиљада и милиона светлосних година по- . 

казала васиону чије димензије простора и 
времена превазилазе сва мерила наших 

схватања · и наткриљују уобразиљу оковану 
природом наших пропорција и могућности
ма наших чу лних опаЖања.. · 

Да - резимирамо . на .. крају користи које 
нам пружа астрономија. 

Астрономија нас навикава да на свет гле
дамо sulb specie aeternitatis. · Изучавањ~ · · неба 
омогућује људим.а да добију конкретну прет
ставу бесконачног. Астрономија показује · 
људИма како да изиђу изван гранИца ·нашег 
малог света у који нас затвара земаљско ; _· 

искуство. Она је научила нау~нике да из
·бегну класичну концеп1Џ1ју апсолутног вре
мена и да оду даље из · Еуклидове _геометри-:-
је. Без астронома брзина простирања свет- . 
лости можда не би била откривена. 

У практИчном · погледу астрономија је 
пре свега поставила тачну временску скалу 

·и у опште по~азала шта је време. А то је 
врло велика ствар - и доиста је био тачан 
одговор мудрога Талеса који је дао Амазису, 
краљу Египћана, када га је овај запитао шта 
је најпаметније. Ta.rrec је одговорио: Време, . 
јер време је нашло и време ће наhи и откри-

. ти . све што је још скривено . . · 
Најзад лепота васионе .и прецизност астро- / :_ 

номских закључака с правом ·СУ од увек 
одушевљавали как.о највеће умове човечан
ства тако и уметнике и обичне људе. Ово је 
дивно описао у једноме своме сонету славни 
француски· песник .ј Сили Придом: · . '• 

"Доцкан · је, а звездар истрајно стражари 
на својој кули и по небу, на коме трне nо
следњи шумор, тражи златна острва и очи

ма упртим у ~рак г лед:.. у бесконачност". 

"Одједном примећује неку комету. Нак
надним раЧунима одређује јој тачну Путањ.у . 
и проналази да ће се она ,вратити понова 
кроз хиљаду година . · 

"И комета- ће · се доИста вратИти. Ни јед
ним кроком ни у једном · магнщ~ењу ~на , не · 
сме обманути вечну науку. · 

"Људи ће бити и ·проћи човечанства 
чека. Око се мења, али стража је nоуздана; 
па чак .ако ње и не .буде, кад се ком~та врат:и, 
сама истина ће стражарити на кули!" · 

Проф. Др. ~Радовак Даниh 
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Sovjetska . kosmiёka raketa 

na Mesecu 
· Covek је za.belei'io novu pobedu nad prirodom, do
ma.Sivsi prvi put Mesec jednom masinom sa.gradenom . 
na Zemlji. Sovjetska lrosmic~a raketa »Lunjik П« po
letela је 12 septembra 1959 godine na Mesec, pone'\"Si" 
poslednji instrumentalni stepen. nazvan, ))Munja«, li:oji 
је - рао 13 ~eptembra na Mesec, .negde izmedu kratera 
Alistil, Autolikщ i Arhimed (v. sliku na str. 89). 

Objavljeni podaci о letu »Munje«, vremenski slo-
7.eni daju: 

SuЬota, 12 sept.: 

12.45 h:* Prva. zvanicna. vest Radio Moske о lan
siranju. 

' 13.00 h: · Kosmicka. ra.keta. је udaljena. vec 78.000 
km. г · · 

15.00 h: Visina. , ra.kete је 101.000 km. 
17.00 h: Raketa se nalazi iznad Indiskog Okeana.. 
19.32 h: ·Sa rakete је izbaeen i sa. Zemlje snim-

ljen na.~riumov oЬlak - vestacka k·o.meta. 
19.42 · h: »Lunjik 11« pokazuje se astronomima kao 

zvezda cetvrte -velicine. . . 
20.00 h: »Munja« је na 152.000 km iznad Tanga

njike u AfricL 

Nedelja, 13 sept.: 

1.20 h: Ra.keta izlazi iz polja posmatra.nja iz 
SSSR-a Ј, presla је vec 200.600 km.· 

7.00 h: Raketa · ponovo ulazi u polje vida SSS.R-a 
i nalazi se iznad Markblkih Ostrva u 
Pacifiku. 

. . 
1.00 h: Rastoja.nje od Zemlje povecalo se na. 

258.000 km. Instrumenti sa rakete salju 
podatke о zraeenjima, Zem.ljinom magnet
nom polju, kosmickiпi zracima-, i m.ikr.o-· 
meteorima. ·-· 

12.00 h: Udaljenje rakete iznosi 300~000 km. Ona 
se jos џvek · nalazi iznad Pacifika~ 

14.40 ь: Raketa је na 66.000 km od Meseca. Nje
na brzina 2,31 km!sek pocinje da raste, 
posto је пSla u zonu preovladivanja Me
seeeve teze . u odn&Su · na Zemljinu tefu. 

-----
* Vreme је dato ро na.Sem lokalnom vremenu. 

F'r1Jn. , urednistva. 

16.00 h: Rastojanje od Zemlje је 322.000 · km. Ko
ordinate su: 13,5° juzne sirine i 95,90 
istoene ~uzine. Preostaje 54.000 km do 
Meseca. 

17.00 )1: Rastojanje od Meseca smanjilo se na 
45.000 km. Brzina rakete 2,33 km/sek. 

21.57 h: Visina rakete iznad Meseca samo 1.000 km. 
Br:l;ina рЭАiа ·oostigla 2,97 km/sek. 

22.02,24: »Munja« pada · na Mesec brzinom 3,3 km 
/sek. Koordinate pada 0° Meseceve geo
grafske duzine i 30° Meseceve seveme 
goografske sirine. 

Yi:Sestepena raketa »Lunjik 11« Odbacila је »MU· 
nju« tesku 1.511 kg (Ьеz .goriva) na Mesec. Od ovog, 
392 k.g tezili su instrumenti koji su, . neposredno pred 
pad na IMesec, izmedu ostalog, utvrdili ·da oko Meseca 
пеmа radijacionog niti magnetnog polja, sto је prvo 
merenje ove vrste · u vezi sa Meserom. 

»MunJa« је, sudeci ро_ taenom prognozira.nju vre
mena pada koje se razlilkovalo od stvaтnog trenutka. 
pada, Ьila vrlo tacno vot1ena sa. Zem.lje. 

Isto tako, veliki korisni teret svedoci о samen
stvu pogonske grupe rakete, pre svega verovatпo о 
nе}Ц)ј novoj ~omЬinaciji hemiskih ,goriva, odlicnom 
va.trostalnom m.aterijalu njenih zildova komore za sa
gorevanje i resenom proЬlemu hiadenja. Data је i jed
na izjava о temperaturama reda 3.000° С i pritisku od 
so-100 at u njenom raketn.om motoru . 

Sudeci ро dosada.Snjim -konstruktivnim poda.cima 
za rali:ete-nosaee satelita i kosmickih raketa, teziпa 
>>Lunjika.« u poletanju treba •da znatпo prem.aSa 500 
tona, sto priЬiiZuje sпa.gu njenih motora redu velicina 
onih kosmickih raketa koje се ooveka poneti do Me
seca i vratiti ga ;uspe8no па Zem.lj,u, То znaei, ujedno, 
da се se . rok predviden za ovaj let skratiti vterovatno 
za nekoliko godina, odnosno па · neg1().e do 1964 gOOine. 

Astronauticari i gradani nase zem.lje pridruzuju se 
cestitltama citavog oovecanstva upucenim sovjetskim 
na111cnicima i tehnicarima koji ~u sa uspehom Sa.vla
dali i ovu novu eta.pu r.a.zvoja astronautike. 

lng. v. м. 
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RAKETNI MOTOR.I SA FLUOROM 
Performanse raketnog motora visestrnko се 

se poboljsati, kada se i fluor . uklj~ci u po~ons~e 
materije za raketne motore. Da Ь1 se ova] oksl
dator buduenosti ·mogao uspesno koristiti, po
trebno је osvojiti odgovarajuce materij·ale. Cine 
se · ogromni na!pori i · ulazu velika sredstva · u 
ovom prav,cu. 

Vreme i novac su jedina dva faktora koji 
stode na .putu ·proizvodnje raketnih motora sa 
tecnim fluorom kao oksidatorom. Smatra se da 
је fluor krajnje ·dostignuce kao oksidatQr u 
sistemu pogona hemiskih raketnih motora za 
vasionske brodove. 

Hemicari i ·metalurzi treba da u1oze jos m·no
go vremena dok 1pronadu ma terij ale wp?treJ:>
ljive za zaptivace, ventils~a sedist~, ~avar1van]e . 
i cevovode lroji sи. u dod1гw sa tearнm. fluorom 
и toku rada raketnog motora. 

Graditelji raketnih motora i hemicari sma
traju da се ·иlaganjem .novca u v~oj m~~i vre~~ 
za ·pronalazenje odgovarajucih matet1]ala b1tl 
skraceno. 

Nacional:hi savetodavni komitet za vazdu~ 
hoplovstvo SAD u svom istrazivackom centru ~ 
Klivlendu jos 1949 'g.od. probao је jedan rna.ll 
raketni motor sa tecnim fluorom. Nedavno Је 
preduze~e Bell · Aircraft Coi'\P. demonstriral<?, 
isti opit samo sa. znat·no veeim raketnim moto
rom. Ova firma ј е prirnila na ime иgovora sa 
pomenutitm Komitetom 1,070.00.0 dolaтa,. da lhi 
radd.la dalj е na programи razvo] а raketn1h mo
tor~ sa fluorom. Slicna fina·nsiska ulaganj а cine 
i ostala predlutzeca SAD, poznata u· razvoju 
raketa. 

· Ako se .proЬlemi rиkovanja fluoтom i ·nalaze
nje potrebnih materijal~ uspesno prebrode,. pr~
izvo.dnja raketnih motora sa fluorom kao okSI
datorom mqgla ,b:iJ ;da pocne u toku sledecih pet 
godina. -

Pion'ir. - Firma General Chemical iz Udru~ 
zenja hemi.ske in·dиstrije је prvi i :zasada jedini 
proiz,vQdac fluora za raketnu industriju sлр. 
U prvo vreme proЬlem tra·nsporta f1uora, kосн~ 
ј е nj egovu IPrOizvodnj u u vecim kolicinam.a. 
Tada ј е transport 1bio ogranicen na is.po~':lke 
samo 3 kg fluora u gasnom stanju, u specџal
nom cilindru tezine 100 kg pod 27 atm pritiska~ 
Danas se u cisternama :pomenute firme tran- . 
sportuje istovremeno 2.500 kg elementarnog 
tecnog flиora. · 

Da .Ьi se eliminisao proЬlem sa~orevanja flu-· 
ora, besavne cisterne se najpre ociste da Ьi se 
uklonile sve necistoce, а zatim n.apun~ fluorom · 
и gasnom stanjи. Oksidacijom fluora sa meta
lom, formira se zastitni sloj fluori·da gvozda. 
Tada se · tecni fluor laga:no sipa u- cistemu-, sve 
dok ne istisne gasoviti fluor. Tako napunjena 
cisterna је spremna za transport. Broj nesreca 
pri! иtovarw i transportu fluora, 'koje је irp,ala 
fir·ma General Chemical је zanemarljiv. . · 

ProЬ.lemi sa fluorom. - · Veliki pro.Ьlem u 
rukovanju, !proizvodnji, transportu . i razvoju ra- . . 

keta sa fluorom је taj, sto ovo lnaj~naznij7 oksi
daciono sredstvo reaguj е sa prakticno sv1m. or
ganskim i noorganskim ~a~erijama .. 1zuz~c1 su 
samo inertni gasovi, fluor1d1 metala 1 nek1 :pot-
puno cisti or·ganski spojevi fluora. . . 

. ProiЬlem se znatno komplikuje kada ·raketni 
· . eksperimen·ti predu iz statiвtickih uslova labora-
. torije !lla ~oЦgonska ispitivanja. . 

Raketni motori preduzeca Bell imaju milni
ma1ni broj zavarenih spojeva. Zavareno щesto : 
se te8ko izvodi ·bez uo:Ьicaj enih neravnina .na . 
varu. Ovde pak, ove neravnine s~ .ne~ast~tak, 
jer se tesko prevlace fluor~·do~. (z~t1tn1 slo~), te 
ј е to mesto. uvek izvor oks1dac1] е 1 opasnootl. 

Zaptivanje kod raketnih motora sa flu~rom 
ј е vr lo te8ko. sa . dana5njim ~ater}~ alima. ~1rma 
Gen~ral Chemical upotreЬl]ava c1~.t, mek1 alu
milnium za zaptivace, kada nema n1kakvog d·ru-
gog. re8enja. 

Fluorougljenict, mada ~do'toljavaju- ~а ~as
nim fluorom, propaЦaju ka~ su upotrep~]en1 sa 
tecnim fluorom-pod1pritiskom ... Eventuain1 mate- . 
rijal za zaptivace Ьiсе mozda poЬolj8an sa flu-
orougljenicima i (ili) silikonima. · 

· Drugi proЬlem koji mora biti savladan ~е 
· podmazivanje odnosno nalaze.nje sredstava ko]e 

podnosi fluor. 
Firma General Chemical i.mala је uэpeha u 

radu sa · f1Uorom pri soiЬnoj temperaturi, sa 
niklom, monelom: celikom, nerda}u~.im . ce1ikom~ 
Ьakrom aluminijumom i mag!IleZ1]umom .. Pr1 
povi~en~j teiЩ?eratu·ri . poze1j~a , је "ul?otreba 
nikla · i ·njegovih legura i n~rd~]u~eg .~ellka. Za 
sve ·druge fPrimerie pri nisk1m 1 v1sok1m ternpe
ratwrama, firma ·preporocuj е meta1 monel. Za 
ventilske za~tivace Genera:l Chemical UI[Юtreb
ljava polimer tetrafluoretilena (t~flon). 
м og~cnosti. - Kada hemicari i metalur.zi · 

re5e .poslednji prc>Ьlem koji ~ое~ razvoj rak~t~~h · 
moto·ra sa fluorom - nalazen]e odgovara]uc~h 
materijala- konstruktori raketa mogu~.u ~vo]e 

.Proracune da unesu korisni teret ~о~1 ]е za 
70% tezi, nego teret ma ·kog .d?~a~~sn]eg. pro- · 
jekta vasionskog 1broda. Spec1flc~1 1m~uls :~~ 
ketnog motora sa flиorom i vodon1k0m 1Z·llOS1Ce 
463 kg/kg/sek. Smatra se da се uz ;pomoc ova~
vih motora moci -da se uputi u ·prostor satellt 
sa ~posadom, tezine 1 О tona. Odnos kor.isnog 
tereta prema startnoj tezini za pиJovan]e , ·do 
Meseca i natrag, moei се da se pove~~ 8 puta и 
odnosu na ·dana5nje pogonske materl]e. 

Nalaziste i cena.- SAD, Kanada i Meksiko · 
imaju. velike .rezerve fluora koje mogu . da zad~
volje ·sve potrebe u Ъudи·cnosti. Genera~ <?hem1-
cal је ~ocela proizvodnju f1uoru и vellk1m ko- . 
Hcinama. 

U poredenju sa: sadasrtjim po~onsk~m mate
rijama cena fluora је visoka. Ona 1zn~1 ?,3-7 ,5 
dolara/kg za kolicinu od 100 tona godiSn]e. Utpo
redenja radi tecan kiseonik staje samo 20 cen
ti/~g. N о visoka cena ovog oksidatora' n-adokna-
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duj е se povecanim potiskom i time smanj enom · 
tezinom rakete, sto u krajnjoj liџiji ipak znaci 
manja ulaganja pri gradenjи· rakete. 

Poligoni, za ispitivanja. - Sa \I'azvojem ra
keta ·koje upotrebИavaju fluor, uporedo se ро- ' 
stavlja pred ·strucnjake poslednje pitanje: gde 
i kako Ьei]:)edno izvrsiti opaljenje ovakvih ra-

. keta? Strucnjaci konstatuju da se ova opalj.ehja 
ne mogu izvesti ni na jed:nom od sada8njih poli
gona gde sё ispituju· obicne rakete na hemisko 
gorivo. . . 

tJ slucaju. lo8eg starta ili .cak i prevrtanja u 
kome . se fluor prosipa iz rarkete, dovode se u 
opasnost ne samo ljudi, vec i okolne instalacii е. 

Sudeei ро :brzom razvoju tehnЦ{e opslиzi
vanja sada5пjih raketnih motora sa tecnim ро- . 

goil'Skim materijama~ proЬlem •rukovanja raket
nim tnotorima sa fluorom nije nesavladiv. Ra-

. ketnim projektilima >>Thor«, »Redstone« i »Ju
piter« vec sa·da rukuju vojnici Armije SAD, 
iako је proslo samo nekoliko godina od njihovog 
prvog ispaljivanja. 

Ukoliko se :rakete sa fluo:rom upotrebe samo 
za -naucna istrazivanja u prostoru, proЬlem op-
slиZivanja se prilicno uproscava. · 

Kada? - Iz .celog izlaganja nameee se pi
tanje kada се raketni motori sa flиorom uci u 
.proizvodnju:. U naj-Ьoljem slucaju to се biti za 
pet godina. Pojacano istrazivanje na роlји osv'a
janj_a odgova:rajucih materijala, moze znatno da 
skrati ovaj rok. 

Ing. D. Knezevic 

PROU[AVANJE PROMENA JA[INE KOSMI[KOG ·.ZRA[ENJA 
Do.pre. kratkog vremena, pre lansiranja ve- · 

staOkih satelita, sputnika, u~glavnom su se samo 
sa povrsine Zemlje proucavale promene jacine 
zracenja koja ·dolaze iz vasione. То z.naOi da· su 

. se proucavale promene sekиndarnog zracenja, 
koje su· z·natnim ·delom uslovljene иticajem me
teo·roloskih faktora. Stoga; proucavajиci pro
mene .kosmickih zrakova na· samoj povrsini 
Zemlje, mi ne mozemo da registrиjemo sve one 
promene kod kosmickih zrakorva ikoj е se stvarno 
odigravajи. Dodu.Se, merenjem promena jacine 
kosmickih zrakova na raznim visi·nama, а na 
osnovu. te<>riskih pretstava, mogu se iskljuciti 
meteorol<>Ski faktori i odrediti promene primar
nog potoka kosmickih zrakova. Ali takva me
renja zahtevaju citav·u mrezu· stanica, dok su 
doЬij eni · zaklju·cci skopcani sa nizom pretpo
stavki za ciju i~ravnost se, u riekim slucaje- • 
vima, zahteva јоо i eksperimentalna potvrda. 

Stoga postaje fasno da proucavanjeJ 1promena 
kosmickih zrakova. pomocu ve8tackih satelita 
uspe5no m<>Ze da konkuriSe dru·gim metodima. 
Poznavanje promena kosmickog . zracenja ima 

, veliki ~nacaj, ka:ko za resavanje pitanja ј:ю
. rekla kosmickih zrakova, tako isto i za iprouca
vanje karaktera korpusku.Jamog potoka koji 
dolazi sa Sunca, а i za razumevanj е prirode, 
s njim skopcanih, mag-netskih fЬura. 

Smestaj priЬora n(l ve8tackim sate.litima' 
omogucuje fiksiranje raznih promena jacine 
kosmickih zrakova. 

Ustanovljeno је da postoji zavisnost broja 
cestica od visine iznad povrsine Zemlje. Kriva 
linija zavisnasti jacine kosmickih zrako~va od 
visilne izgleda ovako: do prtbliZпo . 20 km visine 
jacina raste, zatim, posle 20 km, ona opada i 
pocev od visine od 40 km ostaje skoro postojana. 
Podaci doЬijeni sa vestackih satelita pokazali su 
da se :na .vilsini ·do 700 km ·zapaza povecanje 
jacine kosmickog zracenja .pri·Ьli..Zm.o za 40% u 
poredenju sa zracenjem na visini od 200 km. 

,. Porast ј acilne zracenj а na vecim visinama od 
200 km uslovljen · је ovim: prvo, sa udaljava-

njem od povrsine Zemlje smanjuje se »Zakrilja-
. vaju,ce« dejstvo na8e planete. Stvar је u tome, 
sto cestice kosmickih zrakova, ma da imaj и 
ogromrie energije, ne mogu da prodiu kroz telo 
Zem.lje. Stoga mi na njenoj po.vrsini •registru- · 
jemo samo one zrakove koji do~aze »odozgo~<. 
Stvaгno pak kosmicki zraci u prostoru dolaze. iz 
svih pravaca ravnomerno (izotropno). Odatle 
sledi da !pribor koji se nalazi и JЖ'OStoru podalje . 
od planete, na vestackom satelitи, registruje dva 
put vise cestica nego isti taj prtbor kada se 
nalazi na udalj enosti od nekoliko desetina kilo
metara iznad . povrsine Zernlj е. То menj anj е 
broja cestica koje registruje pribor de8ava se 
postepeno, utkoliko se on vise tUdalj;иje ·od Ze
mlje. Na daljini reda 1500 km porvecanje jacine 
zbog toga uzroka iznosi oko 15%. · Dru·gi иzrok 
poveeanja jacine kosmickih zrakova sastoji se u 
tome, sto otklanjajuce dejstvo magnetnog polja 
Zemlje zavisi od toga, do koga nivoa izna~d povr
sine Zemlje dolaze cestice. Sto је taj nivo Ьlizi 
povrsirii .njenoj, јасе је otklanjajиce dejstvo 
magnetnog polja, ра tim manji broj ce.Stica 
moze da dostigne · taj nivo. Dakle, sto se pribor 
za registracij u vise podize iznad Zeriйj е, tim 
viSe cestica moze da prodre kroe; magnetno polj е 
i da dospe do nj ega. • 

Iskustvo. · sa sputnicima pokazalo ј е da ·po
stoji zavisnost broja cestica od .geo·grafske du
zine i sirine. То znaci da se linije jednake ja
cine kosmickog. zracenja. ne podud,araju sa .geo
magnetstkim paralelama, koje podudaranje se 
ranije o.Cekivalo na osnovu teorije. U stvarnosti 
postoji razmimoilazenje izmedu kararkteristika 
magnetnog polja Z.emlj·e, doЬijenih na osnovu 
proucavanj а kosmickih zrakova, i merenj а mag
netnog polj.a na .povгSini Zemlj е. Za vreme leta 
vestackog satelita aparatura belezi kratkotrajnu 
o8tтu promenи ј acine kosmickih zrakova, dok 
prizemne stanice, koje registrиjи kosmicke zra
ke, ne pokazuju primetne promene jacine. 

Georgije Borocki 
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DVOJNE 
(Kratak prikaz i_ katalog 92 para zvezda) · 

Od· 250 zveida; na.Sih najЬlizih sиseda и vasioni, . а 
koje sи ~иdaljene od nas od 4 do 30 svetlosnih . godina, 
40о/о i vise sи dvojne i1i mnogostrиke zvezde. Jos 
5%, i-zgleda, pripadajи istoj' kategoriji, sest od njih 
sи · · trostrиke а jedna cetvorostrиka. Znaci, dvojne 
zvezde nisu izиzeta'k, v-ec cesta pojava. 

О' podeli dvojnih zvezda, pisao је Р. М. Dиrkovic, 
opsirnije и . »Vasioni« 1956, broj 1 .i 2, str. 1 i 25, pod 
naslovom: »Osnovni pojmovi о civojnim zvezdama«. 
Zbog :toga _cemo se ovde osvrnиti samo na izvesne 
dopиnske podatke kod vizиalnih i spektroskopskih 

· dvojriih zvezda. 
'rstrazivanja i posmatranja Hersela, Dejvsa, Dem

Ьovskog, nekolicine Strиvea, Bernhema i drиgih, po
slиzila sи Aitkenи da sredi podatke о dvojnim zve.:. 
zdama. Pri sastavljanjи kataloga · dvojnih zvezda, 
Aitken је zeleo da, ·sto је mogиce bolje, izradi ideal
ni katalog, koji Ьi saddao samo fizicki ·vezane dvojne 
zvezde. U tom ciljи, Ьilo је potrebno usvojiti izve
snи granicи za rastojanje zvezda и раrи, и fиnkciji 
prividnih velicina. . 

Aitkenova popravljena vrednost ·otstojanja је iz-
vedena iz obrasca: / 

log ~ = 2.6 - 0.2m, 

gde је ~ otstojanje u 1иcnim sekundama, а т је 
иkирnа priyidna velicina komponenata. 

Aitken је i.zveo zakljиcak, da . na 18 zvezda sjaj
nijih od 9 prividne velicine · dolazi jedna dvojna 
zvezda, kоји danasnjim optickim sredstvima mozemo 
razdvojiti u koщponente. Aitkenova granicna vred- · 
nost za .devetи prividnu velicinи iznosi 6."3 (иdalje-
nost izmed1:1 komponena.ta):. . 

U · procentima: 83о/о zvezda, koje sи katalogizi- · 
rane и modernim katalozima, imajи иdaljenost iz
meau komponenata manju od 2", 62% manju od 1", 
29% manjи od 0,5" . . / 

Ako procenat dyojnih zvezda -posm~tramo и od
no~и na spekt•ralne klase, dolazimo do ovih rezиltata: 

·' 

Spektralna· klasa_· --. __ . -~ В Н F 1 G 1 К 1 М 
Vizua1ni parovi u % 8131129119 ј 121 

\. ...... . .. .. . (!4 

Sve zveide sjajnije od 8,25 
prividne velicine u о/о ·· 

Spektroskopske dvojne и о/о 

11123: 191131 31 1 з 
·ј351;9/нR~ 

Ovaj racиn је izveden za 4 000 parova, spektri 
su иzeti za ·glavnu zyezdи para, ako sи p.osebno po
znati, ili u protivnom, zajednicki tSpekta·r . оЬе zvezde. 
Za. ·Upфredivanje је dodato 600 spektr<>:skopskih pa
-rova, takode и procentima, иz odgovarajuce spek
tralne klase. . 

Broj vizиalnih parova, kod kojih је poznato or
Ьitalno kretanje, makar i vrlo sporo, izonosi vise od 
1 6Щ>. Period oЬilaska zvezde slaЬijeg sjaja и раrи 
oko sjajnije, krece se od nekoliko godina ра do 700 
godina · i vise. 

Mase parova sи . obicno i.8 do 2 mase Sunca. 
Srednja vrednost ekscentricnosti pиtanja kod vizиal
nih parova је oko 0.50 sto је, иporedeno sa 0.06 za· 
clnnove Sunceva sistema, osetno veca · vrednost. 
, Poznate su pиtanje nekoliko stotina spektroskop-
skih dvojnih zvezda. U ovom slисаји, .periode oЬila- . 
ska ~и vrlo kratke, od nekoliko sati do desetak dana. 
Ekscentricnosti pиtanja sи do · 0.20, dakle manje nego 
kod vizиalnih. Ekscentricnosti sи utoliko vece иko-
liko је· period .oЬilaska dиzi. · ' 

U pregledu spektralnih klasa, uz vizиalne zvez·de, 
dati su spektri и procentima i za spektroskopske. 
Uocljivo је da s}>ektralnim klasama В i А pripada 
64% od иkиnnog broja posmatranih zvezda. Na sva- · 
kih 6 zvezda dolaze ро dve koje spektros•kop odaje 
kao spektroskopske dvojne. Vecina sjajnijih zvezda 
pr-istиpacnih slobodnom оkи pripada ovoj . klasi. 

Dajemo ovde ekscentricnosti pиtanja ро periodi
ma oЬilaS'ka kod spektroskopskih i vizиalnih · parova. 

Spektroskopske 
dvojne 

Vizиalni parovi 

Period oЬi1aska . 

~ 
3 dana 
8 dana -, 

14 dana 

~ 
31 dan 

103 d,ana 
1177 dana (3.2 . God.) 

(
·~ 

17 godina 
37 godina · 
73 godine :, 

138 godina · 
27.4 godine 

1 

Ekscenfrlcnos 
putanje 

0.05 
0.16 
0.22 

. 0.25 
.0.30 
0.31 

0.43 
0.:50 
0.53 
0.57 
0.62 

. Ovaj katalog saqrzi podatke za · 92 para ~zabra- • 
nih .zvezda, Cije se deklinacije krecи od +90° do 
-37°8'. . . . 

u nasim geografskim sirinama, dobra vidljivost . 
је. do -30° deklinacije i to za sjajne zve:_zde (sjaJnije 
od cetvrte prividne veHcine). Ostale zvezde pristи
pacne sloЬodnom oku se slabo vide, ZJЬog magle i , 
isparenja •kojih иvek ima pri horizontи. Velicine zve
zda u katalogи sи·: od -1.6 (Siriиs) do +7.2 (~2306). · 
Yise od 90% parova zv~zda sи vidljive slobodnim . 
okom. U katalogи ima i trostrиkih i mnogostrukih · 
zvezda, ali vecinom . sи dvojne. 

Katalog sadmi sledece podatke:, 
1) Redni broj, oznaku i skracenicu z~ sazvezde, 

na .pr.: 4) у And,, i1i 24) а Psc., ako је zve.zda sjajnija, 
odnosno: 25) 30 Ari., Ш 18) ~2840, ako је rec . о sla
bijoj zvezdi. ~ (veliko grcko slovo sigma) i broj иz . 
njega oznacava katalog dvojnih zvezda poznatog ·rи-

, skog astronoma WЦhelma Strиvea. Ako sjajnija zve- · 
zda ima i arapsko ili koje drиgo ime, oznaceno је и 
primedЬi na krajи kataloga. · 

2) Rektascenzijи · i deklinacijи zvezda za 1950.0 
godinи. Rektascenzija је -data и casovima, minиtama 
i desetim delovima minиte, а deklinacija u stepeni- . ' 
ma i иglovnim minиtama. 

3) Prividnи ·velicinu ili magnitudи syake zvezde 
ц paru. · · 

4) Polozajni иgао ·slaЬije zvezde, и odnosи . na 
sjajnijи · zvezdu u раrи, racиnat· od pravca prema 
severu·. 

5) Uda-ljenost izmedu komponenata и џglovnim 
sekundama. · 

· 6) Боје komponenata. 
Ako је visestrиka zvezda, .onda se komponente 

obelezavajи sa: А, В, С itd. Primer: L Cas 4.2, 7.1, 8.1. 
Polozajni ugao АБ (izmedu А i В) 251°, АС 112°. Ot
stojanje izmedи komponenata АБ 2.4" i АС 7Љ". 

U katalog:и ima vrlo mali broj promenljivih zve
zda, obzirom Џа s·e dаји samo zvezde stalnoga sjaja 
i da се se kasnije pri'kиpiti podaci za promenljive 
dvojne · zvezde. Od . promenljivih zvezda iz ovog, kata
loga da spomeneшo: ~ Сер, poznata cef,eida, cija pri
vidna velicina varira izmedu 3.7 ·i 4.6; ~ Сер, pro
menljiva sa periodom od Qd. 1904775; ~ · Lиr А, vi§e
stгиka, zvezda, pl'!omenljiva sjaja koji va'rira od 3.4 
do ' 4.1. · 

Боје su vecinom uzete i.z posmatranja cиvenih 
astronoma, ali u nekim slиcajevima је data i vari- . 
janta, ц prim~dbama, · iza kataloga. Poznato је, nai- . 
me, da је ocenjivanje Ьоја vrlo sиbjektivno> 
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Sazvefde 
Zvezda 

_1_1" Cas. 

2 ~ C~s. 1: 60 

3 ct UMi 

4 -у And 

КATALOG DVOJNIH ZVEZDA 

Polozaj 1950 . о 
С1 & 

· ь m о ' 
Privid. 
vet. М 

Po1ozajni 
ugat~. 

Otstojanje Во је 

О 37.6 + 56 16 1 · 3.0 9.0 28~ ~.4 Zuta, plavk. 
------------1-- ------1-_;__ _____ 1---------------~----1 

О 46.1 + 57 33 3.7 7.4 279 9.1 2иtа, риr.риr. 

1 48.8 + 89 2 2.0 9.0 217 18.3 в,_ plavkasta 

2 ·0.8 + 42 6 3.0 5:0 

1 

63 10.0 · Zlatna, plava 
71 А Б~ 24 ~ 5 L Cas 2 24.9. -+ 67 11 · · ·, ':.... ~иtа, plava, plava · 

4.2 8.1 А С 112 7.5 
---1---'-------..,..-------1 -----------------1----- --·-------- ---~-----'--------·--

-~6-I~~~P_e_r ________ l-----2 __ 4_7_.0~+~5_5_4_1 ___ 1--4_._0 __ . _8_._5_1---3~0~1 ____ ~.4 ____ 1 _V_r_lo~z~~~ta~,~v~rl_o_p~la~· v_a_ 
_.:...1."' 1 -~ __ P...:e.::._r -------l·----=3:__5=-4::.:..5=--+.!..__'_ 3~9:.___..:..52=-·- 1 _-с-3_._1 ___ 8._3 ___ 1 __ 9__ . 9.0 ___ 1_Z_e_l_en_;·. а:.:.!.· :;_.·.::..p::.:.l._b.::..e.::.:l:..:::a:__ ____ _ 

_8_
1 
__ w __ A_ur _______ 4_·_5_5_.8___,..:..+_3_7 _4_9 __ г_5_.о ___ 8.0 __ 3_55 ___ .....:ts:..:...8::._ ___ 

1
_:Z=.:e::.1enk=:::!·•---=:Pl:.:.. __:ь:::::· e~la~---~ 

__ 9_ · 23 UMa ) t--.--9=---.::::..27.:....'.:....6_+~6~3.:.... .. 1::....7:__ ___ · 3:8 __ 9..:0 __ 271 ____ 1 __ 2_2_:.8 ___ 1 _Z_el_:...j_iЬ_e_la-!.,_"..:...P~ep~e:.....:Iз~··---l 
10 2 Cvn 

1 
__ 1_2 _13.:....._6_+~4_0_-5_6 __ ,_ 5.7 _ 8.0 260 _11.5 __ 1_V_r_lo_z_la_t . ..!...;-.:p:._l.:....av.:....a:.:_ __ 

i1 ~ UMa 13 21.9- + 55 11 · 2.1 4.2 150 14.5 ОЬе: -zel.-cbele . -·- : 
--12-. р. Dr_a_· _____ 

1 
___ 17 _ __ 4._3_+.:_._5_4_32 __ . ,-5.0---5~1- --10_1 ____ - 2.2--

1 
__ B_el_e _____ :._·_:'i_··: _ 

13 (vl v•) Dra 17 31.2 + 55 13 4.6 4.6 312 62.0 ОЬе: zиto-bele 
-14- & C~g 19 43.4 + 45 о -~:0 7.9 1 ·261 . 1.9--- 1-Z-e-le_n_k-.~-p-e-..,-p....:..el::..:j.---
_15_ а .Dra 19 48.3 + 70 8 i:.O 7.6 _12 ______ 3._3 __ 1 -=2:..::и:.:.:ta7-~p=la:..:::v..::a:..___..__ __ 

16 
(.О•) Cyg 20 12.0 + 46 35 6.5 АБ 174 107.1 А, vrlo zиta. 

. __ 
1 
______________ -~-------- __ 3._·7 __ 5.0 __ 1_A_C_3_23 __ 1 ___ 33=-7-.t=---___ 1 _.::::.B:.!.,....:.C~p:.:l::.av.:....e:..:· ______ _ 

17 ~ Сер . 21 28.0 + 70 20_ 3.3 8.0 _250 ____ 1,--1-,3._7 __ 1 __,Z,-e_le_n:..:..o_-Ь.:....e:..:..la2_,~p.::.:la::...:v-=a.:..... __ 

18 _~.1: 2840 Сер 21 50.3 + 55 33 6.0 7.0 197 19 8 Z'eleno-bela, pl. bela 
~-~--~----~--1------------·1---------:..__-1-~ ---- -- . ----1---------~~:..__~-

19 8 Сер 22 27.3 + 58 10 Va-r. 7.5 192 41.0 В, plava. 
--1----------

20 о Сер , __ 2_3 __ 1_6_.4~+~6_7_5_0 ___ 1 __ 5_.2-'--_7_.8_
1 
__ 2......:0:...:5 _____ 3._0.....;!_, __ 1 _V_r_l_o-=zиta,~lo ·p_I. _ _ _ 

_21_ а Cas 23 , 56.4 + 55 29 5А 7.5 326 3.1 Zelena-vrlo pl_. __ _ 

22 55 Psc , ___ 0_3 __ 7·~~-+_._21_1_0 __ 1 __ ~.5_8.2 ___ 193__ 6.6~ Vrlo zиt.-Vrlo pl_. __ 

23 у ·дri 1 50.8 + 19 3 _4.2_4.4 ___ о __ --~.:~...,..._ , __ 1 ,_V_r_l_o_b_e~a,_!::bela __ 

_;_2_4_
1
_· ct_P_s".-c ______ 1 ____ 1 __ 5.:....9_.4~+~_2_3:....:1=-·---;--4.0_5.0 306 . 2.i5 Zeleno..:bela,_p!ava_. --

25 30 Arl __ 2 ___ 3:..:..4_.1_+_24__:.::26....::.._ __ 1_6.1 7.1 274 _ з8:7 ___ 2.-bela,_l)_ela ____ 1 
_26_

1
_...:..r_C_e_t ___ _"_ 1 __ 2....;__..;.40.:....._7_+~· _3--=2=----l ·- 3.0 _ 6.8 293 3.0 Zиckast.-pepelj. 

__ 21_· _
1
_1:_4_2_2_T_a_u ___ 1 __ --=-з--=-34_ . .:....2_+_. __ 0_2.:....6:___1 __ 6.0 __ 8.2 ___ 2·53 ____ 6.5 ___ Zla!!_la, _ pl~Y-~·---

28 (~) 30 Tau --'--_З_4_5_.5_+_1_0_5_9 __ ,~ __ 4.5_9.6 _____ 5_9 ___ . __ 9.2____ _ PI.-zel., narandz. 

__ 29_
1 
__ 3_2_(;;_=_w--=-) _E_rf ___ 

1 
____ 1 ____ 5_1-..:.·~----3+-, _6 __ 1 __ 4.0 __ 6.0 __ . 347 __ 1 ___ 7·._0 ___ 1 --=Z:.::u=ta,_p_la_v_a __ . ____ 1 

30 '1" Tau 4 17.3 + 27
1 

14 5.1_8.5 . 250 52.1 Crvena, . p_l_av_a_. __ __ 
31 ~ Tau 4 33.0 + 16_~ _1.06 _ 11:2 ~ _ 33 _ ___ l21:7--- Zlatna, narandZ. 

32 - - ~ Ori . ' __ 5_12._1_=._8_15 __ 0.34_8.0 ___ 202___ ' 9.4 _Z_u_t_o--b-'-e-la-,-n-ar_a_n_dZ_"_.-

33 14 Aur __ 5_12.2~+-~2_3_8 __ __ 5.0 ____::7.2 __ 225 ___ 14.5 Zelenk.-plav . ...jbela 

34 & Ori 5 29.4 - : О 20 2.0 __ 6.8 ___ 0 ___ 1 _--=5=2·~--- _Z_e_l_.-_Ь_el_a.;_, _Ье_lа_. __ __ 

__ 35_· Л Orl 5 32.4 + 9 .54 4.0 6~-- __ 4_3 ____ , _ __:.::.:....4 . .:....2_~ Zuta, риrриr. · 

36 (е') Ori 

37 · а Ori 

38 ~ Ori 

'·\ 
\ 5 32.8- 5.25 

5 36.2- 2 38 

Vidi 
primedЬи 

АБ 32 Bela. 
АС 131 8.7; 21.6 Ljub. 
AD 96 13.1; 4.3 Granatna. 
АЕ 35~ Crvenk. ------ -- ---------1-~_;__ _________ _ 

АС 85 
{ 

АБ 236 

__ .:.__ ____________ ~1--~--------1_ JUD 61 

11.1;12.9 
41.6 

Siva, bela. 
Plava, crvena. 

2.0 5. 7 АБ 158 
10.0 АС .10 

5 38.2- 1 58 2.6; 57.6 2иtа, · crvenka'sta 
Maslin .. . . i · 

39 r Lep ___ 5_42 __ ._4_-_·2_2_27 __ 1_5:_0 __ 8.0 __ 351 __ 
1 
___ 84_. _.9 ___ _ Bledoz., _granatna~ 

·40 11 (~) Mon 6 26.4 - 7 о 5.0 5.5 ~ АБ 132 7.4 
--l·-~---- ---~-----l-----"--6_.0 ___ 1 - ~ АС 125 10.1 

Bela, siva. 

41 ·а · СМа 1 б 43.0 - 16 39 -1~6 8.4 56 ·11.1 · Plava, bela. 
----l-----------------------------------l-------------l---~~---1----------1-~_:_~_:_--------~-

42 Н (145) СМа 7 1<i.5 - 23 .13 ~.О 7~0 ··- _58 __ __..:..__, _'2_7_.41_. __ ___:__N_a_r_a_n_dZ_ .. ,.:_) _b_le_d_o_:-p:._l_a_va_ 

• '1 

1 
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SazveZde Polo!aj 1950 . О Prlvid. Polo!ajnl 

r 
., 

-оо Zvezda а & vet. М ugao-. , Otstojanje Боје 
~ ..... h rn о 

. 
а:::' .О 

43 а Gern 1 7 31.4 + 32 о 1 
2.7 3.7 АБ 213 4.6 А~ · -Zelenk.-bela. 9.5 АС 165 ~ 73.4 --

44 k Gern 7 41.4 + 24 31 4.0 8.5 . 236 
~ 

6.8 Zuta, pepelj. 

45 Ј t Cnc 8 43.7 _+_28 5? 4.4 6.5 307 30.7 Zuckast. i plava. ---
46 е Нуа 8 44.2 + 6 36 3.8 7.8 247 3.2 juta _i _ plava. --
47 а Leo 10 5.7 + 12 '13 1.34 8.0 307 176.5 Pl.-bela, bela, . - - - --
48 r Leo 10 17.2 + 20 6 2.6 3.6 ~119 4~0 Zlatna, zeleno-·crveria - - -- - - ----
49 54 Leo 10 52.9 + 25 1 5.0 7.0 108 6.3 ~ Zel.-bela, plava. 
-- --·· ---- · 

--~В .. narocit. Ь~је. , 50 <t Leo 1 11 25.4 + з 8 5.0 7.0 _170 __ . 90 ------
51 17 Vir 12 20.0 + 5 35 6.2 9.0 . 337 19.6 - Zel.-bela, nar~шdz. ----- - --
52 & Crv 12 27.3- 16 15 3.0 7.5 . 212 24.2 2uta, ljuЬic. -------· - ----
53 24 Corn 12 32.6 + 18 39 4.7 6.2 271 20.1 Zuta, vrlo p1ava. 
-- -- - - - ------ - - ---- - --

54 r Vlr 12 39.1- 1 11 3.6 3.7 318 05.7 ОЬе zute. - --- - ----
55 (а} .12CVn . 12 53.7 + 38 35 3.2 5.7 228 19.7 Zuto-bela, ljub. 

--- - ------
56 Е> Vir 13 7.4- 5 16 4.0 9.0 АВ 343 7.2 Bela, ljub., tamna. 

10.0 .. АС 299 71.5 .. 

57 е Боо 14 42.8 + 27 17 
1 3.0 6.3 . 334 2.8 _yrlo zuta, : zelena. -- --- - - --

58 54 Нуа i4 43.1 - 25 14 5.2 7.1 128 8.9 . _Crvena, plav~. - - -- -
59 ~ Боо 14 49.1 + 19 19 4.7 6.6 11 5.1 Zuta, purpur.-crvena ---- - -- - ----
60 3 Ser 15 32.4 + 10 42 3.0 4.0 183 3.8 Zut<>-bela, pepelj. · 
-- --. -----

61 L 1962 LIЬ 15 36.0- 8 38 6.3 6.4 189 11.8 Bele. 
- - - - ---

62 t СrБ 15 37.5 + 36 48 4.1 - · 5.0 304 6.3 Zel.-bela, ,·zelena. 
- -----

63 ~ Scr 16 ~.5- 19 40 2.0 ·6.0 23 13.7 Zuta, zelena. --- - --
4.2 '6.7 АБ 2 1.0 

~1 
v· Scr 16 9.1 - 19 21 7.0 8.0 АС 336 41.4 -

- AD 50 2.1 \1 -. 
- --

65 а Scr 16 26.5- 26 20 1.2 5.2 . 275 3.0 Crvena, zelena - - --- - - ---- -
66 а Her 17 1_?.4 + 14 27 3.0 6.1 110 4.8 Vrlo zuta, jako plava 

- --- - -- -- -- --
67 3 Her 17 13.0 + 24 54 3.0 8.1 206 11.'3 ~~~.en~ рер~ј. ' ------- - -- -
68 39 Oph 17 15.0- 24 14 6.0 7.0 355 . 10.8 . ~r_y~na,_ pl~v~. - - - --
69 v Ser 17 18.0 - 12 47 5 .. 0 9.0 31 47.3 ... -

-~~- --- - --
70 р Her 17 22.0 + 37 11 4.0 5.1 314 4.0 . Zel.-Ьela, zelenk . 

--
71 95 Her 17 59.4 + 21 36 4.9 ' 4.9 259 6.2 Zel.-zuta, crv.-zuta. 

-- . .,. 
72 70 Oph 18 2.9 + 2 32 4.1 6.1 116 6.6 Zuta, _ Rlirpurna. -------.. -------
73 L 2306 Sct 18 9.4- 15 7 7.2 7.9 . 220 11.2 Zuta, vrlo plava. -- ~ --
74 ~yr -- 18 35.2 + 38 44 1.0 10.5 169 56.4 Plavo-be1a, narandz. -- - - ·-. 

75 е1 е11 Lyr 
-! 

18 42.7 + 39 37 4.6 4.9 173 • 207.8 zei.-beia, pl.-bela. 

- (L 2382-2383) 

'16 -~yr . 
-----

43.7 bela. 18 43.0 + 37 33 4.2 . 5.5 150 Zuto-zel., 
-~ - -- ------

АБ 149 46.6 .. 

АС 247 46.4 
АБ, Zuto-bela. 77 ~ Lyr · 16 2.5- 19 21 v. prim. AD 68 64.3 _, AF 318 68.6 

· 1 
-

' AF 19 85.7 

78 _!~ql ' 18 56.8 + 13 33 5.7 9.2 275 16.2 1 Zel.-bela. pepeli. -- - - ----
79 у CrA 19 3.0 - 37 8 1 5.0 ' 5.0 __ 241~ 2.4 ----

28.7 + ~7 51- - 3.0--5.3-80 }~yg 19 55 34.6· Zuta_,_plava. --
81 57t, Aql 19 51.9- 8 21 ,_5.2_6.2_ 171 36.1 Vrlo bela. 

- ---- - ---
82 е Sge 20 7.7 + 20 46 

1 

6.0 8.5 АБ 328 11.6 Zuto ... bela . . 

·-- 7.1 АС 221 79 . .11 Pepelj.-zuta. 

20 14.9 - 12 40 1 4.0 . 9.0 
--· ·- ··-......-

83 а1 а2 с .,р 221 45.5 -
20 - 15.3 -=.12 42 -1-3.8_9.5- 157 154.9 - _ , 

84 ~1 ~2 Сар 
- -- ---

20~18.2 -1~,_2:5 __ . _6.0_ 267 205.0 Vrlo zuta, plava. 1 
-

Z1atna,~~lavo-zei. 85 у Del 20 44.4 + 15 57 . 4.0 5.0 270 10.6 
86 2 (=Л) Equ 20 59.8 + 6 59 

~- -
7.1 220 2.7 Vrl<> bela. 1 7.1 .. .. 

1 

1 

-~· .. • .. 
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Sazveide 
Zvezda 

Polo!aj 1950 . О 
а 3 

h rn о ' 

Privid. 
ve1. М 

Polozajni 
ugao. Otstoianje Боје 

_Е_ е Ре~ _2_.7__ 8.7 _ _=- . 320_ __ 142.6 .. 12uta, ljub. 
~ tJ. Cyg~ ____ 

1 
_____ __:___..:___

1
_ i:7 _ _ ~-·~- _52 ___ 2_03._7 _______ - ____ _ 

~ 41 Aqr _5~7 __ 7.:1_ _1_16 _ _5.0 ____ 1 Bela, plava. · . 

90 t; Aqr 4.4 4.6 289 2.3 Zel., bela. 
91 <tl Aqr __ 6.0 9.2 = _1~_0 ___ ·1 25:6 - ~-A=..,,:...:::..:!..v.....:.rl::...:o:.::.z.:..:..vu_t_a_. ----l 

,-92 94 Aqr 5.2 7.2 348 13.3 Zut<>-b., plava. 

Primedbe: 

1) Sedir. 3) P<>larna zvezda. 4) Alamak. 6) Drugi 
pratilac: Ас· 10 mag. (10.0), poloz. ugao 269°, otstoja
nje 66".3. 7) В menja boju!! Od plave и crvenu. 9) 
Ьledo zuta i ljubi-casta. 18) Komponenta ~ purpurna. 
24) Komponenta В braon. 25) Kompoi;~:_enta В azurna. 
28) А, smara·gd; В purpur. 29) А topaz; В zelena. 31) 

· Aldebaran, rиZicasto crven. ·32) Rigel. 34) Mintaka, 
в ljublcasta. 36 Prividne veHcine: А 7.0 В 8.0, С 4.7 
D 6.3, Е Џ.3 ... 38) Alnitak. 41) Sirius. 42) А ·<>voreno 
crvena, В zeleno-plava. 43) Castor. 44) А naran
dzasta, В plava. 47) Regulus. 48) Algieba. 52) Algorab. 

54) Porrima. 55) C<>r Car<>li. ' 57) Lzar. 60) U Serpens 
Caput. 63) Akrab. 65) Antares. 66) Ras Algheti. 67) 
Opticki рю~. 69) U Serpens Cauda. 71) А beril, В sar
doniks. 74) , Vega. 75) Cetvorostruka -zvezda. е'1 var. 
(5.1-6.0), polozajni ugao 5°, otstojanje · 2."9, (zeleno
bela do plav~-bela); е'2 ' var. (5,1-'5,4), polozajna uga'O 

· 112°, otstojanje 2."3, (vrlo bela). 76). Ima jos tri slaba 
pratioca, dakle petostrukal zvezda 77). Prividne veli- · 
cine: 3.0, 6.7, 13.0, 14.3, 9.2, 9.0, dakle 6 komponenata. 
А је visestruka zvezda, promenljiva. 80) Alblreo. 84) 
Dablh. 87) Enif. 89) А crvenkasta (topaz). 91) Zanim
ljiv kontra:st. 

Dragoslav _Eksinger. 

· хЕМИСКО :ПОРЕКЈIО ЖИВОТА 
·. О пореклу живота на Земљи било је 

много различитих претпоставки између којих 
и она која постанак живота објаш:Њава до
спевањем неке ·споре на Земљу из било-ког 
дела васионе. Међутим, пошто је вероватно
ћа за такав постанак · веома мала, научници 
су у решавању овога питања пошли другим 

путем; они су почели траrати за механи

змом по коме би се могао развијати живот 
из неорганске природе која је постојала у 
првобИтним фазама развоја на Земљи. 

Питање постанка живе материје од неор
ганске, неживе, третирано је и теоретски и 
експериментално. У лабораторијqtМа -су вр
шени многи радови и · постигнуте мног.е син

тезе комплексних материја. Формалдехид и 
њег.ови iполимери могу се произвести уза

јамним дејством простих гасова .. Већ одавна 
је познато да се дејством воде на просте кар
биде добијају смеше угљоводоника; н.а пр. 
дејством воде ·на калциум карбид И алуми
ниум карбид добија се ацетилен и метан, а 
из карбида техничких елемената као ура

··~иума могу се добити много комплексниј.а 
Једињења под истим условима. Створена 
комплексна једињења у даљим реакцијама 

са другим неорганским једињењима могу 
дати друга сложенија комплеК:сна једињења. 

. Живот на ЗемЉи nочео је пре неколико 
милИона гоДина, веро~атно као резултат из
весних · хемиских процеса, али треба имати 
У виду да атмосфера онда ниј-е имала сада

·ruњи састав (20% кисеоника и 80% азота). 
Врло је вероватно да је онда бИло много ви-

·. IUе угљ_ендио~сида, затим метана од реакци

. је воде са карбидима метала и најзад,· вода-

никсулфида и сумпор-диоксида од јаких 
вулканских дејстава. · 

Ови гасови су из садашње атмосфере 
ишчезли, односно дошли на најнижу меру, 

·услед хемиске активности живих бића, а то 
су фотосинтеза, диса:Ње и фоТоредукција. 
Сви ови процеси, · изв:ођени од живих · орга
низама ће и даље, кроз неколико хиљада 
година, мењати гасни састав атмосфере и 
у·сло·ве на ЗемЉи. Чиљеницу да се · сада на 
Земљи не могу стварати живе материје из 
неорганских извора треба објаснити отсу
ством таквих· услова који су постојали у вре
мену организqвања живота на Земљи, одно
сно присуством живих организама који су 
свој ом животном активношћу довели до не
станка тих усл.ова: 

У великој разноликости живих органи
зама који се налазе на Земљи постоји једна 
основна карактеристика, сличност х-емискоr 

састава свих живих организама. . 
Модерна биохемија је открила да су ор

ганизми бактерија и сисара међусобно више 
слични него различити, пошто садрже исте 

или врл-р сличliе састојке. · 
У току неколико хиљада милиона годи

на Земља ј е била без живота, а органске 
синтетичке реакције су се, захваљујући 

условима, могле вршити и ·образовати ск:у
пине. На основу мноrих експерименталних 

Података може се закључити да су основне 
органске суПстанце на којима је заснован жи
вот, могле бити произведене релативно про
стим неорганским процесима. Можда једино 
важније једињење од . кога су мноГе друге 
супстанце биле произвеД~не ј ~ст~ · форма.Лде-



хид. Ово једињеље је било образована међу
собним дејством простих гасова, на пр. угљен

диоксида и водоника. 

У другим експерименталним радовима 
показало се да се од формалдехида и метал
нИ:х хидроксида могу образовати дихидрок
сиацетон и глицералдехид - продукти основ

ни За образоваље живе материје. 

Многи експериментални радови показу
ју да се аминокиеелине - саставни делови 
комплексних супстанци могу образовати од 
веома простих суnстанци. Од смеша амони
јака, метана, водоника и воде су под деј
ством електричног пражљења добивени ~кс
периментално глицин и аланин, а друга се

рија експеримената у којима су били упо
. требљени раствори формалдехидних · 'nоли
мера и калиум нИтрата при јакој СунчевоЈ 
светлости, дала је многе аминокиселине, на
,рочито у присуству хлорида гвожђа. Ту спа
дају _ глицин, серин, пролин, хистидин, ва
лин, аргинин и аспарагинска киселина. 

- :Уопште, има ·· ... многих експеримен:та~х 
доказа о TOI\_{e да се .основна органска једи
њења, састојци компле~сних једиљеља жи
вих ткива, могу изградити од простих неор

ганских и органских једиљеља. Једина 
тешкоћа у овоме проблему је у томе .да се 
докаже да су услови на Земљи пре . више 
милиона година били такви да су се ове хе
миске реакције могле извршити. 

. Многе фино расподељене материје као 
што су кварц, песак и др. nоседују једну 
физИчко-хемиску осоQину, познату под име
ном адсорпције. Захваљујући тој особини, 
Х·емиске скупине се могу концентр<>:вати, ме

ђусобно приближити И приНудити да хеми
ски реагују. Ако се једна разређена смеша 
протеина, липида и других таквих супстанци 
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доведе у контакт са неком таквом фино ра-: 
споређеном материјом, смеша постаје кон
центрованија и реакција се врши много б~
же. Ово су експериментални . подаци КОЈИ 
иду у прилог хипот-ези према . којој су први 
организми настали из органских скупина на 

фино-расподељеној материји - песку. 
Неке од .ових скупина су уНутар себе из

вршиле циклИчке јреакције што је дове:71о 
до ствараља нових материја. 

у закључку се може истакнути да је жи
вот на Зе:мљи у директној зависности од ат
мосферских и · геофизичких особина наше 
планете. Очигледно је да су се на другим 
планетама са сличним условима морале из

вршити исте или сличне хемиске односно 

биохемиске реакције. Ми још увек . немамо 
довољно информација . о условима на другим 
планетама, али најновији развој астронау~ 
ТЙКе nружа веома · добре перспективе у том 
смислу./ Засада, ипак, има довољно матери
јала који показује да ~е на другим плане
тама налазе органска једињења и;ако непо

знатог састава. Сем добро nознатих обојених 
површина Марса открив·ене су у апсорпцио

ном спектру планета осцовне органске С-Н 
везе. Облаци Венере такође укаЗују на при
суство органских једиљеља. За Јупитер се 
зна да има атмосферу, састављену претежно 
оД метана. Од познатих реакција метана под 
утицајем разних видова радијац~ја претпо- 
ставља се да фамозна "црвена п ега" потиче , 
од полинукл~арних ароматичних угљовод?.

ника, насталих под извесним условима . бд 
ацетилена. 

Теорије и ·експерИментални подаци у 
· вези са условима на · другим планетама до
пуштају предвиђаље да је живот у васиони 

врло распростраљен. 

И-н,~. Павле Павлов 

ёОVЕК U V ASIONI 

Smatramo da је potrebno najpre da malo ЬliZe 
.i detaljnije objasnimo sam naslov koji smo dali ovo
·me ~lanku. Postoj-e otprilike· ~etiri etape ostvarenja 
covekovog leta u vasionи. То sи: 

·а) . Covek u satelitи, tj. let ро pиtanji ako Zemlje, 
Ь) Let ~oveka . na MesecJ . 
с) Let do blizil1 ра i dal]i•h planeta, tj., ·letovi и 

okviru Sиn~evog s-istema i 
d) Pravi vasionski Ietovi (и najsirem smislи). 

1 
Pri ov~me s~ иvek ~razumeva i mogиcnost po-

vratka vas1onsk1h риtшkа n~ Zemljи. 

OCigledno је da izmedu navedenih etapa postoje 
ogromne razlike u mogиcnostima ostyarenja, u teh
ni~kim resenjem proЬlema koji 'se javljaju kao i 
и vr~menskom trajanju leta. Zato- mozemo recf da, 
u relativno Ьlizoj buducnosti, postoje ·realne mogиc
nosti za ostvarivanje covekovog · leta u satelitu, od-
nosno na Mesec. . 

I . - Vrste vasicmskih letilica 

Smatra se da uglavnom postoje tri vrste vasiori
skih letelica: 

а) Satelitska »Kapsula,1«, Ь) Vasionska kaЬina · i 
с) Vasionski brodovi 

Za letove ро putanji (satelitske), kao i na Me-:
sec, slиZice uglavnom prve dve navedene vrste. U da-
ljem izlaganju _ mi cemo se zadl'Zati na njima. · 

Pod »Kapsulom« ovde podrazumevamo malu ka
Ьinu sa jednim covekom koj~ se kre6e ро putanH 
oko Zemlje, kao njen -Vesta~ki s·atelit. Ovakav pro..:
jekt је vee u stadijumu ostvarivanja. То је npr. · ·ро ... : 
znati ameriCki NASA (National Aeronauties Jm·d 
Space Administration) - PROJECT МERCURY . . 

Vasionska kaЬina pretstavljala bi kon:struktivn.o 
jedan manje ili vise nezavisan deo vasionskog broda 
manjih dimenzija, pomocu koga Ы. Ьila ubacena u · 
putanju npr. Zemlje Ш Meseca. Imala bi vi~ ~la
nova posade, i slиZila za kraca i dиZa putovanja. · . 

Razmotricemo sada proЬleme i opasnosti na koje 
covek nailazi i naici се pri svojim pokusajima pro ... , 

.... dora u vasionu. · 
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II. - ProЫemi i opasnosti vasicmskih letova 

Velic~na, t~ina, raznovrsnost i slozenost, а uz to 
јо§ i nepotpuno poznavanje proЬlema koji se javljaju 
pri _vasionskim letovima, cine ove letoчe vrlo tesko 
ostvarljivim, same letelice vrlo komplikovanim i 
skup1m, а uz to .svi ovi proЬlemi indiciraju mnogo
.brojne opasnosti koje vreЬaju coveka pri njegovim 
Ietovima kroz vasionu. Zato su rizici i mogucnosti 
иdesa kod ovih letova vrlo veliki, sto sa druge stra
'ne zaћteva izиzetno visok stepen sigurnosti funkcio
nisarija ~vih primenjenih uredaja. 

ProЬlema i opasnosti ро coveka ima mnogo: ve
liko ubrzanje, gubitak teze, temperaturske i atmo
sferske promene (relativni vakииm u svemiru za~teva 
stvaranje vestacke atmosfere u kablni), radijacije, su
dari sa meteoritima itd . . 

Covek mora Ьiti snabdeveri kiseonikom, hranom 
i vodom. Mora kontrolisati prisustvo ugljen-dioksida 
(СО2) koji је sinrtonosan ako ga ima •preiko 10% u va
zduhu. Stetni •su takode ugljen monoksid, amonijak 
iz mokrace, metan, fenol itd. Dalje ima niz proЬle
ma пiedicinske prirode (fizioloski, psihicki i sl.), . u 
koje mi ovde necemo detaljnije uiaziti. 

Razinotricemo sada,t detaljnije prethodno nave
dene proЬleme. Pri ovome cemo se na pojedinim za
d:rZati dиZe Ш krace zavisno od znacaja koji im se, 
bar za sada, pripisuje. 

1·. - Veliko ubrzanje 

Da •Ьi se savladao ovaj, jedan od prvih proЬlema 
na koje covek nailazi pri letovima u svemir, ucinje

, no је do danas uglavnom sledece: 

а) Postignuta је izvanredna izdrzljivost istreni
ranost organizma posade, 

Ь) Pristupilo se koris~en_ju posebnih tzv. »anti 
- g« odela 

с) Vlieno је postavljanje posade ~ n.aj-pogod
niji polozaj, zavisno od pravca i smera delo
vanja ubrzanja. 

Na sl. 1. data је promena brzine i ubrzanja pri 
lansiranju· satelita na putanju oko Zemlje i njego
vom povratku sa putanje. 

Napomenimo da је pri povratku potrebno uspo-
ravati satelit, ali tako, da postignuto ubrzanje pri 
povratku bude priЬlizno jednako onom pri lansiranju. 
Kriticni trenutak pri ovome је tzv. »иgао povratka« 
koji odreduje vreme trajanja. povratka na Zemlju. 
Ukoliko је ovo vreme krace, krace . · је 

1 
i delovanje 

ubrzanja, ра se moze dozvoliti njegova ; veca· vred
nost, ali razume se jos uvek ispod kriticne. 
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Izdiz1jivost coveka prema ubrzanju zavisi s jed
ne strane od polozaja njegovog tela prema pravcu 
i smeru ubrzanja, а s druge od vremena trajanja 
ubrzanja. Izvrseni su mnogobrojni eksperimenti (na 
centrifиgi). da Ьi ~е nasle ove zavisnosti. Rezultati su 
prikazani na sl. 2 · i sl. З. · 

POI.oZA~ N4JVECE PRAVA с POLOZAJ Nft'ЗМAJOE 
/ZOflZLJIVOITI UBRZI\tiiJA IZDilZL11VO.TI 

~r .-Ј',.ф". Э5 D t ~ ::1 -,1 \ 
IA) Jlt11'0PL1fl\l 11 ""DU· ".А 
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·Slika 2 - Ртотеnа izdт~tjivosti na ubтzanja, zaviвno 
· od тaznih potozaja. -covecjeg tela. 

Slika 2 prikazuje promenu izd:rZljivosti ubrzanja, 
zavisno od raznih polozaja covecjeg. tela. Slika З pret
stavlja krive izdrzljivosti ubrzanja (do 15 g), u za
visnosti od vremena i polozaja. 

Napomenimo na kraju da pored niza eksperime
nata . na Zemlji i sovjetski podaci о Lajki govore о 
promenama na srcu i organima za disanje usled dej 
stva velikih ubrzanja. 

2. - Bestezinsko stanje pri letu u vasionи 

Kada kaЬina (satelit) sa covekom ude u putanju, 
centrifugalnџ sila koja delиje na njega anulira delo
vanje Zemljine teze, sto dovodi coveka i druge pred_
mete u stanje bez tezine. Dosadasnji eksperimenti 

uspeli su da dovedu ooveka 
u stanje bez teiine u traja
nju od oko 12-15 sek. 

Ј edno od re5enj а gomj eg 
proЬlema је 'Stvaranje . vesta~~ 

· ke gravi.tacije u odeljenju za 
posadu, ·ukoliko se besteZin
эko stanje Ьude poka.zalo kao 
tezi pro~lem. 

З. - Dekompresija 

Slika 1 - Promena Ъrzine i ubтzanja ртi tansiтanju 
na putanju oko Zemtje i povratku sa putanje. 

Ј edna od glavni-h opasno
sti ро sve buduce astronau,te 
је g;ubltak (pad) pritiska u 
ka.Ыni, odnosno gu·Ьitak ki
seonika neophodno potrebnog 
za odrZavanje zivota. Ма ka
ka:v otvor na kВJЬini us1ov
ljava gwbltak ovog -gragoce
nog gasa. Zatq је hermetic
nost svemirske kaЬine osnov
ni zahtev. Uzroci~ Ьioloski 
efekti i drugi aspekti dekom
presije u kabini su vrlo ra
znovrsni. Proces dekompre
sije је oblcno prilicno spor. 

! 

1 ,, 
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i~et kroz va'sionu svaka
ko .dovodi do kolizije sa' me
-teoritima. W-hiple. Grimmin
g~r, i drugi iZvr-Si}i sи pro
raiCune verovatnoce sudara 
sa meteori.tima i . proibljanja 
ikabine. Zato se · zahtevajи 
tacne purtanje' satelita; kako 
Ьi stvarne opasnosti . od . me
teoтita · -mogle da budи odre-
derie. . . 

Dekompresija koja је re
zultat probljanja kablne ·od 

· strane meteorita odredena је 
de~Ьljinom · zida1

, frekvencijom 
sudara i vтemenom delova
nj а tj. vre.menom izlag.anj а 
kaЬine dejэtvu meteorita. 
Ipak, uopste uzevsi,. otvori 
usled probljanja meteorita su 
vrlo mali. . Zэ,'visnost izmedц 
velicine otvora i pada . priti
ska tj. ·guiЬitaka ki~eoni'ka u 

· -kaJblni data је noniogramom 
na sl 4. 

SZika З · - Krive izdrzljivosti na ubrzanja (do 15 g), 
и zavisnosti ·od vтemena i polozaja 

Ako је иsled raznih ot
vora u konstru.J:reiji nemogu
ce hermeticki !Zatvoriti kabl
nu, vamo је vrlo tacno odre- · 
diti gubltke kiseonik.a radi 
odredivanja · njegove potrebne 
rezerve. 

Studije Beisher-a pokazuju da pri dekompresiji 
dolazi do dehidracije i isparavanja tecnosti iz tela. 
Medutim, ako se dekompresija u vasionskom brodи 
Ьlagovremeno primeti, moguce је smanjiti njen efekt 
dok .se otvor ne zatvori. Ovo se moze postici pogod
nim konstrukcijama, stvaranjem npr. posebnih her
meticki odvojenih odeljenja, s.to omogиcava lokali
zaciju poslE7dica dekomJ>resije. Razume se da . brzina 

NOMOGJ<AM PROTOKA -
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Slika 4 
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TEMPERATЏlUI Џ · KABiNi 70'F 

Zavisnost izme<tu velicine otvora · pada 
pтitiska u vasionskoj kaЬini. 

dekompresije z.avisi pored ostalog i od velicine otvo
ra. Ponovna kompresija tj. rekompresija kоји је po
trebno izvrsiti posle dekompresije, takode mora Ьiti 
postepena. Eksperimenti sa zivotinjama pokazali su 
visok stиpanj smrtnosti pri brzoj rekompresiji. 

4 - Zrace~je 

Jednu od nepoznatih · i neocekivanih opasnosti 
vasionskog leta otkrili sи americki sateliti »Explorer«. 
То је jaka radijacija na oko 600 milja od Zemlje. 

· Da li ova radijacija potice od kosmickih zrakova, pri
. sиstva Suncevih X-zrakova,. protona i elektrona ve
likih brzina, zasada jos nije potvrdeno. Intenzitet 
ovog · zracenja se procenjuje na 0,06 rentgena (т) na 
cas. Maksimalno dozvoljena doz.a је 15,6 т u tokи 10 
dana (ро АЕС). Merenja koje је izvrsio »Explorer IV« 
pokazala su jacinи od oko 2 тlh na 1380 .milja iznad 
JU.Zne Amerikё. Poznato је da zracenj-e jacine 10rlh 
u toku 60 casova dovodi do 10Оо/о smrtnosti. · 

Ako izmerena radijacija pripada ~labljim X-zra
cima, kablna se mooe .zastititi. Ali osnovne kosmicke 
cestice raspolazu energijom reda vise Ьiliona elek-. 
tron-volti. Zato one lako mogи da probljи zatverenи 
kablnи. Ako је zastitna masa postavljena izmedи 
coveka . i cestica iz vasione, npr. · kosmickih zraka, 
onda · ti zraci .mogu Ьiti иsporeni, ali ipak mogи stvo
riti razna Ьioloska ostecenja. Nepodesna zastita moze 
blti katastrofalna. Mi zelimo zato da adredimo pri
rodu radijacija. Jedno od resenja ovog proЬlema,a 
ujedno i eliminacija tj. uklanjanje zastitne mase (ci
me se doblja и smanjenju tezine), jeste mogиcnost 
izuzetno brzog leta kroz polje radijacije, Щ le~ kroz 
delove prostorцl slobodne od radijacije, ukoliko oni 
uopste postoje. · · 

OS~ТLJIVOST · COV&KA NA RADI::JACI~E 

,Aё.INA · 
с------ (lql,- tн%SIIWТ.:.___----~ 
~----- ~50, . . $"(Ј~S~Т. . 

Slikit 5 

>'or----ЖJOI' ---94! 0Z6/L7.Ю ""V'.C 
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Reagovanje coveka na izlaganje iadija· 
cijama. 
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s obzirom na vaznost proЬlema radijacija pri
kazacemo shematski na sl. 5 reagovaђje · coveka pri 
izla•ganju radijacijama. • 

Buduci vasionski letcvi mogu zahtev_ati upotrebu 
nuklearne energije i putnici mogu Ьiti izlozeni radi- • 
jaciji vecoj . od 0;3, т n~qelj~o. Pod o~iJ? usl.ovima 
prekomemo IZlagaщe dob:t.]a v1d opasnosti 1 ро sam let · 
i moze se javiti paralelno sa drugim teskocama i oi>a
snosЧma. Potrebe leta 

1 
Ш iznenadni slucajevi mogu 

zahtevati izlaganje raiiijacija'ma pojacanog intenzi
teta, tako da proracunati rizici mogu Ьiti daleko pre
maseni. 

Posledke stalnog ili ,povremenog izlaganja radi
jaciji nisu jos sasvim jasne, ali u svakom slucaju 
skracиju zivot, izazivajuci cesto ieu~emiju i drиgo, 
ostecenje tkiva .. 

5. - ProЬlem temperatиre 

U · ceinu se : sastoji ovaj proЬlem? 
Poznato. је .da su и pogledu izdrzljivosti t~mpe

ratиrnih promena ljudske gran.ice vrlo иske. Covek 
mora и z.atvorenoj kabini da kontrolise temperaturu 
i vlagи. Ova .koatrola o-bиhvata celokupnu promen
ljivu radijacij1;1 izt;nedu spoljne povrsine ·li!a~Ьine · i svih · 
tela cijim је radijacijama ka'Ьina izlozena. Tempera
turna ravnoteza э];)oljne "povrsine kablne odredena је 
spoljnim radijacijama od kojih sи ugl'!vnom · dve _ 
najja~e: radijacija'< Sиnca i Zemlje. Moze se reci da 
temperaturna ravnote~a ~ v.asionske kablne zavisi od 
jacine radijacije, toplotnog kapaciteta omotaca kablne, . 
putanje leta, · kao i vremenoskog trajanja izlaganja 
kaЬine · direktnom Sиnc~vom zracenjи komblnovanom . 
sa reflektivnom radijacijom sa Zemlje. . 

U i.tnutrasnj1osti kablne oprema i posada (pиtnici) 
pretstavljajи stalpi izvor toplote. Ovu dopunsku to
plotu и ka.blni treba izraciti preko .spoljne povrsine 
Ш је иdaljiti na neki drugi nacin. Vakuum i radija
cija и prostoru · тоgи ozblljno ostetiti spoljni omotac 
kablne na kome · se mogи poj.aviti pиkotine, pojave 
ljиStenja, prpmene 'Ьоје itd., sto sve moze potpиno" 
poremititi terinicku ravnotezи. Zato sи nam potre'Ьne 
tacnije informacije о ovom jos · nedovoljno poznatom, 
ali vitцf.l.no" vaznom poЬlemu. · 

Pri povratku, · vazduh u .1Ьlizini spoljne povrsine 
vasionskog broda zagreva se usled kQmpresije u bli
zini _ tacaka zaustave i trenja u granicnom slojи. Ovo 
zagrevanje ·raste sa .. kvadratom brzine i pri hiperso
nicnom letи · stvara realreije koje menjaju hemiskи 
strиktџru vazduha. Navescemo u tabeli Т-1 najva
znije hemiske reakcф~ kao fиnkcije temperattire pri 
raznim· brzinama, · na visini od 100.000 st:opa. -
) ~~~;>'' 

Т-1 -~-:_~kcija __ ~~ Temperatura °F 1 ; Mach 

Vibracija 

Disocija-cij а 

Jonizacija 

. 1500 
4000 

14()00 

4 

7 

17 

Zato је jedan od najvaznijih , proЬlema · pri ро-. 
vratkи, · smanjiti b~u leta, i1i omoguciti hladenje: 

\ . 

6. - ProЬlem dobljanja ki.Seonika -;- ventilacioni 
·sistem · · 

Za \POSade vasionskih ' brodova i nekib_ Ьuducih 
vazdиhoplova potrebno је stvoriti ve8tacku atmo-

\ sferu. Ovde сепiо pri.kazati jedan ventilacioni sistem · 
(zatvoren) koji omogиcava normaln.i ciklus disanja. " 
Jasno је da taj s~stem ne sme da poremeti bloloske 
procese coveka, da izazove fiziolo-Ske smetnje i sl. 
On mora da stvori . dovoljne koliCine kis~onika, kao 
i da · иkloni produkte meta'Ьolistickih procesa и tе1и: · 
ugljeridioksid, vodи, toplotu, zadah i toksicne gasove. 
Takode је potrebno odrzavati povoljan i stalan pri- · 
tisak. Sve su ovo posebn-i tehnicki i medicinski pro
Ьlemi koje Ьi . tr:ebalo . obraditi и . posebnim clancima. 
r-Javescemo ovde samo· da nizak pritisak iz.aziva hi
Poksiju, ~qleзt koja smanjиje sposobnost coveka . za 
rad kao { moc rea1govanja i koncentracije. Dalje, za
dah i ·toksicni gasovi pretstavljajи takode vrlo ozbllj
ne · smetnje. ~ао · jedno od boljih ·dan.asnjih tehnic-

kih resenja prikazan је na slici 6 sematski jedan 
zatvoren sistem koji vrsi . ventilaciju i respiraciju, а 
koji pretstavlja usavrsenje ranijeg sistema korisce
nog u gondolama balona i1i pri dиgim putovanjima 
pod morem. 

Navedi.mo jos da је ovaj sistem pokazao pred
nost nad »otvorenim« ciklusom u pogledи velicine; 
tezipe i ':'isokog stepena sigитnosti fиnkcioдisanja. 

00 ~OV~KA 

t.tczreV04e к«ОN!к:А 
2. vc.~<JTILI ZA covoo.oCNOo 

~CwULATOil 1/ISOICOG PlltTISI(A 

3. SISТC М ZA I(()N71IOUJ PfliТISICA 

l.i. 1-PSOI!ВEe cq~ 

5. GJ.SNA 1 PUHPA 
6. A:'O~OL.A ТЕМР€R.АТ. 1 VL.A,GC 

КА CovCК:.U 

SZika б - Shema zatvoтenog ventilacionog sistema 
za stvaranje kiseonika, 

! 
7. - Do-bljanje vode 

Poseban proЬlem pretstavlja dobljanje vode u 
svemirskoj kablni. Na zalost s obzirom na ogranice
nost prostora, nismo u mogucnosti da se ' na ovom 
mestu poz.abavimo i ovim proЬlemom. Navescemo 
samo da se dobljanje ciste vode za pice postize de-

. stilacijom vode za pranje i produkata covecijeg tela 
(npr. urine). Ovaj si·stem ·koristi sterilizovane sиnde
raste celije kao ·glavne filtere иz druge pomocne. 

~· - Тrajanje leta 

Dosadasnji letovi и vasionu (sateliti) blli su re
lativno kratkotrajni i nije Ьilo narocito tesko da sve 
funkcionise kako treba. Medиtim, ovo ne mora da 
bude slucaj pri daleko dU.Zim letovima (npr. do Mar
sa), sto u mnogome komplikuje sve proЬleme. U prvoj 
pri'ЬliznosЦ smatra -se da sigurnost leta opada sa 
vremenom ро eksponencijalnom zakonu: 

. 1 
. R = е -rt = ert 

gde је: 

R = sigиrnost leta, 
r = konstanta · rizika 
t = vreme leta. 

· Gornja jedna-cina ima samo · kvalitativnи vrednost 
ali ne i kvantitativnu, jer је vrednost konstante r 
zasada nepoznata. Bиduci vasionoski letovi pruzice i 
о ovom problemu potpunije i tacnije podatke. 

9. - Medicinski proЬlemi 

. Mi necemo ulcllziti u ove. proЬleme i pored njihove 
ozblljnosti i mnogobrojnosti. Navescemo samo · da је 
jedan od ozbiljnih proЬlema psiholoske prirode, 
иsamljenost i izo1acija coveka u vasionskoj kablni, 
sto moze dovesti do usporenih, ра i pogresnih reak
cija posrde pri radи, narocito u kriticnim, momen-
tima. · 

Na pocetkи clanka pomenиli smo americki PRO
JECT IMERCURY za izbacivanje coveka и tzv. »Kap
suli« na putanju oko Zemlje. Ovaj projekt је u sta·
dijumu ostvarivanja. Blizi podaci о njemu mogu se 
naci u ovom broju »Vasione« na strani 82, uz odgova
rajuca objasnjenja pojedinih delova »Kapsule« koja 
su data ispod slike. 

Ostvarenje i uspeh ovog projekta doneee nova 
iskustva i цоvа saznanja koja се ko:r:"isno poslиZiti 
covecanstvu u njegovim daljim naporiJ;na pri osvaja
nju vasione. 
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Jasno је da ·stupiti na prag vasione а narocito 
zakoraciti u nju, nije nim~lo lak proЬlem, _niti ј~ to 
stvar bliske -sutrasnjice. Ipak, jednog -dana се vas~on
ski brodovi postati stvarnost, а narocito hermetlcke 
kablne vrlo slozene, zavisno od namene da li su s!i
telitske za Mesec i1i za meduplanetarna putovaщa. 

Ost~airenje i uspeh ovog projekta donece nova 
sa motorom је od velike vaznosti za astronautiku. 
SmatТa se, .Cak, da •su one pogodnije da ponesu co
veka i da се pre doci do njihove realizacije, nego do 

stvaranja jednog posebnog, slozenog, herme~icki za-
tvorenog sistema karbine (gondole). . 

Sve ove ogromne teskoce blce ipak jednom ·sa
vladane bez O!bzira da li се se kao tehnicko resenje 
uzeti vasionski brod (sa motorom), vasionska kablna, 
-ili tzv. »Kapsula«. Dosadasnja ostvarenja u~vrs~uju 
veru :u · sopstvene snage, u· pronalaza~ki i nau~nic~i 
duh neumornog i genija~nog neimara - ~oveka. 

Aleksandar М. Stojanovic 

ОСЛОБОЂЕЊЕ Од. ГРАВИТАЦИЈЕ 
Човек је од свога постанка сужаљ грfiвитаџије 

и од ~вога постанка бори се против ље. Напори 
човеколиког мајмуна да се одржи на две ноге. и 
тежља преисториског човека да баци камен што 
даље да би погодио животиљу коју лови, први су 
несвесни кораци у напору ка ослобођељу од Зем
љине теже. Борба је заиста била неравна, па се и 
човек морао помирити са чиљеницом · да је чврсто 
везан за Земљу. И векови су учиНили да ови око
ви постану природи~ и неприметни као што је 
неприметан ваздушни океан у коме живиЈ>tю. 

Галилејеви огледи са телима која слободно па
дају, побудили су прву радозналост и показали да 
на сва тела на Земљи .!делује иста сила која им 
даје једнако убрзаље ка Центру Земље. Његови 
огледи и Кеплерови закони дали су драгоцен ма
теријал Њутну, · који је интуицијом генија осетио 
да закони слобоДног пада ·и закони кретаља пла
нета имају заједнички узрок. Из Кеплерових за
кона извео је да се тела узајамно прив:r1аче силом 
која је сразмерна љиховим масама и обрнуто сра
змерна квадрату . растојаља, а затим је овај Закон 
vопштио на сва ·тела у васиони. Овде је уствари 
би9 почетак свесне борбе са гравитацијом. 

Трећу кљигу Приициnца ("0 систему света") . 
завршава Њутн сл.еДећим ставом: "Појаве код не
беских тела и кретаље мора објаснио сам силом 
гравитације, али нигде нисам навео Н!ене узроке. 
Та сила потиче од неког ·узрока који ·· продире кроз 
средиште Сунца и планета не губеhи ништа од · 
свога дејства . . . Нисам могао да нађем · разлог за 
ту појаву из општих појава, а хипотезе не изми
шљам. Доста је да гравитација постоји, да делује 
по законима које смо развили и да је у стаЊу ца 
нам објасни сва кретаља небеских тела и мора." · 

Невидљива сила која нас веже уз нашу лепу 
планету ј~ откривена. Њено дејство је оnИсано 
једностав~ом једначином, а Њути тврди да се оно 
распростире по целој васиони. И ма колико да је 
овог великог човека мучила мисао о природи гра

витације, он се · ограничио само на констатовање 
љеног .дејства. АЛи ипак није могао да · не · до11а 
једну . хипотезу, сасвим непроверену у то доба : "На 
овоме месту могли бисмо нешто рећи. о оној мате
рији коiа продире кроз чврста тела и налази се у 
љима. Силом и дејством те етерске материје при
влаче се делиhи те.ла узајамно на најмаљим отсто
јаљима · · и · одрЖавају се у заједн;ици када се до
дирну'' . 

! , . 

Од Њутиа до Ајиштајиа 

6~~)'"' ~~~обни флуид, ова етерска материја која 
прожима сва тела · учинила се многим следбени
цима · Њу~на као подесно средство да се реше све 
дилеме и загонетке физичког света. Ова и·деја је 
доживел~ свој · нарочити проЦват у , другој поло
вини XVIII - века, . у доб~ наглог развитка кине
тичке физике. У духу новога развитка физике, а 
помало под утицајем старих али још живих идеја 
Декарта, многи научници покушавају да нађу ре
шеље . загонетке природе гравитације у кретаљу 
етера. Сада је етер добио више реалне карактери
~'l:'ике некога гаса, а маље личи на ону тајанствену 
Њутнову, материју. Осцилације етера, кретаље 

етерских струја, судари етерских честица и тела 
-то су, према научницима XVIП века,. узроци гра
витације и узајамног привлачеља тела. Очигледно 
да је намера била да се новим алатом кинетичке 
теорије гасова реше стари нерешени проблеми. 
Наравно сва та решеља · · Џ. Герапата, Уотерстона, 
Андерсона, Изенкрахе, Томnсона и Тета,. а и мнс;>
гих друтих, била су безуспешн~. Увек зе теориза 
објашљавала . само неке појаве, а остале. се. нису -

· с љом слагале. Њутнова основа остала зе зед~а 
. сигурна : ми знамо · како се тела . привлаче, али .не 
и зашто. 

Нова доба · 

Више од две стотина гоДина после Њутна један 
човек, чије ће име остати симбол двадесеттог века, 
поново ревидира Њутнове ставове - то је Алб~Р'l' 
Ајнштајн. Одбацује Њутнове појмове апсолутног 
простора и времена и са математичким алатом кога 
су створили Риман и Минковски отвара . нову . _ еру 
физике. Место два одвојена појма.: прост.ор и вре
ме, qн их сада посматра само у не.раздвојној ·. це• 
лини. Сам Минковски следећим драматичним .. ре
чиМа објављује ову идеју: "Од сада простор за · 
себе и време за себе постају само сенке, и само 
удружени заједно могу да одрже свој опстанак". \ 
Ма како да у први мах изгледа да .Гравитација 
не;ма никакве 'везе са појмом простора и времена, 
Ајнштајн је доказао да та веза постоји. Место 
Њутнових тајанствених сила које делују на даљи- . · 
ну" и :Привлачење удаљене маее, геометрија . четво
родимензиона'лних простора ствара привлачне сИ
Ле и то на исти начин на којИ би се "nривукле" 
две кугле постављене на затегнуто гумено платно. 

Услед . тежине и једна и друга кугла створила би 
удубљеље, а затим би се полако почеле да котр
.Љају једна према другој. По Ајнштајну, !tОнцен
трација материје чини да се простор деформише 
-- криви око те концентрисане материје. · 

Кривина простора зависи од концентрације 
материје, и она је већа уколико је више материје. 
Њутнов аксиом да тела иду по инерцији по пра
вим линијама важи само за · раван nростор. У 
кривом Ајнштајновом простору тела ће се кре..: · 
тати по -неким кривим лИнијама које конверг:Ирају 
ка великим масама. Тако су сада закон гравwга
ције и закон кретаља тела Дати једним податком 
___: геометријом четвородимензионалног простора. 
Ово је Qпет опис појава у · новој интерпретацији, 
а не и објашљеље порекпа гравитације, na иако 
ј'е тај опис савршенији од Њутновог; он нам· нИ
шта више не каже о природи гравитације. Ми се из ' 

· Ајнштајнових једначина увек враhамо на опера
Циону дефиницију, гравитационог поља. 

Иако лепота А}џштајнових мисли чини љегову 
теорију убедљивом и заокругљеном цели:Qом, ипак 
је низ савремених физичара оспорио љену потnу
ну тачност. Биркхоф; а затим Милн далИ су кори- ·'· 
говане теорије коiе су у неким својим резултатима 
ближе опит:Има. Позната три · податка која потвр- ' 
ђују Ајншта:јнову теорију : Меркуров перихел, са
вијање светлости у гравитационом пољу и пом-е..; 

. раље спектра звезда ка · црвеном делу, далеко C'f ~ 
још оц тога да буду аnсолутни и убедљиви докази- · _ 
теорије. 

ВАСИОНА Vll, 1959 број З 

Резу.п.тати Ајиштајиових теорија 

Ш1:а нам даје .А,јнштајнова теорија гравитације 
што би се могло искористити у техничком погледу 
за погон ва сионских бродова? У ствари врло мало 
и то углавном само познате ствари. Да се у пред
метима који слободно падају, локално елиминише 
грщштационо поље, познато је данас из опита са 
животиљама које су у ракета;ма летеле у - васиону 
и доживеле "бестежинско стаље" . Овде треба од
мах напоменути да ·. чисто . теориски није могуhе у 
ракети. постиhи потпуно "бестежинско стаље" . Увек 
he тело које се налази у кабини ' тежити ка центру 
маса целе ракете. Такође ни васионски брод неће . 
се дуже бавити у простору где је гравитација ком
пензирана утицајима суседних небеских тела. 1'о 
се може десити само у јеДном кратком моменту 
када брод пресече . неутралну линију и.џи неку 
чворну тачку. А то нема технички значај. Много 
важнија консею~енца теорије релативитета је да 
се гравитациона енергија пренесена гравитационим 
таласима може практично занемарити. Ово нам 

показује да · ствараље · заклона за гравитациону 
ене?сгију нема смисла. Фантастични метал "каво
рит енглеског писца Х. Џ: Велса нема никавог 
физичkог смисла, јер је заштита коју билокакав 
заклон може да · ств9ри тако мала, да се никаквим 
савременим инструментима не би могло констато
вати смаљеље гравитације иза заклона . 

Основни недостатак Ајнштајнове теориЈе гра
ви~ације пре~ставља издвојеност гравитационих, 
електромагнетских и нуклеарних појава. Иако је 
сам Ајнштајн осећао да су ове појаве узајамно 
повезане, до данас није створена једна целовита 
теорија поља, која би као специјалне случајеве 
давала електромагнетско · и гравитационо поље. 

Ајнштајнов покушај ствараља уједиљене тео
рије поља није још довољно оцељен. Према изла
гаљима · самога . Ајнштајна овај покушај је засно- · 
ван на чисто формалним логичко-математичким 
постУпцима (;Јамена /симетричног тензора гравита
ционог поља . несЈЩетричним, који треба да прет
ставља опште поље), па ова формална схема . не 
мора да буде стварно и. одраз природних· ·. појава. 

Иако је прошло прилично времена ·од љеног 
објављиваља ова теори~а није много протумачена, 
с обзиром да се : ради о систему нелинеарних јед
начина, врло сложене природе. 

Др. Хлавати, · који већ низ година ради на ра-
1 зради ове Ајнштајнове теорије уједиљеног поља, 
дошао је до следеhих закључака : 
1. Гравитационо Поље нема "поноре" -- · тј. грави

тација може бити само привлачна, а · не. одбојна 
, сил_а. · · 
2. Маса тела у миру и гравитација им~ју електро

магнетско порекло. 

З. Равни електромагнетски таласи немају своје гра
витационо поље (светлост). 

4. Бестежинска и одбојна маса немају смисла. 
5. При анихилацији масе и љеним преласком у 

енергију мора један Део енергије (врло малИ) 
да пређе у гравитационо зрачеље. . 
Црва и четврта ' тачка одричv сваку могvћност 

,.антИгравитације'' а друга потврhvје ве.зу међу по
љима, али не каже каква је. Последља показviе 
да при претвараљу материје у енергију · настаје 
rравитационо зрачеље. Пошто ДО данас није успело 
да се региструју ови гравитациони таласи .. веро-
ватно да су они невероватно слаби. ' · 

Новије теорије nоља 

. Иако ни Ајнштајнова т~орија уједиљеног поља 
НИЈе експери~ентално довољно повезана, у послед
ње време ПОЈавиле су се још неке теорије уједи
њеног поља. Хајзенбергова теорија је сувише нова 
да би се · о љој могла водити макар и делимична 
слика. Као и Ајнштајнова, она је основана на 
компликованом математичком формализму (место 
симетричних · и несиметричних тензора, он - узима 
и полусиметричне које описују мезонска поља) . 

Прва уједиљена теорија поља која даје не
што друкчије резултате од Ајнштајнове је уједи-

_) 
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љена теорија поља Буркхарта Хајма. Овај гетин- · 
генски физичар створио је шестодицензионалну ~ 
теорИју (!), која уједиљује теорију релативитета ·· 
са квантно~ механиком, обухватајуhи тако све по
јаве од космичких до субатомских. 

Тешкоhе око тумачеља четвородимензионалних 
теорија поља су огромне, па не треба ни говорити 
~акве су незгоде са шестодимензионалном. Сам 
аутор · није · у целини објавио своју теорију наво
дећи да хоће прво да је експериментално провери. 
За сада је објавио само следеће : сем основних по
ља електромагнетског и гравитационог постоје још 

и мезо - поља, -тј. поља чији је интензитет изме
ђу два наведена класична. Ова мезо - поља могу 
да имају · д~а стања. У првом, ксща је поље "кон
трабарично ' електромагнет'ски таласи могу да се 
непосредно претворе у гравитационе. У "динаба

ричном" стаљу електрична енергија се добија не
посредно из масе. Иако су ови резултати нови, они 
не стоје у опречности са основним законима фи
зике, нпр. са законом · у очувању енергије, · као што 

би стајао "гравитациони заклон" и "ант-Игравита
ција"i Остаје само да се испита да ли се може наhи 
физи~ка ~еализа~ија математичког оператора који 
у ~азмовоз . теорИЈИ веже · електромагнетску радија
ЦИЈУ · и густину масе. Сем Хајма на вишедимензио
налним . теоријама поља радили су Де Бит, Салзер 
и Кепелер. ' 

Веза uз.м.еЬу е.п.ектри-чиоz nрив.п.а-чења и zравита
ције. Фи.п.ософске теорије 

Још 1864 Целнер је покушао да користи други 
Веберов закон електродинамике за прорачун . пу
таља п.џанета. ртступаље пРема · ЊутнЬвом закону 
је било незнатно. Из овога је Целнер направио за
кључак · да је . гравитација не~а: · врста · сувиШка 

· електрично:Г привлачеља, а да су оба закона· не 
само формално него и · Стварно сродни. У Љеговом 
рачуну он је претпоставИо да потенцИјал честица 

. разне поларности превишава за веома малу велУ
чину :ik '.1040 потенцијал истоимених честица. које · 
се оцбијају. · 

Ову теорију је подржавао и Макс БоРн, а у но
нИје време бурмански научник Ф. Ба Х-'(IИ изводт-t 
једноставним рачуном да је гравитација настала 
као сувишак електричних привлачних сила. 

Чисто философско посматраље настанка грави
тације · без математичке разраде дао је енглески 
научник Ф. Хојл. Узевши да се васиона шири а 
да је гравитациона константа стална вредност, он 

је прет'поставио да се маса стално ствара и то брзи
ном од једног атома водоника сваких 109 година. 
Р. О. Кап тврди да се ·материја ствара континуално 
у целом свемиру, али ца v исти мах и нестаје и 
то без одаваља енергије. Ово ишчезаваље је нај
јаче онде где · је материја нагомилана. Локална 
:контракциiа маса цаје гравитацију у близини мас~. 
Према овој теорији, која уосталом нема никакву 
потврду, iep нема тоталне анихилације масе, ва
сионски брод могао би да: се креће помоћу· анихи
лациiе и стваnања материје. Овај гравитацион·t 
дипол стваРао би око оваквог бР~ца отсуство гра
витације. За лет констант!'Iом брзином я:е би с~ 
трошила енергија, а за убрзаље морао би имати 
извор енергије. 

За све ове претпоставке нР.ма никаквог ослонца 
у експерименталној фИзиЦи. Ни новопро-нађена а•-т
тиматерија не понаша се друкчиiе у гравитацио
ном пољу од основних честица које су досаДа бил~ 
познате. Изненађеље се може caJII!o очекивати о,ч; 
теорије мезонских поља, која је још у развоју. 

Ексnери.М.еити са "аитиzравитацијо.м.:'• Левитација 

Под левитацијом се подразумева стабилно ле
бдеље предмета без механичке везе у гравитацио
ном пољу. Међу прве познате експерименте спада 
левитациј~ · малоr перманентног магнета изнад 
оловног прстена -потопљеног у течни хелијум. до..: 
вољно је да се у центар прстена спусти магнет, он 
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ће у љему индуковати електричну струју, која ће 
услед темnературе скоро у близини аnсолутне · нуле 
кружити данима, тј. све дотле док је хелијум у 
течном стаљу. У моменту када nочне да · кружи 
струја у nрстену, створиhе се електромагнетно nо
ље које he nодићи магнет и држати га на одре
ђеном отстојању док струја кружи. Иако изгледа 
да се ово врши без утрошка енергије (nepneтyy 
мобиле) стварно се троши енергија на ствараље и 
одржаваље ниске темnературе течног хелијума. 

Силе које одржавају магнет су чисто електро
магнетске и немају ништа заједничко са nониште
њем гравитационог nоља унутар магнета. Неки 
совјетски научници, у изјавама за штамnу nрет
nоставили су да се на темnературама у близини 
аnсолутне нуле истискује из магнета не само не
цагнетско nоље веh и гравитационо. Касније оз
биљне nотврде нису уследиле. 

Лебдење (левитација) у е~ектромагнетском nо
љу без специјалних стабилизадионих уређаја није 
цогуhе, а исто тако ни у електростатичком. Изни
Ј.'4аК чине дијамагнетски материјал и лебдеље у 
течном хелијуму. 

Појава т. зв. "гравитационих изотоnа" само је 
nроизвод несавесних nубликација. Ова материја 
требало би да "губи тежину'' ако јој се доводи 
ецергија. Сnомиљу се феритне коцке и слично. 
Qбавештеља· у научним часоnисима нем.а. 

Једно време су ексnерименти америчког физи
чара Таунсенда Брауна добили велики nублицитет 
у, штамriи. Браун је усnевао да кондензаторе у · 
оr~ику диска натера да лебде или круже око nро
водника који их је _ наnајао. Накнадно су се неки 
~асоnиси извинили за nреношеље ове вести. која 
је очигледно била мало озбиљна. 
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До данас из св11:х ексnеримената nроизилази да 
никоме није усnело довести у везу електромагнет
ско и гравитационо поље. Нико није измерио гра- · 
витационо Зрачеље, а nретnоста~Јка великог физи
чара Дирака да се гравитациона константа меља у 
току времена не може .се исnитати ради малог вре

менског размака у коме човечанство живи. · Најзад · 
nознати . астрофизичар Фриц Цвики недавно, на 
основу дугогодишљих nос·матраља, тврди да Њутнов 
универзални закон гравитације није тако универ
залан: по љему он вреди за растојаља од једног 
сантиметра до rteт светлосних година, а затим се 

nромена интензитета гравитације не nокорава за- _ 
кону квадрата растојаља веh нагло пада. Он ово 
закључ'ује из чиљенице да се звездана јата не 
скуnљају и даље у веће груnе. Ако би ова конста,;.. 
тација била тачна љене nоследице биле би дале
косежне . . Не само да би био · оборен Њутнов закон, 
веh би и Ајнштајнова теориј~, била нетачна, јер 

· се она у граничном случају сво.ци . на оnшти закон 
гравитације. · ' .. · 

И тако налазимо се на ·"клизавом" терену nу
ном nретnоставки а са мало nотврда. · Наравно да 
онда нема говора о ·инжељерској nримен11 неких 
антигравитационих уређаја. Све теорије, уосталом, 
баш искључују могућност антигравитације. Оно 
што остаје интересантно то је што економичније 
nретвараље једне врсте енергије у _другу, да би се 
добила оnтимална nропулзија васионског брода. 
Рад на овоме даhе велике резултате, али тек када . 
се nостигну фундаментална . оТК:риhа било на · тео
риском nољу, било на nрактичном. Ми иnак чека- . 
мо · још једног Фарадеј а и још једн<?г Мексвела. 

Инz. Урош Поnовиh 

На · дан 15 фебруара 1961 доzодић.е се . nо.м.ра-ч.ење · Сунца које ћ.е се 
као nотnуно видети и из неких делова наше зе.м.ље. За nос.м.атраЊе ове 
ретке а величанствене nојаве nриnре.м.ају се свu наши астроно.м.и, и, 
стру-ч.њаци и а.м.атери. Астроно.м.ско друштво · "Руђер Бошковиn" насто
јаЛе да њеzови 'ЧЛанови до-ч.екају ово nо.м.ра-ч.ење што боље nриnре.м.љени 
за nос.м.атрање. Зато he и "Васиона" убудуhе у свако.м.е броју, у овој ру
брици, доносити -ч.ланке, обавештења и n9датке о ње.м.у. 

ПОМРАЧЕ.ЊА СУНЦА У СТАРО _ ВРЕ.МЕ. 

Тешко је nронаћи и један нар·од на нашој nла
нети који у својој ближој или даљој nршnлости 
није обожавао Сунце. · Чак и стари Јевреји, у да
нима када би се вера у Ј ех ову поколебала, обра
hаху се молитвама Сунцу. За веhину nак Сунце је 
било главно небеско божанство, или једно од нај
главдијих, пошто се лако долазило до закључка 
да оно омогуhује живот и човеку и читавом Живом 
свету на Земљи. 

Како је онда стравично осећаље ужаса и бе
сnомоhности морало обузимати људе када .би nри
метили, изненада, да се блистави животворни ко
тур крљи са једне стране, да љегова светла nовр
шина nостаје све маља! Јер нестанак Сунца.....:_ а он 
изгледа неизбежан - значиhе смрт за · сва бића, 
проnаст света. Величина очајаља и страха nри не
станку и nо~ледљег Сунчевог з рака (nри noтny
ном nомрачељу) може се уnоредити само са вели
чином радости и усхиhеља када, nосле не дугог 

времена, nрви зрак nоново обасја Земљу и nоти
штеним људима nружи наду у даљи оnстанак. Па 
и животиље заnажају nомрачеље Сунца. Приме-

, hено је да се пчеле у то ~Јреме завлаче у кошнице, 
да - се мрави заустављају на своме nуту, слеnи ми
шеви лете као да је настуnила nрава ноh, а по не
кима, 1415 и 1560, nриликом помрачеља Сунца nти
це су о-д страха nадале мртве. 

· Радозналост нагони човека да тражи узроке и · 
објашљеља свима nојавама које се nред љиме оди-:' 
гравају. Ако су стварни узроци неких nојава не
nристуnачни његовом умном развоју, он he се за- _ 
довољити . и неким ирационалним објашљељем, 
nроизводом маште. Отуда у старих народа разна 
митска објашљеља nомрачеља Сунца и Ме.сеца. 

У егиnатском народу: али не међу ученим љу
дима, за nомрачеље се кривио бог Сет или Тифоњ 
Као што ј е Озирис nретставник реда и nр~вилно

.сти у nрироди, тако Сет nретставља и ствара не- ' 
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nравилности, изузетке, оnасности. Сет · је одједном 
nрогутао око ~ога Ра или Хоруса, а то је Сунце, 
na тако наста]е помрачеље. Други су говорили да 
се <;унце nомрачи зато · што xohe да га nрогута 
зми]а Anon~. Она из водних дубина наnада 
Сунце-Ра, док оно nлови _ по небеском · Океану а 
затим се враhа у бездну, · јер је nобеђује пос~да 
љегове барке. · · · · 

Легенда забележена у Индији говори о томе 
како су . бог~ви и демони хиљаду година мутили 
Млечни Океан, а онда се, на крају, nо]ави из љега 
божански лекар tанвантари носеhи белу чинију са 
наnитком бес~ртности. Та бела чинија беше Месец. 
Чим .се он ПО]ави, ~оч.е борба око наnитка. Демон · 
РахуЈ успе да nonи]e Један гутљај наnитка од ко-

Де.м.он Рахуј који, npe.,41.a индуско.м.· вероваЊу, 
nрождире Суице и Месец за вре.Аtе _ nо.Аtра-ч.ења (пре

. ::К{~улnтури из хра.м.а Сунца у Кdнараку, XIII 

јега се nостаје бесмртним. Но и Вишну }је био брз, 
те ~емону отсече главу пре него што је овоме гут
ља] nрошао кроз грло. - Али Вишну је уништио са
мо тело, док бесмртна глава остаје да живи и она 
~рогања Сунце и ~есец. Понекад успе да их nро-
ута- т~а наста]у љихова nомрачеља- али · по..; 
што РаХУЈ нема тела, Сунце и Месец убрзо nрођу 
кроз . љегов отсечени .врат и оnет светле људима 

.. Веh ]е Фонтнел (Fontenelle Bernard, 1657-1757) зна~ 
да. Индуси за време nомрачења улазе . у воду ве
РУЈУhи да тако nомажу СуЈiцу: или Месецу Да се 
ослободе Рахуја, а Руђер Бошко-
Вић да се тада прави ларма, не би 
ли се чу~овиште уnлашило. 
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међутим, и сасвим различитих објашљеља зэ nо
мрачеља. Одјебјеви мисле да се приликом nомра
чеља Сунце гаси, па га зато гађају. стрелама са . 
заnаљеним врхом. Финци nак држе да чаробница 
Лоухи, госцодар~а мрачне земље, крије Сунце и 
Месец У бакарнОЈ nланини, па се зато . неко · време 
не виде. Код Срба се још говорило да с;:е nриликом 
nомрачеља Сунце и Месец туку. Атанасије Стојко
виh, ученЈ:f харко~ски nрофесор, каже за оно:Га који 
У то веру]е: "Ова] сиромах мисли да су они (Сунце 
и Месец) тако на б_лизу, као он и љегова лудост". 

* 
Док су_ се народи забављали и задовољавали 

маштаљем, учени _ мисирски и халдејски свеште-
ници ~ ки~ески и грчки _ мудраци nокушаваху да 
откриЈу та]ну nомрачеља nроучавајуhи · стрnљиво 
загонетку · ис~исану у кљизи nрироде; Неоnходна 
беху дуготраЈна nосматраља. Она су, сре.ћом отnо
че~а доста рано: у Кини и Егиnту у треhој миле
НИЈИ n~e наше ере, . а у МесоnотамијИ крајем друге 
милени]е. Захваљу]уhи савесном бележељу nоја
ва, nристуnачних nосматраљу из. ових земаља, у 
току многих векова, откривена ]е извесна nерио
дичност У nонављаљу nомрачеља. Ова nериодич
ност лакше · се заnажа код nомрачеља МесеЦа док 
са Сунчевим nомрачењима иде много теже ai~o се 
не расnолаж~ другим nодацима и могуhностима 
до онима КОЈе су имали на расnоложељу астро
номи пре 4-5 хиљада година. 

Према кинеским подацима, за владе Чунг-Канга 
живљаху два астронома чија дужност беше nрет
сказиваље nомрачеља. Пошто је цар био nретстав
ник Сунца на Земљи, ова nојава тицала се љега у 
nрвоме реду и с~атрана је веома важном за целу 
државу. Док тра]у nомрачеља требало је riриређи
шати нарочите обреде, у којима је _и цар лично 
учествовао, како би се све среhно завршило. Али 
дворски астрономи Хи и Хо беху се одали nиhy 
и занемарили · своју дужност: Дозволили --су Да nо
~рачеље_ изненади и љих и ост~ле Кинезе, тако да · 
]е настала велик~ забуна када је оно nримећено . . 
Шта . више, они су уnраво тада били nијани. Према 
закоцима nредака, за овакав _злочин кажљавало' се 
смрћу, na су Хи и Хо :ж:ивотима nлатиЛИ своју не- . 
марност или незнаi;Ье. Судећи по овоме nодатку 
Кинези су веh Пре 2155 године пре наШе . ере, каД~ 
се рачуна да се ово . nомрачеље догодило, умели, 
бар nриближно, да израчунају када he бити nомра:.. 
чеље Сунца. 

Егиnатски свештеници нису, изглеДа, обраћали · 
нарочиту пажљу nомрачењима, па нису · ни дошли 
до н~чина за љихово предвиђаЉе. Диодор са Си
цили]е, истина, . тврди да се становници Тебе хвале 
како умеју да израчунају nомрачељ!:i алИ за ово 
нема nоузданијих доказа. У културн~м кругу око 
Средо~емнога Мора заслуга за ово nриnисује се 
Халде]цима; ма да · није сигурно да нИсу и они ову 
вештину научили од других народа. Познато је, 

,међутим, да су · у VIII веку пре наше ере халдејски 
. свештеници-ас!рономи умели да nретскажу rioмpa
чеља Месеца, иако ваљда не свако. Сунчева је 
било много теже nредвидети, јер док се Месечева 

Већина других . народа има 
сличне митове. Нека сибирска 
nлемена оnтужују за nомрачеље 
чудовиште по . имену Арахо, а 
Јермени_ знају за. два таква чудо-. 
вишта, као и Исланђани. И Сло
~ени су држали да неке немани 
зеду Суцце и Месец, па се ови 
~ато nомрачују. Отуда код Срба 
3едење Сунца или Месеца значи 
nомрачавање. Још у средљем веку 
беше у нас забележено како на
Род мисли да вукодлацИ једу Сун
Це и Месец о nомрачељу, па то 
nомиље и Дубровчанин · Шишко 
1\iенчетиh у једној песми. Има, 

Три nо.м.ра-ч.ења од zодине 1944 (једно Сун-ч.(!во и 
два . А1есе-ч.ева), nрема: Jakob Honiger, »Alman.ach 
fiir Erfurt« од исте године. 
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помрачеља лако запажају - довољно је д.а је Ме
сец над · хоризонтом и да нема обла;ка- де~имична 
помрачеља СунЦа, због љеговог великог сјаза, лако 
остају непримећена; поред тога, помрачеља Сунца 
много ређе се догађају за једно одређено место на 
Земљи; па и за читаву област. Некак.о ~е ипак до
шло до временског периода после козега се низ 
истих . помрачења приближно понавља. Тај _период 
звао се сарос, али помрачеља Сунца тешко зе било 
претсказати помоhу љега. 

Па Ипак ·. хроничари и историчари наводе да су 
неки МудраЦи из далеке прошлости умели да прет
скажу и помрачеља Сунца. Први међу љима био 
би Талес из Милета. Да ли од Египћан~ или од 
Халдејаца - извори се не слажу - он зе на~шо 
ту вештину па је предвидео да he се догодити зед
но помраче~е, оцо од 28 маја 585 пре наш~ ере. 
Због овога је постао нарочито славан. Та~ес зе ве
роватно означио само годину појаве, али за оно 
време и то је било много. Предвиђаљем помрачеља 
прославио се такође Хеликон из Сизике. Са м~ого 
више сигурности морао 1је израчунав~ти ове ?озаве 
Хипарх, па зато одушевљени Плинизе к;:iже. "К~
сније, Хипарх је за 600 година претсказао ход. дваЈУ 
небеских тела (Сунца и Месеца); ... време зе П<?
сведочило да он то боље не би учинио ни да .~е 
узео учешhа у одлукама природе". И Цицерон зе 
ваљда мислећи на Хип,?рха самоуверено · рекао, да 
су људи предвидели помрачеља Сунца и ~есе~а за 
сва будућа времена и израчунали им броз, тразаље 
и датум када he се догодити. . 

Учени људи, као и народ, морали су се питат~: 
шта је узрок помрачељима? Одговорити на ово низе 
биЛо сасвим једноставно, јер при помрачељу Сунца 
не види се Месечев котур на небу, нити се ма на 
којИ други начин, из посм~траља, може открити 
шта заклаља Сунце, сем да· з~ нешто округло,. При
меhено је, међутим, да се помрачеље Сунца до~ађа 
уве~ у доба младог Месеца, а после мноrоброзн~х 
посматраља показало се; да помрачеље настазе 
управо у . средини . времена које протекне од по
следље појаве старог Ме~ечевог српа д.о прве по
јаве младог српа - значи управо кад зе младина, ;·, 
па се Месец налази тачно испод Сунца. Могло се, 
с друге стране, закључити ~а ј.е Месец тами~ тело, 
са привИДЈ~им пречником кози зе приближно зеднак 
Сунчевом. Располажуhи овим чињеницама, стари 
астро~оми увидели су Да Месец мора · бити узрок 
помрачеља. У великој веhини случазева. истина. о 
младини Месец буде изнац или испод Сунца. али 
почекад прође тачно · између Земље и Сунца, па га 
тада помрачи потпуно или делимично. 

По неким подацима, прави узрок помрачења 
Сунца беше познат · Талесу, затим Емпедоклу, 
Анаксагори, Филолаусу и другима. Али сви љихови 
савременици нису делили· ово гледиште. Зна се, на 
пример, да је Ксенрфан· из Колофона прет~остав
љао . да се у :време помрачеља Сунце гаси, зер оно 
је ·као неки ватрени облак који се с временом 
истроши. Али углавном доста рано било је прихва
hено да је Месец узрок помрачељима Сунца. Плу- · 
тарх прича о узбуни ;која је настала међу Грцима 
када су, · вођени Периклом, са 150 бродова кренули 
против ·Пелопонеза. То је било 3 авгу~а 431 године 
пре наше ере. Сунце се ~зненада помрачило, а ту 
појаву војници схватише · као доше претсказа
ље. Видевши пометљу која је настала, Перикле 
скиде · своју хламИду . и заклонивши љоме ужасну
тога крманоша, упита га да Ли у томе види пред
знак несреhе. А када крманош одговори да не види, 
Перикле ће: "Па добро; каква је разлика између 
овог и оног; сем што је предмет који је изазвао · 
помрачеље већи од моје хламиде?" Грке је ово 
објашЉеље разуверило, што показује да им идеја 
да помраЧеље настаје услед заклаљаља. Сунца од 
стране Месеца није била одвише страна. · 

* 
Пошто еу помрачеља Сунца ретка појава за 

једну одређену област на Земљи, а осим тога иза
зивају дивљеље . и страх - нарочито потпуна по
мрачеља - описали су их многи, изложивши своја 
запажаља и осеhаља. 
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Иако Месец потпуно покрије и заклони Сув• 
чев. котур, .на Земљи ипак не завлада мрак као 
ноћу. Beh. Плутарх прим.еhује да остаје видљив к:а.о 
неки одблесак који чини да мрак не буде потпун. 
Али обично је ипак толико тамно да се, док је 
Сунчев котур потпуно заклољен, могу видети . зве
зде, углавном оне најсјајниј.е. Ово оставља нај
упечатљивији утисак на посматраче, па · не 'пропу- . 
штају Да то помену у својим извеwтајима. 

Диодор на пример каже, поводом појаве од- 3 
августа 310 пре нanie ере, ;,да се догодило помра
чеље Сунца т·акво, щ1 је дан изгледао претворен 
у ноh, па су се свуда, По небу виделе звезде". ~ви
зантиски летописац Теофан бележи да су се при
ликом помрачеља СунЦа од 686 године наше ере, 
које · се десило око 9 часова ујутру, јас}ЈО виделе 
неколике звезде. Ниhифор Греrорас, цариградски 
историчар и астроном, описује помрачеље од 25 
маја 1267: "У то време. Месец· је помрачио Сунд е, 
када се ово · налазило у четврrrоме делу _Влизанаца, 
а то је било на три часа пре поднева, 25. ма}а 6775. 
Помраче'Ње је било потпуно, око 12 прстиј.у или де
лова!). Око средине овога помрачеља владао јЕ:_ то
лики мрак, око Земље, .. да- су се појавиле много
бројне звезде". Ни· стари· ерпски· писци не пропу
штају да помену ПомраЧења. У јец~оме летопису 
забележено је под годином 1386: .~Помрачи се сvн;.. 
це првога ~ана месеЦа јануара у четврти час' (10h), 
на светог Василиј.а, тако да су се видел.е небеске 
звезде како испуштају необИчну светлост" .. Писац 
додаје да је ова "огљена и крвава Појава~' најав
љивала болести. 

Појављиваље звезда у време . тоталитетА, као 
што вицимо из навецен:Их примера, обична· је по
јава. Понекац је, међутим, замрачеље јаче нагла
шено него обично. Прича се да. је 1560 бито толИКо 
мрачнQ. да човек није могао· видети где да стане . 
яого'i\1, било је мрачније него усред ноhи. А и Халеј 
ie 1715 на први поглед приме'l'ИО Меркур, Венеру. 
Козу и Алцебаран, док је на j~liнoj мрачнијој · 
области неба голим оком избројао 22 звезде. . 

Има више лепих описа помра~еља Сунца из 
новијеГа времена, описа који показују како и шко
ловани људИ који добро · знају шта је помра11еље, 
Па и сами · астрономи, за~ивљени и са узбу}јељем 
посматрају ову појаву. Енглески· астроном Francis 
Baily (1774-1844) говори о својим осећањима у . тре
нутку наступаља nотпуног помрачеља Сунца: "Сви 
моји :мишићи наелектрисали су се и Обузел·а ме 
дрхтавица; поглецао сам у Сунце и спазио наiдив
нији призор који машта може створити. Наша· 
дневна звезда била је замељена кругом црним као ' . 
смола, окруженим сјајним венцем налик на . онај 
који се приказује око глава светаца. При овоме · 
поглецу остао сам запаљеч; изгубих доста драго
цених тренутака, тако да сам скоро заборавио 
сврху свога пута. Пре.мя. описима које сам читао, 
очекивао CRM па hy око Сунца видети Извесну свет
.пос:r, али бледу и сумnачн,r. а видео сам, меl;утим. 
блистави ореоЛ чији се сјај, веома јак уз ивицу 
диска, постепено смаљиваше и нестаiя.ше на Т{а~ · 
љини приближно једнакој пречнику Месеца ... " 

Један други чувени астрон ом, Fran~ois Arago · 
(1786-1853) · посматрао је помрачеље Сунца од 8 ју
ла 1842 из Перnиљана. Читаво становништво овога 
I'рада изишло је на улице и на прозоре да би по- : 
сматрало појаву. Араго каже: "Једва да сМо, нао.- ., 
ружани моhним дурбинима, почели да запажамо .: 
малу окрљеност западне ивице Сунца, када нас ·, 
силан крик, мешавина двадесет хиљада разлИчи
тих крикова, обавести да смо само за . неколико се- · 
кунди претекли посматраље голим оком двадесет·. 

хиљада импровизованих астронома . . . Од тога тре
нутка па до . на кратко време пре потпуног неста

јаља небеског тела, нисмо приметили у држаљу · 

толиких посматрача HИI.DTa што би било вредно · 

1) Величина Помрачеља рачунала се на прсте. 
Пречник Сунца делио се на 12 прстију, па помра- · 
чеље од 6 прстију значи Да је полови~а С~чевоr 
nречника била заклољена, од 8 прСТИЈУ да Ј~ за
клољено две треhине пречника, а од 12 прстизу је 
по11пуно nомрачење. · 
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помена. Али када је Сунце, сведено на узани кон
чић, почело слати на наш хоризонт .. веома осЛаб
ље_ну светло.ст, све је обузела нека ·:врста неспо
коЈства; свако . је ocehao потребу да онима око себе 
саопшти ''своје ~тИске. Отуда неко потмуло бруј а
ље, сл~чно бр~зању У;даљено!а мора ·после буре. 
Жаrор зе . постаза.Р све зачи и зачи уколико се Сун
чев · .срп тщьио; срп ишчезе; најзад,. светлост би на
гло . замељена мраком, и ову фазу nомрачења за-

Nova Upтava Astтonauti~kog dтuJtva VSJ iza
bran~ је .na njegovoj VII Godisnjoj skupstini, odr
~anoз 16 Jt.pla u Beogradu. Novi pretsednik Drustva 
зе profesor Prirodnomatematickog fa'kulteta и Beo
gradu pr Tatomir· Ant1elic, potpretsednici su pukovnik 
Ing. · ~osta Sivcev i puk9-vnik Miroslav Boras, sekre
ta~ Ing. Vlad~mir Gen.cic а ЬI~gajnik Dr .Miran Slaj
mer. U sledecem broзu »Vas10ne« dace se op8iran 
izvestaj sa ove Skupstine. 

· Endтu Hejli, pтetsednik Me4unaтodne astтonau
ticke Federacije (IAF), za vreme ·svog ma}skog obl
laska nacionalnih drustava - clanova IAF-e u Evro
pi i Africi, boravio је и .. prolazu i IPOla dana u Beo
gradu, sasta:vsi $е sa ~lanovima Uprave i · nekim 
aktivistima . Astronautickog druStva iz Beograda i 
,Zagreba, interesujuci . se za rad DrиStva i diskutu
juc~ о. nekim proЬlemima IAF-e. Ovo , pre svega и 
ve~ nзene reorganizacije koja се Ьiti sprovedena и 
sm1slu prosirenja aktivnosti, organizov·anja razmene 
strucnih informacija i . ukljucivanja и saradnju . sa 
U~m. · 

Na 1 Svetskom kongreS'U letenja и Las Vegasu 
Neva~a (SAD) prisu'Эtvova'O је i 'blvsi sekretar Dru~ 
stva шg. Vladislav Matovic. On је, kao de1egat Va-

, zduhoplov;nog · save~a .. Jugoslavije, иcest-.;ovao u radu. 
AstJюna";ltlcke kom1~1J~ Medunarodne vazquhoplovne 
federaciзe (FAI) kоза зе ovom .prilikom oddala svoj 
prvi1 sastana'k i odredila smernice svoje aktivnosti и 
neposrednoj buducnosti. 

Rad · Astтona.y.ticke sekcije Hтvatskog pтiтodo
slovnog drostva .(1957-59) svodio se uglavnom na 
od~avanje javnih 'predavanja о nf;ljnovijiin . •dostig
nucШla ra)tetne tehnike ј astronauti'ke, sto su .ostva
rena u toku posJ.ednjih godina, kao i na pisanje na
џcno~pularnih prikaza ·о prdЬlemiina koji su u vezi 
sa nJima . . 

Predavaci su · Ьili, · uglav·nom Prof. dr . . Davorih 
B.a~janac, Prof. dr. Leo .Randic i .Ing. Vat·ros1av Gru
b1s1c. Predavanj~ su odriavana na: faktiltetima ;- za 
studente (na ·odgovarajuбem nivoU), zatim na Narod
nim i radnickim · univerzitetima, :Domovima JNA i 
ЈRМ, kao .i u rnnogim skolama. 

U vremenu od 21-23 ~~ја 1959 godme .Prisu
stvovao је prof. Bazjanac II Poljskoj konterenciji za 
raketnu tehnikt:J i astronautiku u Var5avi. 
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бележила је попуна тишина исто толико тачно као 
и клатно нашег астроно1'4ског часовника . . . Пот
пуни мир владао је и у ваздуху: птице су .престале 
да певазу . . . После свечаноr ишчекиваља од око 
два м~ут.а, исто ОЈЈако сложно, са . истом .спонта
нoiii•hy, бурно пљескаље поздравило је појављива
ље првих Сун~евих зракова ... " 

Ненад Јанковиtt 

U okviru Male naucne knjiZnice Hrvatskog pri
rodoslovno~ drиStva izdata је brosura: D. Vidoslavic, . 
(prof. Bazзanac): »Legenda о letecim tanjirima«. 
· . . I~to. ta·ko prof. Bazjanac, prof. Randic i drugi 
aktiVIStl Astronauticke sekcije objavili su niz . cla
nakqt о raketnoj tehnici i astronautici u ::о Vjesniku« 
»Globusu«, »Prirodi«, »OsloЬot1enju« »Tehnickim no~ 
vinama« i drugim. ' 

. Clanovi Astronauticke sekcije posmatrali su u 
v1se mah~v~ kc;>~ekt.ivno , let ·. S.Putnjika i о tome .po
vremeno obзavl]Ivali krace ppkaze u dnevnoj stampi. 

Na inicijativu clanova Sekcije . nabavljeno је i 
nekoli'ko. najnovijih knjiga i pub'lf.kacija iz podrucja 
asronaut1ke. 

D. Bazjanac 

Astтonomsko-astтonauticka izlozba и Lozoviku 

· У. Ло~<?вИКу, питомом селу Поморавља, прире
ђена зе у част Дана младости, од 25 маја до 1 јуна 
ове године, Астрономско-астронаутичка изложба 
"Човек и. .ва сиона" . . Изложбу су припремиЛи уче
ници VII и VIII разреда Осмогодишље школе, чла
нови селенитске ескадриле "Лајка" из · Лозовика 
под руководством · свога професора rеографије · Ра~ 
домира Марков:Ића. За изложбу је било -велИко ·ин
тересоваље ·Не само код људи из Лозовика, већ и 
.код људи из . окол~их села. Кроз просторију За
друж~ог дома, где зе била смештена изложба, про
што Је преко . 2.000 посетилаца, не убрајајућ:и уче
,нике виших разреда . Осмоrодишње · школе Из 
Лозовика и других села који · су ·са . својим настав-
ницима nосетили изложбу. . 

На зиДовима су биле излепљене слике и чЛан
··ЦИ • . из области астрономије и астронаутике који су 
· обзављени у нашим дневним листовИма и стручн:ој 
штампи. Посебна .атракција изложбе били су мо
дели. раке:z-а од дрвета ~оје су ·сами ученици Изра
дили . у зазедници са свозим nрqфесором. ·Од ' модела 
су :.били ~:~зложени: немачка "V -2" ·. америчке Ван-
гаnn" Иf Ј· . Ц" · ' " k'!'..... " упитер- · совзетска "Т-3" и васионски 
брод Вернера фон Брауна. 

Ово је била прва смотра .рада селенита - ра
ке'l'аша", . која је· наиШла на добар пријем и р;зу
ме~а:ње како љихових другова тако исто и код ста-
ризих мештана. · 

· Р. М. 

1. 

i : 
'· 
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PROJEKAT MERKUR 

· Dovodenje u p~tanju oko Zemlje j~dn~ . celij~ 
. pode8en.e za vasionski let t.zv. kapsul_;, kоза Ь1 u ·se?~ 

tmala coveka, zatim је usp~no neos:~cenu :P~vr~t1t~ 
.na zemlju zajedno sa nj~nom . ~?-r~mom . ~ 1~p1tatl 
sposobnosti coveka u novo] sтеd1ш, to su сйзеv1 pro
"I-arila satelita sa ljudskom posadom, poznatog pod 
fmeriom »projekat Merkur«. · . . 

»Upr~va za Nacionalnu Aero - 1 A~tronaut1ku 
Sjedinjenih Americkih Dr~ava«. (U._ ~: NЭ:tн~nal Aero
na:utics and Spa:ce Admiшstrat10n) 111 skraceno »NA-: 
SA« na~injena је odgovornim organom za nadzor .1 
tehnicko sprovoderije ovoga projekta uz s~vetova~~e 
1 saradnju sa »Agencijom za Unapredeщe I~trazl
·v-ackih Projekata Odeljenja Odbran·e«. (Defense De
partement':s Advanced Resea~h Pr~з-ecis Agency). 
Januara о. g._ bilo је objavljeno, ~а зе za konstruk
ciju i izrad,u kapsule izabrana f1rma »Мс Donnell 
Corp.« . 1" d k 

Rad »NASA« na konceptu satelita sa зu s· . om 
posadom росео је jos u prvoj sedmici oktobra m~
seca pro~le godine, kada је jedna grupa astrot:?-aut1-
cara, pod Robertom R. Gilruth-om, rukovodн~cel? 
~rojekta, pristupila ovome ~adatku .. OVa .g~pa ko)C:· ~ 
neposredno podreden~ Dr. ~·Ье. Sllversteш-u, N.~ 
direktoru za ostvarenзe kozm1ck1h letova (»Th~ NAS~ 
Director of Space Flight Development«), smestena Је 
u istrazivackom centru Langley., poHgona Langley 
u Virdiniji. 

Kapsula: 1 - istrazivac horizonta (scanner), 2 :---: 
otvor - vratasca za иlaz и kapsиtи, З - mlazntct 
za иravnotezavanje oko poprecne i vertikatne ose (Z<J: 
р,·отеnи иgta nagiba и vertikatnoj i h.o~izontalnoз 
ravni), 4 - slozeni padobran, 5 - mlaznt~ za urav-
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Predvideni plan leta satelita opisan od »NASA« 
је sledeci: 
1.- Jedna pomoena in.terkontinentalna raketa:buster, 
· ubacice kapsulu sa eov.ekom u putaщu oko 

Zemlje. · . . . · 
1
. - ь 

2.- Priblizno kruZпa putanзa Ь1се usta зеnа n~ g.ru. о 
· · procenjenoj vi:sini od oko 100 do 150 sta~1~.':.~k1h 

milja t(160 .do ''240 km.) koja се ~111.o~c1t1 Z1VOt 
_ krиZenja satelita u trajanju od oko'-24 casa. 
з.- Silazenje ~а putanje росее~ upo~eЬom1 ~dnosno 

palj_enjem . raketa ' ,za .. koeenзe, kозе . su ugrfidene 
u telu sistema kapsiйe. · 

4.- Padobrani ·koji se takode n.alaze tu ugradeni, 
tЬice upotrebljeni posto vozllo bude usporeno 
pomocu aerodinamickog otpor~. . . 

5.- Sletanje се Ьiti omoguceno Ьйо na zemlзu bllo 
na · vodu. . , · t· : l"k" 
Prema detalj~om opisu, sat~ll~ . се ~ma 1 ve. 1 1 

aerodinamicki otpor, а bice stat1ck1 stabllan u siro-
kom dijapazonu brzina pri prolasku kroz atmosferu: . 
Satelit се Ьiti konstruisan tako, da odoleva svak?J 
poznatoj komЬin.aciji ubr~an~a; t?plotnog opt~recenзa 
(zagrevanja) i aerodinam1ck1h . slla k~kv~. Ь1 mog~e 
nastati prilikom ubacivanja u putanзu й1 vrac~nзa 
natrag, odnosno ponovnog ulaska u gu8ce sloзeve 
atmosfere. ' . х 1 k · 

Kapsula се imati Jtrajnje z.atupast obllk \,;е· а. оэе 
се Ьiti pokriveno zastitom prot1V toplote. T:zv. »S1st:~ 
za odrzavanje zivota« sastoji se od nar~1to P~~ese
nog lezaja z~ pilota za vreme ubrzavan]a; pr1t1sak, 

notezavar~.je zaobrtanjem oko uzduzne os~, б - .. ra~ . 
kete za kocenje (retro-rakete), 7 ~ amorttzer. k03't se 
naduvava pred sletanje padobranom па zemlзu, 8 
taplotna zastita (od beriliиmove legure). 
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temperatura i sastav atmosfere u kapsuli Ьiсе kon
trolisani; predvidena је takode opskroo hranom i 
vodom. 

Orijentacija kapsule u prostoru ·Ьiсе regulisana 
uredajem koji se ·sastoji od jednog instrumenta za 
orijentaciju i sistema reaktivnih -ml~znika. Ovi kon
trolnici се odrzavati kapsulu u odredenoj orijenta
ciji - polOZ.aju --:- za vreme krиZenja. ро putanji i 
postavi6e kapsulu pod odredenim uglom u ttenutku 
paljenj.a raketa za kocenje u cilju silazenja sa krиZne 
putanje i kruZпog ulazenja u atmosferu. Pilot се 
moci da Ьira rucnu ili automatsku kontrolu za vreme 
leta ро putanji. 

»Sistem za vracanje« bice takav da се omoguciti 
ulazak u Zemljinu atmosferu u manje od polovi:ne 
kruga putanje, posle upotrebe raketa za kocenje. Ove 
rakete се se paliti bilo signalom kontrolnog uredaja 
na Zemlji, Ьilo od strane samoga pilota, cime је mo
guce unapred odrediti mesto · silaska. · · 

Posto kapsula ponovo ude u Zemljinu atmosferu 
i uspori brzinu na priЬlizno 1 Mah, Ьiсе otvoren je
dan · padobran za kocenje u cilju stabilizacije kap
sule. U tom tr·enutku bice ispustena · metalna folija 
za utvrdivanje polozaja kapsul~ pomocu radara. Kada 
brzina bude u dovoljnoj meri uspqrena, Ысе otvoren 
drugi padobran za ateriranje i · to na visini koja је 
dovoljna da Ьi se obezbedilo spustanje. na zemlju Ш 
vodu bez o8tecenja. Kapsula се Ьiti osposoЬljena da 
se odrzava na povr8ini vode i da bude stabilna. Posle 
njenog spustanja pronalaZenje се ·Ьiti olakSano nje
nim svetlosnim signalima, koje се davati jedan si
stem velikog svetlosnog intenziteta - Ьleska, zatim 
uz pomoc jos dvaju nacina i to · radio-vezom i oЬoje
nim tragom n.a vodi. 

u slucaju neke nuzde, pre nego sto је dostignut 
· vrhunac putanje, mogu Ьiti upotreЬljene t.zv. rakete 
za osloЬad~шje, koje се odvojiti kapsulu od bustera. 

Kada је kapsula vec u putanji, pilot moze da је 
vrati u atmosferu Zemlje u svako doba, paljenjem 
raketa za koeenje; Ьiсе ugradena takode i druga si;.. 
gurnosna sredstva. Uredaji za vodenje i pracenje 
kapsule ро zeljenoj putanji Ьiсе dvostruki, tj. za 
baze n.a Zemlji i na buster-raketi. 

Uredaj na Zemlji i u kapsulli odredivace njenu 
puta·nju kroz citavo yreme leta. Veza izmedu kapsule 
i zemlje, · odr·zavace se putem radia. Uredaj се jos 
imati radio-komande sa Zemlje, telemetriski otprem
nik podataka merenja u kapsuli i jeda·n radio-far. 

Instrumenti ko]'e се nositi kapsula, Ьiсе sledeci: 
1.-. Medicihski instrumenti za merenje reagovanja 
pilota na vasionske uslove leta, kao sto su bestezin
sko stanje i naglo ubrzanje i usporenje; 
2.- Uredaj za merenje spoljne i unutrasnje sre
dine kapsule i za izradu z.nanstvenih . zapazanja. 

Prvi let kapsule sa ljudskom pos·adoф u pu.tanji 
oko Zemlje, Ьiсе preduzet tek posle podиZeg svestra
nog izvrsenja prethodnih mera ovog programa, koje 
obuhvataju ispitivanja i рrоЬе na zemlji, opite kva
lifikacionog leta, ispitivanja sposobnosti coveka za 
takav Iet i · obuke pilota za tu svrhu. Koncem prosloga 

) meseca odabrano је dvanaest kandidata za :prvu kap
sulu koja bude 1a;nsirana sa ljudskom posadom; Ьilo 
је prijavljenih 120 dobrovoljaea. 

Ukupna cena satelita kapsule i njenog podsistema 
predvida se na vise od 15 miliona ameriCkih dolara. 
Od prijavljenih dvanaest kompanija sa ponudama 
za izradu ovog satelita sa ljudskom posadom »NASA« 
је izabrala i prihvatila ponudu firme »М~ · Donnell 
Aircraft«. U okvir ovoga · programa spada i la.nsiranje 
vestackog satelita iz Vazduhoplovne baze Vanden
berg u Kalifomiji, »IstraZivaca П«, koje је izvrsen·o 
13 aprila о. g. Kako је vec bllo objavljeno i u nasoj 
dnevnoj stampi, deo satelita nazvan ·kapsula, tezak 
oko 100 kg od ukupne tezine satelita nesto preko 
200 kg trebalo је da bude vracen na Zemlju. Takode 
Planovi i рrоЬе sa interkontinentalnim !Ьalistickim 
Vodenim projektilom »Atlas« · u ulozi nosaca satelita 
s ljudskom posadom, radovi su na ostvarenju ovoga 
Progz·ama. 

Prema podacima iz casopisa »Flight« br. 2620 od 
10/IV 1959; casopisa »Astrona.utics« br. 2 Volum 4 
Od februara 1959 g. i dnevnih vesti. 

R rstulovic Dи!an 
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МАТЕРИЈА И АНТИМАТЕРИЈА 

Као што је nознато структура атома потсеhа у 
извесној мери на састав нашег nланетског система. 
Атомско језгро би nретстављало Сунце, у коме је 
усредсређена, .:скоро целокуnна материја ·· сйстема. 
Електрони, чија је маса далеко мања, били би nла
нете. Ови гравитирају око језгра слично nланета,ма 
око Сунца. Електрани су негативно наелектрисанir 
а језгро се састоји од две врсте честица, nротона 
са · nозити~ним наелектрисаљем и неутрона који 
немају никакво наелектрисаље. 

Овако једноставну nоДелу саставних делова 
атома .' nрилично су комnликовала откриhа нових 
елементарних честица. Под о;цређецим · условима 
оnита v-зраци - електромагнетска . ' зрачеља веома 

високе фреквенце која се nојављују и · nри pacna-

+ 

Proton 

Antiprot6n 

Сл. 1. - Претварање npoтoua и аитиnротопа. 

даљу радиоактивних ел-емената -:- могу nоред елек
трона емитовати још једну другу <;личну честицу, 
ащt: nозитивно наелектрисану, која се ' зове nази
трон. И обрнуто, nри судару nозитрона са електро-

' н ом стварају се А, -зраци. Према томе, у nрвом 
случају се од зрачне ~нергије ствара· м~терија 
(енергија се материјализује), а у друго:м случају 
материја се nретвара у зрачну енергију. 

. Исnитиваља космИчких зракова су открила да 
nостоје мезони, , честице са основним nозитивним 
или негативним нае.Лектрисаљем · щ1и са· масом ве- . 
ћо:М: од масе електрона или nозиТрона. Приликом 
расnадаља мезона не ослобађају се само елекТрани 
или позитрони него и неутрална честица · са · још 
много маљом масом, која се зове неутрино. Ови не
утрини се тако исто образују и nри емитоваљима 
(Ј ....:.. зраКОЈ3а ( електрона) · од стране радиоактивних 
елемената.. . . 

У најновије . време се усnело, noмohy нарочите 
аnаратуре (~зв. бетатрони), да се nротонима да вё
лико убрзаље и r;raкo огромна енергија да када се 
ови сударе са атомским језгром, много већим од 
љих, ре~ултују честице идентичне масе алИ нега
тивно наелектрисане, назване антиnротонима. Ови 
ант:Иnротони могу се дакле nроизводити .експери
менталним nутем: Одавно . је већ било nознато да 
,nротон, јако убрзан, nролазећи кроз атомско језгро 
губи своје нае.Лектисаље и nретвара се у неутрон. 
Под . Истим условима антиnротон he .се Претворити 
у антинеутрон (в. сл. 1). Али ни неутрон нИ анти
неутрон немају наелектрисаља. Суnротне особице 
ових честица морају, дакле, бити неког другог nо
рекла. Претnоставља се да је љихов антагонизам 
магнетске nрироде. У nоследље време изгледа утвр
ђено је и nостојаље анТинеутрина . . Неутрино веро
ватно нема магнетских особина јер нема ни наелек
трисаља. 

· Протони, неутрони, електрани И· неутрини nо
стоје као независне честице у nрироди. МеђутиМ, 
антиnротони, антинеутрони, nозитрони (антиелек
трони) и антинеутрини добијају се само ексnеримен-
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талним nутем. Према томе свака од nоменутих еле
ментарних честица материје има своју одговарајуhу 
"анти" честИцу. Ова констатација би дозвољавала 
да замислимо неку материју сачињену искључиво 
од античестица. Атоми овакве "антиматерије" има
ли би језгро негативно наелектрисано око којег · би 
гравитира~и nозитрони, али би · и овим атомскИм 
системима уnрављали иnак исти .закони као у обич-
ној материји. 

СА. 2. - Судар двеју zаАаксија (NGC 5128 :· у са
звежђу Кентаура), које су nрвобитно с.АUlтране 

за једну. 

Досада нема nодатака да су звезде и евентуални 
nланетски системи далеке неке галаксије сачињени 
од .антиматерије, . јер се нама галаксије nре'l'стављају 
једино емисијом светлосног зрачења. Светлост је, 
м.еђутим, неутралан електромагнетски феномен који 
qe исто nонаша и nрема материји и nрема антима
.,t.ерији. Према томе ни најсавршенији телескоnи и 
Опектроскоnи не могу нам nрибави'UI nодатке о 
евентуалном nостојању галаксија сачињених од ан-
тиматерије. 

Када се материја и антиматерија сусретну, уза-
јамно се разоравају" ослобађајуhи рри томе. · зрачну 
енергију. Оnравдана је стога nретnоставка да је 
наша галаксија сачињена само од врСте .материје 

СА. З. - Судар zаАаксија NGC 4038 и NGC 4039 
· у ·сазвежђу Гаврана, ·,.. ·. · 
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која нам је сада nозната. Међутим, извесне ексnло
зије nроnраћене изванредно моћним емисијама 
зрачне енергије (в . сл. 2 и 3), које су nосматране у 
далеким галаксијама и које се објашњавају су~-: 
рима nрашине и међузвезданих гасова галаксија 
које се укрштају и забијају ·-једне у друrу, наводи 
на хиnотезу да материја и антиматерија можда 
играју извесну улогу у оваквим космичким фено
менима. Али иnак остаје .необјашњено како су се , 
материја и антиматерија могле тако nотnуно раз
двојити једна од друге током nостојања космоса. 

(»Tгiangle«, 1957/Јул) 
;~:..: Р. Д. 

* 
Dvojna zvezda Dzeta Aquarii (Vodolije)~· .~ · DоЬго 

poznata vizиalna dvojna zvezda ·Dzeta Aqиaгii sastoji 
· se od рага zvezda cetvrte prividne ·velicine koj.e ·oы
laze oko zajedni.ckog tezista za 600 godina; Njihov:o·~ 
иglovno · rastojanje iznosilo је 4". Ћektascenzija · рага 
је 22h26m, а deklinacija --0°17' za ·ekvi.nokcijum 1950. 
К. А. Stгand nasao је 1942 g. da . Dzeta Aqиaгii ima 
urecи komponentи kpja se moze zapazati samo ро
mоси gravitacionih efekata ili ропiоси рогеmесаја 
и kгetanjи vidljivih ·komponenata. Pitanje је da li · 
је treea komponenta planeta 'iii zvezda? otto Frans 
sa Naval opseгvatorije u SAD ·bavio se ovim pita- · 
njem. On је ispitao sve podatke polozaja glavriih 
komponena:ta pocev . od 1779 kada је pQmenuti par 
otkrio W. Heгschel. Narocitu pafnjц је abгatio na 55 
snunaka para koji sи doЬiveni od 1914 do 1957 и. 
Potsdamи, Johanesbигgu, Liku, Sproulи, Jerksu, Воsи 
i Dirboгnи. ' 

Uglovno otstojar1je glavne dve . zvezde opadalo 
је u регiоdи od 1914 do 1957 od 3" do 2", а polozajni 
иgао se menjao za 40°. Fotografska ;posmatгarija obи
hvataju period od 25.5 godina u kome se vremenu 
nevidljiva komponenta nalazila na svojoj pцtariji и· _ 
okolini najblizeg polozaj а u odnosu· na sгediste masц 
sistema. Та nevidljiva komponenta obila'Zi oko manje 
sjajne zvezde u рагu na uglovnom r.astojanju od 0.39" 
Par је od nas udaljen 75 svetlosnih godina, te ovaj 
mali ugao od 0.39" odgovara daljini od · 9 astгonom
skih jedinica, ili pri·blizno daljini Satигna od Sиnca; 
· Masa nevidljive komponente iznosi 0.3 Sunceve 
mase-, ра se s · obzirom na ·гelativ~o veliku masи ." 
ovde radi о nevidljivoj zvezdi. Та; .zvezda је 12 ргi- '"' 
·vidne vel. i svakako Ы Ьila vidljiva· da. se ne nalazi .na 
tako malom гastojanjи od glavne zvezde. Mase 
dveju glavnih . komponenata iznose 1.13 Sunceve .mase . 
kod sjajnije i 0.85 Sunceve mase kod slaЬije zvezde. 

(».Sky an.d Telescope«, Vol. 18, Br. 4, Febr. 1959) 

D. Е. · 

* 
Planetame magline u Velikom M~gelanovom . 

OЬlaku. - Planetaгne magline sи pronadene u An- , 
dгOihedinoj · maglini i u . Malom ~agelanovom oЬlaku. 
Novi katalog emisionih objekata u Malom Magela
novom ОЬlаkи objavljиje Е. М. LindsaY sa Armagh 
opseгvatorije. U katalogи se nal~i ~QO o'!>jekata, od 
1kojih 53 . planetarne • magline. Pr1 snнt;laщи su . upo- ._ 
tгeЬljene ploce osetljive na сгvеnи bo]U, а ekspono-
vane s-u kroz crveni · filtar. 

Planetaгne magline su lako uoeljive ро usam-
ljenoj emisionoj На liniji. . . . 

Snima se i Veliki · Magelanov OЬlak na 1st1 na-
cin. Pгonadeno је 1000 objekata od kojih, oko 120 
planetarnih rnaglina. · . . · . . 

Kada se ироtгеЬе ploce osetl]lve na· pl~vu Ьозu 
onda se, saino ako su objekti d?voljno svetli, ~on- ·_ 
statиje prisиstvo plane~aгne magllne роmоси N~ 1 N:~ -
1inija. · Prisиstvo planetarnih maglina и VeHkom .i Ma-
loin .Magelanovom OЬl~ku је jos jedna. potvrda .za 
·postojanje objekata iz popиlacije П и tlm oЬlacima. 

»Nature« Vol. 183; FеЬгиаг 1959. D. Е. 
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ВАНГАРД 11 . СНИМИО ОБ.ЦАЧНИ ПОКРИВАЧ 

Недавно је . успешно лансиран први сателит за 
испитиваље метеоро.Лошких услова "Вангард. П" са 
циље~ да да податке о облачно:М покривачу изнад 
Земље. Ови подаци . који буду . добијени од сателита 
биће коришћени према програму за Геофизичку 
годину од стране свих . нација које у том програму 
учествују. · 

Најближа тачка путаље овога сателита према 

Земљи (перигеј), износи 540 -ю.м;, док кајудаљенија 
тачка (апогеј), износи 3.300 к.м.. Предвиђа се да ће 
овај сателит бити у . стаљу да кружи око Земље 
стоТину година или чак и више. Његова' путања 
кружеља заклапа са екватором угао од 34°. 

Ин~рументација у овоме сателиту, тешком око 
10 кz, пречнИка 50 с.м.:, функционисала је перфектно. 
Састојала се од две фото~елије за мерење интензи
тета сунчане светлости (инфра-црвени део спектра) 
која се рефлектује од Земље, затим од једног ре- · 
кС))рдера за прикупљаље информација д<>9ијених 
пУтем ових .фотоћелија и једног минијатурног пре
д~јника који је у стаљу да на позив земаљске ста
н~е за 60 сек да податке сакупљане. за време од 
5() .At'U'К. 

· Ова инструментација је уствари само нагове
щтај много сложеније инструментације која је сада 
у · плану. Права вредност "Ванга р да ·П" је у томе да 
уи:аже на могућност И пут коришћења сателита за 
испитиваље метеоролошких услова и претскази-
в~ње ;времена. . 

Задатак уграђених фотоћелија је да региструју 
са Земље рефлектовану светлост. Када су управ
љене директно према Земљи оне региструју ре- . 
флектовану светлост са површине Земље од 11 км 
у пречнику. Фотоћелије се . налазе на супротним . 
странама сателита а постављене су под углом од 

~о према оси ротације, тако да при . ротацији "Ван
г~рда 11" региструју nодатке са Земљине површине 
ширине 7 · а дужине 600 миља. 

Облаци могу јасно да се расnознају помоћу ових 
фотоћелија јер они рефлектују око 80% СунЧеве · 
сnетлости која на љих падне, док Земља рефлек
тује само 15 до 20% .а морска површина око 5%. 
О;ва "очитаваља" добијена nомоћу фотоћелија пру
жају уствари једну целовиту слику која показује 
ствараље и груписаље облака изнад Земље. · 

"Вангард П" нема уређај за стабилизацију који 
би осигуравао фотоћелЈ.~јама једну одређену раван 
ротације. Уместо тога извршено је љегово Прецизно 
динамичко балансирање, тако да је осигурана рота
ција око по,Цужне осе цилиндричног тела у које су 
смештени инструменти унутар сферне површине 
сателита. 

Фотоћелије су тако смештене да никада не 
могу да буду директно управљен·е према Сунцу за 
време ротирања сателита од 50 . обртаја у минути. 
Ако се из било ~ојих разлога то догоди, фото
ћепије ће да изгоре. 

У nодацима који су објављени у вези овога 
· ,сателита каже се да ће за време свога века од 
стотину или више година живине бат~рије које се 
налазе у љему омогућити ,несметан рад инструмен
тима за регистрацију облаЧног покривача за време 
од око две недеље, док ће минијатурни предајник 
радити још две недеље посл.е тога, емитујући један 
непРекидан сигнал који ће се користити за праћеље 
са Земље. Међутим, сунчане и атомске батерије 
које су знатно узнапредовале од како је израђе:ЕЈ 
овај сателит, омогућиће наредним сателитИма ова
и:ве врсте . прин:упљаље информација о времену- за 
један практично неограничени период. 

Лансираље "Вангарда II" извршено је без ика
квИх тешкоћа rio претходно утврђеном програму и 
у одређеном тренутку, тако да је он своју најви;шу 
тачку путаље око Земље достигао изнад екватора у 
12 часоџа по локалном времену . . Ово је било по
требно зато, да би у своје највише тачке путаља 
долазио увек по дану за време од прве две недеље, 
колико је износИо · живот љегових инструмената. 
ПоС-!Iе две недеље, прецесија путаље сателита, кон
стантноСт клаћеља 1емљине осе и помераље нај
виших тачака ду:љ. . путаље сателита nромениће 
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првобитне услове · тако, да "Вангард П" неће бити 
у најближим тачкама своје путање. према Земљи 
ондt;i . каДа је она осветљена од Сунца. Ово ће ути
цати на фотоћелије, јер he оне тада примати ре
флектовања Сунчеве светлостИ са Земљине повр
шине пречника .80 к.м. уместо 11 к.м., када се сателит 
налази у својој најближој тачки према Земљи. 

На бази техничког побољшаља ракетних мотора 
са ~врстим горивом у трећем степену, користан те
рет - тежина сателита - биће повећан · на ·око 
25 кz односно 2,5 пута више него што је сада случај. 
Ово ће омогућити уграђиваље инструмената за ме
реље сунчане радијације, ултраљубичастих и Х
зракова као и уређаја за мерење величине преце-
сије и земљиног магнетног · поља · · 

Наредна 2 Вангардова сател.ита, колико их је 
још преостало на ЛИСТИ, имаће тежину ОД ОКО 10 'ICZ. 

Први ће . бити снабдевен само инструментима за 
мереље величине Земљиног · магнетног Цоља а други 
инстр~ентима за мерење сунчане радијације. · 

»MissПes and Rockets«, · март 1959-. 

Р.- И. 

* 
Nekoliko zan.imljivih ]Юdataka о ,.veneri. · 

Francuski astron.om · Doifis (Dolfus) је prona.Sao, ро- ,, 
mocu polarizacije svetlosti, da је pritisak na gor
njoj granici planetinog oЬlacnog omotaca 0.09 · delovэ. , 
atmosferskog pritiska na Zemljinoj povrsini, Ш 68.4 
mm zivinog stuba. Polarizacija је nejednaka te Ьi se 
moglo ;zakljuciti da је Vener~na atmosfera slojevita. 

28 avgusta 1956, · posmatrajuci vizualno Veneru 
teleskopom od 208 cm Mekdonaldove opservatorije, 
sa uvelicanjem od 900 puta, Kviper (Kuiper) i А. Р. · 
Lenhem (Lenham) su videli osvetljeni deo diska posut 
stotinama svetlih tacaka, slicnih Suncevoj granula
ciji. Istu pojavu је video i Ј. Fokas (Focas) iz Atiпe 
teleskopom od 41 cm. · 

* 

Nocna strana Venere - N. А. KC>rl;iтev, sa Astтo
fizicke opservatorije na Krimu, iz azotovih em1S1-
onih linija · ·Venerinog nocnog spektra ustanovio 
је da је osvetljenje na ovoj strani 50 puta sjaj
nije od sjaja · naseg nocnog nеЬа. Ovo Ьi . priЬliZno 
odgovaralo sjaju koji na Zemlji imaщ:o u svitanje: · · 
(»Sky and Tele&eope«, Vol. 18, Br .. 5, mart 1959) 

(»Sky and Tel.«,Vol 18, Br 5, Mart 1959) 
D Е. 

* 
Mnogim raketnim astronautickiin priredbama 

Ьila је ova godina јо8 Ьogatija'" od prethodne. Osim 
uoblcajenih redovnih konferencija, simpoziuma i sa
stanaka, narocito u SAD, koji su uvek komЬinovani 
sa od~ovarajucim izloobama, odгZano је nekoliko vrlo 
znacajnih priredbl i u Evropi: Drugi Kongres za ra
kete i satelite, juna meseca u Parizu zajedno sa bo
gatom izlozЬom projektila u Valzduhoplovnom sa
lonu, Simpozium vasionskog letenja Britanske za
jednice naroda u Londonu i jubЦarni Deseti astro-

. nauticki · kon~res, takode u . Londcnu, na kojem је 
.procitano preko 100 naucnih referata iz raznih oЬla
sti raketne tehnike i astronautike. Iz Jugoslavije, 
ovom kongresu t>risustvov~li su: Dr. prof. ';Гatomir 
Andelic, pretsednik Astrџnauti-ckog drustva VSJ, 
Dr. prof. Davorin Bazjanac, pretsednik Astronauticke 
sekcije Hrvatskog prirodosl()vnog drustva i · ~lan Pret
sednistva Astronautickog drustva VSJ i Dr Mihailo 
Smirnov, sekretar Sekcije za vasionsko pravo Astro- , 
nauti-ckog drustva. 

Astrona.utiblta delatJЮSt Jugoslavije opisana је u 
nedavno izislim knjigama: Endru Hejlija, pr~tsednika 
IAF-e: .»Raketna tehnika' i istraiivanje vasione« i ju
.Ьilarnoj knjizici · Ьivseg pretsednka IAF-e Frederika 
Djurenta III: »Prvih deset godina IAF-e«, objavljene 
povodom Desetog Kopgresa IAF-e u Londonu. 
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. Za~~iv~ti na. Meseeevoj povrsini. - Na nasoj 
planet1, na~ve~1 plan~ski vt:,h је Maunt Everest (8882. 
metra), na~veca dubшa је u Tihom Okeanu · najvece 
ostrvo . Gr~nland, najveca reka Amaz{>n, najvece je
zero K~sp1sko (~~to ga zovu Kaspisko More) Hd. Ovo 
·sve moze se nac1 u svakoj geografiji i daci to uce u 
skolama. . . 

А na Mesecu? ~akvi su podaci . za Mesec. Posto 
na Mesecu ~ema vode~ vazduha а samim tim nema 
or~an~kog z1vota~ mozemo da zakljueimo -sledece: 
naз.duze re~e, n~зve.~e~ jezera. itd. _!amo nema. Po
s~~Je drug1 · zaшmlJ1VI po·dac1. Nazalost, . razumnih 
Ь1са na Mesecu nema, nema casova geografije i ne- . 
ma ko to da nauci. . . 

Obzirom vna cinjenku da put na Mesec nije tako 
dale~o od cov~ca~~tva na Zemlji, korisno· Ы .hilo 
znat1 razne· zaш~IJ1ve.podatke о Mesecu. bvo ipak 
ne treba da znac1 da Је ovaj pregled »Bedeker« za 
Mesec. 

. Najveci krater na Mesecu је Baji (ВаШу) 294 5 
k1lometarq! u preeniku · ' 

NajduЬiji krater је Njutn (Newton) koji је dubo·k 
8.839 metara · 

Najveci centralni vrh је · u ·krateru Moretшu 
2.347 metara · . 

.~aj-siri centralni vrh је ' u krateru Alpetragitisu 
Оvаз v.rh vskoro sasvim ispunjava krater 

. Naзduza pukotina na Mesecu је Sirsalisova: 482 8 
k1lometara ' 

Najvece »more« · na Mesecu је Мате Imbrium 
(More ~~sa) а n~'Jm~nje А;Сат.е Australe {JиZno More) 

NaJV1sa planшa зе La3Ъmc (LeiЬnitz) vrh В viso.k 
10.972 metra · · ' · 

Na~sjajn~~a' tacka · na Mesecu; је krater Aristaтh 
Na~tamщJa tacka na Mesecu је krater Grimaldi 
Na~veca dolina је Reitina (Rheita) Dolina · · 

. Naзyeci krater koji је nastao . ulegnuce.m terena 
зе Klav~ш: 233,35 kilometara 

Na~duzi . .'. s~stem svetlih . zraka је Tiho~sistem 
Naзstrm1з1 krater је Kopernik 
~ajneravniji deo. ·Meseceve povrsine је j~g,oza-

padn1 kvadr.ant а naзravniji severoistocni. • 
. · ~to, to з е kratak pregled · razrtih upadljivih for- · 
maCiзa na 'Mesecu. Neki od njih prikazani su na sli-
kama, na drugoj i trecoj stra!ni korica. · · 

Nije nimalo cudno sto ima veeih planina na Me
secu . nego na ·zemlji. Ako Ьismo ~sиSШ okearie na 
nasoз ~laneti,, n~jveci vrhovi Ьi se pokazali udvo
struceni ·cak 1 v1se. Mt Everest Ы Ьiо 1 visok i 20.'000 
met~ra: »Mora« na Mesecu nisu mora u sinislu ze
maђsk~h. То su ravniji predeli· na Mesecu. Pored 
P?znat1h 10 mora na Mesecu i jednog okeana, u zad
~Je vreme ;pronadena su јо8 neka mora na Mesecu 
1 to и ·gra~iG!lim regionima, koji nisu uvek dostupni 
posmatranJ1ma. То su HumЪoltovo· Моте, Smitovo 
More, .Ju~no ~оте, Is-toeno More. Novo Моте, ·Ivicno 
!'fore .1 More 1za ~atera Hana. Ova tri zadnja mora 
1 S;m1tovo .~ore cine. krajnje .zalive jednog velikog 
okeana, kоз1. ·Se nala~1 na drugoj, nevidljivoj, strani 
Meseca. OvaJ okean се ostati nepoznat sve do iskr-
cavanja . ekspedicija na Mesecu. ' 

Dragoslav Eksinger 

* . / 

Jos nelюliko meteoritskih k.ratera 

Krateт Wolf 

,. 

. · Krater Wolf u Australiji spada u najvece meteo
r1tske kratere n.a Zemlji, а prvi је ро velicini od 
australiskih kratera. · 
. U precniku ima 850 metaтa. Ukupna dublna mu' 
Је 60 meta!ra, od kojih 30 metara pretstavlja visinu 

, r~ba kratera iznad tla, а ostalih 30 m su ispod Zem-
1J1ne povrsine. . . 

Vr~o је slican Arizonskom meteoritskom krateru. 
}det~or1tsko gvozde nije nadeno, ali је otkriveno me:.. 
teor1tsko kamenje pome8ano sa gvozdem. .· 
k . D?sta _visoko~ ~r~ece ~оје raste џ krateru, а ta:.. 
. ode 1 deзstvo eroz1зe, pokazuju da је to davna.Snji 
krat~r. Кi'ater је otkrila 1947 grupa geologa ko.ji . su 
sasv1m slucajno nadletali avionom taj pred~o. Кrа- ' 

8'7 

ter se z?ve Wol:t Creek i1i Volfov Proplana.k. ·. Potre
bna su З?s · ~e.talj~ija ispitivanja. . · · 

~тug~ ~~ъ~;sk~. meteorit .. 12 februara 1947, u 10 h 
35 . рао з е зоs зedan vellki meteorit na teritoriju 
SSSR-a. . 

B.io . је -26 privi~ne yelicine (sjajan kao Sunce). 
Рао. Је ·~ predelu . S1kote-Alinskih planina, nekoliko 
stotшa k1Iometara severno od Vladivostoka . . Koordi
nate me~ta p~da su q> = 49° · 10' N, а Л= 134°39'Е. 

Ces~1ce ~r1 sudaru su odletele na visinu od 30 km. 
Sovзet~k1 ?-auc~ici .su smesta otisli na mesto pa

da m~teonta 1 nasli sl1cnu sliku onoj iz 1908 godine 
kada зе рао ·cuveni Siblrski meteorit. · ' 

Kтater HenbUТ'JI, Australija, sn.imljen iz aviona 

Naћ~ojano . је 106 kratera. Najveci · ima 28 m~tara 
· u precniku,. а 10 .metara је dubok. Oko kratera је 
v:Iadao . prav1 krs 1spreturanog i polomljenog drveca · 
а ponekВ:. drveta s·u ,.~ila hitnut~ visoko u vis i IPO~ 
novo zab1Jen~ u zemlзu sa korenjem okrenutim u vis. 

- Na.deno }~ 5 tona meteoritskog gvozda . najtezi 
komad1 su blli do 300 kgr. . ' 
· Мnogi odlomci lice na meteoritsko gvozde ·iz kra

tera Henbury iz Centralne Australije. 

Tadzicki ili Pa,mirski krateri 

. Jos dva)trat~ra su pronadena na istocnom Pa
miru. u Tadz~ckoз. SSR, ne8to severnije od indiske 
graщce .. Кlavшs зе . 19.21) nasao krater od 79 . metara 
u .. pre~niku, ~ 15 metara Цubok. 1951 naucna ekspedi
C1Ja .Је. otkr1}a na rastojanju od 1/4 kilometra od 
pry?g 1 drug1 krater od 16 metara u precniku nesto 
p1Ic1 od prvog. : · ' · 

. Mada jos · nije detaljno ispitan, naden -је u kra-
tertma nagoreo sloj 5 milimetara debeo. · · 

· Struktura dna kratera је kao kod. kratera sa 
ostrva Ezel u BaltiCkom moru. · 

Noшa,di pricaju da је pre oko 250 godina na tom 
mest·u pala ·svetla zvezda . . Oni to mesto nazi.vaju: 
» Udarac groma«. 

Talemazan krater и Alziru 

. . U Sahari, na jugu .A.lzira, otkriven је krater prec~ 
шk~ 1.700 .z:netara, dakle veci od Arizonskog, sa ru
~ov1ma kрз1 · su do 70 metara visoki. Ispitivanja su 

, зоs u toku. 

Kanadski krater . 

. F . . W .. С~u·Ь? (1F.:·: W. СаЬ) zapazio је na snimcima 
terena koJ.e зе. 1zvrs1lo Kanadsko. vojno vazduhoplov
~tvo, .oso:Ь1to шteresantnu form.aciju krиZnog oЬiika 
1spu~зen~ vodom koja se tu ujezerila; То је sada ро~ 
znat1 NovokviЬecki krater, koji se nalazi na polu
ostrvu Ungava, u saveznoj dгZavi KvЉek. U okolini 
kratera nalaze se mnoga glaci!jalna' jezera-. · -

Ekspediciju na lice mesta је predvodio Dr. v. в. 
~een (V. В. Min). Kraterove ivice su do 150 metara 
v1soke .. Teren је izrazito nevulkanski. Krater је sli

. ~an ~r1z<;>nskom, а precnik mu је 3.400 metara. То 
Је naзvec1 krater dosada otkriven na Zemlji. 

Jezero је · du'boko do 250 metara. Кrater dosta 
potseca na krater ASanti, na Zlatnoj ОЬаИ u Africi 
u dгZavi Gana. (0 10 najvaZniji1h meteorskfh krater~ 
n~ Zemlji, vidi autorov clanak u »Vasioni« za 1957 go
dшu, 1br. З, strana 88, »Meteoritski krateri na Zemlji«). 

· Dтagoslav Eksingeт 
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1 Prvo probno Iansiranje kapsule predvidene za let 
coveka u satelit~koj pиtanji, роmоси rakete »Atlas-

APPROX. 
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72' . 

" SНОСК ABSI ,RBER 
(INF'LATEO PRIOR ТО 
LANOING AF'ТER 
PARACHIITE OESCENT) 
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Merkjиri« (na slici), i~-yrseno 
је _ 12 septembra ove ·godine 
sa Кејр Kanaverala, Florida. 
Legenda иz slikи 1. Pneиma
ticki amortizer, 2. Mlaznici · 
za stabilizovanje и valjp.njи, . 
з. Mlaznici · za stabllizovanje 
и propinjanjи i zanos·enjи, 4. 
Raketni ·motori za odvajanje 
od rakete-nosaca, 5. Pado
bra!n, 6. Berilijumski toplotni 
stit, 7. Ret·ro-ra'kete za ko
cenje u ~ilju silaska sa pи
tanje krиzenja i 8. Raketa
nosac, иstvari medukontinen
·talni balisticki vodeni ·. pro-
jektil :oAtlas«. Prvi ,satelit
ski letovi ·coveka и ovoj kap
sиli predvidajи se za 1961 iO:-

. 'dinи. · 

* 
О meteoritskom krat~ u Arizoni. ...:.__ · Poreklo 

шeteoritskog kratera Kanjon DiaЬlo и Arizoni iza
zvalo је mnoga ispitivanj.a okoline kratera i posta\•
ljan}e ·raznih hipoteza о velicini samog meteorita koji . 
је · proиzrokovao krater. U broju 7, druge sveske 
»Smithsonian Contribиtions to . Astrophysics<<; Ј. S. 
Rinhert (Rinehart) izlaze dosadasnja odredivanja 
'mase meteoritske materije . koja Ы mogla proиzroko
vati ovaj krater. Ako se иsvoje procene Rinћerta 
(1950) i Vi1ea (Wyllt~), 1943, masa meteorita iznosila 
Ьi 10 do 15 hiljada tona. · U tom slиса.ји jacina sиdara 
bi rasprsila celokиpnи materiju meteorita. Medиtim, 
prema Epikи (бpik), 1936, i Rostokerи, 1953, jeda'n 
dЕ:ю rpeteoritske materije Ьi utonиo и dи\>inu kra
tera pod uslovom d;:t -mu је masa blla 5 miliona tona. 

Ako se oslonimo na -najverovatniju procenи Hilla 
i Dzilveria (Gilv:arry), 1956, masa meteorita koji је 
izazvao krater u Arizoni nala!Zi se и granicama od 
80 do 400 hiljaф1 tona. 

(»L'Astronomie«, 73е Annee, Jan. 1959) 
D. Е. 

* 
Meteoroloski sateliti »Тilros« и .prioremi ,gи :ko-:i · 

americke NASA-e. Oni treba da posluze za snimanje 
rasporeda · оЬ1аkа na Zemlji i щnоgисе Ь·гZе i pregled
n-ije dobljanje vremenske sitиacije na Zemlji и sva1

-

kom trenиtkи, sto се иjedno olaksati i ttsavrsiti da-
vanje dиgorocnih meteoroloskih prognoza. · 

NASA da је sledeбe rokove za neke svoje vasion
ske projekte: . - »Satи•rn«, 15-tonэki satelit na yisini 
500 km - - jesen 1960 а »Nova«, sletanje coveka :h.a 
Mes.ec na 2·5~tonskoj raketi - posle 196~ godine. 
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Pocela. su · ispitivanja jonosferskog raketnog avio
na. Nort Ameriken »Х-15«. J'rv:i letovi sa ovim ekspe
rimentalnim avionom_ptpoceli sи 10 ~arta 1~59 go
dne, kada ·se probni pilot Sko~ Krosfll~ pod1gao и 
njemи, okacenom za avion-nosac mlazш .ьom?arder 
»В-52«. Posle nekoliko ovaikvih letova avюn ]е, tek 
8 juna, izvrsio prvi samostalni let, ali bez. rada sv<?
jih motora. Naime, bombarder »В-:52« pod1gao. ga ~е 
na . visinи od. 11,6 km i otkacio. .»Х-15« plaшrao Је 
potom . 6 minиta, prizeniljivsi se sa brzinom okq 370 
kmlcas. Као sto је poznato, prema prvoЬitnom planu,, 
ovaj a'vion treba jos · ove godine, иz pomoc svoj~h r~
ketnih motora sa tecnim gorivom, posle · otkaC!vaщa 
sa maticnOg aviona da dostigne u penjucem letи 
visinи od 160 km, ра da Ьиdе prvi pilotirani avion 

· koji је zagazio и jonosferu~ 

* 
Visoka skola za. astronautiku otvorena је, pod 

imenom Brevard EndZiniring Kolidz и Floridi, и me
stи Melbern иdaljenom samo oko 2•5 kilometara od · 
prve americke baze za lansiranje satelita и ~ејр 
Kanaveralи. U njoj је okupljeno preko 20 strucщaka 
iz RCA i drиgih istaknиtih predиzeca koj.a sи d~rek
tno angazovana na razvoju raketne. tehш'ke. N~ ve
cernjim kиrsevima koji t·rajи 3 g?dн~e, s~иden~.l slu
saju predavanja iz vodenja· proзektlla, шerci]alnog 
vodenja, vasionske medicine, о pro.Ьle~~ma . . povratka 
projektila, sletanjи, vasionskim pro]ektll1ma 1 mogиc-. , 
nostima covecjeg leta и vasionи. 

* 
Marsove ~atelite Fobos i Deimos nazvao .је :neda'V- , 

по sovjetski naucnik dr. Ј .. s. Sklo~эki ve8tac~~ 
satelitima :Мarsa. On tи svo]и tvrdщи potkrepl]щe 
malorri velicinom i nekim karakteristikama kretanja 
ovih satelita и odnosи na drиge satelite . Sиncevog 
sistema. Ovo· је vec i ranije dovodilo do slicnih mi-

. sljenja, ali ma ka:ko ,privlacno i ser:~acionalno ovakve 
izjave zvиcale, dokazi и prilog ll]lffia nisu potpun? 
иbedljivi. 

* 
Dzinovski raketni motori ~а •bиd·uce astronautitcke 

projekte vec se sa иspehom razvijaj~ ~ .pre~uzef:и 
Roketdajn (SAD). Nedavno, pocela sи ISPitlvaщa pr
vog od 'njih, sa potiskom od ~7 tona. Usk~ro, .~ce
kuje se dobljanje potiska od 1.130 to~a, kombшaCIJOI? 
3-5 takvih motora. Za 10 do 15 ·goфna, pak, predvi
daju se vec i pojedinacni raketni motor.i na tecn~ go
rivo istog potiska koji се moci da podignи satellt sa 
120 tona korisnog tereta Ш do Mesec~ 20 to?a. ~а , 
1~25 godina, opet, осеkији se ra~etш m~tor1. pot1~ · 
·ska oko 4.500. ·tona, sto 'Ьi -omogиcllo lansiraщe · sa
t~lita teskih 250 tona, isk.rcavanje tereta od 100 tona 
n'a Mesec Ш 30 tona na Mars -'-- иz povratak natrag 
na Zemljи. 

* 
Saradnja. .па l~nsiranju satelita. predv;i~a se i·z-: 

medи Engleske i SAD. Naime, tvrdi se da се Englez1 
иskoro Hшsirati nekoН.ko vestackih satelita роmоси -
cetvorostepene americke rakete-nosaca »Skaиt« za 
koje се sami -izraditi potrebnи instrumentalnи opre
mи. То treba dal se izvrsi sa poligona NASA-e и Uolops 
·Ajlendи, ~Virdzinija. Ova kombinacija иsvojena је 
navodno zbog relativno niske cene »Skaиta« (500.000 
dolara) koji . је inace nazvan »satelitom za siromasnog 
coveka$<. .* 

Rek!Oil'deri-sateliti u rad.iO emJSIJ~.ma. besшnnje 'sи 
americki -minijaturni »Vanga:гd I« koji ve.c 15 П:~
r.eci neprekidno emitиje signa1e, ~ ро~ос en.ergiJe 
dobljene iz 6 malih sиncanih bat~riJa kозе nos1. ~sto 
tako, vasionska radio stanic<;l »Мазаk«, na »Spиtщ1ku · 
IЦ«, jos uvek ne-prekidno radi. Prvih 2000 ~a~ova ona 
је strиjи za svoje emisije dobljala od оЬ1сшh bate
rija а kasnije је nastavila sa radom иz pomoc sиn
canih· termoelektricnih elemenata. 

* 
2000 kliometara visine postizace relativno jedno

stavne i male cetvorostepene sondazne rakete »Argo<C 
D-4. americkog predиzeca Aerolab. ,One imaju и ро- Ј 
1etanjи tezinи od samo 3300 kg i dиgacke su 15 . me
:tara. 
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Као З свеска Библиотеке "Техничка Кљига(' 
изишло је ово дело нашег еминентног · хемичара . · 
Проф. Лека. Аутор је на свега 154 странице успео 
да и нестручњацима учини приступачним основнЕ -
заКоне хемије. Наqисана изванредно јасним сти
лом, са излага:Њима која сваку ствар до краја обја
шљавају, не остављају необјашљеном ни једну чи
љеницу, ова се кљига с правом може сматрати 
је_чинственом у ов~ј врсти радова · којИ ~пул~ризи
раЈУ науку а да Је при томе не вулгаризуЈу. 

За астрономе су од посебног .значаја поглавље 
VI (молекулска и атомска теорија), Х (период~и си..:. 
стем елемената) . и XI (нуклеарне реакције). Наро-. 
чито је изванредно лепо, кратко · а ј'асно, · изнето 
питаље нуклеарних реакција и дата врло разум
љива објашљеља у елементарном и приступачном 
облику. 

Ретко се и у великим уџбеницима може наћи 
тако доиста лепо обрађен општи преглед особина 
хемиских елемената и љихових познатих једИљеља 
~ао што је то ay"N?p ~зне.о у XII поглављу .у коме 
зе описано све назважнизе за осам група период

вог система. 

Ми кљигу поздрављамо и топло препоручујемо 
сматрајући да би је свак, ко се интересује природ
ним наукама у опште, требало да има у својој би
блиотеци. 

Област ua . Месецу zде је nала кос.м.и-чка ракета: 
1 - Ератостеи, 2 - Архи.м.ед, З - Аутоликус, 
4- Аристил. Уnоредити сии.м.ак nод друzи.м. освет-
љење.м. ua треhој ,страни корица. ~ / 

\ 

4ВЕРАЦЙЈА 

Рефракција није једина појава која ,;меља" по
ложај небеских тела. Енглеск~ астроном Брадлеј 
~ 725 годин~ открио је један природни феномен, који 
]е назван: аберација. Захваљујући Њему небеска 
Тf7Ла се · виде на небу у правцима који се разликују 
од_ оних у којима бисмо их видели кад би_ се свет
лост простирала тренутно. . 

Да видимо: ' шта је суштина аqерације? · 
Извршимо један експерименат. Претпоставимо 

ца · ·киша пада вертикално и да желимо ухватити 
једну капљИцу у танку цев. Кап треба Да прође· . 
Itpoз средину горљег отвора цеви и да падне у цен
тар .дна - без додирива:Ња зида цеви. Ако цев ми
рује, онда је за хватаље капи потребно једино тачно 
усправити цев (положај . А). Али какав положај 
Треба да: · заузме цев онда ако се окреће, носи је 
неко или нешто? У том случају цев мора бити на
гнута за · известан 'угао а (положај В), инаЧе ће 
каnљица пасти на зид цеви· . . Док капљица падне са 
висине V, дотле се дно цеви помери за U - нор
мално на тај правац. Јасно је . да тај уГао· а зависи 

-· о,ц брзине пада капљице и од брз11.не с којом се цев 

so 

креће~ Ако се це~ помера полако, и ако је љена бр
зина мала у односу на брзину капљице, онда а има 
следећу вредност: · 

u 
а== -'Г · 206265'.' 

Кад пада киШа ми · ћемо другчИ:је н~ити кишо
бран ако стојимо или ако се крећемо. Стојећ:И, ми 
ћемо . к:Ишобран држати вертикално. . Али ако се 
крећемо онда ћемо кищобран нагнутИ у правцу на-
шег кретаља. . . . 

Ево још једног примера· : кад се крећемо возом и 
из вагона гледамо како пада киша, ми ћемо видети 
да кишне капљице коса падају на земљу. Али ако 
воз стане, . оДједном примећујемо да капи падају. 
вертикално. · 

Заменимо сад кишне капи светлосним ·зрацима, 
цев астрономским дурбинима, а носача цеви Зем
љом. Ситуација ће битИ иста. Претпоставимо · ;ца 
светлост стиже у центар горљег отвора дурбина у 
време tt, а у окулар инструмента у Ь. Разлика у 
времену (t2 ---. tt) је · врло мала, али се за то време 
померило и дно дурбина. Ако је светлосни зрак про-

. 1 
1 
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шао кроз средину . отвора дурбина - а ~струмент 
није нагнут за yrao а - светлост неhе проhи· кроз 
средину окулара. Брзину кре~ања Земље у простору 
не можемо сматрат~ 'бескона";;НО малом nрема бр
зини nростираља светлости. Земљино кретаље сла
жено је Ј,iЗ два кретаља: од транслаторноr кретаља 
Земље око Сунца · и од обртаља Земље око - љене 

1 1 

1 1 

1· 1 

1. 

1 

1 

1 " 1 

1 

1 

1 

1 

А в 
осовине. СвакQ ово кретаље производи помераље 
положаја · небеских тела на небу. Помераље које 
долази услед Земљиноr кретаља око Сунца нази
вамо · rодишњом аберацијом. Дневна аберација је 
nроИзвод Земљине ротације. · 

Км се Земља не би кретала или кад би се По
мерала у правцу посматраноr небескоr тела, онда 
не би било појаве аберације. Не би било ове појаве 
ни онда кад би се светлост nростирала тренутно, 
односно .брзина Земљина кретаља била занемарљива 
у односу на брзину светлости. То значи да до аб~
рације долази збоr тога што се посматрач (Земља) 
креhе у nростору и -што се светлост не nростире 
тренутно. . 

Привидно nомераље небеских тела услед абера
ције зависи од nравца кретаља Земље у односу на 
nравац звезде. Највеhе је . помераље онда ако 
правци заклапају угао од 90° (као што је био СЛУi 
чај код нашеr експеримента). Тада год~ља абера-

Моде.п. nрво~ вешта'Чкоz сате.п.ита на Заzреба'Чко.м. 
ве.п.есај.м.11 1958: 
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ција износи око 20".5, а дневна, за места на еква
тору, 0".320. Вредl!_ост и ј.едне. и дРуrе абер:;щије 
опада ако се угао између nравца кретаља Земље . и 
nравца небеског тела смаљује. Она је нула, као што 

· смо веh и рекли, ако се Земља креhе у nравцу до
тичноr небеског тела. Дневна аберација зависи и · 
од rеоrрафске шИрине места. Ова аберација је нај
веhа на еква'l'ОРУ Земље, а на nолу је једнака нули. -

Т. Ћ. 

За наше пај.м..п.ађе . 

ГДЕ СЕ СПУСТИТИ НА ~СЕЦУ 

На Месецу нема · ни ваздуха ни воде. Рад ве
трова и дејство воде нису снижавали nланине, ни~~ 
су ублажили изглед рељефа. Површина lYieceцa з.е 
сурова, препуна оштрих . стена и nланина релативно 
виших од оних на Земљи. Биhе велики nроблем 
спуст:Ити се на неравну nовршину Месеца. Пла~И
рање кроз ваздух, као што то чине авиони и зе
дрИлице на Земљи, није MOI'yhe јер Месец нема 
атмосфере. За кочеље при спуштању и урлажавање . 
пада м<;>раhе се уn:отребити ракетни мотори. Пре 

. . . 

'Ј:'ОГа he се морати nаЖЉИВО изабрати Мес~О ,.nри
месечеља". Биhе то, вероватно, неко безводно ме
сечево "море", које је устварИ ра'вница nЬсута: · ма
лим кратерима и слојем ситне метеорске nрашине; 
са тщ>м од базалта или лаве. Сnуштаље је могуhе 
и на -дно неког од великих кратера чији пречник 
достиже и по неколИко десетина, па чак и стотина 
километара. _ . 

. Приликом избора места за спуштаље и смештаз 
"лоrора" ексnедиције мораhе се водити рачуна и о 
темnератури на Месецу. Дан на овом нашем васи
онском суседу ·траје две седмице те се љ.еrовЭ: ка
менита nовршина од Сунчевих зрака, чизе дезство 
не ублажава атмосфера, толико угреје да под и~
весним условима може · nретстављати .оnасност за 
nрве nосетиоце са Земље~ нарочито ако не буду 
nажљиво заштиhени. . , .. 

Прецизним научним инструментиМа измерено зе 
да у центру видљивог диска nуног Месеца - на· 
Месечевом екватору -темnература износи око 110_ 
Целзиусових. Вода nросута овде на nовршину Ме
сеца узаврела би и испарила чак и nри атмосфер-

. ском nритиску какав влада на Земљи. "На Месецу 
нам не би било потребно да кувамо ручак на neh~ 
- nИше :један астроном --::- јер би љену улогу моrла 
испунити било која облИжља стена". 1 

Уколико се удаљујемо од центра осветљеноr 
- дела Месечевоr, утолико и темnература оnада, али 
и на 2.700 километара од централне тачке на екв~-
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тору још увек није нижа од 80 стеnени. Све су то · 
темnературе веома неповољне за човека. На cpehy, 
пошто Месец нема ваздуха, ову температуру би 
астронаутичари осеhали само исnод својих ноrу. 
пажљивим· Избором изолационих материјала, као и 
употребом материја за изrрадњу васионских одела 
која се теже заrревају оД Месечеве nовршине, мо
гуh је кУ.,аткотрајан боравак и у рејонима -са nовр
шином тако високе темnературе. Употребивши неку 
врсту великих сунцобрана од сличне материје бо
равак у "врућИм пределима" мoryhe је још вИше 
продужити. Могуhе је · користити и nриродну "хла
довину" од стена и планина. 
· Па:сле 2.700 километара од централне тачке 
осветљеноr дела Месечев6г, темnература nовршине 
брже опада тако да nрИ крају осветљеноr диска 
влада хла.цноhа од 50 стеnени исnод нуле. Још хлад
није је на тамној, неосветљеној страни Месеца гДе 
влада четрнаестодневна ноh. Ту "мраз" достиже и 
160 стеnени исnод· нуле. 

Да би се избегла велика температура и компли
кована заштита за љено ублажавање вероватно је 
да he чланови nрвих експедициј а за истраживање 
Месеца · изабрати за спуштаље ·и смештај nрвих 
база неку равницу у близини месечевог Јужноr или 
Северног nола. Ту зраци СунЦа падају косо те тем
пература није велика. Једно од таквих веома nо
гадних места за "nримесечеље'' је Залив Росе (Синус 
Рорис) у коме је и током дана температура :n:одно

шљива и износи 8 степени испод нуле. У дебелим 
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васионским оделима, која се могу и rрејати, то he 
бити сасвим подношљива температура. Синус Рорис 
је nоrодан још и збоr тоrа што се · наЛази близу 
северноr Месечевог пола. Довољно је преhи преко 
љега па да се дође на ону страну Месеца. коју љу~и . 
са Земље никада не могу видети. · 

. Не маље nогодна места за спуштање биће и 
краоrери или, тачније, "равнице окружене насиnима" 

_ као што су Платон и Аристотел који су на истој 
селенограф~кој ширини као· и Синус Рорис. Само 
нешто ма.џо јужније · од ЗалЈ,iва Росе, у Заливу Дуге 
(Синус Иридум) температура .. тла nеље се на 40 сте
nени изнад нуле, а у Мору Киша (Маре Имбриум) 
или Мору Ведрине (Маре Серенитатис) ова темпе
ратура се креће од испод 60 стеnени до 70 и више 
стеnени Целзиусових. 

То, разуме се, не значи да ће се истраживачи 
задржати само у пределима око северног и јужног 
Месечевог nола. Како Месец, своЈим обилажељем 
око Земље, разне своје стране окреhе . Сунчевим 
зрацима, полако се и центар са највећом темпера
туром креhе по Месечевој лоnти. Тако и све тачке 
на екватору nосТеnено мељају температуру од нај
више до најниже. Према томе, није немогуhе .Да 
нека ексnедиција, која жели да "коnненим nутем" 
nређе Месец од Северноr до Јужног nола, изабере 
такву маршруту да увек · nролази кроз nределе са 

тренутно најnовољнијом; температуром. 
,s 

Стеван Корда 

У ОКТОБРУ, НОВЕМБРУ И ДЕЦЕМБРУ 1958 

Месечеве м еве 

Мена Октобар r Новембар 1 д-:цембар 

1 :1 d h d h m d 

Млад Месец 2 13 

Прва четврт v 9 . 55 22 7 14 23 7 

Пун Месец 16 16 58 15 10 42 ~5 

~: 1 

По сЛ. четврт 24 21 .22 23 . 14 23 

Млад Месец 31 23. 41 30 9 29 

· Окултације сјајних век:ретвица 

Датум XI.5 Х[- 16 XI.16 , . 
Звезда р Sgr « Tau а Tau 
Прив. ~ел. 4.0 't.i .}.1 
Појава D D R 
Пол. yrao 83° 

1 128° ј :~ 2060 

Време nојаве у 
h h h т т т 

Суботици: 18 48.5 19 30.7 20 17.1 
Новом Саду : 18 49.5 19 30.7 2014.2 
Беоrраду: 18 50.6 19 31.2 2Q 12.6 

·краrујевцу: 18 51:7 1931:4 2015.3 
Нишу: 18 53.4 '19 32,1 2017.7 

D = диспариција; R = реапариција 
ilомрачење Сунца. и Месеца 

h m 

з нl 
49 1 5 

-- 1 
4 281 

20 09 

XI. 22 
о teo 

3.8 
R 

248° 

h т 

24 01.1 
23 59.3 
23 58.4 
23 56.7 
23 55.4 

У овом тромесечју биhе једно nомрачеље: 
2 октобра - потnуно помрачеље Сунца вид

љиво је као nотпуно са појаса који пресеца Атлан-

тик од Бостона (САД) до Марака, Сахару, Судан 
и ЕтИопију у Африци. Са североисточне обале Се-
верне Америке, северноr Атлантика, Гренланда, 
Европе, Африке, заnадне Азије · и дела Индиског 
Океана nомрачеље се види као делимичНо.· 

Подаци nомрачеља за ' Беоrрад: _ 
Почетак nомрачеља . 12h 42m 50s 
Средина nомрачеља <' 13 37 09 
Свршетак делимичноr nомрачеља 14 29 05 
Положајни yrao првоr додира: 2~6°.5 
Положајни yrao nоследљег додира: : 160.0 

. Величина nомраче~а: 0.266 Сунчева пречника. 
(Нумерички nодаци о овом nомрачељу узети 

су из рукоnиса Годишњака нашег неба за 1959 г.). 

Ток де.п.и.м.и'Чно~ nо.м.ра'Чења Сунца. S - СунЦе, 
м~, Mz и Мз - Месец у тренутку nрво~ додира, у 
средини nо~ра'Чења u у тренутку nос.п.едње~ додu
ра. Р~ и Р~~. - та'Чке nрво~ и nоследње~ додира. 

. : 
i 

: 1 
1 
1 
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1 . 

!1 
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Положајн ЈупитеровИх сателита 

О к т о б· а р у 18h 30m 
1 

1 Датум 1 Запад Исток 1 Датум 1 Запад Исток 

1 42 О. 31 14 321 о 4 
2 41 о 23 15 2 о 14 
3 2* 4 о 13 16 14 о 23 
4 421 о 3 17 4 о 213 
5 1* 43 о 2 18 421 о 3 
б 34 о 12 19 43 о 1 
7 3214 с 20 431 о 2 
8 2 о 314 2i 1432 о 
9 · 1 о 234 .22 423 о 1 

10 о 2134 23 41 о 23 

1· 11 21 о 34 24 4 о 213 
12 3 о 124 25 21 о 34 

1 
13 3 о 24 26 32 ·0 14 

Број са звездиЦом =;: сателит је испред Јупи-
· тера 

Број није уписан = сателит је иза Јуnитера 
Појаве · код Јупитерових сатеЈЈИТа . 

Датум Час Сатепит 

h m 
Окт. 3 18 36 П 

5 17 53 I 
8 17 53 IП 

10 18 59 . п 
12' 18 оо п 

Појава 

СврUiетак Пролаза 
Почетак пролаза 
СврUiетак помрачеља 
Почетак пролаза 
~Щ>Uiетак помрачеља 

Планете 

М~ркур - Источно је од·· Сунца. Приступачан је 
цосматраљу око 3. · XI. Видљив је над запад
ним хоризонтом после залаза Сунца. Привидне 
је величине 0.0 и пречника 6."5. После овога 
датума nривидно се приближава Сунцу и пpo
UiaвUiи конјукцију (24. XI.) поново постаје 
видљив у највећ.ој западној елонгацији .12. 
ХП. Може се посматрати · изјутра пред сам 
излаз Сунца. · Види се над источним хоризон
том као звеЗда --о.2 привидне величиНе. За
тим, до краја децембра Меркур опет није 
видљив. 

В~нера _:.... Пролази сазвежђа Лава и Девојке. Вид
љива је као "Зорљача" на источном небу. 
Већ 8. Х достиже свој· највећи сјај -4.3 nри
видне величИне (види сл. 1 на стр. 27 у "Ва
сиони'' 1 за 1959 год.). Привидно се удаљује 
од СунЦа. 11. XI. је у највеђ.ој елонгацији и 
најnовољнија за посматраље. Тада је -4.0 
привидне величине и џречника 24;"7. Фаза 
планете: последља четврт. Остаје видљ-ива до 
краја године. · 

Марс - У привидној близини Сунца · пролази · са
звежђа: Девојка., Вага, Скорпија ,И Змијо
НОUiа. 

. ;·· ·;· ' ' . . ..;_~: 
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Jynuтep -- Видљив је noчe'J'кOl\f тромесечја. Може 
се запазити по мирном сјају планете -1.4 
привидне величине у близини звезде Р Скор
nије. У овом месецу Јупитер се - од Земље 
удаљује од 882 на 931 мИлион К.м. те смањ~је " 
свој привиднИ пречник од 31.'.'2 на 29."5 .. Већ 
крајем октобра губИ се у веЧерњем сумраку. · 

Сатурп ~ ВиДи се увече на југозападном небу:-' 
Својим сјајем (0.8 привидних величина) исти
че се међу звездама Стрелца. Привидни . преч
ник планете је 14", а -осе nрющдне елИпсе . 
прстена видИмо nод углом од 35" и 16". Зе- ·, 
мљи је окренута северна страна Сатурнова 
прстена. Како залази све .раније, 20h30m сре
дином октобра а 18h зоm средином нов~мбра, 
Сатурн у · децембру престаје да буде видљИв. · 

Ура к - У Fазвежђу је. Лава:. , ' · 

Појаве . у Сувчеву систему 

d h m 
Окт. 2- ~Потпуно помрачеље Сунца 

20-- Ориониди; трајаље: 10 дана 
30 3- Марс у конјунк:цији са . Сунцем~ · 
31 -......;.. Тауриди; трајаље: 30 дана 

Окт. 2 18 45 Јупитер у . конјункцИЈи . с Ме
сецом 

3 11 - Меркур у највећ.ој елон
гацији 

4 16 37. Сатурн у конјункцији с Ме-
сецом . . 

12 1 ~ Венера у највећ.ој . е.Лон- · 
гацији . . ... ~ . . . 

12 ~ - Ариетиди; трајаЊ.е: 5 · дана 
16-- Ле,ониди; трајаље:. 5 ·.дана 
24 12 - Меркур у доЈЬој конјункцији 

СУнцем · · 
27 З 10 Венера у конјукцији' с · Ме• 

сецом 

27 12 - Уран у застоју 

Дец. 3 21 - Меркур у застоју 
5 20 ~ Јупитер . у конјункцији са 

12 8 - Меркур · у највећ.ој · елон-
гацији 

13-- rемини.ди; трајаље: 5 дана 
22 15 35 Зимски солстициј. Почетак зиме 
31 22 - Сатурн у конјункцији са Сунцем 

Плаветоид~ · 

Мала планета 192 NAUSIКAA 
цију са Сунцем 16. Х. Око 
мериде су : 

Датум « 1950•0 . « 1950•0 П ри в. веп. 
h m о ' . 

Септ. 29 1 39.7 + 18 49 7.6 
Ок т,_, 9 - 1 31.5 + 19 21 .7.6. 

19 1 21.7 +: 19 28 7;6 
29 1 12.5 + 19 15 7.6 

Нов. 8 1 1 05.5 + .18 53 7.8 
18 1 02.0 + 18 32 8.1 
2~ 1 02.4 + 18 19 .. -8.3 
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"Astrornautika" па Astrornomskoj izlozbi Hrvatskog 
prirodoslO'V7lJOg drustva, та Rijeci, и Dam:u kulture, 1958 

ВАСИОНА, часопис за астрономију и астронаутику. Издају Астрономско дРуштво ;,Руђер 
Бошковић" и Астронаутичко друштво ВСЈ, уз сарадљу Астрономске секције Природословноr 
друштва из Љубљане, Астрономске секције Хрватског Природословноr друштва из Загреба 
и Астрономског клуба при Народном универзитету у Сарајеву.- Излази 4 пута годишље. 
Годишља nретплата 300 дин., поједини број 75 дин. Чланови Астрономскоr и Астронаутичкоr 

·Цруштва добијају часопис бесплатно. - Ученици свих школа могу користити колектИвну 
претплату: четири ученика који се учлане у једно од два Друштва, уз снижену чланарину 
од по 60 .дин. годишље, добијају заједнички један комплет. - Власник и издавач Астро
номско друштво "Pyi}ep Бошковић". Уредништво и администрација: Београд, Болrина 7. 
Претплату слати у корист рачуна број 101-'707-6564160. ~Штампа Војно штампарско пре.-

дузеће, Београд .. 
-'----------------- - - - --- -·---- --- -----
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На насловној страни: 

Део невидљиве стране Месеца - снимак аутоматске међуплаветарне станице 

СУНЦЕ САПЕ
FАМА НА ДАН 
30 ОКТОБРА 
1957 FОДИНЕ 

Уре~хеачхu одбор 

Ски.м.ак 
ко.м.ске 

торије 
zраду. 

Астро
о.псерва

у Бео-

(уз чланак на 
страни 96) 

д-р РАДОВАН ДАНИЋ, ПЕРО ЂУРКОВИЋ, НЕНАД ЈАНКОВИЋ, ииж. ДРАГУТИН, КНЕЖЕВИЋ. 

СТЕВАН КОРДА, ш~ж. ВЛАДИСЛАВ МАТОВИЋ И МИЛОРАД ПРОТИЋ 

Од~овории v~едик~ 

НЕНАД ЈАНКОВИЋ 

&ЕО. ГРАД 

октобар-децембар 

ГОД И Н А Vll 

1959 број 4 

ЧАСОПИС 3А АСТРОНОМИЈУ И АСТРОИАУТИКУ 
i 

КАКО . ЈЕ tНИМА.ЕНА ДРУfА tTP АНА МЕtЕЦА 
У спе х треhе совјетске космичке ра~ете 

Двадесетак дана после успешног дости

зања ]dесеца другом космичком ракетqм, у 

Совјетском Савезу је, 4 октобра 1959 године, 
испаљена трећа космичка ракета која је у 

свом последљем степену носила "аутоматску 

међупланетну станицу". Одмах по лансира-

. њу, тек што се ова "станица" одвојила од 
ракете-носача, свет је обавештен - да је ЈЬен 
задатак да облети око Месеца и да ·сними 

другу, досада невиђену страну. 

Последњи стеnен ракете-носача избацио 
је аутоматску међупланетну таницу брзином 
и правцем који ју је довео на даљину од 

свега 7.900 километара од центра Месеца или 
6.124 километара од његове поврШИI:Је. Због 
тога је Месец својим гравитационим пољем 
снажно деловао на даље кретање међупла
нетне . ·станице._ Истина је, могло се избећи 
ово "уплитање" нама најближег небеског 
1'ела, али је оно совјетским астронаутичарима 
било потребно. 

Као што је познато, СовјеоrскЈ СавеЗ се 
налази на северној nолу лопти наше планете 

и то је совјетке стручњаке одвратило од иде
је да ову малу аутоматску астрономску оп
серваторију уnут·е тако да она прође на ве

ли~rој д~љини од Месеца - например неко
лико_ десетина хиљада километара. То би , 
заиста онемогућило значајније деловање 

нашег васионског суседа. на даље кретање 
међупланетне станице и упростило би ионако 
дуготрајна и мучна израчунавања путање. 

Али прили:в::ом повратка, после таквог оби
ласка Месеца, међупланетна станица би 
nришла Земљи са њене јужне стране те у 
Совјетском Савезу, као и на највећем делу 
Целе ·северне хемисфере, не би било могуће 
nраћење станице и примање сигнала са ње 
У време када се она налази на најџовољнијем 
отстојању. Сем тога, 'Претила је и опасност да 
она у лети у Земљину атмосферу и сагори. 

Израчунавања совјетских астронаутичара по-

каэала су да је nогодније да аутоматска 
међуnланетна станица прође поред ]dесеца 

на десетак хиљада километара далеко, него 

свега коју хиљаду километара и то, што је 
нарочито важно, с његове јужне стране, како 
би он изменио њену путэiьу и дао јој погод
нији облик за nосматраЉе са северне· Земљи
не полу лопте. На овакав избор riутање ути
цала · је и потреба сакуn.Љања научних 
података у близини ]dесеца. 

Совјетска кос.Ми-чка иитерплаие.тарпа стаиица 

(фотоzрафија). 
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Оствареље оваквог плана захтевало је 
веома прецизан рад ракетних мотора, јер је 
било довољно да разлика у брзини аутомат
ске станице буде свега 4 метра у секунди, па 
да она промаши изабрану тачку за око 3.000 
километара. То би довело до тога да она, 
приликом nовратка ка Земљи, прође 20.000 
километара даље или ближе од изабране 

Совјетска кос.м.и-ч.~а интерnланетарм станица: . 1 -:
И.п.у,м;инатор фото-аnарата, 2 ~ Мотор уређа3а з_а 
оријентисање, 3 - Сун-ч.ани дава-ч., 4 - Секци3е 
сун-ч.ане батерије, 5 __ жалузиие уређаја за реzу
.п.исање те.м.nературе, ~ - · Тоnлотни екран и, 7 -
Антене, 8 - Уређаји за нау-ч.на исnитивања и 

.м.ерења. 

најидеалније висине. А грешка од 20.000 
километара је превелика да би се, у близини -
наше планете, смела допустити зqог опасно
сти упадаља у љену атмосферу. ДопуштеЈ~а 
:rрешка у .раду ра.кетних мотQра ј.е, због тога, 

морала бити знатно маља. 
Када се аутоматс_ка међупланетна ста

ница приближила Месецу ·Са ~Регове јужне 
стране, љена путаља . се . проl\_iенила . У след 
Месечеве привлаЧне .сил;е о_на,је, у сагласно
сти са прорачунима, скренУла·, 

Тако је први пут у историји астронау
тике, за даваље одређене riутаље неком ве
штачком телу, искоришh.ен не само рад 
ракетних мотора, него и · гравитационо поље 
Месеца -- и то намерно, плански. 

Пошто је прошла 6.164 километра од по
вршИне Ме·сеца, аутоматска међупланетарна 
станица је почела да се удаљује од љега за
лазеhи за љегову другу, досада са Земље 
невиђену страну. И до тог тренутка су поје
дини научни прибори у станици бележили 
разне податке и аутоматски их, преко радио

предајника, емитовали ка Земљи, али је сада 
морао почети да дејствује најважнији· уређај · 
у љој . Требало ј е снимити другу страну Ме
сеца. 

На оДређени сигнал дат радиотала·сима 
са Земље почео је да ради уређај за оријен
тацију станице. До тог тренутка она се сло-

. бодно тумбала око свог тежишта. Када је 
почер да дејствује уређај за оријентацију, 
прво су се отворили "тражиоци сунца!( (веро
ватно специјалне фотоh.елије) који су укљу

чили у рад моторе за окретаље ове небеске 
лабораторије, а искључили их . чим су "угле
дали" ужарени и светли центар нашег пла

нетног система. На тај начин · је дољи део 
станице био окренут Сунцу, а самим тим и 
горљи део ка Месецу. Жироскопи, аутоматски 

стављени у докрет, наставили су (вероватно 
уз помоh. замајаца) да одржавају станицу 
у овом положају. Истовремено су отворени 
капци и "тражиоца Месеца" (такође фотоh.е
лије специјалне осетљ:Иво.сти). Чим су они 
"угледали" свој -објекат, а мора.nи су га спа
зити јер су се тог тренутка Сунце·, .станица 
и Месец налазили у отприлике истој линији, 
аутоматски је укључен уређај за фотогра
фисаље. Отворени су капци пред објективи
ма, у · фотографским камерама је почео да се 
окреh.е филм и снимаље је почело. 

СХЕМА ТРАЕt<ТОРИИ. ПОЛЕТА 
. АВТОМАТИЧЕСКОИ МЕЖПЛАНЕТНОИ СТдНU:.tИ 

Положенне Лvнь• 
8 моме~< т СТАР ТА РАкет-ы 

ка сеВеру. ова промена је би
ла 'Dако велика, да се ауто

матска међуп.Ланетња станица, 

касније, nочела: приближава
ти Земљи са стране северне 

хемисфе.ре. У ствари, веh. од 
тренутка највеhег IIЈрИбЈrижа
ва~ља Месецу, аутом:атска ста

ница се појављивала све више 

изнад хоризонта ЗЭЈ посм.атра

че на северној · полулопти. Из 
дана у дан rювеh.авало се и 
време најnогодније за од.р:>Юа
вање вез-е са овом малом на

ЧIЮМ лаqораторијом у КОСМо
су. Када је пришлЗЈ Земљи на 
блис100 отстојаље, она се на 
небу наше хемисфере могла · 
видет.и :к.ао Н!езаљазеh.а светла 
тачка (разуме се, само за дур

бином наоружано око). 
Троди.м.ензионални nриказ кретања совјетске треhе 

кос.м.и-ч.ке ракете. 
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Све с·е то одиграtвало. на 
даљини 60 до 70 километара 
од Месеца. Таква даљина сни
маља изабрана је намерно да 
би се одједном ухватио цео 
ДИiСК М·есеца. У сТвари, цео 
диск ј·е ани.мљ·ен. само с јед
ним објективом с жижном да
љином 200 милим·етара. Други 
објектив, с :жижином даљином 
500 милиме'I'Iара, није снимио 
цео диск, веh. само. једа!Н ље
гов део, да'јуh.и фотографије 
с веh.им бројем д€Таља-. 
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· Фотографисање је · врше
но на филм ширине 35 мили
метара. Ексrюзиција је ауто
матски мењана · да би се РfЈ
биле фотографије различите 
осветљ·енюсти. Процес СНИМ'а
ња траја'О је 40 минута. По 
заЈВршетку сниМања престали 
су · да раде мехаmизми ~за да
ваље оријентације, ·с ·тим што 
су претходно за-вртеЈIИ одре

ђеном брз·ином станицу окО 
њене осе. 

Положај совјетске кос.м.и-ч.ке интерnланетарне ста
нице за вре.м.е сюt.м.ања Месеца. 

После снимаља филм :-је аутоматским 
nремотаваљем отишао у комору за развијаље. 

На процес развијаља нису деловале повре
мене мање промене у температури. Beh.e 
промене тецпературе спречаване су аутомат-

- ~Дводu..4tеuзионални nриказ кретања совјетске треhе 

кос.м.и-ч.ке ракете. 

ским отвараљеџ или затвараљем капака на 
радиационИм површинама. Нооример, кадгод 

би се температура у станици попела на 25 
степени Целзијусових, капци су се аутомат

ски отварали. Сем тог~, биле су предузете 

м: ере да бестQжиноко стаље не спречи равно-· 

мерно ширеље хемикалиј а за развијаље по 

целој површини филмова. Вођено је рачуна 

и о заштити филмова од штетног космичког 

зрачеља. 

После развијаља, сушеља и удаљаваља 
· влаге филмови су . аутоматски прешли у на
рочиту касету где је требало да сачекају по
четак емитоваља свог садржаја. Најпогоднији 

тренутак за овакву емисију наступио је 7 
октобра, у 6 часова и 30 минута по москов
ском времену. Тада је на сигнал дат радио-та
ласима почео поново да се одмотава филм и 

да пролази испред минијатурне телевизиске 
цеви високе осетљивости која је била nове

зана са високостабилним електронским фо
топојачивачем. Пренос снимљеног материјала 
на Земљу извршен је на сличан начин како 
се то врши приликом емитова:Ња играних 
филмова на телевизији. · 

Прим:ељени телевизиски систем дозво
љавао је да се, према потреби, меља број 
редова на . емитованој и приманој телевизи
ској слици. Највеh.и број редова · на који је 
разлагана једна слика није био веh.и од 1.000. 
Земаљске антене које су хватале емитоване 
сигнале са аутоматске међупланетарне ста
нице морале су бити веома великих размера 
јер је, због сла·бе снаге предајника (свега не
колико вата) и малих антена на станици, до 

љих долазио 100 милиона пута слабијИ сиг
нал од оног који нормално примају обични 

телевизиски ПР.ијемници. Да би под овако 
тешким условима пријем емитованих слика 
био што сигурнији, емИтоваље је вршено два 
пута -- спорија предаја на веh.ем и бржа 
предаја на маљем растојаљу од Земље. 

Када •су примљене све фотографИје које 
је снимила аутоматска станица, установљено 
је да се -сада може упознати око 70 посто 
"друге" стране Месеца. За давање назива 
откривеним објектима на досад непознатој 
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странИ Месеца'· основана ј е посебна комисија 
Акадеl\fиј е · наука _СССР, под Претседништвом 
доriи~·ноr ·члана Академије наука СССР А. А. 
МИХа'ј.Лова. Досада откривене и . назване 
објекте приказујемо на фотографији "друге" 
стране МесеЦа коју објављује·м9 у овом 
броју ; ,:В:а,сионе" ·(в. 'Ipehy С"Dрану ~ОрИца). 

. . , Рад · аутоматске међупланетне · станице · 
по.казао је да је моrуће успешно остварити . 
лет ~ое:мичког објекта · по сложеној, унапред 
израчунатој путањи; да је могуће оријенти
сати објект У. щ)о~тору и да . је остварљива 
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р'адиотелемеханичка веза и предаја телевизи
ских слика на, космичке удаље:ц.ости. Поред · 
тога, захваљујући томе: што се на снимку 

друге стране Месеца види и део досад по

знате ·стране; могао се утврдити тачан облик 
неких објеката за које се и досада знало као 
што су, например, Хумболтово Море, Море 
Криза, Смитово Море, Јужно Море итд. 

Успех треће совјетске кос~чке ракете 
у снимању Месеца указује на могућност сни
м:а:Ња површИне Марса и Венере на сличан · 
начЈ1Н. С. Корда 

Pokazatelji SunCeve aktivnosti i 
· ·. · .. tekuCeg ciklusa . SunCevih 

anomalije 
pega 

Periodicnost pega па · Suncu. ~- N а period1c
nost pojava Su·ncevih pega u:kazao је ро ,prvi 
риt, 18'43 godme, pozna:ti astronom-amater S. 
Н. SchwaЬe iz Dessaи, Nemacka. Svoja po
smatranja Sunca оп је saopstavao ргеkо иgled
nog strиcnog casopisa »Ast·ronomische .Nachri
chten«. Sa koliko·m је priljeznoseu Svabe 
obavljao posmatranja Sиnca pokazиje cinjenica 
da је samo u 1842 godini иsрео da osmotri . 
·sunce и tokи 307 dana. D·anas su retke opser
vatorije, и. kojima se o·bicno и posmatranju 
smenjuju ро -dva i vise posmatraca, da sa .jed
no~g mesta im·aju ovako velИri broj posmatrac
kih dana u toku jedne go·dine. Nije, ·dak:le, Си·dо 
sto је ovaj vгedni _posmatrac iz upo.redenja 
godisnjeg broja videnih grupa na Suncu i broja 
dan-a u godini, :kada nij е. 1bilo ni jedne pege, 
za sva posmatranja izmedи 1826 i 1842 god~ne, 
dosao do zakljиcka d~ se aktivnost •pega sm·e
njuje IPrd.Ьlizno u razrilacima odi 10 g·od~a. 

Relativni broj pega. ~ Pet godina . kasnije 
poznati svajcarski astronom Rиdolf Wolf uvOdi 
pose!bnu meru za осеn-и· Sџnceve aktivnosti tzv. 
relativni btoj pega R. Ako ·na Sиncevom diskи 
ima ukиpno g grupa pega koj·e sи ocevidno iz
dv.ojene jedna od ·drиge i ako је f utkupan broj 
pega u svima grwpama onda је relativni ·broj 
pega odreden ·pгeko 

R = k (10 g + f). 
Prema . tome, ako se nekog ·dana na Suncu vidi 
samo ј edna grupa sa samo ј ednom pegom, onda 
je 'relativni broj pega R = 11 -k, ·gde је k .pro
men1jivi koeficijent zavisan od pos-matraca; 
иvelicanja slike :pri posmatranjи Sunca i od 
kvaliteta pтovidnosti · atmo·sfere. Preko koefi
cijenta · k mogao је Wolf svesti posmatranja 
raznih posma traca na sv-oj sistem. izvodenj а 
relativn-og ·broja. 1855 godine u Cirihи se osniva 
Savezna opservatorija i Wolf postaje njen prvi 
direktor. Skoro sve do smrti, 1893, on је ak
tivan ;posmatrac Sиnca pri . сети na istom in
strumentи s njim ·tade i njegovi saradnici za 
koj е • se iz dиgogodisnj eg niza ;posma tranj а 

. m.ogla o·dredi ti sigиrna vez·a sa Volfovim na
cinom odredivania relativnog ibroja pega. Za 
proteklih 100 godina Savezna opservatorija и 

. Cirih·u razvila se u qpservatorij-и koja se bavi . 
iskljucivo izu.cavanjem :pojava na Suncu, ali 
na njoj se jos uvek relativan 1broj ,pega odre
duje istim Fraunho·ferovim dиrbinom sa objek
tivom od 8 cm i okularom :koji povecava 64 
puta. · 

Povrsine pega kao po~atelji i neke pred
nosti relativnog broja pega. - Opservatorija u 
Grinicu uvela је, pocev od 1874, za merilo ·ak
tivnosti Sиncev.ih pega ukupnи d-nevnи povr- . 
sinu :pega dobivenи sa redovnih snimaka, а 
izra.Zenи и milionitim delovima Sunceve polu
lopte. Prema tome, jedinica za merenje povr
sine iznosi 1550000 Km2

• I najsitnije pege na 
Sиnси, sa povrsinom 1, jos иvek su р о povrsirii 
vece od· 1/10 cele Evrope. 

Povrsina pega svakaiko је sigur·nij е merilo 
akuivnpsti, ali је izvodenje ovog podatka jako · 
dиgotrajno zbog niza tehniokih i racunski~ · 
poslova koji se "morajи obaviti da ·Ь~ se ~а da~t~ 
snimak .Sцnca d'o'bio ovaj pokamtelJ aktlvnostl .. 
и tom trenutku. Zbog toga su predlaganri, а i . 

. danas se · и strиcnoj literatиri -nalaze sve ·no·vi 
predlozi bilo о u'Proscavanjи pokazatelja za
snovahog na povrsini, bilo о zameni i relativ-

• nog broja i povrsine sa novim prokazateljem 
. koji се na pogodniji nacin dati slikи promena 
aktivnosti pega. No pritom bi trebalo ima~ti и ~ 
vidи ·dve stvari: . 

Prvo, kod relativnog -ьrоја pe-ga _pretezni 
иticaj ima centralni аео Suirceva diska. Ako ~ 
po1uprecn,ik ·diska uz·merilo ·za jedinicи, tada 
centraln•a · oЬlast zahvata povrsinu kтuga 
oko srediS.ta sa polи:precptkom r = 112. U ovoj 
oЬlasti b•roj vi·dljivih pega odgov.ara 1broju po
stojecih. No ibroj vidljivih pega и .j.ednoj grupi_ 
иtoliko је manji od tbroja pOstoje6ih ~koliko је 
grиpa ·dalje od centralne z-one prema Jstocnom 
ili zщpadnom rи•Ьи Sиnca. А pri i~pitivanju 
vez-e izmedи poj.ava na Sиnou sa pronienama 
ma·gnetnog роЈја, gustine jonizacije и nasoj a.t- · 
mosferi .i td. :pokaza1o se . d:a su promene n~ 
Zemlji najjace ako im је izvor·- и· eentralno] 
oЬlasti Suneeva kotнra. Z:bog toga је relativni 
broj pega po·go·dno merilo иporedenja pojava 
Sиnce-Zemlj а. 
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. Dr·и-go, relativni ·broj IPega sadrzi и sebi i 
fizicki smisao · merila procesa · na Su-ncи preko ,. 
10 puta veee teZilne koja se pripisиje pojavi 
izolovane pege u .odnosu na ројаvи pege u 
jednoj !grupi. Ako uzmete da је . и jednacini za 
R bilo k .= 1, g = 10 i f = 40, tj ~ da је 
od 10 grиpa menja relativni broj samo za 1 
(g = 10·, Ј = 41, R = 141) . . No pojava jedne 
nove izolovane pege koja se mora raeu·nati kao 
nova grиpa promenice relativni broj za : 11 
(g = 11, /=41, R= 151). 

Danas, kad znamo da su pege ј aki · izvori 
magnet·nih sila, da sи pojave svetlih erupcija 
tesno povezane sa. gгup-ama peg·a . u Cijoj se ob
lasti jediJrю i javljajи, kao .i d·a posle svetlih 
erupcija n·astupa pojacani razvoj ·grиpe, narria 
i~gleda logicno da pojavi jedne nove pege u 
grиpi moramo p.ripisati manji znacaj nego po
javi jedine izolovane pege. Medutim, pre 110 
godina sve је ovo bilo nepoznato, р·а је Volfи 
pored dиgogodi·shjeg iskиstva trebalo i nauc·ne 
intuicije da bi odabrao pogodno merilo za odre
divaJnje aktivnosti pega. Odnos izmedи dnevriih 
povrsina F odredenih sa snimaka opservatorij е 
и Grinicu IPrema relativnom Ьrоји pega opser-

. vatorije и Cirihи iznosi F /R = 16.7. 

Dok se ·god· ne · re5i proЬlem postanka pega, 
dok :god ne bиdemo и stanjи da racиnskim pи
tem . predvidimo oЬlast gde се se. pega pojaviti, 
sva dotad pomata ,posmatranja Su.nca QptiCkim 
~azatelj Sunceve a!ktivnosti. Ра cak, moroa; i 
posle toga. Ovo tim pre sto је Volf sakupio 
sva dotad pozд.ata posmatranja Sиnca optiCtkim 
instrumenti,ma i iz ·njih izveo srednje dnevne 
vred-nosti relativnog · Ъrоја 1pega za pojedine 
mesece od 174·9 do 1826 godine, otkad datiraju 
skoro svakodnevna posmatranja. Iz · srednjih 
dnevnih vrednosti prostom aritmetickom sre
dinom izvode se srednje ·dnevne vrednosti za 
pojedine mesece. Posebnim nacinom izravna
vanja ovih podataka doЬija se opgti tok aktiv
nosti Sиncevih pega u tokи godina. Relativni 
broj pega, ili Volfov broj, oslanj а. ~е danas na 
posmatranja и tokи 210 godina sto ти, pored 
navedenih prednosti, daje osobitи prednost me
du statistiC:kim tpokazateljima . 

Ciklusi Suncevih pega. - Volf је pokazao 
da se ciklusi Suncevih IPega ponavljajи prosec
no . svakih 11 godina. Akq ј е stednj i dnevni 
relativni broj u tokи nekog meseca manji nego 
и mesecima koji ти prethode ili s.Iede, kazemo 
da је toga meseca bio minimum aktivnosti 
pega. Na isti nacin, ako је sre·dnji izravnati 

zao 

fOO 

97 

relativni broj и nekom mesecи veci od onog u 
prethodnim i sledecim rnesecim·a, imamo mak
simиm aktivnosti. Razmak izmedи dva · иza
stopna minimuma ·zove se ciklиs . Su.nceviћ 
pega. Ct:klиs od minimи·ma 1755 ·do narednog 
mtnimuma 1766 godine Volf је oznacio rednim 
brojem 1. Naredni ciklus nosi -broj 2. ·Osam
naesti ciklиs zavгsi~ se 1954.3 od \kada pocinje 
19, tekuci ciklиs Sиncevih pega. Dиzina tra
janja ciklиsa nije uvek 11 godina. U tokи 18 
posmatranih ciklusa ona varira od 9 do 13.5 
godina. Podatke od 1610 do 1749, iako pripa
dajи vreme.nu posmatranja sa optickim instru
mentima, ne uzimamo u obzir pri odгedivanjи 
trajanja ciklusa ziЬog neredovnog osmakanja 
Su-nca u to vreme. 

Na prilozenoj S1. 1 d~t је pregled ciklusa 
od 17515 do da:nas. Pred nama sи dnev-ne 
izrav.nate srednje mesecne vred•nosti relativ
nog broja и tokи raznih ·godina. Sa slike se 
vidi da se porast relativnog ·ьrоја od. minimиma 
. do narednog maksimиma obavi za krace vre-
me, p-ros.ecno za 4.5 godi.na, nego njegovo opa
danje od maksimиma do narednog minimиma 
gde proseeno protek.ne 6.5 godina. Statistioki је 
nadeno da је vreme porasta i opadanja' zavisno 
od ma·ksimalne vrednosti (Rm) relativn'Og lbtoja 
pega za dati ciklus. 

Isto tako statisticki је pokazano d·a se pege 
и pocetku ciklиsa vidajи i na severnoj i juznoj 
polиlopti najvise u pojasevima izmedu 25° i 
35° Sunceve sirine. Ukoliko se relativni broj 
pega povecava, иtoliko је i srednja heliograf
ska sirina svih pega na severnoj i jиZ'Iloj polu- . 
lopti u tokи jedne godine Ьliza ekvatorи. U 
godini sa maksimumom pega srednja sirina 
grиpa iznosi i:mnedu 14° i 18° na .sva!koj . polu
lopti, sto zavisi od ma.ksimalne vrednosti Rm. 
Za vece Rm nekog ciklusa Ьiсе vece i s.rednje 
heligrafske sirine u tpOj edinim godinama toga 
ciklusa. 

Veza izmeau broja svetlih erupcija па Sun
cu i relativnog broja pega. - U novije vreme 
иporedivan је relativni broj pega sa brojem 
svetlih eгu.pcija za koje је dokazanq da sи u 
vezi sa pomenutJ.m pojavama na Zemlji. М. 
Waldmeier i Н. Bachmann obradili su posma
traaki materijal iz 18-og ciklusa, иkljueno sve 
godine 1945-1954. Na prilozenoj Sl. 2 s leve 
strane nalazi se skala od О do ~200 za posma
trani broj svetlih eгupcija, dok је sa d:esne 
strane skala od О ·do 150 za relativni broj pega. 

. Ро apcisi nanete sи 'godine od 1945 do 1954. 
Unete tacike na ordinatama iznad pojedinih 
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godina, spojene рипот liпi]om, pretstavljaju 
izravnati relativ·пi broj pega za tи godiпи, dok 
taбke spojene crticama ipretstavljajи broj svet
lih erиpcij а u datoj godiпi. 

,, 
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1 ' . 

1 ' 
1 ' 
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Slika 2 

Veza izmedu jednog i dгugog pokazatelja 
aktivnosti Sиn.ca је ocev~dna iako postoji razli
ka .na иzlа~пој graпi i и toku trajanja maksi
rnalпe aktivпosti od 1947 do 1950, kad se ро 
prvi риt јаsпо ispoljilo opadanje aktivпosti 
pega. Kod smirivaпja aktivnosti, od 1950 do 
1954, moglo Ъi se reci da sи оЬа, ·pokazatelja 
ideпticпa. Na grani porasta· aktivпosti, od 1945 
do 1947, :broj svetlih erup:cija zaostaje, dok dve 
goctine posle · malksimU.ma, 1949, jako prevazi
lazi prosecaп broj рој ava и toJkи ј edne godiпe. 
Izgledalo bi •da ucestaпost svetlih erиpcija za
visi od pripreme srediпe u kojoj se pojavljuje, 
а zatim jako razbuktava. 
. Prerna nasim ispitivaпjima па Astronomskoj 

opservatoriji u Beogradи:- slicпa pojava pret
hodne prtpreme se za~paza i kod razvoja pega. 
U nekoj, dota-d mirnoj oЬlasti; pr·vo se pojavi 
kratkotrajп·a grupa pega sa malom sredпjom 
dпevnom povr5inom. N а prvi ·:Pogled izgleda da 
је proces aktiV'Ilosti ov·de zaVI'Sen, jer sve do 
zalaska ove oЬlasti па zapadnom rиЬи и пјој 

/ se ·ne pojavljuje nika!kva pega. Medиtim, 14 
dапа kasnije,-kad se ista oЬlast pojavi iza istoc
пog rиЬа, и njoj vidimo ogromnu grupru cij"a 
se aktivnost · odгZava du~e ili krace vreme. 

Neke . anomalije tekuceg ciklusa. - Prva i 
пajцpaдljivija onomalija ovog ciklиsa · је sva
kako visdka vrednost izravnatog relativпog 
broja и maksimumи. Pocetkom 1956 ma!ksimum 
ovog ciklusa iPrognoziran је u Cirihи za 19-57.1, 
u Pиllkovu za 1957.3, u Beogradи za 1957.2 sa 
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miiilimиmom 1967.2, dok је na opservatoriji па 
" Krimи pre.dviden maksimuni za 1958.3. Medн

tim, maJksimиm је ;пasttipio 1957.9. S obzirom 
па aпomaliju ·visokog maksimuma, koga пiko · 
пiје ocekivao, otstupaпja пisu suvise velika. .). 
Maksimal:пa vredпost relativnog broja. izпosila 
је R-201. On·a pretstavlja sredпju dnevпи 
izтavnatи vrednost и tokи jedпog meseca, dok 
је u pojedinim danima bila i preko 300. Ovako 
visdka aktivnost jos nije zabelezeпa и tokи ро- ·· 
slednj ih 21 О godiпa. · 

Na Sl. 3 dat је p.regled promena relativrnog 
·broja t~uceg ciklusa od miпimuma do polovine 
1959 godiпe. Prema dosadasnjoj statistickoj 
obradi рој ediпih ciklusa, razmak od mЏlimuma 
do maksimuma za Rm = 201 trebalo bi 1da izno
si 2.5, najvise 3 -godine. Kod ovog ciklusa је 
medutim, proteklo 3.6 .godiпa, ра је ovo drиga 
aпomalija tekиceg ciklusa, ili пeizbeZn.o otstu
paпje prirodnih pojava od statisticko.g proseka. 

Iako је ovaj cik1us пајЬиrпiјi od svih ·dosa
da8njih, ipalk se оп ·ne odlikuje veli!kim gru
parria pega, Cime se пarocito isticao prethodni, · 
1.8 ciklиs. Za tekuci ciklus moze se reci da 
ovako veliJka aktivnost potice od veli!kog broj~ 
malih i srednjih grupa pega. Ovo bi bila treca 
anomalija · ciklиsa. Oktobra 1957 god'iпe pro
secaп broj grиpa 1pega na Su.ncu и tokи ј ednog 
da·na iznosio је 19. То је ијеdпо najveci tpro
secni dnevni broj :grwpa ·~oji је uopste posma
tran. Medutim u toku pojediпih ·dana .Ьrој grи
pa bio је jos veci. 18 januara 1958 godiпe ima
mo 26 grupa, sto pretstavlja dosad ·hajveci po
smatrani broj grиpa. 

· Slika З 

Kaiko izgleda Sиnce ·и talkvim da·пima vidi 
se sa slike na drи.goj strani korica, koja је ·di- .. 
rektna tkopija snimJka Astronomske o.pser·v!Lto-,_ 
rije u Beogradи od 30 oktobra 1957 ·godine. Toga 
dana је i prema na.Sem i prema ciriSkom izdva
janjи grupa па Sипси bilo· 22 grupe. Na slici 
N, S, Е, W pretstavljaju sever, јиg, istok i za-
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pa·d Sипсе\Тiа diska IPri preseku sa ravinima u 
kojima se nalazi osa :Sи·nceva obrtanja (NS) i 
Suncev ekvator (EW). Na slici se јаs·по ocrta
vaju dva paralelna pojasa aktivпosti. Severni 
pojas sa 14 grupa ima srednju sirinu grupa 
+ 21°, а juzпi 1pojas sa 8 grиpa ima srednjи. si
rinu od - 17°. 

Cetvrta aпomalij а ovog ctklusa od·пosila bi 
se па vezu izmedи svetlih erиpcija i relativnog 
broja .pega о kojoj је govoreno u vezi sa os~m
naestim ciklusom. Od 1949 ·do 1956 godiпe se
ver-na polиlopta bila је bogatija sa pegama -nego 
j'u-Zina. Medutim 1957 veca aktivn'Ost pega bila 
је na јиmој polиlopti, da bi и 1958 god1ni po
novo veca aktiVIIlost bila na severnoj polиlopti. 
Ali u 1957 godiпi broj svetlih erиpcija :Ьiо је 

veCi na sevemoj, а u ·1958 veci na јиzпој po
lulopti. Iatko se ovde radi о odnosu pojava pega 
i ещрсiја па pojedinim poluloptama, ipak se 
veza imnedu ·njih odrazava n·a s1ican nacin ikao 
i u 18 ciklиsи gde је иporedivaпa . aktivnost 
celog :Sunca. Veca aktivp.ost pega и toku jedne 
godine pretstavlja podlogи poja·cane aktivnosti 
erupcija u narednoj godini. . 

· Као zakljucakovde mpzemo reei dia је prob
lem Sunceve alktiv:ri.osti, kako za pege tako i 
za ostale pojave, jos uvek и fazi ispitivaпja. 
Defiпiti\rno . r~enje zasad ne postoji. Mladim 
sпagama pruza se ovde, tkao i и drиgim astro
nomskim !proЬlemima, · plodno· polje a!ktivne, 
ljudske delatпosti~ 

Р. · М. f>uтkovic 

ОСВРТ НА РАД МЕЪУНАРОДНОГ АСТРОНАУТИЧКО( КОНГРЕСА 
Десети састанак Међународне астронау

тичке федерације, одржан ове године од 30 
августа до 5 септембра у Лондону, у потпу
ности је потврдио ону већ познату сложеност 
области коју обухвата астронаутика. И то 
двоструко: прво, врло разноврсним садржа

јем стручних саопштеља, која, и поред чи
љенице да ·Се вероватно сви постигнути ре

зултати и не објављују, ипак показују . 
основне тенденције у развоју астронаутике и 
начин решаваља љених · најбитнијих - пробле
ма; и друго, самим током заседања Федера
ције. 

Преко 500 присутних стручњака из чита
вог света саопштило ' је око 75 стручних и 
научних радова о постигнутим резултатима. 

Прик·азано је и неколИко документарних 
занимљивих филмова који се, например, од
носе на избациваље па ту ља стих мајмуна у 
добро заштићеним кабинама на :Велике ви
сине и на снимаље Земље са . висине од ·око 
1200 км. Било је .радова из астрономије, ме
ханике, физике, геофизике уопште и метео
рологије посебно, биологије, тзв. васионске 
медицине и наравно из разних грана технике, 

почев од погона и проблема управљаља и 
аутоматског регистроваља, па до · металур

шких пробЛема испитиваља И траже:Ера мате
ријала који бИ био врло отnоран и подносио 
·високе температуре. На крају једно Читаво 
nреподне било је nосвећено колоквијуму из 
тзв. васионског nрава, које се односи на По
кушај е правног !Нормираља освајаља ванзе-:
маљског простора. 

Интересантно ј е да су сви обрађивани 
. nроблеми двојаког карактера. ~а једној 
страни су они који су у оквиру .своје науке 

~ и раније обрађивани. , Т<;> су тзв. класrши 
nроблеми. На другој ·Стр~ни су проблеми са
свим нови, поникли тек развојем астронау
тике. И једни и други су ·Сад од значаја за 
даља освајаља васионе. 

Проблем астронаутике, ч:ији нам преглед 
даје један овакав конгрес, групишу се око 
неколико основних питаља: Каква је природа 
ван Земље и љене атмосфере? Како се може 
путовати у међупланетни простор? На кој'и 

начин · човек може поднети путоваље ван 
навикнуте средине на Земљи? Шта човек 
очекује . од освајаља .ванземаљоког простора? 
Одговори на ова ПИ'rања су из областИ разних 
наука. 

Тако ј е од класичних проблема астроно
мије третиран проблем тзв. "зелених повр
шина на Марсу", са становишта да се ради 
само о оптичкој илузији као и стари проблем 
метеорита и опасности коју о.ни пре1,:стављају 
за међупланет.не бродове. При обради овог 
последњег. проблема коришћена су и ~ова 
сазнаља сте~ена после избацивања вештач
ких сателита и космичких ракета. При . томе 
се све више долази до увереља да су ове опа

сности-з:цатно мање него што .се то nрвобитно 
зам~шљало. Изнета је и једна нова теорија 
гравитационо-магнетског порекла Сунчеви;х 
пега. Што се · тиче радова који су суш'Fински 

Но:Ј3И, они ·се односе на нове методе за посма

траље вештачких сатели'I'а са свима љихо,вим . 
специфичностима, на одређиваље тачноr 
времена кад се неки вешт~чки . сателит на

лази на нај!Мањем ра.стојаљу од _- одређене 

. станице на Земљи (не мора бити тада у nepи
rejy). Изложене. су _и неке методе за проу~н1.,.. 
ваље Месеца помоhу аутом~тског фотографи
саља Месеца ~са .неке станИце која би обищЛа 
око Месеца И вратИла се на З~:м;љу ~Ли бар 
доставила регистроване ' резулТате. У ' једном 
раду су одређиване границе тачности при 

електронском· праhе:Њу кретаља · .васионских 
бродова. · 

: Позната је · Чињеюща да · данас -не .. постоје . 
мотори којИ· ·би трајно давали снагу. Дана
шљи ракетн" . : мотори могу да функционишу 
само по неколико минута, а после се ракеТО!М 
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избачена тела и међупланетне станице крећу . 
пасивно . ·као балистички пројектили. · Сасвим 
је разумљиво што је приличан б~ој радова 
био посвећен пробле~има теориЈе путаљ~ 
пројектила избачених са Земље према Ме
сецу или пла.I!етама. Ови проблеми су у.ства
ри класични, али се ради ипак о љиховом 
новом садржају. Напр. класични проблем тр~ 
тела кqји је раније примеiьиван на случаЈ 
Суrнце, пла!Нета и сат:елит (рецимо С~~е, 
Земља И :М:есец) сад ј е добио нов садржаЈ, Ј е р 
се може применити и на проблем кретаља 
вештачк·их сателита или . џоојектила Земља
Месец. Чак се може сматрати да је проблем 
у овом . случају и нешто упрошћен, јер је, 
например, маса трећег тела (пројектила) заи
ста занемарљива у поређељу са масама Зем
ље и Месеца; и најзад што се може, ма и 

у . нај маљој мери, утицати на избор почетних 
услова. У оквиру ове групе радова нарочиту 

сензацију: је изазвао рад аустрисrких н:з-у:-

ника Grobner-a и Сар-а из Инсбрука, коЈи ]е 
· саоrrштен Конгресу под сензационалним на
. словом "Проблем три тела решен". У ствари 
из кратког и недовољно обрщ3Ложеног реше
ља се не · види убедљиво да су аутори заиста 

нашли једно ,практично подесно решеље, 

с обзиром да решеље које је још 1912 године 
дао фински научник Сундман уопште није 
згодно за практичну примену. . Ау.стриски 
научници тврде да су помоћу Liе~вих извода 
нашли . ј едно затворено решеље овог прОбле
ма, па чак и општијег nроблема пет тела. 
Овај проблем би се . теориски морао п~тц
вити, кад се буде тражила путаЈ:Ьа проЈек

тила избаченог nрема Марсу,· ако се nоред 
Земље, Марса и пројектила узме у обзир и 
Суще и Месец. 

Доста пажље ј е. било посвећено у разни~ 
саоnштељима проблемима процене утица] а 

појединих параметара из почетних услова на 
путаљу пројектила. При томе се Показало да 
су грешке у остварељу п;очетних услова . " од 

маљег утицај а ·на постизаље циља У'колико 
правац избацИваља виniе отступа од верти

кале. Обрађиван је и пробл-ем повратка ве
штачких ·сателита и међупланетних бродова 
на Земљу И то с једне стране да кочеље услед 

отпора вазДуха не пређе граНИце и разори 

брод а с друге стране да се ипак брод успори 
· и обеЗбеди љегово :спуштаље на Земљу · без 
оштећеља. Израчуната је · мИнимална · енер
гија потребна за лет на Месец и неке планете 
прИ раз~м полазНим условима. При томе ·СУ 
израчунате потребне брзине и време лета као 
и зависност времена прелета~а путаље · од 

. поче-rне брзине. , 

Занимљиви су резултати и то треба наро~ 
чито истаћи с обзиром на почетне усЛове под 
. којима је из6ачена rpeha .-совјетска космичка 
. ракета, да брижљцви . избор путање може да 

· доведе · до максимума толеранције у погледу 
··поче.'tних услова. Кратко речено, · ако се · Ме-
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сец рецимо може достић-и по разним пута
љама, онда утицај грешака на постизање 
циља у избору и остварељу Почетних услов~ 
није увек исти. Проучава!Не су наравно и раз

не могућности касније корекције. грешака У 
почетним условима, неким касниЈИМ импул
сима. Интересантно ј е у вези са овим да :нико 
није изложио никакве коНIКретне проЈекте 
оваквих техничких уређај а, мада овакви уре
ђаји -сигурно постоје, што показују и инфор
мације о избациваљу треће совјетске космич-
ке . ракете. Приказани - радови . се односе ~а . 
вuло детаљна теориска проучаваља релаци] а . 
између почетних услова и пртребних коре~
ција. 

Нису изостали ни радови у којима се ко
ристи теорија релативности за пробл~ме 
астронаутике. Ово је сасвим nриродно, Јер 
чим се почне, засад ма и само перспективно 
теориски постављати питаље великих брзи
на - реда брзине светлост11 напр. 200.0~0 
к.мЈсе% и више, што још 1НИ из Далека ниЈе 
стварност, онда се теорија релативности не 
моЖе обићи. Теориски радови у вези са тео
ријом релативности су врло сложени и има~ 
су као предмет замишљене проблеме КОЈИ 
су знатно отступали од стварности међупла
не'I\Ног простора, напр. претпоставља се ~а 
у међуnланетном простору нема гравитациЈе 

и слично. 

У свим теориским радовима се користи 

математика и то љене разне специјалне 
области. 

На дневном реду су би,ли и разни про
блеми термодинамике, затИм .аеродин.ами.ке и 
динамике гасова. Напр. један рад- с-е односи на 
теорију путщье тзв : хиперсоничне једрилиц; 
.у вишим слојевима атмосфере. Под тим се 
овде разу-ме авион . који би се кретао .дУ~ . 
равнотежне путаље, тј. оне . путаље ко]~ Је -
кеплеров·ска елипса, у којој је тежина из~ед
начена · са центрифугалном силом. Било ]е и 
неколико .саоnштеља која се односе !На маг- · · 
нетохи.дродинамику која проучава проблеме .. 
магнетног поља са становишта механике 
флуида. Ова грана !Науке и постоји тек откад 
су постављени одређени проблеми астронау~ 
тике и откад су сондажним ракетама и ве

штачким ·сателитима откривене . извесне ра
није неnознате чиљенице о атмосфери и про-

1 

сто ру ван атмосфере у погледу · магнетског 
поља Земље. Тако су изнети резултати истра
живаља у вези са убрзаваљем одн. успора
вањем плазме помоћу магнетских поља, па и 
са пита:Н::ем · nогона ракета и обезбеђеља љи- ' 
ховог .спуштаља на Земљу. 

Врло занимљиво је _ . било · једно ·сао~
штеље које се односило на цроблем емисиЈе 
радио таласа на велика растојаља _ (преко ди
мензија Земље), као и ·· на могућност кон- ' .. 
струкције односне апаратуре не само на 
Земљи, већ _ и о на међупланетним станица~а 
и ва·сионским бродовима чије су димен.~~и]е 
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нужно огра:ничене. Третирани су и проблеми 
кретаља ракете :у атмосфери и изнета тео
рија нестационарних компресибилних ма гне-

"'· толаминарних граничних слојева при над
звучним брзинама. Предложе:на ј е и ј е ,Цна 
нова метода за примаље сигнала емитованих 

са вештачких сателита, при чему треба да 
буде коришћена појава тзв. јоносферrне сцин-
тилације. · 

И поред тога што многе гране технике 
залазе у астронаутику, пало ј е у очи да го
тово није било неких одређених предлога и 
планова разних конструкција ракета, међу
планетних ·станиЦа и међупланетних бро
дова. Потпуно је искључено да у тој области 
нема бројних nокушаја и планова, јер без 
тога нема уопште избациваља ни вештачких 
сателита нити космичких ракета. То се може 
објаснити само чиљеницом да се баш у овој 
областп конкретни планови највише nри
кривају и то не само они који се предвиђају 

за будућност, већ и многи који су већ опро
бани и остварени. Ипак било је радова који 
су се бqвили проблемом горива одн. поrон
ских средстава уопште. · Неколико .радова 
обрађују nитаље нуклеарног погона · ракета, 
као ·и неких других могућности. У ери теч

них х е ми ских горива за п·огон ракета ј е дан 
аутор са опширним образложељем ·предлаже 
употребу чврстих хемиских горива. У овој 
области је можда !Најинтересантније · саоп-

. щтеље претставника америчке yiiipaвe · за 
просторна истраживаља Rosen-a и Schwenk-a 
о nлану једне петостеriене ракете, која је н~
звана "Нова", за одлазак човека до Месеца 
и повратак на Земљу. Овај . пројект је био 

. обј ашљен сликама и цртежима, а предвиђена 
је бруто тежина ракете на старту од око З 000 
тона са потиском од преко 4 000 тона. · 

· На разне начине се nостављало и питаље 
којим путем вршити огледе на ·CaiVfoj Земљи 
а ств~рати услове какви тре()а да очекују 
човека nри лету Ва!Н Земље и ·при доласку 
на Месец или неку планету. При томе је било 
доста речи о разним "симулаторима", тј . на
правама које вештачки стварају услове које 

, човек треба да савлада. Тако ј е претставник 
.nољског астронаутичког · друштва · Волчек 
обрадио проблем како се могу ко!рструисати 

· апарати за цроучаваље смаљене . тежине и 

бестежинског стаља. Наиме, досадашље мо
rућности за оствареље бестежинског стаља, 
nри слободном паду без падобрана или у 
авиону док он лети по равнотежној путаљи, 

биле •СУ краткотрајне. Трајно бестежинско 
·стаље ее, како знамо1 може остварити у ве
Uiтачким сателитима, али тамо човек још 
НИје доспео. Овај аутор је предложио, у том 
циљу, неку врсту вертикалних центрифуга. 

Више саопштеља третира разне биоло- . 
·· Uiкe а посебно физиолошке . проблеме . Тако 
су испитиване ,;перформансе" . човека у ва
сиОни. Детаљно је приказано како се врше 
У САД припреме пилот а за лет у ви'саону. 

При томе један аутор (Х. Стругхолд) проу
чава шта све очекује људско око у простору 

ван Земље и то не само са становишта опа
сности по око већ и са становиШ·rа примаља 
утисака, ~ј. психолошког .становиШта. Прика
зане ·Су разне анализе и опити у вези са пи

таљем издржљивости човека у затвореним 

кабинама, као и у погледу састава биосфере. 
Било је и радова који се односе на пи

тањ-е уnрављаља у целини, телекомандоваља 

и навигације. При · томе је указано на разне 
могућности, напр. и на коришћеље сила у 
вези са осталим · небес~им телима поред ко
јих ракета пролази. 

· Пр-облеми потребне количине горива за 
интерорбитални трансфер, тј. за прелаз са 
nутаље ј-едне планете на путаљу неке друге 
при оптималним условима оПширно је раз-

. рађен и то врло сЛоженим математичким 
апаратом. 

Двојица италијанских научника су .саоп
штили:_ свој план о поштанској вези међу 
континентима на Земљи помоћу ракета и · 
узели као пример пут Париз- Њујорк. Овај 
рад истина не спада баш у астронаутику, али 
аутори долазе до· закључка да је у овом слу

чају најбоља кружна _лутаља блиска равно
тежном nуту одн. кеплеровској елиnси. 

Саопштен·и су и !Неки резултати истра
живаља у вези са nриродом _ материјала за 

конструкцију ракета, . а изложена су и · екс
периментална испитиваља удара метеорита 

на челик и. алуминијум у безваздушном Про
стору. 

Ни проблеми · метеорологиј е нису б иди 
заборављени. Изнете су м.етоде за мереље 
густине ваздуха и висинскоr нивоа са ј едно г 

вештачког сателита који би .се кретао на 
в-исини између 200...:___.,400 к.м. изнад Земље. По- . 
ред тога је показана и могућност проуча
ваља Земљиног маrнетног поља са вештач
ких сателита . 

Приказано је неколико краткометражних 
филмова. Два од љих се односе на избаци
ваљ-е патуљастих мајмуна на висине од не:.. 
колико стотина километара · и љихово при

хватаље на Земљи. Напр. на једНом од тих 
филмова који је траја~ око 1З минута подроб
но су приказане припреме за лет таквог јед

ног мајмуна чија је тежина _ до З кг, . затим 
· · смештаље у кабину, обезбеђеље кабине, из
бациваље помоћу ракете и нај з аД пошто ј е . 
кабина са мајмуном пала у море љегово спа- · 
са:вање. Занимљиво је да ~се, према прика
заним сликама, мајмун oceh.ao ,z:Ј;Јобро по отва
раљу кабине. Важно је што су том прили ... 
ком вршена разна мереља и регистровани 

разни подаци као рад срца и број удисаја. 
Тачно је утврђено -. да су обе промене биле 
критичне само при наглим и великим про-

, менама брјине, али да их је мајмун ипак 
добро изД-ржао. Овом приликом треба истаћи 

и чиљеницу да је техника успела да постигне 
поуздано обезбеђеље ОД ВеЛИКИХ . темпера-

1' 
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тура. При слободном падаљу кроз ваздух 
кабина са мајмуном ј~ достизал.а брзину од 
24 000 к.мЈчас и морала се ·заrрезати до ~рло 
високе температуре, али је мајмун У љо] био 
добро заштићен. . 

Последљег дана Конгреса приказан ] е 
и филм у коме је Земља снимљена са висине 
од 1 200 '1\..М. . Снимаље је вршено помоћу ауто
матске камере избачене ракетом на ту ви: 
сину, па после сnуштене на. Земљу~ Ова] 
филм омогућује да се види оД]едном двана:
сти део Земљине nовршине и приказузе 
Земљу јасно као лопту. 

Овом заседању Федерације nрисуство
вало је 28 _ разних раке'Ј,'НИХ и. астронаутич
ких националних друштава ко]а су претста
вљала :28 држава са правом гласа У Федера
ц:Иј и. На овом заседаЊ~ ј е пр~мљено и не
колико нових чланова, међу козима и Астро
наутичка комисија Чехословачке ~ Индиско 
астронаутичко друштво. 'У интензивном раду 

решавана су разна организациона питаља: 

~твараље ј едно г nерманентног одбора са с:
диштем у Паризу ради 'боље координациЈе 
рада међу појединим друштвима у времену · 

између два састанка Федерације, . издаваље 
публикације Федерације (конгресних изве
штаја и других), предложено је оснив~е 
једне међународне астронаутичке академиЈе · 

и припрема љеног статута поверена једној ко
мисији на чијем је челу познати · научник 

фон Карман. 

На крају не треба заборавити да је 4 с~п-: 
тембра био органИзован један колоквизум 
који се односио на тзв. васионско право. 

Више саопштеља од учесника из разних зе

маља, међу којима и нашег Др. М. Смирнова 
третирала су разне стране свих nравних пи

таља која се појављују у вези са освајаљем 
простора од ·стране човека. 

ltDUA- MESECEUA RAKETA SA PDSADDI1 
U okviru programa osvajanja vasione, ~~

cion·aln·a vazduhoplovna . i vasions~a a~encl] а 
SAD (NASA) priprema raketu-v~sюnsk1 brod 
koja се jbiti u stanju da se upu~1 !ka Mesecu, 
sleti na nj-ega i da vrati .na Zemlзu. kapsulu te
sku 3·620 kg sa dva vasionska putn,lk~. ~ozn::ta 
amerioka fi-rma »~etdyne« vec зе 1zvrsйa 

. uspelo paljenj-e r .aketn?'g m?~ora ОО. oko 450 
tona potiska na probnoJ stan1~1, ·do~ ] е ikompa
nija »Pratt ·and Whitney~<. pos~тg~a v;dne иsре~е 

· sa raketnim :motorom 'JO]l kor1stl tecan vodon1k 
i kiseonik. Ova dv.a u·speha daju znatna ohrab
renja da се projekt »Nova« biti sproy~en u 
delo i ·da се {)vaj vasionski :Ьrod odnetl ] ednog 
dana americke astronauticare na Mesec. 

Sef agencije NASA' Milton· W. Rosen i F. 
С. Schwenk, u svom zajedniokom refeгatи na 
Х Medunarocmom .astronauttckom kongresu u 
Londonи septembra ove godine, da~i su anali:.u 
projekta »Nova« i tretirali mo.gucnost odaSI.., 
lj-anja na Mesec jedne ovakve rakete sa rposa-
dom. 

Nalazimo se na nekom ostrvu na Pacifiku. 
kroz pet •do deset •godina. Raketa ·»Nova« stoji 
uspr.avljena na lansirnom· opolozaju. Dok ~и s~ 
nekada stotine · mehanicara i inzenj era · tlskall 
oko rampe u poslednjim sekundama pred lan
siгanj·e, dotle sada taj posao obavlja sam~ .ne: 

. kolitko ljиdi. Rakete su sada . jednostavnl]e 1 
poиzdanije, mada su njihove perfo·:mans:. ро: 
vecane. Sv·aki mehanioar ima mall speciJaln1 
a.parat okacen о slem, po~oC'I:l kogav ј: и stalnoj 
,yezi sa :koman·dnom ek1pom strucn]'aka sme
.stenih u udalj-enoj betonskoj . zgradi odakle pri
ma poslednj а . upиstva.. N а kraj u priprema 

· ogromn.a pokretna ·dizalica visoka -oko 1~ .т 
.se иklanj а i raketa ostaj е sama na poloza]u, 

spremna za lansiranje. Ses~ r.a~etnih moto·ra 
pale se odjednom, no raketa ,зе ]~S иvе~ na lan-:- . 
sirnom postoljи . Tek ро· otk1danзи spoзnog ka
Ьla, ra!keta se qize uz ogromnu huku motora 
koj i ostva·ruju potisak od oko 4000 to~a.. Svet
lost stvorena na izlazu iz motora osvetlзava celo 
ostrvo. 

· Prvih 1 О sek raketa se dize vertikalno, a
zatim se nagtnje ne.Sto ka Istoku. Sagorevanje 
traje 135 sek i raketa ·dostize visinu ~ko 56 kт. 
Ро zavrsenom sagorevanju u motor1m~ prv~·g 
stepena, :pali se arugi i ovo sagorevan] е tга] е 
177 sek, te raketa dobija 1brzinu od 4,8 km/sek. · 
N а kraj u pale se · motori treceg st~pen.a, ~ada 
је raketa skoro paralelna sa Zemlзmom povr-
. sinom~. na visini od 240 kт. 

Ро~~е zavгSenog ra.da motor·a treceg ~tepena, , 
vasionski 1brod konиsnog (jlblrka plovi m1rno ne
~ih 60 sati kroz vasionsko oprostranstvo. К.аdа 
·se priЬlizi Mesecu, stupaju u rad cetiri ra~etna 
motora za upravljanje (cetvrti stepen) ko]l ko- . 
cenjem omogucuju lak.Se sletanje va~ionskom 
brodи na odabrano mesto. Raspon sta]nog tra
pa koji se iz'Ьасије za sletanj-e. iznosi 1~ . т., 
Konusni deo •Ьroda slece lagano 1 Ьаса »sJ..dro« 
na Mesecevu povгsinи. 

Kada se vasionski putnici iskrcajи .iz ~voga 
broda. odmah im pada u oci, na rastoзan]U od 
oko :4~50 т od mesta sletanja, isti takav tЬro?~ 
Ovaj dru-gi vasionski 1brod poslat је .sa Zeml]e 
mesec dana ranije i on odrzava rad1o-vezu sa 
Zemljom. D.alje se nalazi .~adio far ,poslat na 
Mesec godinu dana. ran1]e ро.mоси ·ra,kete 
»Cent·aur« da oznaci povr8inu za sleta:nje. Dva 
astronau t~, i:skrcan·a iz broda, , borave na Ме
sеси 12 dana . 
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Ро zavгSenom 1Ьo·ravkи lju-di иlaze ponovo и 
kapsиlu, pale raJketni motor peto•g stepena koj i 
koristi cetvrti stepen kao rampи. Rad zavrs-no·g 
stepena traje 220 sek. Zatim nastaje d·иg po
vratni put koji traje 60 casova, z·a koje vreme 
se koriguje poloz·aj konusa-;kapsule. Ро otpa
da:nju petog stepena konus se priЬlizava Zem
lji, sa vrlo pazljivim upгavljanjem po1ozaja 
napadno.g ugla. Usled zagrevanja spoljne po
vrsine konusa Z'bog trenj а о vazdиSne sloj eve 
ona se usijava. Na 9000 т iznad Zemlje otvara 
se ј edan veliki padobran· ikoj i l•agano sopusta 
kapsиlu u okean. 

Ј edan od os.novnih proЬlema kod velikih 
vasionskih 'Ьrodov·a ove vrste, jeste pitanje oda
biranja pogonskih materija. Visokoenergetske 
pogo.nske materije - npr. tecan vodonik i 

_ tecan kiseonilk - vr lo sи pogodne za ove svrhe, 
jer znatno smanjuju иkupnu tezinи cele rakete. 
Na·ravno, ove pogonske m·aterije се se moci 
upotrebiti ako se razviju odgovarajuci raketni 
_motori, а rиkovanje pomenutim pogonskim ma-
terij ama bude sav lad·ano. Veruj е se da се ova 
dva pr01Ьlema bi ti reВena za manj е pogonske 
jedinice. Obzirom na to . visokoenergetske ро-

"gonske materij-e naci се primenUJ za treci i 
cetvrti stepen vasionskog Ьroda. 

Za kapsulu tezine· 3620-4000 kg, .Ьiсе po
tre'han brod cija је tezina pri poletanju iznad 
1,820.000 kg. PotreЬan potisak (na morskoj ро

. vrsini) za. ovo је preoko 2,720.000 kg. NASA је 
nedavno razvila raketni motor koji је и stanju 

da sa tecnim kiseonikom Ј · kerozinom ostvari 
potisak od oko 680.000 kg {projekt »Nova«). 
Znaci, kao logican izbor za prvi stepen po·go
na, nam·ece se nekoliko ovakviJ:l motoгa. 

Sposobnosti stvorerie visotkoenergetskim po
go,nskim materijama su ocigledne: 2,720.000 kg 
potiska prvog stepena sa visokoenergetskim 
pogonskim materijama u drиgom stepenи mo
gu da . nose koristan tetet isti kao kod тakete 
sa oko 4,000.000 kg potiska pri rpoletanjи i kom
binacijom tecan kiseonik-kerozin и drиgom 
stepenu. Medиtim pror·acuni pokazuju da· је 

. za to potreban potisak drugog stepena . od oko 
1,100.000 kg, ako se urpotrebe visokoenergetske 
pogonske materije. Takav potisak sa visokoe
nergetskim po·gonskim materiiama ·nece se za 
du·go vremena ostvariti. Zna·ci, moramo uzeti 
veci raketni motor s.a konvencionalnim . po
gonskim materijama - tecan kiseonik i kero
zin - za ·GI'Illlgi stepen vasionskog broda. 

Ako se t~ean vodon~k moze skladistiti duze 
vremena na povrsini Meseoa, олdа on dolazi 
u obzi-r kao pogonska materija pri lansiranju 
broda sa Meseca. U tom slucaju imamo znat-no 
poveбanje te?ine korisnog teret·a (ili smanjenje 
potiska prvog stepena za isti koтistan teret). 
Za ovo re.Senje, naziv »konvencionalne. po·gon
ske materije« odnose se na one po·gonske ma
terije koje su и tecnom stanjи pri normalnim 
temperatuгama i pritiscima, kao sto sи azot
tetroksid i hidrazi-n. 

Osnovno pitanj-e sa okojima s·e su·koЬljavamo 
pri odabiranjи pogonskih materij.a ј е ka-ko obe
zbedi ti nj ihovo smestanj е и rezervo•atim·a na 
Mesecu, gde se temperature na povгSini krecu 
izmedи -150°С i +134°С. Uz specijalno pro
j ektovane · rezervoa!l'e i odgovarajucu zasti tи od 
termickog zracenj а, visokoenergetske pogonske 

· m.aterije (tecan vodonik i tecan kiseonik) mogи 
se sk1adiStiti na Mesecevoj povrsini. Medиtim~ 
obzirom da је ta povrsina nedovoljno ispitana, 
za sa.da se j<>S ostaje na klasicnim pogonskim 
materij.ama. 

Uzeli smo da vasionski Ъrod pri po.vr.atkи, 
ili kapsиla sa !pOS·adom, ulazi u а tmosferu sa 
tzv. hiperbolicnom (brzinom. J svalkako, mogao 
bi da se upotreЉi sesti stepen .pogona koji bi 
prvo usporio brzinu :broda do tzv. 'brizine :k·ru
z-enja. u tom slucajџ sletanje bi 'Ьilo izvedeno 
slicno onome u projektu »Мегkиr«. Jasno је 
da povгata1k broda na риtаnји oko Zemlje pret
stavlja skиpo :manevrisanje. 

Mnogo jevtiniji nacin vrабапја na Zemljи 
pretstavlja ·povratak pri tzv. hioperbolicnoj br
zini. Ovakav v.asio.nski bro·d za direkta.n let na 
Mesec, iskrcavanje i ,povгatak prikazan је na 
s1ici .. Dиzina rakete iznosi akupno 67 m, а prec
n1k tela u pravom stepenи је 13,4 т. Konicni 
deo broda sadrzi · cetvrti stepen - za sletanj е 
na Mesec, peti stepen - za .poletanj е sa Meseca 
i koristan teret- kapsиlи sa posadom. Pri po
vratku na Zemljи koristan teret се iznositi 
3620 kg., u:kljucиjuci tu posadu, o;prem'U, kap
sulu, uredaj za vodenje i upravlja·nje и . njoj i 
padobra:n. Posada се se sastojati od dva ili tri 
cove~ka. 

1 

1' 
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Prvi st.epen :po-gona cini sest raketnih mo
tora sa potiskom od ро 680 tona. Pogonske ~a
terij е - tecan kiseonik i kerozin - sme8tene 
sи и sedam rezervoara ciji precnici iznose ро 
4,85 m. Dr·иgi stepen .pogona ·cini jedan ra!ketni 
motor sa potiskom od 680 t. Gorivo i oksidator 
sи и cetiri rezervoara ciji precnici iznose ta
kode 4,85 m. Treci stepen · obrazuju cetiri га~ 
ketna motora sa иkиpnim potiэkom od 272 t. 
U cetiri rezervoara, ciji sи .precnici 4,85 m, 
sme8tene sи pogonske m!a terije ovo·g stepena. 

Cetiri raketna motora, sa mogиcnoseu .pro
mene potiska zbog m·anevrisanja pri sletanjи, 
cine cetvrti stepen. Za pogon sи upotreЬlj·ene 
visokoenerg·etske po.gonske materije. Ovaj ste
pen mora d.a ima mogиcnost »lebdenja« nad 
povrsinom za sletanje, u trajanju oko 1 min., 
da bi pos-ada broda za to vreme odabrala mesto 
za sletanje. Pri sletanju, sa cetvrtog stepena 
tbroda, izbacuju se cetiri specijalne elasticne 
»noge« koje obezbedиju sta1bilnost broda na 
M-esec.evoj povгSini. Eazm·ak izmedu nogu izn-o
si 12 m. 

Peti stepen је postavljen u cilindri·cnи cev 
koj а rpro1azi kroz rezervoare cetvrtog stepena. 
Pri po1etanjи sa Meseca peti stepen _ koristi 
cetvrti Step€n !kao postolje. Ovo re,senje је 
odaЪrano stoga, sto ј-е na t·aj nacin (ztbog niskog 
teziSta) sm.anjena opasnost/ od prevrtanja broda 
na Mesecevи povrsinu pri иzlet~nju. Osim toga 
rezervoari cetv·rtog stei>ena, koji · okrи.ZUju peti 
stepen, slнze kao zэ.Stita od termickih _ radi-
jacija. · 

Karpsиla sa posadom је .prosirena verzija one 
иpotreЬljene и projektи »М·егkиr<<. То је za
rиЪlj-ena ·kUJpa sa maksimalnim precnikom , od 
3,6 т i visihom 4,25 m. Kapsиla је podeljena 
na dva dela. U d·onjem delu n.alaze se provi
zorne postelje za pQsadи, uredaji za upravlj·anje 
i иpakovani satori za boravak n·a Меsеси. Gor
nj i deo kapsиle sadrzi hranи, izvore energij-e i 
radni prostor. Spoljna povrsina kapsule ј-е 
pokrivena srpecij-alnim m.at'erijalom ko.ji је stiti 
od za.grevanja pri povratkи kroz atmosferи. · 

Neki medicinsko-bioloski 

џ cilju .stvarqtnja Qptiшalnog s.istema covek-ma
sina, mora •Se pri konstroisanjru lk:o.sm.icko-g Ьтоdа 
strogo voditi .. r.aбUJna о fizioloskim ·. :spooobnostima i 
mogUICn.ostima cove:ka u · uslovima kosmien.og leta. 

U 1aJborator.iji zat 'Va.Z<du-hoplo·v·nu medicinи !Iia'Uifuo
istrazi-va•ckog centra Rajt, SAD, v:rSeni su mnog:obroj
ni ekJS1Petri·m€1Ilti р.опюбu: centrifuge. UЬrzavanja :s:и 
se .povecavala i <i·d,re.diovala g.rG~nica po;dn<>Sljivooti od 
stran.e ooiVeejeg oгgani'zma . Odredivale w se granice 
pri . kojioma · mo.gu d:a ·nastupe izvesne . neprijatne po
jave kao.: otefavanj-e vИа (smanjenje vidnog polj:a), 
otefavanj-e i .s.preeavanj.e disanja, spreeavanje гasи
divanja i ·rad.a · itd. Pюsto ISe pretpostavlja' d.a се telo 
и u:sJovima :ko.smiokog leta morati da zauzme i l!'azЦ
Ci-te ·pol&aje - v.гse111a ~u ispi.tivanjG\1 i u r~nim polo
zajima COIVecjeg tela •sa .g1etdista njegovog fizioloSkog 
reagovanja. Da Ьi se omogu.Юilo :pravilno i ravno-
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Sistem vpd-enja је pode1jen и tri faze : po
cetnи, srednju i zavrsnu. Rasmatraju se dve 
altern.ative: vodenj-e .pove·reno posadi i aиto
matsko vodenje. Za sa:da је prihvat1jiva 1 ova · 
drиga varijanta, o'bzirom da се se prethodno 
poslati na Mesec i vratiti s nje~a vasionэki tbrod 
bez posade. 

Pocet·na faza voden-j-a, od lansiranj а do od:.;, 
· vajanja sa Zemljine orbite, mt>ze da se izvrsi 
sa dovoljnom taenoseu роmоси inercijalnog si
stema, 'koji se sada гazvija. Srednja faza vo
d·enja bazira na radiovodenjи sa Zemlje. Tac
nost · ovakvog sistema vodenj а moze d·a donese 
ostцpanje . 80 km od usvojene pи·tanje prema 
Mesecu. Zavrsna faza vodenja 01Ьuhvata krajnje ' 
priblizavanje Mesecu i sletanj е na nj ega. U 
оvи fazи vodenj-a иkljиeuje se i radiofar, koji 
se vec · nalazi na Mesecu. Kombinacijom radar
sko-orptickog sistema utvrdiee se visina i br
zina и odnosu na Mesece;vu povrsinu. 

U.cesce posade u prvoj fazi moze se иklj и
citi, ako to bude potrebno. Za vreme drиge, 
srednje faze vod-enja, pilot inoze da posmatra 
i prati otstupanje od цsvojene pиtanje. U tre
coj fazi, pri sletanjti, nj-egovo ucesce moze da 
se znatno iskoristi. 

Polaz·ak sa Meseceve pov-rsine је voden iner
cijalnim sisterhom koga pilot pode8ava роmоси 
zvezda i Zemlje optickim pиtem. Podesan p.ro
laz kroz atmosferи pri ,povratkи, postiZe se 

.' optickim posmatranjima s•a broda i _ radio sig
nalima sa Zemlje. Za vreme ponovnog ul~ska 
и atmosferu, иzgon kapsule mogao bi se isko-

/ ristiti u smislи izmene putanje tako, da b'rod 
prati unapred odreden program usporavanja i 
slece и иnapred odredenи zonu sletanj а. U pr
voj fazi man·evrisanj·a 'pri ulazu и atmosferи 
koristice s~ sistem vodenj а iz broda эJktiviran 
sa Zemlje. Posle pocetnog иsporenja ·do brzine 
kruzenja, vasionэkim b-rodom се upravljati гa
dar sa Zemlje montiran na poHgonи za sletanje. 

·im.g. Dragan , Knezevic 

problemi · kosmickog 1eta 

memo ra!Sporedivanje krvi ро ce1om telu i da Ьi se. 
izbegl:i lokalni zastoji k·гvi, upotreЬljeni эи i pri ovim 
opitima, ka-o i i-na<Ce u avija:ciji, antigravita,cioni iko-'. 
stimi. 

U nelkiiш qpirtima p01d1Гaiaval.a SIU se иiЬ!rZJanda tro
stepetne .raikete: 8, 10 i 12 g. Ovi aptti :su 1Ьili strozi 
и odnoэu na ;UЭlO'V·e stv.aгno·g 1eta u tr~tepe111oj ra:
keti, jer tamo uiЬrzanja rastu u poeeblw 1blaze, а· za
tim ЬrZ!e neg·o :u OViim 'Otpitima i, prema tome, viэoka · 
uЬ.гzanja se prodmavajru talkode relativno ma:nje. 

Dobljeni эu .podaci о tome da .se mog~u podneti 
--ubrzJэJnja reda 1·5 g u tolku od 5 sek i ргi тefimu po
vecanja .u\Ьrza111ja оо 6 g ·m 1 sek. OcigФedno, tak:v-a 
se wb:rz.anja mogu javiti samo pri katapu!ltiranjru. 
Efektivna kretanja nogama· i ruikama mogд se oswa
riti, samo pri u•Ьrzanj.и do 6 g. 
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Ra-di rzastite оо Utbrzanja koje mooja .pravac na
pra'V1jena је specijaln:a lkatapu1tiraj.uca ka:psula. Se
diste kosmi-ckog pi1ota је pootavljeno u sfemoj geo
m:etrickoj kapэuH koj-a је jpreko dve polиose ucv.r
scen·a iU ik.osmickom iЬrodJu ·и pop.reC.lюm polozaju, 
tako da se moze obtati za 360° u ravni koja sece 
uoz,dumu oso'Vinu kosmickog broda. Utporedo sa me
njanjem pravca u.ЬI'IZЭ.nja kaps.ula za:uzima odgovara·
j\UCi polo:laj, ·tako da је ·sediste u~ek u роl&аји rela
tivne тavnotefe. Da ·se ne Ьi odvojio od sedi.S-ta kada 
n.aэtupi ,ь~inslko ·stanje Jrosmicki pHot је p.гive.zan 
za sediste. KapsulG!! је, inace, za s.pu.Stanje ·s!IiaЬdevena 
mn.ogobrojni.m ·pomoenim sredstvi.p1a: teleskopskom 
anteruom, arutom~a~trslktШn sig1na:1nlim .uтed.ajem za Ьo-
jeiilje vode, Veiil·tiliom-a z.a vazduh i dr. . 

Kretanje koomiC:kog broda se vтsi ogromnom •bт
zinom, sto izaziva :zm.atno zagreva.nje materijala, na
тoCito pri vracanj.и na Zemlj.и. Za mazavanje tempe
rature predlaze se specijalan sistem u lrome se kori
.sti isparavanje vode sa povmine ka!Ьine. U uoSlovima 
ni.skog barometaт.slkog pritioSika ti·эparav.anje vode је 
vrlo in·tenzi'V'Ilo. Za odvode111je toplote . koja s·e u ka
Ьini · koncentri:Se m<>Ze .se iUpotrebirti sistem teenosti 
koja cirku1i•se. U tom cilj'u .se predlafu i sistemi ter
moelemen~ta koji provodenjem elektricne struje kroz 
seiЬe . apsorЬuj и · visaJk. .toplote. 

Nagle prome111e temperature koje nastaju pri ko
sni-ckom letu nam·e6u ni2 fiziolo.Stkih i psHюloskiћ pro

. Ь1ema. Ako је u dijapazoou 21-65°С a.pso1иtna! tem
peratи·rna osetljivost coveka i osetljivost !PTema tem
peгa'tJU!rndm tlrole!Ьa!ndima do.voljn:o visoka -:--- u dij·a
pazcm-и 65-120°С Otll&! је :riiska, gvu/Ьa, te fizioloS!ka 
reakcija covekova oгganizma nije adekvatna fiziokim 
prome111ama. ) Regulacija se m·ora vr8iti automatski, . 

· prema ·poka~ivanju aиtomat.skioh иredaja, а ne prema 
· swbjektiVilюm oseca'jtu coveka. 

Prema doЬijeni-m · rez.wltatima zakljиcиje s.e da 
rad motora, pr:i njegovom i·spra·vnom funkcionisanju 
ne .pтetэtavlja oziЬiljne :Smetnje z.a posa<Lи и herme
tiokoj ka:Ьini. Ipak, je•dnoliki s·um aiParata moze da 
dosaduje, ра se protiv njeg.a treba Ьorioti . 

Meteo.r.i i male cestice (tzv. kosmicka praSina) SIU · 
oZJbllj.n.a opa·SIIlost za ka:Ьinu. Kablna', stoga, treba da 
ra·эpolaze u.redaji.ma koji automatski ot:lиiv:ajи puko
tine i koj.i ih heгmeticki zatvaтG~ju. _ U .tren,utkи pro
Ьijanja •kaЬine od .strane meteor.a razvija se visoka 
temperatura. Za Ьо-rЬи protiv ove o.pas-nosti pтedlazи 
se kablne ·sa ро nekoliko omota·ca na kojima Ьi se 

iэtrosila . sva energija meteora pri proЬijalnjи . . Pri 
pred'U!Zimanjи kosmicki:h letova veoma v.azno је da 
se uzmи u oЬzir v.reme i ob!.asti vasiooe и kojima se 
pojavljuju takozvani »meteorski т-ojevi« . 

Interesa.ntan је proЬlem fi~io1ookog uticaja tako-
. zvan-og beste<Zin:skog stanja na coveka i njegove spo
sotnosti da se tome prilagodi. Pri povrG!&и , broda 
па Zemlj•и dejstvovace ogromna wbrza·nja na lju·de 
koji su se dure v-rem·e nalazili u best-eZinskom: ·s:tanjи 
i и cijem је organieлnи nastu.pala' promena и fun:k
cijama :э:rcanih sudova i fiz.io1o8kih refleksa, !kao . i 
smanj.enje potrebne cvrstine sudova. Ni pri ·иzletanjи 
ni·su pov.oljne okolnosti kada beste<Zinslro ·stanje na
stupa odma-h po;sJ.e d~jiStva jaJko velikih u'Ьrzartja . 
Lako pokretanje o-r.gana za disanje · pri .ma•Ioj potro
snji kiseonika и best€Zinskom stanj.и ·m<>Zda се do
Vte.s1ri dl() povdS-ei110g priti'OO!llja• vazduha и plui:a. Neo
bleno sta!n}e vesti•bиlamog · i laiЬi-rintnog аратаtа и 
beэtezinskom staiiljtU ocigledno dovodi do dezorijen
tacije u prostoru i ometa fwnk-cije drugih cиlnih or
gana. Za .olaksanje ova•kvog .stanja prave se speci
jalni koщpenzirajuci i G!ћtigravitacioni kostimi, .а sam 
pi1ot ·se privezuje za fotelju. 

U kosmi.Ck~ ·prostor.и sи intell!Zivni U'ltraljиibl
casti z:raei i on.i mogu da opale neza5tice111u kozu. Me
drtlltim, zidovi 'ka'Ьine dovolj-no .za5tieuju ljudsku kozи 
dej.stva ne samo -urltraljuЬicastih nego i gaшa-zrakova 
kao i ·rent,genski'h zra(loova koji nisu visokog intenzi
teta (SUIIlcanOig i vansun:C.anog· porekla). 

Znatno slo-Zenija је za5tita! od teiih komponenata 
koэmi6k~ .ra•dijacij-e koje raiSi_POlaZи ogromnom ener
gijom · i m<>Ci prodiranja cestica. IizЬor materijala za 

· za:Stitu od te'lill!Skih cestica Је ·voma tezak. Као Ьolji 
zasti.tni щaterijal pokaz.ao .Se V()donik, ali tehnicki је . 
dosta slozen zadata!k da .se stvori omotat od vodo
nika. Јо5 nета praktiC'ki efikamih sredstava oza za
stitи od kosmicki•h zrakova. 

Ipak, treba i·staci da u mnogo.brojnim blolos'kim 
opitima sa sisarima koji su izvodeni ·и vazdUISnim 
ball:ooima n.a viiSini 'i'm 'ald 30 km ntisu za•Ьel-eZene neke . 
pтiшetne :promene na iivi.m .objektima и-sled kosmic
kih r.adijaci:ja. 

Pred kosmi,cku tblologijи ·se postavlja za·datak da 
sistematski . prOUICi •Ьiolo5ki иticaj celog sp.ektra! elek
troma,gnetskih tala·sa :э kojima se cove:k u kosmic-
kom 1-еtи moze &resti. . 
(~R.:эketnaja- tehn'illta'«, Vyp. 9, 1959) Р. Р. 

SAZVEZDE SA ·· NAJVISE NAZIVA 
Jedno od najupadljivijih sazveida severne hemi

sfere је Veliki Medved. Postoji jedan menhiт na kome 
је .naJcr.taaю o.vo :sae;vezde. Ov:aj megalli-tski ·s:pomeilik, 
reCito svedoci da su ,poneka sazve-Zda btla poznata и 
nHadem paleolitu. 

Na · ovom mestи nije ·nam na:meora da! i-strazulje
mo te cinjenice, 'VeC da iinesemo poda.tke о tome, 
ka:ko sи razni narodi, tokom prO'Slo·sti, nazvali ·i na
zivali sazvcide VeHkog .Мedveda'. 

ЈоЗ pre cet:гde.set vekova, semitski narodi sи sma
trali ·da Veliki Medved ,pretstavlja po-grebnu povOII'Iku, 
gde sи -tri zvezde и re;pu iЬНе narikace, а trapez 
mr.tvacki ·sandlulk. 

Jev.r.ejs'ki filo.s-of Jov, , na 1800 godina pre nao5e 
ere nazivao је. to sazv-efde »Baninas« (mrtva:Cki kov
c·eg' ili »Ais а1 Beneha« .s.to znaci kovceg sa pokojni
kom i sprovod. OiVo је tтuma!Cenje А:Ьеn Ezre, ucetnog 
jevтejina iz Toleda и Spaniji (XII vek n. е.). 

AraЬljani i'z Sane, Bagdada i sa Peгsisko·g . Zaliva, 
nazivali sи ovo sazve-Zde »Banatnas · А1 KOib·ra«, sto 
znaCi, Veliki mrtva.oki kovceg. Drugo -tumace111j-e, koje 
UISVaQ:a · i М Вironi, poona:ti .a:гapS.ki .aJS!ЬrOilfOIIn, је ka'
mila а zverzкle тера sru njroa deca. Zvez,da ТЈ . је vo
dilja Ш эta.re5ina, dakle, »Kaid Banatmas«. Zato se 
ta zvezda danas zove »Alkaid« i »Benetnas«. 

U astronoms:kom spisu Alfonza Х Kastiljэkog, ovo 
sazvezde se zO'Ve »Ben.et-nais ~.lkwbra«, ili na Эpan
·skom iz toga doba: »Los fijo.s ·de Nain«, Ш »El hom
br-e Ьиеnо« (NG!m·ova deca Ш Dobar eovek). 

Kod · starih Vavilonaca, ovo ·sa·zveide pretstavlja 
kolica Ш koeije; na starom sumerskom jezikiu to se 
zvalo: »Mar-Gid-Da«. Jevreji su ,pod uti-cajem Vavi
lonaca n~vali to saz:veZde »RdЬuk« (1kolica). 

Homer ·pominje to .sazvefde и Odiseji i naziva 
ga »Amatksa Megale« (Velika _ Ко~а), . za -razlikи od 
maliih. 

Rimljan.i su pod uticajem. Grka nazivali to sa
zvezde »Plaustrиm« ili »Plaиstrtиm Magnum« (Vel. 
Kola). · PlauiStrrum znaci i plиg, G!' tri zvezde и rери sи 
tri vola koji V1UkJи plu:g. 

F·ra·ncuzi ga nazivajи »Le Chariot« (Kola). Kata
latnski folklor, lkoji ima nekoliko verzija za ovo sa
zvezde, ро jednoj · i-ma ovakvo tumacenje: . Tra;pez sи 
kola, .m zveZide 1и tre,pu moarzge •а' ma1a. zve!Z'.Ida Alk!or 
иz zvezdu ~ је koCijas. On . se trudi da ih sv.гsta u 
jedan теd, ali mazge ostaju ' maz.ge. 

Stari galэki narodi videli ro и ov.om sazvefdи 
Anltu!'IQIVa а ;stari Germand Votanova koll.a~ 

Svedani zovu O'VO sarzveZde »Karlavagiilen«, Nor:
ve'Zani »Кат1s vognen«, Danci »Кarlsv~en«, Eng'lezi 
»Charles Wain«, sto &Ve znaci Ka·rlova Kola. 

\ 1 

! ! 

i ! Ј 

·1 
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Madari to sazvezde nazivaju: »Gonkol szekere« 
i1i Gonokolova kola. Rusi »Teljega« а Ukrajinci »Vos« 
sto opet znaCi - kola. Cak i Kin~i nazivaju ovo 
sazvezde »Pih-Torv« (kola) Ш vlada're'V'a' kola. 

Do эаdа •su nav.odena imena tog sazve2da: Kola, 
Velika Kola i sl. 

Med·u,tim, postoji i drugi po.znati naz.iv koji је i 
oznaeen na pocetlw - Veliki' Medved. 

Ovo · saz.v€Zde · ima · sasvim oЬlik kola ali ni:wko
liko medveda. Potre/Ьno је mrnogo maste ;ра da se dо
сата OIЬlik m.ed-veda. 

Na• sariskritu ovo sazveide se zove: »Brihadh 
Rik.Sa« - Veliki Medvted. Feni.Cani w ga zvali »Dau
be«-Medved. Jevreji: »DOIЬ<<-Мedved. Grci: »Arktos 
Megale« - Veliki Medved. Rimljani: »Ursa Major« 
- Veiiki Medved. VergШje u Georgikama 1, 137 naziva 
to s.aJZv~de~ »Lillmon'Ov Medved«. Nazi'Vi kod modernih 
naт.oda: Romani. F·rancutzi- La Grande OUrse, Span
ci: Osa Mayor, Ka.talonei: , L'Ossa Gran, Ita'lijani: 
L'O!r&9a/ M.a:g,g.i01re, PortugэJoE La Uтsa маiот. 

Germani~ Nienici: Gros:ser Bar, Englezi: Gтeat 
Bear, Holandani: Groote Веёт, Danci: Store Вјоёr, 
Svedani: Stoтa · Bjoтnern. . 

Sloveni: '.Rusi: · Boljsaja Medvedica, Cesi: Veliky 
Medved · itd. 

. Neindoev:ro.pljani ·takode imaju Velikog Medveda. 
Irokezi: Okouari, Euska·ri: Artzaja Makoa!Гekin. Ova 
dva plemena ameriбkih indijanaca, i•maju pomenute 
nazive, sto znaci VeHki Med:VIed. Kod staii'ih Azteka, 
Veliki Medved se zvao: Tezka·tlipooka - V. Medved. 

Ara'Ьljani su zvali Velikog Medveda: Al Dи1Ь Al 
АkЬат --; V. Medved. Pored toga, imall su i nazive 
za svaku p9jedinu zvezdu u sazveidu.· 

Medutim, ima i · drogih naziva wog sazve:Zda: 
Persijanci. tSU u njemu videli magarca. То isto su · 
srnatJI:ali ;na·rodi u Turkestanu i u nekitn pokrajina
ma · Afri:ke. · · · 

Эkiti, Laponci, Ostjaci i Sevtemi Rusi su zami
sljali losa. Gali, su mi·slili, da је to vepar. Pleme Fang 
(·CI"'1.ai0k!o pleme iz Gvinede), . naziva · t:YVO saZJVezde: 
Tolz·ok-slon, Ш MOIIl-pas. Indijanci »Mesћika« iz 

Приnреме за једну модерну ексnедицију за nо
сматраље nотnуног Сунчевог nомрачеља nретстав
љају огроман посао и изискују и велика новчаНа 
средства и nожртвовани . ра.ц. 

Потребно је исnитиваље, и то врло nажљиво, 
метеоролошких услова у зони nотnуног nомрачеља, 

исnитиваље и nроналажеље: најnогоднијег места за 
nос~ављаље · ексnедиције током nщw:рачеља. По
требно је, затим, обезбедити сигуран и неометан 
nренос инструмената и осталих nомоhних средстава 
на одређено место; обезбедити електричну енергију 
и воДу. 

\Безусловно је nотребно, израдити распоред и 
nлан nосматраља и · изградити неоnхо,цце уређај е. 

Изгледа као да Сунчева nомрачеља nонајчешће 
· бирају nусте и ненасељене крајеве, или морске и 
океанске nучине, или nоларне nределе, тако да су 
све унаnред поменуте nриnреме често од животне 
важности. 

Приnреме трају месецИма. Разуме се, има поје
динаца - научника који nутују са фото-аnаратом 
и неколик? _ситнијих инструмената; у том случају 
nртљаг_ низ~ . велик, али ни резултати нису велики. 
Међутим, солидна научна експедиција, која наме-

ВАСИОНА Vll, 1959 број 4 

Meksika, zoVtU V. Med'Veda: Coloti Ш stonoga. 
Kod rim'S'kog naroda, tтi vola u терu Velikog 

Medveda, vuku plug. Kasnije, эvi.h •sedam zvezda s.u 
pretsta!V'JjJati seldam vOILolva. Na . 1atilns!ktom to znaci 
»Septemtriones«. 

Ukrajinci zovu ovo ·sazvez4e i imenom Kaэtrulia 
Ш kola, kocij'e. Englezi »Plough«-ralo, A~nosi u Ja
pai11Ju zovu ga: »Samaen Noeu« - velika varja'Ca, isto 
macenje imaju i ovi iz!razi: Ti-Tce (Kirna), Saku:Si 
Bo8i (Japan). 

Kinerzi ga zov.u: Pe-Teou (putokaz ka severu) 
Pojedine IZVetzde rrovu: а. Tien-Tcou (osovina nеЬа), 

-~ Tien Siuen (biser neiЬa), у Tien Ki (dra•~j neba), 
о 'Tien Kiuen (ravnalo neba), Е J,u-Heng (sudija), 
~ Kai · Jan~g (.palilac), 1) Jq'O-Koang ('brilijant). Kinezi 
su uvek preteri-vali u эvemu ра i u imenima zverzda. 
Ovo је ibllo u upotretЬi za vreme -vladavine cara 
Kien-Longa. 

Staт:i lindfusi su illlatzii1Va!И OIVO ;sarz.vezde •Sapta!I"Si « 
Ш Sedam Mudraca. Japanci: »Si.Cigo-ВoSic - sedam 
zvezda. 

F.in·ci: Sei:Ьsen TeЬ.tinern - Sedam Zvezda. 
KaJtaШcmci: Eis set germans - Sed!am Вrаее. , 

Slavni Эp('!nski a·stronom, specijalista za seleno- · 
grafij.u, profesor , . Antonio PalU!Zie . Вотеl, kојГ se 
istrajno lbavio :proucavanjem naziva raznih sazmda, 
u.spe-0 је da prilшpi preko hiljadu naz.i·va samo za 
SaiZVeZde Veblllrog MedvediaJ. 

Na zavгSetku da napomenemo, da to nije nikakvo . 
cudo, Јег ima toliko naroda i j.ezika rna Zenilji . . Ste
pen lkiwLtwre nao.iatda .se adlr.aZa!V!a d na na:ziVIima •sa:z.ve
zda. Ok.oli:na, floтa, fa!Шla i · drugo, uticu na rnazive 
sazvcida. ln·teresantno је da ima toliko slicnosti u 
II1Iatzivima jednog istlog JSa7Nierlda, lkюd takJO Uldail(jeniћ i 
IГaJmOl'Odnih nai'IOda na8e ZetrnJ]Je. 

Dragoslav Eksinger · 

i 
Primedba: Plod.q.ICi za ovu iЬereSkJu ·urzeti w iz .Clan

ka k.oji је objavio profesor Antonio Pa1uzie Вorela, 
gener.aJni selm'1ettall" Sparn&k:o-Ameriok!og astronomSkog 
dru.Stva i stalni sekretar· Internacionalnog ·drustva. z,a 

· iвpitivaiillje Meseca. 

рава да врши разноврсна исnитиваља у вези са nо

мрачељем Сунца, мора да nонесе · и до 20 тона ма-
теријала. · · ...: 

Велики наnори, неизбежне незгоде и страх да 
не б:Уде облачио обично су неnожељни чиниоци 
који nрате nриnреме за једно nомрачеље. Момент 
nомрачења је кратак и астрономи имају nуне руке 
nосла, па су среhни ако могу да баце nоглед - на ко
рону у трајаљу од свега неколико секунди. 

Ако се наоблачи, месеци наnорног рада и nри
nремаља су nотnуно nроnали. Једино секција која 
се бави радио-астрономијом је неугрожена, јер ра
дио-таласи лако nродиру и кроз најrушће слојеве 
облака. . · . 

Потnуна nо.м,ра-чења Сунца и њихов зна-чај 

Помрачеља Сунца су једна од најуnадљивијих 
nриродних nојава, нарочито ако су nотnуна. Астро
ном:И су nочели много виniе да nроучавају nоменуту 
nојаву, на научној основи, тек по nроналаску тач
них часовника и то: часовника са клатном, од стра

не Хајгенса и усавршаваља хј>Онометра од стране 
Харисона. 
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Прва важна етаnа у nосматраљима било је nо
сматраље nрвог и задљег контакта Месеца са Сун
чевим диском, а у сврху тачнијег изучаваља кре
тања Месеца. 

Путоваља су била, у то доба, врло нарорна и 
незгодна, а nренашаље часовника комnликовано, 

тако да о неким ексnедицијама није могло бити ни 
говора . -

Заинтересованост за nојаве на самоме Сунцу, 
почела је да се јавља нешто . касније. Корисно је 
наnоменути, да су nеге на Сунцу nрви . о nазили Г. 
rалилеи, Ј. Фабрициус и К. Шајнер . . Периодичност 
Сунчевих nега је nронашао С. Х. Швабе, немачки 
апотекар, 1851. 

СунЧева корона nри .м,акси.м,у.м,у neza, прилико.м, 
nо.м,ра-чења од 20 .м,аја 1947 

Сунчеве nротуберанце, први nут се nомињу код 

Васениуса, 1783 године. Протуберанце се тек .од пре 
деведесет година могу посматрати и када нИ]е nот

пуно nомрачеље Сунца. 

Експедиција за nос.м,атрање noтnyuoz Сунчевоz nо
.м.ра-чења, у којој је у-чествовао са.м.о један -човек 

Први nретседник и оснивач Астронqмског др~
штва у Лондону, Бејли, био је тај човек и резул
тати љегових nосматраља су врло значајни. 

Бејли је, 8 јула 1842, вршио посматраље nот
nуног nомрачеља Сунца у Пави}и (Северна Ита
лија), ~де је био доnутовао дан раније. Посматраља 
је вршио потпуно са:м, са неког nрозора. зграде Уни
верзитета у Павији, Долондовим дурбином од -3% 
стоnе (око 1 метар) . .-

Имао је двоструку cpehy: да стигне на време 
из Лондона у Павију, што није било nотпуно у ље- . 
говој власти, и да буде ведро. · 

Заnраво, он је био nрви nосматрач који је умео 
да nосматра nотnуно nомрачеље и да о љему остави 

управо модерне белешке, које када се читају, сада, 
око сто година касније, изгледају врло савреме~е. 

Он је nрви оnазио и добро оnисао, светла зрнца. 
која настају у моменту другог контакта Месечевих 
nланина са Сунцем. Та зрнца се зову Бејлијева или 
хромосферска зрнца. · 

Први nосматрач · који је јасно видео јеДну nро
туберанцу и без колебаља је проnисао Сунцу, а 
не као дотада Месечевој атмосфери, био је такође 
Беј ли. 

Такође и· корону је nриnисао Сунцу а не Месецу. 
Званична ексnедиција коју је nредводио Џ. Ери, 
тадаљи уnравник Гриничке оnсерваторије, није би
ла тако nлодна резултатима као што је био наnред 

"' nоменути: рад Бејлијев. 

Сnектроскоnија и-$) фотоzрафија увелико nо.А;джу 
nри даљи.м, nроу-чавањи.м.а Сунца 

Проналасци из области сnектроскоnије и фото
графије коришhени су одмах nри nотnуним nомра
чељима Сунца. 

Дагеротиnија (nрвобитна фотографија) је .nрви 
nут коришhена у Шведској, за време тоталитета 
1851. · Тада су nротуберанце коначно обележене као 
nојаве на Сунцу. 
· Помоhу сnектроскоnије је, 1860, nоказано, за 
време тоталитета у Шnанији, да се nојављују у 
спектру неке светле линије које су сиrурно водо
никове. 

Суи-чева короиа nри .м,ини.м,у.м,у neza, nрилико~ 

nо.м,ра-чења од 25 фебруара 1952 

1868, Ж. Жансен јавља из Индије да се nроту
беранце noмohy сnектроскоnа, могу nосматрати и 
кад нема nомрачеље, што Н. Локјер, у исти мах, ~а 
другом крају света, такође nрон·алази. Пронађен зе, 
затим, и нов елемент хелијум. 

Даљи nроиаласци 

Харкнес и ЈЩiг, 1869, nроналазе корониум :
загонетни гас, који је идентификован много каснИ]е, 
са веh nостојећим гасовима на Земљи. Јанг nрон~
лази "муњевити сnектар" хромосфере и исnитузе 
га, 1870. · 

Пронађено је, да корона меља облик и да није 
увек nодједнако велика, а да то зависи .од актив

ности Сунчевих nera. Када је максимум . nега, ко
рона је велика и има облик розете, а када је ми
нимум nега, онда је сnљоштена на nоловима, а из
дужена на екватору. 

1905 Мичелу је nошло за руком, да снимй "му
љевити сnектар". 

1930 Бернар Лио, успео је да начини инструмент 
назван "коронограф", noмohy кога се корона може 
nроучавати и у време када нема nотnуног nомра
чеља али само на високим nланинама, ·као што су: 
Пик Ди Миди у Француској, Клајмакс у Колораду, 
САД, . Кисловодск у СССР · итд. 

Број инструмената и nомоћних уређаја је не
обично брзо растао: Хејл и Деландр су nронашли 
сnектрохелиограф, noмohy кога се nротуберанце 
много боље виде, него nомоћу Жансеновог спектро
скоnа, а Лиоов коронограф је много бољи, него 
сnектрохелиограф, за nосматраље nротуберанаца. 

А. М. Скелет је nронашао "коронавизор". Коро
навизор је заснован на nринциnима телевизије и 
nомоћу љега моЖемо да видимо корону nројекто
вану на екран. 
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Кинематографија се користи за учестано сни
маље потпуног или делимичног помрачеља, одређи
ваље положајног угла првог и задљег контакта и 

тока саме појаве. 

Зашто се• Сунце тахо иитеизивио nосматра 
у треиуцu.м,а тоталиоz nо.м,ра~ења? 

Да бисмо боље одредили састав хромосфере, по
требно је да тачније одредимо контуре спектралних 
линија. 

Хромосфера се мора детаљно проучавати, јер 
љене ерупције делују на Земљину јоносферу, а 
ова опет утиче на радио-емисије на з·емљи. Скоро 
сви важнији видови rеомагнетизма, као што су: по
ларна светлост, магнетске буре итд. условљени су 
активношhу Сунца. Затим радио-емисије, наиме 
разни шумови који до.цазе са Сунца, исто .важна 
пqјава за про~аваље. То се све проучава при по
мрачељима Сунца. 

Помрачеља Сунца користе се такође за потврду · 
чувеног Ајнштајновоr ефекта: скретаља светлости 
звезда у Сунчевом rравитационом пољу. Тај ефект 
је могуhе испитивати само при помрачељима. Кем
бел и Трамплер, за време потпуног помрачеља У 
Аустралији 1922, су потпуно потв1рдили ову појаву. 
Касније било је нешто размимо:Илажеља у резул
татима, али се сматра да је ефект потврђен. Износ 
тога скретаља износИ 1".73. Ова посматраља је на
рочито истрајно обавЈРао, при потпуним Сунчевим 
помрачељима, а са нарочитим инструментима, по
знати амерички астроном ван Бисбрек. · 

·· Цекада врло често, а сада много ређе, покуша
вало · се да се при помрачељима открије планета 
ближа Сунцу од Меркура, јер таква планета би 
би.ца видљива само- при Сунчевим помрачељима, 
или као црна тачкИца на Сунчевом диску, када 
није помрачеље. 1859 је француски аматер-астро
вом Лескарбо чак и видео црну пегу на Сунчевом 
диску како се . брзо мич е. Убеђен да је то тражена 
планета, обавестио је. астрономе и назвао ову пла
нету "Вулкан". Касније та хипотетична планета 
ни:је била виђена. Сматра се да она не постојИ. 

Помрачеља Сунца, ако су потпуна, краткотрајно 
делују и на биљни и животиљски свет. 

Најважиији радови · 

Потпуна помрачења Сунца, користе се за многа 
испит11ваља која су или неизводљива у редовним 
приликама или јако отежана. 

1) Изнад Сунчеве усијане површине - или фото
сфере, налазе се нешто хладнији гасовИ, који обра-

зују слој који је узрок мноz:им апсорпционим лини

јама у спектру. Виши делови тог слоја, претстав
љају хромосферу. То име је предложио Н. Локјер, 
јер се за време потпуних nомраче:Ња, тај слој види 
јасно обојен. 

Хромосфера се може много боље испитивати 
време потпуних помрачеља Сунца. · Испитују 
облици спектралних линија и љихо~а јачина. 

Сјајни линијски спектар, који зраче ти гасови, 
Сунчеве атмосфере, а који се појављује за време 
потпуног помрачеља, назива се ,;муњев:Ити спектар". 
Као што је речено, хромосфера утиче на јоносферу, ' 
а то дејство има за последицу разне појаве у вези, 
са геомагнетизмом. 

2) Корона се нарочито испитује. Врше се испи
·тиваља распореда спектралних линија и љихова 
идентификација. Фотометриска и полариметриска , 
испитиваља су такође од ~обитог значаја. · 

Испитиваље виших слојева короне је могуhе 
само за време потnуних помрачеља, јер короно
граф, . омогуhује само испитиваље дољих слојева 
короне. Горља корона је у вези са зодијакалном , 
светлошhу. Проучаваље зодијакалне светлости, при
ближава нас решељу постанка нашег планетског, 
система. Проналажеље границе где престаје корона,' .. 
а где почиље зодијакална светлост је врло значајан,., 
предмет истраживаЊа. • 

3) Радио-астрономска испитиваља усмерена су 
на провераваље изнете претпоставке да је пречник 
радио-електричног Сунца (наиме Сунца какво је 
доступно проучаваљима радио-телескопима) веhи 
од цречника оптичког Сунца (Сунце какво видимо ;1 
а~трономским инструментима). 

С друге стране, корона је и радио-астрономима' 
специјалитет. Она је, изгледа, регулатор радио шу
мова, који долазе из унутрашљости . Сунца, а радио~ '"' 
шумови су главни предмет радио-астрономских изу-" 

чаваља. 

4) Провераваљ~ Ајнштајновог ефекта, о коме је · 
било говора у овом чланку. 

5) Некада су помрачеља Сунца била од великог 
значаја за одређиваље лон:Гитуда за потребе rеоде
зије. Данас се, такође, понекад користе помрачеља 
у сличне сврхе, мада за одређиваље лонгитуда .по
стоје и друге методе. 

За потпуно помрачеље Сунца које he бити 15 
фебруара 1961, припреме и планираља се веh из- ' 
воде. Ово помрачеље је нарочито важно за југо
словенске астрономе, пошто зона тоталитета про-у~ 

лази и кроз нашу земљу. · · 

Драzослав ЕКСИНГЕР 

V 1 У,о.Ш,.,fа, 1k~IШr4. J44teo.ft,Q,uti1JuJ~ d e:uJtva. 
Va.edu,lt,()~Vh6g. 1a.ve~ 7ug,rнta.vЦe 

- Beogra·d 16 juna 19·59 god. :..._ 

Jos jedan godisnji Ьilans ovoga Drustva је za
.kljucen. Proslo је 6 godina rada Drustva, koje nije 
imalo gotovo nikakvU. tradiciju pre svog osnivanja. 
Pocetni uspesi, smanjena ·aktivnost i ponovno ozivlja
vanje delatnosti и 1958-1959 godini govori, da · pored 
opstih uspeha и astronaиtici, ciji smo svedoci i koji 
treba da bиdu potstrek u radи takve organizacije, po
stoje proЬlemi koji stoje pred ovom, danas tako aktи
elnom organizacijom, а koje treba resiti. 

Referati i disk;иsije и ,kojima је иcestvoyao 
broj prisиtnih, ukazali sи na sledece : 

- Iako se aktivnost Dru.Stva и prosloj godini ро- , 
l:юljsala и odnosи na prethodnи, to је nectovoljno pre-:
ma mogиcnostima koje sи za razvoj ove organizacije -
postojale i njen rad na celoj teritoriji FNRJ, s оЬzј;: 
rom na иspehe и astronaиtici u syetskim razmeram~· -

- Casopis »Vasiona« kao tromeseenik је re 
izlazio i is.pиnio svoj zadatak koji nije Ьiо nimalo. 
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- zadovoljiti istovremeno dva tes,ka иslova, da Ьиdе 
pristиpacan sirokom slojи citalaca i da zadгZi odgo
va.rajиci naиcni nivo. Di'Skusija је podvukla potrebи 
daljeg podrzavanja ovog kиrsa, ali i potrebи poveca
nja broja citalaca. ·zainteresovati prosvetne / иstanove 
i radnike i na drиge nacine povecati tiraz ovog caso
pisa, jeste jedan od osnovnih zadataka Drиstva. 

- Povremena predavanja и prostorijama Drustva, 
11 unиtraS.njosti, clanci u stampi, intervjиi na radiju i . 
ciklиs predavanja na Kolaгcevom univerzitetи, blli sи 
kao i r.anijih godina, najveci deo aktivnosti Drustva. 
То је Ьila propaganda astronautike i samoga Drиstva, 
ne samo и njegovom sedistи, vee i и Novom Sadи, 
Skopljи, Bitolju i Pristini. :I>ored Zagreba gde na сеlи 
sa Prof. Dr. Bazjancem radi Asttonaиtic,ka sekcija, и 
nizи gradova i mesta postoje entиzijasti koji zele da 
formirajи svojи astronaиtickи . organizaciju. 

- Brojni sи· oni koji sи prosli selenitske redove i 
сеkаји da Ьиdи .primljeni и clanstvo Astronaиtickog 

_d:rustva, da nastaVte 'SVoju aktivnost poznatim entu:zi
jazmom. _ Za njihov dolazak и Drustvo treba se pri
premiti. Njima treba viSe pгibli.Ziti casopis )) VasiODU«. 

, Za njih treba obezbediti izvesna. tehnicka, sredstva, . 
jer se ne moze ostati samo na maketiranju i mastanjи. 

- Ranija O'Ьimna aktivnost Drиstva na meduna
rodnom ·роlји - saradnja ~а brojnim nacionalnim 
astronaиtic,kim organizacijama, znatno se &manjila. 
Predavanja odrza.na u, · Beogra·dи od Frof. Dr. Hideo 

r Itokava, pretsednika Japansko,g- · Astronautickdg drи
stva, •pretstavljajи jedini veci dQprinos и tom pogledи. 

- Opadanje broja aktivnih clanova od 180 na 100 
је pqsledica siabog Ш gotovo nikakvog priliva mladeg 
clanstva. Ovo је vezano и·z proЬlem stalnih i sopstve
nih prostorija koje Drиstvo nema. Nepostojanje m:ini
malnog profesionalnog aparata, kc;>ji Ьi omog.иcio da 
se Drиstvo иkljuci u niz sva.R:odnevnih a.kcija, da se 
obave mnogi tekuci poslovi ,koji stoje. Ova pitanja 

Nase drustvo, kad ј~ pre sest g.odina osnivano, 
Ьilo је izraz teznje .nekoliko strиcnjaka, . иglavnom sa 
podrиcj-a va·zdиhoplovne d€latnosti, da se pokrene kod 
nas jedna nova drиstvena. .aktivnost, cije p1erspektive 
su oni mogli jasno sagledati prateci radove inostra
nih strucnjaka, narocito и vodeciш zemljama sa jakim 
e;konomskim i ratnim potencijalom. Tada se tom je
zgrи pasioniranih ljubltelja tehnike i naиke uopgte, 
а и izvesnom smislи za tadasnje :pojmove i mastara, 
prikljиCilo nekoliko jednako ,pasioniranih, no manje · 
strucnih postovateija jedne naиke :bиdиcnosti, koji sи 
intuitivno shvatili znacaj takve amaterske aktivnosti 
i nadali se ·da се se kroz rad и drиstvи moci d€talj
nije ·upиcivati · и astronaиtic.kи problematikи. U to 
vreme је nase Drиstvo belezilo uэpehe, jer је stvarno 
Ьilo informator о radи i иspesima tehnickih priprema 
budиcih astronaиtickih podviga. 

U nјеши se kroz diskusije obradivala sva odgo
var.ajш':a proЬlematika i od sarnog pocetka је blla 
uspostavljena tesna saradnja sa astronomima iz dru
stva »Rиder Boskovic«, Tada nije postojala Ша orga- . 
nizaciona saradnja sa sliGnim grupacijama, zainter•
sovanim ро toj proЬlematici, si•rom nase zemlje ia.ko 
је Ьilo nekoliko pojedinaca iz unиtrasnjosti koji sи 
se и.Clanili и nase drиStvo. Uclanj.enjem (medи prvi
ma) и Medunarodnи astronaurti'Ckи fedeгaoiju., mi smo 
US,postavili ,kontakt sa srodnim drиstvima u inostran
stvu i stekli и Hm krиgovima иgled jedne aktivne 
arnatersk,e organizacije. 
. No od tada se mnogo toga promenilo. Mastarenja 
о osvajanjи vasione sи postala stvarnost. Proslo је 

сеkаји јо8 иvek svoje resenje uz pomoc Vazduhoplov
nog saveza Jиgoslavije. 

- Ovom prilikom pokrenиta sи pitanja : Clanari
ne, и cijem prikupljanjи i sredivanjи blagajne istak
n:иta је zaslиg~· Dr. Mirana Slajmera. UЬиdисе meseeni 
iznos clanarinё се Ьiti 25 dinara, а za dake i stиdente 
10 dinara. U ovaj iznos иracиnata је pretplata za 
casopis . »Vasionи« . 

- Casopis »Vasiona« nalazi se и slicnoj sitиaciji 
mnogih strиcnih casopisa. Ia.ko је za njegov zivot .obe
·zbedena dotacija VSJ, treba predиzeti mere da se po
veca Ьrој pre1;p1atnika i ·siroka prodaja. 

- Praktican rad sa mladima su mnoge nacional
ne organizacije razvile do visokl{)g nivoa. Nema pre
preke da se kod nas krene ovim pиtem. Niz leteeih 
objekata sa raketnim pogonom treba da se ostvari 
preko Komisije za vazdиhoplovno modelarstvo Va
zduhoplovnog saveza Jиgoslavije. Na·stиpi na mitin
zima и okviruд>rograma pretstavljace pra,kticnи aktiv
nost mladih astronaиticara i propagandи astronautike. 

Posle jednoglasno date razresnice staroj иpravi~ 
izabrana је nova иprava и sledecem sastavи: pret
sednik Prof. Dr. Tatomir Andelic, potpretsednici Ing. 
Kosta Sivcev i puk. Mirosla.v Boras, sekretar Ing. 
Vladimir Gencic, Ьlagajnik Dr. Miran Slajmer, pret
stavnik Astronomskog d'Гu.Stva »Rиder BoskO'Vic« 
Prof. Ante Obиljen, иrednik casopi•sa » Vasiona« ing. 
Vladislav Matovic, pretsednik Tehnic.ke sekcije In·g. 
Vladimir Ajvaz, pr~tsednik Medicinske sekcije Dr. 
Marko JanjiC, pretsednik meteoroloske sekcije Dr. Ma
rijan Cadef, pretsednik pravne sekcije pr..of. dr. Miloo 
Radojkovic, pretsednik popularizatorsko--propagandne 
·sekcije Ing. Josip Kotnik, pretstavnik astronaиticke 
sekcije iz Zagreba Prof. Dr. Davorin Bazjanac. 

Nadzo.rni odbor: Milan Popovic, ing. Branko Bu
kalov i Ing. Karlo Jelinek. 

z. Ј. 

vec vise od ·dve godine otkad se covek svojim instrи
mentima vinиo u vanzemaljska prostranstva. Svaki 
dan nam donosi nova iznenadenja о :иspesim.a koji se 
beleZe na tom ·,роlји. 

Za sada smo samo svedoci tih иS:peha, koje pri-' 
hvatamo kao privilegiju naиcnika 'PГipadriika eko
nomslki na:j.ra.zvijen.i1ih velesi:la, llroj'e oedino mogu do
zvoliti tako velike . bиdZetske izdatke. Naza}ost, mo
ramo konstatovati da . је и prvQm planu te naucne 
delatnosti njen vojni aspekt i trka ро .pitanjи voj-
nog prestiza. . . . ! . 

Isto tako moramo ,konstatovati, da s-mo mi и tim 
novim иslovima na m.edunarodnom planи zaostali, da 
nase clanstvo pocinje gublti interes za rad drustva 
jer same informacije · moze sada doblti и veiikom 
oblmu sa svih strana i preko stam;pe. 

мi se pitamo da- li, zato sto smo srazmerno malo 
drustvo и jednoj manjoj zemlji, moramo Ьiti .osиdeni 
da bиdemo veciti posmatraci i komentatori tu.dih 
иspeha. jasno је da и osnovi svake delatnosti ·Iezi 
pitanje materijalnih sred.~tava, · а naroeito ako је и 
pitanjи jedan tako koщplikovani i skupi podиhvat. 
Mi kao clanovi jedne drиstvene zajednice, koja је sva 
prozeta miroljublvom a,ktivnoscu, razume se ne mo
ze'mo ra·cиnati и tolikoj meri na mat·~rijalnи podrskи 
Ar·mije kao sto to cine srodna drustva и velikim ze
mljama. Niti m'OZemo uopste zasada pomisljati da 
nasa zemlja moze snositi tako fantasticne tro.Skove 
oko organizovanja vasionskih· podиhvata. No mi ipak 
moiemo •:Prakticno, а sto је jos vaznije, korisno ra,.. . 
diti na toj prOЬiematici i tako pruZiti mogиcnost na-
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Slffi Clanovima da prosirenjem delatnosti и nekoliko 
grana (.ро sekcijama Drиstva) mogи korisno staviti" 
svoje sposobnosti i polet Drиstvи na raspolozenje, а 
sami se kroz prakticki amaterski rad иzdizati i svoje 
am'Qicije sa naиcnom razonodom zadovoljiti. 

Izgleda da је krajnje vreme da pred na.se clan
stvo izid-emo sa jednim predlogom realnog program.a 
rada naseg Dru5tva и kome се jasno blti ocrtana per
spektiva razvoja Drиstva i mogucnosti koje rad и 
Drиstvи pru:Za clanovim.a. Tako postavljenom alktiv
no5cи mi cemo, ·и uslovima ja,ko povoljne konstelacije 
i velikog interesovanja u najsirim slojevima, moi:i ро- · 
stati rpasovna organizacija, а ne ostati beznacajan 
ogranak VSJ -а. 

Pitanje materijalnih sredstava se mora prvo po
krenиti. Pomoc kоји smo dosad·a · Ьlagonaklono do'Ьi
vali od strane VSJ-a је mipimalq_a i zadovoljavala је 
potrebe dru.Stva u dosadasnjem oЬliku, no ·ona је za 
oformljenje ~a,ketniћ radionica i lab.oratorija za prak
ticnи delatnost sasvim nedovoljna: Kuda da se obra
timo? Pogotovи ako ona daj-e konkretne rezиltate . i 
vraca visestruko иlO.Zena sredstva. Na p·rimer nase 
Drиstvp Ы i te ,kako korisno moglo ponиditi иslиge 
meteoroloskoj slиzbl. - Koliko njima nedostajи sond'a.
zne rakete Z~":l. visinsko ispitivanje atmosfere! Bez toga 
је ·иstvari ta slUZ.ba nepotpиna. 

Za pocetak Ы Ьila · dovoljna jedna ' raketna radio
nica koja Ы se mogla sama finansirati svojim uslu
gama meteoroloskoj slW.Zbl, ра .poljoprivredi (protiv
gradne rakete), postanskoj slиzbl (postanske rakete), 
vazdиhoplovstvи (startne ra,kete) itd. ти Ы mogli ra
diti na prototipovima efikasnih .raketa koje Ы kasnije 
prihvatila indиstrija. Pokazavsi. se jednom korisnim 
mogli blsmo и 'Ьudиcnosti racunati i na vecu pomoe 
zajednice. 

Dr~gi veli.ki proЬlem је organizacija. Sasvim је . 
jasno da se za prosirenu aktivnost ne тоgи odriati 
dosadanje forme rada Drиstva tj. da se sva -a,ktivno·st 
~ast_oji ~ povremenom posecivanju predavanja i рrа
с-ещи llsta »Vasione«. Pokazalo se da i najvece sile 
morajи koncentrisati sve svoje snage i centralizovano 
raditi ako zele posti~i uspeh. Cak se pokazalo da se 
nэ. jedan .Siri progr:am osvajanja vasione ne moze 
pomisljati bez jedne ·sire medиnarodne saradnje. Tim 
pre moramo i mi mali koordinisati rad svih raspolo-
zivih snaga i sredstava. · · · 

Konstatиjmo prvo ko se sve pored nas astronaи
ticara kod. nas .aktivno bavi astronautikom, Ш u nju 
zadirucim proЬlematikama. U prvom redu su to sva
ka,ko astronomi kao najstarija formacija sa tradicijom 
i ~а odgovarajucom opremom. Svi su oni jednako pa
sionirani, tako da ih ustvari i ne mozemo deliti na 

Kometa DakoblD.i - Ciner. - Poznata · kometa 
Dakoblni - Ciner, koja је u· vezi sa velikim rojem · 
meteora iz 1933 • i 1946, nije Ьila posmatrana 19'53. 
Osmog maja 19,59 Dr ElizaЪeta Remer, sa opservato
rije Flagstaf, snimila је -pomenutu kometu u ovom 
p_ovra~ku. 

28 maja kom-eta је bila mala, difuzna mrlja, а 6 
juna, imala је centralnu kondenzaciju magnitude 18.7. 

. Krajem oktobra kometa ј-е bila u perihelu na 
udaljenosti oko 1 а. ј. i 9-10 prividne veliciile' na 
juznom. nebu. ' 
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amatere i profesionalce, jer i profesionalci svoje slo
bodno vreme posvecuju org·anizovanju amaterskog 
rada. Sa novim dostignucima a.stronautike oni postaju 
od kvazi apstraknih mislilaca neocenjivo korisnim i 
cenjenim jezgrom nove nauke zajedno sa tehnicarima 
i medicinarima (blolozima). Imamo i mnogo ra,dioa
matera opremljenih kratkotalasnim primopredajnicima 
koji sa odusevljenjem probde mnoge noci hvatajuci Ш 
P<i!k i snimajuci na ma.gnetofonsku traku signale sa 
vestackih satelita i kosmickih raketa. Imamo aktivne 
meteorologe. Imamo inzenjere i tehnicare naroeito 
vazduhoplovne grane kojima nisu· nipooto strane kon
strukcij е i proracuni raketnih motora raketa. Imamo 
elektronicare koji se bave proЬlemima autщn·atizacije 
i teledirigovanja u industriji. Imamo u nasem Dru
stvu vec jednu solidnu ·grupu vazduhoplovnih l~ara 
kojima taj rad nije nikakva apstгakcija. Tu su i no
vinari i to u prilicnom broju, koji su se u toku svo·g 
rada oko izvestavanja javnosti, vee u toku . .zadnje dve 
godine, pomalo specijalizovali ~ astronauti'cku delat
nost. Konacno postoji sirom cele na6e zemlje jaka 
selenitska organizacija koja jos uve.k nije organski 
pripojena nasem Drustvu i koja се verovatno poeeti 
beleziti pad svoje aktivnosti ·kad se izzivi decja ma
sta, а ako im se ne dadu u ruke odgovarajuce prave 
rakete. Imamo za njihove potrebe i vazduhoplovni mo
delarski institut VSJ-a, kome treha samo dati nacrte. 

Vidimo d·a sumirajuci ·sve n-ismo ni ·tako siroma
sni i da sve te elemente treba ujediniti i kordinirati 
njihov rad jednom siro.kom i perspektivnom program
skom platformom i poz:ivom na s-aradnju. Napr. zain
teresovanim radioaшaterima Ы trebalo omoguciti da 
pored Clanstva u svom Savezu ћudu i saradnici astro
nauticara. Koliko Ы recimo Ьilo zahvalno i intere
santno za nase Clanqve, da u jednom organizovanom 
centru kojeg snabdevaju radioamateri, rade na de- . 
sifrovanju originalnih radibsignala sa vestackih sate
lita i interpl·anetarnih stanica, saznajuci neposr-edno 
mnoge tajne Svemira. Nije potrebno naglasavati po
trebu za sHcnom organizovanom i centralizovanom . 
delatnoocu na.Sih amatera- astronoma sa teleskopima 
sirom cele zemlje, jer smo dosta citali о .takvim po
smatracnicama u · inostranstvu·. 

Po~odna .organizaciona forma za taka v siroko р о- ' 
stavljeni rad Ьiо .Ы Savez astronautickih i astronom
skih drustava (klubova, sekcija) Jugoslavije. .koji Ьi 
postao samostalna i ; VSJ-u i Narodnoj tehnici srodna 
masovna drustvena organizacija, sa slicnim .statutom 
i delimi·cno samostalnim finansiranj em. 

Perspektive su veli'ke i krajnje је vrem'e da se 
pokrenemo iz stagnacije koja је vezana za stare for
me rada. 

Dт Miтan Slajmer · 

Nova Kameleontis 1953. - U jиZnom cirkum
polarnom sazveZdu Kameleon, pojavila se nova zve
z-da. Nju је pronasao nemac.ki astronom Kuno Hof
majster; kao clan jedne ekspedicije, koja је boravila -., 
u Jugo- Zapadnoj Africi. 

Na prvoj ploci је Ьila najsjajnija: 7.3; taj је sni
mak nacinjen u noci 1{)-11 aP.rila 1953. 12 jula 1953 
је opala na 11 prividnu veli~inU·. Pre pojave, Ыlа 
ј-е ispod 15 prividn-e velicine. Polozaj Nove: RA == 
13h!6Ш261, S =- 81049'. 
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Imena ~vjetskih astronauta cije su slike nedavno 
objavljene jesu: Aleksej Grasev, Aieksej Blokonjev 
i Ivan Kacur. То su kandidati koji се verovatno pre 
izabranih sedam a•merickih pilota iz .projekta »Merk
juri« - Sjetona, Sepharda, Sire, G.risoma, Glena, Ku
pera i Karpentera, kao i mnogiћ svoji'h drugova koji 
se obucavaju za vasions,ke pilote u SSSR-u, imati pri
lil~u da se zagnjure kao prvi lyudi u vasionski prostor. 

* 

АМАТЕРИ РАКЕТАШИ У ПУСТИЊИ МОЈАВИ 

Шеснаест rодива без весрећвих случајева 
Откако су nолетели први вештачки сателити, 

хиљаде омладинаца у САД захватила је права ма
нија · прављења ракета. Дечачк:И ракетни клубови 
nочели су ницати као гљиве nосле кише. Многи од 
њих створени су без одобр.ења родитеља и школ-

Мали фотоаnарат npe . у~рађивања у а.м.атерс-ку ра
-кету. На сни.м.-ку се нећ.е .м.оћи видети заобљеност 

· · ''' Зе.м.ље, ал. и ћ.~ он иnак бити интересантан, na · .шисар 
аnарат ш-кљоцнуо на висини од свеzа 200 ил.и 300 

.м.етара. 

ских власти. Убрзо после тога забележене 
су и пРве жртве. У тексасу ј е четрнаесто
годишњи дечак био унакажен ексnлозијом 
ракете . коју је сам направио од барута и 
водоводних . цеви. Два младиhа у Новој 
Енглеској (New Englqlnd) изгубила - , су жи
вот када су nокушала да nоправе квар на 

ракети која је на старту отказала. Ов~м 
nримерима могао би се прикључити дуга
чак списак избијених очију, изгубљених 
nрстију, оnаљене косе и спржене- коже. 

Све је то навело . многобројне органи
зације да nодигну глас ради спречавања 

оваквих трагедија. Велики публицитет до
живео је проглас бостонског "Друштва за 
заштиту од nожара" , у коме се траже 
строги законски прописи о аматерским ра-
кетним исnаљивањима. ' ' 
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ракете ексnлодирале на старту, али захваљујући 
разним заштитним мерама, предострожности и дис

циnлини на "опитном · nолигону" нико од "раке
таша" или nосматрача није ни огребен. 

Ј еда н од он~х чија се изјава са узбуђеЊе.м. очекује. 
Он учествУЈе у одређиваљу вuсиие до које је ра

кета сти~л.а, no.м.oh.y тел.е.м.етра. 

Чланови овог вет~ранског друШтва љубитеља 
' ракета претворили су своје rараже и баштенске 
шуме у радионице за израду малених пројектила. 
Десетак километара од града, у пустињи Мохав:И 
друштво је добило одобреље да исnаљује ове ра~ 
кете. Ту је саграђен метални торањ за лансирање, 
неколико бетонских бункера близу њега,. а нешто 
подаље дубоки ровови у које стају посматрачи 
исnаљивања. 

1 ~ . 

И поред тога, аматерски ракетни клу

бови и друштва и даље ничу свуда По . 
САД. Популарна америчка штамnа истиче 
као пример један стари ракетни клуб из 
градиhа Глендала (Glendale) у Калифор
нији. То је једно од два највеhа ракетна 
неnрофесионална друштва y l САД и зва
нично се зове "Reaction Reseaтch Society 
of Glendale". Оно ~eh сада броји неколико 
стотина чланова, а сваке · недеље прима 

нове чланове. Основано је пре шеснаест 
година и досада је извршило преко · 300 
ексnерименталних испаљивања ракета соn

ствене конструкције и израде. Што је нај
важније. за све време nостојаља овог дру
IU~ва није се десио ниједан несDеhан слу
ЧаЈ. Истина .ie, било је случајева да су Прво је nоди~нута црвена заставица као знак ona-:- · 

сностu. Из звучни-ка се зачул.о бројање и - ракета · 
је исnаљена. 

. :-: 
t; 
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За рад младих ракеташа на · полигону постоје 
строги прописи. Ни једна ракета не сме бити испа
љена све док се сви људи не склоне у бункере или 
ровове. Приближаваље ракети пре испаљиваља 
ради љеног посматраља и фотографисаља дозво
љено је само у одређено време и одређеним редо
следом. На полигон је забраљено доноситИ алко-

холна пића. Предвиђени су сигнали за све могуће 
случајеве који се дају барјачићима, сиренама, и 
ракетним пиштољима и звучницима. 

Посла има за сваког члана друштва. Дужно
сти има више но што има чланова. Сваки конструк
тор ракете може сам припремити свој пројектил · 
за старт, али уз контролу једног или двојице 

М.л.ади -ч.л.а'Н. а.м.атерскоz ракет'Н.оz друштва иЗ Г .л.е'Н.
да.л.а у Ка.л.ифор'Н.иј"и пonocuo показује ракете своје 

ко'Н.струкције. 

Постављање ракете 'Н.а 5 .м.етара високу ра.м.пу за 
испаљивање. За који .м.и'Н.ут ракета ћ.е бe.du1io.м. 

своzа траzа запарати п.л.авет'Н.и.л.о 'Н.еба . 
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стручљака. Постоје посебни дежурни за безбед
ност и сигурност на полигону. Цео полигон опасан 
је бодљикавом жицом и осигуран стражама. Поје
динци који имају своја средства - дурбине, фото- . 
апарате, телескопе - задужени су да прате и фо
тографишу пројектиле у летif. 

У бето'Н.ско.м. бу'Н.керу ко.м.а1iд1iоz .м.еста 'lia по.л.иzо'Н.у 
а.м.атера ракеташа. Испаљивање ракете пос.м.атра се -

кроз уске прорезе 'Н.а зиду бу'Н.кера. 

Подаље од старт'Н.оz .м.еста, под заштито1 дубоких 
ровова, 'Н.а.л.азе се стоти'Н.е радоз'Н.а.л.их пос.м.атра-ч.а . 

Сада се у овом аматерском ракеташком дру
штву припремају прве двостепене и тростепене 
ракете чији he поједини степени бити паљени по

·моћу радија. То је резултат плодне сарадље оду
шевљених · ракетних и радио аматера - чланова 
друШтва. Сем тога, већ су извршени покуси испа
љиваља поштанских ракета. Испитује се могућ
ност повезиваља оближљих маљих насеоби;на ра- . 
кетном поштом. 

Извршено је већ И неколико експеримената са 
. снимаљем површине пустиље Мојаве помоћу фо:оо 

,, тографских камера уграђених у ракете. То је омо
rу9ено захваљујући то~е што се неколико стра- · 
сних фотоаматера са великим искуством такође 
налази у овом друштву. 

с. к. 

* 

. Komisija za astronautiku ~ Francuskoj, osnovana 
је pocetkom ove godine odlиkoom francиs.ke vlade. Njoj 
је postavljeno и zadatak da rasmotri mogиcnost anga

'' zovanja Francиske u astronaиtickim projektima i da 
Podnese odgovarajиce predloge pretsednikи vlade. Za 
Pretsednika o·ve komisi}e imenoovan је direktor Pa
~;iske opservatorije, Andre Danzon. 

Nova vasionska baza u SAD- Vandenberg, иstva· 
ri је baza 1 Raketnog diviziona Strate8ke vazdиho· 
plovne komande SAD i nalazi se na 270 km severoza· 
padno od Los Andzelesa, и Ьlizini ranije . !poznatoog . 
poligona Ratne mornarice SAD u Point Argjиelo (Point 
Мјиgи) . То је prva stacionarna baza za lansiranje me
dukontinentalnih balistitkih vodenih projektila »Atlas« 
kojoi se vec seriski proizvodi za wvodenje и naoruzanje 
.orиzanih snaga SAD. Iz ove baze dosad је lansirano 
sedam satelita tipa »Diskoverer« u ·polamu orbltи. Ona 
oЬuhvata povrsinu od 26.000 hektara i .kada Ьиdе za. 
vrsena raspolagace sa sest platformi za lansiranje ra· 
keta »Atlas«, »Titan« i »Tor«, sa odgovarajucim prila· 
rzima i u njoj се blti zaposleno 7.500 ljudi. Njoj је, 
navodno, za trenazu ljиdstva pridodat i prvi raketni 
poligon u SAD koji se nalazi u Uajt Sendsи и Novom 
Meksikи. 

* 
.Prva sednica Austrona.uticke komisije OUN odr· 

zan~ је 8 maja o.g. ·u Njиjorkи. Ovu komisijи treba 
da sacinjavaju pretstavnici 18 drzava. Na njenom celu 
nalazi $е Koto Mtsиdira, rиkovodilac japans,ke dele· 
gacije ·pri OUN. Clanstvo u ovoj komisiji ponиdeno је 
i SSSR-и, Poljskoj i Cehoslovaclooj koji su uslovШ 
svoju saradnju ukidanjem vojnih baza i, navodno, 
r.avnomernoom raspodelom pretstavnika izmedи istoc
nog i zapadnog •Ьloka, obzirom na dosadasnje uspehe 
SSSR-a u astronaи-tici . Medu clanove Komisije ubra
jaju se i ,Indija, Ujedinj-ena Araps.ka RepuЬlika i 
Svedska. 

* 
Napa.d v-odenim projektilom na satelit vezban је 

nedavno u SAD. Naime jedan dvostepeni vodeni pro
jektil vazdиh-va~dиh tipa »Bold Orion« ispaljen је sa 
mlaznoog 1boшbardera »В-47« pre,ma satelitu »Eksplo
rer VI« 13 oktobra 19'5r9 godine. Tvrdi se da је pro
jektil lansiran na visini od oko 10.000 т prosao na 
16 km ispred satelilta /kюdi ·se kretao р:о- svo.joj orЫ.ti 
na -vis.ilni 260 !km, od Zemlji!ne iptOIV1'5.ine. Tako su nove 
mogucnosti primene satelita u vojne svrhe: izvidanje, 
meteorolosko osmatranje, snimanje i radio veza · iz~
zvale usavr~avanje metooda za njihovo unistavanje и 
slиcaju rata. 

Vasionska opera »Aniara«, delo Karl-tВirger Blom
dala stavljena је na repertoar Stokholmske opere. Ova 
opera koomponov:ana је ро rcmanu Hari Martinsona а 
IZa scensko izvodenje adaptirao ju је Erik -Lindgren. 
Originalnost ove opere sastoji se и · ioome sto-se jedap 
deo. njene radnje dogada u vasionskom prostorи. Izvo
denjem ove opere Ьiсе otvoren Stokholmski festival 
koji се se odrzati u prvoj polovini meseca jruna 1900 
godine. 

* 
Nemolilw novih kometa u 1959. - Kometa Be

ster - Hofmajster (1959d). Cetvrtи kom.etu · u 19'5r9 pro
na-sli sи Bester i Hofmajster, na orpservatoriji и Бој .. 
denu. Prividn.a veHcina 10 m. Kometa је prosla kro.z 
perihel и јиlи 1959. 

Kometa AlkO;k I (1959е) . Ovu kometu p-etu ро 
redu otkrica u 195Э, na\S,ao ј-е Alkok 25 av.gusta 1959 
·na sled.ecem poloiajи : rJ. =: 15h54Ш,2; Б= + 34°25'. 1 
ova kometa i је takode Ьila 10 prividne velicine.,, 

Kometa Alk01k П (1959f). 120 casova kasnije. Al
kook је pronasao i drugи kometu 6 prividne velicine, 
da.kle, pristиpacnи . i sloЬodnom оkи, na роlо~аји: 
rJ. = 8h9m,5 i Б= 17°31'. Kometa је imala re-p manji 
od 1о а dnevno kretanje : rJ. = + gm12s i Б=- 1°18'. 

»L'Astronomie«, 73 Vol., 
Јиl - А v~. 1959 . 
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Sunce - promen)jiva zve7Jda. - Od 1953 do 1958, 
Sunce је .postalo sjajnije za 0.03 prividne veli~Cine. 
То tvrde Н. Dzonson i В. Iri.arte sa Lovelove . opserva
torije. Ovo је o~kriveno sistematskim merenjem sve
tlosti reflektov.ane s.a planeta Urana i Neptuna. Au
tori su vrsili preciz.na merenja, Щ>ravo u svrhu 
pronalazenja malih .promena u Suncevoj radijaciji. 

Poznato је ve(: godinama, da Sunce znatno menja 
intenzitet zracenj.a na krajnjem ultra-ljublcastom delu 
i na radio du.Zinama. 

Ovo је, •medutirn, prvi put da је definitivno utvr
deno, da је Sunce promenljiva zvezda u vidljivoj 
svetlosti. 

PoC:ev od 1953 za punih 5 i ро godina, za Urana 
izvedene su 372 foto-elektri~ne 01pservacije u plavoj 
svetlosti i 264 za Neptun.a. Ucestvov:alo је 6 posma-
traca. -

Koriscena је plava svetlost, da Ы se uklonila 
smetnja, koju cine tr.ake metana 1\1 spektru pomenu
tih planeta. Та smetnja Ы blla бsetna d.a је upotre
Ьljena zuta . svetlost. 

Vodeno је racuna о svim ciniocima, tako da ovi 
reшltati promene sjaj.a Uran.a i Neptuna nisu posle
dica promene sjaja .planeta .zbog ·dejstva rotacije pla
neta Ш planetskih atmosfera, \Vec od promena siaja 
Sunca. 

Godina 
1952...,.-53 
1953~54 

1954--515 
195·5-56 
1956-57 
1957--58 . 

Pregled promena sjaja 

Uran 
6.()70 
6.072 
6.0715 
6 .. 05'6 
6.060 
6 .. 056 

Neptun 
8.269 
8.266 
8.2:51 
8.245 
8.241 
8.235 

Dr. Dzonson, na,merava da kompletira posmatra
nja u toku od 11 godina, koliko traje jedan Suncev 
ciklus. 

»Sky and Telescope«, 
Vol. XVIII, М 9, Jul 1959 D. Е. 

* 
Nove supernove zverzde. - Ira S. Bauen, direktor 

Mont Palomar i Mont Wi1son Opservatorija, obj.avio 
је da је L. Hjumesn pronasao dve supernove zvezde 
28 juna 1959. · -

Prva је dvanaeste prividne v:elicine i pronaden'a 
је и vangalakti.Ckoj maglini NGC 73·31, na 30 lucnih 
s~kundi, severoistocno od jezgra te maglii1e. Koordi
nate su јој: 

RA = 22h.35m,2 i Б=+ 34Ч2',2. 

Druga supernova је trinae$te prividne velicine i 
pronadena је u jednoj sla;backoj vangalaktickoj ma
glini, koja nije do sada imenovana. Njene koordi
nate su: 
RA = 13h.8m,8 i Б= + 304-0'. 

»L'Astronomie«, 73 Vol., 
Јиl - . А vg. 1959 

* 

D. Е. 

Najveca antena za radio teleskop na svetu podize 
se u Sugaт Grouvu, Savezna drZava Virdzinija, u SAD 
Njen precnik iznosice 180 m i treba da hvata signale , 
radio zvezda .udaljenih od Zemlje do 38 milijardi svet
losnih godiila. Као sto је poznato, · ranije americke 
radioteleskcipske antene u Bi-g Fajnи i na Havajima 
pokazale su se nedovoljnim za pracenje vestackih 
Zemljinih satelita i kosmickih ra,keta, u cemu је do 
danas prednjacio engleski radio teleskop Univerzit-eta 
u Mepcestrц., smesten и Dzodrel Benku, ciji је pree
nik oko 75 m. 

Venerino magмtsko polje. - Holandski astronom 
Ј. · Hutgast iz Utrehta, proиcavao је korpuskиlarno 
zracenje Suncevo, koj~ је padalo na Zemljи и peri
odu od 1884 do 1953. 

Pronasao је da је za vr-eme sve 44 donje konjunk
cije · Venere, koje sи se desile za . tih 70 goidna, to 
zracenje znatno opadalo. Ро .prvoj proceni zakljlucio 
)е · da Venera i1ma pet риtа јасе magnets,ko polje od 
Zemlje. · · · 

Zbog toga nocna strana planete Venere је pedeset · 
. риtа sjajnij.a nego noc na Zemlji. Као sto је pome

nuto u prethodnom broju »Vasione«, ovo је pronasao 
N. А. Kozirev, sa Krimske Opservatorije. G. Nj,иkerk -
Мladi iz Bouldera (KQlorado, SAD) potv1·dio је ove 
navode N. А: Kozireva. 

»L' Astronomie«, 73 Vol., 
Jul - Avg_. 19•59 D. Е. 

* 
RADANJE 1 2IVOT ZVEZDA 

Р.гсЉl~ nastantka zvero-a datleko је od tog.a da' 
bude рофшю .re.Sen. On ipredstalvlja proЬlem looji :Se 
staln!O mora ~ra:sm.atr.alti dosllюvtno sa :SIVi-h dosaid po
zn.atih aspeka.t.a astronoэki-h zna.Illja·. Iako su nШю.gе . 
teorije odiЬaiC.ene, i.pak su one predstavlj.a1le karike 
u l.ancu naseg .poo:tepenog sћvatanja ~vezda i pro
cesa u tюtku :njiho-vQg rcш;voj1a.. 

N.ase Эunce ima pose!Ьnu ulogu ·U izuea'Vianju 
zv~da 1.1JO];)S.te. Ро ISVIoon .raizNO.jи ono ,predstavlja sta
ru z:vezdu .paФU!l.jak spektramag tifPa G. I.roC-a;vanjem , 
Sun•ca, 2fuog · njegove WV'a!IliГediile iЬHzine, mi это u 
staii1ju 1da .re:gistruj.emo !PO.jaJVe koje ostaju nezapa~ 
zeile ipri iiZuJccw.a!Il.ju . zvюda n.aSe Ga.J:aksije. Preko 
sliika Sшюа fU 'Ьојi i prelko drugih :sreds:tav.a· za· po
smatr~je mi ISmO danas s.igumi da Sun.ce ra.sipa ·U 
lpТIQSt'Or ·Oikю sebe . .Cestice svoje ma:terij е. Bezlll.a.ca.jno 
ma!Ъi. deo ovth .Cest~ca' .ракtа na: a.tmostf&e pLan.eta: U 
nasoj .a.tmosferi one izarz;iva:ju pгomene 'u jonosferi i 
m.a@Iletnom ;pol.ju Zemlje s.a \P()javarna po1ame svet
ltOSti. Vez.a izлnedи koopwsku1larnog ZiOOJCenda sa SU!Ilca' 
i JIUJPitt'I1ov:e . aФm.o.sfere је d.Sto :talko &igluimo utvrdena. 
No glavni deo cesti,C.a· sa Sunca odllazi . u m-eduzvez,d·ani 
;p!"'OSStor g~de se u iZivemim uslюrvima! iz ovih . Cestica 
rnogu oЬrarz;ovati tamni oЬlaoi, tamne 'magline, koje 
predstavlja'j·u '1rolevlk·u rada!Ilja novih ZJVeiOa. 

1 

Da Ьi se zivot zveZJda merio vremenэkoы. jedini-. 
com kloja njemu odgov.a.ra: UJVeden је piojam »ko
:SJnilffl{.e godme«. Kosmi&a -godillla је v:reme za lroje 
Sunce jeda!Il;pUt oЬide dko :sredi!Sta! nаБе Ga1aksije. ' 
Као sto је poznato ono . .эе nailazi Ui pr:atVOU sazv.eZda 
Strelca na daljini od. 27.000 svetlosnih godina. Oko 
ovog :sred.ista Sunce se, · zajedlno s na!ma, k:reee piГ
zinom оо 225 ikm/sek i .za, 200 miliona godina jeda!Ilpu.t 
oЪid·e olro njeg.a •. Na8a Zem1ja, lroja Щiе вtатiј:а' od 
5 m.Нija:rdi goddna, imaJa •Ьi svega _25 okiOsmiCkih go
dina. ·· 

ZveZJde :s•e radaju iz gasorva i pr.aSime, а n.jih na
lazimo _ jedin'O u эpir.aln.im ograndma Gailak:sija gкte 
i dааъаэ diolaii do stva:ran1:a ZNezJda. ~Ьоg tJo,ga је 
!Potreibno utvrditi эpiraln:u эtruktu:ru naseg zvwda
nog sistema, Galaksije,1 koj.u •gled.amo iznutra. Sigиr: 
ni smo da је na.Se Sunce 11.11 iЫiz.ilni eklvatoтSk.e rаvтн 
Ga1ak:sije, ciji ј-е ekva1:orski preenik nadn'OVijim me-

; renijim~ smanjen od 100 n.a 80 .Ы-Ijada sv-etlosnilr go
·dina. Kad Ьi Sunce le-Zalo .izvan ekv.atiOirSke ra.vni, 
vi,deli blsmo Mleeni .put ро nebe~om ЭViodu dиZ ma
log, а ne dШ velilkQg krwg-a. Za i,mc.a.vanje 'O!blika 

ISPRAVKA 

U proslom broju »Vasione<<, na strani 79, и tek
stu ispod slike и · drugom stupcu, pogresno је otstam
pana godina 1944, а treba d·a stoji 1494, sto se ovim 
ispravlja. 

Urednistw 
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nase G.alaksije doanas se a.stronomi sve vise slt!Ze raddo 
t;elesikю,pima, cije .regis.trovanje ne ometa medшVe
ZJdana ~pr.aSina koj.a noam zaldanj.a p-ogled lk: sтedi:Stu 
Gala!lwijoe. · 

Р!Геmа В. Ј. Bc/k.u rverova,tni ·ra.zrvoj zvezda izgle-
da ovalko: · 

Prvo se, usled gravi•ta·cije, m.eduzvezdana materija 
Sku(p)j.a na' jednQm mestu. Ovim :saZimanj em pove
carva .se pritisak i toplota 'Ui .sredistu /Ьик:lЈUСе zverroe 
diO takvih razmera da: pocinju procesi atf;oms.kih reak
cij.a. Pri 'kтaju ovug g~r.avitacionog perioda r.adanja 
zvezde, lkoji ne ·traje duze Qd ne!koliko delo!Va ko
s.mi.oke godin.e, nasta,ju nUtlclearne tran:s.formacije la
kih metaLa ka10 s-to је litium. Neke zvetZide u ·oЬlasti 
sawte-Zda Orion spada;ju u 'OValro rnlade zvezde. 

U datl.jem :raz:vojiU zwezкiial se pende u' Herciprung
Ra:se}ovom (H-R) di-j;ag.ramu d!UZ glarvnog niz.a ,prerna 
pol'O!Zaju toplih zv~da , trose6i zalihe v.od0111ika, lroji 
nutkJlea:rn.im tproOesima (Bethe) i,zg;м-a u iheHum. Utro
sak vodonilka tra.je vrlo dugo, narocito kod z;vezda 
paltt1ij.alka kao sto је na8e Sunce. Sunce ј:е staro okio 
200 ikOISIIni.ckih .godina, ·а .ima }o·s vodonika' d-ovol.jno 
za naiГed!nih 17·5 kosmi.Ckih g;odin.a. No 1pojedine tople 
zvez.de В tЬра mogu vrlo ·Ь·гzо da utrO'Se svoje zalihe 

ЧИШЋЕЊЕ ВАЗДУХА У ВАСИОНСКОМ БРОДУ 

Поред хране, човеку је дневно потребно око пет 
литара воде и око 1 килограм кисеоника. То значи 
да месечно следовање воде и кисеоника за васион

ског путника износи око 180 килограма. Експеди
ција од десет људи за лет до Марса или :tЗенере 
морала би, према томе, понети .на десетине тона 
воде и кисеоника. То је велики терет који ће се 
тешко моћи сместити у космичке ракете, у будуће 
васионске . ракетне бродове. 
. То астронаутичаре све више доводи до увере
ља да ће само за краткотрајна путовања у васио
н_у - рецимо за неколико обртаја у вештачком 
сателиту око Земље, или за пут до Месеца - бити 
потребно носити комплетно следовање воде и ки
сеоника за сваког · човека . За мало дужа путовања 
неће се носити потпуно следовање за све Ј дане. По
неће се само одређене., пажљиво израчуната колИ
чина воде и кисеоника - која неће бити довољна 
за цео пут. 

Зар се интерпланетарни путници неће угушити 
услед нестанка кисеоника и његовог претварања 

У угљендиоксид? З~р им неће нестати воде? 
Не, они ће већ једном удотребљ~ну - воду моћи 

nоново употребити после обиЧне . дестилације. 
Енергија која је потребна за обављање - nроцеса 
дестилације моћи ће се добити из такозваних сун
чаних батерија у којима ће се . Сунчева светлост 
nретворити . у . електричну _ енергију. 

Што се тиче вазДуха у васИонском ракетном 
броду он ће се непрестано морати чистити не само 
од угљендиоксда, него и од влаге, тојест у пару 
nретворене воде из човечјих плућа и других не
чистоћа. То се може постићи непрестаном цирку
лацијом ваздуха кроз специјални , хладњак . . У ње
му ће се водена пара кондезовати. С једне стране 
Улазиће вла:Жан ваздух, а на другу страну изла
зиће сув. Кондензована вода може се, затим, одво
дити у резервоаре за поновну употребу - кување, 
Умивање, пиће итд. 

Ако се у таквом хладионику постигне довољ
но ниска температура -- мање од 78 степени испод 
нуле - у њему ће се моiи остварити и чишћење 
ваздуха од угљендиоксида. 

.. , .... •'\\.· , ..... 
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vodonitka i da и toiku od nek.oliko de1orva kwmicke 
~odin·e ;predu u z.vezJde crvene· dZilrюrve . Ovao pгelaz 
зе noгmalan purt z,a we zvezd:e. Pritom one 'tro\Se 
zaliihe VIOtdoniika u :oanotaJQu olk:o zve'ZJde pri cemu ja
k.o povecav:a.ju preCindlk:. $а \POfVeCcun:jem preenika na
&tade i poveC.a'Vian.j'e ЗlpSIOI}.utnog sja'ja zvezde .ali to 
~ij~ s~.a~ radanja nego umiranja.. ~-to dootiine naj
J a!Cl .SJ.aJ z.vezda u kr~tkom wem.enstk.om r.~u 
qpa.dne u H-R dij:agramu na .wezdut t1pa А, kad se 
zavrs·(i:Va stv:ar.a!Ilje energ.ije prelko prelq!za vod.anika 
u helium i poemje stadiшn 1111Uikleamdћ reakicija iz
medu heliumovЉ jezgara: Od tipa А zvezda vтlo br.zo 
pre1azi :uJ iЬelog pa'tu!ljka: ciji је zi'VUФ ;taiko reC.i neo
graniceno dug. ZЬog .toga• su pojedini astronomi ро-

. ce1d. Ьеlе pa.tuJj'ke da zovu »kosmi'Okim grobђem«. 
Prema .tozne, ika~d ·u Orionu piOISir'n,a!tir.amo tamn·u 

m.aglinJU »Kon.jsk.a glava'«, mi gled·am.o u: k'olevtklu bи
duciih ZJV-ezda !koje се, tamo nasta.ti, .а k:ald gledamo u 
belog !paltu]Jjka pored Siriu.sa, mi gied.amo u njihov 
grob, stanje lroje се d. n.aSe Sиn.ce diOzirveti posle ne
kih 50 m.i.И;ardi gnd:ina. 

(Тhе J'OO,mal of the A.str. Soc. of Vict. Vol. 12 
No 6, 195•9) ' ' 

P.M. D . 

Да · ли he битИ довољно енергије и за т~ј по
сао? 

Уствари, за хла.}јење ваздуха ради његовог чи
шћења од влаге и угљендиоксИда неће бити по
требни посебни извори енергије. Биће довољно да 
цеви хладионика на засенченој страни васионског 
брода изведемо напоље, ван оклопа. Интерплане
тарни путници послужиће се тако хладноћом ва
сионског пространства. Погодна текућина, која ће 

пролазити кроз цеви, хладиће се до ва -:-100, -150 
или -200 степени Целзиуса. Блага · у унутрашљо
сти брода хватаће се на цеви кроз које ће струјати 
овако охлађена течност. 

На цртежу који овде објављујемо п~Иказана · је 
схема уређаја за чишћење ваздуха у васионском 
ракетном броду од водене паре и угљендиоксида. 
Бројеви означавају следеhе: 1 - пумпа која по
креће течност у це вима хладњака; 2 - спирална 
цев на засенченој страни васионског брода где се 
течност хлади; З - вентилатор захвата ваздух из 
просторија васионског брода и баца. га у хладЕЬак; 
4 . - на цеви кроз коју струји охлађена течност 
хвата се у облику иња водена . пара и угљендиок
сид; 5 - охлађени ваздух пролази кроз спиралну 
цев ца осветљеној страни васионског брода и за
rрева се на собну температуру. 

Разуме се да поред овог постоје и други на
чини прочишћавања ваздуха. 

с. к . 
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СМЕШНЕ ГРЕШКЕ У ЧЛАНЦИМА И ЦРТЕЖИМА 

Неко се- смеје - неко · би требало да црвени 

Ранијих · година један наш веома озбиљан и 
угледан лист систематски. није пропуштао, ни у 

насловима ни у тексту, реч а с т р о н а у т и к а. Где 

год је она требало да дође намерно је преправљана 
у а е Р о н а у т и к а. Редактор тог листа био је 
веома озбиљан човек и није могао веровати да су 
се тамо негде у белом свету састали а с т р о н а "у
т и ч а р и. То је сигурно штампарска грешка -
мислИо је он. Какви, забога, астронаутичари. То 
су сигурно аеронаутичари. Да, тако нешто постоји, 

људи лете ваздухом у авионима. Али лет на зве

зде, на планете, На Месец - то је фантазија да
леке будућности. И тек када је полетео први ве
штачки сателит - реч астроанутика успела је да 
извојује nраво постојаља и у ·том листу. 

Да се насмејемо? Можемо. Али не треба да се 
чудимо. Ниједна научна и техничка област није 
се тако брзо развијала као што се данас развија 
астронаутика. Већина људИ је изненађена и још 

. увек не може да · се снађе. Пре неколико година о 
л·ету на Месец било је мал' те не смешно и :Не
учт~во Говорити у добром друштву озбиљних и ре
алн:цх љу;ци. Данас су оваквИ разговори поста.р:и 

nопуларни. Астрономска . знаља~ донедавно непо-
требна у свакидашЊем практи~ном животу, а· ре-· . 
тко ~ад и у' конвер:јацији, сада су постала насу ... 
шна потреба -сваког ' образованог човека,. Од . оног 
што се научило у школи много тога је избледеЛо. 
Да · би се оно обновило, да би се стекла нова зна
ља - треба времена. А љега као да нема. Дога
ђаји се ређају вратоломном брзином. И зато нису 
честе грешке, изјаве до крајности смешне · за оног 
ко се и најмаље разуме у астрономији или астро
наутици. 

Још увек ће се наћи човек који очекује да 
ће се на Месецу наћ_рi шуме, језера и градови, а 
можда и људи. Још увек има оних који верују у 
Марсовце. То су наивна мишљеља о круnним пи
таљима. Шта да кажемо за разне сИтнице? Још је 
добро ако се .разна · наивна објаШљеља појављују 
само у разговорима. ЖалоснИје је . · када се она 
објављују и у · штампи. 

Vee је ramje Ъilo g0v10ra о moguбnostima po
vecanja efikamosti hemiskog · тakietnog po1g0na. Pri 
tome su raSinaltrane ~е matterije k()lje oslOiba
da:ju eneтgij1u iplri sэ.~anju 'Oidn. otksddaciji. Pro
ra:Cuni tPOik:az;uj1u da ovi sistemi ne proZatiu specificni 
impluls visi od 400 sek. S1x>gai SIU ikao moguti izvor 
vecih eneтgija urzeti u rasmaiЬranje s.IOOodni тadikali. 
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Недавно је један озбиљан технички лист обја
вио на · насловној страни огроман цртеж пејсажа на 
Месецу. Виде се кратери, планине, црно небо са . 
звездама и великом светлом куглом Земље. Већ 
при првом погледу, човек који ма и најмаље зна 
о Месецу не може а да се не насмеје. Звезде ·l!a 
Месечевом небу су заиста зведе __:_ са крацима. 

Ситница, рећи ћете, цртач из навике ставио краке. 

· Ваљда зна да на Месецу нема ваздуха који би ра
сипао светлост звезда и тако стварао оно што ми 

видимо као звездане краке. Али, ако боље погле
дамо, видећемо Да је небо ишарано и · светлим тра
говима метеора. То је јасан знак да цртач заиста 
не зна да на Месецу нема ваздуха и да се тамо 

метеори не могу усијати као при уласку у атмо

сферу ЗемЉе. На Месецу сваки метеор постаје ме
теорит - пада на rювршину овог нашег сапут
ника и тек тамо се од удара може, евентуално, 

усијати - он и стене око љега. 
Ако греше страни цртачи - греше и наши. 

После пада "Муље" на Месец један наш · лист је 
објавио карикатуру: Тело ракете удара у површи

ну Месеца. Под љеним уда1юм ломи се врх једне 
стене- и на· све стране се чује, односно на кари
катури је написано, ,трас", "крррк", "фијуу" итд. 

Ни цртач, ни наручилац карикатуре нису раз
мишљали. На Месецу нема ваздуха па нема, nре

ма томе, ни медијума који nреноси звук. Н~ Ме
сецу влада савршена тишина na ма се дешавале и 
највеће експЛозИје. Неки звук, и то веома слаб, 
можда би ЧуЛи тек кад би своје ухо потпуно на-

. слонили на стену. Ако стојимо усnравно- нећемо 
чути· ништа na чак и да на два метра поред нас 
пуца топ највећег калибра. 

То. је само неколико nримера грешака којих 
се морамо чувати. Не, није друга страна Месеац, 
она коју не видимо, неnрестано окренута Сунцу. ' 
Није на Месецу ни дан једнако дугачак као на 
Земљи - он је тамо четрнаест пута дужи. А Месе
чеви кратери, ако их зову тако, нису исто оно што 

и кратери вулкана. У неки од тих кратера могла 

би стати цела наша држава. Иако су, отnрилике, 
једнако удаљени од Сунца, на Месецу су дани 
топлији; а ноћи хладније него на Земљи. 

Све су то, као и много то!а другог, чиљенице о 

којима морамо .водити рачуна ако не желимо да 

погрешимо - у говору или у штамnи. 

с. к. 

Pod sJoЬodnim radik'Э.I1ima se podraiZШilevaju ne
naelek:trisane aJ1:omske ,g.гupe ilroje imaфu ISloЬodne 
va.lence а ikoje nastajou pri disocijaciji mOO.ekrula u.z 
Ult.т!OOak znlaltne !lro1icine energli~e. 

U taiЬli.oi I dalte su eneтgije disocijooije nekih s1~ 
Ьodndh rndik·ala u poredenju sa nekim· klasienim he
m.iJSkim si.sterrШna·. 
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TABLICA I 

Pogonska S1obodni Energlja Specifн:nt 
disocljacije materija radlkaJ lmpuls 

kcaljg sek 

н2 
1 

н 51,21 2160 

ен,_ ен 22.-6 510 

NH8 NH 16;26 410 

н2 + 02 stehiom 3,2 360 

IJP-4+02 stehlo~ 2.4 260 

Pojam radiikaki' predl&i:o је Itl.Sifл.ш VOIIl Lieblg, 
za gтupu atoma !kloji jedin!Sitveno •UICestvuQ111 u hemi
skoj reaJkciji. Ako zallni.slim.o da је iz mo1etk.u.Ia _ ugljo

, voc1Jon.ika oduzet jedan atom vodooika, ooda zaostaju 
jedlruovallentni ostaci »a~ikdlli«, ~~ЩРГ.: 

(metan) СН,- Н = СНа (metil) 
( etan) с~не - н = с2н5 ( etil) 

{.propan) · СаНв - Н = СзЊr Gproptl) itd. 

~.rimenta1na potvrda о po,s,tojanju s.loЬodnih 
radikala nije dwgo mog1a dla se doblje zЬog njihove. 
veLilke nesta:Ьiliilosti i klratkog zivota ра se \ ranije 
ematfJmlo da ailikili ООп. ra<Цkali, ne mog.u pooto.ja.ti 
u mЬodnom эtanjru. Panet~ је pюrsle SVIOijih .i!sp1tiw
nJa utvrdio .da oVi aQklili nastaju pro1arz:no ipOd odre
denim .us1ovima. 1929 gooillle on је raZdvojio Р.Ь 

'" (СНз)4 ( -o1ovotetr.amerutiL) n.a Њ i СНз. 

SloЬodm radika.Ii su delщri obicnih, hemiski sta
bJ!Jm!ih moleku1a. NestaiЬi11inJost 'Oid!n. 'VJsdlm. hemiSka 
ak:tivnost radikala је uslov1jena nezav:rSeno56u etletk.
troi11S1kih ljuski. Kako Ьrој spoljnЉ elek!trona u po
s.Lednjoj ljusci odre&lje k•airalkiter i osiobine jednog 
elementa (od:n: · jedtnjenja), to se svo}stva !Г.adika1a 
prЉИZavaju svojstvima atoma koji posedluJu isti . broj 
fфOOjnih e1ektrona. Tailro, n.aprimer, IIЋidik.a[ СН (metin) 
javija se kao hem.i15ki analog allioirna N, radikal СН2 , 
(Inietilen) i NН (imin) - kao anaJogi a;torn.r О IГadi-
kaJi СНа (metil), NНа (amiJno gtt'!U!pa) !i ОН (hidnжsщ 

~ - kao ~nalogi atoma F itd. (shema 1). 

Shema 1 

Slobodni radikall 

1 

Н-С-

1 

1 
н...:...сн 

1 

н 

1 
н -с-н 

1 

1 
H-N 

1 

. Н Н 

1 1 
• н~N. о 

1 1 

atom 

1 
·N- ' 

1 

1. 
о 

1 

F-

Zahvalju}uci hemilsJroj nezasicenOSiti, energija 
a.ktivacije procesa IO>ji se deS.avaj.u uz u.Ce5ce raкii
kala, ima red veliciiO.e ener.gije aktivacije artюmskih 
rea!{cija. I;>reшa tome ti procesi, ро pravi:Ьu, idu pri
blizno brzinom, lrojom obleno i·du atomski pr:ocesi. 
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HemiSki aJIOti vni r.a~dikaJi •U S'lo'Ьodaюm stanj u na ~ 
1~ se samo pri od.redenim specifiooim ·uslovima. 
Oni ne mogu 1d:a 1postoje pri· nonnalni·m u:s1ovima 
te.rna>eratJu~Гoe i pritiska i IPOj•atvljruju se •U Veeini slu
caj.eva :kao intermedijami !PI"'ddu!k.aat u toku hemisk 
reaikJaije, Dei' ISVaikJ. I9UICflatr .Cestica iU: masi slo~ 
rad:tkaШq~ (ili afum.a) dovodi do njihOVIOg sjedinjavanja 
(rekomh'inacije). · 

S~ radika:li pretsta-vtlj aju эtanje .sa povise
nom enJerg~~om, te svi fa'l{Jtori ikoji povisavaju slo
bodlnu ene11giju, potpom.a2Ju fP<)javru sJoЬodnЉ ra'Cli
kaia. U vezi s ti.m sloЬodni rџ,dikali mog;u se doblti 
naprimer, pri poviSenim teaщ:>eratwгama. Tako s~ 
d.obijerui r.aldiikaJi ОН (zagrerv.(Щijem pare vode, · smese 
н2 + 0 2 ili ~~ + 02 <:Io teтPerarture mad l000°C) i 
С~ (~anJem р:аа-а dicij.an•a do 1250°С). Ra·zlaga:nje 
(IPI'l"'liza) ~!n.9kih jedinjenja plli vdJSOI1cittn ~terцpera
tuтama, koJe id'e •sa oibra.rro~Vanjem эl.oЬodn:ih radikala 
ј~. ~е od_ ce.sto pr.imenjlilvalnili metoda: dO'bljanj~ 
ra:zliћtih . org.a_ lnskih radikail:a:. NalroCito cesto р · .. . nm.e-
nJIVan IIlaCiiil doblj.an1a Sl'OIЬodJnih !Г.a/dikccl,a је term.icki 
·r:arspored .aooje'ClJinjenj.a i .OI1ganometaila. Ta:Iro · napri
meт, r.adiik.ali · СНа doiЬijajtu :se pri raspadJu ~etana 
НзОN2СНа .i:li Hg (СНз)2 .(-W;fu d!iirn.etil; radi!kзl me
til~ СН2 d'Oblja :se !РГi termlickom . Га8ра00 di.azom:e-
tan:a HzON2. . 

Rad:ikali se ta:lrode ~ Џ~Ьiti Prilidrom prola
zenja el'ektrienog prarmjenj.a kroz a·fJmosferu гatz.li
cilti:h ga1ЭCWa. 

·. IinJtJeres:an.taJn је i meФod koj~ је -ramta!dilo Po1alnyi; 
ta3 se metlod zasn:iva na reallooijd d!edstva metala na 
allk!il ha[ogenid: 

Na + RX = NaX + R 

i vr\Si se u :viS'Oikю razredenim plam·enO!Vima. (Viooko 
!Г.arzJredeni plamenovi . IPI'IeldstatVJjadu PQSe!Ьn:u k:Iasu 
PlametiiO.Vц', kюtjii gore !Pri vr1o niskim pг1tiscima (reda 
0,1 - 0,001 mm Нig) ·. .i iSI'IatlJmelr1n Il!iis1klim te'mperatu-
гama: 200-300°С). · . 

SloiЬodlni radilkali mogu bilti dotЬijleni i futohemi
sk:i. Pri ~a/V'anj1t1 IГarzi.iJCitih alliliJh~enida. u od
gov.ar.ajiUICoj oЬlasti sPektra dobljaj:u se s.loЬodni xa
dikaH kao СНа, CH2Cl, CHOI2 itd. Osvetlj.avanje~ 
pa·ra JCN obrrazuju se «"ac;lИ{a[i CN. itd. 

Velilki ~broj sloЬodnih raid!ik.a•la dobij а · se iPli ta'
kozvanoj impu1snoj fu-oolizi. Metod: imtpuLэrte fotoU.ze 
raua:dtiii SIU ~ IUI NOI'Ir.i.sh. Као iiliVfOr ·SVetlosti siiUZi 
i'lЦP'tlJlsno elekltтirno pra.Znjenje u vodoriiktu i:li nekom 
d!rugom g.asu pri vrJ.o velilroj energiji pra.Znj~j а 
(do 10 000 dZaiUJl:a) i pri trajanj:u iщpuJ1sa od nekolillro 
mi!Иsekшtdi do 'Cles'etih de-Iova ·millis:eklundd. Pri osvet
lj'fi.'Vatnjlu gasa, koj:i se nalazi li>o:d prittiskom od nekO
li.ko mtlimetarn 2Ji'Vinog s1JuiЬa1 i IS!POOOIЬnog d.a apsOIГ
b'U(je svetliOISt kJOj,u Щpu!Sta. jztVor, mog;u~ је dJOstici 
pr.aktieno potpunu di1socija-cij.u toga gas·a n.a atome 
i ·radika1le. 

Na Ucraj;u, !Sldhodnd radikatli se mogu dobiti i род 
·dejstvom raldioaiktivnog zraOOI1ja. 

Cesto se u 1ilterщifiuri JtretiТ!a:jiU ikao SloЬodni mdii
ЮaJli ·i ne!ki metalstalblu :alkrt.Wvdram aJtomi, јег su i oni 
nenaelektтisani i ne pri.padtaju jonskoj gr'\.Ч)i. Ј edaJn 
od ta1wЉ · si'Stema lrojd ra51P()1• velШrom eneгgijom 

- је tЭIЮtiv:il!'ani he!titifUim '(Не*) Oi:ja је en~gij.a qdsocija-cije 
ollro 113 Kaall/g i 1loQjoi Ы dao specifiCn.i dimpu/Ls od o11ro 
2500 sek. !DH:)I()IГa1n, jOO!no od n~ajЬolji·h . hemi·skih . go
riVJa OISil:Oibalda S:almo 1'7,7 Kcall/•g. 

1 

1 

lt 
1 
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SloЬodni ra•dikaJli se mogu nala.ziti u sva t:ri a:g.гe
gatna stanja.: cVIГstom, teenom :i gaiЭOvitom. Ralsmo
tricemo moguбnost nji'hove !Primene u ra:ketama ·U sva 

. tri dblilka·. 
u ev•I'IS1Jom s.tanju pokre.tljivost cestica је dovoljno 

maJa da · se sloЬod!ni radi:kaJi mo;gJЏ. oov:aJti neogт.ani
ceno d'Uigo. Mi za od'I'IZa:v:anje !SioЬod!ni:h 1'adilka.I:a u 
evrstom stamфu potrebne 1SU 'V!I"l'O nirSike temperature, 
odnosnю, specijalni ureda'ji rz;a •Ыartenje i konstrtikcija 
sa dJOibrom ioolaoiljom, der ibl pod:a!Va calk i malih zoona 
и kojima se na raaun mestimiCn.og zagrevanja IЩ>ze 
obra·zovati teenoэt, mogla da dovede ·do na:glog sje
dinj.cwatnja СР uz os.Юbadatnj'e itQplote i ,dJO ek~plozije. 
Sv.e 1Ьi :to poveca/lo tezi·nu ilron!str:u.kcije :rakete. Na
primer: za hladenje oozervoar.a sa · ovr:s.tim ·r:adikali
ma ~i.ne 1od n~o !lwaJd!rartini·h iln/etara potre'Ьni 
su uтedalji za hladen.je sqJ hleliumom ifie.Zine hiljade i 
cak i desetin.e hi!lj a1d:a tona. Pored· .tJoga tp<>treЬni su. 
i pos.eЬni IUredaj.i za h:1adenje motora., jer g·oriV'O n .a 
ЬaZii cvтstih s•loЬodnih rцi<iilkala ne moze Ьiti i·skori
sceno u cilj.u regenerartivnog bladenja. 

U teenorn :S1:alnju •s1oЬodni ~radikail.i zasada ne 
mogтu tblti !primenjeni kao ralketna goriva, ъЬоg veli
ke intenzi wюs:ti Юretq!n;ja ·cestica, sto iЬi dovelo do 
rekomblnacije celoo.kJuame ma•se IS•lobodJnih :radik.ala. 

D.a ibl se slodЬOid!Ili ramkali !Primenbl:i u gasnom 
stanj'11, :potreЬn.o ј.е da ga:s •Ьude tolilko raz.гeden, da 
Ьrој suda!ra izmed:u cesrtica :S'lobodJnih radiika·la Ьude 
zanemarljiviD ma!li. Th Ы opet zahtev:alo· gradenje vrlo 
veliki:h rezervoa:ra u ·ralketi, sto је prak!Hcno :neiz
vodljivo. 

StaЬПnost sloЬodnih radika·la p.oveca'Va se -sa po
ve&щjem njihove velicine. (Uzm.imo IPГimer veШrog 
molekU!la triЬiferu'lmeti'l:a. U molekullu slo'Ьockюg r.a
di'kala postoji jedan !I1Je~тeni elвk!troo. Ka.d Ы ovaj 
elektron •Ьiо :lokatlizovaJn u jtedJnom atomu, OII1 Ьi uslov
ljava.o роvеСщје slo!Ьodne energije i velilw sposo/Ь
no.st za reaik.ciju. Med'U!tim · ako жteret« neza·sicenosii 
pada ne na je.dan atom, vee se тaspor~uoe na vise 
attoma., onda је_ situacija ne..~to droik!Cija:. Kod .tribl
fe:ni1metila - (Ceii,5CeH,)зC II1Jijedan' 1 atom С hije 
potpuno trorva!lentan, vee S1U 19 atoma С delimieno 
trovaielll!tni, time је i reakciOII1a sposohnost ne.Sto ISffia
njena. A1:i time raste .i mole!lwl.ska teZ.ilna: lk:oja v:odi 
SЦlanjenjtU njihove efek.tiwюsrti ikao ralketnih goтiva. 

· Iz1Ja!z iz ove .situaoij:e bio 1Ьi: 6wvanje sJ.ю;boldnih 
radikala (maile moleku.ЪSke te:linle) kaiO evrstih, а nji
hova upotreЬa u motoгu raketnog proj~tila kao tee-
nih ili ga5oviti:h. • 

Iz iznetog •se v1di da: k01I11Centr.acija sloЬodnih ra
d:ikatla 111е IПliOrZe da iЬuJde 100% JU met'11jivo drugom we
mOOJи. Stoga эе sloiЬ<xlni radikali nalaze >>IГa•stvo:reni« 
u s:vojoj mole'k,Шskoj f~i. Od :koncentracije sloЬod
nih radika·la .и tom »rastvaraбu« za!Visice i ene:rget
ska moe pogod,s}re materije. Ти se •sa.da i pojavljuje 
gia•vni оргоЫеm. Da Ьi •blli efika:sniji od iklцiSiOn:ih go
riva~ slobodni radikaii treiЬa da ·Ьudu и relativno ve
lilkim koncen·tr:a•cijama (talblica 11) 

TAВLICA 11 

Koncentracfja SpecШcnl irnpuls, sek; 
slobt~dnih radi-
kala u rastvoru 

rnolskl 0/ 0 н у Н2 о у 02 Не* у Не 

1 

5 200 60 

1 

10 4QO 100 300 

20 580 140 350 

40 800 190 500 

60 950 225 625 

Porast efika·snosti S'a kon~entracijom sloЬodnih 
radikala na ,primeru vodonika moze se videti iz di
ja.grama. 

Natiooal Burea:u of Standaгds u Americi је raz
vio vee nekю:Likю ·gtodina velillш: a!ЮtiiVЛiost \Ilia ·doЬi
janj'u i is.pi!tivaJnj•и iS1oboctnih ra•dika'1a, ali је do sad·a 
najveca stabilizova.na koncentracijqi ьна cak iэpod 1 о/о • 

Sve ovo ne isklj•ucuje mogиcnoost izvesne primen:e · 
эl01Ьodnih radik.a.la u g.ranicama sadaSпjih tehnickih 
dosti.gnuca~, јег ·Ьi i kao -talk:vi pтetstavljali izveэno i 
ako ne radika1no poooljsanje. 

Teori:ski Ьi iЬiJo mo~uce komblnovano 'koriscenje 
sloЬodnih radikala: posle rekomb.in.acije . sloЬodnih ra
dika·la, dobijene :SUQ)Stance •и molekulsko:m эtanju sa•
goreti 'kao oblena hemi'Ska g·oriva. Projekti1 IЬi treb.alo 
da iPQ.Ted rezeгvo.ara goii'iv.a i юikfSJidatora ima d: тeZ'er
voar ·sa sloЬodnim radikaJima. U koшo-rtl s.agoreva
nja proj.e-lctila IUfЬ:arcuju se i'Stovreшeno sve t-ri kom
ponente. Teon·Siki proraCu!rui !POiklaiZJUJju da, ak·::> se u 
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teen•cm . kiseoniktu ·bu·de nalazilo oko 1 о/о na•эcentnog 
kiseOillika, Мо pretstavlja za sada' os~~arljivu ~i~ru? 
gorivo na ba~i takvog ok:sidatora •r-azVIJace spec1ficn1 
imp.uLs za 50 jedinica (oko 20о/о) vise ·nego na tecnom 
kisecmilku •bez primese na•scen;tnog kiseonika' и njemu, 

Takode Ы mogl.a da dode ·UJ o~r i komblnacija · 
ISIOЬodn.ih radikala sa lakim · m .eta11ima if4. ' 

Posebno pitcmje !Pretstavlja !koriScenje energije 
rekomiЬinacije :sloЬodnih a~toma kisooniikp. gornjih slo
jev.a :a::tmosfere. Na velilk.im viiSiinama, gde је g:ustina . 
atmos·fere n1ezna·tna, naэcentni kiseonik (koji ·и gor
njim slojevima nastaje kao prodlu:kt :totohemislke тe:
aik>cije dejstva oUltra•lju!Ьicas.tih zr.aiJrova !Ila О2) moZe 
poэtojaii јрО ne'kol~ko dana. Upotreb·a oprojeiOtИa k~j~ · 
Ьi kori'Sitio ovalj pogon predvida se da се se ostvar1.tl 
na 95 !km visine. Nц1 toj visini o:kюlni pritisak ]е 
2 6 . 10-3 ,gfom2

• Ov'.aj projekitil. bi blo podignut na 
patreilmи vtisiJnu tt;ж>moCu ~rak:iete sa dЬ1Cinim hemiSkim 
gюtri'VIOm. Pгoтa.Cn..und pdkJ~ujtU •dla: bi se ovde mюr:a•lo га;;. 
diti -samo о v:rlo lakim projektilima, koji Ьi mogli ~а 
S'e koriste kaiO odћojnici ·t.elevizi:Skih ili -иИrakratlпh 
-sigtr}aola. Za te.ze projektile moгqH IЬi :se koristiti ko~
Ьinovani pogonski uredaji koji Ы pQIVI'emeno korl
эtili ene~gij•u тekomblna.cije. 

Prema tome m.oglo 1Ьi JSe za,klj:uciti d.a d.obljanje 
sloibodlnЉ radikala и ъюtreЬtnim koncen.tra'cijama i nji
hovo stabilizovanje i Oиvanje IPГiCinjava velike teh
ni&e te.skoce i 'Zia•hteva UJredaQ'e lklodi• Ьi tffiklo mogli 
da se UJklone и opste za:titeve z.a k.onstт.UJkciju sto 
l•aikL§e ·ralkete. Slobodlnd raidilk!Э.H, !РТеm:а: tame, ne Ьi 
,pretstavljali pogodno re.Senje za povecanje efikasno
sti. Fizi.cka hemija i tehnologija i:dи kropnim kocaci
-ma napтed i sva:kim danog ' donose ро jed·no novo re
senje пekog proЬ1ema. Sigurno је ·da~ се: iZJbor odgo
varajucih rastvaтa.Ca, primena ;zaЭtitnih kolo-ida, 
ok:JJuJdova!Ilje sloЬodndh ~radikialla Cw'stim ~S~UJpstanoama, 

~ :pronalaze:nje эpecijalnog a'Ilti•katalizatora za uspora
Vqnje reakcije rekom.ЫII1a:cije ttd. ueiiiliti mnogo· и po
vecanju· mogu6nosti ko.riscenja sloiЬod!nih radikala -u · 
razne sv.rhe. 

Ipak, analizirajouci sve po~itivne i ne~.atiyne ka
rakteri·stike koje posedujи s1obodni rad1!kaћ, teske 
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d·a се doci d'O njihove primenle ,za pogon veeih гaketa. 
Dalji napred:a:k na tom polju .Vreba ·tra:liti ·и novim 
pogonskim sistemima. 
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· Излаз и залаз . Сунца 1960 r. 

Дат је излаз и залаз · ·Сунца за тачку на :Гео-
rрафској дужини -180 и ширини +440. Ови по-
даци за ма које место у нашој земљи могу се наћи 
по поступку датом у "Васиони" бр. 4 из 1955 год. 

Датум Излаз За лаз 

h т h m r· 

Јануар 1 7 . 22 16 20 
11 7 . 21 16 30 
21 7 16 16 43 

Фебруар 1 7 06 16 57 
11 6 54 17 11 
21 6 39 17 24 

Март 1 6 25 17 36 
11 6 08 17 49 
21 5 50 . 18 01 

Април 1 5 30 18 14 
11 5 12 1~ 2'7 
21 4 55 18 39 

Мај 1 4 39 18 50 
11 4 27 19 02 
21 4 16 19 13 . 

Јун 1 4 08 19 24 
11 4 05 19 31 
21 . 4 05 19 34 

Јул 1 4 08 19 35 
11 4 15 19 31 
21 4 25 19 24 ., 

Август 1 4 36 19 12 
11 4 47 18 59 
21 4 59 18 43 

Септембар 1 5 11 18 23 
11 5 23 '18 06 . 
21 5 З4 17 47 

Октобар 1 5 46 17 29 
21 5 58 17 11 
21 6 10 16 54 

Новембар 1 6 24 16 38 
11 6 38 16 26 
21 6 51 16 17 

Децембар 1 7 02 16 12 
11 7 12 16 10 
21 7 20 16 13 
31 7 22 16 20 

АВSТRАСТ 

Тhе nat·ure of :fiгee гadica.Is and 'methods o:f its 
prod!uJction ате deвori!Ьed. Compari!Son of the rele
a.sed en.eтgy ;Ьetween. :free .тadi<:a!ls :and same oon
venrtiollшl chemimi systems iis made. Stabllisaltion and 
storage of free rad!icaJ.s oin con.cen,trnttion high . enoogh 
t1o exoeed ·the perfoтmance Olf chemica'l propellan ts 
lea•d 1ю many techn.ical cmd ·techno~ogycal ~Ьl~ 
whose soluti'Oill. :requdres exlten.sjwe equdtpem.etnt an.d 
so tends to e.nlla!i"ge the »dead wei•ghJt« of · rockets. 
.А Ju spite of ~eaJt capalblli?es of the free raldicals 
:rrom. the 11heoretica1 _ stand poJ.nt and for many scien
tifi: and analytica1 pUJrpOSe, one m;ay say that free 
radicaJl /I)l'IOIPe]Jants do nЬt show th~ convenient way 
for the etl!ha.UJCemJellt of rocket ~се. 

Fiziko hemicaт . Bogdan Aleksic 

Појаве у Сунчеву систему 

d h 
Јан. 3 14 Квадрантиди 

9 05 Венера 70 северно од Антареса 
10 14 Месец у апогеју 
11 05 Меркур .10.8 јужно од Са тур на 
21 12 ~енера r10.1 северно од Јупитера 
25 09 Јупитер 50 јужно од Месеца 
25 16 Венера 40 јужно од Месеца 
26 11 Месец у перигеју 
26 16 Меркур у горљој конјукцији са 

Сунце м 
Феб р. 6 17 Алдебаран 

окултација 

оо.5 јужно до Месеца; 

7 07 Месец у апогеју 
7 12 Венера оо .2 северно од Са тур на 
8 20 Уран у опозицији са Сунцем 

17 04 Венера 10.1 северно од Марса 
23 04 МесеЦ у перигеју 
23 05 Сатурн 40 јужно до Месеца 
2А 01 Меркур у највећој елонгацији: 180Е 
24 08 · Марс 50 јужно од Месеца 
24 14 Венера 40 јужно ол Месеца 

Март 1 03 Меркур у засrоју 
6 о з Месец у апогеју 

10 19 Уран 40 северно од Месеца 
10 22 Меркур у доњој к:онјукцији са Суп-

ц ем ( 
13 09 Потпуно помрачење Месеца 
19 08 Месец у перигеју 
20 16 Почетак пролеhа 
21 15 Сатурн 40 јужно од Месеца 
23 08 Меркур у застају 
24 05 Марс 40 јужно од Месеца 
25 13 Венера 20 јужно од Месеца 
27 09 Делимично помрачење Сунца 

Месечеве и еве 

Мена Јануар Фебруар Март 

d h т d h т d h т 
Прва четврт 5 19 53 4 15 27 5 12 06 
Пун Месец 14 о 51 12 18 24 13 9 24 
Посл. четврт 21 16 01 20 о 48 20 7 41 
Млад Месец 28 7 16 26 19 24 27 8 38 

Ј, . 

1 : : 

1, 

~~-
lf :il 

'1!: 

'[' 
1 

1 ~ ! 
11' 

:1 

1 · Ј 
1' .1 

о'! 

1 
1 

1 

1 '! 

J l :, 

i ~ 
1 . 

ј • 

l!i' 



120 

., 
Помрачење Сунца и Месец~ 

Два помрачења која ће се десити у овом тро- 
месечју - nотnуно nомрачење · Месеца 13 марта и 
делимично nомрачење Сунца 27 марта - бић~ вид- . 
љива само из области око Тихог Океана и Антарк
тика. 

.Планете 

Меркур - У јануару је заnадно од Сунца. Крајем 
овог месеца Меркур стиже у горљу конјунк
цију са Сунцем а 24 фебруара је у највећој 
источној елонгацији. Тада се може nосматрати 
одмах no залазу Сунца над заnадним хоризон
том као звезда нулте nривидне величине и 

пречника · 7" (сл. 1). После овога планета остаје 
невидљива до самог краја тромесечја. 

СА. 1. Заnадни хоризонт. ПоАожаји Меркура у од
носу на Сунце nри заАазу у вре.м.е око uajвehe 
исто'Чне еАоиzације (24. 11). СтреАица nретставља 
nривидно nо.м.ерање Меркура за 1h. У zорњеЈС. yzAy 

"" је фаза nАанете. 

Венера - Као "Зорњача" nролази сазвежђе Скор
nије, ЗмИјоноше, Стрелца, - Јарца и Водолије. 
Како се Венера привидно nриближава Сунцу, 
излази све касније: око 3h 50m nочетком јану~ 
ара, и 4h 40m крајем марта. Привидне промене" 
сјаја, nречника, фазе и елонгације Венере_... 
приказује слика ?.. 
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7. П Венера до~rази у веома блиску к:он
јункцију (00.2) са Сатурном, а 17. П је 10.1 се
верно од Марса. 

Марс- Пролази сазвежђе Стрелца и Јарца. Изл~
зи касно у другој nоловини ноћи на јуrоисточ.,. 
ном хоризонту као црвена звезда 1.5 nривидне 
величине и пречника _ око 4". 

Јуnитер - Директним nривидним кретаљем пре
лази из · сазвежђа Скорnије у Стрелца. · излази 
све раније nосле nоноhи: око 5h 30m nочетком 
јануара, а око 1h . крајем марта. У овом nерио- "' 
дУ nриближава се у односу на Земљу од 931-на 
758 милиона кт те nовећава привидни nречник 
од 29" на 36", а сјај од -1.3 на -1.8 nривидних 
величина. 

1 
. 1 
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Сатурн - ДИректан је у сазве:Жђу Стрелца. У по
четку тромесечја је још увек у nривидној бли
зини Сунца. 15 фебруара излази око 4h 30m, а 
1 аПрила око 1h 4om. Привидни nречник nла
нете је 14", а nривидне осе nрстена 35" и 15". · 
Сјај nланете је 0.8 nривиД~их · вел_ичина. 

Azimut 

СА. 2. Венера. Про.м.ене изzАеда nривидноz диска 
nАанете (у средини), еАонzације од Сунца (скаАа 

десно) и сјаја (доњи дијаzра.м,). 

Уран - Видљив је nреко целе ноћи у сазвежђу 
Лава. Привидни диск nланете је nречника 4", 
а сјај 5.7 привидних величина. 

А. Kyбu~e{ta 

ВАСИОНА, часоnис за астрономију и астронаутику. Издају Астроно:м:ско друштво · "Руђер 
Вошковиh" и Астронаутичко друштво ВСЈ, уз сарадљу Астрономске секције Природословноr 
дРУштва из Љубљане, Астрономске секције Хрватског Природословног друштва из Заrреба . 
и Астроно:м:ског клуба nри Народном универзитету у Сарајеву. - Излази 4 nута годишље. 
Годишња претnлата 300 дин., nоједини број 75 дин. Чланов:и Астроно:м:скоr и Астронаутичкоr 
цруштва добијају часопис бесnлатно. - Ученици свих школа моrу користити кол_ектив~у 
nретnлату: четири ученика који се учлане у једно од два ДруШтва, уз снижену чланарину 
од no 60 дин. годишље, добијају заједнички један комnлет. - Власник и издавач Астро
номско друштво ,;Руђер Бошковиh". Уредништво и администрација: Београд, Волrина 7. · 
Претnлату слати у корист рачуна број 101-707-6564160.- Штампа Војно шта:м:nарско пре-

дузеhе, Београд. 

· ; 

СНИМАК ·ВАЈВЕЋЕГ ДЕЛА ДРУГЕ СТРАНЕ М·ЕСЕЦА 

На свимку који су снимили фотографски апа
~ати У аутоматској меl)уплаветарвој станици која 
.Је избачева трећом совјетском космичком ракетом 
.приказани су објекти на Месечевој страни која је 
:невидљива са Земље. Арапски бројеви озвачавају 
·следеће: 1 - Велико кратерво море пречвика 300 
:км - Море Москве; 2 - Залив Астроваута у Мо
:ру Москве; 3 - Продужетак Јужног Мора на су
протној страll'и Месеца; 4 - Кратер са цевтралвиni 

•брегом - Циолковски; 5 - Кратер с централним 
~регом- Ломовосов; 6- Кратер- Жолио-Кири; 
7 - Планински ланац - Совјетски; 8 - Море' ·< · .. 
:Маште. 

Пуна ливија која сече фотоrрафију је Месе
-чев екватор. Испрекидава ливија је граница из
:меl}у видљивог и вевидљtiвог дела Месеца. Пуном . 

ливЈЈјом уокружеви су објекти чији је облик 11 

карактер са сигурношћу утврl)ев досадашњим про
уч:--вањем. .. Тачкастим линијама уоквиреви су 
обЈекти ЧИЈИ карактер и облик још вису детаљно 
утврђени и ва чијој се класификацији још ради. 

Рим~ким бројкама озвачеви су објекти ва аид
љивом делу Месеца који су и досада били позвати, 
иако су њихове тачве размере тек сада постале 

· јасне: 1 - Хумболтово Море; 11 - Море Кри~а; 
IЦ - Ивичво Море, које се продужава ва вевид
љнвом·делуМесеца; IV- Море Балова; V- Сми
тово Море које се продужава и ва вевидљивој 
страни;., VI - Море Плодвостщ VII - Јужво Море 
које .. се, такоl)е, · простире и ва невидљивом делу 
Месечеве површиве. 
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SPUTNIK NA VELESAJMU 

Na ovogodisnjem Zagrebackom velesajmu oio је izlozen »Sput
nik III«, po1·.ed ame1·ickog »Istrazivaca VI - Vetrenjace« i neke ор1·ете 
za sondiranje atmosje1·e pomocu raketa. Marsal Jugoslavije Josip Broz 
Tito zadrzao se duze vremena kraj makete »Sputnika III« iz1·aaene и 
prirodnoj velicini, prilikom svoje posete paviljonu Sovjetskog Saveza па 
Velesajmu. 



BEOGRAD 

janvier- mars 

А N N Е Е Vlll 

1960 М 1 

REVUE D'ASTRONOMIE ЕТ D'ASTRONAUTIQ~E 
Bulletin de 1а Societe Astronomique »R. Bo!kovil:c et de la Societe Astronautique de l'Union Aeronautique 

de Yougoslavie. Adresse: VASIONA, V"lgina 7, Beograd, Yougoslavie. 

М. Ћокиli, У ло~а nос.м.атрања у астроно.м.ији 
- Lo rбle de l' obseтvation dans l' astтo
nomie ---------

В. ALEKSIC, Sinteza тaketnog goтiva u to
ku vasionskog leta - La synthese du caт
buтant des fusees au couтs du voyage 
interplanetaiтe . - - - - -

Nova vestacka planeta »Pioniт V(( -

НЕНАД Ј АНКОВИЋ, Поводо.м. три нове 

хиnотезе - Sит tтois nouvelles hypothe
ses - - - - - - - -

Ј. АРСЕНИЈЕВИЋ, О nо.м.ра'Чењи.м.а Сунца 

- Sит les eclipses Ши SoleiZ - -

1 

1 

: 1! 
1' 

5 

8 
\ 

Vesti iz Drustva -

Novosti i b.elesk.e -

За наше nо'Четнике 

Читаоци сарађују -

Strucni pтilozi: 

В. ALEKSIC, Prti.тoda izvoтa eneтgije hemi
skog тaketnog pogona - The nature of 
energy souтces of chemical rocket pro
pulsion---------

Астро-н.о . .,.ске nојаве у аnрилу, .м.ају и јун.у 

1960 - - - - - - - -

11 

12 

16 

17 

18 

23 

На насловној страни: 

Опустошева 
mума у СИ

биру после 
појаве од 30 
јула 1908 

Карактеристичии изrлед короне у доба минимума актив
ности, средње активности и :максимуМа активности Сунца 

Уре~•еачхи одбор 

По досадашње.АС 
уверењу, шу.м.а. је 
~аље-н.а и уни

ште-н.а nадо.м. о
~ро.м.-н.о~ .м.етеори

та. По једној но
вој хиnотези, ра
ди се о nоследи
ци ато.м.ске екс-

nлозије. 

д-р РАДОВАН ДАНИЋ, ПЕРО ЋУРКОВИЋ, НЕНАД ЈАНКОВИЋ, инж. ДРАГУТИН, КНЕЖЕВИЋ. 

СТЕВАН КОРДА, инж. ВЛАДИСЛАВ МАТОВИЋ И МИЛОРАД ПРОТИЋ 

Одаоеории vреди•к 

НЕНАД ЈАНКОВИЋ 
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ЧАСОПИС 3А АСТРОНОМИЈУ И АСТРОНАУТИКУ 

YAOfA ПОСМАТРАЉА У АСТРОНОПЈИ 
Може се са . великом сигурношhу mрдити 

да је Астрономија заснована и да се почела 
да развија на посматрањима неба из чисто 
nрактичних разлога. Рщцило се, свакако, пр
венствено Q qриј-ентацији у времену и про
стору~ Ако се од овог тврђе:ња пође, тешко 
је, а можда чак и немогуће, установИТИ мо
менат к.ада се та чисто ПЈР~тична фаза у по
сматраљу неба~ превазишл-а и када се зачела 
ми~ао о устрој•ству свет& Но, чињеюща је да 
је до космолошких расматрања ДОШЈЮ и да 
су љур;и још у да.БIНОј прошлОсти тежили др. 
створе извесну коначну слику света као це

лине, која је у.век одражавал:а стање њихо-
вог развоја. · 

Идеја 0 ' свету као целини јасно је изра
Жена код сТарих куЈГГурних народа (Егип:ћа
на, Ва:вилонаца), док је код Грка· она; дожи
вела, може се рећи, готово неп:ревазижљива 
развијања космолошког карактера. Ако. · се 
сматра да се закључци ширег значаја, какви 

. су они о космосу као целини:, заснивају и 
крећу у Граiница!Ма које намеће ~ума .одре
ђеног посматрачког :1,\{атериј ал а и да у оДнQСу 
између таКЈВих закључака и посмат.рач.ких nо
,ща.та!Ка којима се располаже пост.оји извесна 
директна сразме~ра, може се .рећи да! су ГрцИ 
свој ·им изузетним смислом за медитативна 
обли:ковања (који се од њихова времена па 

· до данаiiШЬих дана није поновио наl С.ЈЩЧЭIН 
начин) превазишли . границе које је сума по
сматрачког материјала што ~у је они Щ\1али 
н:а расnоложењу објектиВно наметаља~ На пр. 
једностаmrост и дубина захва,.та Хеtраклито

- вог фр.агМента бр. 30*), који говори о свету 
као целини, није превазиђена ни у каснијим 
раздобљима нити, опет, у данашње време. А 
осим овога постоји бар још један фрагмент 
Хераклита из Ефеза, фрагмент ЈrоМе нико 
'liИlii'11a није у стаљу да одузме нити, да додр.. 
Тврђење да "као ђубриште разбацано нај
бољи ~осмич.ки је ред" доводи у везу устрој
ство света са rеоријом случаја и вероватно
,ће, за коју се није знало у стара времена. 

Тај се несклад , између суме посматрачк:ог 
~атеријала и закључака који се из ње из

. ЗОде почео да губи у Юl.онијим раздобљима 

развоја а~трономИје. Чини се да је Кеп.л.ер 
из обимног посматрачког материјала који је 
сакупио Тихо Брахе извукао све закључке 
које је тај материјал у себи с~ржао. 
У данаппье време, међутим, ПQIСТоји и не

гуј.е се тежња да се сва теориЈСКа расматрања 
прак.тЈ.vmо провере rrосматра·њима. Тек: уко
лико их посматрачка: Пракса; п<УГВрди схна 
могу да буду nрихваhен:а. Посматрачка прак
са :има верификаци:они значај. · 

Првобитна и · несистематска: посматраља 
одвијала су се неПЮIСредно, и та се непосред
ност током · времена губила, јер сваки зн.аiН.- · 
ствени ра7( захтева систематичнос.т и· одгов.аr
ра~јућа т.ехнИЈЧКа средства. Та су rехничка 
средства у астронОtМИји инструменти. Од по
четка XVII века почели •су да улазе у уnо
требу инструм·енти какве и данас имамо. За
почело је било пQСма'IраЊе посредоваљем 
'ООIТИЧК'ИХ система, који су се у току т.ри и ло 
столећа од свога уласка у астрономску прак:-. 
су знатно УсаЈВРШИЈIИ у погледу ове . дубљег 
продира.ња· у простор и омогућавања Визуал
ног сагледања све удаљениј:их објеката. 

Инtструмент ј·е у току свог раз·;воја пОста
ј ао све моћнији пос:реДНйХ између nос.матра.
ча-астронома и стварнОсти неба у коју је био 
уперен. Уколико је инструмент добијао веhи 
значај у nроцесу тrосма:трања· утолИ!К'о га· је 
посматрач губио. Постоји тежља д;:1 посма
'llРа'Ч сасви;м буде искључен из процеса nо
сматраља (одређене врсте) . 

Но, опет, иМа случај·ева (:меридијанска по.
сматрања) у којима улога: посматрача није 
изгубила ништа од свог првобИ'IЋОг З~Н:ач.а.ја; 

Процес астрономског п<>с:матрања се · ка- · 
рактерише непрекидношhу која зав·иси од 
локалних атмосферск.Их услова (уколико су 

. сви остали услови испуњени). У . том nроцесу 
учествују пQСматрач, као · одређена· психофи

ЗИЧirа цеЈIИ.НаЈ, :инструмент који. иМа, такође, 
одређену и знатну nосредничку улогу између 
nосматрача . са; једне стране и стварн'ОСти неба 
у коју је уnерен са друге и сама стварност 
неба са својим објектима који су предмет чо
вековог исi:Iи!тивања~. 

ј . *) Фрагмент бр. 30 у' nреводу Др. Ника Марја-
liића гласи: "Свијет овај, исти за све, није створио 
!IJ{j' један бог и ни јед~н човек, него. је увије~ био 
~т и бит ће ватра ВЈечно ж.ива, КОЈа се с МЈером 

У процесу астРоном:сКог посм.ат.рања оства
рује се одређени вид веза човека са сrrољним 
светом, кроз љега се употПуљује и изr,рађује 
слика о свету као целини na ј.е · због тога и 
стваралачки процес. 

. hли и с мјером гаси." · ' М. Ћокиh 

! ! 
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SINТEZA · RAКE'tNOG GORIV А U TOKU 
V ASIONSKOG PUTA 

Sinteza hemiskog cr:alketnog goriva iz pro
dukaita: hrЗJile li disanja рrиZш privlacnu alter
nativu za zatvoreni ekolo8ki sistem za vasion
ska pиtovanja. 

Mod!ema vasionska tehnologija се uskoro 
z.ahtevati metod .. z.a od/rtZava!Ilje cO!Vekш u vasioni , 
za :. ·d'Џ.Ze vreme. Pri · dosadlaSnjim rasmatranjima 
doo}ol se do shvatatnja! dal (bi: se disan1e i ishrana 
coveka u · ka~biilli vastonskog broda mogH postici 
P'reko zatvor.enog ekonomskog sistema al'gi, koji 
Ьi proizvodio i hranu i kiseonitk u toku dugog 
covekovog риtа ро vasioni. Medиtim, odrza
vanje sta1nog odnosa . СО2 prema О2 u tom za
tvocenom sistemu bi1o bi teSko u duze:rn! vre
meriskom periodи, kako ziЬog veoma niale ћrzine 
kaniverzij е u procesu kod allgi talko i zдюg veliike 
verova~tnoee da mooe doci do nekog inh!ibi
ranja - remecenja ili zaustavljanja :pr·ocesa. 
Кra•tko :receno, ЩJetoW је neiasna i neprivla
rna, јег cak ako' se pretposta'Vi i, najiЬolje po
stizane naJjveeeg stepena iskoriScenj а 'U me
todi, potrEfuan ·bi bio ј eda·Ii pomoeni izvor 
kiseon.ika da apreci eventuailin.i. poremeб8.1j od
nosa СО2-О2, а sistem algi bi pruzio samo deo 
hrane pot·reЬne za vasionskи posadu. 

Postoji ipalk tba:r jedna: alternativa za zatvo
reni ekoloSki sistem aJ.gi k.oj а tЬi oni<>&'U!Cila 
dиze odrzavanj е coveka u vasioni. 

O·va alternitiva obuhvata sledeee иslove: 
1. Poneti ,dovolj·no hra·ne tako ~da ~bioloSika re

·lgeneracija pиtem a1gi moze da se potpu.no 
odbaci; 

2. Regenerisati potrebni kiseonik kootmua1no 
iz СО2 i Н2О 1koje cove'k izbaci, prostim тa
diolitiakim ili hemiskim putem; 

З. Sacuvџti ostatJke iz proizvodnje 'kiseon~ka 
(pod 2) i pretvoriti ove materijale u .goriva 1 

koj а mogu da dopune norma1na raketna go
riva za .pogon; 

REZER
VдOEJI
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4. S.manjiti sto vi.Se polaznu te2:iillи goriva ·da bi 
se 111addknadila tezina nosena kao hrana. 
Iz.n~s ~do koga se moze . ·smanjiti tezina po
laznog ·goriva, ·U zelji da se s-manjenje teZine 
~riva izjedna-Ci sa- sиmom teZine hrane i te
zine иredaja za jproizvodnju sintetickog go· 
riva iz otpadatka hrane, zavisice od u'~иpnog 
impiulsa ikoji se moze dobiti iz sintetickog 
goriva. Da ;bi se situacija: ocenila, sistem na 
shemi 1 U!Zet ј е ka10 model za proиcavanj е 
maksima1nog specific·nog impulsa 'koji se mo
ze postiCi irz; .goriva- dobivenog iz ostataka 
gradisanja 002 i Н2О, dok se odriava jooan 
covek za jednи godin'll noseci minimum po
lame hrane. 
Ispitiv~a hrana: је ·dekstroza (Св·Н12Ов) Ова 

tezillla ostalih dodataka hcr:ani ~(vitami,ni, mine~ 
rali) smatra se zanemarljivom. Shema pretstav
lja idealizirani ciklicki .proces 'koji se mora od
vijati svakog dana da Ьi odгZao coveka, а 1koji 
se zasniva na sledeeim faktorima: 

1. Rea1~cija disa·nja (sa·gorevanje hrane): 

С6 Н12 Ов + 6О2 -+ 6 СО2 :+ 6iH2 О (!potpuna 
konverza·cij а). · 

2. DelkstrozaJ t(СвН12Ов) koj,a~ је poweЬna za 
hranu ·Oid!reduj е kolicinu ki.Soonika· kojli se mora 
иzeti pri disanjи za sagoreva!Ilje hrane. . 

З. Ukupna koliCina kiseonika koja ј е bila , 
potrebna coveku za jedalll da·n odredena ј е iz,. 
~disanog СО2, Za1nemarujuci relativno male 
kolicin.e !lriseoni.ka и cove'korvim otpadinim proi -· ' 
zvodima. Vred·nost uzeta za СО2 lkoji је iэpu
sten za: ј eda!n ·dta!n; ј е 1008 igrama, а uzeta V·(j,da 

· i eliminaci.j а i~ organizma! u toku: dana · је 
ЗООО grama. · 

·4. Voda za pice proizvedena је destilacijom 
vode oslobodene pri izdisanju i urina и konti-· 
nиiranom c~klusu. 

Rasmatranje sledecih reakcija роkашје da 
se, u toku svakog kompletnog ciklusa koji za,.. 
hteva potroSn.jU: 1 molekula de!kstroze, . regene~ 
riSe za disanje 6 molekula pot.reЬnog О2 , i sa:'7 
g;radi se ро 6 molekula СО i Н2 za proizvodnju 
teC:nog goriva. 

1. Reakcija: disa,nja: .. . 
СвН12О'в = 602 : ~ 6СО2 + 6;fi20 . 

С~ i~O Zд .li'EGEIVE
.Ii'дt'/:7U K/S.EQN/K/1 / 

2. Reakcija' degradacije ugljendi· 
oksida: · 

Shem·a l.Dnevna regeneracija vode i kiseonika za jednog- coveka 

6002 = 600 :+ зо2 

З. Reakcija elektroiize vode: 
6 (Н2О) = ·6 н2 + зо2 

. Ovaj ekvimo1ekula!ffii odnoв СО 
i н2, stvorenih u ~ilklusu .regene
racije, su~gerira tri moguca procesa . 
z.a proizvodnjru· teenog ~goriva: iz. 

· gasova. Та tri procesa navedena su 
и ta1Ьlici I. 
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ТаЫiса 1 

(1) со + . н2 katal.-+ ен. о (formaldehid) 

(2) 1/ 2 СО + Н2 katal.-+ 1/ 2 СН8 ОН (metanol) 
1/а СН8 ОН + 1

/ 2 СО + 1
/ 2 N2H, (rezer-~ 

va hfdrazina) ~ modif. Fischer- sme§a 
Tropsch- ova stntez~ i1i · tecnog 
СО+ Н2+1/2 N.aH4 (rezerva hidraztna) __ gortva* 
modif. Fischer- Tropsch·- ova slriteza 

(3) СО .+ Н20 (rezerva vode) + Н2 СН30Н 
(metanol) + 1/ 2 0 2 
1/ 2 0 2 + N20 3 (rezerva sme§e azotnlh oksida)--+ N20 4 

* verovatno CH,NO = . 1/2(СН30Н + CON2H,~ 
metanol _urln 

:r,roces 1 је najpovoljnlji, јег prodzvodn.ja 
formaldehida zahteva tacno ekvimolekulamu 
kolicinи СО i Н2. Proces 2 zahteva dodatak .1/2 
molekula hidrazina na svaki par molekиla СО 
i Н2 stvoren ро regeneracionoj shemi. Slicno 
tome, proces З zahteva rezervu: vode ,d)a biJ . se 
oЬezibediio ро jedan molekul vode na svalki par 
moiekula СО .i Н2. Кiseornik ru vodi obleno od-
govatraJ istoj: teZ.ini kiseo:nika.J U! oksidatoru, ·tako 
da! reze:гva V!Ode pretstavlj а, povecanje u tcitni 
samo Za' itZn.as molekula vodonika·. 

ТаЬНса 2 · 

Proces ·1 Proces 2 Proces 3 

Isp. prl optlmalno} eksploziji 
па morskoj povr§Jni (Р=20,4 
atm) sec 209 212 215 

lsp. u vasiont za veiike mla~ 
znlke (Р= 20,4 atm 1 Е =37) 
sec 279 282 290 

Gorivo koje proizvede 1 covek 
za 1 godinu, lb 553 848 590 

Rezerva . hidrazina, lb 29q 
·Vodonl~ doЫven iz rezerve 

vode, 1Ь , 38 
Rezerve oksidatora, 1Ь 424 939 1043 
Gorivo Jz hrane ро coveku za 
· godinu dana, 1Ь 553 553 553 
Ukupni impuls, 1Ь - sec 273,000 504,000 474,000 
Impuls od goriva tz hrane lb-sec 154,000 . 156,000 160,000 

Tablica II · pokazuj е da goriva ·dobijena и 
~va tri procesa daju skoro jednaJke specifiC:ne 
unpulse -(209-215 sek) . pri opti,ma1noj ekspan
~ijl kroz mlazni:k ,na · morskoj povrsini. Ukupni 

. unpиls ро covekи za godinu dana iz goтiva do
Ьijenog iZ hra·ne u ciklusи . regenerisanja kiseo
nika slicВJn ј.е u · sva tri procesa i iznosi 154 000 
do 160 000 lЬ/sek. Prvi proces izgleda zasada 
najpogodlnijd., ра је za njegaJ i izVirS·ena 'prelimi
narna· IProcena mintma1ne potrebe tezine n.a 
~he.rni 1. ТrеЬа' istaci dЭЈ su: i forrna1debld (СН2О) 
I rnetil a~kohol (СН40) i metaJn '(СН4) mogruCi 
.Pr·oduikti reakcije izmedu СО i Н2. IzЬorom 

" Pogodnog 'katali~atora i temperatu·re moze se 

dobi ti poseЬno svalka od ove tri sиpstance. Iz 
literatиre se vi,di da sledeee tri metode dаји . 
dobre prilllose za formaldehid iz СО' i Н2 : 

1 metoda 

Fotohemiska reakcija izmedu СО i Н2 iza.;. 
ZNana svetlo8cи zivine pare talasne ·dиzine 
25З7 А, iz ztvmog luka hladenog vodЬm; prtinos 
СН2О od! oko 70%. Ova metoda је uzeta ikao 
osnova za proraeun tezine na shem.i 1. 

п · metoda 

СН2О se doЬija prevodenjem s·me5e sиvog 
HCI, СО i Н2 na 200--ЗООРС · iznad katalitiбkih 
koltcin:a smeS!e CuCl2, Cu, F~, ·Ni . .Stvara. se kao 
inteгmedijaгni produ'kat НСОС1, ра 1ga · Н~ ra-
zlaze na · СН2О i ·. HCI. :. · 

(Nastavak n.a str. 4)· 

NOVA VESTACKA PLANEТA ~PIONIR v~ 

Nova americka lwsmi.Cka raketa »Pioidr v « lan
sirana је 11 marta ove· godine, ':pomocu · trostepene 
rakete-nosaca »Tor-EjЬI«, u pu.tanju kruienja oko 

, Sunca. Ро prvi put . u istoriji astronautike, ova. pu.ta-
nja nalazi se izmet'lu orЬita Zemlje i Venere, ali 
njene ka.rakteristike joS nisu objavljene. Ocekuje se 
da jedan njen oЬiJ.a,za,k oko Sunca traje oko 295 
dana~ 

· Tezina · »Pionira V« је 45 kil.ograma а preenik 
65 santimetaтa. 

On treba da ispita oЬlasti vasione, bliZe Suncu 
od Zemlje, ра је opremljen odgOva.rajucoЏl istnl
menta.cijom, Novina kod njega sastoji se u snainom 
sistemu radio predajnika. Naime, osim predajnika od 
5 vati koji mu је radio od :poCetka · Ieta~ on . је sna
Ьdeven i jednim radio predajnikom od 15о· vati koji 
treba da. se ukljuci pon:юCu · ·koma.ndnog signala sa 
Zemlje, kada · kosm.icka raketa stigne na veea rasto
ja.nja. Sma.tтa se, cak, da се se njegovi signali пюбi 
primati sa rastojanja reda 80 miliona kilometara, 
a.Ii Jedine pomoeu radio teleskiOpa. u Diodrel iВenku. · 

Vec sada. on је, pomocu slabijeg 5-vatnog predaj
nika, poslao signale sa rekordne daljine od 660.000 ki-. 
lometara, krecuci se brzioom. od 9500 kmica.s u odnosu 
na Zemlju. · 

Nije saopЗteno koja ' Ьrzina је ОVОШ· prilik.om pio
stitgnuta ро prestanktu rada. motora rakete-nosaea, ali 
Је javljeoo da је, cetrna~t C&8'C)Va ро lanвiranju, na 
rastojanju od 193.000 kilometara u odnosц na naiu 
planetu »PiQnir V « jos uvek i111310 brzinu od 11.100 
krnlc&$. · 

ТrеЬа se ipaJk setiti da. ta brzina nije mnogo veea 
od brzine · oslobada,nja, Jer ~е do rastOjanja. Venere 
m.oZe stici zahvaljujuбi poeetnoj brzini samo nesto . vе
бој od bJ;:zine oslobada.nja, odnosno sa . ,11,5 km/sek. 
s druge strane, kao . sto је pozJ].ato iz metluplanetarne 
balistike, lansiranje u ovu wstu putaDje moralo ,је ђiti 
obavljeno u smeru suprotnom obilazenju Z,eпilje oko 
Sunca, da Ьi se · sa smanjenjem · Ьrzine k:ruzenJЗ,· oko 
Sunca, na ovaj naein, postiglo »раdапје« koslп.Юke 

rakete ЬliZe Suncu. 



III metoda 

СН20 se moze dobiti :kao .glavni pтodukt / 
dejstva laganog prэ.Znjenja u vodenom g~su. 
tOO i Н2), tajko da dko 77%· · gasa prel~z1 u 
'он20. Ma!ksimalni prinos је kada voderн gas 
sadrzi oko 46% zapr. СО. Prilllos је, obracunat 
na utrooaik ele~ktri·Cn.e e:ne.гgije, dko 2 grama 
formaldeblda ро kilo.vartcasu. 
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Smarnj enj е tezilne kao rez~llt~t sintez: go
riva iz prodU!kata hrane od 5 l]Ud1 U; to'ku ]edne 
goldJilne је oko 21'45 lb ili gгu:Ьo~-зedna tolfia. 
Ova vrednost ј е dobij ena ovako: ~ 

1. Zaliha h'!'ane za 5 ljudi i~os:i 27_65. lb 1 
daj е istu kolicinu СО i Н2 posle izd1sanз а 1 de-
gradacije. . . 

. 2. 120 1!Ь teZi·ne uredaja za sintez·u ·dovolзno 
је da od: СО i И2 naprave 2·765 tona СН20. 

И:; џ rдNJ.IЏ 

-.q N/.5N/I'f P.RI-
7"1.$ИO/'f 

rEZ. ..3~6 

.тЈ 

со vr~нNџs~ 
NI$KiffPJillrl- 1-----------' 
s~ан · 

3l6. 

Shema. 2. 

Као sto · ј~ pofa~ano na shemi 2,_ siste~. za 
proizvodnju СН20 iz ek!Vim.olekular·n'll'~. koll_crna 
002 i Н~ namenjen је za procese ma1llh ~nma. 
Obim је ipak dovoljno veliki da omoguc~ p~e
radu bar jednodlllevne kolicine gasova ko]U co-
vek otpusta. · · 

N aznatCenil Ьrojevi za1 te:Zinlu u :sva~~~ d:elu 
pro.cesa obu!hvaltaju· potгe~Ьnu opremu :t mstn:;.. 
mente. Nije uzeta u obzir teZina tanka sa . nl
skim pritiskom za ,cuvanje sintetizovanog for
maldehida, po8to iЬi ova tezina - oko 1 ОО lb 
ро coveku za :godinu - bila k?mp~?v~n?- rp?
rastom glaVIIl.og tan'ka za go_;~vo \ko]1 ~1 ma:ce 
bio potreban. Procenjene tez1·ne kapa:c1teta ~а 
proces elektrolize, rediukcione ~de 1 ur~a~ е 
za fotohemisku sintezu dovol]IIle su za ruko
vaJnje iжlisajnim ·gasovima od 5 ljudi. Sredstva 
za1 sиSenje li шedaji sa apsooЬerim:Э:. za! СО2, 
bice za taj kapacitet O'ko 5 puta vec1. _:.re~a 
tome, sistem lkoji •bi za jednog COVe'ka. t_ez10 oko 
60 ЪЬ teiiёe za 5 ljudi oko 116 lb 111 g.ru·bo-
dvoЭtru'ko. 

· Ukup:ni shematski prikaz celolrnpnog p:o
cesa hrana-gorivo. za jeЦnog coveka za god1nu 
dana dat је na shemi 3. 

3. 22·6·5 tona hidrazina bilo bi potrebno da 
pruzi isti impuls kao 2765 tona СН2О. 

4. 2145 111:) је razlika tezina izmedu hi~~azi~a 
i potrebnog ·uredaja. Ukup;ni impuls k~]1 ?а~е 
gorivo :si11tetizovano za ·god1nU ·dana (5 l]Ud1) ]е, 
oko 770 000 1Ь/ cek. 

Ovi potla:ci ,podciavaju opravdanost pr~i
, zvodnje matnih kolicina goriya od ·u•trosen1~ 
· nuzprodulkata hrane, a•ko se u 1sto vreme vodi 

Shema 3. 
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racuna о ljudskim rpotrebama vode i kiseonika 
na regenerativnoj osnovi. :· 

1 

Posebna a·naliza bi morala ·da se izvr5i da 
pred!Vidli Virntu i d~inu putovanja· pogod!nog 
za kori.Scenje ovakvih procesa. Elementar·na ra
smatranja pokaz.u:ju dp. ovakva sinteticka goriva 
postaju pogodna ka·da tezina sin·tetizovanog go
r.iva prevazide tezinu uredaja za r.egenerisanje. 

5 

Pooto ·gorivo rproizved1eno za 2-'-3 nedelje (5 
ljudi) ·dostiZe teZinu uredaja za regenerisanje
ovaj vremenoo pertiod se mo-Ze sma·trati kao 
donja granica za korisnu pгimenu ovog sistema. 

(»AStronautics«, ·decemJba·r 1859) 
Fizi!kohemtcar 
Bojana Aleksic 

ПОВОДОМ ТРИ НОВЕ ХИПОТЕЗЕ 
За релативно кратко време појавиле су 

се у нашој штампи; долазећи из Совјетског 
Савеза, вести у којима се излажу т.ри нове 
хипотезе занимљиве за астрономију и астро
наутику. ПрИIСтиг.џ:и поДАци, поштО су наме
њени широкој публици, нису потпуни; можда 
ни довољно сигурни, те се морају примити 
са извесним устручавањем. Па: ипак, пошто 
се везују за имена која у науци нешто значе, 
заслужују да се на њих обрати дужна па
жња, а нарочито. због њихове занимљивости. 
Стоrа ће се читаоцима ове 'хипотезе изло
жити у главним ~ама, уз rютсећање на · 

. н~ке чи~енИ:це које су иначе одавно познате, 
· иако не у вези са овим хипотезама. 

Прва од тих нових хипотеза тиче се Мар
сових сателита. Помишља се, наиме, да би 
сателити ове планете могли бити . веrптачки. 

. Постоје, св~ако, два главна разлоГа због ко-
јих · ј-е изнета -ова доиста смела претпоставка. 
Први, што су Марсови пратиоци веома ма;_ 

' лога пречника и незнатне масе: лаки као 

перо у поређењу са ОС'I\аЛИМ сателитима, по 
речима једног савременог астронома. И до
иста, док велики сателити Јупитера и Са
турна имају по више хиљада киЛометара у 
nречнику, а сличних размера: су И тела кој а 
nрате остале · планете, Ма.рсови сателити су 
Изванредно мали: рачуна се да први ·1од њих, 
Фобос, који ј ·е ближи планети, нема у преч
вику више од 1~2 к.м., док ј е други, Дејмос, још 
М:.ањи, можд.а има само 9 к.м, у пречн:ику. Мо
гло би еое слободно рећи да су то тек велики 
~омади стена. Због мале масе, тежа је на 
~има веома слаба, тако да би човек који_ би 
се нашао на некоме од њих морао уложити 

много труда, да приликом ходања не отскочи 

~ише километара увис. Не би му требало да 
се сув1:1Ше напрегне, па да се само ·снагом сво

јих мишића потпуно одвоји од сателита, тј. 
11а постигне брзину одвајања. 

Други разлог који наводи на ову . хипо~ 
тезу вероватно је у томе, штЬ су оба· сателита 
веома близу планете, па ·се стога крећу . ве
Ј!Јщом брзином. Фобос је удаљен од Марса 
само 9.000 к .. ~, а . Де ј мос 23 к.м,. Први начини 

Rруг око планет~ за неких 7h 30m, а друrи 
за 1 дан 6h И скоро '18m. Брзина- којом се 
lq>eћe први са.телит може се упоредити са бр
зином неких вештачких сателит.а Земље. Она 

· је толика., да становницима М.арса мора из-

гЛедати као да се Фобос рађа на западу .а за
лази на истоку, иако није · ретрогра.дан, јер је 

угловна брзина креТања сателита већа од 
угловне брзине обртаја Марса. 

Поставља се rmта:ње: да ли су ове дв·е 
чињенице довољне за изношење хипОтезе о 

вешта'Ч.КОМ пореклу Марсових сателита? ·Из
гледа дџ не, па се зато већ чују гласови про
тив наведене хипотезе. Порекло сателита још 
није сасвим разјашњено, па се може не усво
јити хипотеза о њиховом одвајаљу од пла
нете ----=- бар за не~е од њих - али, ако Мар
сови сателити нису постали од његове масе, 

то · још Н1е значи да су их створили неки ра
зумни створови. И поред својих малих раз
мера у а.строномском смислу, Марсови сате
лити ипак су сувЈ!.Џllе велики да би. се могло 
поверовати да су их начинила разумна бића . 
Пре би се могла прихватити идеја да су тела 
која сада круже око Марса, па и некi;t. око 
Јупитера, н~кадашњи астероиди, које су ове 
две планете привукле и принудиле да се око 

њиХ окрећу. Као Ш'DО је . познато, између пу
тања Марса и ЈупИтера Налази се много хи
љада малих планета, од којих су не~е по 

. величини сличне м.ареовим сателитима. С об
зиром да неке од њих имају веома издужене 
пут.ање, није • искључено рр су се, ко зна, у 
које време, nримакле сувише близу Марса, 
па их је овај, ако су били испуњени одређени 
услови, заробио . и наЧiИНио својим пратио
цима. 

К•ада · је реч о Маорсовим .сателитима, 
треба наnоменути . да је њихов привидни сјај 
веома слаб: Фобос има привидну ве,личину 
11,5, а Дејмос само 13,0. Стога су оНи откри
вени тек у прошло:ме столећу, 1877, а заслуга 
за ово откриће· прИпада Asaph-u Hall-u. За
нимљиво је, међутим, да се о Марсовим са
телитима Говорило и много раније. Већ ј е 
Кеплер помињао да Марс мора ·имати два са
телита, иако их ни он ни његови савременици 

никако нису могли видети. О ·њЩ\iа затим 
пише Џонатан Свифт 1720, у трећем делу 
"ГуЈIIИверових путовања": астрон.оми у ЗаМ:и
шљеној земљи Лапу'I\а имају боље ~стру
менте од нас, Па виде .'~'РИ пута више некрет

ница, а осим тога открили. су и два сателита 

којИ · круже око Марса. Свифт чак додаје да 
ј е јед~ од ових сателита удаљен од планете 
колИКо ·три њ,ена пречн:ик.а, а други колико . 
nе·тnреЧника. Први · обиђе Марс за 10 Ча·сова, 
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а друГИ за 21 час. Заиста је чудно како је 
Свифт мало погрешио, јер је први сателит 
удаљен од Марса 2,79, а други 6,96 Марсових 
-nречника, а ни у погледу трајања револиција 
њ·егове вредности нису далеко од стварних.· 

Два Марсова сателита помиње затим, 1750, 
Волтер. 

* 
* * 

Друга хипотеза о којој се говори, такође 
смела, односи се на посету нашој Земљи не
ких становника других светова. 

Летење кроз ваздух, ~ небо, давнашњи 
је сан човечанства. О томе постоје легенде у 
свима · народим.а. Ове легенде могу се углав
ном· поделити на две групе. Првој групи при
падају · оне према којима смели појединци 
налазе разне начине да се . вину у простор у 

nокушају да допру до неба. У ову групу спада 
вавилонска легенда о Етани кога орао носи 
на Иштарино небо, о иранском Кеи-Кавусу · 
кој:и: то rrокуша& помоћу четири орла, чувени 
мит о Дедалу и Икару, приче о Александра-
вом уздизању на небо, фински мотив о ко
вачу Илмаринену који лети на гвозденој 
птици, српска прича о Солумуну кога гладни 
·нојеви носе на небо да би му измерио висину 
- · да поменемо' само не·ке. · По другој групи 
легенди, којих је далеко мање, нека бића си
лазе с неба на Зем:љу, бораве ту привремено, 
па се онда враhају н~ небо и, понекад, воде 
C{l · собом неког од становника наше планете. 

у ј'елинској кљижевности 'веома рано ' се 
јавила идеја да живот није ограничен само 
на Земљу. У неким песмама које се припи
сују Орфеју, код Талеса и Филолаоса, по-

. миње се да ·ца планетама мож.е .бити живИх 

бића, а Хераклид са Понта чак је тврдио да 
је познавао ј~дног становника Месеца. О~ 
.идеја никад није потпуно напуштена, те ј е 
rпреко лаmинских IIiИCiaЦa прешiЈIЈа у с;редњи . и 

нови ве~. Ца и чувени италијажки матема
тичар Кардан (XVI век) прича к;ако . су га 
једно вече посетила два стаШ>внмка М~еца. 
То ·су била два велика старца, к.оји су ушли 
кроз затворена врата у његову собу. После 
мноГо.QрQјних питања :ани једва одговорише 
да ;су .СТЭЈiОВНИЦИ М·есеца и у истоме тренутку 

. нестадоше. 
Легенде говоре, међутим, о бићима која 

силазе , са неба, иако с.е не тврди да су дошла 
са других светова. То су богови ~ли анђелм, · 
за које се тврди да' станују на небу, а понекад 
силазе и на Земљу. Нема ли у тим фантази
јама и ~ешто истине? Довољан би био само 
ј:еДан такав стваран догађај, ко зна у како 
давно време, па да настану многобројни ми
тови о вишим бићима која силазе с неба. Пре
лазећи из века: у век, из народа у народ, 
препричаван ~иљадама пута, један стварни 

ДОГађај МОЖ·е с'е . појаВИТИ у ВИШ·е ·раЗЛИЧИТИХ 
легенди, које на први rrоглед изгледа као да 
потичу из различитих извора. На три конти
нента . који окружују Средоз-емно М~ прича · 
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се о потопу, у разним . варијантама. Посто ј ц 
мишљење -да ј .е подлога свима овим варијан
тама ј•еда:н: С'DВЗ!рн:и догађај: С"N3арање Средо
земнога Мора. То је било много пре него ~о 
су настале и најстариј~ цивилизације, алИ се 
догађај дубоко урезао у сећање примитив
них ЉУ'ди. С в~о114 су веродостојна •сведо
чанства трпела разне измене и прелазиЛа у 
легенде, с тим што ·су nоједини народи тра

жили узрок овој појави у коренима своје ре
лигије. Па. и приче о змајев.има, аждајама и 
другим чудови.i.Imим животи:њама можда су, 

такође, успомена на давно изумрле саурије, 
јер се ОПИЈСИ њихови у легендама слажу са 
реконструкцијама спољног изгледа ових -жи
вотиња на основу пронађених костура. 

Тако је И Долазак неких б:ића са других 
светова .могао остати у сећшьу и легендама. 
становника наше планете, тада још прими- 
тивних, необразованих . и сујеверних. Зар · не 
би људи у давна времена- а можда и не 
тако давна, пре само једне до две хиљаде го
дина - nоверовали да су бић.а која силазе 
с неба богови или анђели, па их тако :J(r на
звали? Па и сваки наш авијатичар мора ли
·чити на бога или анђела примитним племе

нима у срцу бразилиске пра'шум•е, која, не .• 
знајући за тековине цивилизације, морају 
пРетпоставити да су разумна бићiа, слична 
њима, која лете заиста прави богови. 

Хипотеза о доласку на нашу планету не
познатих становника неког другог свет·а по
зива се на дВе биоЛиске легенде, о Лоту и 
Еноху, као . и неке друге податке. Лот је био 
синовац Аврамов. Када се оделио од стрица, 
Лот се настанио близу Содома. Једно веЧе, 
док ј е седео пред капијама Содома~ наиђоше 
два аньела којима се Лот ПОКЛ'ОНИ и позва их 
у свој дом на преноћиште. Они се прво опи
рсшсу, ади потом иnак пођоше с њи:ме. Лот Их 
угости, алИ Пре него што ће лећи, скупи се 
око Лотове куће мноштво св·ета . из Содома, и 
поче тражити од Лота да Изведе оне људе 
који су дошли к њему. Лот је изишао из куhе ' 
и молио светину да то не Ђ})аЖИ од њега, јер. 
ci они дошли под њеrоџ к:ров. Понуди да им 
преда своје две кћер.и, па нека раде с њима 
што хоће, само нека не дирају љегове гост~. 
Али маса не хтеде да слуша веh навали на 
кућу. Онда она два -човека увукоше Лота У 
кућу и затворише врата. У томе тренутку сви 
који су били пред кућом ·Одједном ослепише. 
Тада непознати гости посаветоваше Лоту да 
са својима напусти ово место, јер је Господ 
одлучио да га уништи. Пошто је Лот оклевао, 
аньели га узеше за руку' њега, његову жену 
и кћери, изведоше и пустише иза града. Ј е
дан од њих рече му да се не зауставља на 
целој равници, нека бежи у брда да не по:
гину. Тако Лот, КЈаДа је Сунце грануло, стиже 
у Сигор, а онда "пусти Госrrод на Содом и на 
Гомор од Господа с неба дажд од сумпора · и 
огња" који уништи ове ·градове и све људе. У 
њим.а. Следећега .дана ј е Аврам погледао на 
Содом и на Гомор и сву околину и yглeJIIlO 
како се по оној равни "дизаше дим од земље 
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као дим из пећи". Земља Је била спаљена 
сумпором и сољу, тако да на њој ништа није 
могло расти. 

По ХИ!IЮТези, .7IИЧН'О!СТи коdе се називају 
час анђелима 8Ј ~ас људима · мог ле би би'ГИ ва.
сионски путници. За примИтивног Лота по
што су пали с неба, најприродније је би;;о да 
~ сматра анђелима, пошто је био присталица 
Једнога Бога. Васионски путници, пошто су 
прво кружили око Земље у својој . ракети, 
спустили су ·се · На њену површину; провели 
ту . неко време iИ одлучили да с·е врате. Пре 
него што ће nоћи, опоменули еу људе у ОЈrо
лини да се склоне из близине места са кој ега 
ће њихов васионски брод полетети или од ме
ста на коме ћ·е УRИШ'I'ИТИ своје сувишно атом
ско гориво. На атомску експлозију указивао 
?и сrуб .. дима .који се дизао од земље. Можда 
з е, дода:ЈМО, Лоrг . учинио коју услугу дошља
IЏ1Ма из свемира., што се ни ј е свидело другим 
становницима Содома, ·па га зато нападоше а 
податак о њиховом тренутном О'СлепљЈ:Iва~у 
указ~о би на неко оруЖје _ ваљда ватрено 
-б КОЈе су путници употребили у својој од-
рани. 

Све .оно што Је ~зложено претстављало 
би само Једно од могућих тума:чења библиске · 
повести, ~ тумачеље које не мора бити 
тачно. Хи~еза ·се, међутим, осла:њ:а и на 
неке ма~ериЈалне податке. Близу града Бал
бека, КОЈ~ ~е налази на падинама Антили
бана, постози заравњена вер:анда начиљена 
од огромних камених. блокова, за чији поста
нак Неl\f:аникак:в()г 9'6Јаш.њења. Могућно је да 
~У . њу- изградили васионски путници и да им 
Је. он;а . служила з~ :nолетање ракете када су 
по~.ци са Земље; Јер збот тежине блокова из
гледа . }{ев~роватно да би је ондашњи људи 
~~ под.ићи. Друго, постоје, овде-онде, мно-
.. ~.tЈV~!liЈ1:". ст.акласти кристали ---,- тектити -
ЧИ]е . Је порекло · Сасвим загонетно. По хиnо
тези, космички брод је кружио око Земље 
~ао вештачки сателит пре него што ћ,е се на 
с У спустити и испитивао је З.емљину атмо-
феру и површину помоћу пројектила чији 
су остаци ови тектити. . 

Поред Л~та, постоји још једна староза-
ветна личност · КОЈа се доводи у везу са васи-
он~к~ путницима. То је Енох, сиН Јаредов 
КОЈИ Је живео пре потопа. у Староме завету 
: њег~ ~е само укр~тко каже да је живео 

божЈОЈ вољи и да Је нестао јер га Бог узе 
к себи. Свети Павле дода ј е да г.а Је Бог пре
~естио "да .не види смрти". Много више по
~~~ости ·~ Ен?ху дају, међутим, легенде и 
окрифи, Јер Је личност Енохова веома за

. ~ала МНОГ·е народе, нарочито оне Блискога 
~тока. Постоји и један српски апокриф о 
к · ?ХУ, У рукопису XVI век.а, који се разли
Ује . о~ по~натих текстова на другим јези
~а. ЈевреЈском, етиопском, грчком. Пошто 

У свима текстОвима основна мисао ипак 
Иста, нарочито у ониМ пој·еДиностим. а коiе нас 
за'НИМ · б Ј аЈу, иће довољно изне'!И укратко са-
дРжину по српском рукОnису. 

Ј едно га дана, када Еноху беше 365 го,.. 
дина, дођоше у његову к~ћу два z:P'Дli'O велика 
-човека, какве ДfУГле НИЈе видео ua Зе.м.љи. 
Они га узеше и на својим крилима попеше 
до nрвога неба, где га изведоше пред. лице 
"стар~шине владики звездних чинов". Мно
гоброЈНИ анаелu које је ту нашао rrоказивали 
су му кретања звезда, ј·едно огрошrо море, 
веhе . од зема.љскога мора, и скривницу облака 
У КОЈУ они улазе и из које излазе. Затим га 
иста два -чове?<:а , попеше на друго, треће и 
четврто небо. На овом IЮследњем покаЗиваху 
му кретања Сунца и Месеца, ка:ко излазе и 
залазе кроз огромна врата на истоку односно 
западу. Потом, rrocлe петог, доспеше и на ше
сто ~ебо. Ту ~е Енох нашао · аиае.л.е који изу
-чавазу устроЈство. света и кретање звезда, 
Сунца и Месеца. Енох најзаiЦ доспева и На 
се~о небо · и ту излази пред самога Госrrода:, 
КОЈИ му лично прича о постанку света. 

Пошто је тако обишао седмора · небеса 
анђели вра:е Еноха на Земљу и поруче му 
да оно што Је видео caoiiiilТи својим синовима 
и оста:rим људима, у року о~ тридесет дана. 
Енох . Је то и чинио, а у једноме тренутку 
густи мрак обави њега и његове слушаоце. 
Пошто Ј~ поново постало видно он:и: приме
ТШ!Iе да Је ЕНЈ<У.Х нестао. однели су га анђели. 

Може ли се из Еноховог причања закљу
чити да су га. тајанствени посетиоци прво 
про~али на неком авиону, потом, мо~а, 
попели до свога брода кqји је . кружио око 
Эемље као веu.rтачки сателити, објашњавали 

. му ту астрономске поја~е које је он . тешко 
могао схватити и пренети својима, na га по
~ом спустили на Земљуда стечена знања об
Јави другима? И јесу ли затим поново дошли 

. по њега и пов·ели га са собом када . су ~пу
шта.rnи Земљу? Оставићемо ово питање· без 
одговора, јер овај не може бити одређен; Али 
легенда о Еноху заслужује да се на њу 
ми~ли. · · 

* 
* * 

Оста ј е трећа хипотеза. И она се односи 
на пос~ васионских путника Земљи, али у 
вези са Једним догађајем од пре пола века: 
падом сибирског метеорита. . 

На дан 30 јуна 1908 у пустој области сре
~г Сибиtра ДОГОДИЈI!а се CIТpaiШia експло
ЗИЈа. Чула се на даљину од хиљаду киломе
тара. Потрес који је том приликом настао 
забележили су сеизмографи на скоро целој 
Земљи. ~рели ваздушнИ талас nроузрокован 
експлозиЈом опустошио је земљиште у кругу 
пречника 50-60 к.м., оборивши: и спал.ивши на 
томе простору борову шуму. Стуб дима који 
се помгаЈО са. ме:ста 81{сплозије в:и:,::;со се 
са даљине од 450 к.м., јер је био висок 20 к.м.. 
Ваздушни тал.ас два пута је обишао З.емљину 
лопту . . Људских жрта.ва није било јер је та 
област ~енасељена, а појаву су видели. само 
малобрОЈНИ сведоци. 



Б~з много ~клевања закључено је да је 
на з,ем.Љу n~10 неки огроМНIИ метериот, а то ј ·е 
потврдио и професор Кул:ик који је на лице 
места отишао 1921, затим 1927 и 1931 године. 
Он ј е нашао преко 200 малих кратера, до 50 
метара у пречнику, испуљених водо:м, на кру

жној површини од око 3 к.м. у пречнику. 
Кулик је израчунао да је м.етеорит могао 
иМати масу од 40.000 тона. Необично је, међу
тим, било . то, што су кратери били мали и 
што је нађено веома мало метеорскога гво
жђа:. Зато се помџшљаvю да је до експлозије 
дошло у ваздуху, пре пада на тле. 

Овако се држ.ало пуних педесет година, 
па су у свима астроlfомским делима: изноiпени 
подаци о овом чувеном метеориту, највеhем 
који је nao у историско време. Тек 1958 по
сумњало се да је у питаљу метеорит._ Једна 
експедиција совјетских научника која је оби
шла област на којој се догодила експлозија 
1908 утврдила је . да ту постоји ненормално 
велика радиоактивност, као да је на томе ме

сту експлодирало много атомских бомби од
је,щном. Сетило се nрича које jte са6рао Ку лик 
о томе да су људима испадали зуби, да су 
многи добили ране које не зацељују, да су 
деца умирала чим се роде - све појаве кој е 

прате експлозију атомске бомбе. Ту је и стуб 
дима . висок 20 к.м, а облик~ печурке, по твр-

Помрачења Сунца и Месеца су за nосматрача са 
Земље можда најинтересантније nојаве које се до
гађају на небу. Одигравају се када Земља дође у 
специјалан nоложај у односу на дРуга два тела, 
Сунце и Месец. Помрачења Месеца су права nомра• 
чења, када сател:Ит, тамно небеско тело улази у 
Зем.Љину сенку и nрестаје да буде осветљен Сун
цем. Зато се nомрачења Месеца виде из свих тачака 
Зе;мљине nолулопте која је у том тренутку окре
нута nрема Месецу. Сунчева nомрачења су при
виДног карактера. Тада Сунце бива заклоњено Ме
сецом и са разних тачака на Земљи nомрачење се 
види различито. Сличан случај се догађа код си
стема неких двојних звезда, са светлом звездом и 
тамним nратиоцем. Код њих се ова nојава мани
фестује као . промена сјаја звезде и спада у област 
проучавања променљивих звезда. 

Помрачења Сунца, нарочито тотална, · претстав
љала су а и данас nретстављају нарочити интерес, 
за астронома због nојава које се само приликом nо
мрачења могу исnитати а за остале посматраче због 
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ђењу Једног очевидца, па и појава- кратко 
време IЮСле експлозије - чудних облака у 
Европи. Све ове пој аве у оно време биле су 
загонетне, нису се могле објаснити, па се 
нису зато ни приписале паду небескога тела. 
Сада, међутим, . пошто су добро познате по
следице атомских експлозија, скоро се на
меhе питаље: није ли уместо метеориm у Си
биру 1908 експлодирало атомско гориво? 

Изгледа да о:ву хипотезу прихватају као 
могуhну многи истакнути совјетски науч
ници. Пошто у оно време ста:н;овници . Земље 
нису познавали тајну атомске бомбе, с раз
логом се може помишља ти да · су. нашу пла

нету посетили - или покуш.али да посете 

- становници неког другог света. Пошто 
неки очевитци nој~ЭЈВе од 1908 тврде да се цре 
експлозије видео светли траг на небу, као од 
болида, могуhно је да је васионски брод ушао 
у Земљину атмосферу сувише великом бр
зином, усијао се од превелике тortлore·, па је 
ДOIWIO до експлозије атОIМског rорива кој.е је 
носио са собом » кој е му је служила за погон. 

Толико засада о овим трима хиnотезама 
. о којима се, к.аю о свима хиnотезама може 
и треба: расправљати; али се не смеју узет:и . 
као нешто поуздано док се не поткрепе nо-:

узданим научним доказима. 

Ненад Ј анковиh 

изузетно импресивног призора који се може видети 
у ретким приликама. Покушаћемо сада да створимо 
себи геометриску nретставу о nомрачењима Сунца 
и да мало ближе исnитамо услове под којима се 
она догађају. 

Гео.метриски nриказ 

Знамо да Сунце осветљава Месец који баца 
сенку у простор · на суnротну страну од Сунца, У 
виду конуса. Конус сенке можемо nоделити на две 
области (сп. 1), област St и Област S2. Када би се . 
nосматрач . налазио у области St негде на луку АБ 
на nовршини Земље, Сунце би за њега било пот
пуно заклоњено Месецом јер је привидни nречник 
Сунца за тог nосматрача мањи од привидног преч
ника Месеца. Област St је, дакле, област потпуног 
или тоталног nомрачења Сунца. Из свих тачака 
области S2 Сунце би се за nосматрача који би се 
тамо нашао, лук CD, виДело nод углом в~ћйМ од 
оног nод којим се види Месец. Када се Месец про-
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јицира на Сунчев диск, онда таман Месечев диск 
заклања само средњу област nовршине Сунца и око 
тамног Месеца види се светао прстен Сунчеве по
вршине; то је област прстенастог помрачења. Из 
тачке О, врха конуса сенке, nривидни пречници 

С.л. 1. 

Сунца и . Месеца су једнаки. Конус образован уну
трашЊИЈ14 тангентама даје област из које се помра
чења виде као делимична. Тада је само један мањи 
или већи део Сунчеве површине заклоњен Месецом. 

Бројни nодаци 

Да би дошло до неког од ових видова помра
чења nотребно је да се Земља са својим посматра
чем или тачније део nовршине Земље нађе у једној 
од ових области. Да би исnитали да ли Земља може 
до~и У неку од ових области морамо знати димен~ 
ЗИЈе Сунца и Месеца као и међусобна растојања 
Месеца, Сунца и Земље, Међусобна растојања, а 
услед то.га и nривидни пречници Сунца и Месеца 
се мељаЈу услед елиптичности путања. Пошто по
знајемо кретања ових тела можемо да одредимо ове 
ве~ичине, а одатле и димензије Месечеве сенке. За 
наЈвећу дУжину Месечеве сенке, рачунајући од Ме
сечева средишта, добија се вредност од 59,5la (а је 
екваторски радиус Земље једнак 6378 к..к.) или 
381 482 ?C.At., а за минималну дУжину вредност од 
57,53а или 366 926 к..к. Пошто знамо највеће и нај-
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мање растојање Земље од Месеца, можемо израчу~ 
нати да се Земља може наhи у области St највише 
за 4,59а удаљена од врха конуса сенке, тј. од тачке 
О, или бити у области S2 на растојању 6,23а од врха. 
Према томе, nосматрач са Земље може доћи· како 
У област тоталних, тако и област прстенастих по
мрачења а може се десити да се једно исто nомра
чење са извесних места на Земљиној nовршини 
види као тотално а са извесних као nрстенасто, то 
су такозвана тотално-прс~енаста nомрачења. При
ликом сваког од ових nомрачења делимичне фазе 
~е. виде у исто време само из појаса који је по сво
ЈОЈ ширини већи од области т·оталних или nрстена-
стих nомрачења. . · 

У пресеку са Земљом конус Месечеве сенке 
оцртава на nовршини Земље једну елипсу. Велика 
nолуоса ове елипсе може имати дужину највише 
270. к..к. а у просеку она се мења између 100 и 150 к..к. 
НаЈвећи nречник Месечеве полусенке из које се 
nомрачење в~ди као делимично достиже највише 
~670 к..к., што Је маље од пречника Земље, одакле је 
Јасно зашто се помрачења не виде са целе Земљине 
nовршине (сл. 2). 

Кретање Месечеве сенке по nовршини Земље 
зависи од кретања Месеца око Земље, кретања 
Земље око Сунца и ротације Земље око њене осе. 
Рела:гивна брзина сенке у односу на nосматрача 
до?иЈа се слагањем ових брзина. Кретање сенке 
КОЈе nотиче од прва два кретања врШи се у Истом 
смеру У коме и ротација Земље, тако да ротација 
Зем.ље успорава кретање сенке а тиме проДужава 
~аЈање nомрачења. Да би се доби.ло најдуже тра
Јање nомрачења треба комбиновати ове брзине тако 
да рела:ивна брзина.сенке у односу на nосматраЧа 
буде. наЈмања. Тако Је за најмању сенкину брзину 
доб~Јена вредност од 0.580 к..к/сек Највећа дужина 
траЈања .по~рачења добија се када се израчуна 
време КОЈе Је nотребно сенци да најмањом релатив
ном брзином nређе пут једнак дужини свог највећег 
nречника. Тако добијамо да тотално помра чење 
може, за дато место, трајати највише 7m 42s. Пошто 
се за · ово захтева стицај изузетних околности то се 
nомра~ења ове дужине врло ретко догађају, у току 

1,40° • ооtтону от Грмн.,.о 150 
~v---~----~~~~~ 



to 

XIX и ХХ века само nомрачеља од 20 јуна 1955 го
дине · и ЗО јуна 197З године достижу дужину од 7m 2s. 
Највећа дужина трајаља nрстенастог nомрачеља је 
око 12m 20s, а делимичног nомрачеља 2h 40m. Брзина 
ротације Земље је највећа за тачке на екватору а 
најмања за оне на nолу. Пошто је већ речено да ова 
брзина смаљује брзину кретаља сенке то ће nомра
чеља која се одигравају у близини Земљина еква
тора бити свакако дужа од оних која су видљива 
из области близу nола. Осим тога ако су nомрачеља 
рано ујутру, када сенка готово тангецијално доди
рује Земљу, љена је брзина много већа а тиме и 
трајаље nомрачеља краће. Тоталитет једног истог 
nомрачеља дуже траје за места где .се nомрачеље 
одиграва у nодне него за места где се она виде при

ликом изласка или заласка Сунца. 

Дужина појаса nотnуног nомрачеља на nовр- · 
шини Земље, тј. дужина појаса коју сенка оnисује 
по Земљиној nовршини, у смеру заnад-исток износи 
највише око 10 000 к.м.. С обзиром да се зна ширина, 
може се израчунати nовршина овог појаса. Ако се 
узме у обзир однос nоврш:ине овог појаса и nовр-
шине Земље и има у виду да се у току три године 
могу догодити само два тотална nомрачеља, излази 

да се са једног места на Земљиној nовршини то
тално nомрачеље Сунца може видети просечно сва
ких 750 година. Од 1000-те до 2000-те године у Југо
славији су вИДљива свега три тотална nомрачеља и 
то 1229 год., 14З1 год . . и тотално nомрачеље нашег 
века које ћемо и ми вероватно nосматрати од 15. 11. 
1961 године. 

Услови ко;и су неоnходни да би доtило 
до nо.м.ра-чења 

Помрачеља се догађају када се Месец нађе из
међу Сунца и Земље на истој правој линији или 
nриближно тако; · тај nоложај Месеца астрономи на
зивају конјункција Месеца са Сунцем, а то је тре
нутак када је млад Месец. Када би се Месец, ·кретао 
око Земље у равни у којој се Земља креће око 
Сунца, онда би се за време сваког младог Месеца 
догађало по једно nомрачење Сунца. Месец се, ме
ђутим креће у равни која је nрема еклиnтици наг
нута nод углом 5°8'. Због тога nомрачења настуnају 
само онда када је линија која спаја ова три тела 
блиска линији nресека Месечеве и :Земљине nу
таљске равни у тренутку конјункције Месеца са 

м 
11 

Сл. З. 

Сунцем. Линија nресека је nрава која спаја тачке 
nресека Месечеве и Земљине nутање т.зв. чворов.е 
Месечеве nутаље и назива се још у астрономији 
чворна линија. Ова линија се креће у равни еклиn
тике у ретроградном смеру тако да за 18 и % го
дине оnише nун круг. 

Месец ПЈitОЛази кроз . линију чворова 2 nута а 
највише три nута годишље. Три nута nролази ако 
се деси да је nочетак године исnред самог nроласка 
кроз један од чворова, nоложај М на сл З. Пошто се 
линија чворова Месечеве nутање к:реће у обрнутом 
смеру од кретаља Земље, то he Земља пре него што 
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дође nоново у nоложај М, тј. у размаку од 1 године 
nроћи три nута кроз чворну . линију. Ако се Месец 
кад је млад налази далеко од линије чворова сИ
гурно · неће доhи до nомраче:Ња. Да би дошло до 
nомрачеља Потребно је да се Месец заједно са Зем
љом, заnраво Земља нађе у близиНи чворова. Да би 
дошло до делимичног nor<fpaчeљa Земља се са сво
јим nратиоцем мора налазити највише 18° оД линије 
чворова, исnред или иза љих а за настуnаље то

талног nомрачеља nотребно је да се Земља налази 
највише 11.5° испред или иза чвора. На сл. 4 раван 

Сл. 4. 

слике је раван еклиnтике а NN' је чворна линија 
Месечеве nутаље. Ако се Земља нађе у интервалу 
АВ или А'В', који износи око 2,З0, око линије чво~ 
рова nомрачеље he бити тотално а у границама CD 
или C'D' што и.зноси 'ОКО З6°, nомрачење he бити де
лимично. 

У интервалу делимичноr nомраЧеља Земља nро
веде око З6 дана. За то време Месец сигурно једном 
дође у конјунцију са Сунцем када долази до nо
мрачеља. Значи сигурно долази до два nомрачељэ 
годишље. Како је синодички месец, тј. равмак вре
мена између две узастоnне конјункције Месеца с:: . 
Сунцем 29 .дана, то се може догодити да у ових З6 
дана које Земља · nроведе у интервалу делимичних 
nомрачења дође до Две конјункције Месеца. Пошто 
Земља како је већ речено може у извесним случа
јевима nроћи три nута годишље кроз чвор то се -~ 
може догодити највише nет делимичних nомрачења 
годишље. 

У интервалу тоталног nомрачеља од 2З0 Земља . 
.е задржи највише 23 дана што је краће од сино
дхчког месеца. Ако се догоди једно а nонекад и два 
делимична nомрачеља приликом једног nролаза 
кроз чвор, врло је мало вероватно да ће у том слу
чају доћи до тоталног nомрачења. 

Треба наnоменути да су све вредности nомену
тих величина само nриближне вредности, довољне 
за илустрацију nојаве. Израчунаваље тачних вред
ности је дуг . и тежак посао. 

Периоди-чност nо.м.ра-чења 

Да би дошЛо до истих релативних nоложаја 
Сунца, Месеца и Земље и до понављаља -редоследа. · 
nомрачеља мора да прође 18 година и % дана. У 
овом временском интервалу садржани су цели бuо
јеви оних мањих временских интервала од којих 
зависе услови nомрачеља, а то су: 

1. Временски интервал између две узастоnне 
конјункције Месеца са Сунцем, синодички месец, 
износи: 29 дана 12 часова 44 мин. и З сек. 

2. Интервал времена између два nролаза Месеца 
кроз исти чвор своје nутање, драконистички месец, · 
једнак 27 д~на 5 часова 5 мин. и З6 сек. . 

З. Интервал времена између два nролаза Месеца ·• 
кроз nеригеј, аномалистички месец, једнак · 27 дана 
13 часова 18 мин. и З3 сек. 

4. Интервал између два узастоnна nролаза Зем- .. 
ље кроз. исти чвор Месечеве nутаље, еклиnсна го
дина једнака З66.6 дана. 

ВАСИОВА Vlll, 1960 број 1 

Још су стари Халдејци nознавали овај циклус 
и на основИ љега nредвиђали nомрачеља. Тада је и 
добио назив саiюс што значи nонављаљ~. Скоро је 
сигурно да је Талес из · Милета предвидео nомоћу 
сароса nомрачеље од 28 маја 585 године пре н.е. 

·канон · nо.мра-чења 

Како су nомрачеља која треба да се догоде 
претстављала велики интерес за астрономе а nоред 

тога било је важно за историју да се установе тачни 
датуf4и старих nомрачеља, Т. Оnолцер са бечке 
астрономске оnсерваторије израчунао је елементе 
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за 8000 Сунчевих nомрачеља у размаку од 1207 год. 
пре н.е. до 2161 год. н.е. Ови nодаци штамnани су 
1887 године nод насловом "Canon d:er Firurterntsse". 
Канон даје елементе за nотnуна, прстенаста и пр
стенасто-тотална nомрачења. Уз ове елементе у ка
нону се налазе и nланисферске пројекције Земље, 
на којима су уцртани nојасеви сваког nомрачеља. 

Из Оnолцерщюг канона излази да је средЉи 
број nомрачеља у 1 ОО год.ина 2З8, од тога: 

84 делимична, 
66 тотална, 
77 nрстенаста и 
11 nрстенасто-тотална. 

Ј. Арсени;евић. 

11111 еШvАШ ~ш• &~ш~ 
~ bltva. ))Rudee iJoJ/uwШ( 

20 ma.rta. 1960 od!rZana је IUI Beogratdu VIII re-. 
. dovna g~nja skiu!piStina DrиLStva. Posle uvodne ~i 
pretsedlnilka dr. R. Danica, direktor Astronomske 
opservatorije u Beogiradl\.1), Milorad iProtic, govorio је 
о razvoju Opservatorije od osnivanja do danas. On је 
upomao prisUJtne sa sad~njim .radovima na !Prosire
nju Opservatarije i znaiCaju 1bи!dueih radova na pro
Ьlemima fun.damentalne astтom.etrije. 

Iz izve'Staja Upravnog odiЬora istaci6em.o nek-e 
delove. 

Na dan ~tine ~tvo ima 'UJk.tu!pno З19 redov
nih i 1 /.P()Casnog clana. PO'd!r.t.lmice i gtГujpe delruju и 
NoV'om Sadlu!, Sremskoj ·Mitrovici, Веlој Crkvi, Beo-
grad~ Sme.der'evlul i Vitini (Kosmet). . 

U ·proSloj· gOidini nije odrZana nijedna sednica 
Koortdinacionog oc:fuo:ra astronomskih organizacija u 
FNR.J lёij~ se seldli~te nalazi u: BeogradUJ. Ali pretstav
nici or:ganizacija na~li su se na sednici Grwpe za 
astron.omiju Sa'V'eznog saveta za n~i rad, gde se 
raspravljalo о savetovanju astronoma i am·atera (ovaj 
sastana!k odiorl'.en је: za 1960 god.), о dotiranju »Va
sione« i о · proslavi 250 godisnjioe ro~enja Rudera 
BoSikovica. ~ 1 

U ovoj godini, ru okviro Koortiinacionog odiЬora, 
- pretstoj.i dislwsija о a!ktivf.ranju saraJdinika »Vasione« 

i !РО pitan.jU! 011ganizacije posmatrcmja potpuJnog po
mraiOen.ja Sиln!ca ru feiЬ!rшlru 1961. Za ovo posled!nje 
na8e ~tvo zatraZilo је dotacije od Saveta za na
utni ~ Sr!Ьije. Pof;to ova &redstva јо5 nisu odoЬr'ena, 
priprema clanstva od!vija se samo p.re'ko poseЬne ru-
Ьrike 'UJ C'asapisu »Vasiona«. . 

Upravni odJЬor DruStva rasmatrao је rpredlog za 
formLranje je'dinstvenog struimog astronom.skog · dru
stva. OVaj preld!Qg; .medurtim, nije iplrihvacen. Uz Dm
stvo maternatiёara i :fiziCara NRS formirana је po
se'Ьna se'kicija astranarna-stmenjaka. 

Tradicianalna predavanja u okvi-ru Dn..UStva u 
Beogradu vi.Se se ne odir.Zavaj~ Ona su se pokazala 
kao neefikasna. Bilo је vrlo malo posetilaca, ра ova 
PI1edaVanja niSU ldala ono sto se od njih oeek:ivalo. 

·- Zato је odltt.reeno da se ~tvo angafu1e u o!'lganizp
vanju pre!darvanja purfieJm naroicfuih i radnickih urn
verziteta, . rardija i М(оlа. Na.Si clanovi odrZali su vise 
taktvih predarvanja. · · . . 

. U izvel§taju Upravinag odiЬora .istalkn·uta је potre
. Ьа organizovanja povremenih (pOsmatraclkЉ veCeri za 

clariove iz Beog1rakiQ. U tom ciljUJ predruzete su miere 
da se ta/kVIe 1dettrionstтacije odlde, poeev . od maja dD 
kraja olktobra, na Astronomskoj o;pservatoriji. 

ZahvaljujiU/Ci alktiv:nosti prof. Z. Ci.Iluma i prof. 
Р. KuЫCtele, .Uprava Petrovaraqinske tvr4a~ u NQ-

vom Sa'du izlra,zila је spremnost da о svom tr~ 
izradi i ru!redi jedn!UI malu narodin'I.L opservatoriju . 
Ovaj pred,Iog obero:cke је prihva6en · i vod€1Ili su rp.re
govori u tom sm:islUJ. !Z}ГadeDJe su iJdJejne skice · za ovu 
opservatorijru, koje se sad! nala~e na rarz.m.atranju u· 
U!I}.ravi Petrovaradinslke tvrda'V'e. Nadam.o se da ее 
ova a!kicija UJroditi plodoon. 

Sa i~adom diuJr1Ьina i dalje postoje Vlelike te5k'o
ce. Upravni odJ:юr nije rnogao da nade nijedno dт
zav:no ili prirvamo predU:Zeee lko}e !Ьi se prihvatilo 
izтa,cfu dJulriЬina. Zato smo zain.teresovali sarajevsko 
p.reduzece »Zrak« da .роСпе se;risku izradlu d'UI"bina od 
1 о orn. P<>Sto је pre!duze!Ce izrazilo spremnost, mi smo 
izradili i dostav.ili skice i slike jeclliog ovalkivog in
strumenta. 

Dru!Stvo ra:mnenjuje » Vasion!UJ« sa 18 stranih i do
macih oгganizacija i tako ddblja njЉo:ve puЬlikacije. 
U tokuJ godine IЬiiЬlioteka jre poveeana i sa · viSe Jkru:
pljetnЉ domacilh i stran.ih Њjiga. 

U 19·59 god!. Sa'Vet ~а naUICn.i a.-ad NRS d'odelio 
nam је za imavack.u dlelatrnost 400.000 dinara, а Se
kreta.rijat z.a. fina.nsije NRS potpomogao је naЗu jav
nu delatnost dotacijom. odJ 'l.lkltфlno 100.000 dinara. 

S~tina је prihvatila preldloie!ni budZet za 1960 
god:. k:oji prediv.ida prihode. i rashode оо !РО 1,507.З90 
dinaтa. 

О izv'€5taju .Upravnog od!Ьora na SktuipiStini је vo
dena plodna diskrusija. Diskurtanti su istalkli mi.Sljenje 
d·a Astronoinsko din.hStvo »Ruder Bookovic« treba da 
o'lro/plja oko sеЬе kalko strumjake tako i amatere, 
jell" se sm.atra da u sad~njem trenru:tku snage nisu 
dovoljne za razdvajanje. Pooto је ipaJk. do;§lo do ra
zdrvajanja - p'Uite!rn . formiranja astron'omske sek.tcije 
pri Dмtvu matematicara i fi.zicara NRS, - potreЬno 
је izvrSiti revizijru aktivnosti DruStva. 

D. Ven.eeanin i Z. Culruttn istakli su !PQfirebuJ pove
zivanja Dnnstva sa s:rednjim Slkolama. Takva akcija 
bila Ьi јоо plodnija alko ы se skole snalhdele malim 
durbinim.a. 

Na k:raju ~tine izaJЬran је novi Upravni od
bor u sastavu: Dr .R. Danic (pretsednik), Р. f>u.rkovic 
(generaln.i se'k:retar), D. Тeleki (sekтetar), Ј; Arseni
jevic (Ьlagajnik), N. Janikovic (odgovomi urednik 
»VasiOne«), В. Sevarlic, Z. CulUm, М. ћ-otic, D. Ve
neeanin, Dr. М. Zeremski, D. Lakic, Ј. Simovljevic, 
s. Zatkalik, Ing. v. Matovic, s. Vlahovic i I. Pejako
vic. 

u Nadzorni od.Ьor iza:Ьrani su: R. Mitrinovic, V. 
Dijevic А. Ku/Ьicela. 

т. f)~ 
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Zvezde tipa Wolf-Rayet.- U vrlo dobrom kracem 
prikam y . .Andtrillat im.eo је najvaZпije podatke о 
ovim ·. rz:vezdama na osnoVIU dana8njeg naseg znanja. 

Dva astrono.mci Wolf i Rayet su otkrili godine 
1867 na Parisk:oj OfPSe:t'IVatoriji tri zveme u sazvezd:u ' 
Labulda koje su imale ne01Ьican spektar. Do danas 
је pomato svega dko 200 ovakvih z:vezda ~isanih 
poglavito u sawcidima Perseja, La;Ьuda, Oriona i 
Skoфije. · 

Sve su ove zvezde slaiЬoga sjaja, plave Ьоје, vrla 
su mlade i veoma rvre1e. S!pektar im је doista neoЬi
can, jer dok. kod zvezda norma1no imamo n'e'prekidan 
spekta~Г sa fim..im apso.rpcionim lill'lijama, dotle kod 
zve7ida Цра Wolf-Rayet imamo neprekidan spektar 
na kome эu supe'l(POnirane m:nogabrojne veoana sj · 
roke emisione traJkfe. 

Prema svom hemiSkom sastavtu ove zVIeOO.e se 
dele u dve g!"tфe, ali koje SU1 na istome stщm.ju joni
za-cije. U prv!U g'ii'IU(piU koja nosi oznak!u W С spadaju 
zvezde UJ !Cijelm splelktu nalaz.imo linije jonizovanog 
ugljenika i kiseonika. U drugu gJ!'IЩ)u sa oznakom 
W N spadaju zvero:e ru cijim spektrima imamo ро-

. glaV'ito linije jonizovanog azota. Ali pored toga u 
~rima. obadve gl'!t1фe nalatzi.mo јо8 i linije heli
uma i vodoni!k.a. Ovakvu klasifik.aciju оvЉ zvezda 
ozvanicila је Med.ulnarodna astronom.ska unija. 

Medrutim postoji јо5 jedna narocita kategorija 
zve2Jda tipa Wolf-Rayet u cijim se spektrima isto
vremeno nalare linije ·Uigljenilka sa linij ama azota 
sliOn.Љ inten.ziteta. Ovaikve zveUI/e SIU jezgra plane
tarni.Ь gasnih ma,glina, ikoje potsticu gasne mase da 
svetle. 

Spek1Jri svih 7Ne2Jda tipa Wolf-Rayet sad.rZe ve
. ота sirdke emisione linije ali na ljublcastom njiho
vom k!raju m:og:u se rvi·deti i fine diDиrme ~sorpcione 
linije. 

Као najverovatnija hilpoteza koja objasnjava 
ovзkve spektre danas se smatra Beals-ovo shvatanje. 
Ovaj aџtor smatra da је Wolf~Rayet-ova zvezda 
oЬuhva·ct;ma omota.Cem od gasa koji se siri. Sama 
zvezкia daje nep:rekidan Щ)ektar, а iz omotaca po
tioo emisione linij е !karaikteristiene za gasove od !ko
jih se omotac sastoji. Omotac је ispunjle:Il atomima 
ik.oje n~elkidri.o iZlbacuje meroa i to . radijalno u 
svim pra.vcim.a. Ovi atami imaju odredene brzi.ne а 
rpro8iravanje linija је posledica Dop,pler-ovog efekta. 
Sv.aka pojedina spelktra1na lill'lija је sШ.teza svih od
govarajruiCih zraeenja emitovanih iz sva.ke tacke omo
ta<Ca. U nekoj ta.CCi (С) k.oja lleZi .na pтeeniku (v. 
skiou) UJp!I'avnom na vizii111U liniju, radij alna kompo
neilta iЬrzine је ra'Vna .nп..t:li i ~tralna linija nije 
pomerena. Na IProtiv, u taiCci (Е) linija се Ьiti pome
rana ik.a ljuЬicastom lkraju spe'ktra, jer ova tacka 
pretstavlja lini]'u priJЬliZavanja, а na simetrienoj 
taeci (Е') linija се Ьiti za isti iznos pome:rena ka or
venom kraj,u (Ьrz.ina udaljavanja). Ta:ko је na svakoj 
tacci omota:Ca, а veliko \P()strojarvanje !Ьrzina izbaci
vanja atom.a du.Z vizirne linije iprourzraknlj1e prosi
ravanja em.isionih linija. Zaseneeni deo (А' В') omo
taca, Ui kome su tacke u kojima је koщponenta hrzine 
udaljavanja najveea, zaklonjen је zvezdom i ona ne 
uzima 'UICe5ca u ikrajnjem prosirivanju ·linije na crve
·name· k!raju spelk:ta. А iz zasencenog dela (А В) po
ti·cu apsorpcione linije jer se u ovam: delu omotaca 
apsor.buje svetlost koja potice iz same zveOO.e. Apsor
pcione linije pame.raju se !ka ljulhacistom: kraju spek
tra jer se taCke u kojima dolazi do a.psorpcije pri!Ьli
Zиju nama. 

ВАСИОНА Vlll, 1960 број 1. 

Vrlo cesto Щ>elktri zveroa tirpa Wolf-Rayet imaju 
iivesne analogije sa spektrima t.llv. ncwa u stadi
ju.mtU erV'olUJCije, jer i nove im.aju : tako isto gasni 
omotac. Ali ipak: postoje taikode i · priliene: .razlike~ 
U <Щlotacima Nova gщtina .gasova је tako $laba o·d-. 
nosno~ gasovi. su toliko ra.z.redeni da se u .. njihovim 
spektrima pojavljuju t.mr. nedOZIVoljene linije... Me
dutim lkod zVezda tipa Wolf-Rayet ga~~ - omota~ nije 
nikada n€tPQэredno IP<>smatran te nikada nisu nadene . 
nedoz.voljene linijre. Obja8njenje ~ ovo svakako tre
ba traziti u razlici dimenzija omotaca lkoje su kod 
ovih zvezda daleko manje od onih kod nova. 

Prilican broj Wolf-Rayet zvema s·u speik.troskop,
ski dvojn·e zvezde. Ova cinjenica . omOJglirearva odre
divanje njihЬvi!h masa i dimeшzija. Raeuni u proseku 
poka'ZJUju da im mase mogu Ьiti 2 do 8 puta vece od 
mase Sun·ca а prOOпici iznose oko 2 Sun6eva pree
nika. 

Wolf-Rayet ,zveZide su jako :vтele (50 000° do 
100 000°С), а pored toga jo.s su vrlo velikog sopstve
nog sjaja. Osoblto је v~no . odredivanje nji·hove ap
so1titne rn.a:gnitUJde •U cilju nalazenja utdaljenosti, koj~ 
ј.е za neik.e od ovih zvezda vec poznata. 

U s.pektrima Wolf-Raytet wooda ~е Galaksije 
ustanovljene su fill'le apso!'!PCione linije medu~vezda- . 
nog porekla. Svetlost dalekilh zvezda, da Ьi stigla do 
nas, mora prolaziti lkroz ·ogromno veli.k.u medU!ZVe
zdanu materij·u. Ovo se manifestuje a:psorpcijom iz
vesnog zracenja. Izwcavanje medJUzveZidanih linija 
moglo Ьi talkode pos1иZiti za odredivanje utdaljenostl 
zverzde ali metode jo\S nisu sasvim !Pl"ecime. 

»L' Astronomie«, 1959/VI R. D. 

О vecoj efikasnosti buducih vasionskih letiliЪa 
SAD dao · је nedavno izjavu dr. Homer Stjuart (Ste
wart), dkektor za plan i analize NASA (ameriCke 
Nacionalne - vazduihqplovne i vasionske uprave). On 
је izneo ;po.ka:zatelje ove efiJkasnosti . ru vidu odnosa 
masa ameriokih vasiOil'lskih letelica sada i u neposred
noj iЬwdUJбnosti. Tako је natpamen.uo da је »Eksplorer 
Vi« im-ao, · p.ri teiini od -64,5 · !kg, odnos masa 750:1, 
iako 'Ьi se mogao smanjiti 'VteC danas na 40 ili 50:1. 
Kod lk.osmi'cke, ;palk:, stanice »Pionir IV «, ·teSke riepunih 
5,5 . kg, taj odnos tdostigao је citavih 8000:i, umesto 
mogiilicih 150 ш 200:1~ On је istakao da се se, u pro
gramu ».Aidzena« i >;Kenta•иr« postici odnosi mas~ , 
od oko samo· 30:1, sto znaci o·tpdilike 25 !P'Uta povolj
nija efikasnost kod lansiranja ve5taC!kih Zemljinih 
satelita, u odnosu na ,dana:Snju. · 
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Vegetacija na Marsu. - Sve do 1956 gqd. navodi 
о vegetaciji na Marsu osnivali su se samo na pretpo~ 
stavkama. SezOil'lSfke pramene · tamnih polja i njihova 
polaтizacija te.Sko Sи se mogli objaS!l'liti samo osoЬi
nama 1minleralne materije na Marэu, а trajno posto
janje tamnih ,~тedela i pored prasine koj:u su podi
zali vetrov'i iz pU!Sti.njSkih oЬlasti, navodi1o је na 
pomisao ·da se ta . taanm.a materija ikoja pokriva »mora« 
nekako .regene.r-Шe. 

Med.utim .A!in:erilka.nac W. Sinton је godme 1956 
predlozio jedan siglumiji test 1koji Ьi bio u stanj.u da 
ustanovi oi'IganSki ikarakteт ove tamrne mate.rije. Test 
se osniva na cinjeni·ci da эpektar svetlosti ko}u тe
flektuju zemaljski zivi organizmi, poseЬno Ьiljke, sa
drzi u infraCГVIen.om de1u dve apso.11)Cione trake sa 
tala8nim · dtu!ZШc:шna 3,41 i 3,51 mikrOIIl.a. Ove trake 
su !karakteristi:cne · za jedinjenja ugljenih hidrata u 
teSkiim organskim molelruHm.a kojle samo zivot pro
izvodi. Prilikom Marsove opozicije 1958 god: upotreЬ
ljena је odgcwaraju.Ca aparqtura na velikom Palomar
skom teleskopu i iz ртекl'еlа Syrtis Major doblvene 
su · tri apsol'pcione · traike talasniЦ dиZina 3,43, 3,56 

1 i 3,67 mikrona. Ргvе ·dve trake potpn.шo , 1koin·cidiraju 
sa traikama zemlajske zive materij·e. Treea је tipieno 
Marsovsika i ро . Sinton-·u ona u!ka!lдl!je na razlike ti
pova organskih molekula na dv:eana planetama. 

Znacaj ovog .o11k:rica је ogroman, jer sigиnlo ро
kа~Шје da је materija !koja pok!riva tamrna polja or
.ganslke \PI'irode, а ovakve visoko ik01tnplelksne mole
ki.rle· moze fo:rtmirati sam9 zirvot . . Cinjenica da· postoje 
razliike· u stl"UUkturi ovih molelkiШa na Marsu i Zeinlji 
је doka!Z prilagodavan.ja fiziCiko hemislkog zivota ikli
matskim uslovima plan.eta. U isto vreme ova cinje
nica potire antropocentriene aтg1umente ро kojirna Ьi 
na Marsu mogli postojati samo oЬlici primitivnog zi
vota analognog mahovini, liь~ajevima i bakterijarna na 
Zemlji. 

Ali i ako izgleda da postojanje rarzvijenijih oЬliika 
zivota na Marsu nilk.ako nije neznogu.ce irpak ovi jos 
niэu n1ep01Ьitno dokazani. 

»L'Astronarnie«, 1959/VII i VIП. 
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Reorganizacijom vasionskih istrazivanja u SAD 
pre5la је · oЬlast vojne primene astronauti1ke u isklju
ciV'U nadle~ost ratnog vazd!Uhoplovstva, cimie је i 
jed·an '(leo \PI'Ojekta vojne A:gencije za razvojna istra.Zi
vanja (ARPA) pre8ao pod okrilje ratnog vazdu:ho
plovstva. То је donelo kao fPOSledicu p.rebacivan.je 
citave Agencije za •balistiCke projektile aгmije 
(АВМА) »Redstatm Arsenal« .u Hantsvilru, sa 4200 
st!"IUICnjaka i IPOStrojenjima UJ vredlnosti 75 miliona 
dolara, pod NASA-u lk:oja jie zad'UZena za sve mirno
dopske . projekte ,u astronautici. Tim.e је, ujedno, teh
nicki Т~Uikoyo:dilac АВМА-е Verneт fcxn. Braun postao 
saradll'liik NASA-e, tZajedno sa· cita'Vim projelktom va
si()nsk:e letelice »Satuгn«. Ova reo:rgani,zacija i,zazvala 
је u SAD citavu Ьuirru ikomentara i dovela do ostavke 
generala Medarisa, .гukovodioca ralretnih istraziva
nja ameriCik:e armije. 

Detalji sovjetskog v~sionskog programa nagove
steni su nedavno u zapadnoj .Stampi, navodno na 
osnOVtU napisa :prof. :Вlagooravova i prof. Fjodorova, 
clanova Mademije na·uka SSSR, 01bjarvljenih u sov
jetskoj 'Stampi. Као neposredn.o pretstojeee dogadaje 
navodi se u ovim vestima da се se iz SSSR-a usko.ro 
lansirati ve8ta6ki Zemljini sateliti sa dva clana p:o
sade koji treba da se 01br6UJ oko Ze.mlje rpo 14 dana. 
Zatim, kaze se da се se IPOSlati rakete sa satelitskom 
!kamerom i pokluSati da se u!Ьасе ru. ~PtJ.tanju kruZenja 
dko Meseca. Poeetkom, qpet, 1960 . ,godine, najzad, 
IPretskazuje se odasiljanje kosm.irCkih raketa sa 4 clana 
posade, ;prvo oko .Meseca а ро us·:peSnom letu i samo 
sletanje ljrudi na ·Mese-c. U ovoj vesti tvrdi se da 
SSSR raspola.Ze vee sa 200 OlbU!Cenih i odabranih a
str<;m.auticara namenjenih ,prvim . covekovim letovima 
и vasionu i na dnJJga :nebeska tela. . 

Dalji sovjetski program vasionskih istrazivanja 
obuhvata, prema ,gomjem napiSUJ: .rakete prem.a Mar
su i Veneri ru 1960 odnosno 1961 godini, lkasnije, isto 
tako automats'ke, rakete za Merikrur i JUJPiter, manje 
vasionske ·b:гodove sa 2.--6 clanova rposade prema 
Marsu i Veneri i izgradnju velilkih vasionskih bro
dova sa 100 clanova posade, namenjenih istrazivanji
ma unrutar Suncevog sistema .. 

rakete sa opitnim zivotinjama posle spustanja sa visine od 212 kilometara. NapreQ se vidi pas koji 
se tek vratrio sa letenja 
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Najnoviji podaci о prirodi terena i poreklu re
ljefa na Mesecu. - Poznato је da је povrsina Me
seca pdkr~vena · pra.SinOIП11 slienom vulkan·skom pepel·u. 
Do skш:a se mislilo da је sloj ove pгaSine prilieno 
d'ebeo, netkolitko stotina metara. Medutim, najnovija 
merenja Ьrzih pramena temperature na po'Vliini u 
tretruUtku Meseeevih · ;p(:xmraeenja d<wode . do drogih 
zakljueak.a. Raeu•ni po'kai?JUiju da deЬljina ovog to
.plotnog IPOkrivaca Meseca IIle i.mosi de od 2--З cen
timetra. 

Izgleda da samo bomiЬa:rdovanje mikrometeo.riti
ma •povr5ine Meseca nije •U stanju da oЬrazuje ova
!kav sloj pra5ine. Тrе'Ьаlо Ьi dakle tragati za .. nekim 
dvugim 'UiZr.ocima. MoZda su IPO sredi wlike razlike 
izmedu dnevnih i noC:nih tettnJpell'atшa na pov.rSini ili 
rastvaranje, lkosm.ickim пa:cima, molelkrula povr5nih 
steiila na Mesecu. 

P~to il.VIesec tr:eflektuje radio talase, ernitovane 
iz radaca, talasne duZine od 10 Oeiiltimetara, povrsina 
Meseca nюra da је glatka а ne rapava. Тџ se qpet po
javljl\.l{jUJ te5!koee, jer oЬrarzovanje pтstenastih fonna
cija na Meseou najbolje se objaМljavalo mikromete
oritskom hipotezom. Pt-ema tome sadaВnje otsustvo 
rapavog komada na povr.Sini moZda Ьi se moglo oь
jasniti postavkom da se wo kam.ade naknadno isto
pilo i . amalgamisalo, sto Ьi bilo omog;uteno razmek
savanjem ikore !koje је bllo prouzrokovano zagreva
njem irz unutraSn.josti Meseca. OVakvo shlvatanje је 
priliCno verovatno jer na pov:nSiiili doista postoje tra
govi nekadaSI1j1eg rarzme'kБavanja. 

. Ovoj .najnovijoj hipotezi doЬI'IU ~ da;u . 
poslednji radovi Urey-a о sastaV1U/ i stт.Ulk:ui meteo~ 
:rita. Iz ovih radova proizilazi da su pmraЬitna neЬe
ska tela, od kojiћ iЬi poticali meteoriti, bila velicine 
Ceresa Ш Meseca. Ova tela su se oЬrazovala kao 
Ъladna nagomilavan.jem cestica 1\..Ji tтerшt'k!ul тadanja 
Sun~evog sistern.a, ра su se oo.da, pr!e viSe od 4' mi
lijarde godina, zagrevala ilz svoje шшtra5njosti do 

. vrlo visokih teщperaua (1500° С), pre nego su se 
delimieno ~ashladila i raspala. Neki od ovih тaspr
snutih delova · ponovo su se nagoonilavali i na hladno 
obrazovali tela ist:i!h dimenrzija pre nego su se jos 
jednoon rusijala i :ponovo raspala. Ako se urzme · da је 
Mesec staт isto tolilko lk:olilko 'i ova tela, o,pravdano 
је misliti da se i MeiSec usijavao u najranijoj epohi 
svoga !PO~tojanja, odmah posle ogramnog pljuska me-
tearit, obra7Л1j'U!Ci velike \PТStelnaste formacije. · 

Na ovaj bi naeizi bilo mog.uee izm.iriti oЬadve te
orije о postanllw. Meseeevog :reljefa tj. OiliU ро kojoj 
reljef potioo od. meteorita sa Oliom ро lk:ojoj reljef po
tice irz unutram.jost~ , samoga Meseca, а koje svaka 
za seiЬe niSUJ dovoljne ~ о'ЬјаВ·nј~је oЬrazovanja raz
nih fo:rm.acij а na Meseeevom . tlu 

»L' Astranomie<<, · 1959ЛХ R. n. · 
. \ 

.. . 

. Delatnost ·lilstituta za fiziku mlaznog pogona u 
Stutgartu, kao sto је poznato, prostire se na nekoliko 
oЬlasti ra'ketn~ tehnilke. Naime, ovaj mali ikolektiv od 
5() ljukii, privremeno srne.Sten •U zgradama aerodroona, 
radi pod гulkovodstvom tЬra(mog para zen,ger (Sanger) 
na sledeeШn prcihlemima: · . 

Raketпi · 'motori па vodeпu paru koji, ·usled . 
svoje .~konomienosti i pot..t2'Jdanosti u radu, treba da 
nadu .primlen.IU. kod poletanja hiperzvu!Cnih tтan~rt
nih avi.ona i vasioo.skih le~lica. S tim •U vezi razvija 
se raketni motor na vddlenu .pam s p:otiskom od 50 · 
tona. · · 

Statoreaktori (паЬојпотlаzпi motori) sa hemiskim 
i n!Uikleamim •gorivom. U · vezi ovog, ш pomoc elek
trooskih raCu!nskih mэ.Sina, raкii · se na izlradi · taЬlica 
za ·brzineo ~eta tela snaiЬdevenih dvakvim motorima 
od О do 20 ·Maha i visine leta · do 80 kilometara. 

Raketпi motori па evrsta goriva, !Pl'e svega za 
. rake1ie iЬez posad:e, sa izraJdom analize herniskih i nu
klearnЉ goriva. 

Raketпi motori па tеспа goriva, sa primenom na . 
raketne proj~ktile, ralketne aviane i vasionske bro
dove, 1\JJZ analirm.t goriva i i.zradltt pojeidnostavljenog 
raketnog motora na teeno gorivo. 

Nuklearni termicki raketni motori namenjeiili va
sions'kim letovima. Ovaj ra~ · oibwwata pre svega raz-
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radu tJermodinamilke radnih tela i analWJ. nuklear
nih goriva. 

Fotonski raketпi motori, prvenstveno za »zra~no 
or,иZje« i pogon me<1WZJV(erz.danih iЬrodOIVa. Eksperi
menti se vme sa plazrnatienim strujanjem (v~e, vaz
du.Ьa i vodoni!ka), zatim elektromagnetnim stroja
njem plamte u oЬlastima tempera1л.t!ra fak do 100.000 
stepeni Kelvina, u vezi sa fotonsikim pogonom i 
»zraanim orti!Zjem« i, najzad~ sa el~trOillski.m gaso
vitim ogled.alom za usmeravanje intenzivnih foton
skih zrakova. 

Prvi medunarodni simpozijum vasionskih nauka 
organizovala је :komisija za vasionska istraiivanja 
(COSP AR) Me&marodJn.og . saveta na..u.Onih organiza
cija (ICSU) u Nici, 11 januara. Ovaj sastana!k ·Ьiо је 
veoma ;bogat nauenim тadovima (u progтaпw: је bilo 
90 naiUICnih referata od autora iz 17 zem.alja). Oni su 
se sv1 bavili iskl]uCivo eksperimentalnim metodama 
i naut&lim rezultatima postignutim u; ispitivanjima 
pomocu ralketa, satelita i kosmiOkih stanica, ali nisu 
disk'Uitovali о samim ralketama-nosaeima, tojest nji
hovim· konstrofkjcijama, ip()gOOIU .i !vodenju. Siщpo
zijumru: iu iNki prethodio је sastanak COSP AR-a na 
ikojem је usvojeiil njegov statut i izaihrano novo pret
sedln.istvo u sasta'ViU: prof: Н. С. van. der Н.ulst (Ho
landija) - pretsednftk i (l)rof. А. А Blagonravov 
(SSSR) i dr. R. W. Porter (SAD) - potpretsednici. 

{ 
Poslednje supernove. ,- Humason је 28 juna 1959 

god. otkirio dve SI\JIPEil'lllOVe, istina IPrilieno sla!Ьog sjaja, 
cija e!ksplozija zastUZuje da se za:ЬeleZi ako se U7JIIle 
u ohrzir da је u ovome stole6u do sada otkriveno jedlva 
60 supemova. 

Pl'IV'a је 12 prividne veli~iaie i nalazi .se na 30 lu~
nih seknmada severozapadno od jezgra magline NGC 
7331 u sazveedu Pegaza sa sledeeim koordinatima 
а.= 22h 35"\2, о = 34° 12\2. 

Droga је 13 velitcine i otJkri'V'ella је u j'etdnoj sa
.svim .slaboj Ьezimenoj maglini U: sazv~c1u Device, sa 
koordinatama а. = 13ь 8"',8, S = 3° 40'. 

Spektri oba·dve OVIe ' SU(pemove pok!ШI.lju Jiroke 
ali povrSпe tipime !karakteristiooe linije. 

»L'Astronomie«, 1959/VПI R. · D. 
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Pedeset godina od smrti Ј ohana Gotfrida Galea. -
Navrsilo se pedeset godina od smrti poznatog nemac
kog astronoma · Johana Gotfrida Galea. Gale је do- · 
pr.lneo, ne malo, pronalaska osm.e planete n~eg Sun
cevog sistema - Neptuna. Da nije bilo njega, Lever
jeu Ьi sigurno iWtakao prioritet pronalaska. 

Gale је roden 9 juna 181~ U: malom mestu Gre
fenhajnihenu u Pruskoj. _ Као .mlad · astronom, 1846 
godine otkriva Neptuna. Pronalazak је ucinjen od . 
strane Galea i D' Aresta 23 septembra 1846, na Ber
linskoj Opservatoriji. Oni su koristili koordinate ne
p<;>,znate planete iz Leverjeovog pisma. Slucaj је hteo, ' 
da noc 23 septembra bude vedra i da su ka·rte tog 
dela neba upravo bile gotove i najzad, Galeov asi- · 
stent, astronom: D' Arest, se setio da ih islroriste. Gale , 
је od 1851-1897 godine, dakle ·skoro pola veka, Ыо 
upravnik · Astronomske opservatorije u Breslavi, da- . 
nas Vroclav u Sleskoj. Johi:ш Gale је· jedini .astro
nom, koji је zahvaljujuci: cinjenici da је ziveo punih . 
98. godina, .video dva puta . Halejevu kometu i to: 
1'835 godine, kada su mu bile 23 godine i 1910, u 
98-ој godini. Bavio se mnogim proЬlemima, narocito · 
Saturnovim prsten:om gde је pronasao tzv. »Galeov 
flor«. Glavno delo mu је: »Pregled i popis elemenata 
do sada izracunatih kometskih putanja«. Gale је po
menuto delo objavio 1894 u Lajpcigu. Sve do pred 
smrt, on se aktivno bavio astronomijom. Gale је 
umro 10 jula 1910 u Potsdainu. · 

D. 
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. Sto dvade~et godina od .ro~enja Teodora fon Opol
cera .. -.-- Navrsava . se . .120 godшa. od rodenja . poznatog 
austr1skog asttonoma Teodora fon , Opolcera. · . 

·. Teodor . Riter fon Opolcet, . ro~en је ·u Pragu 2.6 
oktobra 1841; Od 1873 је Ьiо '.direktor austriskog geo-
detskog _Ьiroa; sve do snirti. ' . . · · . . . 

· ~lcer је narocito · !Pc>mat ;ро . svaln.e щon.um'en- . 
talnoni ·;delu · »Kanon · J>omrace:n]~«, _koje · је objavljeno · 
posle nзegove smrti 1:887. То delo је objavio njegov 
sin Egoo fon Opolcer, takode astтonom \POznat kao 
pronalazac varijacija sjaja planetoida E~osa. 

Opolcerova knjiga sadrzi popis svih pomracenja 
Sunca i Meseca, и intervalu od 1207 pre n. е. do 
2163 n. е. Znaci, obuhvata period od 3370 godina. 

. P~red »Kanona« Opolcer је poznat i ро spisu 
obзavlзenom 11870, u dve sveske: »Prirucnik za odre-
divanje putanja planeta i kometa«. · 

Teodor fon Opolcer је umro 26 decembra 1886 
u Becu. 

D. Eksinger 

R.eflektor od tri metra. - Reflektor sa aperturom 
od tr1 metra u precniku, instaliran је na Maunt Ha
milt?~u, u ~kv~ru Likov~. opservatorije. Namenjen је 
studl]l udalзeшh · galaksi]a i proucavanju razvitka 
zvezda. Ро velicini, to је drugi ро redu veliki re
fl~ktor na svetu. yeci је od poznatog teleskopa Mt. 
W1lson opservator1зe, · za nekih pola metra. Poliranje 
ogledala је trajalo sest godina, а prvi radovi su po
celi 1947. Teleskop kosta 2,500.000 dolara. 
»Urania« de Espana (dodatak) 
Dez. 1959. br. 100. 

D. Eksiпger 

Jedan pretskazivac planetskih polozaja 
iz XVI veka 

Nemacki astronom !?'etrt1s Apianus pravim ime
nom Bienewitz (1495 do 15·52) bi.o је pisac neobicnog 
astronomskog dela · »ASTRONOMICUM CAESARE
l!M«,. koje. је objavio 1540. Knjiga sadrzi mnoge ve
ћke 1 оЬозеnе dijagrame koji imaju i pomicne de..: 
love pricvrscene za stranice. Ti delovi sluze za izna
l<Шenje polooaja planeta, Sunca i Meseca za godine 
u intervalu od 7000 pre n. е. do 7000 nase ere. · 

Jedan dijagram ima u precniku 11 i ро inca а 
sluzi za odre(tivanje longitude Jupitera. Sastavljen је 
od kruga ekliptike koji је . stampan na toj stranici i 
tri manja i dva veca pomicna diska od kartona koji 
se obrcu oko tri razlicita centra. . Ј 

F. А. Stebins је izracunao ро savremenim me
todama longitudu Jupitera za trinaest datuma u 1900 
i 1960 godini i poredio ih sa Apianovim podacima. 
Prosecna greska polozaja iznosi samo dva stepena 
(lUICIIla). Ovo је sasvim dobra vrednost, vodeci ra
cuna da је Apian vrsio svoja posmatranja u doba 
k~da teleskop j~s nije Ьiо pronaden i da је upotre
?Iзavao Ptolomeзev model sistema sveta i najzad da 
Је od toga vremena proslo 400 godina, tako da su 
se mogla. da nagomilaju razna otstupanja. 

»Sky and Telescope«, 
Vol. XIX, No. 2, Decembar 1959 

Dragoslav Eksinger 

Pocet~o~ о~е godine, 26 febrшira, ispaljen је и 
SAJ? ~o]:elktll t~рЭ: »Tor« (Thor) koji је u putanju 
kl"tl!Z~~nзa oko .Zе.пйзе treiЬalo da odn:ese prvi v·e5tacki 

· satelit IPO iPI'OJektu MIDAS. Ova ree је skracenica od 
engleskЉ reei »Мissile Defense Alarщ System« koje 
~ PI:evodru na na5 јее;Щ znace ?>Sistem za oobunU pro• 
Jektllsike od•Ьrane«. Ispaljivanje ovog sa.telita nij€ 
uspelo .· i on nije џSао u svpju putanju. · 

OSМATRAtKP. ST. 

. u satelitirna lk:oji се Ьiti ii.Щ)Ostavljeni ро pro
зektu MIDAS nalazice se osetljivi uгedaji za ot'kri
vanje jakih jzvora to.pline, tojest in·fra-crvenih zrace
nja na Zemlji lkoja potifu Old! usijanih gasova mlaza 
r~tnog motora. Zaћvaljuju.Ci tome, wojektili ро 
proз.eJrt:u MI.D~ moci ~ da registroju svako ispalji
van.зe .mterkootinentalшh ralk:etnih tpii"'jektila. 

JO.S laikБe 6е registrovati ilulk'learne e'ksplozije. 
Podatke о nu!kleamoj eksploziji emitovaee automat
sk:i U'I"edaji ru satelitu. Ovi podaci mo.Ci се se doblti 
i . neposl'lednim posm.atтanjem satelita, jer .с.е se od 
n~~?~ uJglaeane povrm~ reflektovati vidljjvi i ne
Vldl]l'Vl spelktar s~~tlost1 Old m.tklearne eiksplozije. Na 
taj nacin moei · се se samati za trenutak i mesto eks
plozije •calk: i lk:ad је ona izvr5ena d:alek:o iza horizonta. 
Raz1..1Jl'ne se dla С1е za !kontrolu cele povr5ine Zemlje 
morati da postoje bar dva do tri takva ve'Stafka 
satelita. 

s. к. 

O~~Ьita Nova zvezda. - U sazvezdu Vodolije 
pronasll su W. Luyten sa Univerziteta u Minezoti i 
G. Haro sa Tonanzintla Opservatorije,. - Meksiko 
slabu zvezdu plavkastog sjaja. Otkrili su је Smito
vom kamerom; na Maunt Palomar Opservatoriji, 5 
novembra 1958. Tada је bila 17.5 prividne velicine. 
N~ ra.nijim snimcima istog dela neba iz 1954 nije Ьila 
sz:нml]ena~ :verovat.no . је ta.da Ьil~ slaЬija od 22 pri
Vldne vellcшe. Sшmlзena зе u tr1 svetlosti: ultralju
Ьicastoj, plavoj ј zutoj. 

Sve nove zvezde pojavljuju se u Ьlizlni ravni 
Mleenog P.uta, ali ova ·zvezda i.ma galaktiCk!u sirin.u 
-71°. · Ovakvih ZJVezda ima malo, napl!'inЮr: Nova т 
Bootis iz 1860 је, izgled:a, sliana ovoj. Lajten - Ha
ro~a zvezda .је, izgleda, ttpa zvezda- patuljaka i ve·
ruJe se da зе to Nova zvezda - patuljak koja jt.. 
presla u klasu neutronskih zvezda. ' 

»Sky and Telescope«, 
Vol. XVIII, No 6, April 1959_. 

D . . E. 
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НИЈЕ СВАКИ ДАН ПОГОДАН ЗА ЛЦТ 

ДО МЕСЕЦА 

Испаљиваље ракете за лет до Месеца могуће 
је; гледајући тај проблем принципијелно, било којег 
дана, тојест при било којем положају Месеца на 
путаљи по којој обилази око Земље. Ипак, прора
чуни показују да треба пажљиво изабрати дан за 
лет до Месеца када се полази са оних тачака по
вршине Земље који су знатно удаљени од Еква
тора. Такав је случај, например, са територијама 
Совјетског Савеза и Канаде. · 

Расмотримо овај занимљив проблем на примеру 
друге совјетске космичке ракете која је испаљена 
12 септембра 1958 године и прва пала на Месец. Ра
кета је кренула не са екватора, него негде са тери
торије СССР, а то значи да је требало да прелети 
добар део Земљине куrле пре но што је остави · иза 
себе одлазећи ка Месецу. · 

За време овог надлетаља наше планете сила 
теже снажно делује ~а ракету. Уколико је љен те .. 
рет већи, утолико јој ракетни мотори могу дати 
слабије убрзаље, а на тело које се спорије креће 
сила теже снажније делује. Да се терет који ракета 
носи не би морао претерано смаљивати, мора се на
стојати да се она за време кретаља над површином 
наше планете не пеље, него да се креће готово па
ралелно са љом- под што је могуће маљим углом. 

То је немогуће остварити у оним данима када 
се Месец, на свом путу око Земље, налази 18 сте
пени изнад екваторске равни- јер се тада ракета 
мора пељати већ у овом ;целу · своје пута.Ње и мора 
савладати отпор Земљине теже. Али кад се Месец 
налази 18 степени испод екваторске равни онда ра
кета, да би узела правац ка љему мора, када полеће 
са северне хе~исфере, да облети један део Земље 
и да се креће мал'те не паралелно са њеном повр
шином . . Тада она не мора да се допунском снагом 
мотора отима сили Земљине теже. 

Ово је исти случај као и код пешака. Када се 
пеље, он се мора много више напрезати него када 

иде по равном, паралелно са површином Земље. 

Тада може понети много више терета него када иде 
узбрдо. З~ваљујући томе што је први део путање 
друrе сОВЈетске космичке ракете био готово пара
лелан са површином наше планете, све док Она није 
остала позади, у контејнер ракете је могло бити 
смештено 390 кz разних мерних уређаја, радиоапа
рата и батерија. Да је ракета испаљена неког непо
вољнијег дана, када је МесеЦ био 18 степени изнад 
екваторске равни, а не испод ље, ракета би могл~ 
понети само знатно мањи терет. 

Разуме се, није потребно чекати време када се 
Месец налази баш тачно 18 степени испод екватор
ске равни. При испаљиваљу ракете неколико дана 
пре тог ~ока~ или неколико дана касније, користан . 
терет КОЈИ ракета може понети смаљује се врло 

мало. Уствари, за сваки Месечев обилазак око Зем
ље, К?"јИ траје 27,3 дана, МОЖе се наћи седам дана 
Kaдf:i Је лет на Месец, са оних тачака на Земљи које 
су ]ако удаљене од екватора, веома економичан. 

Тада се са истом количином горива може понети 
више терета него ли у друге дане. Или- тачније,· 

тада се може путовати на МесеЦ по повољнијој 
путањи. i. 

С. Корда 
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ФАНТАСТИЧНИ РОМАН ЛУКИЈАНА 
ИЗ САМОСАТЕ 

Тежља з-а одвајаљем од Земље и летом у све
мирски простор родила се у човеку врло давно. Ова 
машта човечанства изванредно је изражена у на
родним легендама. Код старих Грка постојала је 
прича о покушају Александра Македонског да од
лети на небо. У древном индиском спеву "Рамани" 
описује се ванземаљск·о . путоваље јунака Раме. Пре 
много векова код Кинеза је . постојало предаље да 
су њихови преци дошли на . Земљу са Месеца. Могао 
би се наћи још велики број сличних дела народне 
маште. 

Већина старих легенди не описује начин путо
ваља на небеска тела Или то обавија велом тајан
ствености. Најчешhе су у такве потхвате уплетене 
натприродне силе. Али веh врл·о давно појављују 
се појединци који о летовима на друга небеска тела 
говоре без позивања на надљудске и божанске мо
hи. Такви људи су јасно изабирали циљ пута за 
себе и своје јунаке и често врло детаљно описи
вали начине летеља. То . је, разуМе се, само празна 
машта без икакве везе са стварном науком, али је 
напредак веh и у томе што се у васиону креhе без 
помоhи натприродних сила, па чак и упркос љима. 

Први од таквих људи био је грчки сатиричар 
Лукијан Из Самосате из П века кога је Енгелс на
звао "Волтером класичне старине". У свом делу 
"Истините приче", Лукијан говори о групи морнара 
коју један талас у данаuщ.ем Атлантском Океану 
избацује тако снажно увис да одлећу у васио·ну. 
После лудачког .лета који је трајао седам дана при
меhују велико KOIIiНO које лич:И на светлеhе острво. 
То је Месец чији владар Ендимион ратује против 
Сунчевог владара Фаетона. Обојица покушавају да 
освоје планету Венеру. Ендимионова војска броји 
шездесет милиона људи. 'Као претходницу он упо
требљава огромне пауке К'Оји су веhи и од наших 
слонова. Али ни Фаетон не дозвољава да га његов 
васионски противник посрами, па у напад баца ве-
лика јата џиновских мрава. · 

Ова · Лукијанова прича, написана пре више од 
1.800 година, је први фантастични роман са · темом 
о међупланетарним путоваљима. Ма колико да су 
У љој догађаји немогући, она је столећима толико 
узбуђивала читаоце И рушила мит о божанс'тве
ности ванземаљског света да су је црквене власти 
строго забраљивале као јерес. Лукијана из Само
сате можемо сматрати за претходника савремених 

писаца научно-фантастичних романа. 
С; К. 

ЗА НАШЕ НАЈМЛАЂЕ 

КОЛИКО ТРЕБА ПУТОВАТИ ДО НАЈВЛ~ЖЕ 
ЗВЕЗДЕ 

Нама најближе друго сунце, најближу звезду, 
ми становници. северне полулопте Земљине, не ви
димо. Она се може уrледати једино са јужне хеми
сфере наше планете. Она се отуда види као сасвИМ 
мала звездица . и на љу једва да ко обраhа пажЊУ· 
Једино астрономи знају да је та светла тачка на 
црном своду једно сунце које је од на~ удаљено 
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"свега" 40 хиљада милијарди километара. Назвали 
су је Проксима, а то значи Најближа. Видимо је 
у сазвежђу Кентаура, па се често зове и Проксима 
Кентаури. Светлост од те, нама најближе звезде 
стиже до нас за 4 године. 

Да би стигл~ до Проксиме Кентаура, односно до 
неке планете КО]а можда кружи око тог _сунца, мо

рали би васио~ским ракетним бродом, ако би се . 
кретао брзином 20 километара у секунди, летети 
око 65 хиљада година. Много покољеља би се мо
рало сменити у кабини таквог васионског брода до 
дана када би неки далеки потомак посаде која је 
напусти.л~ Земљу угледао ову звездицу како на 
своду С]а]и као велико сунце. 

Разуме се, да ће се т~шко ико одлучити на та
кав пут. Али када буду остварени васионски бро
дови са фотонским моторима растојаље до Проксиме 
моћи ће се превалити за десетак година. 

С. К.· 

ЗАШТО МНОГЕ РАКЕТЕ ЕКСПЛОДИРАЈУ 
НА СТАРТУ .. 

Најтежи део рада ракетног мотора је почетни 
период - старт мотора. Стартни услови су врло те
шки и зато конструктори поклаљају посебну пажњу 
ре~аваљу проблема који настају у овим најкритич
ни]им секундама. 

Почетак рада ракетног мотора опасан је због 
тога што се. често дешава да гориво и оксидатор у 
поприлично] количини уђу у комору за сагореваље, 
али да до сагореваља не дође одмах, већ да оно 
мало закасни. Довољно је да до закашње~а у по
четку сагореваља дође- за пола_, секунде, па да то 
буде фатално. Кад отnочне саrореваље, у комори ће 
бити више горива но што је то предвиђено, те .ће 
притисак насталих гасова бИти већи но што моГу 

. издржати зидови мотора. Неминовно долази До екс
плозије већих - или маљих размера. 

Свако течно ракетно гориво касни мало у па
љељу. Оно се не може упалити све док се не по
стигне одређена температура. Ово закашљење је 
најчешће ма~е од двадесетог дела секун;це. Пошто. 
се то зна, у свим ракетним моторима са течним го-

Неколико наших младих читалаца обратИло нам 
се писмима у којима траже објашљеље за неке на

Зиве са којима су се сусрели читајући астрона
утичку литературу. Овде одговарамо на нека од 

ових питања. 

Да ли се каже .метеор или .метеорит_? 

Ни једна од ове две ре~и није погрешна ако се 
Употреби у свом правом значењу. Ове две речи не 
ОЗI_Iачују исту · ствар. Метеор је космичка материја 
КО]а, улетевши у нашу атмосферу, засветли и истопи 
се. Метеорит је космичка материја која падне на 
nовршину Земље. 
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ривом предвиђено је да нарочити вентил -- зову 
га стартни вентил - пропушта у почетку смаљени 

проток текућег горива, а тек када .дође до паљења 
да постепено повећава притицаље горива до нор
малне количине. 

Притисак дуz.мета и . . . xohe ли ексnлодирати 
или ne? 

Стартни вентил је веома значајан и · осетљив 
уређај. Довољно је да он откаже, да се поквари 
па да дође до експлозије. Поред тога, до експлозиј~ 
може доћи ако се прашином или ситним зрнцима 
песка "упр.Ља" оксидатор, наnример течни кисео
ник. Чест узрок експлозије је и водоник-пероксид 
чије паре покрећу мале турбине, а ове мале пумпе 
за пребациваље горива из резервоара у комору са
гореваља. И најзад, у великим ракетним пројекти
ли~а има још око 35 до 40 хиљада делова- не само 
моторских већ и елек~ронских -- чији квар може 
довести до неуспелог старта. Разумљиво је да ће 
развој ракетне технике у следећим годинама знатно 
смањити опасности које настају приликом испаљи
ваља ракета. 

Постоји ли каква разлика из.међу nлапетоида 
и астероида? 

с. к. 

Не постоји. И једном и другом речју се равно
правно означују мале планете које, као и девет ве
ликих планета, круже око Сунца. У астероиде или 
планетоиде . спадају мале плане(ј као што су Церес, 
Хермес, Икар, Адонис ... 

По 'Че.м.у се разликује .млазпи од ракетпоz .мотора? 

И ракетни и млазни мотори су реактивни мо-
. тори. Основна разлика међу љима је што млазни 
мотор за сагореваље горива користи кисеоник из 

атмосфере, док ракетни мотор добија кисеоник из 
посебних спремница. То значи да се млазним мо
тором може летети само у атмосфери. Једино ра
кетни мотор може летети и у безваздушн0:м про
стору Васионе. 
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P~dt:i. ilzvtJ«~, е~ .~ 
~,~ 

Cesto s·e, citajuei u stampi о n.ovim uspesima u 
izbacivanjru projelktila i о novim ikomblnacijama go
riva, ocelwje !POjava neke nove, n:euobicajene Ш, ka
ko se 1eesto naziva, egzotiene, revolucionarne he
mislre pogonske materije, koja Ьi dalelko prema.Sila 
sva dosald~nja hem.iska sred:stva i ti.me otvorila ne
slueene peтspektive kori.Scenja lhemiskog raketnog 
pogona. 

Med·utim, ako upomamo prirodu energije koja 
leZi u ato:m.ima i molekulirna, a1ko upoznamo zakoni
tosti i nЭJci.ne na koje је ona tamo ·vezana, videeemo 
da granica postoji, i da је ona sasvim odredena. 
Ist~na, ta granica jos uvek nije postignuta, ali put 
do nje vod.i samo kroz re8a.vanj-e јо8 nekih nesavla
danih tehnoloS!kih i konstruJ!reio.nih proЬiema. 

Ka•da se govori о hemiskim izvorima za raiketni 
pogon ili, uopgte, о hem.iskim izvOII'i.rna ene.гgije, mi
sli se na one procese tkoji se odigravaju ne zadiruti · 
u st'l'U!k.turu atoma, - bolje reeeno: koji ne poreme
cuju st·J:'IU/ktwr.u atomskog jerzgra. 

S.иStina reaktivnog kretanja sastoji se u tome 
da se odredenoj masi saop5ti odlredena brzi-na, putem 
isti-canj а malih masa u .. sup.rotnom smeru. Pre:ma to
me, s:vi. oni sistemi ik:oji su эposoЬni da и tdkiU. neke 
hemiske realk-cije oslobod.e Vteliku koН.cinu toplote i 
gasova mogu da · ik:oriste . za pogori тaketa. OsloЬodena 
toplota tr~ba da da odredenu kineti.cku . energiju ga
snim produktima kako Ы ooi isticali potre:bnom br
zinom . iz kornore .raketn.og motora, · potisk'Щui:i do-
voljnom .silom raketu. · 

Mi cemo OVIde rasmatrati teCna. raiketna · goriva 
kod. ikojih је slika jasnija. Sva rasm.atranja u po
gledu -prirode ilzvora energije, mogu se 'Primeniti i 
na cv.rsta !Гaketna goriva. 

ОЬiСто se govori о sagorevanj~ pogonskih mate
rija и raketnom motom Najc~ci је slueaj da jedna 
materija slu:Zi kao gorivo, а dmga ikao d.ksidator (napr. 
anilin i azotna kiselina); Ш se u jednoj pogonskoj 
mateтiji nalaze ne!ki elementi kao ,gorivo, а neki kao 
oksidator ·(naop.r. tetran-itrometan С (N011), ili vodonik 
peroksid H2<h itd.). . 

Sta se /P()'draJZumleVa pod sagorevanjem, i koje 
su to materije koje sagorevaju? Sa hemiske taC!ke 
g1edista sva!ka ·rea:Ireija је praceri.a :i.zvessnim ikaloric
ntm efektom, odnosno: IPI'i svim hem.iskim reakcijama 
dolazi do manje Ш vece, oslфodene Ш utro'setne, to
plote. Taiko se velike koliJCine energije mogu• osloboditi 

i ru dlro;gi!m тealk:cijama sem reakJcije sagorevanja: pri 
reakcijama gradenja, napr: 

со + з Н2 ~ ен~ + н~ + 1140 kcal/kg, 
pri reakJcijama razlaganja, napr. ozona: 
Оа ~ 1,1/2 О2 + 708 kical/kg 

Ш raspadanjem (~k~plozivno) napr. ac~tilena: 
нс =- ен ~ -2С + н2 + .2110 ikcal!Utg itd. 

Medutim, cinjeniea је da sistemd u kojima se 
vmi oksida-cija, ili tzv. sagorevanje, oslOIЬadaju naj
vece kolicirie toplote. 

Sagorevanje se definise ikao proces oksidacije koji 
daje gasovite produkte wz oslobadanje velikih koli
cina toplote . .AJko se ovo d€5a1Va jos i u lkratkom ·vre
menskom intervalu, g6vori 8е о ekЭploziji. 

Rasmotrimo дюblize pri-rod>t~ ovog procesa. Cesto 
se smatra da је olksida-cija samo onaj proces u kome 
kiseonik rea;g:uje ·sa nlekim dru.:gim elementom. Sa 
fizi&o-ћemiske taeke gledi.Sta pod · ~sidac1jom se 
podra~umeva s:va1ka ona reakcija koja је pracena 
pred.avanjem elektrona od strane jednog elem.enta 
drugom elementu. SUIPStanca koja se oksiduj'e (»go
rivo«) daje ~lektrone, а ona koja se redlu1kuje (»oksi
dator«), !PГilina ih: 

· {О + 2е) +· (2Н ·~ 2е) = Н2О; (е · --. elektron); 
Sada је jasno zaito vodonilk, koji Је ina.Ce ,pomat: k~o 
redUJkciono sreds,tvo, u ieak-cijf . gradenda· litiшn.hi-
drida (l,Л Н) igra· ulogu Qk.sid~tora: . -

Li + 1h Н2 . ""'> LiH . + 2730_ lkJCal/kg 
odnosno: 

Li· +Н '-+[Li]++[. Н·]~ LiH 

2Љоg toga se svi sistemi ikod kojih је u pitanju oksi
daFija, odnosno sagorevanje, nazivaju jedntm imenom 
reddk.s sistemima. · 

Slika 1 

Gde lme izvori eneгgije ovih reakeija? Pogle
dajmo stгuktUII"U materija lkoje .rea,g,uju. Posmatrajmo 
najprostij.u · sliiku at~a (sl. 1) 
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On se sastoji od jщgra i amotaca sa elektronima. Ka
da uporedimo raspored elektrcma •U atam.ima sa 
peтiodnim sistemam elemenata) koji је 1p0stavljen na 
temelju hem.iskog :ponaБanja elemenata, vidimo da 
Clanovi koj-i· pripadaju istoj arupi sistema, ра su, .pre
ma toane hemiski slioni, pokazu:ju uvek isti broj 
spoljll_liih elektrona (sl. 2). 

Li. · С._ " о 

@®@@@@ @ 

., ,. 

@)@)@)®@@@ 
Slika 2 

Iz toga se izvo_~ zakljueak da su hemiska svojstva 
atoma, а ti.mle i elemenata koji su iz njih iz.gradeni, 
uglavnom zavisna od elektrona koji se nalaze u spolj
noj . elфttronskoj ljUJSci. Cinjфica da se plemeniti ga
sovi pona8ajiU potpuno indiferentno, odnosno da ne 
stupaj.u u heanisku reaklciju ni sa jednim · drugim ele- . 
mentam, 1pok~uje da је konfigura-cija od -8 (u prvoj 
ljusci 2) spoljniћ elektrona rna.rocito stabllna. Ро ne
maokom fizicam W. Kossel-«1 i amleri&om fiziko-he
micaru G. N. Lewis-.u sposoЬnost ~reagovanj"a svih 
atoma temelji" se na te7m.ji da poJVeQ:ivanjem s d;mgim 
atom.ilma и mole'lwle dQPUJne broj spoljnih. elek.trooa 
do_ 8, i postignu konfigura-ciju plemenitih gasova, od• 
nosno da IPredu ·U staЬilno stanje - stanje · najni~e 
energije. Ova teZ.nja је uzrolk da su kod oЬiene tem
perature svi elementi, sem plemenitih gasova, u mo
lelmlskom stanju, jer samo plemeniti gasovi imaju 
vee sta/Ьi11ne spoljne ljusk.e. 

Ovim smo izlozili osnovnu postaiVIku elek.trooske 
teorije medu8oЬnog vezivarnja atoma, odnosno elek
tronSke teorije valence. 

Ako sad posmatram.o prostu reakciju sagoreva
nja UJgljenilka i !kiseonl!ka u ueljendioksf<J, ona Ы iz
eledala ovalk:o: 

SИka З 

Ovo znaci da su neki parovi elektrona sada postali 
zaj-ednicki, ра ilwuie i oko С oko О, kao da svaki od 
njih ima ро 8 elelkt.rona. Prilikam g!radenja СОа 

oslabada se u vidiu toplotne тealkcije, visak energije 
· koju su imali atomi sa »nedovmen.iln« lj'USkama, jer 

saoa imaju niZU: enei"giju 7ЈЬоа popш1jetne ljuSke sa 
ро 8 elektrona. 
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. Toplota rea.k-cije је, znaei; rezUJltat razHka ener~ 
gija vezivanja kod polaznih i krajrnjih oproduikata re
akcije. Pod eneФgijom veze podra0mn.eva se ona 
energija, koja se oslobada pri stvaranj.u te veze, od
nosno onaj rad ik:oji је potreЬno Ultro8iti da Ы se 
ona rasiki.nШa i elementi razdvojili. 

Da se 'tJIPOZilamO bliZe , sa tpriтodom ovih veza 
•koje pretstavljajru izvor hemiske energije. Dosada-
8nja prOU!Cavanja su do5la do zakl]'Wka da је pri
roda ovih veza veoma slozena, а same veze razno
vrsne. Postojalo је vi'Se teorija о •prirodi ovih veza, 

·· Ш sila, ikoje dovode do stvaranja ·hemi&kih jedinje
nja. Zasad se smatтa rnaj!Verovatnija ~ledeca: 

PQ1ield o'l.:xrtanja elektrona !РО njegovoj putanji 
oko je~Z~gra, postoji i aЬIГtanje samog elektrona oko · 
sopstvene osovine, takozvani spin (oЬrtan]e) elektro
na. Njegovo oЬrtanje је vezano za stvaтanje magnet
nog polja. Dva magneta se privlace suprot:nim -polo
vima, pri cemu se njihova polja zatvaraj,u. Usled. 
zatvaxanja ma:grnetnih tpOlja sistem postaje stabllniji 
(jer da Ьi se razdvojili, neophodn.o је utroВiti izvestan 
rad). Kada se dva atoma, lkoji imaju nesparene elek
trone, dosta !pl'iJЬliZe jedan d:m.Jigome, medu njihovim 
ma·gnetnim poljima pocinje da deluje urz.ajamno pri
vlacenje. Usled toga оЬа s·e atOirlU:i. јо8 vi.Se priblize 
i nastaje zatvaranje polja s ahrazovanjem elektron
skog рата. U tome se i sastoji S'\JIStina stvaтanja va
len·t:nih veza izmedu atoma. 

Као sto је bllo utvrdeno lkivantitativnim izraeu
navanjem, zatvaranje magnetnih •polja samo ро sebi 
daje samo vrlo mali deo one -celok1wpne energije koja 
odgovмa stvaralilju valentne veze i.zlrriedu atoma i 
koja uslovljava jacinu te veze. Glavna !Uloga ,prьpada 

OVIde (rpo Hajtleru i Londonrw) tmv. silama таzтеnе. 
Ne'ka pretstava о ovim silama mo.Ze se d01Ьiti pomoeu 
sledeceg mod:ela. Uzmimo k.ao najprostiji primer dva 
atoma vod.onika i obeleZimo njihova jezgra sa А i 
В, а elekrone sa а i Ь. Posto su оЬа elektrona potpu
no ra"Vnopravna u odnosu jedan prem.a drugom, · rav
n~pravne su talkode i rnjihove lkomЬinacije sa »njiho
vim« i sa »tudim« jezgrom: 

· Аа + ВЬ = А!Ь +Ва 

Iz toga sleduje da је postojanje svake od ovih kom
Ьina·cija ipod.jedrnako verovatno. Sa -gledista · sawe
menih pretsta·va ovo znaci, da pri dovoljnom priЬli
.Zavanju оЬа atoma vodonika jednoga ka dгugame 
neiz:Ьemo mora nastupiti neprekidna razm.ena ele!k
trona i7JIIledu dЬа jez~g~z-a - oni postaju . »zajedniCiki« 
za оЬа jezgra. Ova :ra.zmena elektrona moze da se 
pretstavi sl:edeeom shemam (sl. 4). 

а 

Slika 4 
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Ako su ~inovi arijentisani u istom smeru - para
lelni, ooda . izmedu nji'h deluju. magnetne sile odbl
janja i doblja se sistem ikao sto је to prikazano na 
sl. 4а. Ukoliko su spinovi antipaтalelni, kod njih de-

. luju magnetne sile iPrivlaeenja, ра се uzajamno kre
tanje elelktrona izgledati ikao .Sto је ·prika:zano -na 
sl. 4Ь. 

lz gore izlozenog i~azi d·a . sile raemene imajи ne 
magnetnu, -vee elektrienu prirod'U. Ali neophodan 
uslov, da se ie sile ispolje u privla.Cenjи, jeste pxi
sиstvo suprotnih spinova О'Ьа elektrooa, koji vode ka 
zatvaranju njihovih mag1netnih polja jednoga drugim. 

NЗJP<Шlenrt.JICem.o tri osnovna tipa veie atoma и 
mole!Юulu: 

Ptrvi slucaj imamo !kada jedan od atoma privlaci 
ostvarenu valentnJU !V'e:ro elektronskog раха nmogo 
јасе nego drulgi. Pri potpunom privla.Cenju ptvi atom 
vezи:je · jedan elektron, а · drugi ga guiЬi. ОЬа atoma 
pri tome dobljaj•и suviSne elektriene naboje - po
stali su joni koji se sa·da medusoЬno privlace. Talkav 
slueaj jaiVlja se kod Li F: 

Ш shem.atski pretstavljena veza 
Li : F 

Jooi se шajaanno .privlaee svojjm supi'otnim -nae1ek
trisanjem •do one granice na ikojoj је privlacenje 
uravnotezeno odbljanjem njihovith .zlbli.Zenih eletktron
skih ~ot~ca~ OVakav tip veze, koji se naziva jon
ska ili •heteropolam.a, lbliVa ikod atoma koji im.a]и 
veoma SUJprotan . hem.iski .ikarakter. 

U slUJcaju sjedinjavanja dva jednorodna . atoima 
par ele'ktrona се prilpadati u istoj meri i jednom i 
dr.ugom atomu. · Ovakva veza zove se nepolama veza. 
P-ri:mer takve veze .iJinamo kod fl:uora: 

F F 

Treci tip valentne veze olkarakterisan је time sto је· 

elektronski par manje ili viSe jednostrano priv:t1!Cё'.Ii 

jednim od atoma, ali ne toli'ko da Ы se mogli stvo
riti · samostalni joni. Ptutanje elektrona osta]'u vezane 
za 01Ьа jezgra, ali su .polarno ocijentisani prema jed
norn - veza је polama. Primer talk\. .. e verze је kod 
jedinjenja fluora sa vodoniikom cije su metalne oso
Ьine slablje nego kod Li: 

н F 

U tablici 1 dat је pregled energija n-ekih veza. 
,VII'atimo se sada procesu sagorevanja u raketnom 

motoro. Proces sagorevanj а se m<>Ze IUIPrЩce.ho pret
staviti sa tri stUJpnja: ргvо se raskidaju veze koje 
~ajaju atome u molelщlu goriva i dksidatora, i pri 
tame ·se ut·ro8i (Li Н) ili osloЬodi (N02) energija. Та 
energija је jednaka z:bl..ru svih sila vezivanja atorna 
u gorivu, odnosno oksidatoщ i pretstavlja toplotu 
fo:rma-cije odgovaraj'U!Ce.g jed·injenja. Dщgi stиpanj 

blsmo mogii pretstaviti kao proces spajanja atoma 
goriva sa atomima olksidatora, pii ceimu se nagrade 
mole.kUJli' iprodlulkata sagarevanja. U ovorn iptl'OC'esи 
oslobodila se ona koHcina energije koja odgovara 
ene.r:giji vezivanja atoma u molelk)ulima nastalih pro
dulkata, odnosno - toploti fo:nnacije svih produikata 

ТаЫiса I 
Energije veza [kcatjgatom] 

Veza Energlja 1 Energljal Veza 

С --Н----7--- 85,56~---С--С-1---:---7-0--

С - С 62,77 1 С - Br 57 
1 

С = С 101,16 С - Ј 43 

. С == С (acetiten) 128,15 N- Н (NH3) 83 

О - Н 11 О N - С 53,5 

С - О (atkohoti) 

~о 
с 
'-он 

75 , С :=: N 149 

с ~ N "" 84 
""360 

. N - О "" 61 

;_._с_· _-_F ____ """"_1o_4 __ _;___N_-___ o_. · ___ ""_10_8 _/ 

sagorevanja. Pretpostavlja se da se •и ovom stwpnjи 
oslobodena toplota ne tro8i na za;g.revanje produkata 
sagorevanja, odnosno da ne dolalli · do povisenja tem
peratuJгe. Kasnije cem.o se ·vratiti na ovu pretpo-
staV'ktu. . 

Narcwno, ovakvo priik~vanje · је shematsko i 
dato је samo zato •da Ы se shvatilo kako dolazi do 
oslO!badanja · enel!'gije u reakciji sagorevanja. ћ'i sa:
gorevanju n:e nastaje situacija u kojoj. Ьi jednovre
meno svi mo1e'kuli goriva i oksidatora Ьili r-azgra
deni и atorn•e, ра se on·da svi odjednom komblnovali 
u 11n0l€!lwle produ'kata . sagorevanja. Као i sve druge 
reakcije i sagorevanje se . odvija kroz s.a:laтe mole
kиla Ciji su inten:zitet i 'U!Cestanost odredeni zakonima 
hem.iske kinetike. Slika koju sm.o dali moze .· se ·,pri
meniti na trenutni suda~r i reakcij-и izmedu dva mo
lek'Uila goriva i dksitdatora, ali се se taj proces .·и od
redenom vremenu odigrati iZJIIlledu svih molekula 
goriva i oksidatora. 

U treeem stwpnju se ta energija -dalje иtroSi na 
zag.revanje .prod·ulkata do moguce temperature sago
revanja. 

Proces sagoreva.nja . mogao Ьi s pretstaviti na 
sled·eei Iiacin: 

Slika _5 

. · (С.,. D) 
"С 

posli ·smo щаСi od goriva i oksidatora (А + В) i po
sle llaVI'IS~ne rea,kcije doblli prodwkte · sag,orevanja 
(С + D) U1Z oslobodenu toplotu sa·gorevanja ·(Q) koja 
је jed!naka razlici toplota · foтmacije (С · + D) 
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(А + В). Sve se ovo odigralo na teщperatитi Т1. 
Sada se toplota (Q) tr<>Si na zag:reva.nje produkata 
(С + D) ·do temperatu.re Т koja odgovara pravoj 
temperatшi sagoreva.nja - onoj \koju . Ьismo mogli .. 

· da izmerinio u tren.иtklu sa.gorevanja. 

О kojim lkara!kteristikama, dakle, treba da vo
dimo raeuna prilikom izЬora pogonslke materije za 
raketno gorivo sto IVece moci? Cilj treba da nam је 
prvo: da izaJЬerem.o takav sistem /koji ima najslablje 
energije veza (koji ро moguestvu i oslodada toplotu 
prilikom razlaganja), а da dobljem.o sistem sa sto 
vecim energijama veza;' d!rwgo: da sa doЬijenim ko
licinama toplotne energije podignemo sto vise tempe
raturu., а tim'e i kinetiCiku ener:giju produkata sago
revanja. 

Rasmotriwi mogu:Cnosti koriS·cenja ·elemenata i 
jedinjen.ja .za ·raketni pogon (» Vasiona« Ьr. 4, str. 124 
1958) i mimajwei u oЬzir sve zahteve' koji se postav
ljajи pred .raketna goriva) lm.OZe se zakljiWCiti da :re
doks sistemi - he'miSka jedinjenja koja sagorevajи) 
Ће mogu dati veeu energijul od one kojw daju etks
tremno d·oьra •goriva i oksidatori: Н i О ili F, а to је 
impuls O'd oko 400 sek. То је granica koja se mx:>Ze 
postici ak.o se ide na sa:g?'l"evanje hemiskih materija. 

RasnюtrimiO sad'a naein koriScenja osloЬodene 
toplote rea~ije sagarevanja za podizanje temp:era
tиre produ!kata sagorevanja. Toplotna energija se 
f?I'e'daje molekulima prodUkata i rpoveeava njihovo 
kretanje. T-emperatura sl-U:Zi sam.o kao merilo toga 
kretanja. 

Zasto se · svi . prodlu!kti sagorevanja nece rz:agre
jati istorn koli-cinom toplotne energije ·do iste tem
peratUII'e? Za~to zahtevaju :razlicite kolicine toplote 
da podignu tempeтatUJI'IU za 1°, drugim reeima, zasto 

. imajи razlicite ~ecificne toplote, i zasto su i one 
same razlicite ikada se gas za.greva od 14 do 15° i od 
2000 do 2001 °С? . 

. Rasmotrimo uGm-atko prirodu lkтetanja u mole
kulu. Ako se pretpostavi da је na apso1иtnoj nuli 
kretanje skoro шni·reno, one се se sa dodatkom spo1j
ne toplotne energije pojacati uzim.ajuei oЬli'k trans-

. latomog kretanja u tri prav-ca - imace pri stepena 
sloЬode. Kad gas ·dostigne dko 60° К, njegovi molekuli 
uzimaju ldeo spoljne toplotne energije i · za :rotaciono 
kretanje i koriste је za !kretanje na dva nacina. Sada 
se ka.Ze da pored ona tri translaciona ima je>S i 2 nova 
stepena slobode lkreta~ja. Ро teoriji '· ekiviparticije 
svaki stepen trвZi istu kolicinu energije da Ы tem
!Per~tura molekula bila rpostignu.ta za jedan stepen, 

· Ра се sada mole'kiul trooiti 2/3 toplote vise nego do 
60° К. Na templed"aturama od oko 300° К poeinje u 
molelkrulu i oscilatomo kretanje atoma koje zahteva 
nove kolicine eneтgije, ра time poveeava specifienи 
toplotи. Za nas је va.Zna cinjenica, za.Sto svi gasovi 
nemaju na istoj terцperatwri istu Sp.ecifienu toplotu, 
~nosno za.Sto ~е gasovi pri trosenju svoje toplote n:a 
kin:etiCGw ener.giju .klretanja imati razlicite »rezerve« 
energije na istoj zajedniCkoj temperatиri sagore
Vanja. 

Postoji netkoJilko шroka . nejednaikosti specifienih 
tqp.Iota, ali se oni s vi svode na jedan: broj nacina 
kretanja и molekulu је veei kod viseatomnih m.ole
ikiuia, :ра su i specifiane toplote veee. Kod viseatomnih 
tnolekuila dolazi do superponiranja medusobnih dej
stava atom,a u moleku:lu, ра sи potrebne vece ener-
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gije za rdovodenje takvih atoma . u stanje krretanja 
lk:oje se 'lneri odred'enam t~aturom. 

Ka·da su rrasmotreni svi gornji IZahtevi za sto 
bolje karaikteristike rak.etnilh . go.riva, drugim reeima, 
kada, је tpOgodno oda1brana velicina toplota formacija 
i sadrZaja toplotnirh energija polaznih S'Uipsta.n.ci i pro
dukata sa.gorevanja, dO'Ьijena је kao rezultat taЬlica 
raznih korniblnacija goriva i oksidatora . . Као merilo 
efik:asnosti uzeta је veli.Cin·a specifiCnog i~IntPulsa. Spe
cifieni im(puls је samo jed.na od karakteristi!ka koja 
moze da da sli'ku о :v·reldnosti date kombmacije po
gonskih materlja. 

ТаЫiса II 

Rekli smo da se proces sagoreva.nja od'igrava 
(uprOS-Ceno) u prvom delu u dva stujpnja. Prvi stu
panj se sastojao u raskidanju veza koje d:rie atome 
u molekul-u goriva i aksidatora pri cemu se utr~ila 
ener.gija jedln.aka .zblro svih sila vezivanja atoma u 
datoj kolicmi goriva. Prilblrom id>ora najefikasnijih 
pogonskih materija postavili smo zahtev da polazne 
materije treЬa da imaju sto n·~e energije _vezivanja. 
Ocigledno је da Ьi, kada bism.o imali ta.kva goriva 
Ш olksidatore !kod kojih su veze V'ec :raskinute, to
plota тeak-cije sagorevanja bila povecana za iznos 
energije koji rbl se utro5io na raskidanje tih veza. 
Ovakva шoguroost se javlja lkpd sloЬodnih radikala. 

Pod. pojmom slobodnih rad·illrala podrazumevaj:и 
se slobOid!Ile at0'111Ske grupe koje · imaju sloЬodne va
_J..ence, а koje. nastaju. !pri disocijaciji molekula .. Ponov
nom rek:ambinacijQm slohodnih radikala u molekule 
os1dЬadaju se IVeHke koli~ine . energije. Tako napr. u 
reaikx:iji Н + Н --. н~ oslobada se 51,2 k:cal/g, do'k se 
prilikom sa·gorevanja (e!ksp1ooije) trotila oslOibada sa-

. mo 0,63 kca]Jg, _ а nitroglicerina 1,51 k-calig. U ~lici 
111 dato је poredenje energija lk!roz spe.C. i-mpu•ls mo
lek'U!lSkih sistema i slobodnHi rradikala. 

Kormcenje slabodlllioh тadtilk:ala za rak.etni pogo.n 
detalj-nije ј ·е ii"asmatrano u » Vasioni« br. 1 Qd 1959 

Dosada snю rasmatrali izvore energije kod he
miskih reak-cija i1i prilik:om sagoreva~ja, dakle ener
gije sila vezivanja atoana . u IIIIOlekrule; Zatim smo ra
smotrili sistem !kod koga vee imamo nelke sloЬodne 
veze, kao sto је to slufaj kod slahocfuih radika1a. 

. Postoji jOIS jedan naein za doЬijanje viso'ko ener
getske hemiske po.gonske materije. 

Ро Borovom ato.mSk:om 7110de1u (koji је za nasи 
svrhu dovoljan) elektroni se ikre6u olko jezgra .ро tac
no- Odtedenim putanjama. Svaka ~tanja ima svoju 

1 . 
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odredenu energiju, а najstabllnija putanja .- pu:tanja 
najnize en:ergije је ona najћliZa jezg.ru. Prebacirvanje 
elelktrona sa jedne putanje na neku drogu W'Si se 
kao »SkO'k«, а enel'lgetska · razlika izmedu putanja 
apsol'lbuje se ili emituje. То praktieno maiCi da . ako 
elektron sa prve · jp'Utanje ~1imo · da preiЬa-cimo na 
neku visu · pUJtanja, moramo mJU dovesti odredenu ko;
licinu energije. Elektron se sada -nalarzi na nelkom 
vrsem enei'Igoetskom. stanj-u koje \l1e od•govara njego-

·таЬliса III 

фшЈ:~ 
HOLEI.!UL SJ</ 

5/.STEHI 
SLOBOON/ 
-'?д011<'~'/ 

• ! . ~ ' • 

vom nomUilnom "-'- staЬiЩom, ра lka!emo da se atam 
nalaJZi u : metastЗ:Ьitnorri: stan:Зu -ili u alktivi.ranoih sta
nju. Atonu mogJЏ: primati samo sasviin Odredene,' ikvan
tirane iznose ~er;gije date i:m-az~ Е == hv = h с/Л, 
i: to tanto sto , svalkoj . atomskoj rv.rsti pr1padaju: posetbne 
vredn()sti za Е (ili л,. у). Prooes aktiyiranj'a тoZemo 
pretstaviti na sledeei n _acin: Не + hv ~ Не* 

- .gqe zvezкlie~ omacava metasta:Ьilno - aktivi- · 
rano stan]e. 

· U . zavisnosti od toga do koje puta,nje · se -podigne 
elektron, zavisice· i veЦ.cina energije kojom taj .atqm 
rasPQlaze; · En~rgija atoma u aktivirЩ'lmn !;tanju· mo-Ze. 
se izra-eunati ро . formuli: . 

Ener.gija ak~iv~·ciJe mOIZe · da ··a.aste . sve d() onog ino
men.ta dOk se elelktron · potPиno n~ ot:kine od · atQin.a. 
Znaei da energija · alktivacije ·ima · svoju grani~ u 
enetiiji jo~iOOVanja atgnia. , Atom . se . nala~~ u meta
staЫlriom stanju dJuZe· ili Щасе vreme i · vтаса se u 
svoje normamo ~t~nj~ na taj, nacin sto. се ' viSak ~~
gije i?Jbaciti na bilo ikojl nacin. ~oli'ko imosi yreme 
»trajЩJ.ja . z:vota«. jeЩtog aktivi:raцlog atoma? »StiSa
vanje<< . alktivi~a~i·h staii]a. _dёSa~a Se ро'. istom zakOnU 
ро kome se vгSi i :raspaaanje radioaktivnih ~ol~ .. 
kula (pribliZno ~~aneneijaln.o) . . u prosclw to vreme 
је . ~eda v~licii)e 10-8 . <;io Hr-7 selk, Sa . energetskё ta.c
ke · glecista · mogli ·IЬism.o . da lkoristi·mo !kao pogonsko 
s'redstvo matёrije koje lb-i se n.alazile Ui ovalkvom m!e

tastaЫJJriom ~tanju. Kako stoji stvar u pralksi? Ч ·oЬzir 
bi mogll d·a· dod·u scmo _metastabllni Не i Ne. Ostali 
su i suvise ~atl.totrajni. Spe<:ifieni impuls za cisti 
Не ј~ : dko 2,500 sek. Metastaь.i1no stanje moze se · 
stabilisati IPQ]Jtem niSki·h temperatura l1lrL iЬlaze z.ahtevte 
nego slaЬodni ra~dilkali. Prema sada5njem stanju · ispi
tivanja· u oЬlasti ovih ll1ovih ~vora energije,· pretpo
stavlja se da najVeea ·mo,gu!Cnost, ako ll1e i jedina; lezi 
u metastabilnom helijwnu. Јо5 UJV$ nema. k.onacnih 

podataka za pol'UIZivot aik.tiviranog helijuma u zavi·· 
snosti od koncentracije· u sta\Ьilnom helijumu. 

· -Na dija:gramu -D1 .prikazane su veН.cine izlaznih 
bтzina U: zavisnosti od procenta aktiviranog helijll
ma Ш neona u .rastvoru helijuma. 

ЭIJOtJ o~L-1.-~-~-~~ 

D. 1. - о/о Не* iZ·i Ne·~ . и тastvoru Не. 

Na kraju data је ta!bHca IV ik.oja priikazuje pre
gie<f sistema koje smo rasmatrali i njjJhove vred-nosti 
kro~ specifieni i'lЦjnUs. 

ТаЫiса IV · 

1 

Spec. ilpuls 
!zvor e ·nergije 1 · sp., sec. 

_Oblcna hemiska goriva 200~ 300 

2 Visc;>ko e'nergetska hemiska goriva 340- 440 1 

· _ · (па pr. F2 + Н1) 

З 'l Slobodni radika1i 400...,..1800: 

4 

5 

Slobodni radikali Н 

Metastabllni Не* 100% 

2160 

oko 2500 _________________ .:..,_ _____ ~ 
. Ovaj clalllak imao је za cilj ·da pr.\Шi sliku о pri
rodi energije. lk:oja је vezana u lhemi~oj materiji а 
koja se m~e ,oslaьOditi ikroZ hemiske procese i isko
ristiti za -ralketni ~gon, kao i. da Ulka.ze na. to da su 
izv~ri 'te energije . ograniceni. Moena pdk:i-etaCka snaga 
za dale!ke lVasionske putev:e treЬa da .se traZi u novin1 
izvorima energije, od 'kojiJh је jedan i jezgro .atoma. 

Abstrdct . 
· : Ть.е \l1atuтe of юergy sour.ces in chщni-cal subst~
ces is д.escriЬed. Тhе energy. which could Ье · released 
Ьу chemiteal .processes and iЬel used. for ~rocket pro..
pulsion was considered·. T·he (pii.J11)0Se of this article 
was to sho:W. that 1Jh:er~ is an: eneтgy limit in the 
chemical ·i'Odket prOpulsion. . . 

Nuclear energy is not ocmsidered. 
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~се ч еве мене 

Аriрил Мај Јун 
Мена d h m d h m d h m 

Прва четврт 4 8 05 4 2 01 2 17 02 
Пун Месец 11 21 28 11 6 43 9 14 02 
Посл. четврт 18 13 57 17 20 55 16 5 36 
Млэ.д Месец 25 22 45 25 13 27 24 4 27 

· планете 

Меркур- Почетком тромесечја (7. IV.) је у. највеhој 
западној елонгацији. Изла:зи свега · 45m пре 
Сунца на југоисточном хоризонту. Тешко се 
може уочити и маљим телескопом иако је 0.6 
привидне величине· и пречника 7". После ово
га, нагло се приближава Сунцу, пролази кроз 
горљу конјункцију и поново постаје присту
пачан посматраљу око 19. VI. т·ада· је источно 
од Сунца и види се у сазвежђу Близанаџа :као 
"Вечерља звезда" 0.8 привидне · величине. У 
фа~и је прве четврти а привидног пречника 
8" .. Залази око 1h 45m после Сунца (Сл. 1). 

AZII1UT 

Сл. 1. - Заnадни хоризонт. Приближни nоложаји 
Меркура у односу на Сунце nри залазу око 19.VI. 
Стрелицом је nретстављено nривидно дневно · nоме
Рање nланете за lh. У десном zорњем уzлу је 

фаза nланете. 

Венера - Није видљива. Kpehe се у при~идној бли
зини qунца. 

Марс - Привидно пролази сазвежђа Водолије и 
._ . Риба. Почетком тромесечја излази још увек 

за време јутарљег сумрака, док је крајем јуна 
видљив одмах после поноhи над источним хо
ризонтом као црвена звезда 1.0 привидне ве-
личине. Удаљен је од Земље 233 милиона км. 
Привидног пречника је 6". 

Јуnитер - Прво директан, а затим ретроградан у 
сазвежђу Стрелца. ЈупИ:тер стиже у опозицију 
са Сунцем 20 јуна. Око овог датума видљив 
је током целе ноћи као звезда - 2.2 привидне 

. величине. Растојаље Јупитер - Земља је ми
нимално: 634 милиона км. Привидни пречник 
диска планете види се m>д углом 43". 

Сатурн - 15° источније од Јуrщтера у сазвежђу 
Стрелца, Сатурн такође пролази свој застој 
(27. IV.) и постаје ретроградан приблиЖавајући 
се опозицији. Излази све раније: око 1h 30m 
почетком априла, а око 19li 30Пi крајем јуна. 
У овом тромесечју Сатурн се . приближава 
Земљи од 1514 ;МИлиона Км на 1352 милиона 
Км, _ те му сјај расте од 0.8 . на 0.5 прИвидних 
величина. У истом периоДу привиднипречних 
планете расте од 14".7 на 16".5, а велика, од
носно . мала, оса . привидне е.џипсе спољашљег 
Сатурновог прстена варира од 37" на 41", од
носно од 15" на ·17". 

30 априла око 5h Сатурнов прстен, а истог 
дана око 16h и диск планете окултираће зве
зду . 9 привидне . величине (-21 °535~ BD). Зве
зда ће се појавити обрнутим редом : иза диска 
1 маја око 12h, а иза прстена око 19h. Поло
жајни углови диспариције за прстен и диск 
су 258° и 261°, а за реапарицију " иза диска и 
прстена 71° и 75°. · · 

Уран -Прошавши опозицију, поСТаје директан на 
· граници сазвежђа Рака и Лава. Приближне 
координате плацете за април су: -а.= 9h 19m и 
о = ~6°6. Привидна величина је 5.7. 

Апр. 

Мај 

Јун 

. Појаве у Сунчеву систему . 

d h 
7 14 Меркур у највеhој елОнгацији 28° W 

16 20 Јупитер 5° S од МесеЦа 
17 22 Сатурн 4° • од Ме.сеца 
20 -Лириди 
20 6 Јупитер у застоју 
22 2· Марс 2° S · од Месеца 
24 14 Уран у застоју 
27 16 Сатурн у ;застоју .. 
28 17 Алдебаран- 0°.5 S од Месеца; окултација 

3- Аквариди , 
14 2 Јупитер 5° S од Месеца 
15 4 Сатурн 4° S од Месеца 
17 16 Меркур у горљој конјункцији са Сунцем 
20 23 Марс 0°.1 S од Месеца 
31 18 Уран 4° N од Месеца 

10 8 Јуп~тер 5° S од - Месеца 
11 11 Сатурн 4° S од Месеца 
19 15 Меркур у највећој е.цонгацији 25о Е ~ 
20 3 Јуriитер у опозицији са Сунцем 
21 11 Почетак лета · · 
22 5 Алдебаран 0°.5 S од Месеца; окултација 
22 17 Венера у горљој конјункцији са Сунцем 
26 10 Меркур 3° N од Месеца 
27 - Дракониди 

·! 
1 

r,' 
1 

i ,' 
1 
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Појаве .код Јупитерових сателита 

Време Сателит 

аnрил 

d h m 
13 о 50 1 
22 о 32 1 
2З о 03 .111 
зо о 49 111 

5 22 48 
6 о 58 
6 23 04 
7 22 35 

14 о 50 
15- о 21 
18 о 27 
19 23 25 
21 22 21 
21 23 13 
22 23 16 
24 . 22 28 

. 28 22 02 
29 о 37 
29 22 47 
30 22 17 

4 20 51 
о · о 17 
6 о 32 
6 21 13 
6 21 29 
7 о 01 
7 . 21 11 

11 21 16 
12 о 09 
13 2() 33 
13 23 23 
13 23 29 
14 20 42 
14 22 55 
15 20 10 
19 о 33 
20 23 08 
21 22 26 
22 о 40 
22 20 25 
22 21 58 
29 о 10 
29 20 05 
29 21 19 
29 21 25 
29 22 39 
29 23 52 
30 20 50 

м а ј 

ун 

11 
1 
1 
1 
1 
1 

111 
11 
11 
1 
1 

111 
11 
п 

1 
1 

111 . 

ц 

1 
11 
1 
1 
1 

111 
III 
п 

1 
11 
1 
1 
I 

111 
п 

1 
I 

11 
I 
1 

11 
III 

1 
п 

I 
I 

. Појава 

РЕ 

so 
SP 
РР 

so 
РЕ 
рр 

so 
рр 

so 
so 
РЕ 

SP 
РЕ 

SP 
РЕ' 
рр 

SP 
РР 

so 

SP 
рр 

рр 

so 
РЕ 

so 
SP 
рр 

SP 
РЕ 

РЕ 

so 
рр 

SP 
so 
рр 

РО 
рр 

SP 
SP. 
SE 
рр 

рр 

SE 
РО 

SP 
SE ' 
SP 

РР = nочетак nролаза; SP = свршетак 
пролаза; РО = потечак окултације; SO = свр
шетак окултације; РЕ = nочетак помрачења (екли 
псе) и SE = свршетак помрачења: 
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IV 

111 

s ' 

~·v ~w~ 
сл: 2.- Појаве код Јуnитерових _ сателита. Ри.м.ски.м. 
бројеви.м.а обељежене су nривидне nутање 'Четир.и 
велика сателита у односу на nланету око оnози'!"'изе 
1960. Са no два слова озна'Чене су та'Чке У кози.м.а 
се .м.о~у nос.м.атрати nоједине nојаве средино.м. аnрила. 
Око средине .м.аја су све три та'Чке РЕ и та'Чка SE 
nо.м.ерене ближе n.л,аnети, тако да се та'Чка SE : скоро 
nоклаnа са РО. У nериоду до 20 јуна nостазу не
видљиве nојаве SE и РО за трећ.и сатељит, а та'Чке 
РЕ за сва три сателита nо.м.ерају се у nољожаје обе
љежене крстиhи.м.а. После 20 јуна та'Чке РЕ су не
стаље иза диска, на 'Чије.м. јуzозаnадно.м. рубу су се 
nојави.ље све три та'Чке РО, док су са · ју~ои~то'Чиоz 
руба нестале све три · та'Чке SO а у њиховоз неnо
сред-н,ој близини на љинија.М.а nутања сателита I, 

П и 111 nојавиле су се три та'Чке SE. . 

Ефемериде неких променљивих 

Минимуми еклиnсних променљивих : 

U Сер 
Anp. 3d 1h 

8 1 
13 о 
18 о 
23 о 

. 27 23. 

U Сер 
Мај 2d 23h 

7 23 
12 22 

.·17 22 
22 22 

ТХ UMa 
Anp. 3d 2h 

6 4 
Мај 12 23 

16 о 
19 1 

Јун 30 22 

Звезда ТХ · UMa има координате за 1950. О : а = . 
10h 42m. 4 и Б = . + 45° 50'. Периода промене сјаја ј~ 
3d.0633175, сјај у максимуму 6.8, а у минимуму 8.9 
nривидних величина. 

Максимуми сјаја цефеида: 

~ Gem 
Апр. 1d Jh 

11 4 
21 8 

Т} Aql 
·Апр. 7 8 

14 12 
21 16 
28 21 

Мај 6 1 

Т} Aql 
Мај 13d 5h 

20 9 
27 13 

Јун 3 18 . 
10 22 
18 2 
25 7 

Х Cyg 
Ацр. 5 19 

22 5 

Х Cyg 
Мај 8d 14h 

24 23 
Јун 10 8 

26 18 
. Б Сер 

Апр. 16 23 
Мај 3 1 

29 21 
Јун 15 О 

Максимуми сјаја дугоnериодичних променљивих . 
у 1960: . 

R Тri 6.1 
28.IX 

R ser lO.III 
R Leo 10.1V 

о Cet 4.VII 
U Ori 14.VП 
R Aql 22.VII 

Х Oph 26.VII 
R Cas 24.1Х . 
Х Cyg lO.XI . 
Т Сер 28.XI 

А. Ђ. Куби'Чiма 

ПОМРАЧЕЊЕ ОД 2 ОКТОБРА 1959 

Лево: Сун'Чева кор<та _ за вре.м.е nо.м.ра'Чења од 2 октобра 19-59 - СЂ.и.м.UАа. шв.aiWIPC'J<:a ексnедиција у 
· Заnадној Африци. 
Десн.о: Сnектар ун.утрашње корон.е за вре.м.е истоz nо.м.ра'Чења - десио је сnектроzра.м. корон.е н.а ко.м.е 
је изразита е.м.исиона линија (5340 А) са једне ивице Сунца, а лево је сnектроzра.м. корон.е са суnротне 

ивице, н.а који је суnерnо'Н.ира'Н.о 'Н.екољико е.м..исио'Н.их љи'Н.ија_ nротуберан.це. 

Лево: Коро'Н.оzраф са објективо.м. од 6 с.м. и жиж-н.о.м. даљи'Н.о.м. од 120 с.м., који.м. је добије"Н. С'Н.и.м.ак 
коро'Н.е 'Н.а слици ~оре љ.ево. 

Десио: Сnектроzраф који.м. је добије'Н. сnектар коро'Н.е 'Н.а слици zope дerno. 

1' 
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Posmatranje pomracenja Sunca od 1724 godine SZika и muzeju Pariske opservatorije. 

ВАСИОНА~ часопис за астрономију и астронаутику. Издају Астрономско друштво "Руђер 
Бошковић" и Астроваутичко друштво ВСЈ, уз сарадљу Астрономске секције Природословноr 
друштва из Љубљане, Астрономске секције Хрватског Природословног друштва из Загреба 
и Астрономског клуба при Народном · универзитету у Сарајеву.- Излази 4 пута годишље. 
Годишња претплата 300 дин., поједини број 75 дин. Чланови Астрономскоr и Астронаутичкоr 
цруштва добијцју часопис бесплатно. - Ученици свих школа могу користити колективну 
претплату: четири ученика који се учлане у једно од два Друштва, уз снижеву чланариву 
од по 60 ·дин. годишље, · добијају заједнички један комплет. - · Власник и издавач Астро
номско друштво ,,Руђер Бошковић". Уредништво и администрација: Београд, Волrина 7. 
Претплату слати у корист рачуна број 101-707-6564160. - Штаuпа Војно штаМIIарско пре-

дУЗеће, Београд. 
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На насловној страни: 

Америчка ракета Меркур у полетању 

Уређ•вачк~ одбор 

Ј ед ан од високо ква
литетних снимака Сун
чеве поврпюкие добијен 
стратоскопом са висине 

од 80 000 стопа. Син
мак пргтставља rрану

лацију близу центра 

Сунчевоr диска. Једном 
милиметру одrовара 

0,4 лучне секунде. 
(Уз чланак на . стр. 39) 
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ЧАСОПИС 3А АСТРОНОМИЈУ И АСТРОНАУТИКУ 

POSIIGNUCA 1 PERSPEKIIYE ASIRONAUIIKE 
Od maglovitih naslиcivanja dalekovidih ma

stara i smelih teorija prvih naиcnika- pionira 
astгonaиtike, naиka i t~hnika vasionskog · leta 
razvili sи se и veoma konkretnи i skири delat
nost sa sirokom perspektivom. 

U pocetkи, razvoju ove najmlade covekove 
grane aktivnosti najvise је doprinela sve savr
senij а i sve masovnij а tehnika vodenih raketnih 
projektila, tih stгahovitih nosaca nиklearnog 
orиzja koji ne poznaju vise nikakvih organi
cenja sto se tice savladivanja zemaljskog pro
stora. 

Pojavom, pak, Sovjetskog Saveza kao vodece 
sile na роlји ·ostvarenja prvih astronaиtickih 
projekata, ovi podиhvati imajи i politicki ka
rakter, sto је dovelo do novog takmicenja и va
sionskim dostignиcima izmedи dve tehnicki 
najrazvijenije zemlje naseg sveta, stegonosa 
dva velika aп.tagonisticka Ьloka. 

Covekov nemirni nagon za otkrivanjem no
vog koji se odrazio u naиcnoj priineni raketnih 
izv'idaca vasione и okviru Medнnarodne geofi
zicke godine 1957-58, potpomognиt је sada, 
dakle, i rivalitetom dva silna takmaca u оsvа
јапји medиplanetnog prostora. 

Prodiranje со~а и vasionи иbrzalo se do 
neocekivanih razmera. Pre des"et godina, prvo 
lansiranje vestackih Zemljinih satelita progno
zirano је za 1965 god'inи а let coveka na Me
sec predvidan ј е tek za period oko 2900 godine 
Nove ere. Danas, posto sи letovi satelita posti
gnиti и ироlа kracem rokи, svima .sasvim pri
rodno zvиci pгogram postepenog osvajanja sн
sednih nebeskih tela koji daje kao rok za prvo 
covekovo iskr·cavanje na Mesec 1965 godinи а 

· za 2000 godinи ·zamislja vec mogucim otiskiva-:
nje prvih medиzvezdanih brodova ka sиsednim 
sиncanim sistemima. 

Dosa,damja dostignu6a 

Zahvaljиjиci velikom Ьrоји lansiranja son
daznih i vasionskih raketa, poslednjih godina 
postignиti sи zavidni rezиltati na polju istra
zivanja . najvisih slojeva .Zemljine atmosfere, 
obliznj,eg vasionskog prostora i и osvaj аnјн 
tehnike vasionskih sondi. Spomenimo zato sаш.о 
najznacajnije rezиltate. 
. . Nasuprot nekim analizama koje su se po
~avlle и inostranstvи, obojenim sиbjektivnoscи 
1 и koje se pokиsava иneti podela ро prioriteti-

ma jednog ili drugog od zasad jedinih rivala и 
istrazivaпjima Sиncevog sistema - SSSR i 
SAD, ovde се Ъiti nabrojani samo rezнltati, bez 
neke str~ktne podele u davanjи prioritera za 
pojedina otkrica ili иspehe и astronaиtici ovome 
ili onome. 

Dobijene sн pi·ve potpиne slike иltraljubica
stog dela Sиncevog svetlosnog spektгa. Snim
ljen је sa visine od nekoliko stotina kilon1etara 
tropski ciklon. Prodrlo · se kroz ekvatorijalne 
prstenaste strиje и jonosferi. Utvrdeno Је po
stojanje rentgenskih zrakova и visokim sloje
vima Zemljine atmosfere. Otkrivena su dva 
ekvat·orija1na prstenasta pojasa oko Zemlje sa 
pojacanom radioaktivnoscи, nazvana van Ale
novim radijacionim pojasevima. Izazvane sи, 
takode, i prve nнklearne eksplozije na v·elikim 

· visinama kroz projekt Argus, и ciljи ispitivanja 
rasprostiranja radioaktivnih cestica nastalih 
пuklearnom eksplozijom na velikim visinama. 

Lansiranje vecih Z.ivotinja pomocu raketa
majmиna, pasa i zeceva и jonosferи postala sи 
svakodnevna stvar i oni se иglavnom redovno 
spasavajи роmоси padobrana iz svojih geofi
zickih raketa, zajedno sa dragocenim instrи
mentima. r 

Dalje, covek је postigao da postavi и puta-
' njи krнzenja oko ·zemlje, u.kupno 19 vestackih 
Zemljinih satelita, od kojih је na dan 10 aprila 
1960 godine jos 6 ostalo da kruze oko Zemlje. 
U 18 pokиsaja иopste nije иsрео. U satelitu 
Spиtnjik П krиzilo је ро prvi put и istoriji zivo 
bice - i kerиsa Lajka. Sateliti sи, osim poda
taka о temperatиri, kosmickim zracenjima, me
teoritima i radu Lajkinog organizma, preneli 
na Zemljи kroz etar i prv·e Zemljine snimke sa 
svojih pиtanja krиzenja, kao i reemitovali ra
dio emisije s.a Zemlje zabelezene na svojim 
magn·etofonskim trakama. Osim ovoga, роmоси 
vestackog Zemljinog satelita izvrsena sи i prva 
geodetska istrazivanja oko иtvrdivanja tacnijeg 
oblika i velicine Zemlje, odnosno tacnijih poda
taka о njenoj spoljasnosti, ра је do~bijeno da је 
Zemlja, kako se to popularno kaze, pomalo krи
skolikog oblika. 

Jedna raketa pogodila је 14 septembra 1959 
godine Mesec а drиga, postigavsi mogиcno.st oti
jentisanja u prostorи prema Sиncu, sцimila је 
7 oktobra i drиgи, dosad sa Zeпllje nevidljiv1.1 
stranu 1\'Ieseca i poslala nam snimke pиtem ra
dija, kada se vratila и blizinu Zeщlje, oko koje 
је ostala da krиzi. 

1 
1, 
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Najzad, rakete-nosaci, dostigavsi brzinн 
oslobadanja od иticaja Zemljine teze lroja iznosi 
priЬlizno 11,2 km/sec, pretvorile sd svoj kori
sni teret sa instrumoentima u З male ve8tacke 
planete koje kruze oko Sunca u putanjama iz-

-------------------- ВАСИОНА VIJI, 1960 број 2 

medu Zemlje i Marsa u dva slиcaja i izmedu 
Zemlje i Venere u jed.nom slucaju1). 

1) Iscrpniji pregled dat је hronoloskim redom 
и taЬlici 1. 

TaЬlica 1 

Kosm.iJCka raketa 

Sputnjik 1* 
Sputnjik 2* 
Vanguard TV. 3 · 
Enфloтer I 
Van'g:uard ТV. 3Ьis 

Explorer П 
Vang,uard I 
Explorer ПI 
Vanguard TV. 5 
Sputnjilk: ПI* 
Vanguatrd SLV. 1 
Van1guard SLV. 2 
Explorer IV 
Lunar Рrо/Ье 
Explorer V 
Vangua~rd SLV. 3 
Pioneer I · 
Веасст 

Pioneer П 
Picme:er- IП 
Atlas-Score 
!.Juinjik r (Meeta) 
Van•g:ua.rd II 
DiSikoverer I 
Piooe-er IV 
Discoverer П 
Vanguard SLV. 5 
Discoverer IП 
Van'g!Ll'a'I'Id SLV. 6 
Disco•verer IV 
Exiplorer V 
ЕЕ:юрlщеr VI 
Discov/ rer V 
Ве-ас оп 

Discoverer VI 
Lunjik П (Mu:nja)·* 
T.ransit 
Vang•uaxd III 
Lunjiik !П* 

EX1plorer VII 
Discoverer VII 
Discov€rer VIII 
Atlas-kЬl:e 

· Discoveтe.r IX 
Discoveтer Х 

Mi•das I 
Pioneer V 
Ex~plorer VIII 
Tiros 
'Dransit I В 
Di-scoverer XI 
Mida:s П 
Echo 
Sputnji:k IV 

Datum 
· lansiranj а 

4.Х.1957 

3.XI.1957 
6.XII.1957 
31.!.1958 
5.II. 1958 
5.III.1958 
17.III.1958 
26.III.1968 
28.IV.1958 
15.V.1958 
27.V.1958 
26.VI.195·8 
26.VП.1958 

17.VIII.1958 
24.VIII.1958 
26.IX.1958 
ll.X.1958 
23.Х.1958 

8.Х. 1958 

6.XII.1958 
18.XII.1958 
2.!.1959 
17.П.1959 

28.II.1959 
3.III.1959 
13.IV.1959 

3.VI.1959 
22.VI.1959 
25.VI.19,59 
16.VII.1959 
7.VIII.1959 
13.VIII.1959 
14.VПI.1~59 

19.VIII.1959 
12.IX.l959 
17.IX.l959 
18.IX.l959 
3.X.l95·9 
13.X.l959 

' 7.XI.l959 
20.Х.19'59 

26.XI.1959 
4.II.1960 
20.II.1960 
26.П . 1960 

ll.III.l960 
23.III.1960 
2.IV.l960 
13.IV.1960 
16.IV.1960 
24.IV.l9·60 
13.V.l9•50 
15.V.1960 

* SSSR, ostali lansirani iz SAD 

Vestacki sateZiti i kosmicke тakete 

Datlwn 
pada 

4.!.1958 
14.IV.1958 
6.XII.1958 

5.II.1958 
5.III.1958 

27.VI.1958 
28.IV.1958 
6.IV.1960 
27.V.1958 
26.VI.1958 

17.VIII.1958 
24.VIII.1958 
26.IX.1958 
13.Х.1958 

23.Х. 1958 

8.XI.1958 
7 .ХП.1958 

30.XII.1958 

5.III.1959 

26.IV.1959 
13.IV.1959 
3.VI.1959 
22.VI.1959 
25.VI.l959 
16.VII.1959 

13.VIII.1959 
. 14.VПI.1959 

20.VIII.l959 
14.IX.1959 
17.IX.1957 

26.XI.195;9 
II.1960 
26.XI.1959 
II.1960 

26.!!.1960 

12.V.1 9GO 

Napomena 

Prvi ve8ta.Cki satelit Zemlje 
Prvi let zivotinje na satelitu 
N euspeo, nije poleteo 
Prvi ameriCki satelit 
Let trajao 57 setkttmdi 
Neuspeo, cetwti stepen nije radio 
Pтvi uspeli satelit Vang.uard 
Potvrdio .postojanje radijacionog pojasa 
N€uspeo, tтeci stepe.n nije radio 
Prvi satelit teZak preko 1 tone 
Neuspeo, nije ,wbacen u orЬitu 

N euspeo, p.re vremena p.restao rad motora 
Dao taene podatke о radijacionom pojasu 
Leteo samo 77 sekundi 
Leteo samo 659 se!lшndi 
Mozda nije uop5te ~ао u orЬitu 
Dostigao visinu 127.000 km 
Neuвpeli p:rvi .pasivni .radio satelit 
Leteo sa-mo 42,4 minuta 
Dostigao visrnu 102.000 km 
Prvi komunikacioni :relejni satelit 
Prva kosmicka raketa oko Sunca 
Prvi Vanguaтd u pravoj velicini 
Prvi polarni satelit 
Prva americka kosmicka raketa 
~ru·gi polarni satelit 
Neuspeli poklusaj lansi:ranja 2 satelita 
Nije u·sao u oгbltu 

. 1'\ije us ao u orЬitu 

'Nije postigao brztnu !ЮrиZenja 
Unisten posle 5 i ро sekun·di 
Lopataste sunca:ne (:elije 
Neuэpeli povratak na Zemlju 
Neuspeo ulazak u orЬitu 

Neuspe1o spasavanje lkaips•ule 
Prvi ipad na Mesec 
Prvi neuspeli navigacioni satelit 
Dru;gi Vanguar·d normalne velicine 
Prvi snimak druge st·rane Meseca 
Nosac mnogobтojnih instrumenata 
Pola.rni satelit 
Pola•rni satelit 
Nеш:рео 

Ne·uspeo polarni satelit 

Neнspeli izvidacki satelit 
Usao u o11Ьitu i:шnedu Zemlje i v-enere 

Snimio Zemlju sa 640 km visine 
Navi.,gacioni satelit 

Neuspeo 
Proba her meticke kablne 
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Sta се doneti neposredna Ьuducnost 

Nezahvalan је ро~ао davati ma kakve pl,o
gnoze, pogotovu u astronautici, u kojoj se do
gadaji filmskom brzinom smenjuju i cesto mogu 
da demantuju i najsmelija predvidanja. Medu
tim, neka dostignuca astronautike koja nepo
sredri·o pretstoj-e mogu se v·ec sa sigurnoscu 
nagovestiti, ne samo jer pretstavljaju dаИе 
logicne faze razvoj а tehnike vasionski·h letova, 
vec i sto su obuhvacena postojecim pгogramima 
izgradnj·e kosmickih raketa koji- zahtevaju' zbog 
svoje slozeпosti, niz godina do konacne realiza
cije. 

Tako se za 1960 godinu moze ocekivati ne
koliko novih uspeha: prvi napori u lansiranju 
coveka u vasionu (bilo u okviru americkog pro
jekta »Merkjuri« ili .nekog sovjetskog projekta), 
zatim €Ventualno iskгcavanje instrumenata na 
Mesec i нb~civanie vasionskP. stanice u putaniн 
kruzenja oko njega, najzad lansiranje prvih 
sondi drugih planeta i to u pravcu planete 
Venere. · 

Istina, јо8 se ne moze ocekivati da се covek 
biti postavljen и satelitsku putanju, u kapsuli 
koja се se, naravno, moci spasti, vec се biti 
lansiran и her:metickoj kabini opremljen'oj pa
dobranom za spusta:pje, do visina reda 100-200 
km, ро cisto bali.stickoj putanji. 

Sleta·nje na Mesec i kruzenje oko njega 
treba da budи ostvareni zahvaljujиci raketnim 
motorima za koeenje odnosno upravljanje, na
zvanim retro-raketama koji bi bili ukljucivani 

. i iskljucivani u odr•edenom trenutku, najpovoЧ
nijem za kocen(e)u cilju sletanja ili za ma.nevrl
sanje. Ovo treba da se ostvari иz pomoc v·ec 
usavr8enih Eйektronskih uredaj а za samonavo
denje kod ovih roosrnickih raketa. 

Na kraju, pokusaj Ьliskog izvidanja Ma.rsa 
s·am nam se .namece ove godine. Naime, kako 
to taЬlica 2 pokazuje, postoj·e tacno odredeni, 
nekoliko dana dugi periodi u kojima је moguce 

2.7 

domasiti Veneru ili Mars, nama najЬlize pla
nete, uz minimalni utrosak goriva, ро polu
elipsastoj putanji koja zaobilazi Sunce. 

TaЬlica 2 

Datumi povoljnog polozaja za najekonorr~:icniji le~ 

Let Zemlja-Veneтa 
13.!.1961 
16 .VПI.1962 
28.III.l964 
27.Х.1965 
5.VI.1967 
11.!.1969 

Let Zemlja-Mars 
1.Х.1960 
16.XI.1962 
23.XII.1964 
26.!.1967 
28.II.1969 

Nazalost, ovi povoljni periodi ponavljaju se 
и vrlo dugim razmacima vremena koj'i iznose, 
za Veneru - 19 meseci а za Mars - preko 25 
meseci. 

Da ·bi donekle nadoknadili prednost koju је 
SSSR nesumnjivo stekao u vasionskoj tehnici, 
SAD su preko svoj·e N acio.nalne uprave za vaz
duhoplovstvo i vasionu (NASA) postavile sirok 
desetogodisnj i plan lansiranja satelitskih i _kos
mickih raketa (vidi taЬlice З i За). Iz tablice З 
vidi se plan iz 1958 godine koii daie sam() 16 
pokusaja ·za 1961 godinи, dok tab!_ic~ За pr,et
stavlja najnoviji plan NASA-e kон Је pov·ecan 
.na 29 pokиsaja и toj godini, od.nosno skoro 
иdvostrиcen. 

Tablica 3 

Program lansiranja americke NASA-e и 1960-61 
godini 

Vrsta letelice 1960 1961 

Sateliti uapste 8 3 
Vasionske sonde 4 1 
M'eseceve son•de 2 2 
Sateliti za vezu 1 3 
MeteoroloВki sateliti 1 2 
Opitne letelice razne 4 5 . 

Svega: 20 16 

Т а Ь 1 i с а За 

Desetogodisnji program vasionskih lansiranja americke NASA-e 

19б0 1961 1962 19бЗ 1964 1965 .196б 1967 19б8 19б9 
1 + 2+ З+ 4+ 1 + 2+ З+ 4+ 

Redstone 1 2 3 2 
ЈШlо П 1 3 
Atlas 2 1 2 б 
Тhor-AЬle 2 

, · Atlas-AЬle 1 1 
Scout 4 2 2 б 6 б б б б б 6 
'l'hor-Delta 1 1 2 1 5 
Тhor-Agena В 1 6 б 6 б б б б 
Atlas-Agena В з 4 5 б 3 12 12 12 
Atlas-Cen taur 5 4 ' 5 6 9 
Satum 2 2 з 4 4 4 4 4 
Nova 1 2 

Svega 12 29 28 23 25 28 28 28 29 30 

. + Kvartal 

! i 

1 
1' 
1 1 

, 1 
1 

! 
1' 

1 
1,1 
'1 

1] 
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'J:'reba napoтnenuti da ovi ambiciozni plaпovi 
ne zahtevaju samo o_gromne i·adne kapacitete, 
уес pre svegJ. skok н kvalitetu tehnike (i k \T al1-

-titetu narc:~.тno) koji se nnrocito ocigledno izra
zava u potrebi izgradnje ogro:nnih rak~tnil1 
motoгa potiska od vise s totina, рэ i hilj ada tona. 
Radovi nэ. nj iг-- ~ uvcliko su u toku. Narocito 
n1пogo nade _p o!.aze se, pritom, u primenн t-ec
пog vodonika lшо goriva, ali se isto tako uzur-;
baп:o radi i na 0'3tvarenju prvih raketnih motora 
na atomsko gorivo. 

Iz ovog, а нzimajнci u obzir i ·dosadasnja 
postignиca SSSR-a na роlјн raketne tehnike i 
astronaиtike, moze se sa prilicno- poиzd-anosti 
primiti i d.atнmska prognoza za naredne etape 
н osvajanjи vasione. prikazane н taЬlici. 4. Pri
tom se moze OPravdano ocekivati da SSSR si
p:urпo prednjaci Ъаr и prvim narednim godi
nama. zahvaljujuci ne samo stecenoi prednosti, 
neP-'o i daljim ulanskjin napoгima ulozenim na 
ovom ро1ји delatnosti. 

TaЪlica 4 

Predvideni rokovi ostvarenja etapa astronautike 

1959-60 Vasionэke :;;nndP bez ·тюс:;аdе - .Sateliti za 
naucna jg.r.iti·"qnia - BJi~,1~ i "' "' ~··""asaj 1'/I·c
seca - Sateliti za snimanje oЬlaka 

1960-67 Sateliti Ье?. .pos ::~ ·de za vezu, meteoroloska 
is-pitivania i navigaciiu - Sonde za Ьlizinu 
Venel'.'P i Marsa - Mesecevi sateliti 

19G1-68 Sateliti Ьеz pos~-'de za geodetska istrazivanja 
i izvidanje - Covek na sa tel-i tи 

1962-69 13liski ·Dromasai Marsa i VP.nere i e"rent. 
kr.иl7.enje oko n.Ш1 - Pad na Veneru i Мю·s 
- Komerciiallni sateliti za prenos vesti 

196~~70 Pnyr::~t::~k MesP~'>P.Vih ~::J.tPlit~ - ~tac'ionarni 
televizioni sd.telit - Opiti sa jon~lrim pogo- . 
nom vasionskih letelica 

1964-71 Sletan.ie sonde na Mesec i povrat::~ik na Zem
ljiUJ - Ula~Zak son·di и atmosfere Marsa i Ve
nere - I~""iti"anie V::\sionS'kih nu(k-le::~mih 
raketa ~ Vasionske stanice sa 2-3 Cla-na 

. posa,de 
1965-72 Su.nceva sonda - Sonda za iЬlizinu Jsucpitera 

- Vasion~Ц:;::j :::onda· do iza i.vir:e Sнn~evo~ si
:;;temя. - Autп-matSika voziJя ist.razнju J\I[P.se-c 

1'966-73 Slet~ni<=> srm.ГI.i n~ Матs -i Veneru - Velika 
vяsi.onska J::~:boratoтiia oko Zemlje 

1967-73 ObJetanje coveka oko Meseca - ·Vasionske 
leteH~e sa oposadorm za SJVrhe od•brane Ш 
na.D::t•da 

1968-74 Va.sionska stani·ca - posrednik za let na 
]\l[es•ec 

1969-74 Covekovo sl~tanie nя Mesec s povтatkoш -
Prvi covekovi letovi u vя.sionu iza Meseca 

1970-75 B~za na Meseou - Prvi covekovi letovi na 
Mars, Venerи i dalje 

ВАСИОНА Vlll, 

Neizbezna stvar u daljem _razvoi1.1 astronaи
tike postace primena vasionskih letelica, pre 
svega satelita, u vojne svrhe i to za izvidanja 
zemlje, rano иpozorenje о mestima lansiranja 
medиkontinentalnih vac1enih pгojektila i vezи . 
Ove prognoze nisн proizvo-ljne, jer se oslanjajи 
na mnoge projekte od kojih su neki vec dovr
seni i U' fazi proveravanja, kao npr. televiziski 
izvidacki satelit Tiros i drugi. 

· Ponekad, kada se sa skepsom primajи sve 
astronauticke prognoze, gubi se iz vida da vec 
danasnja raketna tehnika иglavnom raspolaze 
mogиcnostima za izvrsenje lansiranja vasion
skih sondi cak do planete Jиpiter (vidi ta- , 
Ьlicu 5). 

Ali, nesto drukcije stoji jos stvar sa coveko
vim letovi~a u vasionи. 

ёovek и vasioni 

ProЬlem coveka u vasioni i njegove a~tivne 
uloge u daliim letovima vec se akutno postavlja. 
Njegovo obezbedenje postavlja povecane za
hteve koji se odrazavaju pre svega na povecanoj 
tezini koju kosmicka raketa treba da ima usled 
c~ovekovo~ prisиstva u njoi. kao i u potreЬi 
n.iene vece pouzdanosti. Iz taЬlice 6 vidi se da 
tezine ovih leteli~a и pol-etanj1.1 nisи to-liko pl·e
terane, ukoliko se uspe da se sa koriscenj em 
.visokoenergetskih i nиklearnih goriva poveca 
brzina istican i а mlaza gasova raketnih motora; 

· sa dana8njih 3 kmls, na 10 kmls i vise, sto nij-e 
nem6guce ucni ti. 

Dиgo traj anj е letova, cak i u okvirи na.Seg 
planetnog sistema, postavlja nove probleme, pre 
svega za covekovи иdobnost i psihicko stanie. 
zbog izolovanosti pune opasnosti~ ·neizve.snosti i 
1110rюtonije и tesпom prostorи kabine. То d·o
''odi, osim to~a. do_ glomaznih zaliha kiseonika. 
hrane i vode koje је potrebno p·oneti za sva:kog · 

- 1-l.CJna posade i sto se penje na citavih naimanje 
R kp ро coveku na dan (ро dт. Strugholdн)~ а 
sto izvesni strucnj aCi za vasionsku medicinи 
smatrajи optimistickim vrednostima. 

- )Prisиstvo coveka, iako sa tolikim zahtevima 
i toliko osetljivog na izvesne poreme6aje koji bi 
mogli nastati tokom dиgotrajnog puta, potpuno 
је opravdano, posto је on ustvari »najsavrsenija 
masin-a« ukoliko se trazi prilagodavanje najneo-

Tablica 5 

Danasnje ocekivane mogucnosti nosenja 

V aalg;u-aгd 

Tezi-na 10.000 
Potisa'k 12.700 
Pa·d na Mesec ili oko Meseca 
Mes-ecev satelit 
Sleta.nje na Mesec 
Venera - Mars (dobacivanje) 
J •tlopiter (dobacivaa1je) 

korisnog tereta 

Jиpiter С 

do 2.700 
34.000 

рот.оси vec 

Tl1or 1 Ј tlpi ter 

45 ::1 0() 
68 .000 

22,7-363 
6,8-227 
4,5-136 ,_ 

11,6-272 
4,5-182 

ra.zvijenih konstrttkci ja 1-aketa (:k.g) 1 

Atlas/Titan ? 

90.600 
136.000 680.000 1,360.000 

272-1360 5.900 11.700 
136- 680 2.720 5.900 
91- 453 1.810 3.630 

227-1170 5.440 10.400 . 
136- 680 1.130 2.270 
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cekivanim situacijama, menjanje izvesnih 
plaпova i d,onosenje odlиka prema odredenoj 
novonasta1oj okolnosti. On znatno doprinosi, 
potpomognut naravno instrumentima, da se 
otklone neizbezne greske i kvarovi u sist-emu 
vasionskog broda tokom samog leta, kao i da 
se poboljsa tacnost navigacije. Preciznost vode
nja aиtomatskih · kosmickih raketa najbolje 
ilиstruje taЬlica 7 na kojoj se vide otstupanja 
odn. promasaj ciljeva и vasioni koje mogu na
stиpiti i od vrlo male pocetne greske. 

TaЬlici 6 

Potrebni odnosi masa vasionskih letelica za pojed-ine 
zadatke. (U ta>Ьlici su date pocetne mase za 6 t u opo
vratku na Zemljи - oposlednja dva primera dajtt 
vrednosti za povratak 1 putnjka и letelici tez. 1 tone ; 
t.t posled_njem . stи.рси trajanje leta u danima) . 

Brzina isticanja шlaza m/s Dana 
3000 4000 5000 10.000 

Zemlja-Mesec 
Mesec-Z.emlja 
Mesec-Venera 
Mesec-Mars 
Venera-Zemlja 

Mesec-ortЬita 
Zemlja 

Mesec - oгblta 

vener-e-

Marsa -

1420 360 153 31 4 
15 12 10 8 3 

125 68 46,5 24 146 
780 278 142 44 259 

2510 690 276 64 146 
382 182 110 41 259 

1000 423 244 92 762 

Zemlja В172о 630 352 116 -971 
Mesec - ooblta Marsa -

orblta V enere - n Zemlja 1220 446 245 80 54Q 
Mesec - Veneтa -

Zemlja 1870 601 299 101 762 
Mesec - Mars - Zemlja .2432 790 410 125 971 

TaЬlica 7 
Uticaj greske и brzini od 0,3 m/s па promasaj 

Vrsta za·datka Promasaj 
(km) 

Medukont. 
projektil 
Me-sec 
Me:rtktш
Venera 
Mars 
Jupiter 
Saturn 
Uтan 

1,8 
36-ню · 

72.500 
45.000 
36.000 

118.000 
360.000 

1,27о.иоо 

Precnik 
(km) 

3.476 
5.000 

12.400 . 
6.780 

139.760 
115.100 
51.000 

Polupree. 
sopstv.pre
ovladиjuceg 
grav. polja 

(km) 
64.000 

150.000 
600.000 
600.000 

48,1 mil. 
54,3 mil. 
50,7 mil. 

Naravno, covek ne sme, bar и prviп1 letovi
ma, biti ostavljen sam sa svojom letelicom, m·a 
koliko ona bila opremlj·ena savrsenim automoat
skim иredajima, vec treba da se oslanja na pra
cenje sa Zemlje, konsultacija sa stabovima 
naиcnika koji се saradivati tokom citavog leta 
i proracune koji се uticati naroeito na tacnost 
njegovo'g leta и povratkи. Ovo се biti posebno 
kriticna faza leta, ako ne mozda i nesigиrnija 
cak i od samog po-1-etanja sa Zemlje ili sletanja 
na иdaljeni cilj риtа. 

Dalje perspektive 

V-ec iz prethodnih tablica prilicno se ј asnq 
mog1a sagledati panorama . astronautike za sle
decih dvadesetak godina. Sta nam, pak, krije 
dalj а buducnost? 

Racиni su pokazali da се orijentacija na ve
like vasionske letelice, teske desetinama hilj ada 

Јюnа, koje porecu i ubrzavajи kroz vazduh иz 
pomoc пabojnomlaznil1 motora, koriscenjem 
atomskih motora, znatno smanjiti jos нvek 
cgrcrn.ne odnose masa kod vasi·onskih letelica. 

То се dovesti, konacno, do zaista ekonomic
nil1 ри tЂickih i teretnih vasionskih brodova, za 
koje se racиna da се prevoziti coveka, recimo 
do Meseca, jevtinije nego mlazni avion -danas 
s jednog k-ontirienta na drugi. 

N а svaki nacin, vec za dvadesetak godina, 
posle Mese-ca, stvoгice se covekove baze i na 
Veneri i Marsн а, zatim, ops-er"'v-atorije i na s-a
telitima udaljeпih planeta, kao i Ћа Sиnси naj
Ьlizoj plan-eti Merkиr. То се biti ostvareno jos 
do 2000 godine N ove ere. 

А dalje? Let do zvezda·? То је zas-ad pitanj-e 
п.а koje odgovor jos иopste nije mcgиce dati. 
S·.тakako, ·ocekuje se da се cov-ek u ovom sto-loecн 
s:·ati prve instrumentalne sond-e u. meduzvez
dani prostor, па prva izvidanja pнteva ka zvez
dama. Pri tom 0~1 се moci, prirodno, i da prima 
izvestaje ovih svojil1 glasnika, иz pomoc dzinov
skih radio teleskopa koje се do'cle sagraditi, kao 
i usavrsavanja na poliи elektronike. 

Sledeci vek, mozda, dace nam konacni od
govor na ovo pitanje, uz uslov da covek nastavi 
sa konstruktivnim radom i razvojem i stavi van 

, zakona ratove koji mн inace ргеtе ne samo 
sprecavanjem daljeg _prodiгaпja и kosmQs u d·o
gledno vreme, vec i totalnim иnistenjem . 

Ing. Vladislav Matovic 

L~NSIRANJE PRVOG VASIONSI{OG BRODA 

Sovjetski Savez postigao је nov uspeh u osva
janju vasionske tehnike: Prvi vasionski brod, ovoga 
puta bez posade, ali sa svim uredajima u hermetic
koj kablni u kojoj se nalazila- Iutka te:line coveka, 
lansiran је 15 maja uspesno u orbltu oko Zemlje, 
na visinu od z.20 kilometara. Ova kablna teslta је 
2500 kg а citav Iшsmiclti brod 4 tone i 540 kilogra
ma, cime је postao najtezi vestacki Zemljin sat~lit 
koji је stvorila covekova rtika do danas. 

Nije Ьilo pi"edvideпo da sc ltablna пorшalno vrat i 
na Zemlju, vec da . р о izvrsenom zadatku budc odvo
jena od koSinickog broda i рос11е sa spustanjem 
prema Zemlji, te izgori trenjem о nize, g.usce slojeve 
njcnc atmosfere.• 

Nekolilш dana posle la11siranja, kada su ispro
bani svi uredaji hermeticke kablne vasionskog broda 
ltoji treba· da jednog dana vasionsltom pilotu obez
b~de sigurni opstanalt u uslovima vasionskog leta, 
i~vrsen је manevar odvajanja kablne u cilju njenog 
silaska. Medutim, g·rcЗkom u orijentaciji prilikom ak
tiviranja motora za odvajanje, verovatno neke vrste 
kocecih retro-ralreta, ~ablna koja · se odvojila od ce
liпe, umesto da smaпji svoju brzinu i· pocne sa si
lazenjem, povecala је hrzinu i pocela da se krece 
ро znatno ekscentracnijoj orblti or:.o Zemlje. То zna
ci а.~ је, ujedno, povecala svoj vek kruzenja oko 
паsе planete. 

Ovaj mali neuspeh nimalo ne zasenjuje Cit2.v po
~.;Ihvat, ite samo sto se tice korisne tezine ubacene 
и putanju lп·uzenja oko Zemlje, vec i cinjenice da 
sэ u satelitskom letu vec ispituje prva hermeticka 
kablna sa potpunom opremom za ljudske satelitslte 
letove. Poznato је iz islшstva da su vasionski podu
hvati u prvim pokusajima propra~eпi sa olio 50 po
sto neuspeha, sto је prirodna posledica kod slicnЉ 
slozenih operacija sa jednon1 potpuno novom tehni
kom star:om tek nepune tri godine. 

Posled.nji uspell SSSR-a sa ·»sputnjik-brodom« 
potvrctuje prognoze da се . covek uskoro i sam da za-
koraci .п vasionu. ' 

11 
1' ! 

' 1 

1_ 
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Astronormija u Danteovoj Bozanstvenoj 
Romediji 

Izgleda mi da је pravilno shvatanje Dan
teove » Bozanstvene komedij е« nemoguce ako 
se, bar i najpovrsnije, ne osvrnemo n·ajpre na 
doba и kome se pojavio jedan od najvecih pe
snika и Citavoj svetskoj literatиri. То је doba 
slavne gotske ere, koja је ponikla iz romanske 
ere koja јој је prethodila. Dva stoleca (XII i 
XEI) nekada ocenjena od prosvecenih intele
kata Renesanse kao varvarska, nama se danas 
иkаzији kao period intelektиalnog i spiritual
nog budenja, slicnog Perlklovom dobu sta ~·e 
Helade. 

U toku od sv·ega nekoliko ·. generacij а u ovo
me periodu nizali su se jedno za drugim krsta
ski ratovi, gotske katedrale i pojavio se Toma 
Akvinski. Citavi su legioni velikih imena gotske 
ere: Abelar, Dzon Solsberi, Klervo, Rodzer Be
kon, Sv. Franja Asiski, Dante Aligieri. То su 
bila .stoleca. koja su dala poemu о Rolandu i 
»Bozanstvenu komediju«. Desetine hiljada 
omladinaca stremile su velikim uciteljima toga 
doba na universitetima Pariza, Bolonje, Sala-
manke i Toleda. · 

Gotski dиh u umetnosti najlepse se ogleda 
u gotskim katedralama. Hiljade detalja na ovi
ma sluzile su cilju izrazavanja bitno jedinstve
nog shvatanja. Srednjevekovna koncepcija 
sveta ~ila је da је Bogom inspirisana misterija 
и stanJu da se. izrazi velikom lepotom. Koncep
cija Renesanse је, naprotiv, apostrofirala ra
cionalnost koju stvara covek. XII i XIII stolece 
nalaze se izmedu· ove dve epohe. U njima se na
lazi i staro i novo. Staro u prolazu, novo u borbi 
za zivot. Simbolicno је da su ova dva stoleca 
dala Danteovu »Bozanstvenu komediju« koja 
је na sirokь spremala citaoce za zivot k~ji do
lazi, i Bokacov »Dekameron«, koji је ciljao 
samo na zivot na Zemlji. . . . . 

»Bozaristvena komedija« - grandiozna vi
zija Dantea - је delo koje od .XIII stoleca 
naovamo Ьljesti · neiscrpnom svetloscи. То је 
istoriska, moralna i politicka slika XIII sto
lecZt - ali р о svome filosofskome sadrzaj u ona 
obuhvata сео иniverzum. Zbog toga, iz·gnan i 
siromasan, Dante stoji kao jedinstveni genij_e 
medu pesnicima svih vekova. Za razliku od 

. »Ilijade« ili »Eneide«, и »Bozanstvenoj kome~ 
diji« heroj poeme је sam njen autor. Od prvog 
do poslednjeg stiha uvek је on na sceni, ne 
samo kao pesnik n.ego i kao pripovedac i sli
kar neshvatljivo ogromne materije sa puno · 
detalja. Rekli bismo frapantna slicnost sa got
skim katedralama. 
· Inspirisan opstim idejama svojih savreme
nika i prethodnika, Dante u svojoj poemi daje 
sin tezu religioznih veгovanj а svoga doba, poli
tickih principa, literarnih i umetnickih . shva
tanja i narocito tadas.njih shvatanja prirode -
tada:Snj е slike sveta. · ' 

Dante је doista gorostasna pojava rnedu pe
snicima, ne samo zbog sirine motiva u njego
vim delima i zbog razuma koji zauzima tako 
ogromnю mesto u njegovim stihovima, nego jos 
i s toga s·to је on mozda najveci humanista 
rnedu pesnicima svih vekova. Као takav on је 
svakako preteca Renesanse, koja се kroz lite-

. raturu prenositi velike tekovine razиma sa 
jedne uske privilegisane kaste u najsire slojev~ 
naгodr~ . 1-'l. tu је vec ut:in1o Dante и »Bozanstve
noj komediji<<, pre svega pisanjem n~ narod
·nom, ili kako se onda govorilo, vulgarnom je
ziku. Zbog ovoga, njegov nenadmasiv spev 
ostaje ka:o lep primer spajanja svih dиsa, svih 
lj udi, svih vekova. 

Bespravno bi bilo ako bismo se mi ovde upu
stili u tumacenje lepote umetnicke strane Dan
teovog dela, ali moramo naglasi ti da i danas, а 
to се biti jos i kroz vekove koji се dюci, umet
niбka l:epota zadivljuje svakoga, а njegove sa
vrsene tercine z:vuce kao najlepsa muzika Pa-
lestirne ili Vivaldija. · 

Ako, dakle, »Bozanstvenu komediju« shva
timo, da se prozaicki izrazim, kao neku vrstu 
enciklopedij е svega tada.Snj eg z·nanj а i svih 
kulturnih tekovina, nije nikakvo cudo sto и 
nj ој nalazimo i prilican broj astronomskih po
dataka а ne samo alegoгicnih pozivanja na nebo, 
na temu koja је od uvek svim poetama izvan- · 
redno sluzila. Jer nemoguce је, cini mi se, za
misli ti pesnika vezanog cvrsto za Zemlj u, za 
njene radosti i nesrece, а da se na svojim sti
hovima ne vine u vasionu, od vajkada prepunu 
najvecih i najcistijih stvari koje potsticu ma
stu i dаји ogromnog poleta koncepcijama. 

Mi cemo se ovih, cisto literarnih, motiva, 
naravno vrlo malo doticati, jer nam to nije ni 
namera а i kompetencija nam ne dostize dotle, 
ili kako lepo pesnik kaze - , ,al al ta fan tasia 
qui manco possa« - uz visoku mastи mi nedo
staju moci. Ali cen1o ipak morati skrenиti pa
znju na neke od ovih. 

Pre svega treba uoCiti da se svaki od tri dela 
poeme (Pakao, Cistiliste, Raj), zavrsava uvek 
jednom istom reci »Stelle« tj. zvezde. 

Poslednji stih I dela (Pakla) zavrsava se re
cima: »Е quindi uscimmo а riveder le stelle«
i najzad izidosпю da bismo ponovo sagledali 
zvezde. . 

Zavrs·etak П dela (Cistilista) glasi: »Риrо е 
disporto а salire alle stelle« - cist i p~iprem
lj en da se uspenj em do zvezda. 

I najzad kraj III dela (Raja), koji је i po
slednji stih celoga speva: L'amor che mиove il 
Sole е l'altre stelle« - ljubav koja pokrece 
Sunce i ostale zvezde. 

Bice nam svakako dozvoljeno da ovu cinje
nicu shvatimo kao da pesniku zvezde znace 
krajnji i najuzvis,eniji domet do lroga radost i 
lepota na kraju uvek stizu. 
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Pored toga, poslednji pomenuti stih otkriva 
nam interesantnи stvar, da је Dante smatrao i 
nas~ Sunce zvezdom. Shvatanje neosporno 

· veoma interesantno s obzirom na doba (XIII 
stolece) u kome је Dante ziveo i pevao, jer se do 
shvatanja da је i Sиnce obicna jedria zvezda 
doslo tek mnogo docnije. 

Mi . cemo se uglavnom pozabaviti astronom
skim podacima koji se mogи naci и »Bozan
stvenoj komediji« i to samo letimicno, uz na
vo·cienje nekoliko primera, jer nam za iscrpnija 
·izlaganja nedost.aje mesta. 

Prvo sto treba istaci jeste da sи sva tada
snj.a shvatanja о vasioni bazirala na Ptolome-

, jevom sistemи sveta, ро kome је nasa Zemlja 
srediste svega i koji је tek Kopernik oborio po
stavljajuci pravilno Sиnce и srediste oko ko
jega krиze sve ostale planete. Mora se nagla
siti da је ovaj sistem vekovima sluzio kao je
dini model za do15Wanje pretstave о svetн. Тај 
sistem је, dakle, kao neka vrsta spomenika 
~аnји, а spomenike treba postovati ma kakva 
drukcija shvatanja nailazila posle njih. U osta
lom i danas jos, ·preko 400 godina posle smrti 
Kopernika, astroriomi se svakodnevno sluze i 

. · Ptolomejevim sistemom pri odredivanju polo
zaj а planeta и odnosи na Zemlj u. 

Dante, shodno geocentricnom sistemu, sma
tra Zemljи kao nepokretnu и sredistu sveta. 

· Oko Zemlje kruze nebeska tela ро krumim pu
tanjama i to sledecim redom: Mesec, Merkur, 
Venera, Sunce, Mars, Jupiter i Saturn. Osim 
ovih sedam pokretnih nebeskih tela, koliko ih 
је onda Ъilo poznato, postoji zvezdano nebo tj :-
nebo zvezda nekretnica, а iznad ovoga zamislj а 
kristaloo nebo, koje naziva »primo mabile«. 'u 
saglasnosti sa skolasticarima, Dante и prvoj 
pesmi III dela (Raja) kaze da kretanjima ov-ih 
9 nebesa upravljaju mnogobrojni ·andeli, koje 
sve skupa zove inteligencijom, i koje svrstava 
ро nekom visem ili nizem hij erarhiskom redu 
prema tome da li sи ispod ili iznad od opisanih 
9. nebesa. Ali iznad svih stoji »cielo ~ quieto« -
~1rmament ili empireo koji je ' nepokretan. Sve 
Је ovo- izneto u I pesmi Raja koja је Danteova 
naucna ispovest. 
. . N а ovakav kosmican poredak Dante, u da-

lJ.I"m sv:ojim tercinama, uskladuje jedan alego
rtcan s1stem znanja, koga ро drevnom obrasc1.1 
deli u Triviиm i Quadrivium. U prvi иlaze gra-
~atika, dialektika i retorika, а ·u drugi aritme
ti~a, muzika, geometrija i astronomija i pored 
OV1h јо8 fizika sa metafizikom, moralne nauke i 
teologija. 

РАКАО, Х, 80-82: 

»Ма non cinq·uanta vo1te fia raccesa 
La faccia della donna che qui regge 
Che tu saprai quanto quell' arte pesa« 

- Ali go_spddar.ica koja o-pde vlada nece n~ pe
deset puta zazariti lice svoje, da Ъi saznao kako 
је teska ta vestina. 

Veeina komentatora ovaj teZa'k: stih оЬјаSпјаvа 
ovaJko: Gospqdarica Pakla је Prozern>ilna, IЬog.inja Me
seca. Jedno citcwo rpa1jenje njenog lica ormacava we-

те od mesec dana . tj. prЉliino !koliko · iznosi ј edna 
luna.cija - to је interva1 od rnlanog do m1adog Me
seca. Da!k1e ni ~а pedeset meseci ne moze se sav1adati 
nauika КОја OV•U pojavu ·iZJU!Cava! 

РАКАО, XVII, 106-111: 

»Mag.gior !Paura non credo che fosse, · 
Quando, Fetonte abandcmo gli :freni, 
Per che '1 eie1o, сот' appa!I'e ancor, si cosse; 
N е quando kaxo misero 1е reni 
Senti spennar per 1а sca1data cera, 
Grtdando '1 pa1dre а 1:ui: Ма1а via tieni.« · 

V еrијет da ni Faeton nije Ъiо и vесет . strahи 
kada је ispustio иzde иsled cega se nebo, kao. sto 
jos иvek izgleda, zapali. Ni kada nesтecni Ikarиs 
oseti da ти otpadose krila sa leda., иsled rastop
ljenog voska i Си оса kako ти dovikиje: па rda
voт si putи! 

Pll'ema 1egendi M1een-i P.ut је postao kada је ,Fa
eton, neve!Sto teraj·'U!Ci Sun.Ceve kocij·e; zapalio taj 
predeo netЬa. 

А Ovidije (u »Metafcmmozam.a«) veli '<l'a је Mleeni 
Put .postao us1ed toga sto se Ikarus suviSe priblizio 
su.nau i izgoreo. Iikaros, sin Deda1a, IP<)begao је sa 
ocean iz 1aviтinta na ostrvu Кritu, poanoeu krila koja 
је selbl iprilepio vosk:om za 1e<Ia. Kada se sutVise pri
·ЬliZio S'tmcul vosak se istopio i krila mJU' o.tpado.Se tako 
da se nesre6ni Irkarus strmo~1cwio u more а vosa!k 

· prodiUZi da teoo netЬam 11.1 oЬlilro M1eerщg Puta. 

РАКАО, XXIV, 1-5: 

In quella parte de1 gJovmetto anno,. 
Che '1 So1e i criln sotto 1' Aquario tempra, 
Е gH\ 1е notti а mezzo '1 di sen vanno; 
Quando 1a . 1Ьrina dn 5U 1а terra assempra 
L'im.magine di sua sorella Ьianca ... 

··, 

Ј 
. и оnоте dвlи mlade godine kad Sиnce potapa 

vitice svoje и Vodolijи, а noci trajи koliko pola 
dana; kada mraz па Zeтlji podrazava slikи svoje 
bele sestre. 

(Na ta1ijanskom је · srieg zenskog roda. Vitice ·znace 
figtпratiVIIl.o z.raci). 

- U ovo doba godine, koja· је tek роее1а, Sunce 
se na1azi iUJ zna1ktu Vodolije а njegovo zracenje vec 
pocilnje da јаса, tako da noe ne traje vise 14 casova 
nego sam.o 12, а to је p·o1ovina jednoga dana. 

SUlilce је doista u Vodoliji od 21 Januatra do 19 
febrwara. ' 

CISTILISТE, XI, 1-3: 

»NеП' Оl'!Га che non puo '1 ca1or ditш"'llo . 
Intiepidar piit '1freddo della Luna 
Vinto da Terra, е ta1or da Saturno ... 

1 

и саsи и korne toplota dana, pobe<tena Zemljom, 
а ponekad i Satиrnoт, ne тоzе vise da sтlaci 
hladnoeu sa Meseca. 

P.rema tadasnjim s·hvatanjima prirod!noj hladnoci 
ZEmlje, koja se rasbladuje na lkraju noei prido1azi 
rasbla~ujuei IU!ticaj · SatUJrn.ov, a1d sam.o ~ekada tj. 
kad.a Ьi se ovaj i'zdizao iznad ihorizonta pos1e za1aska 
Sunca. Ovo је Ьilo mi51jenje antiakih astro1oga. 

CISTILISTE, XXXII, 53-58: 

»Come 1е nostre piante·, q!Uando casca 
Giu 1а g.ran 1ulce miscћiata· con q11.1e1la 
Che raggia dietro alla celeste Lasca, 
Тuтgitd•e fauri: е poi rinnovella 
Di suo color cia·scuna, pria che il Sole 
Gi:tmga· li suoi corrier sott' a1tra stella ... 

l i 
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Као sto nase Ьiljke, kad na njih padne velika 
svetlost, pomesana sa onom koja zraci iz neb.~
skog cikova, nabujajи i zatim se svaka od n~t~ 
obuce s nova и nove Ьоје pre no Sunce na svo303 . 
putanji dospe mec! druge zvezde. 

Velika svetlost је ovde Sunce. Cik.ov је jedna 
r-iiЬa sa sreЬrnastom k.rlju5ti, koja ovde oz·nacava :z.?
dijacki znak Ri!Ьa, koji sleduje Ovnu·. Dak~e, ka~ ~е 
sunee u Ovnu tj . u prolece blljke pupe 1 do:bl)aJU 
ponovo эvoju svetJ..UI IЬoju itd'. 

CISTILISTE, I, 18-20: 

;Lo Ьеl pianeta, chad amar conforta, 
Faceva tutto rider l'oriente, · 
Velando i Pesci, eherano in sua scorta . .. 

Lepa planeta, koja podsttice na ljиbav 
I zasmeja.vase сео istok 
1 sijase iznad riba, koje sи је . pratile. 

Venera, planeta I]luьarvi, tkoja је tada . ЬНа u· sa
zveedw Rilha. 

C1SТILI$ТE, V, 37-39: 

V<l!POГi accesi non vid 'io si tosto 
Di !Drima notte ma.i fender sereno, 
Ne, Sol calando, · nu.vole d 'agosto ... 

- Nikad ne videh za~aтena isparavanja 
Da topise vazdиh и pocetkи noёi, 
Ni Sunce spustajttCi se kroz оЫаkе avgusta 
Z8Zarenim isparavanjima Dante ovde naziva me-

teore jer ih i srecmjevekovna fizilka tako n~iva. ~va
kako' :rhdsli na Perseide koji se oko 10 avgusta poзav
ljuju u velitkam ·100-oju. 

CISTILISTE, . IX, +.--6: 

»Di g.emme la эuа :6rc:m.te era luюente 
Poste in figиra del freddo animale 
Ohe con la coda perouote la gen.te ... 

Celo ти sijase od dragog kamenja 
Poтec!anih и оЫikи bladne zivotinje 
koja repom povrec!иje ljude 

Dra·go kamenje su oV'de zvezde u sazvezdu RiЬa~ 
koje su hladn.e zivotinje*) cija se najveea sn~.ga nalaz.1 
u rери:. Kada је SUIIl~Ce •U zn~ik;u Ovna, R1Ье . su . na 
isto'ku ra·no и zoro (Dante роешзе IX pe.smu C!stillst~ 
sa т.itc:m.om i njegovom supr;ugom (to зе Zora) ko)l 
dolaze sa istoik:a). 

RAJ, П, 29-31: 

»Volta ver me si lieta, сате Ьella: 
Dr~a la mente in Dio grata, mi disse, 
Che :n'ha eongiunti соо la prima stella .. . 

Okrete se prema meni vesela koliko i lepa 
1 тесе: иzdigni svoj zahvalni dиh ka Воgи 
koji nas dovede do prve zvezde 

Prva zvezda је Mesec. Ovo је prema Ftolomeje
vom sistemи S1Veta ро lkome se sve p}anete kre6и oko 
Zemje, а ·меsес је ovoj najiЬlizi. 

RAJ, П, ~2: 

•Ма ditemi: ohe son li segni Ьui 
Di q~Uesto c<mpo, che Ia1ggi·uso !n ten-a 
Fan di Cain favoleggiar altnii? · 

*) Ali moZda i SkOI'Pija·, k:oja је zimsko sazve.Zde. 

Ј<\ 
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AU recite mi kakve su to tamne pege 
Toga tela, koje dole na Zemlji 
Podsticu na fabule о Kainи 

Sa ovim и vezi stoji i РАКАО, ХХ, 125-128: 
>>'Ма vienne omai, ohe gia tiene '1 confine 
D' amJЬedue ·gli emis:peri, е tocca· 1' oode 
Sotto Sibllia, Caino е le spine, 
Е gia iemotte fu la Luna tonda ... 

Ali dodi sada, jer vec Kain sa njegovim trnovi-: 
tim tovaтom dolazi na ivicu obadve hemisfere i 
dodiruje more ispod Sevilje. А · juce је v~c Ьiо 
pun Mesec. · 

Sredn·jevek<Wna astronomija је Meseceve pege 
obja5njaJVala legendom da Kain, preme§ten ро kazni 
na Mesec, na ledima · tamo nosi ~VUJ tmja. 

RAJ, IV, 23-2:5: 

»Aneoc di dШ:>itaт ti d'li cagione 
-parer tomarsi l'aiП.ime alle stelle 
Secondo la sentenza di Platone . .. 

А imas i drиgi povod sиmnj.e . 
Da se dиSe izgleda vracajи zvezdama 
Prema Platonovoj sentenci. · 

Platon је tvrdio da du.Se ~pore nego ~~ unesu u 
coveeje telo VeC postoje i da SU ~ezdoe D]lhOVa !PГe
Ьivaltsta, а kada se od tela odvoje ponovo se wacaju
zve2'Jdama. 

RAJ, V, 93-95: 

»Quivi la Donna mia vid' io si lieta, 
Come nel lшne di quel ciel si misse 
Che .piu Iucente se ne fe il pianeta . . . 

1 videh Beatricu tako divnи 
Kada dospe и sjaj neba 
Gde i planeta postaje sjajnija. 

Ova planeta је Merlmr, ikoji је tolik? ~~~ SUJ?-
ca, da ga ~raei ovoga sjajem tolik.o nadзacЭ:)U ~а )U 
је wlo te5tko videti . . Kopemik је na samrtn1&03 po
stelji rekao da Меmш nikada nije video. 

RAJ, VIII,1-3: 

»Solea creder · 1о mondo in suo tperlclo 
Che la :Ьella Cirpri:gna· i1 folle amore 
RUig'giasse, vбlta nel terzo epkiclo .. . « 

Nekada је s.vet Ьiо navikao da veruje da lepa 
Kiparka zraCti. ljиbav sa treceg epicikla ро kome ona 
kruti . .. 

" Kipa.Iika је Venera za kоји Ovidije и »Meta:mor-
fozama« kaie da је rodena na Kipr:u. 

Epicitkli su krugovi u Ptol~ejevom ~ist·~U, ро 
kojima plan1ete kmurZe oko Zeml)e. Venenn зе lm'Ug 
treei .ро redu; pocev od Zemlje, koja је u centl'и, do
laze Mesec; Merkur ра Venera. 

RAJ, XXVII, 143-4: 

»Ма pr·ima che Genna ' tиtto si svemi 
Per 1а centesma ch'e lag.giи nelgetta ... « 

Ali рте nego Ј anuar, za · jedan jos neprimecen stoti 
deo, prestanё da Ъиdе zimovit. 

Veorria је interesantan stih, jer pokazuje da ~е 
vec и Da11teovo doba znalo da је julijansko raeunanзe 
vremena netaeno. Doista је julijanska godina Ьila za · 
je·dan stoti deo dana d~a, talko .da је poeet~ ~ · 
god.ine u svakome stole6uJ Ьiо pomeran. Meduttm lS2 
pravku ove gre!Ske izveo је Рара Grg.wr XIII t~~ 158 ··" 
godine. Tako ispraovljena · ova se zove gregoriзanSka 
.godina, koja је danas u цpotreЬi. · · 
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Као sto se moglo videti iz o-vo -nekoliko ci
tata, и poemi ima dosta pogresnih gledista, koje 
је savremena nauka likvidirala. Ali nas to ni u 
kom slucaju ne bi smelo odvesti na stranputicн, 
na kojoj bi se neko mozda zar i usudio da oma
lovazi grandioznu viziju velikog Fiorentinca. 
Ali »Bozanstvena komedija« nije toliko izraz 
ogromnog ·znanja, koje је tada bilo mogute sa
kupiti, koliko је ~icanstveno umetnicko delo 
cija се lepota ostati nenadmasena za sva vre
mena. 

Najzad mora se imati u vidu da је u toku 
covekov:og saznavanja neba, tako dubokog i 
tako bogatog, nauka napredovala gi,gantskim 
koracima, а to ј•е proces а ne stanje. То uosta
lom lepo istice i sam Dante u 106 stihu I pesme 
Pakla: 

,,Pero comprender puoi, che tutta morta 
Fia nostra conoscenza · da quel pЩlto, 
Che del futuro fia chiusa la porta« (Sada 

ces moci raztimeti da bi se nasa nauka potpuno 
ugasila onoga trenutka kada bi se zatvorila 
vrata buducnosti). 

Neophodno је, dak_le, pot!'ebno i nase dana
snje ambicije drzati u r:azumnim granicama. 
Ideje Kanta i Laplasa о genezi univerzuma do

, minirale sa vi~ od stю godina pre nego su obo
rene smrtnim udarcima novih saznanja. То је 
uvek tako i moguce је da се istu ovako пesrecnu 
sudlbinu docekati i najnovije teorije. Pod udar
cima ot:krica lome se u paramparcad okviri, u 
koje bi svaka generacija htela da urami besko
nacno grandiozan univerzum. I tako iznad rui
na ostaju najzad samo lepote u·metnickog stva
ranja medu kojima је svakako jedno od naj
vecih Danteovo pevanje. 

Prof. Dr. Raaovi(J.n Danic 

· TELEVIZIONI SATELIT TIROS· 1 

Pomocu rakete - nosaca . Tor-EjЬI, 1 aprila о. g., 
lansiran је televizioni satelit nazvan »Tiros 1«, sa 
poligona u Кејр Keneveralu, Florida. Njegov korisni 
teret u vidu 125 kilograma instrumenata kruzi oko 
Zemlje ро orЬiti koja se krece od 700 · km u perigeju 
do 755 km u apogeju. Snabdeven suncanim бelijama 
kao izvorima elektricne energije, ovaj satelit jos 
uvek emituje svoje snimke Zemljine povrsine, tac
nije receno snimke rasporeda оЫаkа, .uz pomoc svoje 
dve televizione kamere koje zahvataju snimcima po
jas sirok slшro 1300 km. 

Treci stepen rakete - nosaca Ьiо је staЬilizovait, 
prilikom ubacivanja u orЬitu, stavljanjem u obrtanje 
sa 125 obrta u minutu, medutim је to obrtanje, ka
snije, kod samog satelita, svedeno na 12 obrta, iz 
razloga snimanja. Osovine njegovih televizionih ka
mera paralelne su osovilii obrtanja, ра samo obrta
nje ne ·"pricinjava znatne teskoce prilikom snimanja. 
Medutim, posto је osovina satelita orijentisana u 
prostoru stalno u istom pravcu, to kame1·e nisu upe_-· 
rene prema Zemlji · za citavo vreme svog oЬilaska 

. oko nje koje је u poeetku trajalo 99,13 minuta. Po
seban a:atomatski sistem, prema tome, mora u sate
litu da omogucava snimanje Zemljie samo za vreme 
dok se ona nalazi ispod ltamera i to samo onda kada 
је osvetljena Suncem. 

lsto tako, osim ostalih uredaja ltoji obezbeduju 
uspesan rad televizionih uredaja, snimanje i emito
vanje snimaka, Tiros 1, paralelno sa slikama, daje 
i signale, na Oзnovu kojih se moze uvek utvrditi po
lozaj satelita, ра prema tome odrediti i koji је deo 
zemljine povrsine zahvacen na snimlш. Ovo је od 
posebnog znacaja radi identifikovanja polozaja оЫа
kа, jer cesto nedovoljno ostri snimci same Zemljine 
povrsine ne dozvoljavaju .razlikovanje geografskih 
oЬlika, na osnovu kojih Ьi se mogao tacno dati ovaj 
polozaj. 

Karakteristicno је i u ovom slucaju, da povodom 
tib snimanja nije ulozen nikakav protest od strane 
zemalja lшје su snimane, sto budi optimizam .u po
gledu daljeg statusa slicnih meteoroloskih satelita. 

Raketni motor sa tecnim vodonikom 

nova nada astronatitike 

Odelenj•e •preduzeca Pratt and Whitney koje radi 
po.d nadzorom ratnog vaz.duhoplovstva SAD, nagove
stilo је novu eru u razvoju raiketnih шotora, ispitiva
njem raketnog motora sa t~nim . vodoniikom. Sef raz
vojnog i istrэZivalckog · centra ove firme u Floridi, 
iskori·stip је •us.pele prdЬe na motoru »XLR 115« i dao 
tim 1p0vodom neke detalje u •vezi ovog neoblcnog ra
ketnog motora. · 

· Motor XLR 115 је n.e . samo prvi :ralk:etni motor 
koji !Гadi sa teбnim vodonikom, vee i-ma ta'kode i 
nov.u vrstu :pumpnog sistenia koji n'e zahteva pomoeni 
gasni generator. Motor је k.onstrudsan i iэpitan u 
neoeekivano kratkom vremenskom periodu: . ugovor ' 

_., о razvoju Ыо. је potpisatl n-eSto pre god.inu d<ша, а 
· , vec krajem 1959 godine ·Ьiil su ispitani !komora za 

s?gorevanje, p.UmJpe za vodщliik: i .lkiseonik, ventili i 
Sistem dovoda .pogon.Sk.ih rnaterija. Eksperi.mentalni 
-rnotori ra·dili эu nelkoliko m:inuta pri sim:uliтanim ,,а
sionskim uslovima, dostizul:i . potisak od 6800 kg i 

- specificni irn(puls za 30% vteei od onog ikoji se postiZe 
koriscenjem klasienih raketnih motora sa lrerozitnom 
~ао gorivom.· 

Osim toga sto је »XLR 115« prvi osvojeni raketni 
motor sa teбn.im vodonilkom, on је isto ta!ko prvi u 
pogledu tkoriscenja tzv. cik1usa goriva sa samonapa
janjem. Poznato је da veeina raiketnih motora odvaja 
jedan deo pogonSkih materija za sa.gorevanje u odvo
jenom ·gasnmn generatoru, da Ьi se oЬezbedio po;on 
tu.rbl·ni lkoja pokrece pumpe pogonskih materija. Mo
tor »XLR 115« nета pamo6ni gasn.i ·generator, te 
tako ne troВi deo ;pogonslkih mateпja na »nepтodиk
tivan rad«. Potrebna · snaga za tu.r.Ьinu odnoSino pum
pe, doblja se eikspanzijom vodonilka ko~i se koristi 
za hJadenje komore i mlaznika rnotш~a. Sistem radi 
na sloedeci nacin: teean vodonik ulazi u p-rostor za 
hladenje ikomo.re pri temperatwri od -253°С, rio иsled 
visolke tem.peratv.тe stvo,rene sagorevanjem sтeSe vo
donika i kiseonika и komori (3038°С), on se :Ьrzo .za
greva i pretvara •U .gas. Ovaj, sada .gasoviti vodonik, 
pod znatnim pritiskom, siri se u tu:rЬini koja ostva
тenu snagu 1koristi za pok:retanje .pшn!pi. Qvle, pokre
nиte turЬinom, uvlace i potisku.ju pogonslke mate:rije 
(teca:n vodonitk i tecan lki·seonik) u sistem. Znaci. go
·rivo ima dve uloge руе nego sto sagori u ikomori: ono 

! 
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hladi komoru i pokre6e pwnpe. Na !kraju, kada ·de
finitivno sagori, celokUJPila lkolicina ·goriva је isko·· 
riscena za p.roizvodlnju ikorisne sile - potiska. 

Visok specifieni impuls motora »XLR 115« potice 
ne samo od viso!ke energije teC:nog vodonika, vеё i 
od opisane ekonomiane щюtrеЬе ovog goriva. In~e-· 
njeri pтeduzeca lkoje је i:мa·dilo ovaj motor verujt[ 
da се raketni motor sa teanim vodonikom, upot.reb
ljen u srtednjem ili lk.rajnjem stepenu neJkog vasion
skog broda, · Ьiti u stanju da otpremi u vasionu kori
stan teтet nekoliko IPUta veci od onog !koji •Ьi se inace 
mogao poslati ikoristeei klasican ralketni motor sa 
kerozinom i teenim ik.iseonilkoon. Taiko naJpr. koristan 
teret interkontinentalnog 'ЬalistiO'kog projektila »At
las« mogao Ы da se Uldvostmci, Ш pak da mu se do
щ.et poveea, dodajuci motor sa vodonikom u: drugom 
stepen:u; slicno, koristan teret u dvostepenoj ra1keti 
»Тitan« mogao Ьi da se poveca za 100%, ako Ьi se 
sa.dasn.ii drugi stepen zamenio motoram koji .radi sa 
vodoniokom. U daljoj perspe!ktivi. vidi se velika Pt'ed
nost raketnog motora sa vodonikom pri :postavljanju 
satelita-stanica na putanju oko Zemlje (Radi se о 
projektu satelita-stanice lkoji Ы se »filksiтao« u pro
storu na odredenoj udaljenosti od Zemlje). 

Program razvoja motora »XLR 115« zapocet је 
od strane Ratnog vazd'U!hoplovstva SAD (NASA), koja 
~а је odabrala za vasion*i brod »Atlas-Centaur«. 
Dva ovaokva motora Ьiсе povezana paтa1elno i for-
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mirace dгugi stepen. Konstruisan је da obe~Ьedi me
l\:O sletanje na Mesec sa okorisnim teretom od 330 kg; 
ostavi 125 kg na · n1enastanjenoj orblti Meseca sa na- · 
red•nim ;povratkom instumentacije na Zemlju Ш, na 
kraju, istrazivanje atmosfere Veneтe i Ma·rsa. 

Nedavno је 1predloieno ·da se »XLR 115« upotre!Ьi 
kao pogonsiki motor ·cetvrtog stepena gigantske rakete 
»Saturn« (»Juno V«), za koju se oeekuj:e da се po
staviti 15 tona te.Stku labo.ratoriju u ·putanju dko Zem
lj.e ш се, pak, odn.eti 5 tona ikorisnpg tere·ta u cilju . 
ispitivanja drugih pla11eta. 

. Veliki za'<iaci postavljeni pr€Кl motOII' sa te:Cnim 
vodonikom zahtevali su ulaganje nekoliiko miliona 
litara Sikщюg teerюg vodoniika u istrazivaCike :radove, 
da Ьi se re.Sili proЬlemi rukovanja novim gorivom i 
obu~dala njegova visdka len.ergija. Osim ovi!h etkspe
rimeщata, znatna Ulaganja su uciiiljena i na razwoju 
p11rrn:pi sa ve1ikim ·Ьrojem obrta, koje таdе sa teenim 
' 'ndor1ikom. 

Nacionalna vaoouhoplovna i vasions:ka agencija 
(NASA) је vee trazila тaketne moto.re sa teenim vo
donikom koji mogu da ostvare potisalk od 680 t za 
pogon d.rugog i tre6eg stepena ralkete oprojelkta »Sa
turn« i verovatno је da се isto preduzeee uslkoro izaci 
sa motorom snaZпijim od »XLR 115«. 

Ing. D. Knezet,ic 

Edrob - sbolsbi rabetni motor 
Dosadasnje iskustvo amaterskog rЗketarstva poka

zalo jre da su, s jedne strane, elksperimenti Ьili ve
oma . opasni, а, s druge strane, velika veёina elksperi
menata doprinosila је veoma malo podizanju znanja 
eksperШnentatora. 

Celiane 'cevi sa ·cmkam i sumporom pokazale su 
da m<>Ze da dode do oZiЬiljnih nesreea, ра se tesko 
moze reCi da је to najЬolji i najsigtilr!Iliji nacin da se 
U!Ci о .raJketama. Мnogi nesreeni slu.Cajevi koji su se 
dogodili u toku poslednje dve godine prilikom ovih 
~peri.menata idu и prilog ovom tvrdenj·u. Као posle
dica svega toga u ·mnogim skolama se nije prislo 
proureavanju raketarstva. Medutim, veliki broj .daika
amatera se ozbllj-no interesuie i ,poku.Sava da upozna 
princ~pe raketarstva, ра је zbog toga potrebno u1oziti 
napor da im se to omog•uei na si~a;n i efilkasan na
cin. То 1Ьi, pre svega, trebalo da le.Zi na ·njihovim na
stavni<:ima, ali nastavnici danas nisu u moguёnosti 
da im oihez:Ьede potrebno vocstvo i pomo·c. Zbog to~a 
to 1postaje i :zaidatak industrije· da snabde nastavniike 
efikasnim sredstvi·ma za nastavu. 

PolkиSaj da se r~i :proЬlem iЬez'Ьedne nastaYe ra
ketarstva u visokim skolama i koledZima ucinj;en је 
formiranjem .grwpe Rotang Со~. koju sacinjavaju 
raketni inzenjeri i nastavnici. Program Rotang obu
hvata tri glavne ,gi~UPe: 

а) srednj-u s1n.Vd:entsku·, 
iЬ) visu studentsku i 
с) nastaV!Iliblru. 
Treba imati na 'U!miU da ртеd nastavnikom Iezi 

dvostruki .proЬlem: da iЬU!de u toku savremenih ,nauc
nih dostignu.Ca i da nade vreme i nacin da obuhvati 
i rprenese ta dostign.u:Ca u svojim predavanji-ma. Stoga 
јеdад efilkasan k;urs ralketarstva mora d·a ispuni sle
deee zahteve: 

1) da pri.pтemi nastavnilka da moz/ efikas.tю da 
()fN1 1ј1• . 

2) da se up.ravlja iprema s·rednjem nivou stude
nata, 

. З) da mozie da se ukljuei u .redovnu nastavu. 
Pored ovih zahteva nastava raiketarstva tre:ba 

da zadovolji i zahteve boljih studenata k:oji pokazuju 
izuzetno interesovanje. U tom cilju lkonstruisan је 
si,guran mtolski raketi;li motor »Edroc« i napisan ttdz-

b·enik UII1utra8nje i spoljne 1balistike raketa za visoke 
skole. 

Naziv »Ecloroc« је skraeenica za »educational roc
ket<< . 

Моtот radi sa pogonslkim sistemom: kom.primo
vani vazduh kao oiksidator i propan lkao gorivo. Ovaj 
sistem gas-gas izahran је iz sledeeih razloga: 1) lako 
se dovode pogcmske materije do ikomore za sagore
va.nje; 2) lako se uJЬriz.gavaju i me5aju u !komori za 
sagorevanje; 3) imaju uske granice sagorevanja i 
zbog toga visok stepen si·gurnosti; 4) pristwpacnost 
pogonsikih materija. Motor · је ikonstruisan na posto
lju 43 х 28 ст. Cevi za dovad .goriva su bakarne, а 
za oksidator aluminij:umSke. Sistem goriva vezan је 
za standaгdiDU propansku 'Ьосu ikoja se moze kuъ>iti 
н svakom stovaristu. Protok gariva и lkomoru za sa- · 
gorevanje ikontrolise se fP'l'eko АС solenoidnog ventila 
za 110 V. Bu:rdanova cev pdkazuje :pritisaJ.t goriva 
izna·d soleid·nog ventila; lkad nema pтotica.nja, to је 
J[)ritisak pare u jprop'ansikoj boci. Gorivo se pшSta u 
komOIГU za sa~orevanje lkroz kaHbrisane otvore sm~
stene U . Drednjem, ulaznom , delu komore (»glavi 
komore«), i uЬriz·gava se u kOimoгu lkroz jedini otvm: 
t1' centгu komore. Komprimovani vazdnйl · se dovod1 
iz iЬilo lkog izvora (laboratoriska Ьоса sa vamuho~: ' 
mali kompresor i slieno) · i to ;prreiko regulatora koJI 
moze da тegulise 'llilazne ~Dritiэke :do oko 240 at . do 
solenoidskog vlentila lkoji је pm"alelno rvezan sa ven
tilom ~oriva. Manameta:r pokamje regulisani 'PII'itisak 
oksi•datora iznad solenoidskog ventila. Kada је sole
noird otvorem.. oksildator se tjFQPtu.sta u lkomoru za sa
gorevanje. Norm.alno stezanje solenoida sluzi kao 
m~i otvor u: vod!u ok•~ i.~datora. Vazduh se .uЬrizgava 
11 !komoru ~amo 1kroz ier1~n otvor, i to na takav nar.in 
da moizvf'lde v.rtlog. Po8to se vazduh stalno vrti oko 
нnutra~rtiih zidmт:t komore za sar:!orevanje, а ~orivn 
SP. 'lliЬrize:ava d!UZ utz!dUZr\e oSie komo:r~. unutraS.n.H 
zi1d komonre је izolovan od ~asova · na visokoj temюe
ratJIJrri. Ovirn. nacinom uibrirz~avanja nehladena - alu
minijuim~ka ikoonora ov~ motora m<>Ze da . тadi pod 
ТJ.or.malnirrn usJmrim::t i hla:di ·se mirodnom ђloiЬo:dnom 
ko-nvekciiom . .Call( i 1ka•da IOOI!onskP materije sagore-: 
va jv: na tem'Peтatwri od oko 2000 С0• 

Gasoviti produlkti sa,g-orevanja izlaze kroz De 
Laval-ov mlaznik koji је iz:hu§en na standardni nacin 
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i uglavljen ·u lkoon~ za sagorevanje. Ova lkonstruk.
cija omogiUi:uje p:rostu zamenu mJ.azniik:a .. Na taj naCin 
moglU! da se proweavaj'UI :pramene perfurmansi usleid 
ra,zlicitih oЬlika i velicina mlaz111ilka. Pogonske m·ate
rije se pale u kamori pomoCu standardnog varniokog 
kalema. Pritisaik ·и kornori meren је ip!Г'eilro Ьuiгdo
nove cevi. 

U tdku rada~ pokretan је samo sistem Ji:omorte za 
sagorevanje. Vodovi za '<iovod goriva ·i oksidatora, 
jedini sastavni delovi koji drze siStem komore, naci
njeni su tako da deluju kao delovi QPI'!Uige. Kada mo
tor radi, sistem !k:omore pritiska jedn·UI g,umenu dija
f·ragmJU lkoja prekiriiVa otvor jedne cevi ispunjene 
teC:n.OIScu. Pritisak iz lk:amore na dija·fragttnu prouz.ro
kUJje pokreta.nje tOOnosti u cevi. Ovo pomeranje је 
aщplicirano u k81Pilamoj ceV1i koja је vezana za kтај 
prvte cevi, ра se na taj nacin ln1k>Ze ikapilarna cev ka-

, HЬrisati na velicinu potiska. 
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Hukov zakon pri \I)OIX1Jel"anju komore za sagorevanje 
i elektricna induikicij а lkod: · ikalema za vamice. Kada 
sћ1Zi kao U:Cilo za ~raketn'Ui tehniknl, onda se na Edro
ku pokazuje pre svega iz Clega se sastoji raketni mo
tor, ра s·e zatim motor pali da se vidi kaiko iz.gleda 
u rad'u. T01kom rada m<>Ze se menjatoi odnos sme8e 
oksiodatora i goriva oprigu§ivanjem ventila za ·dovod 
propana, ра se mog.u posmatrati promJene •U boji pla
mena, oЬlilku plamena, pritisku: u lk.omori i potisku, 
ako se pU'sti '<ia 1m0tor cadi sa razlicitim smesama, 
pocev od sme8e bogate oksidatorom., ,preko stehio
metriske do sme8e bogate gorivom. Uticaj oЬlilka mla
znik:a moie se !pOsmatrati moojanjem vise razlititih 
mlaznilka. 

Ovaj prog1·am sl!Шi za pr.ruZanj·e osno:vnih pojmova 
о raiketnoj tehnici proseenim studentima. Za napred
nije, 1bolje stuкiente, :UICHo se moze upotreЬiti ikao 

TAВLICA I 

pogonske materij·e -
protok oiksidatora - -
ulazni lplritisa!k dksidatora u lkomoru 
protolk: gori!Va - - - - - - · -
ulami pritisak goriva u komoru (390°С) -
pritisak ru: ikottnori 
optimalni odn.os sme'Se 
potisak - - - -
sp~ificni impuls 
izlazna iЬrzina - -
temperatura sagorevanja 

· Edlr()oC se pu5ta UJ raidi pomoeu samo jednog pre
kidaca \koji otvara оЬа solenoidska ventila i daje 
struju za vam.iou iz jedn.og ind!Uktora. Glavne karak
teristike ovog motora date su u taЬlici 1. 

N'eispravno .flшl.Џionisanj·e Ьilo koje vтste nije 
tdk:om :rada opasno. Naprimer kasno paljenje varnice 
·dove8ce do normaJJnog ili niikaklvog sagorevanja, · sto 
zavisi od sm~e pogonskih materija ;u komori. U toku 
deset aneseci razrade ovoga programa izvrS.en је niz 
ргОьа sa slabim fиinkcionisanjem da Ьi se o.ЬezЬedila 
potpщ:la sigumost !Гаdа. 

Edi-ok.tnoze da poslmi kao IU\Cilo na vise nacina. 
П tok!u 'tiO.Ьi~ajene ~olsk.le nastave na Ed!rok:w se pre 
paljenja mogu posmatrati i2Jvesni pri:nc~pi fizilke, ikao 
sto su elektroma~etizam u solenoidэkim ventilima, 

propan/vaz.oduh · 
0,0025 1Ъ/sek = 1,134 g/sec 
110 psia = 7,4 at 
0,00017 1Ъ/sek = 0,077 g!sec 
108 psia = 7,4 at 
80 psia = 5,4 at 
15,6 -
0,35 funti = 0,16 kg 
130 
4180 ft/sec = 1275 m/sec 
1050°R = 1930°С 

osnova za jedan rpotpuni kulrs ralketarstva, !koji Ьi se 
moZda odvij ао iU skolskom ralke1:mom kluЬu, pos1e са
sova. u oklviru talk:vog lk!uirsa na Edrokiu se mogu 
vrsiti kamplilkovani eksperimenti obu!hva.Ceni IPOSeb
nim udzbenikom. Ud2JЬenik se zavrtsava poglavljem о 
slooenijim, novijim pogonskim s~s~emim?- i ·namenj~~ 
је onim studentima fkoji su oz.bllJnO zюnteresovan1 1 

okojima се iblti od najlv'e(:e lkoristi aiko se odluce da rade 
na raketnoj tehnici. U udZЬenioku s.u oЬuhva6eni ipl'O
Ьlemi navilgacije lkormшiikacija i lkonstro!kcije letelica 
(vasic:xnskih Ьrodova). Stud'ent lkoji 1Ьulde prostudirao 
u~benik i prou!Cio rad sa Edrokoon Шnа.Се odli~nu 
teoriSku i elks;perimentalnu osnovu za raketnu tehnblro. 

(»Astronautics«, Feb. 1960) 
Bogdan Aleksic 

. Ј • 

Значајна отк'риhа noмohy висинских 

ракета, сателита и васионсних сонди 

САД 

1. Прва детаљна слика ултравиолетног Сунчевог 
сnектра. 

2. Прва потnуна слика тропске буре. 
3. Прво пробијаље екваторијалноr струјног слоја у 

· јоносфери. 
4. Прво утврђиваље Рентгеновог зрачеља у гор
љим слојевима атмосфере. 

5. Откриhе Ван-Ален-овог појаса зрачеља. 
6. Прва атомска експозија у васиони . (пројект 

Аргус). 

7. Прва геодетска истраживаља помтоhу вештачких 
Земљиних сателита у циљу добијаља основних 
података о облику и величини Земље. Добијени 
су тачнији подаци о спљоштености Земље. Пока
зало се да Земља има благо крушкаст облик. 

8. Први nрактични резултати са са!Гелитом за слаље 
података. 

СССР 

1. Први вештачки Земљин сателит. 

2. Први хитац у близину Месеца. 
3. Прво "тврдо" пристајаље на Ј'Л:есец. 

4. Прве слике друге стране Месеца. 
5. Први резултати у вези са претnоставком да је 
Земља окружена "Сатурновим" прстеном. 

6. Развој и успешна испаљивања ракета за метео
ролошка испитиваља, чији ј~ користан терет спа~ 
сен и опет употребљен. 

7. Први лет веhе животиље (пас Лајка) на сателиту 
око Земље. 

8. Први успешни старт васионске летелице опре
мљене великим бројем инструмената, способне за 
промену правца (Луник III). 
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Резултати истраживања no.м.o'hy ракета за висипска исnитивања, сателита и васиопских сопди. 

1 
САД СССР 

Горњи слојеви ат .мо сфере 

1. Мереље притиска, температуре, састава и ветра 
у горљим слојевима атмосфере на разним ме
С'rима, даљу и ноhу, у различито доба године, 
помоћу ракета. 

2. Густине ваздуха су могле бити израчунате про
рачу-.dаваљем путаља америчких и совјетских 
сателита. 

З . Покf}.зало се да је појас зрачеља вероватно уЗрок 
далеко више температуре ваздуха у зони поларне 

светлости у односу на температуру високих сло

јева атмосфере изнад средљих и екваторијалних 
области. 

4. 

5. Колебаља отпора ваздуха сателитима наводе на 
закључак о колебаљима густине ваздуха (мерења 
путаље Венгарда I и Спутника П). Ова колебаља 
сто ј е у директној вези са променама Сунчевог 
зрачеља (таласне дужине 10 с.м.), дакле, · са деј
ством Сунчевих пега. 

6. 

7. Иопитиваља густине ваздуха на · великим виси
нама помоhу сателита и ракета показала су да 
постоје разлике које су у вези са годишљим до
бом, добом дана и географским положајем. 

8. Величина дифузног одвајања испод и изнад 
Е-с':лој јоносфере мерена је висинским ракетама 
и добијене су веома ниске вредности испод Е
слоја а изразито високе вредности изнад висине 
ОД 110 ДО 120 К.М.. 

1. Мереља притиска, температуре, састава и ветра 
у горљим слојевима атмосфере на разним мести
ма, даљу и ноћу, у различито доба године помоћу 
ракета. 

2. Густине ваздуха у областима већих географских 
ширина могле су ·се израчунати на основу отпора 

ваздуха Спутљику 1 и Спутљику IП. 
· З. Инструменти Спутљика III су регистровали у се

верним областима јаку струју електрона ниске 
енергије која је узрок виших температура ·атмо
сфере у овим областима. 

4. Директна мерења густине ваздуха на · висин~ до 
355 к.лt помоћу уређаја на Спутњи~у III. 

5. 

6. Велики број мереља метеоролошким висинским 
ракетама у циљу добијаља атмосферских пода
така у сред:њеевропској, арктичкој и антарктич
кој области, показало је годишња и географска 
колебаља. Колебаља у вези са годишљим добом 
су различита · за поједине слојеве атмосфере. 

7. 

8. Мереље дифузног одвајаља испод Е-слоја пока
зала су слагаље са америчким посматраљима. 

Јопосфера 

1. Помоhу ракета з~ висинска испитиваља добијени 
су исцрпни подаци о електричној густини за мно
га места. 

2. Из радиосигнала америчких и совјетских сате
лита одређене су карактеристике распростираља 
ј.оносфере и распоред ел·ектронске густине. 

з .. . 

4. Изнад White Sands-a и Fort Churchill-a иденти
фиковани су тешки јони испод F-слоја помоћу 
висинских ракета. 

5. ' . 

6. 

7. ПоМIОћу Експлорера VI добијени су за фреквен
цију веома ниски мерни бројеви. 

8. 

1. Помоћу ракета за висинска испи~вања измерене 
су електронске густине испод и изнад Е-слоја. 

2. Електра:нске густине изнад ЗОО KJt измерене су 
помоћу радиосиrнала Спутљика 1 и Спутњика III. 

З.. Мереља Сnутљика · I · су nоказала да је електрон
ски број изнад максимума F-слоја три и по пута · 
већи него испод љега. 

4. Јонски састав јоносфере одређен је помоћу ви
синских ракета до изнад максимума F-слоја. 

5. Мереља Спутљика III су показала да на висини 
од 250 к.м. до 950 к.м. преовлађује позитивно на
електрисани атомски кисеоник. 

6. Утврђено је да је потенцијал сателита (Спутњик 
III) према дневној јоносфери износио - 7 V. 

7. 

8. Луњих П је показао да Месец има јоносферу. 

Mazneтno nоље 

1. Величине магнетног џоља Земље добијене су по
моћу Пионира I и Експлорера VI. Венгард III је 
послао многе драгоцене податке у вези с тим. 

2. Помоћу ракета за висинска истраживања изме
рене су на основу магнетског ефекта електричне 
струје у близини екватора, у Е-слоју и доњем 
F-слоју. 

3. 

4. Помоћу висинских ракета предузета су мереља 
магнетног поља Земље у области поларне све-
т лости. 

5. 

· 1. Величине магнетног поља Земље добијене су од 
Спутљика IП. 

2. 

3.Мечта је мерила магнетно поље Земље и љегово 
простирање у простору. ИзразИто опадаље је при
мећено на висини појаса зрачеља што је потвр
дило постојаље кружне струје ~оју је предвидео· 
још Чепман. 

4. 

5. Удар Луњика П у Месечеву површину показао је 
да магнетно поље Месечеве површине није веће 
од 50 гама. 
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Кос.м.и-чко 

1. Помоћу ракета добијенИ . су небројени подаци о 
интензитету и саставу космичког зрачеља и ље

говом дејству на материју на разним . местима и 
у разно доба године. 

2. Бројачима са сателита Експлорер и сонде Пионир 
измерено је зрачеље изнад атмосфере. 

з. Мерења космичког зрачења првих Експлорера 
довела . су ДО ОТКрића појаса зрачеља. . 

4. Појединости у вези са космичким ЗТ)ачељем као 
функЦијом · времена и места добијене су помоћу 
Експлорера Vl. Даље информације даје Екс
плорер VII. 

зра-чење 

1. У Совјетском Савезу извршена су мереља ко
смичког зрачеља помоћу висинских ракета. 

2. Космичко зрачеље измерено је помоћу совјетских 
сателита и васионских сонди. 

~· Извештаји Спутн:ика П показали су порр.ст зра
. Чеља са висином. (У то доба се овај податак није 
могао искористити.) ' · 

4. Спутњик П и космичке ракете пружили су IЮ
датке мереља тешких честица у космичком зра

чељу. 

Појас зра-чења 

1. Инструменти са Експлорера 1 су открили појас 1. Неуобичајено висок интензитет зрачења утврђен 
зрачеља. је nомоћу Спутљика П, нарочито на . већим ши

ринама. Спутљих IП је регистровао врло јаку 

2. Многи бројни подаци о појасу зрачеља добијени 
су помоћу Експлорера III и IV и сонди Пионир. 
Пионир 1 је измерио простираље појаса зраче
ља. Пионир III је показао да се сЛој састоји од 
две зоне. 

З. Пионир IV је показао да величина појаса зра
чеља расте после појачане петодневне Сунчеве 
активности, чиме је доказано да појас потиче од 
Сунчевог зрачеља. . · · · 

4. Испитиваља са Аргусом су показала да су по
једине унутрашље зоне појаса зрачења веома 
стабилне. 

5. Извештаји са Аргуса поткрепили су претпостав
. ку да унутрашњи слој појаса потиче од космич
ког зрачеља . 

. 6. Помоhу Експлорера VI добијен је дета~ан енер
гетски спектар појаса зрачеља. 

7. Висинске ракете су показале да су честице енер
гије унутрашљеr појаса зрачеља протони енер
гетскоr спектра, који се могу очекивати бета
распадањем неутрона. То потврђује претпостав
ку .ца чврсте компоненте унутрашљег пој аса воде 
порекло од космичкоr зрачеља. 

8. Експлорер VI, VIJ и Венгард ПI пружили су и 
пружају даље информације о појасу зрачеља. У 
спщьној зони запажене су јаче промене Реда ве-
личине интензитета зра~еља. · 

9. Радиолошки појас зрачеља није опасан у слу
чају пролаза кроз љега, али постоји велика опа
сност за неку васионску станицу која се дуЖе 
задржава у љеговој области. 

10. 

· Поларпа 

1 .. ИспиТиваља . висинсхим ракетама у ~љу студије 
електромаrнетских и корпускуларних зрачења у 

аурори. Нађено је ' да .ток неких зрачељц на ви
сини ~д преко 40 к.м. вишеструко премаща број 
примарног космичкоr зрачеља. 

2. о 

З . Честице спољног појаса зрачеља су вероватно уз .. 
рок поларних светлости. 

струју електрона у северним ширинама. 
. 2. Спутљик III, Мечта и други совјетски сателити 

и васионске сонде потврдили су америчка от
крића. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. · 

8. 

· 9; Појас зрачеља Jte сматра се радиолошки опасним 
у случају пролаза кроз љега, али rrостоји велика 

·опасност за неку васионску станицу која се дУже 
задржа:ва у љеговој области. 

10. Ицструменти Луњика 11 н;ису били довољно осет
ЉР.tВИ да .би утврдџ.џи __ појас зрачеља ОК9 Месеца. 

светлост 

1. 

2. Сnутњик II и Ш открили су Ј:ЈисокУ струју елех
трона ниске енерrије. Претпоставља се да је ова 
струја узрок врло високих температура ваздУХа 

у ов~ областима. 
З. Честице спољноr појаса зрачеља су вероватно уз

рок поларних светлости. 

Геодезија 

1: Посматраља са Венrарда I су показала да спљо- 1. 
штеност Земље износи 1/298,3. 

2. Посматраља са Венгарда I су показала да је 2. 
Земља крушкастог облика са купом високом 15 .м. 
на Северном Полу и УдУбљељем од 15 .м. па Јужно~ 
полу. Одавде се закључује · да је уместо течне 
плас~ности унутраШњост Земље чврста. 

~ Метеори 

1. Према ниској ·· бројној вредности микро:Метеора 1. Спутљик ПI измерио је nрилив материјала у· са-
утврђеној истраживаљима Експлорера и Пионира 
закључује се да прилив материјала износи 1000 
до .10 000 тона дневно. 

~· Венгард IП је у вези са тим пружио многе по
датке; 

rласности са америчким подацима. 

2. Совјетске хосмичке ракете су дале мноrе nо
датке .. 

1 .. 
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Астроно.м.ија 

1. Помоћу висинских ракета обележени су и утвр- 1. 
ђени извори ултраљубичас-rог . зрачеља. 

2. Сунчев сnектар фотографисан је и nосматран до 2. 
испод 303 А. 

3. Сунчева зрачеља мерена су у области Рентген- З. 
овог зрачеља. 

И страживање М е сеца 

1. 

2. 

з. 

1. Начиљене су nрве фотографије друге стране 
. месеца. . . 

2. · показало се да магнетно nоље Месеца није веће 
· од 50 гама. 

З. : Откривена је Месечева јоносфера. 

· Разли-чити ексnери.м.енти 
1; Низ исnитиваља са Аргусом. 
2. У горљим слојевима атмосфере избачени су на

натриумови облаци ради nосматраља и мереља 
зрачеља, ветрова и дифузије. 

3. РазЛичите хемикалије су избачене у горље сло
јеве атмосфере да би се nосматрале фотохемиске 
реакције. 

1. 
2. Натриумови облаци избачени су са Луњака П и 

III и nосматрани са Земље. 

з. 

Бистау'Чни ексnери.м.енти 

1. Различито семеље, воћне мушице и друге муве i. Изведени су ексnерименти са nсима и зечевима 
nренете су висинским ракетама у велике висине на великим висинама, nри чему су животиље 

и спасене по повратку. Веће животиље као па- исnитиване за време и nосле лета. 
цови и мајмуни употребљене су ради испитиваља 
nонашаља у таквим околностима. 

2. 2 .. У Спутљику П студирано је nонашаље Л~јке, на
рочито откуцаји срца и излучиваље зноја. 

Коиструкциоии nодаци 

1. Амерички сателити су nоказали да се темпера
тура унутар летелица може држати ниском. 

2. Пројект Скор доказао је моrућност далеких ра
дио веза. 

З. На основу мерених· вредности појаса зрачења на..; 
ђено је да се сателИти у појасу зрачеља могу на
електрисати на потенцијал од неколико стотина 
волти. 

4. Ерозија услед метЕюрита није озбиљан проблем. 
5. На Ексnлореру VI щ:nробан је телевизиски nре

дајник, . док су на ВенгардУ испробани неки кон
струкциони делови ј~дног метеоролошког сате
лита. 

6. 

7. Сунчане батерије су се · показале као одrоварајући 
извор енергије. · 

8. 

9. Изгледа да је оnасност од зраче:а.а за nосаДу ва
сионског брода који nролази кроз појас ·зрачеља 
релативно ниска, док је за сателите чија путаља 
води р;уж појаса велика. Велику ·оnасност прет
ставља nораст интензитета nротона космичког 

зрачеља за време nојачане активности Сунчевих 
пега. Доза достиже 1 000 Рентген-а/час. 

1. Совјетски сателити су nоказали да се одrовара
јућим конструкцијама могу температуре држати 
ниским. 

2. 

З. Мереља Сnутљиком III су показала, да сателит 
у дневној јоносфери добија . негативан наnон који 
одговара негативном nотенцијалу од неколико 
волти. > 

4. Ерозија услед метеорита није озбиљан nроблем. 
5. 

6. Успело је аутоматско фотQграфИсаље Месеца и 
телефото пренос до Земље. 

7. Сунчане батерије су се показале као одговара-
јући извор енергије. · ~ 

8. Конструисана је и усnешно лансирана компЛетна 
. васионска . летелица којом се· може · Управљати, 
. снабдевена климатским уређајима, енергијом, уре
ђајима за даљинско даваље обавештеља -и са ком
пликованом инструментацијом - Луљик LII. 

9. Изгледа да је оnасност од ·зрачеља · за nосадУ ва- • 
сионск:ог брода који пролази кроз појас ,зрачеља 
релативно ниска, док је за сатеЛите чија путаља 
води дуж појаса велика. 

М eтeopo.tio~uja 

1. Сни].\fљене су фотографи] е формација . облака и 
области невремена. Комплетан снимак помоћу 
висинске ракете nоказао је једну сасвим разви
јену троnску буру, која је имала размере урагана. 

2. ,/ 

з. 

4. Слике облака nослао је Венгард I, али оне нису 
могле бити искоришћене због кретаља сателита. 
Експлорер VI начинио је телевизиске снимке са 
нис~ разлагаљем. Један од тих снимака је об
јављен. ._ i, 

1. 

2. У савршена је и са успехом · уnотребљена висин
ск:а ракета за циљеве исnитиваља. . 

З. Сnроведена су детаљна мереља nритиска и тем
nература метеоролошким ракетама на · Антарк
тику, Арктику и Средљој Евроnи. 

4. 
· .. ~- ·:. 

Пр~вод 

·мџлЈ.; J~nиh 

йАёИОНА Vlll, 1966 број~ 

Стратосhоп најноtЈији уређај за снимање 
Сунчебе фотосфере 

Велики корак у nобољшаваљу услова nосма
траља Сунчеве nовршине и добијаљу ситнијих де
таља велике оштрине nостигнут је уређајем који 
је остварио Џон Роџерсон · nод руководствЬм М. 
Шварцшилда - са Универзитетске опсерваторије у 
Принстону, САД, и који је назван стратоскоп. Овај 
успех наговештава изванредне могућности како у 
испитиваљу Сунца тако и исnитиваљу nрироде по-: 
вршине nланета, структурних детаља у .маглинама 

и раздвајаљу ~истема блиских звезда. 

Стратоскоnска ка.м.ера са nолиетилеuски.м. . балоно.м, 
за вре.Аtе nрво~ . лета. 

Који је проблем био неnосредан nовод за оства
риваље оваквог уређаја'? 194g године дооизеон је, по
м:оћу сnецијалноr вертикалног теЈхескопа за nосма
траље Сунца од 150 стопа, сnектар Сунца· велике 
дисnерсиЈе и изванредног квалитета на оnсервато

рији 1V1 . .Вилсон у СА,ц. Из мереља nомераља сnек
тралних линија због Доnлеровог ефекта изазваног 
кретаљем у гранулама, Д. 1:-'ичардсон и М. Шварц
шилд су закључили да је могуће nостојаље туроу
лентних елемената у Сунчевој фотосфери који су 
реда 150 миља у пречнику са брзином око 2 к.м,ј'сек. 

· Пошто се грануле ових. димензија нису могле 
издвојити фотографисаљем у уобичајеној техници 
био је nланиран страrоскоц специјално за реша
вање тог nосматрачкоr nроблема. Остварена је једна 
стабилна nосматрачка платформа изнад Земљине 
атмосфере на висини од око 80 000 стоnа. Тиме је 
избегнут утицај Земљине атмосфере која је главни 
кривац за рђаву слику коју nосматрач добија на 
Земљиној nовршини. 

На оствариваљу оваквог уређаја рађено је у 
свету од 1956 године. D. Е. Blackwell и D. W. Dewhirst 
са кембриџске опсерваторије добили су прве снимке 
са висине од 20 000 и 25 000 стоnа који су по ква
литету били као најбољи који су до тада добијени. 
Ова снимаља су вршена рефрактором од 11 инча 
који је на nоменуту висину nодигнут заједно са 
nосматрачем nомоћу балона. Међутим, Роџерсон је 
уз сарадљу многих стручњака усавршио до беспре
корности уређај који омогућује да се врше сни
маља практично изнад Земљине атмосфере. 

Уређај се састоји од једног специјалног теле
скоnа рефлектора са nараболичним огледалом f/20 
од ·12 инча са системом сочива који увеличава слику 
тако да је ефективна жижна даљина 20'0 стопа. На 
инструменту је монтирана камера за снимаље са 
филмом од З5 милиметара. Слика целог Сунца је 
nриближно 2 стоnе тако да се само један мали део 
Сунца може добити на једном снимку. Првобитно 
је телескоп аутоматски nомеран nреко слике Сун-

Стратоскоnски рефлектор за време исnитивања у 
радионици. На лево.м. крају, zope, сnецијална ка.м.ера 
са 35 .м.иљи.м.етарски.м. фил.м.о.м.. Десио nри врху је 
уређај за n~.м.ерање систе.м.а со'Чива за увели'Чавање, 
фокусирањ~, и обртање секундарио~ о~ледала да 

ue би дошло до nретерано~ за~ревања. 

;qеве површине и за то време је стално вршено сни
маље. Касније је усавршен на тај начин што је 
увеi:~а телевизиска контрола слике са Зе~ине 
nов~ине. Наиме, nосматрач има на телевизиском 
екрану слику која се снима уређајем на висини, 
може да одабере интересантну област на Сунцу ко1у 
жели да сними; и да коригује фокус nомоћу теле
уnрављаља инструмент()м .. 

Сви делови инструмента израђени су од сnеци
јалних nогодних материјала који не nодлежу nроме
нама услед загреваља од Сунчеве топлоте. Сам теле
скоп је дуг 9,5 стоnа а тежак око ЗОО фунти. Овакав 
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телескоп диже се на висину од око 80 000 стопа по
моhу балона. Враћаље инструмента на Земљу је 
осигуране, и не доводи до знатнијих кварова. 

Први лет, тј. подизаље инструмента и снимаље 
извршено је 25 IX 1957 год. Од тада је извршено 
неколико летова и при томе· добијено неколико де
сетина хиљада снимака Сунчеве површине. Само 
за време лета од 11 јула 1959 године добијено је 
8 000 снимака. За најуспешније снимање се сматра 
оно од 17 . августа ·када су добијени снимци за које 
Шварцшилд каже да су то "најоштрији снимци 
Сунца који су икад добијени". 

ВАСИОНА Vlll, 1960 број 2 

Снимци дају перфектно оштре детаље како у 

центру Сунчеве површине тако и на рубу. Ширина 
грануларних детаља на Сунчевој површини се кре
hе до % лучне секунде или 150 миља на Сун
чевој површини. Снимци показују да Сунчева гра
нулација има hелиску мада врло неправилну 

структуру. Светле ћелице изгледају издвојене там
ном често врло оштром линијом што се врло лепо 

може видети на приложеним сликама. 

Ј. Арсе-н.'}tјевиh 

Појас потпуног помрачења у нашој земЈЬи 
Пом:рачеЊе Сунца од 15 фебруара 1961 видеhе се 

у нашој земљи као потпуно дуж појаса, широка око 
240 к.м., приказана на приложеној карти. У свим 
осталим крајевима Југославије помрачеље ће бити 
видљиво као делимично, али врло велике фазе 
(напр. у Београду). Карта је дата на треhој страни 
корица. 

Најдуже трајаље тоталитета је на средишној 
линији појаса потпуног помрачеља. __.: линији која 
иде приближно правцем Врач - Мостар - Пљевља 
- Ниш. Т_рајаља потпуног помрачења и приближне 
висине Сунца над хоризонтом тачака на овој линији 
су следеће: 

Ефемеридско Трајаље Висин~ 
време тоталитет а Сунца 

7h 42m 2m 168 170 
7 44 2 20 18 
7 46 2 23 19 
7 48 2 25 20 
7 50 2 28 21 

Овде морамо одмах напоменути да су . елементи 
овога помрачеља рачунати у тзв. ефемеридском вре- · 
мену, које се - од почетка ове године - употре
бљава у с~им астрономским годишњацима. Разлика 
између ефемеридског и светског времена износиhе, 
1961, између 34S и 37s; тачна љена вредност биће 
позната тек кроз неколико година. ·· 

Елипса у појасу потпуног помрачења - која 
обухвата Сарајево, Пљевља, Пећ и Приштину 

· претставља положај Месечеве сенке на површини 
~~мље у ·,н 4t5m ефемеридскоr времена (дакле, око 
~n 4ЬШ. 4 средљеевропског времена). .Нелика одн. 
мала полу оса ове елипсе дуга је око 17U, · одн. 56 к.м,, 
а Ьрзина њена кретања ка истоку мења се од 1 4UU 
.м,/,сек (на ЈадРану) до ~по .м./сек tоколина .tlиша). 

Косе праве линије извучене између северне и 
јужне границе појаса потпуног помрачења - тзв. 
изохроне, , праве које спаја)у места у којима је У 
истом тренутку средина потпуног помрачеља - омо

ћу]у нам да са цртежа приближно одредимо овај 
тренутак за неко мес,.о. - ЖелИмо ли, например, 
да га одредимо за Пећ, то ћемо кроз ово место на 
карти повући праву паралелну изохронама, те код 

њена пресека са северном границом појаса потпу
ног помрачеља очитати 7h 45m. 5 ефемеридскоr вре
мена. · Од овога треба одузети om.6 за прелаз на 
светско, а додати 1h за прелаз на средљеевропско · 
време. Тако добијамо да у Пећи средИна тоталитета 
наступа у 8h 44m, 9 СЕВ. Овај рачун је нета-ч;ан (по
ред неизбежних грешака оваквог графичког одре
ђиваља уопште) за око оm.з, и то због чиљенице да 
су· места унешена на карту према својим географ
ским дужинама, а за тачке линија помрачења ра
чунате су тзв. · ефемеридске дУжине. Разлика ощ1х 
двеју координс;1та износи око 9' (приближно 12 1СЈ( 
на површини Земље). 

Уопште можемо закључити да су услови за по
сматраље овога помрачеља код нас доста неповољни, 

како због раног годишњег доба, тако и због кратког 
трајаља тоталитета и мале висине Сунца у току 
појаве. Ј. Л. Ри..tе.овљевиh 

О иЗбору најпоооњнијег места за осматрање 
тоталног помрачења Сунца 

15 фебрара 1961 

Зона тоталитета помрачеља Сунца, која преко 
атлантс~их обала Француске иде западним Меди
тераном и Ј адраном преко Балкана и Црнога Мора 
на североисток, на нашем подручју обухвата целу 
Далмацију, Херцеговину и Црну Гору, већи део Бо
сне и уже Србије. Централна. линија тоталитета 
пролази преко острва Врач, нешто јужније од Мо- · 
стара и Пљеваља и мало северније од Ниша. 

Избор локације за осматраља овог помрачеља 
зависи у највећој мери од метеоролошких · услова, 
а свакако да је облачност у изабраном месту за 
време појаве помрачеља од пресудног значаја. 

Површина наше Земље са друге .планете види 
се углавноџ само у двема субтропским антицикло
налним зонама где преовладавају ведРине. Еквато
ријално подручје застрто је облачним системом па
сата, а у вишим ширинама обеју полулопти велика 
облачност, нарочито у току хладног дела године, 
условљена је активношћу фронтова, граничних по
вршина на којима се сукобљавају ваздушне . масе· 
у струјањима атмосферске циркулаЦије. Ведрина 
субтропских зона објашљава зашто се астрономија 
и метеорологија родила у субтропским ширинама. 

За подручје Медитерана врло је карактери
стично · нагло смањивање облачности са прелазом 
планинских ланаца, Пиринеја, Алпи, Динарских 
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планина, Балкана и Малоазискоr планиНског ма
сива. То је условљено деловаљем фенског ефекта 
катабатичких ветрова типа буре. Зато се и у про
сечном годишњем ходу облачности и на - нашем под
ручју јасно истиче "медитерански ефект" повеhаља 
облачности у раном пролећу, а услед тога долази до 
изражаја секундарни · зимски минимум облачности 
у фебруару. 

Х/1 1 11 111 IV V Vl Vll. '1111 ' IX Х Xl Xll 
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Као пример могу да послуже подаци вишего
дишљих осматрања на изабраним метеоролошким 
станицама које се налазе у близини централне ли
није тоталитета помрачеља у фебруару 1961. То су 
станице Хвар, Мостар и Пљевља. Табела 1 садржи 
средље облачности појединих месеци, а у слици 1 
приказане су криве годишљег хода облачности ових 
станица. Медитерански је ефект истакнут шрафи
раљем подручја, које се добије ако се пРавом ли
нијом повеже зимски максимум и летњи минимум 
облачности. 

Пљевља 
Мостар 
Хвар 

Табела 1 

Средње \,м.ece 1t?-Le обла-ч.иости 
(у десетинама) 

.i. 

6.8 6А; 6.9 6.4 6.3 5.6 4.2 4 З· 5.0 5.8 6.6 7.7 
5:3 5.0 5.5 5.5 5.2 3.7 2.4 2.4 3.6 4.8 5.6 6.2 
5.0 4.4 4.5 4.3 3.6 2.8 1.6 1.8 2.8' 4.3 5.1 5.3 
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У слици 2 ·приказан је распоред средље фебру
арске облачности, а у сликама 3 и 4 распоред броја 
ведрих и облачних дана (ведри дан просечна облач
ноСт < 2.5, облачан дан просечна облачност > 
7.5) у зони тоталитета помрачења Сунца од 15.II.1961 
на нашем подручју. Распоред сре,цц.е фебруарске 
облачности и средњег броја ведРих и облачних 
дана је једноставан. "Линија континента.п:итета" дели 
наше подручје на ведрији, приморски део са сред
њом фебруарском облачношhу нешто ма·љом од 5 и 
на облачни, континентални део са сред:Њом 1фебру
арском облачношhу изнад 6 десе~а. У најведријој 
области приморскоr дела могу се наћи језгра у ко
јима је средња фебруарска облачност око или не
што маља од 4 десетине. То су крајеви око средље
далматинских острва Врач, Хвар и Бис и места око 
ушћа Неретве. • 

Сл. 4, 

Однос в~дрих и облачних дана је сличан. У 
приморском делу у фебруару имамо скоро трипут 
више ведрих дана него у континенталном Делу, док 
је број облачних дана у континенталном делу два
пут већи него у приморском. 

Према томе за избор места за стационарна осма
траља, мерења и регистрације за време тоталног 
помрачеља Сунца 15.II.1961 морамо се ограничити 
на ведрији приморски део. 
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Поменута карактеристика у годишљем ходу 
облачности изазвана "медитеранским ефектом" ука
зује још и на nостојаље знатнијих колебаља У 
вредностима облачности у појединим месецима и 
појединим годинама, као и на битне разлике у кон
трастима између континенталног дела и приморског 
дела у вези са променом честина јужних и север
них смерова ветра, у вези са променом честина си
туација буре и југа. Из прегледа дужег низа осма
траља могЛо се тако · коН.статовати да се средња 
фебруарска обла:чност у .највредрИјем приморском 
делу колеба између 2.5 и 8.0, дакле; у размерама У 
којима се колебају просечне· вредности најоблачнl!!
јег месеца (Децембра) у континенталном делу и наз
ведријих Месеци (јул и август) у приморском делу. 

Као карактеристичан пример ових колебаља и 
љихових зависности од промена односа између се-

Сл. 5. 

верних и јужних смерова ветра изабран је фебруар 
1953 rодине, са nреовладајуhим северним компонен
тама, и фебруар 1955 са великом · честином јужних 
компонената ветра. У сликама 5 и 6 приказан је 
распоред средње облачности . за термин осматраља 
од 7 ч. у фебруару 1953 и у фебруару 1955 године. 
О разликама у расподели облачности, које су врло 
велике и карактеристичне, може се, укратко, ка

зати с.Ледеhе. Фебруар 1953, са честом буром, имао 
је у односу на вишегодишљи просек смаљељу облач
ност у приморском делу · за око једну десетину, док 
је у континенталном дe.riy облачност била тек не
знатно маља од просеЧних вишегодишљих вредно
сти. У облачном фебруару 1955, међутим, са великом 
честином јужних смерова ветра, облачност је у од
носу на вишегодишљи просек била вelia и то наро
чито у приморском делу. Заправо, она је била из-

Сл. б. 

једначена на целом подручју, те се може казати 
да у ситуацијама југа нема веhих разлика У облач
ности између приморског и континенталног дела. 

Управо ради тако великих колебаља У медите
ранским климатима "средња облачност" има зна
чеље само грубог статистичког щжазатеља и зато 
је у овом случају за наше потЈ>е6Е: нужна детаљ
нија анализа распореда честина nозединих степени 
облачности. Као један пример ових анализа може 
да послужи пример за Сплит. У табели 2 налазимо 
честине појединих степени облачности У проце~-
тима за дужи низ осматрања. Као што се види наз
чешhи су степени 0,1 и 2, те 10. Средља годи~а 
облачност, која у Сплиту износи 4,8, изражена зе 
у расподели честина са само З о/о 

Табела 2 

Расnоред чести:н.а nојединих ст~?'tени облачностu 

Сплит 

Степен облачности 
Честина о/о 

о 1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 
17 12 11 7 8 з 5 5 8 5 19 

Изнећемо још· један резултат опширније ана
лизе расподеле честина појединих степен~ облач
ности за станицу Сплит. Табела 5 приказузе осма
траке степене облачности за термин осматаља од , 
7 ч. за дане 1З, 14, 15, 16 и 17 фебруара У година~а 
1948 до 1958 (11 · година), а у табели 6 приказан ]е 
резултат расподеле честина појединих степени 
облачности . у споменутим · данима и споменутом 
периодУ. 

Табела З 

Облачност у десетина~а за nоједине дане 
од 13 до 17 11 у zdдина.м.а 1948-1958 - Сnлит 

1948 1949 1950 1951 1952 195З 1954 1955 1956 1957 1958 
1З п 1 о 2 9 10 10 10 10 о 6 9 
14 п 2 10 10 5 10 10 о 10 10 10 1 
15 ы 1 о о 10 10 7 10 о о о 10 
16 п 2 о 4 10 5 1 10. о о 9 10 
17 п 10 о з 10 10 о 10 о о 9 10 

Табела 4 

Ч-естина nоједин-их стеnе_ни облачности за дату~е од 13 до 17 11 у zодипа~а 1948-1958 Сnлит 

1948 · 1949 1950 1951 1952 195З 1954 1955 1956 1957 1958 
Степен обЛачности о 1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 
Честина о/о 24 7 5 2 2 4 2 2 о 9 4З 
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Из табела се може констатовати · да степен 10 
(потпуно засрто небо) у изабраним данима и иза
браном · периоду има честину од 43%, а степени О, 
1 и 2 (потnун·о вредро, 1 и 2 десетине неба покри
вене) имају заједно З6о/о. Ове последље степене узе
hемо као повољне случајеве за осматраља, · а рачун 
вероватноће ових повољних случајева Извешhемо . 
са три варијанте: за све дане од 13 до 17 (5 дана); 
за дане од 14 до 16 (З дана) и за сам датум 15 П. 
вероватноhа повољних услова износи за ова три 
случаја: З4.5, 33,3 и 45,4о/о. 

Узимајуhи уз метеоролошке услове и топограф
ски положај као и могуhности саобраhаја · и транс
nорта, & имајући у виду и релативно малу висину 
Сунца у току тоталног помрачеља могло би се као 
најоптималније место за стациQIНарна осматраља, 
мереља и регистрације предложити место Празнице 
на острву Врач на висини од 400 .м.. Свакако да је · 
nотребно изабрати најповољнију локацију у широј 
околини места. У другом реду долазиле би лока
ције у подручју ушhа Неретве, у околини Опузена, 
и Неум-Клека, али ова места се налазе јужније од 
централне линије тоталитет а. 

Како се помрачење догађа у . раним јутарЊим 
часовима · nотребно ј·е организовати и .посебну слу
жбу осматраља појаве Месече сенке, а за ова' осма
траља треба ангажовати према посебном утврђеном 
програму све метеоролошке станице, а у првом реду 

висинске у целој зони тоталитета. Уз ова осматраља 
на станицама потребно је организовати и посебне 
осматрачке екипе у изабраним локацијама (у при-, . 
морском и континенталном делу) ради · обезбеђеља 
т9-чнијих осма:rраља, . мерења и регистрација метео
ролошких промена у току помрачења. 

На сваки начин потребно је организовати на 
време и специјалну саветодавно-прогностиЧку ме
теоролошку службу како у току припремних радова 
тако и у времену · непосредно пре и у току самог 
nомрачења. 

Имајући у виду да су висине облачног . слоја и 
· у случајевима југа и буре, нарочито у континен-, 
талнрм делу, релативно ниске треба имати у виду и 
могућност кор:Ишhеља авиона за _осматраља и фото
графисаље целог тока појаве !юмрачеља. 

Анте Обуљен 

ЊИХ Ј"Е БИЛО ЛАКО ВОДИТИ 
Свима је познато, који су радили с омладином, 

да она у толико рађе слуша причаља, nредаваља, 
дискусије или разговоре било о чему уколико то 
више отступа од стварности с којом се иста cycpehe 
у свакодневном животу. Такву садржину је нај
лакше наhи у области астрономије. 

Због тога је разумљиво што се младеж радо 
одазива позиву на рад који he љихове мисли усме
рити у теже сх~атљива пространства . васионе. 

· Иако овакво инт~ресоваље обухвата, с незнат
ним изузетком, омлаДину читавог школског доба 
ипак по љегову интензитету ту постоји извесна 
разлика. · 

Радио сам низ годИна с омладином Р,азног · уз р а
ста па hy овде иЗнети нека своја запаЖаља. 

Мада сам јој прилазио једнаком топлином од 
почетка основне школе до краја средњошколског 
образоваља, пало ми је у око да у овом оквиру 
nостоји један .nриметно изразит период, у коме је 
ђаке врло лако придобити и загрејати материјом 
која спада у област космографије. · 

То је доба раног младиhства и девојаштва. Доба 
саљареља и заноса. Одређеније речено, период из
међу 13 и . 17 година. 

У ово доба узраста ђаци се налазе у седмом и 
осмом разреду основне школе или у првом или дру

гом разреду (како се данас зову) гимназије, односно 
неке друге средње стручне школе. 

Довољно је било приhи овој омладини и са не
знатном топли.ном, ·па да се осети како то наилази 
на снажан одј ек. Њен дух се одмах распламсао У . 
тежљама да што више сазна о огромном простран

ству, величини, тешко схватљивим даљинама и са

·држини васионе. 
Ако се радило о предаваљима они су ту. Код 

nосматраља дурбином први су стизали, а последљи 
справу напуштали. При- упознаваљу вечерљег неба, 
nосматраљем без инструмента, опет тако. За одла
зак на Астрономску опсерваторију они су увек пот
стицали. Између љИх се јављао највеhи број за 
nосету скупштине свога Друштва у Београду. На
Просто се осеhало како их нека снага гура да што 
више сазнају из ове научне области. 

Премда се у РадУ није примељивала математика 
и друге специфичне астрономске методе и оно Што 
се љима могло казати у ово доба узраста претстав
љало је знатан допринос сазнаљима из астрономије. 
Нарочито данас кад она · у школама не постоји као 
самосталан преДмет. · ·· 

Осећај љубави и привржености ме често дово
дио до помисли да ј е грех . омладини у ово доба не 
пружити он~ у чему она с уживаљем упознава јеДну 
грандиоону · и у · савремено доба -значајну област 
ствсrрностИ. . ·· ' . 

То се може постићи без замараља себе и љих. 
Довољно је да у школи постоји један наставник 
који има смис;ла и љубави према астрономији. Он 
he врло лако моhи да успостави контакт с ђацима. 
Кад се та веза успостави онда ствар иде без тешко
hа. Ученици су они који потстичу да се рад прогре-
-сивно развија. Запиткују, например: Кад lie бити 
астрономски састанак? Кад he се nосматарти дур
бином? Xolie ли ускоро .бити .астрономска скупшти
на? Јављају се саМи за реферате, које . читају на 
семинарима пред својим друговима. 

Како се редовни наставни часови не могу по:.. 

светити астроноМиiи, сем неколико у почетку обраде 
гРадива из географије или в-оло мали броi у оквиру 
физике, рад . с младим љубитељима неба се наi
.лакше може изводити у оквиру · ваннаставних ак
тt1вности, које се .цащ~с у школи много пропагирају. 
У мојој пракси састанци су о,цржа:Вани сваког дРУ
гог четвртка vвече, :v токv rте.ттР. школске годичР.. 

За то време обрађен је веhи број · тема из астроно
мије, које су се односt1ле на Сvнце, Месец, планете, 
комете. метР.оре и звезде r."Гаiачю..tе. Нису запостав-

· .љене и краhе Информације о савременим астрона
утичким збиваљима и тежљама. 

При посматраљу дурбином, највише смо се за
zщжавали на Месецу, и плачетама . Сnполики облик 
Венере пред И иза доље конјункције; ·Јупитер са ље
гова четири највеhа сателита; па прстен око Са
турна, нарочито су им:пресионирали младе астро

номе. Мали .uvрбин. који nовеhава 87 пута све им 
је ово · омогуhИо. Задовољство, уз забаву, им је 
увек пружао. 

! ' 
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Узгред још нешто. 
Да слично интересоваље nостојИ за астрономију 

и код омладине истог узраста наших највећих гра~ 
доsа, изнећу један .nример: 

Нашао сам се nретnрошле године у Ровиљу, 
близу једног летовалишта. Били су млади Београ
ђани, ученици завршних разреда неке осмого~шње 
шmле. Видећи их бесnослене, извео сам их зедне 
вечери ван града да им nричам о небеском св?дУ· 
Причаље и nоказиваље сазвежђа и nланета тразало 
је два сата. Дисциnлина је била узорна. · · 

То ми је било довољно за убеђење како астро- . 
номија може да заинтересује младеж и нашег глав

ног града. 

Признали су ми како раније нису ни саљали 
колике се леnоте налазе изнад бљештавог неонског 
светла у љихову завичају. 

Из даљих раз":'овора с малишанима могао се из

вући закључак: 
Биоскоnи, nозоришта и друге nриредбе су за 

омладину корисни и nривлачни. Исто тако би могао 
да буде за љу nривлачан неб~Ски свод, тај вечити, 
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неnролазни ·биоскоn и неисцрnни извор сазнања, 
кад би му nоклонили онолико nажње колико то он 
по својој структури и леnотама заслужује. - Данас 
је то неодложнq nотреба, с обзиром Iia оно што је 
човек нашега века учинио у области nродираља у 
ко_смос, а да и не говоримо о оном што он даље 

намерава; 

Довољно би било на сваком летовалишту једно 
погодно лице и ето идеалне могућности за кратак 
курс из астрономије. Тиме би и многе омладинске 
вечери, које су иначе већином без неког nрограма, 
биле испуљене nоре.д забаве и кори-сном садржином. 

Зависи на првом месту од неимара духа наше 
младежи, а то су на првом месту наставници, да ли 

ће јој nружити ову корисну забаву било у оквиру 
ваннаставних активности школе или летњих одма
ралишта. На овај начин они б:й без тешкоћа исnу
нили једну nразнину коју наша савремена омладина 
неминовно носи из школе. 

Млади би им за уложени труд, несумљиво, уз

вратили не малом захвалношћу. 
Душdи Ла'/(,иh 

110) ПРВИ CQtpeт С dСТРОИОМСКИМ RQРбИИОМ 
Ј о ш од раног детињст.ва радо сам слушала и 

читала о васиони, тој тамној и пространо] бескс;>
начности, исnуњеној милионима . небеских тела коза 
се крећу: звезде, nланете, :Комете, метеори, сателити. 

Прва сазнаља ·о том сам добијала, на знати
жељна nитаља, од својих родитеља. Касније сам 
nристуnила читаљу чланака из ове области. 

Најпре ми се јавила жеља да боље уnознам 
nланете Сунчева система. Затим и друга небеска 
тела. 

До nретСтава сам долазила, али су оне биле н~
довољно убедљиве. Прочитала сам, наnример, да зе 
Јуnитер највећа nланета Сунчевог система. Да _има 
12 сателита. Замишљала сам тог гиганта каК'О ЗУРИ 
у простору са својом бројном "nородицом". Са сум
љом сам читала да велика nланета Сатурн има nр
стен у виду обода шешира, како га сликари ~рет
стављају. О Марсу и nретnоставкама о nостозању 
извесних живих бића на љему сам и слушала и чи
тала. Моја младеначка ма.Шта је радила. Венера, 
нама добро rrозната, "Вечерљача" и "Зорљача" ме 
такође интересовала. 

Мучило ме једино то што ништа нисам nосма

трала "оком" астронома. И та ми се жеља једном 
исnунила. · 

Астрономска nодружница мога места добила је 
од свог матичног Друштва у Београду један мањи 
астрономски дУрбин. 

Разговарала сам с одраслим и мојим другари
цама и друговима - члановима Подружнице - ко
лику имам жељу да nосматрам дурбином. Обећали 
су ми да ће ми се nрвом nриликом жеља исnунити. 
Требало је само сачекати nогодне атмосферске nРи
лике. У nрограму је било посматраље nланета: Ве
нере, Јуnитера и Сатурна. Са нестрnљељем сам оче .. 
кивала тај дан. . . 

Најзад, једне ведре и· тихе летље вечери смо се 
попели на раван кров nовеће зграде . . Околна д.Р
веће и зграде умањивале сУ хоризонт гледан са 

земље. 

Те вечери nрва је дошла на ред Венера, која 
се налэ~ила доста ниско изнад заnа.щ.~ог дела хори

зонта. Док је О.liРаслији ДРУГ ПО<дешавао дурбин, ја 
сам се у мис.пима rrотсетила на оно што знам о овој 
нама суседној nланети. 

Величине је · nриближно као и наша Земља.- Пу• 
таља јој се налази између Меркурове и Земљине. 
Према томе, она је унутрашЊа nланета. Њена ro-· 
дина је краhа од наше. Сателита нема. Окрущена 
је неnровидним облацима, који оДбијају Сунчеву 
светлост. Због тога нам је "ДанИца" онако увек леnа. 

Одрасли друг ме међу nрвима nозвао. Узбуђеље 
је било огромно. Села сам на nокретну . столичицу 

и, зажмуривши на једно око, nогледала кроз дУР._ 
бин. Далека блистава тачка изнад. хоризонта изгле

дала је у дурбину као млад Месец, два дана nосле 
мене. То ме особито имnресионирало. 

· Осетила сам моh дурбина. Он ,даје nраву слику . 
небеског тела, која често није онаква каква нам 
изгледа посматрана голим оком. Посматрали су и 
остали другови и другарице. Нешто касније Венере 
је нестало исnод хоризонта. 

Ноћ.је nостајала све тамнија. На небу је растао 
број звезда. 

Наш мали дурбин смо окрену ли са заnада не
што nрема југу. Ту се налазила џин-nлане~а Ју
nитер. 

Груnа ђака у Ср. Митровици са своји.м. дурбиио.м.. 
Сасви.м. десио nрофесор Лакиh. 

После nосматраља неких мојих .цругарица и дру
гова, дошла сам на ред и ја. Планета се видела као 
котуриh,а rro страни њега сам заnазила у истој, не
што нагнутој равни три светле тачке. Две са исто:
не, а једну са заnадне стране. Одрасли друг ми зе 
рекао да . су то три Јуnитерова сателита. Три од она 
ч:етири што их је још велики Галилеј видео пре три 
века својим ,цурб:Ином. Четврти је вероватно биа У 
сенц~ nланете. · · 

Пошто -смо се нагледали Јуnитера, ду;рбин смо 
окренули скоро nрема јужној страни хоризонта. 
Међу груnом звезда сазвежђа Стрелца налазила се 
једна светлија "звезда", која није треnерила. Ста
рији друг нам је рекао да је то nланета Сатурн.' 
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Настало је нестрnљиво комешаље. Свак, је хтео 
да га што npe nocмa'l'pa дурбином. Дошла сам на 
ред и ја. Задивила сам се изгледу овог великог 
члана Сунчеве nородице. Особито љегову нешто 
развученом nрстену. Нисам веровала да се он онако 
леnо види и маљИм дурбином. Зажелела сам да ту 
слику видим no други, na и треhи nут. Нисам јединii 
била са истом жељом. 

Пошто те вечери није било Месеца, дурибном 
смо nосматрали и неколико, на око, већих звезда 
стајачица. Међу љима: Антарес, Алтаир, Bery, Де
неб. Ту нисмо ништа нарочито видели: Ј е дин о смо 
заnазили то да су само nланете у . дурбину котури
hи, а з~езде стајачице увек остају тачке. додУше, 
и то низе мало сазнаље, нарочито кад се nосматрач 

својим оч:има увери. 

Ово је бледи nриказ мога nрвог сусрета. с дУР
бином. Доживела осећаља тешко је са nуном nла
стиком поставити на паnир. 

Касније сам више nута nосматрала. Најчешће 
нашег првог суседа у васиони - Месец. Његове 
кратере. nланине, "мора". Увек сам у том налазила 
уживаља. 

NOVOSTI 1 BELESKE 

XI Mectunarodni astronauticki kongres <>rganizo
va6e od 15-20 avgusta, na Tehni&oj trel:ikoj Skoli 
u Stokho1mu., Svedsko meduplanetno drиStvo. Zibog 
sve ve6eg broja :referata ru тa:nijim ·godinama а i u 
cilju podizanja njihovQg nirvoa, selek:cijom се se do
zvoliti citanje sarno 65 radova ugla'V!Ilom iz sledeeih 
oЬlasti: atnnosferre planeta, medlutplanetni prostor, tra
jektorije, navi.gacija, rvodenjre, U(pl'avljanje i vteze, po
gon, l.etelice, sond<lZne letelice i sateliti, ekan.omika i 
planilranje itd:. Osilrri. ovog · <>tPStetg dela, OldrZaC.e se i 
poseiЬni sastanci posvte6en.i vasion•skom !PI'a'VU i vasi
onsk:oj m:edicini za lk:oje se :nte ogranicava Ьrој radova. 
OCekuje se da се i ove godine Kon.gresu и: StolkholmiU 
priэustvovati ;pretstavnici iz na5e zem~je. 

* 
Da li . postoje u vasionskom prostoru mikroorga

nizmi, prema jednom predlogu sovjetskog profesora 
Nikolaja Sulkov-Vetre5n.ilkova, treba da se utv.гdi IPO-

... moбu eksperimenata vec u bliskoj bulducnosti. Ovirn 
se misli re8iti sulkob i'Zmedu dve strиde misljenja !koje 
zasЩpaju· Mieuтin i Vajsm.an-Morgan. Naime, prema 
Vajsman-Morganu hemiski sastav o:nikтoor.ganizama 
na dru:gi,m planetama ibltno se razltk!uje odJ Ъela~e
vina i nu:kleinski'h 'kiselina lkoji se javljaju na Ze\mlji. 
Naэupтot tome MiCurin tv:rdi da је njЉov sastav u 
osnovi isti na svim ne'Ьieskim telima, poiSto s'V'U.da, ра 
i na ZemJ.ji va.Ze isti prirodni zakoni koji тegulisu pi
tanje javljan.ja zivQta i njegav'ih oЬlika. 

* 
Sputnjik 111 prestao је da kruzi oko Zem.lje 

6 aprila . а da njegov rpad ,1..1IQIP'Ste nij~ viz.uelnim po
&'matranjim.a opazen. То је utvтdeno posrednim pu
tem, prestank<Щl njegovi'h sig:n.ala !k:oje sU! poslednji 
Put registrovali u Kanadi, :pc>Sto је prethodno . vec 
bilo pil'ognozira:no da 6е ovaj satelit pasti na Zemlju 
ne~de и aprHu mesecu ove ~odine. Тај doskora naj
yeci od svih satelita koje је cQVek . lansirao, tezak 
Је 1327 kilo_gra•ma zad.rzao se ru krutlenju oko Ze
mHej Pl'lema: tome; sk:oтo·. d.vie .godine, .dd 15 maja 1958, 
ohisavsi oko Z.emlje !Preko 10.050 puta. . . 

* 
Vek preostalih satelita i kQsmickih raketa koji 

jos k:rn!Ze oko Zemlj~ ш Oko ·S'U'Il.ca је ·sledeci:--Ven~ 
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Пр~ завршетка: било је касно кад сам, После 
nрвог I!Осматраља, дошла куh.и, када сам се вратила 
из царства nланета и звезда у нашу земаљску 

стварност. Тај дан је за мене много значио, јер сам 
тада дошла у додир с једним другим светом, о коме 
се много говори и nише. Од 'Тада ми је астрономија 
nостала све nривлачнија. Хиљаде звезда које сваке 
вечери видимо на небу nретстављају хиљаде раз
них сунаца, са својим планетама. Помислила сам да 
можда негде живе бића слична нама или са још 
веhом цивилизацијом. То су још засада нерешена 
nитаља, на која he се вероватно ·у недалекој бу
дућности добити одређенији од.rовор. Мали астро
номски дурбин nриближио ме тим световима у 
огромном nространству, за нас ·обавијеном велом за
гонетки. 

И даље ћу љиме nосматрати, а у вези с тим 
размишљати и маштати. 

Јелена Миловаиовиh 
ученица П разреда гимназије 

у Срем. Митровици 

gard I - 1000 godi!na, Vengaro Ibl - јо5 40 godina, 
Vengaro П i Eksploreт VII - 20 rgodina, Eksplo:rer I 
- do 1963 gocline. 

' ·, * 
Novi ~adio teleskop podize se и Sиgar Groиv-u 

(Sugar GroUIVe) u Alegetnima ru: Zapaidnoj VirdZiniji 
(SAD). Iako ra1dovi na njegovom podizanju tek,u jos 
od prdSlle godine, oni се Ьiti definitivno zameni tek 
1962 godine. Njihova cetna р.аресе se na ;pтeik:o 79 mi
liona dolara. Zato ovaj . ta.njШ'asti xesetlkasti тeflek.tor 

treba da meri 1U1 preenilku 180 m 1 . odnosno ima dvapиt 
veci preenik od zas~d 'najvec.eg ra'dio tel·eskopa и 
DZodтel Benku ·u EnJgleskoj. 'Гereni oko teleslko,pa 
zahvataC.e. o.ko 600 . hektaтa а sam ieleslkop .postavi.Ce se liia . tbetonskni piatformiUI . pr~ika 200 m, obz:irom 
na ' IIl:j~gOVJU ogromn.u teZiniU od ' oiko 20.000 tona eelika 
i al'll'ri1inijuma. Iznad tanji.тastog . reflekto}a strcace 
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jos tri . resetkasta stUiba VlSI:Ile 30 m. Njihova kombl
nacija sa resetkastom tanjirastom lkonstl"lu!kcijom omo
g.ucice o1Jkrivanjle izvora radiotalasa na rastojanjima 
do 3·8 milijardi svetlosnЉ godina (ukoliko takvih ra
stoja.nja uюp8te i1ma u vasioni), -do kojih covek do 
danas јо5 ni i?Xlaleka nije dopro nikakvim tehniC!kim 
sredstvirna za posmatranj.e koja mu stoje na ra-spo-
lozenju. · 

* 
Сусрет са оделом освајача месеца Деца целог 

света живо се интересују за будућа истраживаља 
свемира, за летове на Месец и nланете. Доживља
ји будућих астронаута узбуђују машту деце и 
омладине. Оно што је ново увек nривлачи млада 
nокољеља без обзира на неnознато и уnркос разним 

оnасностима. Астрономске и астронаутичке изло
жбе, ма· где се одржавале, налазе међу децом и 
омладином своје · најзахвалније nоселиоце. Овде ви
димо како три ђака једне енглеске школе пажљиво · 
разгледају командно место ракете за ·лет на Месец 
и васионско одело команданта тог васионског брода 
блиске будућности. Будући освајачи Месеца биће 
регрутовани из генерације ова три дечака -- у то 
не треба да сумљамо. / 

с. к. 

Veliki broj · vrlo jasnih snimakt Zemlje emitovao 
је americki satelit ))Tiros« lansiran 2 aprila ove go
dine. Izv,estan iЬтој ovih Slllimaka koji је ve<: objav
ljen jasno pokazuje · predele Severoistocne Afrike i 
Severoza;pa•dJne Azije na ik.ojima se lako razaz,naje 
obala Sтedozem•nog Mora, ·reka Nil, Sinajsko Polu
ostrvo, ZaHv Alkaba i Crveno Mor-e. Karakteristicno 
је d-a niko u svetu nije povodam ovog u~eha prote
stovao u smisJJu pokUISaja -da se uЬuкfuJCe ovakva sni_; 
manja koja се se jedinog dana moci primeniti i za 
J.zvida:nje Zemlje iz vasion.e tkontroHsu Ш sp~rece. То 
pretstavlja dobar mak za shvatanje pu:ne naucne 
vrednosti slicni1h astronautiOkih •pooUilwata. Ljudi lko
jima sv-etski mi:r lerli na srau mogu samo da sa rado
seu pozdrave ova!k:av stav pre svega . z.vanicnih pret
stavnilka SISSR-a i na:dajul se da с.е za astronautillw · 
i u/ЬUidUICe Ьiti sve vi'51e razumevanja i pod•r\S.ke ·u ci-
ta!Vom svetu. 

* 
Sam, tridesetomesecni rezus majmun, najpoz.natiji 

је zivotinjSki :vasionski 1putnik poslednji:h dana. On 
ј е ispaljen 4 decemЬra 1959 godifne pomocu rakete 
»Litl DZo« . (Little Јое), u originalnoj ikabini-kapsuli 
koja treiЬa tda u proj-elktu »Mert.Юur« (Mtereи!ry) pooese 
coveka u vasionu kтoz godinu-d'V'e. Kabina ј.е istina 
dost~gla visinu od samo 88 lkilometara, ali је zato 
ogled IU :potpuJnosti U$Pe0 i, sto је za Sama najvaznije, 
objavljeno је da .ga viSe neee slati n.a slicna putovanja. 
Time је kapsUila za projekt >>'Mer!klur« usla u zamnu 
fazu ispitivanja, te se uskoro mogu oeekivati .ргvе pro-

Ье sa ljutdima u njoj, istina zasad samo na manje 
visine i Ьеz lansi.~aiilja tUJ sa.telitsk'u or:Ьitu. Prema iz
vesnim izja;vama pтvi talkvi proЬni letovi mogu se 
oeekivati -vec U . septembl"U m-esecu OVe gO'dine. 

RESENJE SISTEMA NELINEARNIH . ALGEBARSKIH JEDNACINA RAVNOTEZE U GASNOJ SMESI 
NA DIGITALNOJ MASINI TIPA >>UNIV.AC 60« 

I. Kтatak sadтzaj 

Re5ava:nje proЬlema ravnote!Ze u gasnoj smesi 
se rv:rlo &sto sre6e u praiksi tehnologa i hemicara 
koji praucavaju sastave goriva. Ovaj proЬl~ је de-

finisa:n nelinearnim sistemom aЬgebarSkih jedna.Cina 
cij•e re.Savanje zahteva ·Veliki numeri&i oposao. · Nume
ri&a obrada zadatka na stonim mэШnama zahtev·a 
vise da-na :za svako re.Senje i cesto је izlozena sUibjek- ., 
tivnim gregkama· kalkulatora. Za n.jegovo re8ava1Ilje 
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bllo је neophodJno koristiti mod:erna tehniCika sred
stva lkao sto su digitalne :raoonske masine. Do sada 
је ov~j proЬlem resavan na ma5inam.a velikih kapa-
citeta memorije, ali kako mnogi inZenjeri koji se !Ьаvе 
oviш. p!\Y1::·1emom nemaju na ra~la•ganj1u ovalkve 
ma5ine, to је od vtelikog interesa .pokazati lkaik.o se 
ovaj proЬlem moze resavati na digitalnim m~inarna 
malog ka:paciteta uz :njihovo optimalno iSkorD.Seenje. 
U ovom 1·a.du је dato .potpuno re'Senje za sve kampo
nente sasta•va, sto pretstavlja najslatreiliji numericki 
deo posla. Kor.itScenj.e i~a.Cunatih komponenata za 
sastavljanje (i, s) Т dijagrama ne prtetstavlja nume
riCike te.S:koce. 

II. Uvod 

Ovaj proЬlem је ·do sada obradivan od vi-se au
tora na razli.Cite nacine i svi oni, u svojim .radovima, 
polazili su od pozn·atog sistema nelinea.rni.Ь algebar
skih jednacina kojiлn је definisana 1ravnot~a u ga
snoj smesi. Mogu se kod тazHcitih autora zapaziti 
razlike u matematiCkam re.Savanju ovog proЬ1ema 

koj1e su posledica upotrebe razlicitih sredstava za 
rad [1---4]. Najce5ce se susreee porimena tzv. metode 
pokuSaja i gre5ke ko}u smo i mi u ovom radlu lkori
stШ. Dosada је ovaj praЬlem r~avan na stonim ma
sinama ш digitalnim mш;i:nama velikih kapaciteta 
memorije t.Sto svatkako ima SJVojrh nedostataika. ·upo
treЬa stonih ma5ina је neprakticna jer zahteva vise 
dana za svafko re81enje i cesto је praeena subjektivn1m 
gre5kam.a kalilrolatora. Digitalne ma'S:iJne· veeih ka
paciteta memorij.e nisu p.ristupame veeini inzenjera 
koji se batVe ovam proЬlem.atilkom. 

Medutim, od velikog је interesa pokazati kako se, 
uz optimalno koriSCeinje kapaciteta, mogu uspe.§no 
eksploatisati male dЪgitalne ma:Sine koje su pristu
pacne vecem ЬrojJU inienjara koji se bave ovim .pro
Ьlemom. 

Za uspe:Sno re.Savanje sistema n~inearnih aLg<:!
barSkih jedinacina raJVnoteze u gasnoj sme5i pomocu 
UNIV АС 60, potreЬno је voditi ra:CUJna о optimalnom 
kor.itScenju !kapaciteta m.emorije, i transformaciji rad
nih j'edJnacina. Ргvо pitanje јое re5eno pravilnim iko
ri:Seenjem selektora, а dгu.go pisanjem r.Щ:lnih jedna
Cina u pogodnijem oЬliku koji је Ыо veoma tkoristan 
za· praktiCn.u primen·u . kod ~ogramiranja. 

U ovom ra•dtU је dato potpuno re5enje za sve 
koщponente sastava, sto pretstavlja najslozeniji nu
meri&i •deo posla. Dalje ikociscooje rezu1tata u pГaik

tienoj prim!eni, kao sto је sastavljanje (i, s) Т dija
grama, ne pretstavlja nika!k.ve numeriCke teSkoce i 
nece blti rasmatrano. Smatrali smo suvitSnШn upustiti 
se u termodinami&i i ihemlski d-eo proЬl-ema zato sto 
је to obradeno и Џteratuтi od vise autoтa. 

Za sastavljanj-e 1progтama koristili smo logioke 
sheme. Ovalkav na·ci.n prila2enja ip!I'"og.ramiranj.u omo
gucuje lako i .ьrzo postavljanje osnovne ideje pro-

. grama. U ovakvim shemama guЬe se detalji koji sme
taju potpunam sag1edavanju proЬlem~. Logi·Cka she
ma је pra•vljena za сео ipiroЬlem i ne odnosi se na 
kon1kretnu m.aSintU. Kako ovaikзv tp.r~gram nije mo
gao 1Ьiti oЬuhvaeen na UNIV АС 60 sa jednim parom 
Programskih ploca, podeljen је u ·tri tdela. U ovoj 
Pod'eli :bllo jte narocito ·vэ.Zno obuhvatiti u prvam paru 
Ploca iterativni proces izГacwn.ava:nja !Iiepozna:tih ve
licina iz radnih jedna.Cina. Drogi deo rprog.rama ob.u-

h'Vata izraauna·vanje zbira svih ikomponoenata sastava 
i korekciju oprema pretpostavljenoj . vrednosti istog 
zbl:ra. Broj ovih lkorekcija zavisiee od tra.Zene ta.Cno
sti i dЬieno nije veci od 4. u tre6efm dtelu programa 
izraCuinava se svih 10 komponenata sastava za tra
zenu tacnost. . 

Prilozene su tekui6e shem:e JPOtpu!Ilog :p.ro~ЭJina 

za UNIVAC 60 sa raspor-edom koritSC-enja storid~a i 
selektora. 

111. Matematicka osnova ртоЫета 

Kod matematiCke oЬtrade ovog proЬlema poee
cemo od .pomatih jtoonacina (1-10), ne U!Pu.Stajuei se 
u njihovo porelklo, lkoj.e su o1bja&njene u vise knjiga 
i Nanaka razli'citih autoca koji SiUJ se ьa~vili :proЬle

tnom rarvnoter!e u gasnoj sm.eSi. OЬlik tih j'ed:nacina је: 

Пн2о . Лео 
( 1) 

~Н2 ~02 = Ке (-а-) (З) 
П2н2о Р 

~~ . По = к7 (~) 
Пн2 о Р (

4
) 

-~~.~ к9( f ){ (SJ 
П2н2 

1 (--ра )-21 Пiн~. Пон 
= К1о (6.) 

Пн2о 

2Пн2 + 2Пн2о + Лон + Пн = Н (7) 

Пн2о_+Псо'+2Псо2 +2По2tПNо+Пон+По =о (8) 

П~о + П.со2 = С (9) 

2ПN1 + ПNо == N (10) 

U jednacinama (1--10) funkcionisu pro.menljive, 
konstante, !Parametri i 

а=Пн2 +llн2o +Лео+ Псо2+По2 +ПN2+Пон + 
+ПNо+По+Пн 

Njihov pregled i prevodenje sa hemiskih OZIIlaka 
na matemati&e dat jte •u taЬlici 1. 

promenljive 

Пн2 -----~ Xl 

Пн2О---~ Х2 
Лео __ · ~ Х3 
Лсоt ~ Х4 

По2 -- ~ Х5 

ПNs ---· ~ Хе 

Пон --~ Х7 
ПNQ--~ Хв 

По _ . -~ Х9 
Пп, --~ Xlo 

Ta1Ьlica 1 
·konstante 

н--. -~ 81 

О---~ а2 

С--~ а8 

N ---~а, 

р--~ р 

parametri 

Кз . К2 1 К8 · Za visl od 
к7 ternperature 
к9 
К1о 

~ 



48 __________ ·-----------------------------------------
ВАСИОН .... ~ Vlll, 1960 број 2 

Pomocu uvedenih simbola и taЫici 1, jednacin:e 
(1-10) mogu se napisati u · oЬlik.u (1'-10') 

(1 ') 

(2') 

(З') 

(-!') 

(5') 

(б' Ј 

(7') 

(8') ' 

(9') 
(10') 

, 10) konponente sastava 
10 

а cr = L Xi. 
i-1 

EliminisЭJiljem promenljivih Хз1 Х,, Х5, Ха, Х1, 
Хв i Xto iz , je:dnacina (1'-10') doЬijaju se s1edeee tri 

jednacine 

(11) 

{12) 

(13) 

К31 (-{;-)Х22 

Oviш је svedeno re3avanje sis·tema nelineaгnih 
algel>arskih j.ednacinr (1'-10') na re5avanje jedna
cina (11-13). 

Medutim, ovakav oblik jednacina (11-13) пiје 

najpodesniji za programi.ranje na masinama malih 
ka,paciteta шemorije. 

U tom cilju traпsformisane su jed·na·cine (11-13) 
na · pogodniji oЬlilk. 

gde је х = xl ' у = 
xl 

Ove jednacine smo nazvali тadnim jedlnacinama 
i one su mnogo pogodnij~e za :progra:miranje od jed
nacina (11-13), Izracunavanje Х, У i Z iz jednacina 
(14-16) moze se izvгsiti sa dovoljnom tacnoscu ako 
se iskoristi takozvani metod ,poku!Saja i g.reske koji 
se sastoj i и sledece~: pretpostavi se vrednost Х% 
u jednacini (14) i izracuha У, а iz jedlnacine (15) iz
~acUJna se Z, unoseci vrednost .pretpostavljenog Х%, 
odnosno Х, i izracunatog У. Za tako izracunato У i 

Z, na Qsnovu pretpostavljenog Х ~ , tгеЬа d~ је za-
"-

dovoljena jedlnacina (16). Pod tim uslovom dobljene 
vrecilnosti za Х, У i Z blce resenja ra·dnih jed•nacina 
(14-16). Za ikomponente sastava dobljaju se dovoljno 
tacn·e vrednosti ako se nade tako Х, У i Z .da .prema 
jedlnacini (16) bude · F (У, Z) ~ 10-'. Ima vise vred
nosti У i Z tkoje zadovoljavaju ,uslov F(Y, Z) / -::;; 10-' 
ali !prVU od njih .koja Ьud~e zadovoljila ovaj uslov 
masina се i~baciti kao rezultat. 

Izracunavanje koщponenata sastava је najpo
godlnije izvтSti prema jednacinama: 

Х 1 =Х (17) 

Х2 =ХУ (18) 

Хз ~ 
Зs К1 (19) 

к;--tУ 

Ха= 
За у (20) 

к~ +У 

Xs = К6 (-;-)} У2 (21) 

а. YZ 
Ха= -2- (22) 

(а у 1 Х7 =- К10 -t 2 УХ2- (23) 

Х8 = У· Z 
\ 

(24) 

Xg= к7(-f>) У (25) 

Х1о = Кэ ( ; , )} 
1 

Х2 (26) 

u sl!U!caju ikada se zeli velika ta!Cnost za kom
ponente sastava Xi(i = 1, 2, ... 10

), 
1 F(Y Z) 1 treba iza

brati da ЬuJde sto manji. Pri tome se mora voditi ra-

cuna о veHcini kojom se vгSi koгekcija Х; pomoeu 

je:dnacinn (14-16) . 
Iz jedlnacina (17-26) lako se doЬija izraz za а 

и oiЬliiku 

а2+а+а.-У [Х +к!+У- К1 (-{;-)] + 
а= -2 -- ·--· 

+ К9 (-{;-) ~ Х ~- . . 
. - .-

2 
____ + а 9 (27) 

Ovaikav oЬlilk za а је ik.oristan za pгogramiranje, 
jer ne zahteva iz-ra(';LШlavanje komponenata sastava 
Xi (i = 1, 2, 10) dok ne bude postignuta trazena 

taenost za а 
N. . Parezanovic 

Ј. Petric 

(Nastavice se) 

Месечеве мене 

Јул Август Септембар 
d h m d h m d h m 

Прва четврт 2 4 49 
Пун Месец 8 20 37 7 з 41 5 12 19 
Посл. четврт 15 16 43 14 6 37 .12 23 20 
Млад Месец 23 19 31 22 10 16 21 о 13 
Прва четврт 31 1З З9 29 20 23 28 2 1З 

Октобар Новембар . Децембар 
d h m d h m d h m 

Пун Месец 4 23 17 3 12 58 3 5 25 
Посл. четврт_ 12 18 26 11 14 48 11 10 З9 
Млад Месец 20 13 3 19 о 47 18 11 47 
Прва четврт 27 8 34 25 16 42 25 з 30 

Плаве'11~ 

Меркур - У привидној близини Сунца је до nо
четка августа. 5.VIII је повољан · за посматрање 
јер излази око 1h.5 пре Сун·ца. Види се између 
Рака и Близанаца над источним хорИзонтом као 
звезда мирног сјаја и + 0.6 привидне величине. 
Привидног је пречника 7".7. После овога nре
стаје да буде видљив док се не појави као "ве
черња звезда" око 15.Х, али неповољне декли
нације те за.лази веh око пола сата после СунЦа. 
7 .XI је у доњој конјункцији са Сунцем и исто
времено у привидном пролазу испред Сунчевог 
диска. 24.XI ш:rапета је понойо у највеhој за-

.. 

падној елонгацији, излази 1h 50m пре Сунца те 
се може запазити над југоисточним хоризонтом 
као звезда - 0.3 привидне величине у сазвежђу 
Bare. Ту је пречника 6".7 и у фази последње 
четврти. Током децембра ниј~ видљив. 

Beuepa - Током полугодишта пролази сазвежђа: 
Близанаца, Рака, Лава, Девојке, Ваге, Шкорпије, 
Стрелца и Јарца, те се постепено удаљује од 
Сунца. Залази све касније после Сунчевог за
лаза: 43m 1.1Х, 64m 1.Х, 97m 1.XI, 161m 1.XII и 
222m З1.ХП. У последњем тромесечју види се као 
"Вечерњача" са променом сјаја од - 3.З на -3.8 
привидне величине и пречника од 10".5 на 18".6. 

Марс -Привидно пролази сазвежђа: Ован, Бик и 
Близанци. У последњем сазвежђу је у октобру 
и новембру директан а у децембру ретроградан. 
Следе неки nодаци о видљивости Марса : 

Датум Излаз у Београду Прив. nречник Прив. величина 

Ј . VТТ nh ~1.m n".n +1.n 
1 .. ,пп ?.~ 2fi n".7 +OR 
1 тх ?.2 ?,Q 7" R +n6 
1 .Х 21 ~fi ~"Л +о~ 
Ј .ХТ ?.n ?.'~ Ј]" . ?. -0.~ 
1 .. ХТТ JR ?.7 14". 1 -09 

31.XII 15 25 15".3 -1.3 
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Сл. 1. Привидuо кретање Марса до краја 1960 z. 
Kpyжuhu nретстављају nоложаје nланете ua nо-
-четку свахоz .м.есеца. · 
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У овом периоду Марс се до 25.XII · непрекидно 
гриближава Земљи када је на даљини 90.7 милиона 
ЈS:.м. . ОвогоДишња опозиција (30.XII) је неповољна у 
погледу Марсове даљине, мад.а је погоднија по де
к.линацији ( + 27°) за посматра че .на северној Земљи
ној полулопти. 

Јупитер -Прошавши опозицију, ретроградан је до 
20.VIII у Стрелцу, а затим директан у истом 
сазвежђу. Види се у првој половини ноћи или 
увече до првих дана децембра када, залазећи 
око 17h 30m, престаје да буде видљив. 'Удаљава 
се од Земље од 636 до 922 милиона К.м., тако да . 
му сјај опада од -2.2 на -1.4 привидних вели
чина, а пречник од 43".2 на 29".8. 

Сатурп - Ретроградан је. Почетком јула (7.VII) до
лази у опозицију са Сунцем. Тада се види целе 
ноћи у сазвежђу Стрелца. Ово сазвежђе не на
пушта до краја године. 'У међувремену је у за
стоју (15.IX), када поново поЧиње директно кре
тање. 'У тренутку ового.дишње опозиције Сатурн 
је од нас удаљен 1351 милион К.м.. Ту га видимо 
као звезду мирног сјаја +0.3 привидне вели
чине. Сатурнов прстен се у дурбину види као 
елипса велике осе 41 ".5, а мале 17" .3. Раван пр
стена нагнута је према правцу до~атрања 

(Земља-Сатурн) за 24°5 у таквом смеру да пр
стен видимо са северне стране. Привидни преч
ник диска планете. је 16".5. До краја године Са
тури се удаљава на 1645 милиона К.м., пречник 
мv опадне на 13".6, а сјај на +о.а привицних 
величина. Почетком јула види се целе ноћи, у 
септембру у првој половини ноћи, а током де
цембра губи се у вечерњем сумраку. ·· 

Урап - · 'У сазвежђу је Лава. 1.IX је 0°.5 севера
источно од звезде ф Лео а 1.ХП 1°2 севера
источно од звез,IЈе 'V Лео. Привидне је ведичине 
5.8 и пречника 3" .8. 

Пролаз Меркура 

Меркур се у тренутку доње конјункције са Сун
це~ 7 новембра налази у близини силазног чвора 
своје путање, те he са Земље моhи да се посматра 
пролаз планете испред Сунчевог диска. Појава је 
у целости видљива из , југоисточне половине се.:. 
верне· Америке, Јужне Америке, Антарктика, југо
источног Пацифика и запацног Атлантика. Из цен
тралне и јужне Европе, Африке, осталих делО'Ва 

· -:r 
СУНЦЕ 

_ ..... · 

C.tt. 2. Про.п,аз Меркура испред Супца 7.XI. Тач
касто је извучеп пут п.ttапете пoc.tte заљаза Супца 
у паши.м. крајеви.м.а. Нешто nовећ.апи.м. пречпико.м. 

Меркура у одпосу па Супце истакпути су па цртежу 

по:Љожаји п.п,апете 'при прво.м. и дру~о.м. коптакту 

(1 и П). 
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Северне Америке и Пацифика пролю ће се видети 
само делимично. 

За нашу земљу пролаз почиње у 1511 34m.2 пр
вим контактом на приближном положајном углу 
148о. Други контакт (цео диск планете се пројектује 
на Сунце) настаје 24m касније. Како сунце ускоро 
зала;3И (у 16h 21m), крај Меркуровог пролаза неhе 
бити видљив. Привидни пречник планете за време 
щюлаза је 9" .9. 

Положај Сунца је неповољан веh и на самом 
почетку појаве јер оно налази свега 7° над хори
зонтом. Азимут Сунца је 5а0 (од југа ка западу) . 

Појаве у Сунчеву систгму 

·d h 
Јул 2 21 Меркур у застоју 

2 23 Земља у афхелу 
7 7 Сатурн у опозицији са Сунцем 
7 13 Јупитер . 5° јужно од Месеца 
а 19 Сатурн 4° јужно од Месеца 

17 2 Меркур у доњој конјункцији са Сунцем 
27 12 Меркур у застоју 
29 - Аквариди. Трајање 10 дана 

d h 
Авг. 3 19 Јупитер 5° јужно од Месеца 

5 2 Сатурн 4° јужно од Месеца 
5 18 Меркур ао јужно од Полукса 
5 20 Меркур 19° западно од Сунца 

12 - Персеиди. Трајање 20 дана 
14 6 'Уран у конјункцији са Сунцем 
20 19 Јупитер у застоју 
31 1 Меркур у горњој конјункцији 

са Сунцем 
31 2 ~уnитер 5° јужно од Месеца 

d h 
Септ. 15 21 Сатурн у застој у 

23 2 Почетак јесени 

О кт. 

Нов. 

Де ц, 

27 11 Јvпитер 5° јужно од Месеца 
2а 15 Сатурн 4° · јужно од Месеца 

d h 
11 23 Марс 5° северно од Месеца 
15- Ориониди. ТрајаЉе 10 дана 
15 23 Меркур 25° источно· од .Сунца 
22 5 Меркур ао јужно од Месеца 
22 22 Венера 6° јужно од Месеца 
24 23 Јупитер 5° јужно од Месеца 
25 22 Сатурн 4° јужно од Месеца 
27 20 Меркур у застоју 
2а 21 Венера · 3° северно од Антареса 
31 - Тауриди. Трајање 30 дана 

d h 
·7 1а Меркур у доњој конјункцији са Сунцем 

(nролаз!) · 
9 1 Марс 6° северно од Месеца 

12 5 'Уран 2° северно од Месеца 
16 - Леониди. Трајане 5 дана 
16 15 Меркур у застоју 
21 6 Марс у застоју 
21 20 Венера 7° јужно од Месеца 
22 9 Сатурн 4° јужно од Месеца 
24 9 Меркур 20° западно од Сунца 
2а а :венера 2°.4 јужно од Сатурна 

. d h '\ 

. 1 12 'Уран у застоју 
3 2 Алдебаран 0°.5 јужно од Месеца 

(окултација) 
6 7 Марс 7° северно од Месеца 

12 - Геминиди. Трајање 5 дана 
19 23 Сатурн 4° јужно од Месеца 
21 16 Венера 4° јужно од . Месеца 
21 21 Почетак зиме 
25 7 Марс најближи Земљи 
30 11 Марс у опозицији са Сунцем 
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· Појаве код Јупитерових сателита 

1 

1 

Е-о 

1 1 

е.. 

:g ф :s: :g ф :s: е.. 

:>. 
1 

· ::е 1::: :>. ::е 1::: 
:g (!) :s: 

Е-о (!) (!) Појава (!) Појава :>. :g 1::: 
Е-о 

Е-о 
1 

(!) (!) Појава 
ro р. ro о. 

1 

е.. е.. (!) 

~ 
1 

~ 
ro i ro ro 0. · Ео< 

t> ~ ~ t> 1::::( ~ 
as 
u 

. . 
h m h m h m 

31 20 55 11 SP 7 20 32 I SP 
ј ул 

31 23 37 111 SP а 1а 59 I SE 
10 20 03 11 SE 

август 12 19 07 111 РР 
6 20 42 111 РО 
6 22 19 11 рр 

6 21 56 1 рр 
14 20 13 I рр 

6 23 09 I РО 
7 19 07 1 РО 

22 19 17 1 РО 

7 о 53 п SP 7 20 42 п рр 
23 1а 51 I SP 

7 20 21 I рр 
7 2222 I SE 30 1а 35 I рр 

7 22 35 I SP 9 20 13 11 SE 30 20 09 111 so 
11 21 19 

а 20 15 I SE III SE 
8 20 22 п SE 14 20 57 1 РО 

октобар 

14 о 02 ПI РО 
15 20 26 1 SP а 17 40 I РО 

14 о 35 п рр 1а 20 35 111 so 9 17 15 I SP 
14 о 54 I РО 

1а 22 14 ПI РЕ 16 17 оо I рр 

14 22 07 I рр 
22 20 04 I РР 17 17 32 1 SE 

15 о 20 I SP 23 ' 20 20 п РО 1а 1а 47 IП SP 
15 22 09 I SE 23 20 40 I SE 19 17 26 п )?0 

15 22 59 п · SE 25 21 19 . 111 РО 23 1а 59 I рр 

21 23 53 I рр 
29 21 57 1 рр 2а 17 05 п SP 

22 21 06 I РО 
- 30 19 06 I РО 29 17 27 III SE 

22 21 26 п РО 
31 1а 06 I РО 

23 20 33 I SP септембар 

24 20 оа ПI SP 1 19 51 п SP новембар 

30 22 20 I SP 5 1а 11 IП SP 6 16 59 II SE 
31 20 27 I s:E 6 20 59 I РО 16 16 37 I РО 
31 20 42 III рр 7 1а 19 I рр 23 16 3а 111 SP 

~ 

РР = п~четак пролаза; SP = свршетак пролаза; РО = почетак окултације; SO 
окултације; РЕ - почетак помрачења (еклипсе) и ~Е = свршетак помрачења~ свршетак 

Сл. З . Појаве код Јупитерових 
сате~ита. Бројеви.м.а је обе.ttежеп 
Распоред путања одzоварајућих са
т;лита у одпосу па еквdтор r~,.tta
·~eтe (дебља .п,ипија па диску). Са 

0 два с.п,ова . обе.ttежепе су тачке 
~ли zрупе б.ttиских тачака, у ко~ 
зпи.л:а се .м.оzу пос.Аtатрати · поједипе 
о.1аве . 

3!/А 

Aar!ICT 
! 

tEnTEft6AP 

Olti706AD 

IIOBEif6AP 

РО ,~.~~---_!~ 5 

• ~::·se w+E 1 
SE 

SP 2 ~ · Pll 
ЈЈ 

РО .~~--~Ј---~.--У.Е 
f - ,· - -· 

SP '2~ рр 

~~--SE 

. ~о РЕ И РО 2~ - ----~--~:----· 
f ----· 

SP 12~ рр 

4 50 Р.Е_ _~Е :: :::~;;=~~~,-- -~~ 
4 QPE Р.Е_ __ !Е 

РО 2' ·------. 
t ~-=-•-·sE SE 
t SE 

SP 2~ РР 

4 

1 
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Положаји Јупитерових сатеЛЈtта_ 

Таблица даје распоред Јупитерових сателита у односу на диск планете сваки дан у 1h. Кад је број 
изостављен, одговарајуhи сателит се налази иза Јупитера. -
::;! 

Јул --~вгуст 

.... 
Е-< W .. диск .. Е W .. диск .. Е 
ctS 
t:! 

Септембар ___ Октоб~р ----
Новембар ___ 

W . . диск .. Е W .. диск .. Е W .. диск .. Е 

1 
1 

421 ... з 423 ... 1 

2 4 ... 12З 4З21 ... 

3 1 ... З24 2.З.14 

4 З2 ... 14 4З1 ... 2 

5 З12 ... 4 2 .. . 14З 

431 ... 2 21 ... 34 . 21З4 

423 ... 1 ... 413 21.З.4 

421 ... 3 41 ... 23 з ... 214 

4 .. . 123 42 ... 31 31 ... 42 

41 ... 2З 4321 ... 324 ... 1 

6 з ... 124 21 ... 43 

7 4 ... 124 1 .. ·. 234 

8 21 ... З4 2.З;14 

9 ... 1234 . З21 ... 4 

432.1. 43 ... 12 421 ... з 

32 ... 41 4З ... 2 41 ... 23 

З1 ... 24 · 421 ... 3 4 . . . 12З 

З2 ... 14 42 ... 1З 421 ... 3 
14 ... 2З 4З2 ... 1 

. 10 1 ... З42 з ... 214 21 .. . 34 

' 
1 

11 324 ... 1 З1 . .. 24 

12 3421 ... 2 . .. 1З4 

1З 4З ... 12 214 ... з 

14 413 .. . 2 4.1.2З 

15 42 ... 1З 4.2.31 

16 4 ... 123 4321 ... 

17 41 .. . 2З 4З ... 21 

18 42З ... 1 4З1 . .. 2 

19 321 . .. 4 42 . .. 31 

20 з . .. 124 421 ... з 

. .. 12З4 2 . . . 413 431 ... 2 

1 ... 2З4 231 ... 4 4З2 ... 1 

23 ... 14 з ... 124 214 ... з 

З2 ... 4 З1 ... 24 ... 1243 

З1 . .. 42 231 ... 4 ... 1234 

43.2.1 2 ... IЗ4 21 . .. 34 

421 ... 3 1 . . . 234 З2 . . . 14 

4 ... 213 2 ... 143 З\ ... 24 

41 ... 2З 4132 ... 3.2.14 

42 1 . З . 1 З4 ... 21 21 ... 4 

31 .. . 24 4 ... 12З 4321 .. . 4З1 . . . 2 .. . 124З 
41 ... 2З 21 

22 2.1.З4 ... 2З4 

2З ... 21З4 231 ... 4 

24 1 ... 2З4 з ... 214 

25 2З .. . 14 З1 . . . 24 

26 З21 ... 4 
1 

2 ... 314 

27 з ... 412 21 ... З4 

28 431 .. . 2 ... 1234 

29 42 ... 13 1 ... 243 

30 42 ... з 2341 ... 

31 41 ... 23 34 ... 1 

4З1 .. . 2 42З.1. 

З4 ... 21 42 ... 1З 421 ... з 

21 ... 4З 41 ... 2З 42З ... 1 

. .. ·214З 4 ... 213 4З1 ... 2 

1 ... 234 4213 ... 4З ... 21 

2 ... 324 З4 ... 21 421З .. . 

321 ... 4 31 ... 42 4 ... 21З 

3.1.24 З2 ... 14 41 ... 23 

з .. . 24 21 ... З4 2 .1.3 
1 ... 2З4 

ЕфИ)Iериде неких променљиви:х 

Еклипсна променљива ~ Persei привидне вели
чине 2.2 има амплитуду промене сјаја 1.З пр:ив. вел. 
. Минимуми сјаја приступачни посматраљу су: 

d h d h 
авг. 24 23 нов. 1 19 
септ. 14 1 19 о 

16 22 21 20 
окт. 6 23 дец. 9 1 

9 20 11 22 
29 22 14 19 

окт . 
де ц. 

d h 
21 1 
10 20 

дец . 

d h 
21 о 
31 3 

Цефеида 11 Aquilae привидне величине 
промене сјаја од 0.8 прив. вел . има следеhе 
симуме: 

d h 
авг. 28 21 
септ. 5 1 

·d h 
окт. 10 22 
нов . 15 19 

1 

Ј 

Еклипсна променљива ).. Tauri привидне вели
чине 3.5 мења сјај за 0.5 прив . вел. Минимуми на
стуnају: . 

Цефеида о Cephei максималне привидне вел:и
чине 3.6 мења сјај за 0.7 прив. вел. Њени макси-

d h 
нов. 5 2 

9 1 
13 о 
16 23 

d h 
нов. 20 22 

24 21 
28 19 

дец. 2 18 

Цефеида ~ Geminorum максималне привидне 
ве.личине 3.7 има амрлитуду промене сјаја 0.6 прив. 
вел . Максимуми су: ' 

муми су: 

d 
авг. 13 
септ. 24 
окт . 21 

h d h 
1 нов. 6 21 

23 23 о 

19 дец. 19 19 

А. Ћ. Кубu'Чеља 

1 
1 

! 
! 

1 
! 

..,. 

..... 

ј 

1 
i· ..... 1 

N 



Снимак једног дела групе пега направљен 17 августа 1959 год. nомоћу стратоскопске камере. 
Упадљиво је видљива структура _ детаља у nолусенкама пега као и на осталом делу Сунчеве 

површ:ине. 

(Уз чланак на стр. 39). 

ВАСИОНА, часоnис за астрономију и астронаутику. Издају Астрономско друштво "Руђер 
Бошковић" и Астронаутичко друштво ВСЈ, уз сарадњу Астрономске секције Природословноr 
друштва из Љубљане, Астрономске секције Хрватског Природословног друштва из Заrреба 
и Астрономског клуба при Народном универзитету у Сарајеву. -Излази 4 пута rодишње. 
Годишња претплата 300 дин., поједини број 75 дин. Чланови Астрономскоr и Астронаутичкоr 
цруштва добијају часоnис бесплатно. - Ученици свих. школа моrу користити колективну 
претплату: четири ученика који се учлане у једно од два Друштва, уз снижену чланарину 
од по 60 дин. rодишње, добијају заједнички један комплет. - Власник и издавач Астро
номско друштво "Руђер Бошковић". Уредништво и администрација: Београд, Волrина 7. 
Претплату слати у корист рачуна број 101-707-6564160.- Штампа Војно шта:мпарско пре-

дузеће, Беоrрад. 
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POZIV NA PRETPLATU 

РОСЕТКОМ 1960 GODINE IZLAZI IZ STAMPE SVESKA DZEPNOG FORMATA 
О OSNOVNIM POJMOVIMA POMRACENJA 1 SA UPUTSTVOM ZA POSMATRANJE POT
PUNOG POMRACENJA SUNCA 15 FEBRUARA 1961 GODINE. CENA JEDNOG 'PRIMERKA 
JR2.0_DINARA.--:eOZIVAMO -LJUBIТELJE NEBA DA SE РRЕТРЬАТЕ NA OVU SVESKU. 
DRUSTVO PRIMA PORUDZBINE NA NAJMANJE 5 PRIMERAKA. ZA SVAKU POSILJKU, 
BEZ OBZIRA NA BROJ PORUCENIH PRIMERAKA, TREBA POSLATI JOS 10 DINARA ZA 
POSTARINU. UPLATE TREBA IZVRSITI CEKOVNOM UPLATNICOM NA ADRESU 
ASTRONOMSKO DRUSTVO »RUDER BOSKOVIC«, BEOGRAD BROJ 101-707-6564160. NA
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STI POSVECEN POMRACENJU SUNCA. . . 
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ЧАСОПИС 3А АСТРОНО:М:ИЈУ И АСТРОНАУТИКУ 

IEORIJA О . SIRENJU MESECA 
U J?Oslednj е :vr7me, medu raznin1 teorij ama 

о. ~azv1tku ZemlJe 1staknuto mesto zaиzima teo
riJa madarskog profesora univerziteta Dr. L. 
Egye~-~· Prem~ t~orij~ E~y~d-a zapremina 

-Zeml] е Ј е и geoloskoJ proslosti bila osetno manj а 
: Ч:еgо . danas .. Prem~. ~_ome, ро n~:govoj pretpo
staycl, Ze'f!tlJa s~ s~rйa, а sta v1se, ovaj proces 
s~ 1 sad~ nastavlJa. Polиprecnik Zemlje- pre
ma razmm prora __ ~иnima - povecava se godisnj е 
~~ 0,5 ~m. :r:raroci~? vrednost teorije је u tome, 
sto prиza prihv~tlJ1VO ~bjasnjenje о postojanju 
magnetsko~ ро~Ја ~ei?lJe, а osim toga daje od
govor na v1se plt~nJa ~z tektonike i seizmologije. 
Pro.fesor Egye.d Је vec 1956 godine pretpostavio 
da 1 kod drug1h pl~neta, slicnih Zemlji, kao sto 

. s~ ~erkur, Mars 1 yener~, postoji sirenje [1], 
-all Је verovatno da Је ovaJ proces zavrsen kod 
~e.rkиra i Marsa. Autor ove teorije smatra -da 

~']е 1 ~?d ~eseca и proslosti moglo da Ьиdе tak
vog SirenJa. 

?d 1957. do 19.60 godine aиtor ovog clanka 
Ьаvю se pпmenom ove teorije na Mesec. Na 
ovom mestu zelimo dati kratak prikaz rezиltata 

~ovih istrazivanja, а pri tome zanemaricemo ma
~ematicku inter~retacijи. Medиtim, pre nego 
sto predemo na 1zlaganje ovih rezиltata, treba 
d_a se. upoznamo sa teorij om о sirenj u Zemlj е. 

Pojavu sirenja Zemlje Egyed [2,3]1 је pove
zao sa pr·omen-om gr.avitacije и tokи · vremena. _ 

-E71gleski fizicar Gilbert [4] smatra da se »stare
~]em« vasione sve vise smanjuje privlacna sna-
ga medu 11ebeskim telima. -

Jezgro Zemlje ~ сiји granicnu povrsinu cini 
G:utenberg-Wiechf;тt-ova primarna seizmicka 
rlv:oska povrsiJ?-a na dubini od 2900 km - na
;z1 se,v . pre~a Ramsey-~, и metalпom stапји. 
t 0 znac1 ·da Ј ~gro z;~lJ е provodi elektrici tet i 
~plotи na "~llca? nac1n kao i metali. Oko gra

mcne povrSine Jezgra pritisak је tako velik. 
137 . 1010 din cm-2' 

. d~ su elektroni, koji kruze na spoljnim puta
n]ama.' prisiljeni da se premeste na иnutrasnje 

~~~~anJ~. Ali p~sto tam~~n~i elektroni elektricno 
асuЈи elektrone kOJ1. zele da se ubace ovi 

~tos.lednj i pro~to izlaze . 'iz sre~line а to'ma, i р о- ' 
k~uv slobod~1 .elektro~н .. Zbog velikog pritiska, 
U s stvo .se v1d1, smanJ:lJe se zapremina atoma. 
pr·/иcaJu da se atom1 oslobode od prevelikog 

__ i:rn1 18ka, or:i privuku. slobodne elektrone i tako 
· se poveca zapre~1na. 

. ~~Q se- ро -teoriji Gilbert-a- smanji gra
vitaci~a. ~ed~ ~ebeskim telima, istovremeno se 
smanJUJe 1 p:1~1sak u unиtrasnjosti Zemlje. Ako 
s~ u unи~r~snJosti Z7~lje, _ na dиЬini izvesnog 
n~voa, _fпt1sak sp~t1 1sp?d. kriticnog 137.1oto 
d1n cm , onda atom1 tamosn3_e materije privиku 
slob~dne elekt~one, tj. materija и metalnom 
stiOlJU sa I?a~Jom zapreminom prelazi u nor
malno st?-nJe, sto dovodi do povecanja zapremi
ne. OvaJ . "p~oces o~~grao se u иnutrasnjosti 
planeta ~1Icn1h ZemlJ1, ---:- on se i danas odigrava 
и _ Ze~lJ1, а verovatno 1 и Veneri kao sto to 
predv1da Egyed. 
v N а prvi pogled izgleda da ovu teorij u m·o
zemo 1~? primeniti na Mesec. N а Mesecu sva
kako v1d1~o zvt?-a~e ~irenja [5,6Ј. Teskoee ·stva
ra, medutн:~,. cinJ~mca da је pritisak и centru 
Meseca, kOJ1 1Znos1 oko · 

4, 72 . 1010 din cm-2, 
m~~ji za skoro dva reda velicine od kriticnog 
pr1t1ska 137,1010 din cm-2• Znamo opet d · т k ' , а ovaJ 
pr1 1sa . pretstavlja neophodan minimum za 
st~~ranJe ~~talnog stanja materije. То drиgim 
:ec1ma _ znac1, da ~ esec sada пета jezg1·a. Po
sto magnetska polJ а planete poticu od ј ezgra 
pl~neta,. to zb?g nedostatka jezgra Mesec, nas 
pп~odm s~ teli t, пета primet·nog magnetпog · 
роlза . . ovu teorisk~ pretpostavku potvrdila su 
merenJ а drиge SOVJ etske vasionske rakete. [7). 

Ako,. med~tin;t~ prihvatimo pretpostavkи 0 

.prome;ru ~ravit?ClJ~ u toku vremena, onda . mo
~e~o ~zracиnat1, da li је bi1o nekada и иnutra
SllJ ost1 Meseca takvog pri tiska da ј е moglo d , · 
do metalnog stanja. Racиni dаји pozitivan ~~~ 
govor. 

Pretll~ n~sim rezиltatima, ako , tren~tno u 
unutrasnJOSti Meseca centгalni pritisak iznosi 

4,72 . 1010 din cm-2 
tad~ pre З milij,arde 95-8 miliond i 800 l~iljada 
god~na taj pritisak imao је vrednost o.d 

137,05 . 1010 din-cm-2 
tj. ?ао је potrebnи vrednost od {37,00.1010 din 
с~. · ~rema to~e, post·?jalo је takvo razdo.Ьlje 
~ada зе.ћfеsес ~mao _centralпo jezgro i to је 
зezgro btlo и me:~z~?m stапји. Iz toga s.Zedi da 
se Д:еsес morao S~rtt'l.. Prema tome, teorija о si
renJи Mesec~-::: kоји је p~vi put postavio pro
fesor._.E_gyed 1 :1JU smo detaljnu obr.adu nedavno 
zavrSill - moze se sa stanovista fizi}{e smatrati 
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SUMMARY 

' 
realnom, narocito pod pretpostavkom mogucno-
sti promene gravitacije u toku vremena. 

Tlle theory of the Moon's expansion. 

Poluprecnik centralnog jezgra Meseca pre 4 
m.llijarde godina iznosio је 691 km. U to vreme 
poluprecnik Meseca iznosio је 1505 km, dok је -
danas 17З6 km. Pretpostavili smo da se Mesec 
stvorio pre 4 milij ade g·odina. Iz ovoga sledi da 
se poluprecnik Meseca povecavao godisnje za 
_5,5 mm- pod uslovom da је sirenje bilo ravno
merno. Ova vrednost veca је za jeda:p. red veli
cine od slicnog podatka za Zemlju. 

In accordњnc.e with prof. L. Egyed.l'•s theory the •author 
su·pposes, tha.t th•e Moon had expanded du•ring· the 

-past. Accordtng to o-ur calcul·ati:ons, Ln olden times, -
when the gгavity w-a$ ·Ьigger (in accoгdaJiloe with Gil-.. 
bert's resu~l ts) - t:l11e Moon had а central core ami tbls 
oore was in 1а юet.allk state. If the presswe in t:he •· 
Moon's center at present is 4,72. 1010 din cm-

2 
3,9588. 

1~0 уею·~ ago the p1·essure in the center was 137,05 10
10 

_ 

dш ст--. 

Velicinu prvobitnog poluprecnika Meseca 
izracunali smo iz odnosa . kontinentalnih povr
sina i . delova sa udubljenjem pod pretpostav
kom, da kontinenti pretstavljaju p1·vobitntt koтu 
ovog nebeskog tela, а da su udubljenja . nastala 
usled sirenja tek kasnije, posle cepanja povr-

sine. 
14 miliona godina · posle radanj а Meseca 

polupгecnik ovog tela bio је 1582 km, а polu
precnik jezgra, koje је u metalnom stanju, 
smanjio se od prvobitnih 691 km na 582 km. 

Proces sirenja Meseca zavrsen је onda kad 
је centralni pritisak рао ispod kriticne vredno
sti od 1З7.1010 din ст-2 • Pre . З milijarde 958 
miliona i 700 hiljada godina Mesec је vec imao 
takve dimenzije kakve ima danas. Tada је prec-
nik ј ezgra sveden na nulu. 

u proslosti, kada је gravitacija bila veca od 
sadas1ije, -Mesec је imao primetnu atmosferu 
koja је bila osetno deblja i gusca od one koju 
danas ima. 

Ova teorija koju . smo izlozili zasnivala se 
na pretpostavci da su zakljucci Gilbert-a- koji 
su dobi veni na osnovu E·instein-ove opste teo-
rije relativiteta - tacni: 

The rad·ius of the Moon's m-eta:llic core 4.10Э yea•rs a·go 
might ha-ve been 691 .km -and .at th1s IPeriod, the Moon'·s 
radius was о.п.lу 1500 km. I ,gwppose, that the Moon's 
age is 4.10u уеатs. The increase of the Moon's ra•diu•s 
was about 5,5 mmjyea•r, if ,the speed of th·e expam!Sion 
"vas а .regular. 14 m:il1ions ~ уеаг.s aifter the Moon'.s 
blrth, the ra-di-u·s of the ce1eэtia1 Ь<>w w-as. _1518·2· km and. 
the radius of its metallic core was 582: ktrn. The M1oon's 
expan·sdtc•n had its end, wh1en the centra1 pre.s:SIUJre~ 
decreased under the critical value 137. 10

10 
din cm-~. 

Thi.s happened аЬои:t 3.958,700:000 yeaiГs ago. 'Гhе dia
meter of the metallioc cor.e at this epoch became zero 
kilometer. 
When i·n the past the g•ravity w.as much Ьiogger, the 
M;Qon might have had ЗЈn atmosophere, more den'Sie, tha:n 
thart: of the present one. 

(Preveo Т. D.) 
. Hedervary Peter 
sa·radnik Goofizoil:'lюg instituta 
))Eotvos Lorand« u Budimp.esti 
i г.edovan cl-a·n Int:erna-cionэд 

Lu·na'r So·ciety-a. 
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RADIOIZOTOPI- IZVORI ENERGIJE 
U V ASIONSKIM BRODOVIMA 

Izvori elektricne ·energije koji su se dosada 
.upotrebljavali u satelitima i vasionskim bro
dovima ne mogu u potpuнo·sti da zadovolj е 
zahteve koje vasionska tel1nika postavlja. Ti 
izvori su ~ili uglavnom akumulatori razlicitih 
vrsta koji su se relativno brzo praznili. Zbog 
toga se riametnula potreba za nalaze.njem jed
пog izvoгa sa duzim vremenom trajanja. 

U licu takozvanih suncanih celija koje na · 
bazi foto-elektricnog efekta proizvode elektric
nu struju i -termoelektricnih generatora sa ra
dioizotopima cija se radioaktivnost koristi za 
proiz.vodnju elektricne struje - nadeni su 
takvi izvori energije koji z·adovoljavaju gotnji 
zahtev. ОЬа ova sistema su dobro proucena, no 
ipak se о prioritetu bilo koga od _njih jos uvek 
ne moze govoriti. Pored spomenute os.obine 
termoelektricnih generatora sa radio izotopima, 

oni se odlikuju jos i svojom jednostavnom kon
strukcijom, necuj-nim radom, nemanjem po
kretnih delova kao na primer · kod rotacionih 
generatora itd. 

-Radioizotopi, tj. »gorivo« ovih termoelek
tricnih generatora imaju svojstvo da spontano 
izlucuju korpuskularne · i elektгomagnetske 
zrake -koji- se apsorbuju od okolnog materijala 
uz oslobodenje toplote. Upravo ova toplota se 

- preko odgovarajucih ureqaja, takozvanih ter
moelemenata, pretvara direktno u . elektricn? 
energiju. 

Radioizotopi raspolazu relativno 
koncentracij om energij е i to ј е glavni razlog za 
njihovu upotreЪu, mada logaritamski oql!k 
njihova procesa raspadanja pretstavlja njihO·V 
nedostatak, jer ogranicava duzinu rada terrno- -· 
elektricnog generatora. 
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. . Radi_o~ktivni proces~" r~spadanja su ро_ svo
JOJ ~r~1n1 potp~no _ sћcn1 monomolekularnim 
hem1skim rea~cчama? ~: se i kinetika tih pro
cesa ~at.ematicki defin1se na isti nacin. Za ka
rak_t"~ristlku radioaktivnog procesa usvojena је 
vell~Ina vremena poluraspadanja koje oznacava 
onaJ vre~~nski in~erva~ u kome se bilo koj а 
u~eta koћc1na rad1oakt1vne materije raspada
n]em svede na polovinu. 

Kolik~ је razlika u pogledu vremeria polu
raspэ:,danJa r~dioaktivnih elemenata, moze · da 
pokaze sledece uporedenje: dok је za нran I 
to vreme -r = 4 · 5 · 109 god., za radium С' 
't = 1 о-9 sekundi. ' 

P~re-~ p:ir~d~h radtoaktivnih . elemenata 
postOJ~ 1 vestack1 radioaktivni elementi radio
~zotopi, ~obiveni mocnim dejstvom alfa~cestica 
1 d~. na ato~e tih elemenata и specijalnim apa
ratima - c1klotronima. 

-

Od . takvih vestackih radioizotopa izabrani 
s':l. za _1zvore to~lote, odnosno elektricne ener
~J~, zb?~ svog Jakog zracenja alfa-cestica, ce
tiri ra?~oizotopa. То su kirium 242, poloniu111 

. 210, k1r1um 244 i plutonium 2З8. Njihovo · vre
me. poluraspadanja kao i osta1e karakteristike 
dat1 su и taЬlici 1. 

. Kako ~~ iz t.aЬlice vidi, opasni » tvrdi « zraci 
nrsu "naro~1to. v1sok?g ~nte~ziteta, no ipak radi 
sp~ecavanJ~ tih _zracenJa а 1 radi zastite posade 
ov1 se r~d1o~ktivni materijali drze hermeticki 
zatvorenr u cvrstim oklopin1a. 

. ~os~o su vasionski brodovi na svom putu 
rzlozen1 opterecenj ima i naprezanj ima raznih 
vrsta _kao: mehanickim udarima, eksplozijama · 
k_oroz~vniJ? uticajima i dr. - takvi su uslovl 
~l~~ћra~r u velikom broju eksperimentalnih 
ISpitivanJa. 

Gorivo Spec. Spec. · Vreme Zracenje 
Izotop oЬlik teZ. efekt polu 

g/cni~ Watt rasp. --
1 

1 

Polooium 210 Ро (ёvr) 9,4 1 ---

\ Kurium 242 Ст 8Pt 15,6 

Kurium 244 '~-- 7,0 

Plutonium 238 PuC 12!..~ 
--

---~~ 

Plutonium 2~8 Ри 16,0 

. I za utvrdi~anje, ot~orпosti na · toploti koja 
Је potrebna pr1 vracanJu broda u atmosferske 
, sloj eve izvrsen ј е niz opi ta sa » plazma mlazom « 

U Sjedinjenim Americkim Drzavama izra
deп је jedan termoelektricni generator sa ozna
kom SNAP III (Subsystem Nuclear Auxiliary 
Power). Generator је tezak 1,814 kg i ima sle
~~ce dimenzije: precriik 2,07 ст i visi•nu 13 97 
ст а k~.o >~g-orivo« koristi radioizotop pol'oni~IТi 
2~? koJI Је SJ?esten najpre u dva perdajuca 
crlrndra а zatim, sve to u trecem 'konicnom 
sudu od molibdena. Posude su hermeticki zatvo
r.ene i savrseno zavarene. Konican oЬlik · mo
llbdenskog suda је izabran zЪog boljeg kon
lakta sa toplim krajevima termoelemenata koji 
su zrakasto rasporedeni oko oV'e molibdenske 
toplotne celije (vidi s1. 1). . 

Ukupan broj termoe}emenata је 27 i oni su 
rasporedeni sa р о 9 pari u З . sloj а, ј edan iznad 
d~';lgog. Elementi. su povezani elektricki u se
ГIJl . i medusobno veoma dobro toplotno izolo
~a~~ (Т. I.). Radi b·olj eg kon takta sa toplotnom 
c:liJ om eleme-nti se nalaze pod stalnim pri ti
s~ om opruga (О) koje na njih dejstvuju. 
е - Mat~rijali od ~ojih su napravljeni termo
i lement~ su d~a_. tlpa ol_ovnog teluri~a (РЬ Те) 
t to p-trp. џ-tip. _ Olovn1 telurid hemiski preth av~Ja b1narno · jedinjenje sa dvovalentnim 

9~~rskim .vezama:. Ima tacku topljenja od 
· 2 С: OvaJ ma teriJ al se pokazao kao veoma 
P~volJan za . rad_ sa v~sokim te:mperaturama, f ~ko ?"ОО0С 1 pokazao Је he-misku stabilnost н 

. 0 u Vls~ godina rada. 

grama . 1 neutr . ukup~ 
··- - -

- · 9о,о 138 god. 1 0,020 0,0065 0,0265 

256,0 162 god. 0,00!!_ 0,0325 0,0368 

70,0 17,9 god. 0,0083 1 0,0045 0,0128 

6,9 86,4g~ _Q,O_O~O_l _ - 0,00078 0,00079 

9,3 86,4 god. 0,00001 -- 1 0,00053 0,08054 

-

Rad termoelemenata se zasniva na pozna
~om Seebeck-::ovom efektu, prema kome se u 
Jedn~m z~tv~renom ~~lu od dva razlicita pro
vodnika JaVlJa el~ktпcna struja, ako postoji 
temperaturna razћka izmedu оЬа spojena kraja. 
Oy_?kva temperaturna razlika se и termoelek
tr.Icnom _ ~eneratoru stvara _direktni-m zagreva
nJem kraJa termoelemenata. 

. Eksperim~?~al~i termoe-lektricni generator 
SNAP III koJr Је 1zradila firma Martin Nuclear 

о 

SL. 1. 
SL. 1 $hema ameтickog teтmoeLektтicnog - generatora 

SNAP III 
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Divisionpustet! је u rad 7 januara 1959 go·dine 
i vec dugo vremena radi neprekidno. Firma 
smatra da se teZina generatora od 1,814_., kg 
inoze smanjiti cak i ·na ispod 1,350 kg, iako to 
zasad nije glavni cilj ispiti.vanja. 

Proces raspadanja radioizotopa odrэ.Zava se 
i na ·elektricni efekt, te se stoga javlja proЬlem 
regulisanj а ov6ga efekta. 

Na sam radioaktivni proces se ne moze 
uticati nikakvim hemiSkim niti fizickim sred
stvima, ali se zato resenje ovoga proЬlema 
odrzavanja konstant-nog efekta postiglo na 
drugi nacin: opadanj е elektricne snage usled 
radioaktivnog procesa se kompenziralo sa upo
_rednim povisenj em elektromotorne sile u ko1 u 
termoeleinenata, odnosno uporednim povisava-

. njem temperaturne razlike izmedu krajeva ter
moelemenata. Ovo se postiglo pomocu snizenja 
unutrasnjeg pritiska и sistemu, cime је olak
sano prodiranje alfa:-cestica do toplog kraja 
termoelementa, odnosno bolje zagrevanje tih 
krajeva. То је sistem »heat dumping« koji ozna- · 
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cava gomilanje toplote na tim krajevima termo
elemenata. Ovaj sistem poboljsava ne samo ste
pen dejstva generatora, nego jos i omogucuje 
ustedu od vise od 1/3 skupocenih izotopa. 

Zusa.~nfassung 

. Das P.roЬlem ei·ner dauerden Stromv~gung in, 
de:r Raumfahrt wurde durch A.tnwendung von Radioi!so-
topen a.Ls Energi·e-·Quellen ·~Ost. · 

Firma Martin Nuclear Division (USA) entwickelte 
einen kleinen thermoelektrischen Generator mit der 
Bezeichnung SNAP III. Der Generator bestand aus 
ei1ner WarmezeHe mit Polonli!um. 210 als »Вrenn:stoff« 
und 27 Paa.ren Themюelement die ·st.гablenformi:g :um 
die Wa;гmezeН.e engeordinet Wlalгen. 

Die w~gJen dles Zerf.allis der :Lsotqpe aЬfaИende Leis
tun.g wu~Џe . durch eiinen iiber Innend~ruck - Anderung 
(»heai dumping«) geregelt. 

Р. PAVLOV · 
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ПОРЕКЛО НОСМИЧНОГ ЗРА ЧЕЊА 
1. Зиа-ч,ај -х:ос.м.u'Чко~ зра-ч.ења 

Горњи слојеви З.емљине атмосфере стално 
су изложени ударима васионских тешких че

стица: примарних космичких зрак'ОВа. Испи
тиваља током -последњих 20 година показала 
су да већину ових ч·естица чине а'ООМсюа ј е
згра. Ова ј езrра поrгпуно су ослюбођења сво
јих еЈiектрона. Показало ·с·е и · то да ове че
стице ра·вномерно стижу из свих делова 

васионе. 

а. Ч~стице са оzро.м:ио.м. е'Иер~ијо.м.. - По
стоје два главна! разлога због којих је по-
11ребно · испитивати .кос.мичко зрачење. 

. Пре Свега треба рећи да ово зрачење даје 
честице осетно веће енергије него што мо
жемо пра:извести у лабораторијама. Тако до- · 
бија.мо ·велику технИчку noмoh у изуча.вању 
основних делиhа материј-е. Ако се ј едно а-rом
ско језгро велике енергије судари са једним 
другим. ј е з гром, онда долази до см.ањења 
енергиј·е l]рвог ј ·езгра и стварања нове врсте 

матер иј е: ме Зони, хиперони и . антинуклеони, 
- тј. енергија се претва;ра у нове честице. 
Изуча!В.ање ових нових форми материје, чији 
је век живота кратак, у цен-rру је. nажње 
физичара последњих 20 година. Зато су они 
изуча~ваЛи космичко зрачење. Значај изуча..; 
вања овог зрачења не смањује се ни после 
стављања у рад великих циклотр01На и син

хротона. ПOI'.rooy ових уређај.а ла~ше се могу 
испитива'ТИ · особине осiюовних че·стица, али 
они .ј о ш не могу произвести честице таквих · 
енергија какве -садржи к.о,смичко зрачење. 

. 1960 године пуштен је у рад у 'Женеви ве
лики nротонсинхротон којИ произ.во,zЏ-1 бујице 

. протона· са енергијом од 25 . GeV (1 · GeV -

10° eV). Реално је nретпоставити да за следе ... -
ћих 10 година неhемо би'm у могуhности да 
произве\Цемо ја-че синхроrDроне. У косми-чком 
зрачењу, међутим., можемо наћи такве . ч~. 
стице чије су ,енергије милион или више nута · 
веhе од оних . у женевском синхротрон.у. 

Вршена су детаљна - испитиваља трагова 
честица који пролазе к:роз фот.оемулзионе 
бЈюкове. Оваква емулзија саЈСтоји се од . ~ 
многобројних ситних юристала со.ли q>ебра.~ 
(углавнюм бромида). Ако ј.една честица .са · · 
набојем прође кроо ову ему лзију онда она 
измени зрнца соли ·на тај начиrн што . она 
приликом развијаља плоча nостају Црна~ 
Овако се може цратити пут ~ecrmцa са на
бојем. Шта се може видети на овим ПЈЮчама? 

. Узмимо једаiН nример. Ј e;Ц!fia' честица nоr()
дил.а. је атом:ско језгро на плочи. Као nроиз- '· 
вод тога IЮјавило се 180 - са набојем или 
неутра·лних ..,_ секун,цар.них ме зона и хипе- , 

рона. Ови делиhи оnет су се судар.или с ј~ ~ . · 
згрима. Ово ј е коначно до:вело до тога да смю, '' 
место ј-едне честиЦе, која је цродрла у емул
зију, доб]i:(ли бујицу од 100.000 чести:ца. За 
:п:ретварање .енерги]'е у честице бољи пример 
не МОЖеМЈО Наћи! 0ва.К'ВИ ПроЦеСИ ~а!СаД се 
моrу посматрати саtм:о помоћу к01смичких зра
кова. Тренутно сматрамо да, на основу. изу
чавања космичког зрачења, поЗЈНајемо или 
барем можемо предвидети .све оiНе честице 
који се могу произвести уређајима ат~ких 
института. Испитива.ње судара космичкИХ 
честица са великом енергијом омогуhило нам 
ј е да дођем·Q_ До сазнаља- да протон и неу'l'р_он 
имају уну'Dрашњу структуру . 

б. 31iattaj ~ос.м.и-ч.ко~ :зрачења у кос.м.о.л,д-
~ији. Други значај изучавања космичкоr 
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зрачења је у то~е што поставља на дневiНИ 
ред више значаЈiНИХ космолошких питања. 
Одакле пола_зе честице? Како. добијају ве
лике. енергиЈе? Долазе ли оне са Сунца и 
љему 'сл:~чни.х звезда? , Да ли зрачење пре
лази из Једног у други звездани сисrем или 
је то ограНЈИЧено на једну галаксију~ · 

Студирање ових питања омогућено је тек 
кщда смо сакупил~:. _ц~ољно зн.ања· 0 животу 

зв-езда као и о .проца:иtма у центру звезда. 
Ра;циюа~стр~IН:ОМИЈа да.ла нам је много пода
така~. Она. Је о:могуhила да се бо.ље уnознамо 
с.а с~уктуром наше гаЈiаЈКсије и са условима 
у гасовитом прстену око галакоиј е. _ · 

2. Природа кос.м.u-ч.кd1- зрачења 

Пре него што пређемо на пробл·еме по
рекла КОСМИЧКQГ зрачења, потребно је упо-

. знати се са особинама овог зрачења. Рехл:и 
~мо већ да се зрачење саrстоји од атомских 
]езгара· . ~ли к~ква су ова језгра? И како се 
често IЮ1ављу1у? 

а: Пос.м.атрање при.мар·'Иих честица. _ Од 
1948 године, _на основ~ lrеnитивања Freier-a 
И других КО]И Су За ТО . КОIРЈrеТИЛ'И бал·оне, 
ЗНа/МО да у КОС~ЧiКОМ зрачењу rюред ХИЛОО* 
генских и~а и ;1езгара тежих елемената. Боој 
хидоо~~~их ]езгара наrрочито је ·в·еЛИ}{. Од 

. / елемената; пеrриодоког. ·сЈ11Стема уочени су 
елементи до Dедноr боо1а 26 оп~ОIСН() 28 (никЈI 
и гвожђе) Powel је ·своi.а исnитиваља вршио 
помоћу d:ютоемулзионих пакета коiи . су по
м.оhv "Ј?акет.а ~II.Иrнvт.и н.а велихе ВИ!СИНе. 
Разна 1 P.'Зrua ocтamљaiv naзlfie ·тnагове на пло
чама. На осн-овv те анализе моlже се -сv-пити 
о ;тчесталости тrоi.елиних е.лемената: urтo н.ам 
даlе ,z:шагоцене тrопатке у ве~и са пооеклом 

. ?вог зnачења_: То нас, међv'Т'им, доводи . до 
Једног тешког техничког пn·облем.а. 

Ако ј'едно атомско језгро nролази кроз 
неку материју, OIНiO може да се судари са је~
, згрима атома те cPeдmre. Акt) ј·е ј~гро, које 
I11РОлази великом брзинОIМ, nротон, 1 та!ца у ~
дару · ~но може проузроковати . раЈСпад rrото
ђеног }езгра . - на с.а\С'Гавне ·делове: неутроне 
и Щ>отоне. Али ако ј е П<УКIРе"llН:о ј еЗГIРО И саМ!О 

' сло:жено, то се и ОЦ1О може да распадне на 
неутроне и nротоне .. 

б. Претварање е.л,е.м,епата. · - Примарно 
=~СМИЧК'О зраtчење, после у лаrска у Земљину 
м мосфер!' због ова:ювих процеса мож·е да из-
ени СВОЈУ .ПЈРироду. Може се догодити, ре

;:мо да ~е Једно атомско јеэгро гвожђа' pac
n .zџre У. Језгра два или више лакших . елем е
. а та. , Према томе састаЈВ к01емичког зрачеља 
~ења, се после уласка у атмосферу. За тежа 
Језгра могуhност . суд~ра је вер.ов.аmнија, пo
Il.rтo су она · већа од зезгар.а лакших елеме
н.а.та. Због тога. се повеhава КОЛIИЧИЈНа лакших 
;~~ен.а:та, док број "I'ежих еле.мената опада. 
. г таквих судара са.м!О мала количина тe

>I{JiX елемената дОiСпе до слојева 30 1-е.м. изнм 
nовршин.е Земље. Ова коН!ст.атациј.а наiС д~о.
води до следећег заiКЉучка: ако желимо ис-

. Inrraти природу ПlрИМiарног космичког зра-
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чења:ь потребно је наше мерне инструмент~ 
подиnи на такве висине изнад којих је зане
марљив утицај атмосфере. 

· в. f!одизање .мерних инстру.мената на ве
лике висине. - Рак•етама могу се поrстићи 
висине изнад 100 км.. Ра·кете су та'дiа прак
тично в-аiН Земљине ат:Мосфере. Hecpeha је у · 
томе што . ракете остапу свега неколико ми
нута на овим висинама, тако да се не може 

· искористити метода· са фото:ему лзиј ама'. За 
т:е циљеве треба.т;> би упОЂребити са.тели.те. 
Један сателит у области екватор:а·, на висини 
од 1000 к.м за свега . 20 ~ана могао ·би саку
nити , драrоцени материЈал. Али пит.ање је 
ка'Ко се мооке фотоемулзионiИ пакет неоште
ћено вратити на З·еМЈfУ· Док ·ее ro.j проблем 
не реши, користе се балони. Са теретом О'д 
nо.ла тоне они могу достиhи висину -ощ. око 
80 к.м, где с·е мог~ з.адрж:ати н:ешто више ощ 
24 · ча'Са. ЗахваљуЈући вис~ким ветровима 
ба'Ј!он може' )(а начини пут од 1500 до 2000 к.м.: 

3. Састав кос.ми'Чко~ зра-чења 

Carc'Daв примарног кО!Смичког З'р~чења од
ређен је noмohv описаЈН~ · метщr::э.: . Ня.iвише 
wма ПРОТОна (ieзrp.a хидооген,а). На 100 пnо
:она до.тт.~:~и 10 iеэгра x·e-!fИVMa и .iед:нu теже · 
, езгnо. Mehv тежим ·елемеR'Т1Има нanOIЧJif'Тo cv 
бDоiни елеък.енти са nе.п:ним броi ·Р.'ВИМа z = 6 
(угље!Ц:ик). Z = 7 (нитnогеiН) и Z = 8 · (окси
ген). У.ттiОга .лаких елемеrн:а:тlа rz = 3 - .rrи
тиvм, .z = 4 - беn:и.тrиvм, и- z = 5 - бор) 
свега 1е Тt)tећина ощ тога. · 

Број језг·аiРа елеменат.а. са раДни~ бројем 
од 10 до 26 је ·скоро rrодједнак . . Нешто ј!е веhи 
број тежих iезгара (20 < Z <:::: 26) од лак
ших (14 < Z < 20) елемената. Језгра еле
менат.а изнад редног број а 26-28 су врло 
ретка - можда и не rro1eтoje. Познато је да 
су мерни инструменти једног совјетског са
телита за цеЛ'О време љеговог круж·ења за
бележили свега један упа,д језлра елемента 
тежет од никла. 

а. ~поре:Ьење са , у-ч.~ста.л,ошhу еле.м.е'Иата 
1! вacuo?'iu. - Са'Став _кОiсмичког зрачења врло 

. Је сличан саставу вЭЈСионе·. У ва~еио!Н1И има 
далеко најв:ише хидрогена. и ~елиума: има и 
дост.а елемена~а чи ј а тежина не nрел.ази те
жину никла и гвожђа. Вр~о су ретки еле
менти и.зrна;д реДIНог броiа 26 од!Н. 28. Ако би 
то било·,еве што треба реhи, онда бисмо л.ак6 
могли констатовати да космички з:р.аци по
лазе:; о_.ц звезда .с.ЈЈичних С)Тiнцу. Али ситу
аi.Џ1Ја ]е .врло компл.И.кована . Са:став космич
к:ог зDачењ:а у двема тачкама осетно се nаз-
ликује од са,става маrгерије гаrлаксије. L 

Прва разлика је .у томе што ОIВО зрачење 
садржи 10 пута веhу количи.ну никла и 
гвожђа - у одно,су на количину хидрогена 
- него са•став Млечног Пута. Друго: у кос
мичком зр:ачењу има знатан број језгара ли
rrиума, ~ерилиума и бо1ра - док у материји 
ГалаксиЈе они скоро и не постоје. Ове две 
разлике · битно су утицале на ра:смат.рање 0 
пореклу ко:омичк·оr зрачења. Ова р:асмаrтрања 

! ' 
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осетно су унапређена најнови,јим теориским 

испитива·њима· о развоју звезда. 
б. П()СТа<Ј·tак Јlдких е.ље.м,ената. - Према 

садашњем знању, з~эде нак~та.ју као ре-зул
тат скупљања галактичке прашине и . гаса. 

Под :утицајем међусобног nривлачења че
стица, ова матер.ија формира гасовиту лопту. 
Ова лопта се јаiКо загрева• - то је пОiСледица 
ослобађ.ања гравитационе ПО'Dенција.mне енер
гиј-е услед сажим.ања лоп'flе . . Чим темпера
тур·а у централним обл:а~стима звезде ;достигне 
106 цо (ј.едан милион), омогућују се 'Dермону
клеарне реакциЈе са тешким хидрогеном, ли
тиумом, берилиумом и борОIМ. Ако, дакле, 
звезда са!држи ове елеменrге, онда се они брзо 
претвара ј у (ове · ·реакције и ови ељементи 
искоришћени су у хидрогенским бомб~ма.). 
Због ових 'Гермонуклеарних процеса броЈ ла
к·их честица (литиума, берилиума и бора) у · 
Млечном Путу ј·е занем.арујући. 

Ако су зовезде извор космичког зораче•ња, 
онда одакле nотиче велика' концентрација 
лаких елемената у зрачењу? Можемо прет
пОIСтавити да оrн:а нaJc'IIariy р.аоп~оtМ тежих 
елемена'та. Видели смо већ на једном при
меру шта· се догађа ако С·е· једно језгро, при
ликом пролаза кроз фотоему.Лзију, суд•ари ~а 
једним Другим ј·езгром. Сличне ситуацизе 
могу се догодити и на путу од извqра зра

чењ;а до Земље. · Овакав јецдн м·еханиз.ам 
мо~же да објаСНЈИ постојаље лаких елемената 
у космичком зрачењу. 

в. Ник.л, и -г,вожае. - Треба. да објаснимо 
за·што космичко зрачење има нелики број 
честица никла и гвожђа. 

Видели смо какве ·се реакциЈе одигравају 
у почетку живота· · звезда . У тој поче'ТIНој 
фази потроrпи . се литиум, берилиум и · бор. 
Ако се после тога наставља сажимање зве
Зде, температура у централним областима се 
још више повеfiа,ва. ТаДа .почиљу оне реак-: 
ције ПЈЩ којИtМа се од јез.гра хидрогена ства
рају језгра ~елиума. Ове реакције ОЩ:иiiравају 
се у централним областима звезде при тем-
ператури .од око 15 Х 106 Ц0 (петнаест мили
она)". За време трајања тог процеса звезда 
зрачи енергију која се надокнађује овом ре
акцијом. Код ·звезда типа Сунце време тра
јања ове р.еакuије је 5 Х 109 (5 милиј.арди) 
година. Код већих звезда овај интервал је 
осетно маљи. 

Ако се у центру звезде пот:р:оши це·ло
куiDНа количина хидрогена за ств-арање хе

л~ума, услед г,раЋитационог дејства звезда 
се још више сажима и тако се температура 
поново повећава. То oмoryhyj-e реакције из
међу је•зга'Ра Х·елиум.а (аiЛфа честица), ш:то 
довоДЈИ до СТIВара·ња тежих елемената, као 

што су Ne 20· и ·Mg 24. Код малог броја зве
зда - са в·еликим масама - овај процес се 
све виШе н.а'Ставља и з·аосваљујућ:И томе цен
тар звезде се напуни никлом и гвожђем. 

Ако путем процеса фузија материја доспе 
до С'I'ЭЈЊа IНИiКла и гвожђа·, тада се она налази 

у ст.ању најниже енергије - тако каже а;то?'f
ска физиюа. Тада до даљ~ег · претварања ]ео"
зга.ра може да - д-ође само у том случају ако -
се прими енергија споља. Ако се · сад темпе-
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ратура централних делова, која ·сад достиже 
10!'1 Ц0 (једна милИјаiРда), још више повеfiава, 
то доводи, услед постојећег ељектромагнет
ског зрачења· , до цепања језгара никла и 
гво•жђа.. 'Греба знати да се на ова~квим висо
ким температУ'рама електромагнетско зрачење 

- јеДtНим делом- састојiИ од гама-зракова. 
Тада долази до аП'Сорпциј<е енергије и цен
трална област звезде се изненада сруши. 
Ова1ј nроцес одузима ослонац a"'IМQicфep~ зве
зде, која је пуна хидрогена и хелиума, и оња 
упадне у врло тоnле централне 'делове зве

зде. Ове реакциј.е, које ств~рају хеЛИ?'м од 
хидрогена, ка10 и друге које осЈrобађаЈу не
утроrн:е, а које се на умереним темлературюv~а 
релатИвНо мирiЮ догађају, СЗЈдаi ее ос·твару_зу. 
за мале делиће с-екунде у виду експлози]а. 
То доводи до васиОНiс:юе .катастроd:>'е и на небу 
се појављује једна. суnернова;. Зв·езда се· р~с: 
па'дне а: сјај joi се изненада псmећава. СЈаЈ 
у раэмаiку од 30 дана посл~ ек~СПлозиЈе над- . '"' 
маши сјај Сунца за милијарду пута .. 

4 .. Порек.л.о кос.ми-чкоz зра-чења и њец>в 

ка Зе.м,љи 

У Цр&Г'ХО,lЈЈНОtМ ПЭ/раrрафу ВИIДеЛIИ СМО ј ед
ну претnо'Ставку · о постан.ку ко.смичког зра- · 
чења. Она МО}Ке да нам објасни зашто је ово 
зрачење богаrrо никлом и гвожђ€'1\II. · 

а. Cynepuoвe као извори кос.ми-чко-г, зра
'Ч.ења. - На основу ОН'Оiга што смо раније из:. 
ложили, има ДОIСт.а вероватноће пpe'rilocтa:.. 
вити да из супернОiВа у МЛ'ечни Пут стиже 
корn~куларно зрачење. Али може ~ 0/Ва 
претпост.авка обi аснити велику енерn~]~ че.;. 
стица? И још Једно· питаље: да ли има д~ ~
вољН!О супер!Нова· за покриће цеЛ'окупне. 
енергије у виду космичког зрачења? За: о~
говор узмимо н:ај1Н10вије · nода:тке о Краб ма- .
глини. 

У прошлости забележене су nојаве ·три су-· 
перно.ве. Према забелешкам.q древiНиХ Кине- -· 

'за, 1054 године појавила· се једна велика су- . 
пернова . см,атра се да; је КРаб ~аглин~ 
остата·к ове еtrеплозмје· .. Овај обi ек.аrг удаљен 
ј е · од нас .. 3000 с·в·етлосних rодина, а садашњи 
полупречник му ј~е 5 св.етлоСIНИХ година. Акq 
ову ма1глину псюма"!1ра.мо - ·телеск~ом; она из~ ·· 
Гледа као дифузна м~агЛ:ИIНа. Али ако се· она , ~ 
сними у На .ЈLИНЈrји, показуј·е компликовану 
влаЈКнасту ·СТDvктуру. Гас _у тоi · маглини и 
сада с·е ШИРИ брзином О!д око 1 ОО к.м, У се-,"_
кунди. Брзина простир.ања гасова У. центру 
неке атомске е·коолозије на Земљи ]е мања. 

Спектар светлос'fiИ из околине центр~ 
Краб ма'Глине није- л:иниски спектар атом.а. 
Ова свеrrлост има неn'Рекидан crreк1'ap коз.и 
мног;о личи на. синхротронско-зрачење коЈе 
испуштају еле.ктрони при убрзању. Синх~;;' 
тронско ... зрачење је светлост коју испуштаЈУ, ,.. 
честице које под утица!јем маmето~ог пољ~ 
круже у сиюе:ротрону. Елект~ К'ОIЈИ се уб~ 
за,ју у синхротрону иопущта;ЈУ поларизовано" 
зрачење, а фреквенцИЈја И1М зависи од угл~оВ1I~_ 
брзине. Такве к.арактерисТIИке n:оказуЈ е !1 
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светлост из центра Краб маглине. Изгледа да 
се парашелно вла~кна~е·тој .структури налазе 
матнетна поља, и око ма·гнетних линија, при

ближно на кружним путањам.а, круже ел1ек- .. 
трони са великом енергијом. На основу сn€'К
тара мож€ се npeтnolc'flaiВИТИ да су ти ~лек
трони ·са енергијом од 200 GeV, али с.иrурно 

· да их има ·и ве1ћих. · 
Реално - ј е рећи да у овој средини има и 

брзих језгара, која имају веhе енергије од 
електрона; треба знати да се језлра убрзавају 
на сличан начин :к.а~о и електрони, али оiНи 

"'< crr01pиje губе сво1у ене!Ргију од електрона са 
истим брзинама зато што они зраче мањим 
интензитетом. Према ·томе претпоста,вља се 
да језгра у ·СуЈПер!Н'овама добиј.ај у велике 

. , енергије и да је већи број тежих елемена;т:а 
него у материји ва~еионе. 
· б. Изотропија.- Још 'Dреба објаснити две 
особине прим:арiЮг космичког зр:а.чења : изо-- · 
тро1Пију зрачења кој·€! стиже у Сунчев си
стем И! порекЈЮ литиума, берилиума и бора, 

'"'· који ·сигурно ни:су по~утни П!рИ експлозији 
звезд'е. 

Ако су супернове извори космичког зра
чења, зашто честице које стижу до нас не 

показују постоја~ње тако блиског извора каю 
- што је Краб магЈFИЈна? Да . бисмо одговорили 
на ОВ'О пи:тање потсетимо <.:е шта знамо о 

~ структури на·шег з.везданог система . 

Наша Гаша~Ксија ј е · •опирална маглина 
лречника 70.000 светлосних година. Гу·стина 
звезда; . највеhа је у близИ!ни центра система. 
Звезде, који чин~ спИ\ралiНе .краке, обух•ва
тају диск дебљине 3000 ·CiB•erfЛOicниx година .. 
98 процената целокупне материје Мле'Чноr 
Пута ~rонuентрwс.а,но· је у звездама, д'ок је 

: Оiс"Гало . међузвездани гаЈс и прашина~ Већи 
- ':Ц'ео овог последњег ·обухваh:ен i е iедним по
јасом дебљине 1000 светлосних годИiН:а ... који 
.се нала:зи у равни система .. Ова међузвезцана 

~ 1\f,атерија ie необично .мале густИiне: 1 д~ 10 
атома у см3 . . 

ОсИtМ овога,. ради.оастрономија nокfi.зал:а· Је 
и то, да ·су ·сПИЈрални краци сИiстема обавијени 
rасовитим покри:вq!чем, који је с,ве ређи како 
се ·удаљавамо од центра. Пречних овог nо

КЈривача. је · око 120.000 с.ветлосних го~дина .. 
.. Густина материје овде је мања него у диску . 
Неки аст:рономи сматрају да је средњ.а гу
стина око 1 а!том у 1000 см3 .. Ра,според гаса и 
nрашине у равни смстема и у п~ривачу није 

.Patrnoмepaн. Види с.е грУ1IЈИсањ•е материје у 
(iЈ5ла1Ке и влакна ;-- као и у Краб маглини. 
~арочито је важно напоменути да су ови · 

· облаци везани са не'Пiра·вилним · магнетним 
nољим.а. Средња вредност . магнетног поља у 

· ,zщску је око 10-:6 гауса, а нешто мања је у 
Га'Совитом омотачу. 

Због rtостојања ових ма~гнетних поља, пу
тање честица са набојем па чак и оних са наi
Већом енергијом, нису праволиниске . Што Је 
'-tања ·енергија честица, тим ј .е веће екре·тање. 
II'Q!Мohy ове чињенице мож·е се обја!снити зa
ll!lтo честице . ·стижу подј·еднако из евих пра
ваца. Пут космичких честица личи на пут 

куља гаса: неправилно кретањ.е са че-

·~---------

стим променама правца·, што доводи до ди

фузије . 

в.. Галакти'Ч.ко порекло косми'Ч.коz зра
'Ч.ења. - На основу броја супернова у Млеч
ном Путу, као и из уче,сталости појава супер
нова у другим звеЗданим ·системима, претпо
стављамо да се у га:л:а!к·сијама ј ·едња супернова 
појављује на oiro . 300 годИIНа. Реално је ве
ровати да је у центру ·система, где је кон
центрација звезда већа, веhи и број појава 
с)liпернова. Ова претпостав.ка међутим још 
није доказана. А.-ЈЈи ако је она тачна, онда мо
жемо очекивати да зрачење долази углавном 

из центра система. Густина зрачења треба да 
ј ·е н.ајвећа у це:нтралним ·обла,стима. Неке че
С'ТIИЦе, нарочито оне брзе, могу да побегну и 
у међугала·ктични п:р.о1с:тор. 

Пош·то не знамо ни распоред. з-рачења у 
унутрашњости г.алаксије, ниТIИ укупну коли

чину енергије к'оју оно н01си,у овом тренутку 
не мо:>юемо рећи да' ли је број суперно·ва и 
енергија коју оне испуштају довољан. да се 
њиме мож€ објаснити стварање ко1смичког 
~ра.чења. 

г. Век трајања кос.Аtи'Ч.ко-г, зра'Ч.ења. - На 
крају м~рамо се ПОIНIО'Во поз.абавити пробVI·е
мом бооја · честица~ литиу~а, берилиума и 

. бQра.. Пре смо реклiИ да п6стана1к ових еле
. мената обј.ашњавамо распаiДом. тежих елеме
ната . Кроз колику количину материје треба 
да прође зрачење да дође до ових ра1спа~а? 

П ретпоета•вимо да nрили,ком експлозије 
звезде честице, којое су изба:чене у простор, 
чине само језгра никла и гвоtжђа, тј . да ла
ких елемената нема. Да би с-е одно.с никла и 
гвожђа у прима:рном космичком зрачењу сма
њио на мерену количиl}ју, потребно ј.е да зра
чење прође К;роз 10 -г,/сЈ~t.2 међуз.везддног гаса 
- који се углавном ·састоји од ХИIДроге:на и 
хелиума. То значи да ако бисмо сабили цело
купну количину г.аса кроз коју пролази зра
чење од његовог изв01ра до ат,мосфере Земље, 
то би на ·сваки ·СМ2 вршио Притисак од 1 О 
грам.а. Међутим треба да з.намо да извор зра
чења не испушта самоникли г.вожђе, него и 

лаiкше елементе: угљеник, ' нитротен и ок

сиген. 

До једне друге проц~не мо.Жемо до·ћи 
на тај начин а1ко одредимо кроз ко·лики 
гас треба да проtје зрачење да би добили 
потребну количину литиума . . Резултат је 
3 z/с.м-2 • Не знамо, ме:ђутиuvr, у којој су фази 
развитка честrице ко~смичког зрачења прош.ле 

кроз ову количину материје. У пентру систе-
ма протекне мање времена између два суда
ра, него кад се чес'rица креће у гасовитом 
покривачу Галаксије .. 

·према томе, не можемо одредити тачно 
колико времена протекне док космичко зра

чење ·С~игне од изворз до на:с .. Ако, на при
мер, до дифузије коомичких честица дође 
само од утицаја релативно густих гасова у 

диску сИстема, онда је потребно 106 годиња 
(милион) Па да: че·с-rица прође кроз 3 z/с.м-2 ко
личину материје. Ако је међутим ово криву
даво кретање честица производ га!Совитог 
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бО _ ____ _ 

Ј. е nотр,ебно 109 гопокривача система, онда 

дина (милијарда). _ -
·· д. Дру~и извори. - Још има мното не~:-

шених питаља. Неки научници мисле да -
,стоје и други извори з~~ачења осим супер= 
нова. Ови аутори сматраЈУ да к:осм~о зра 
чење ·садржи МIНОГО вrи.ше хи:д~ротена н_его што 
мо·гу да дају супернове. . _ . . 
, Неки научници ·тврде да Сунце, пр~ликом 
неких е~сплозија, испушта ве:лику коли~и~: 
протона са умереном енерГИЈОМ . . Тешк Ј ~ 
међутим објаснити како би ови ~porrorни до 
били то~ико енергије к,ољико има]у космички 
~аци. . 

- Једна груnа истраживача склона ]€ n.рет-
постаtвци да: се ра:сипање одИграва у спира-:r
ним краЦИlVIа, где магне-DНа поља з,э,робљава]у 
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честице. Отворено је пит.а,Iре, М:еђутим, да љи.__ 
су честице са велИЈК:ом ен~ГИ]ОIМ увек про- , 
тони; тежа јеэгра, као ШТО су никл и mожђе, 
лакше могу бит.и заробљена магнетНИ!М по
љима спиралних крЗЈКова. 

* * * 
Као што видимо, има још мнюго нереше

них питањ~, али смо свакако на добром nуту 
да упознамо поја\Ву ~осмичког зрачења. ~ма~ 
трамо да је наше садашње зна.ње о ово] П(}
ј а ви реално и блиско истини. 

(По чланку С. F: Powel-a у ча
соiпису "Fizikai szemle'' 

саставио Т. Ћ.) 

ЈОШ ДВА . УСП~ХА АСТРО ПА УТИКЕ 
СПУШТАЊЕ СОВЈЕТСКОЈ' ВАСИОНСКОr 

БРОДА СА ЖИВИМ Б:ИЋНМА 

Други совјетски васионски · брод · спустио ·је 
20 . августа прве живе васионске путнике 

:vслешно, ' 
~оји су се вратили из сателитс~е путање натра:а: 
Земљу. Ос-им овог оГромног успеха, тре~а ,ис 
пре свега за овакав маневар запрепашћуЈуl\у тач
ност ~ грешку од само 10 км, остварену У односу 
на унапред предвиђену тачку слетаља и тежину 

4600 кг коју је имао вас:ионски брод 
од читавих · жн 
заједно са инструменталном кабином и своЈИМ -
вим путницима. 

О тачности овоr л.ансираЈЬа сВе~очи и . скорр 
потnуно кружна путаља, _са перигеЈОМ на 322 и 
апGгејом од 339 км. Нагиб пута~е У од~осу на 

· био i~ 65 степени што Је уобичаЈено код 
екватор ~~ ' 
совјетских вештачких Земљиних сателита а пе-
риод обиласка Земље на почетку износио је 90,6 
минута. 

Совјетски в·а.сионски брод обишао ј_е 17. пута 
око Земље Jl тада, по· извршеном тачном ориЈенти
саљу У простору, прорадили су кочећи ракетни мо
тори и започето спуштаље. По уласку У . гушће ва~
душне слојеве, из . васионског брода избачен т;: 
херметички контејнер са животиљама ~ спуш 
падобраном на тле. Није познато да ли Је nасион
Сitи брод и~1ао крила · или је такође Itористио па-

добран. 

Љегови становНИЦ'.tf који су праћени путем те
левизије током лета, пре свега јунацtl овог поду
хвата пси · СтреЛI{а и Белка; постали су преконоh 
славни као и љи~ова маље срећна претход_иица 
Лајка. Они и остала жива бића са љима: r.:шше_ви, 
пацови, биљке, затим разно семеље и ткива, биће 
подвргнути проучаваЕЬУ која треба да утврде евен
туални утицај овог пута, пре свега ко~мичких зра
чеља, на љихове организме или ћ·елизе. 

Међутим, већ досада позвати резултати · сведо
че 0 томе да је освојена техuика повратка сате
лита на Земљу, да краткотрајни летови У васиову 
уопше вису опасни по човека, те да се, према ~о
ме, моЖе у најскорије време веh прибећи првим 
лансираљима човека помоћу висивских геофизич
ких ракета, сателоида и краткотрајвих сателита. 

ЗаТо треба ускоро, можда ј_ош ове године, оче

кивати такве летове. 

_ПРВИ ПОВРАТАК САТЕЛИТА "ЕХО 1" 

само за осам дана месеца августа 1960 године, 
од 11 до 19, лансирав · је рекордни број од 5 сате-. _ 

. лита, од · којих 4 успешно а 3 од љих су враћева 
по првИ пут _ натраг на ЗемЉу: амерички "~иска-

хш" 12 · дискаверер XIV - 19 Jl совзетски 
верер - - " . 
васионски брод "Планетољот"- 20 - августа. Послед-

. љи успех дошао је после скоро годину дана уза
лудm1х покушаја у САД, при ко}има У. 12 наврата 
није уопщте било оче~tt:ваних резултата. 

Амернчк~ војН'И сателит "Курир", лав?ирав 18 
августа· једини није убачен У орбиту, док Је експе
риментални амерички сателит за . nаQИвну радио 

Ехо '1" уствари балон пречвика 30 метара, 
везу " , но виђави 
изба'-хен 12 августа, постао. свак?днев . 
објекат нашег неба, светао као назсветлиЈа звезда. 

. а хватаље сателита . интересацтан зе метод з - е 
Дискаворер" - пецаље · у ваздуху уз помоћ мреж 

'к' оју вуче авион. Наравно, :к-апсу ла са ивструмен-
. од 'Ј'ела сате- · тима тешка око 135 кг, по одваЈаљу 

лита' усnорава се уз помоћ кочећих ракета а п:-
' · · Ф е спушта помо,.у тonl· кроз ниже слојеве атмос ер , , 

паdобрава. К.апсулу обешеву о .падобран, уствар; 
покушавају ухва:rити мре~ ом ЈО~ У вазду,ху ~ва 
случају "Дискаверера ХЩ' то виЈе успело, и . ОО 
је пронађена У Тихом Океану, 12 августа, око 5 
км далеко од Хаваја. Тек је капсулу сатеmЈта 
"Дискаверер XIV" "уловио" авион "Ц-~19", 19 ав-
густа 

Међутим, ни У једном од спасених поларВИ:Х: 
сателита "Дискаверер" вије било живих бића. 

Лансираље балопског пасЈtвноr радио са!fелвта 
• з· успело те~ Ехо 1" П()кушано Ц маза, -потпуно е 

" перспективе за ·12 авr)•ста чиме су отворене реалне , е 
, б ћн сп• У мрежв тел -коришћеље сатеЈ;~ита У УдУ 0 ' . изба-

комуникационих сателита око чи:тавоr с~ета~ателит 
чен помоћу ракете-носача "Тор-делта ' . па 

1600 . км и очекуЈе се ,.. 
кружи на виеини преко · б ж:во 
ће остати у својој путаљ·и око Земље при ли ва 
1 годину дана. Наrиб љегове орбите У односУ 

· 46 ни тако да Земљин !Скватор износи око степе . ~ изме-
се може добро видети изнад земаља у ПОЈаСУ Иве. 
ђу 50 степена северне и јужне географске ШИР сло· 
Омотач балова "Ехо" пресвучен врло тан;им ваЈЪа 
јем . алуминијума наnуљен је, после ,из ~:~9 ЈIЗ контејнера, гасом и цео сателит тежак Ј ,-

..... . . . .. . --- - ·-- .. 1 
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VELIKI ·RAKETNI MOTORI SA CVRSTIM 
. . . 

POGONSKIM. MATERIJAMA 
Iz niza Clanaka objavljenih u zadnje vre-me, 

moze se uociti da su SAD ulozile krajnje na
pore i posvetile ogromnu pэ.Znju razvoju ve-

. likih raketnih motora sa cvтstim pogo:ns:kim 
materijama za pogon balistickih projektila. Ci
njenice da raketni motori sa cvrstim pogonskim 
mateтijama poseduju njima svojstvenu jedno~ 
stavnost, da nemaju pokretnih elemenata, da 
su trenutno spremni za dejstvo, nasuprot ra-

i. ketnim motorima sa tecnim pogonskim :rпate
njama koji zahtevaju konstantno opsluzivanje 
- idu u · prilog napred pomenutoj aktivnosti. 

No ovo ne znaci da raketni motori sa cvr
stim pogonskim materijama nemaju svoju 
posebnu pl~oЬiematiku. Naroeito treba podvuci, 
obzirom na performaпse, da raketni motori sa· 
cvrstim pogonskim materijama imaju speci
ficni impuls 220 do 250 sek, dok raketni mo
-tori sa tecnim pogonskim materijama imaju 
ovaj ·parametar reda velicine. 350 sek. 

Medutim, odnos tezine pogonskih materija 
prema ukupnoj tezini kod raketnih _ motora sa 
cvrstim pogonskim materijama manji је nego . 
kod motora sa tecnim pogonskim materijama, 

posto је kod prvih spremnik pogonskih mate
rija ustvari komora za sagorevanje. Posto ona 
mora da bude sposobna da podnese pritisak u 
komori, to povecava deЬljinu zidova, ра 
odatle sledi i povecanje ukupne tezine. ·Nasu
prot tome, rezervoari-spremnici tecnih pogon
skih materija, kod sistema doturanja pogon
skih materija pomocu pumpi do komore sago
revanja; mogu da budu vrlo tanki i laki, posto 
nisu podvrgnuti nekom znatnom pritisku. U 
vecini slucajeva, ovde је deЬljina zidova re
zervoara diktirana krutoscu rezervoara i pro
Ьlemima rukovanja sa njima, а ne velicinom 
pritiska. 

Srecom, оЬе ove teskoce kod raketnih . mo
tora sa cvrstim pogonskim materijama ukla
njaju se kada se dva ili vise motora pale jedan 
za drugim i trenutno odbacuju ро zavrsenom 
sagorevanj u. 

Daj emo pregled nekoliko balistickih vode
nih i · proti vproj ektilskih proj ektila SAD koj i 
upotreЬljavaju raketne motore sa cvrstim ро.:.. 
gonskim materijama. 

Vrsta projektila Naziv - Domet Broj Napomena 
(mот. milje) stepeni 

vazduh-zemlja Sky Bolt 

zemlj а -zemlj а Polaris 

zemlja-zemlja \ Minuteman 

zemlja-vazduh 
-- } 

(protivproj ektilski Nike-Zeus 
projektil) 

7 P.rvi -stepen Nike-Z~us treba da ima potisak oko 200 t. 

Firma Thiokol Chemical Corp. uspela је da 
livenjem ·napravi cevasto segmentno punjenje, 
ptecnika motora oko 180 ст. Slicno segmentno 
Punj enj е predlaze i firma Aeroj et - General 
Corp. za potisak motora od oko 453 tone. 

Razvojem velikih raketnih motora sa cvr
stim pogonskim materijama u Velikoj Brita
fiiji bave se Rocket Propulsion EstaЬlishment 
(Westcott) i I.C.I. Research Station _ (Summer
field). Najveei ~otor, poznat kao · Raven, na
rnenjen је pogonu rakete Skylark, za istraziva
nje visokih slojeva atmosfere. Te2ina plastic
nog pogonskog punjenja је oko 1000 kg а ostva
reni potisak 5,45 tona za 30 sek. 

V eci broj uspesnih lansiranj а izvrsen ј е na 
_Poligonu Woomera и Australiji, te se ocekuje 
Upotreba izvesnih osvojenih raketnih motQra 

1000 1 Lansira se sa aviona 

1_200 2 Lansira se sa podmornice 

5500 3 
Lansira se sa sinskog vozila 
Ш iz podzertmog silosa 

Prvi stepen dugacak 6 m*, 
2 drugi stepen 9 m (sa nosnim 

konusom zajedno) 

sa cvrstim pogonskim materijama za postiza
nje velikih visiria. 

Pogonske materije 

Osim varijanti dvobaznog tipa, sve pogoп
ske materije koje sи sada u razvojи ili u иpo
trebi kod velikih raketnih motora su kompo
zitnog tipa i, sa izuzetkom plasticnih pogon-

, skih materija na kojima se radi и Velikoj Bri
taniji, sastoje se iz vezivnog sredstva na Qazi 
polimera (guma, kаџсиk) ili goriva u kome је 
fino rasprasen oksidator, kao sto је slиcaj sa 
amoniиm perhloratom. Poeetne mesavine su 
fluidi koji mogu da se lijи, lepljivo- zitke ili 
guste kasaste mase koj е se kasnij е » konzervi-

1. 

1' 
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raju« ili zgrusavaju daljom po1imerizacijom iii 
zelatiniranjem vezivnog sredstva. 

· Plasticne pogonske materije upotreblja~aju 
poliizobuteц_e kao ~ori~o i ~ezivn? sredstv~ 1 ne 
iziskuju dalju pollmerizaciJU, posto su ullvene 
u motor. · 

Termicki koeficijent ekspartzije veeine po
gonskih materija је reda velicina 5-10. puta 
veceg nego za celik. Samo . upotre~or!l pollm~~a 
(guma, kaucuk) ili plasticnih pog?nsk1~ materiJ а 
mogu ·se izbeci visoka naprezanJa, koJ~ .. su po
sledica razlike u ekspanziji i kontrakciJl. 

Danas su u upotrebi nekoliko, hemiski sa
svim razlicitih, vezivnih sredstava na bazi po
limera. Као prvi u ovoj oЫasti poceli su . se 
upotreЬljavati sinteticki polisulfidi ~ir~~ Th:o
kol Chemical Corp. Kasnije su se poJavlli pollu
retani, polibutadienakrilna kiselina i polibu!a
dieni koji su imali velikog uspeha. Na n.esrecu, 
optimalni ili stehiometriski udeo oksidatoi'.a n~ 
moze da se upotrebi) pooto su fizicka sv?~ stva 
»livenih« -pogonskih materija nezadovolJava
juca, ako је recimo vise od 80% oksidatora u 
smesi, st9 odgovara specificnom impulsu reda 
velicine 230 sek. 

U teznji da pove·ca specificni impuls, firma 
Aerojet-General је uspela u dobijan~.u nitro
poliuretana koji је u stanju da · .. razviJe speci
ficni impuls 250 sek (sa vec нkljucenim odno
som oksidatora potrebnim za njegovo sagore
vanje) cak i kada је sadrzaj oksidatora smanje:n 
na 65% . Smanj eni sadrzaj oksidatora pabolJ
sava sposoЪnost liveп.ja »nelivenih« materija~a 
i fizicka svojstva krajnjeg proizvoda. Ovo се 
mozda biti propraceno- povecanom cenom, ve
com osetljiyoscu (tj. opasnije је rukovanje ovi.m 
materijalo~) i nesto slabijom hemisk<?m s.tabll
noscu koja vodi ka kracem veku stok1ran]a. 

Alternativno re.Senje u osvajanju proizvod
nje »kaucuka ~< koji sadrzi kiseonik је u . kori- .· 
scenju dobro poznate nitrocelul.oze, ko]a .se 
normalno .upotrebljava u dvobazn1m pogonsk1m 
materijama, ili u povecanju odnosa tecnog pla
stifikatora radi davanja zeljeni~ svojstava 
»kaucuku«, cineci ga podesnim za upotrebu kao 
vezivo u anorganskom oksidatoru. Pogonska 
materija ove vrste tzv: nitrasol, ·ne sadrzi ni
troglicerin i posto је teeniji pre ulivanja nego 
druge cvrste pogonske materije, moze se pro
izvoditi sa vrlo prostim i jevtinim mesacima. 

Vec је гесеnо da· se nepгekidпim istraziva
пjima nastoji povecati specificni impul~ cvrs~~h 
pogonskih materija, по osnovni zakon1 he~Je 
ipak se ne mogu zaob~ci. Izgleda da neka v1d11a 
povecanja nece biti postignuta. Dodat.a~ do 
20% fino rasprasenog metalnog alum1n1uma 
izaziva povecanje speciЏcnog impulsa od 7% 
-kao i povecanje stabilnosti sagorevanja. Prou
cava se mogucnost dodavanj а i drugih metala 
ili organsko-metalnih mesavina, а one na bazi 
bora · zasluzuju narocitu paznju zbog niske mo
lekularne tezine ovog elementa (posto ј е spe
cificni inipuls proporcionalan odnosu Т/М gde 
је Т temperatura а М srednja molekularna te-
ziпa gasovitih produkata sagorevanja). . 
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Premda se amoniumperhlorat pojavljuje 
kao najbolji raspolozivi oksi:dator za upotrebu 
u kompozitnim pogonskim mate~jama? ~~ou- __ 
cava se mogucnost upotrebe kal1um 1 lltlum 
perhlorata, samih ili u smesi, kao dodatak amo-
niumovoj soli. . . " ... . . 

Najjevtiniji i sada naJpпstupac~J~ oks1da-_ 
tor amoniumnitrat, zadaje vrlo ozb1l]ne pro..;. 
ble~e kao sastojak pogonskih materija, obzi-:- : 
rom na njegova nezadovoljavajuca fiziko-hemi
ska .svojstva. Uprkos -znatnim napo:ima ~ ra~- · 
licitim pravcima, izgle·da da on" nec~ nac1 рп- ,. 
menu и velikim motorima sa cvrst1m pogon
skim materijama visokih performansi. 

Konstrukcija i oblik punjenja 

U opste govoreci, cilj ј е da se u toku sago
revanja povrsina sagorevanja pogonskog pu
njenja odrzi konstantnom, sto osigurava i kon-
stantan pritisak u komori. . 

U dahasnj е vгeme svi veliki . raketni mo
tori napunjeni su pogonskim punjenjem koje 
је zalepljeno za unutrasnji zid komore za sa- < 
gorevanje. U ovom slucaju spoljna cilindricna 
povrsina pogonskog punjenja је u kontaktu i 
pridrzavana sve vreme unutrasnjim zidom ko
more; pravilno sagorevanje је regulisano cen
tralnim kanalom ili perforacijom, sem u slu
caj u punj enj а koj е sagoreva na ceonoj povr
sini (tip »cigareta«). U ovom slucaju najbolje 
је ispuniti raspolozivi prostor, te·nisu pot~ebni 
nikakvi dodatni elementi za obezbedenje pu
njenja _ od longitudinalnog ubrzanja i spreca..J 
vanje odvijanja sagorevanja na spoljasnjoj _ci: 
lindricnoj povrsini punj enj а. . , 

Posto brzina sagorevanj а cvrstih pogonskih 
materija prelazi v'elicinu pri kojoj toplota moze 
da se odvodi kr·oz njih, · iz.lazi ·da oni · mogu da 
dejstvuju istovremeno i kao termicki izol~~ 
tori. U ovom slucaju, naprimer, sa konfigura,:
cijom puпjenja u obliku zvezde, nije potrebna 
termicka izolacij а, sem na zadnj em kraj u, gde · 
normalno sagorevanje pogonskog punjenja tezi 
da izazove izvesnu deformaciju · zidova. 

Obez·bedujuci izvesnu termicku izolaciju и 
toj tacki, moze se postici potpuna za8tita zida 
motora tako da na kraj u sagorevanj а imamo 
zanem~rljiv porast temperature, uprkos cinj~ 
nici. ·da temperatura gasova koji isticu iznos1 
nekoliko hilj ada stepeni (°F). Premda se pogon
sko punj enj е slicno ponasa na ceonom, adno".. 
sno prednjem kгaju motora, potreb·no је i ~:Тdе 
obezbediti malu· ili skoro nikakvu term1cku 
izolaciju, obzirom da је u toj tacki mala brzi
na gasova. 

U nekim konstrukcijama, koje su u zavisno;
sti od tacnih dimenzij а i zah teva za vremeno~ 
sagorevanja, u odnosu sa brzinom sagore:тa~чa 
raspoloZivih pogonskih materija, korisn-o Је 
upotreЬiti cevasto punjenje sa prorezirna ~а 
kompenzacij u. U blizini proreza potreЬna Ј е 
prilicna termicka izolacij а. · 

Kada su potrebni motori sa malom s~loh1 
potiska а dugim traja11jem rada, upotreblJ~va 
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se punjenje tipa »cigareta«, iako ovo daje naj
vise mogucu »gustinu punjenja« (definisanu kao 
odnos povrsine poprecnog preseka pogonskog 
purijenja prema poprecnom preseku cevi) cela 
cev mora biti presvucena termickim izolatorom. 

' Kod segmentnog punjenja firme Thiokol 
precnika 180 ст, koje је vec Iiapred pomenuto, 
problem sprecavanja sagorevanja na zadnjim 
povrsinama central~og zvezdastOg punj enj а 

' resen је nanosenjem maziva preko ovih povr
si!na, koje deluje kao inhibitor. Medutim, po
trebna је velika> paznja da bi se onemogucio 
pristup toplim gas·ovima do zidova, posto ovo 
moze da izazove pregrevanje. Alternativno seg
mentno izvodenje punjenja koje predlaze firma 
Grand Central Rocket Со, sastoji se u izmeni 

/ zvezdaste i uvodenju cilindricne konfiguracije 
sa klinas,tim otvorima na krajevima. U ovom 

-slucaju povecanje povrsine sagorevanja, ostva
reno cilindricnirri . otvorom za vreme g()renja, 

~- 'kompenz·ovano је skracenjem svake sekcije i 
. progresi vnom redukcij om povrsine na zadnj im 
krajevima punjenja. Krajnji cilj је da se povr
sina sagorevanj а, а time i pri tisak u komori, 
odrze konstantnim. · Ovde је, pak, potreb-no 
obratiti narocitu paznju na termicku izola.ciju. 

Punjenje 

. Proces punjenja moze se posmatrati slicno 
kao i proces klasicn:og livenja, sem. u slucaju 
vrlo "viskoz-nih i~i ka8astih pogonskih ma-terij а, 
kao sto su plastlcne pogonske materije, gde је 
potrebno ubrizgavanje pod pritiskom. U sva,.. 

"' kom slucaju prvi korak је oslobodenje mase 
~ od. prisutnog vazduha, provodeci је kroz mali 
otvor ili procep u komoru gde se vrsi pome
nuto izdvajanje. Ovaj postupak se moze · i dva
p~t ponoviti da bi se izbegla poroznost pu
nJenJa. 

. Za dobijanje zvezdastog punjenja potrebno 
~~ montirati vreteno zeljenog_ oblika (mandrela 
1!1 former) u vertikalnoj osi motora .l Ulivanje 
~ase se vrsi bez prekida, alro је moguce, i kada 
Је proces: punjenja zavrsen, motor se drzi na 

- ~dgovarajucoj temperaturi nekoliko sati (nekad 
1 nekoliko dana), dok se ne postignu ze:ljena 
svojstva 'polim-era kroz celu masн. Cev-komora 
se drzi vertikalnp za vreme punjenja i former 

_ se uklanj а posle hladenj а d'O sobne tempe-
.rature. · 

Kod plasticnih pogonskih materija proces 
punj enj а ј е nesto drukcij i i ogleda se u tome 
s~o se konacni oЫik punj enj а ostvaruj е li ve
n~em pod pritiskom, koje је propraceno trenut
nнn uklanjanjem formera. Kasnije ulivanje nije 
P?trebno posto se ocvrscavanje sprovadi hlade
nJem i tiksotropijom (svojstvo izvesnih delova 
da se rastapaju muckanjem i poiюvo formiraju 
stajanjem). 

Gornjom tehnikom puџjenja (ulivanja) 
Predvida se proizvodnj а bez ogranicenj а u po
gledu velicine; Grand Gentral Rocket Со је iz
~ela mozda malo optimisticki zakljucak da moze 
а proizvede pogonsko punjenje ukupne te-

zine 180 tona, sa specificnim impuls01n 250 sek 
u toku naredne tri god"ine. . ' 

Konstrukcija komore 

V:~i~a .~o~or~ se pravi zavativanjem od 
tank1h cellcn1h l1m·ova kvaliteta SAE 4130. 
Posle zavarivanja obavezпa је termicka obrada. 
~а_ prednjem kraju moguce је potpuno zatvo
ritl cev-komoru polu1optastim ili elipsastim 
dnom, Sto pretstavlja Zlnat.nu ustedu U tezini U 

poredenju sa razdvojivim drюm. Medutim na 
z~dnjem .kr~ju velicina otvora је odredena' pu-
11Im pun]en]em 3'-а urezima z·a komperizaciju, 
former~ ро zavrsenom postupku ulivanja. 

. C?bz:ro:n n~ ovo, zvezdasta konfiguracija 
punJenJa 1ma 1zvesnu predпost nad cilindric
posto u prvo,m slucaju precnik otvora na zad
n~e~jem, P<?sto mora biti omoguceno vadenje 
nJOJ straru 1znosi У2 precnika komore а u dru
~om ~lucaju su pr~cnici ('otvora i komore) 
]ednak1._-.0davde se jasno vidi u.Steda u tezini 
na prednj e·m kraj u komore -gde nema pomenu
tog otvora, ра se zavrsetak cevi moze izvesti 
izj.edna, sa poluloptastim ili elipsastim · oblikom 
(rusu potrebni zavrtnjevi za vezu poklopca sa 
komorom, ра odatle i smanjenje tezine). 

D~ugi konstruktivni materijali, kao titan .ili 
epoks1-smola s-a- stakl·astim vlaknima su teori
~ki sp'?~obni ~а izr~du lakih cevi, ј ednakih ро 
cvrst?c1 kao а :ev1 od odgovarajucih celika. 
Uspesno su pr01zvedene mnoge cevi sa stakla-

. stim vlaknima. Nema podataka u odnosu na 
cenu i mehanicke osobine ovih materijala. 

Eksperime1~ta~ni raiG,etni motor sa cvrstom pogo1;.skom 
materijom jirme Rocket Propulsion EstaЬlishment. 
Mot.or se na~azi па specijalnoj pokretnoj p~atform·i ; 

Te1·micka izolacija 

Vec ј е bilo govora о potrebi termicke izo
lacije zidova komore. Dodajmo da nju treba 
prilagoditi potrosnji pogonskih materija, da se 
debljin.a izolacije mora -odrzati i da pokrivena 
povгSiria pretstavlja apsolutni minimun1. 

Као termicki izolatori pominju se mnogi 
· materijali. Jedan proizvod na bazi polimera 
americke firme The Goodyear Tyre Со, moze 
da izdrzi temperaturu 7000°F (388оос) u toku 
2 minuta. V1~1o· ce·sto se upotreЬljavaju kao ma-

- --- . -; 
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terijali za termicku izolaciju fenolske smole 
ojacane . azbestom. Materijal »Pyrotex« izdr
zava direktan udar za vreme rada do 90 sek. 

·кonstrukcija mlaznika i upravljanje vektora 
potiska 

Visokoenergetske pogonske · materije proiz
vode gasove visoke teniperature. Ako uz ovu 
konstataciju dodamo da vreme sagorevanja 
traje dugo (1 do 2 minuta) onda је jasno da је 
problem. konstrukcij е mlaznika, sposobnog da 
izdrzi isticanje pod gornjim uslovima;, vrlo de-
likatan i slozen. 

Za razliku od raketnih motoгa sa tecnim 
pogonskim materijama koji se hlade tecnoscu, 
ovde nema mogucnosti ni za to, obzirom da bi 
to izazvalo povecanj_e tezine. Jedino resenje 
lezi u upotreЬi vatraotpornih materijala na
roci to u_ oЬlasti gr la mlaznika, gde su uslovi 
rada najtezi. Danas su najbolji rezultati po
stignuti sa grafito:m, molibdenom, volframom, 
cirkoniumom i sliCnim materijalima. Medutim, 
svaka pogonska ~aterija i k,onstrukcija moto
ra zahteva posebno . razmatranje. obzirom ria 
termicki udar, topljenje, eroziju ·zьog abrazije 
i hemisko napadanje. 

Posto se zahteva promena smera kretanj а 
projektila i pri niskom atmosferskom priti~ku, 
vazno ј е omoguci ti promenu smera sile potiska 

··u odnosu na osu projektila. Ovo se moze postici 
pomocu obrtnog mlaznika ili mlaznika »turel
nog« tipa sa pokretackim elementima; no obzi- · 
rom na stroge u.Slove prenosa top1ote, kon
strukcija odgovarajuceg sistema је vrlo tesko 
izvodljiva. · 
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Prestanak potiska manifestuje se ili _»produ
vavanjem« mlaznika ili stvaranjem otvora u 
zidu komore. U tom s1ucaju, obzirom na nagli 
pad pri tiska u komori sagorevanj а, treba oee
kivati prestanak sagorevanja pogonske mate·
rije. Medutim, nije uvek tako. 

Paljenje motora drugog i daljih stepeni neke 
visestepene rakete mora bi ti sigumo na odgo
varajucoj visini. Zbog niskog okolnog pritiska 
u ovom pogledu, ima cestih nezgoda pri pa
ljenju. Radi toga se na zemlji vrse probe . u 
vakuumskim prostorijama. ·i koпstruisu . speci
j alni upalj aci koji treba da omoguce sigurno 
i pouzdano paljenje na v~likirri visinama. 

Rukovanje i transport , do potigona 

Za transport ovako teskih i osetljivih mo- -· 
tora gtade se specijalna kola, koj'a treba da za
dovolje mnogobrojne uslove. Jedan od njih је 
i do~voljeno opterecenje puta kojim treba proci ·~ 
sa projektilom natovarenim na pomenutu pri- , 
kolicu. Zbog osetljivosti na udar, · kola imaju· 
specijalne amortizere, а сео projektil је u jed- . 
nom zatvorenom spremniku и kome је obezbe- 
dena odgovarajuca temperatura i vlazпost u_ 
toku transporta. 

. Koliko ima komplikacij а oko transporta 
ovakvih projektila, svedoei predlog ·da se kon
struise kompletno poRretno postroj enj е koj е 
bi na poligonima vrsilo punjneje (livenje) ra
ketnih motora sa cvrStim pogonskim m·ate-
rijama. 

(>>AEROPLANE«, . aprbl- 1960 god.) 

Ing. D. Knezevic 

Kaho brzo proraCunati orblte sa~elita i planeta 

Satelit moze -da se krece ро . ma ka.kvQj . od bes
krajnog broja kombinacija za . putanje, u zavisnosti 
od .pr~vca i velicine .pocetne brzine koju mu · је saop-
stila raketa-nosac. 

. zamoreni od mnogih racunanja . ovih traje·ktorija, 
americki naucnici Fe.rdinand Mitchell i Thomas Moore 
izradili su ove nomogr~me i nazvali ih »Karte za or-
blte satelita i .planeta«.· 

Ovi nomogrami nacrtani su tako, da se rezultati 
racuna brzo mogu naci iz tacaka na njima. Prateei 
pri,kazane primere, sva.ko se vrlo brz.o moze uv~- · 
bati u kori·scenju ovih nomograma za odredivanje 
satelits-kih or.Ьita oko Zemlj-e i1i oгblta planeta, aste
l'Oida ili vestackih .planeta oko Sunca. 

Opis nomograma 

Nomogrami prikazuju eHpticke i1i kruzne .pu
tanje ,planeta ili satelita, pomocu visina i brzina и 
polozajima najveceg i najmanjeg t1daijenja od ma:... 
ticnog nebeskog tela. 

Satelitske putanje odnose ,se_ u ovom slucaju na 
Zemlju. Nomogram za njihovo iznala2enje (sl. 1) sa
drzi sest lestvica (ne ukljueujuci · tu Iestvi-cu »А«). 
То su, s desna na. levo: 1. Visina HL data u: hiljadama 
milja (1 milja = 1609 metara) izna·d Zemljine povr
sine ц perigeju; 2. Ekscentr1cnost orblte; 3. Brzina 
v~ и apogeju; 4. Perioda obrtanja sateЦta; 5. Visina 
Hz и apogeju i 6. •brzina V1. u perigejи. -

Nomogram za orblte planeta · (sl. 2) odnosi se na 

Sunoove satelite. Njegove lestvice su u sustini iste, 
osim sto su rastojanja rnerena u od_nosu na .Sun-ce 
иmesto na Zemlju. 

Ovi nomogrami ne pokиSavaju da uzmи .u obZir 
takve uticaje kao sto је otstupanje Zemlje od .Iopte 
Ш privla·enost drugih ne.Ьeskih tela. 

Ekscentricnost је data vrednostima izmedu О i 1, 
cime је odreden oЬlik 1putanje . . Njena vrednost је 
n.ula za krиZnu putanju. Sto је pljosnatija putanj'a 
to је veca njena ekscentricnost. 

Kako koristiti nomograme 

U оЬа slucaja povlace se samo tri prave. Prava 
1 pruza se od lestvice Ht. (ili R1) do 1estvice Н2. Pra
va 3 spaja lestvicu V1 sa lestvicom »€«. Ove linije 
povlace se ро onom redu ka·ko to dioktiraju ·zadate . 
veliNne u proЬl~mu. · . 

Pr·esek prave 1 sa lestvicom А, presek prave .з 
sa lestvicom· Р i V i prese'k pravih 2 i 3 sa lestvl
cama А i »е« mogu se lako procitati. :Кonstrukcije 
treba u'Vek tako da· se izvode, da vrednosti А i А' 
budu jedna.ke. 

Primedba 

Ukoliko prava 1 prolazi kroz А=О, vrednost : V,1 

је ustvari velicin:a brzine oslobadanja na toj vistnl· 
Alro ј'е vrednost А (ili А') j.ednaka 1, tada Vt pret~ ~ 
stavlja brzinu kretanja ро kruZпoj putanji na toJ . 
visini. 
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LE·GENDE UZ NOMOGRAME I _BROJNI PRIMERI 
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Sl. 1 Primeri koriscenja nomograma za satel!i·tske orЬite: 

. 1. Satelitu na visi1ni od 500 milja saop:stena Ј. е br- . 
Zlna od 5 3 ·1· k · · ze . . . • m~ .Ј З: u se. und1. u pravcu paralelnon-i 
i -~ЧшоЈ povrsш1 и toJ tack1. Naci njegovu visinu 
с rtz~nu na drugom ;kraju njegov-e orЬite kao i eks-
en r1cnost i periodu. ' 

le t ~ :s е n ј е :. Spojiti pravom podeok 500 milja ria 
ta8,VIC1 н~ sa 5,3 milj.e u seku.ndi na lestvici V1. Ci
n t1 vгednost, u preseku ~estvice А = О 5. Spojiti о 5 
а lestvici А' sa 5,3 na lestvici V1. P;ocitati V2 ~ 

2,65 milj.a. и sekиn·di i Р = 2,9 casova. Spojiti 500 
na lestv1c1 Н1 sa 0,5 na lestvici А', prodиzavajuci 
pravu do preseka Н2 na 5000 milja. 

. Iz ovog. i~lazi da је visina na drugoj strani oт
blte 5000 mll]a, brzina 2,65 milja и sekundi perioda 
2,9 casova i ekscentri~cnost 0,33. . ' 

. 2. s.a~elit ima ':'isinu u perigeju 500 а u apogeju 
5000 milJa. а) КоЈе se smanjenje brzin•e trazi za 
ostvarivanje krit:Zne putanje? Ь) Које ,po\recanje br-
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zine и ароgеји dovodi do kr;иzne pиtanje na toj visini? 
с) Kolika се Ьiti perioda? 

R е s е n ј е : а) Spojiti 500 na lestvici Н1 sa 5~~~ 
, na lestvici Н2. Procitati vrednos~ _А' =:= 0,5. ~:P?Jitl 

500 na lestvici Н 1 sa 0,5 na lestv1c1 А. 1. produz1t1 t~ 
pravи do preseka lestvice V1. na 5,3 mllзa и sekи~·dl . 

· Prava sa 5()0 na 1estvici Н kroz А = l preseca 1е~t~•1си 
na 4,6 milja и sek!undi. Prava od 4,6 na 1estv1c1 V~ 
kгoz 1 na lestvici А' daje Р = 1,5 casov~. Sto_ga Ь1 
smanjenj.e od 5,3 na 4,6v _ m~lja U s.~kиndl prOIZ:Т~lO 
visi-nи kruzenja :ро kruznOJ риtащ1 od 500 mllзa. 
Period Ьi bio 1,5 casova. 

Ь) Brzina na visini 5000 milja jeste 2;65 milja и 
sekиndi, ka'ko је to pokazano na 1estvici V2 .. Prava 
od 5000 na 1estvi.ci Н 1 kroz А = 1 sece 1estv1cu V 1 
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u tacki 3,25. Najzad, prava .od 3,25 na 1estvi~i ~1. . do 
А' = 1 sece р u ta!cki 4,5 casova. Zato. pove:anзe sa 
2,65 na З·,25 milja и sekundi izazvalo iЬ1 kruzno kre-
tanje na visini .5000. ' 

с) Period се iЬiti 4,5 casova. 

З. Satelitu na visini od 250 mЩ~ -- data је hori
zonta1na brzina od 4,5_ milja. u S·ekl;Шdl. Odrediti nfe .. 
govu visinu na dru:gom kraзu or.b1te. 

R е~ е n ј е : Spojiti pravom 250 na 1estvi:i Н1. 
sa 4,5 na 1estvici V1. Procitati А = 1,~,. prod~ava
njem ove prave do 1-estvice Н1. Ova · 1miJa sec~ 1e
stvicu Н2 па visini manjoj od. Н =:= О •• Ot~a оvаз sa
telit n.e moze da kruzi oko Zemlзe, зеr щegova PU
tanja preseca Zemljinu povгSinu . . 

А' е Rt . 
10 600 
g .8 
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Sl .. 2 Prirneri ko1·iscenja za oiЪite planeta: 
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1. Zemljina or.Ыta oko Sun.ca ima ekscentr.itnost 
о 017 i njena perioda iznosi 1 godinu. Naci rastojanje 
i 'ьrzin;u 'U perihe1u, kao i rastojanje i ,brzinu и afelu. 

R е 18 е n ј . е : Iz 1estvice »е« vidi se da ekscen
trienost 0,017 odgovara А' = 1,03. Prava iz ove tacke 
na 1estvici »е« ·kroz Р = 1 gordinu seee lestvicu V1 u 
18 З milja u sekundi. Prava kroz V1 = О,З •kroz А 
=·' 1,03 preseca .Iestvicu R1 na 95 miliona milja. Prava 
od R1 = 95 •miliona milja kroz А = 1,03 sece R2 na 
91 miliona rnilja. 

Otuda је rastojanJe Zemlj.e od Sun·ca u .perihelu . 
91 milion milja а Ь-rzina pritom 18,9 milja u se
kun.di. U aie1u, rastojanje је 95 miliona rnilja а br
zina 18,3 milja u sekundi. 

. 2. Vestacka planeta »Pionir IV« lansirana је u 
SAD 2 marta 1959 i njeno rastojanje u perihe1u iz-

пosi 93 miliona milja а brzina и tom trenutku је 
20,3 milja u sekundi. Odrediti njeno rastojanje i 
brzinu и afelu i naci periodu. 

R е s е n ј е : Prava kroz 9З miliona milja na le
stvici R1 do 20,8 milja u sekundi na 1-estvici V1 pre
seca lestvku А u 0,68. Prava od А' = 0,68 do V1 = 
20,8 sece V2 na 4 milja u sekundi а Р na 1,4 godine. 
Prava od Rt = 9З miliona milja kroz А' = 0,68 pre 
seca R2 na 140 miliona milja .. 

Zato, rastojanj-e u a•fe1u iznosi 140 miliona milja 
а brzina је pritom 14 milja u sekиn-di. Perioda је 1,4 
godine. 

(»Missiles and Rockets«, 9 maj 1960) 

Preveo v. м. 

ПОЛАРИС ПОДМОРНИЧНИ БАЛИСТИЧНИ 
ПРОЈЕНТИЛ СРЕДЊЕГ дОМЕТ А 

Прва ам.еричк.а подморница са нуклеар
ним ПО).'ОНОМ "Џорџ Вашингтон", као и друга 
"Патрик Хенри'', снабдевене баЈIIистичким 
пројектил:има средљег домета тиnа "Пола::
рис", треба ~а постану оперативне у ·с-ептем
бру ·односно у децембру ·ове гощине. Развој је 
убрзан, нарочито на прој.ектилу "Поларис" 
који ће имати домет 1200 морских миља: (око 
2200 к.м.). ПроЈектил "Поларис" је уствари 
предвиђеН за . службу тек 1962 год., са доме
rом од 1500 м. миља (2780 к.м). Ово може да 
се постигне и раније него што ј-е планирано, 
и Морнарица САД ·се нада да ће , му домет 
бИ'ЛИ евентуално повећан на 3000 морских 
миља (5560 к.м.). 

Дуrорочни планови Морнарице захтевају 
45 подморница са пројектилима "Поларис", 
од којих 25 треба. да су увек у патрQлној 
сЛужби, а свака подморница да носи 16 про
ј-ектила поменутог типа. Подмо,рнице класе 
"Џорџ Вашwнгтон" имају депла~еман 5600 
тона, док наредне класе треба да буду веће 
и имају нешто по6ољr.пану конструкцију 
брод ског ·· корита. 
. - Сама ракета "По.Ларис" спада у најбоља 

_ техничка решења система балистичких про
јектила поморске -флоте САД који укључује 
nодморнице, њихов специјални навигаци.они 

·систем, пројектиле и сву њихову лансирну 
и помоћну оорему. Цео систем је развијен 

·врло брзо, нарочито у .погледу на нова тех
llичка реше:ња. у производњи малих бали
стичких пројектИла сре·дњ·ег домета са чвр
стим, али. врло ·снажним погонским матери
јама који могу да се л~пiсирају са подмор
IiИце која ј -е лод водом, но чији географски 

. nоложwј ·мора бИти познат са великом тaч-
IiOI.ufiy. . 

Пројектил "Поларис'' је двостепен, ви
с~е 8,5 .м., а тежине око 12700 к~. Избацује 
се помоћу компр.имова~Цог ваздуха, из верти
Јtалне лансирне цеви у подмо:рници која га 
llocи. Пре његовог лансирања елементи по
Ј19:>каја циља и локациј а подморн~це уносе 
се у његов инерцијални систем за вођење. 

Убрзо по наiПуштању морске површине 
пали ·се ракетни мотор са чврстом погонском 
ма тери ј ом у првом С'l'·епену, помоћу сигнала 
са акцел,ер6метаорског система. Овај мотор 
има пречник 1345 .м..м, и дужину око 2800 лtм. 

Прво .ла-н.сирање 7tројекти.ла "По.ларис" са под.!tер
иице која је ua дубиии 30 ~t ис11.0д .м.орскоz иивоа 

14 априла 1960 z. 

Има 4 млазника с.а моrуhношћу управљања 
смера пО:тиска.. Потисак је око 450.000 к~, а 
почетно вертикално убрзаље до•стиже 3 z, 
што је много веће од оног код ракетних мо
тора са течним погонским материјама. 

Пошто сагори гориво мотора ' првог ·сте
пена, пали се мо тор другог- степена; овај има 
пречник као и мотор првог степена а ду:жину 
оК:о 1200 .м..м.. За :tЗреме лета под поганом, про
ј ·ектил је вођен помоћу инерцијалног система, 
смештеног у одељку иза носног конуса који 

носи нуклеарну бојну главу, јачине око 1 

i;· 1 

!Ji 



бS ----------------~------------------------------ ВАСИОНА Vlll, 1960 6рој З~ 

мегатона. При крају лета иод погоном од
ваја се носни конус и наставља према. циљу 

по балистичкој ·трајекто.рији. · 
Врло је важно знати тачан податак о по

ложају подморнице- с.а које се упућује "По-.. 
ла.рис" према циљу. За све време док је 
подморница nод водом, специја·лни рачунар 

прорачунава nоложај и подаrгке за вођење. 
- Центар за nрикупљање морнаричких пода

та,ка (НАВДАЦ) уцртава1 непрекидно навига
ционе родатке које сакупља уз помоћ специ
јалних инструмената. 

п 
,, 

Подморница: за лаЈН!сирање . " олариса 
садржи веhи број "з·е:rvщљ·ске" пројектилске 
опреме. Лансирни систем чине лансирне .це
ви, извор гаса под притиском и опрем.а за 

управљањ·е. ЛансирНЈе цеви су в·еhег· nреч- . 
ника неrо nрој·ектили; за~ПИтвни прстен~ви 
држе пројектил у оси цеви и делују као 
"кли:rr.нИ' црстенови" за време · паљења. Лан
сирне цеви, због свог преч}rика, омо.гуhују и 
лансира·њ.е других пројектИла - веhег nреч- · 

. ника. 

~рата на лансирним цевима омотуhују 
приступ пројектилу у ·случају замене опреме 
или одговарајућих прегледа. · 

Систем за контролу опаљивања има ра
чунар који прикупља: податке и шаље . их у 
инерцијални :сист·ем · за вођ·ење nројектила. 
Улазни подацИ садрже поЈiожај подморни~е, 
тројекто.рију nројектила и П?ложај циља. 
Систем спречава. лансирање пројекти-!!а, ако 
љуљање подморнице око уздужне или по

пречне осе прељази оДређене толеранције. 
Када nодморница крстари лагано по по

вршини мора или стоји, стабилност око уз
дужне осе остваруЈе се помоћу жироскопа 
Спери. Ако је крстарење под водом, nрет
ходно постављени курс и дуби:на одржавају 
се уз помоh аутоматског п:Илота. 

Почетне студије балист:Ич~ пројектила 
средњег домет.а: ·са чврстим погонским мате

ријам.а који се лансирају са подморница, 
показме су да овакви пројектили треба да 

· буду скоро Пет· пута тежи него дан~њи 
Поларис" и теЖили би ви:ше него про]ек
;или ,,Тор'' и ,,Јупитер''. Нарочити . пробл.е:ми· 
пој а вили су се у производљи великих мотора 
са чврстим погонским материјама одrовара
јућих nерформанси, уnрављању смера пот~-

~ ска и прекиду рада, тежини бојне главе и 
та чности . вођења. Зна'Чајни кораци су учи
њени у погледу специфичног импулса. и од
носа тежине поrОНЈСких материја nрема уку
пној тежини ракетног мотора. Изабрано је 
полиуретанско гориво са металним додацима; 

оно може да се л иј е, има. само малу промену 
у запремини за· време конзервира·ња и ста-

. : · билно Је у тражеоом дијаnазону ус·лова око
лине. 

Уnра:вљање смером' чотиска код мотора . 
проi~ктила "Пола рис" врШЈИ се помоhу спе- .. 
цијалних "к;рилаца". Ова се rrокрећу у ·струји 
млаза да ·га скрену када то треба, но наЈiазе 
се Изван изл.азнот nресека мотора, сем кад.а 
систем ' вођења пројектила ·тражи промену 
см:ера силе nотиска. 

Због хитности укључења проЈектила "По
ларис" у оперативну службу, · врШе се се·-: 
риске пробе. Недавно је објављено прво под\. 
водно лансирање (14.IV.1960) са паvьењем 
мотора првог степена. Врше -се ла'НСирања . 
експерименталних пројектила са земље; као 
и љет са вођењем. Цроизв_едооа. је специјална 
серија "лажних" пројектила који треба' да 
симулир~ју лансирања са подМорница. ' 

Интересантно ј е да се око про1 ектила 
"Поларис" отимају америчка Морнарица и 
америчко Ваздухооловство, :Желећ:и, . и једни · 
и други, · да овај квалитетан nројектил имају 
у свом наоружању. Чак је и министар QД
бране Велике Британије тражио да британ
ски Адмиралитет хитно проучи могуhност 

· изградље подморница које би бил-е ·сrrособне 
да ноое пројектиле типа "ПоларИiс", а по
знато је интересова::ње за!Па:д:нонемачког rе
нералштаба за овај прој-ектил. 

Ииж. Д. Киежевиti 

. Астроиомскп оnсервПториЈа у &еоrраду · 
· Астронмск.а опсерваторија у Београду је 

нај већа . астрономе ка уста!Н'ова у држави. 
Основана је 1887 године као Астроном.ска.. и 
метеоролошк.а опсерва,торија Велике школе у 
Београду. После дуге муке са кредитима, 
1890/91 подигнута је главна зграда, данашња 
Метеоролошка оПсерваторија у Београду. 
Први директор Оrrеерваторије ј .е Милан Не
дељковиh (1857-1950), који њен рад усме
рава на метеоролоrију, док се а:строномски 

рад своди на "показивање небеских предмета 
својим ученицима" помоћу малог азимутал-

. н ог дурбина. Поред тога, од аiСтрономских 
инструмената О!Псерваторија је имала још 
само: мали меридиј-ански круг (намењен: ви-

ше школ·ској настави), м.али. универзални 
инетрумент са прецизним: часовником н~ 

· клатно и једним . маринским хронометром и 
још неки ситнији прибо!р. Овим инструмен
тима обављана ~су п:осмаwања nрољаза . з.ве
зда у оквиру наст~ве, али ИЗ О!ВИХ посм.а
трања није извоd}ена географска дужина, 
тачно време я ход основног часовника. . 

За време балканских ратова 'и у току nр
вог ·светског pa·ra рад ј е сасвим зам.ро. Астро'"' 
номска активност почиље: тек · 1919 до 1921, 
када Недељковиh на рачун репарација оба
вља обимну набавку асrrронО!МIСКих инстру
мената у Немач~ој. Као мл;ад на.tставник Ве
лике шкoille он је био: на специјализацији ,У 
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Париз~, где ј~ .радио и на Пари!Ској опсер ... 
ватари]и. Ту ] е. имао прилике да с·е упозна 
са . најра~зноврснијим радовима из по.ложајне 
ас-rрономиЈе и а.строфизиюе. Њему се, углав
ном, има захвалити што је набавка астроном

ск~г ~рументарија дана:шње оnсервато
риЈе изведена са доста· стручности и логике. 

Притом он · планира подизаље двеју оп-
. серваториј а и набавке су усмерене у томе 
правцу: два велика рефрактора са обј е~ти
Вf.[Ма о~ 65 и 35 cAf,, рефраtКrори од 20, 16 и 
11 с.м., који уз визуалне имају и фотогра:фске 
дурбине .од . по 16 с.м,, велики меридија:нЈСКи, 
велики декл~нациски круг и велики пасажни 

инструменат, сваки са објективом од 19 с.м., 

аст.рограф од 16 с.м., т.раж:њлац ком.ета од 
20 см, мали меридијаН'сrки круг и зенит-дур- · 
бин од 11 с.м. за rrраћеЊе nромена геоrрафских 

.~ координата, два / rшсажн:а инс.1ру!Мента · од 
- 1 О с .м и два· од . 7 с.м., сnектрохелиоrраф за 
изучавање физике Сунца., два азимутална 
~рУмента са - обје:кvrивима ощ. 13 и 11 с..ч, 

_ три nрецизна . чаiСовника и неко.ц_ико .синхро-

ни~ часовника ·С'а! кљi'I'ном, објектив-nризм.е 
уз фотографске објектив·е, неколико михро.
мета.ра, реrисТрујуhи микрофотометар и 
астрономски фотометар од 1 О с .м., спектра
ск-оп, хронограф са пером . и мНогобројни 
други ситни ји прибор за · рад оnсерваторије. 
Ј·едан део ових инструмената устуnљен је 
~иверзитетима у Заг.ребу и Љубљани. 

После пеНзионисаља Недељовића за ди
ректора Астронс;>'МЈСке оnсерваторије, која је 
од Метеоролошке одвојена у заЈСебну уста
нову, постављен је Војислав Мишковиh., да-

. нашњи шеф катедре за астрономију на При
родно-математичком факултету. У току 1929 
он усnева да добије зна.'I'!На средства за nоди
заље нове опс:ерваторије, за коју је изабрао 
место, на Л.аудановом Шанцу, дана·шњи парк 
Звезда:ра'. Радови су извођени 1930/31 године. 
Да би симболика тешке историје нщпих на
рода би.r.iа потпуниј а, десило се да су nри 
копању темеља рефрактора 65/1055 нађене 

~.кости и оружје нека;цашњег браiНИоца Бео
града. Нова опсерва1·орија ·са,;стоји с~е ·од цен
тралне зграде са 12 .м, ду;боким просторијама 
за nрецизне часовнике, би6лиотеком, :{{анце
ларијама, станом директ,ора и купо.Лом за 
tражи.лац · ·комета,, з.д·'i'IИМ издвојених пави.
љона за рефрактqре 65/1055 и 20/302 с.м., па
са:}Кни од 10/100 с.м. и универзални од 7/70 с.м., 
а~рограф од 16/80 с.м., механичке радионице 

. ·са станом за главног мехаНIИЧ.ара, а. и дома
ftИIНа, станбен_а. зграда астронома са два стана 
{касније је подигнута још ]едн;а. са два cтa
Iia), у лаз са два СТа\Rа за помоlше службе-

. -IiИКе и висока кула за резервоар за воду са 
четири стана ИIОПОД љега за ~алКулаторе. 
- У току 1935/36 rючињу посмаrцрачки ра

~ови. Помоh.у посм.аtрања и пријема ча:совних 
. -~.игнала nрати се ход П)рецизних часовника и 
й~води географска дужина· . Обављају се ени-

- ---=-------- ·.~0 

мања малих плаrнета и ~омета, као и визу
алпа посмаrграња Сунца и окултација знезд.а 
Месецом. До 1941 на оп~ерва.торији ј е про
~аtђено око 40 нових маЈЬИХ планет.а, ОIЦ којих 
Је прва добила назив Србија (Против, 1936). 
У току 1938 организовано · је одређива.Њiе 
разлике геограФских дужина ОIПЈСерваториј е 
и Војног географског института. Изведена 
обрада . тог материјала пропала је· н.епубљико- · 
вана у току другог светског рата. Рат и кр

ва·ва окуnација'. Затим социјалистичка рево
лу~ија и ос·лобођење . 

у rоку patra н~~ци односе немон:тирани 
спектрохелиограф, који је по свршетку рата 
виђен на Сицилији, али му је ·траг изгубљен. 
Пред само ослобођеље Београда Немци су 
издали наЈЮг да се демонтцра и однесе тра

жи.лац .. комета, за који се касније сазналџ да 
ј е у близини Вирцбур.га, али ни . о његовој 
судбини опсерваторија није могла прикупити~: 
обаlве~а. На зградама опсерваторије· Нем
ци постављају осма.трачюm;е ·- бункере за 
управљање а'РТ!ИЈiерИIСКом ват.ром. На опсер-

. ва торији да•ју ОТIЮр до nоследљег човека у 
бо,рбама за ослобођ·ење Бе<>тра;ца.Ј. У · таквим 
условима опсерваторија по осл016Щ;ењу прет
ставља низ рушевина. 

По ослобођеЉу млади колекти~ преузима 
руководство. У разореној новој Југославији 
налазе се иnак средства за реновирање згра .... 

.да и инструмента. Током Ј946 опсерваторија 
достиже своју П!редра'ГНу акТИIВнОIСТ. По nрви 
nут у нашој земљи, с.а пуном прецизношћу, 

обављају се одређиваља координата оnсер
ваторије, 194 7. Две гоДИЈНе касније, у новом 
nавиљОIНу, изводи се стално прэ:ћењ.е пром.ена · · 

географских координата. Због систематске 
обраде материјала, који на време стиже до 
заинтересованих међународних центара, н.а.

ша стсерваторија постаје стаvmи сарадник 
службе тачног времена и брзе сл,ужбе за. 
nроiМене географских ширин,а, Почетком 1951 
почињу радови са обновљеним рефрактором 

ОД 65/105·5 С.М. на_ nр011раму су ДВО:јНе И nро
МеНЉИВе звезде. У м.еђун.ародној геофизич

кој rQДЈИНи, 1957/58, и rеофизичкој с.ара;дњи, 
1·959, ОЈ:I!серваторија је успешно учесТвовала 

. са променама г~афских .координаrга и фо
. тографским . IЮСМат.рањиМЈа Сунца ј>ефракто
ром 65/1055· с.м.. 

Астрономска опсерваторЈ:[ја · у Беог,ра:цу, 
под руководством Савета и директора Мило

рада Протиhа, добила је у 1958 средства за 
подизаље павиљона за велики 111а:са.жни ин

струмент, велики деклинациски круг, велики 

меридијански круг, · акумулаrлорску станицу 
.за кварц часовнике, прОСТО[рију за мензу и 

стаiНбену зграду са 4 породична и 2 мања 
ста.на. Радови на новим инструментима по-
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чињу у 1961 години. Поред каталога звезда 
из прог,ра1Ма одређивања померања полова из 

наших посl\4~!'11рања, ·са овим инструментим.а 

предвиђени су каталози слабих звездq и 
других објекат.а. који су од битног интереса 
за астрономске радове . Почетком посматрања 

са ова трИ инструмента, Астрономска опсер
ваторија у Београду, у овој грани радова, 
стаје напоредо <;:а највећим опсерв.атQ!Риј.ама 
у свету, као щто су опсерватQриј.е у Лењин

.граду и Ваши.нгтону. 
П. М. Ћурковиh 

. Трн п по века Мееечеве картоrрафије . 
Један од првих посматрачких објеката пред

телескопског периода астрономије био је ___, Месец. 
То почасно место наш сателит је задржао ·и по про
наласку телескопа, а тада се почело са настојаљима, 
да се . велики број детаља на Месечевој површини 
пренесе и уцрта у карте Месечеве површине. 

Људски род је већ <>~давна научио Да црта карте 
Земљине површине. Већ у Птолемејевој "Геогра
фији" , наилазимо на цртеже или карте познатих 

територија Европе, Африке и Предље Азије. · 

Други један научник Немац, по имену Кауф
ман, или латинизирано, Меркатор, . проналази начин 

· да се одреде, врло једност·авно, координате на кар

ти. Он проналази "насушни хлеб" помораца -
Меркаторову пројекцију. 

Прве \.СКице и цртежи· Месечеве површИне на
чи:Њени су од 1610 - 1614-, дакле, од стране првих 
посматрача снабдевених нооопронађеним дурбином. 

Ти први посматрачи су били: Галилео Галилеј, 
Кристоф Шајнер 11,[ Лагала . Први цртежи су били, 
уствари, само грубе скице Месечеве површине и то 
само неких љених делова. 

Нешто доцније, 1635, Мелан у Француској, уз 
помоh. Гасендија и Пејреша, објављује врло лепе 
цр·геже Месеца. 

Прву картицу це.це Месечеве површине, дају д:ва 
астронома, независно један од другога, у исти мах. 
Године 1645, Ширле де РеИта, иначе по народности 
Чех, објављује карту Месеца у · Анверсу, а ван Лан
грен, објављују своју карту такође· 1645, у Брислу. 
Иначе, ван Лангрен је био дворски астроном на 
двору шпанских краљева. 

Две године касније, Јан Хевелке или Хевел, 
објављује своју · "Селенографију" (1647) у Данцигу. 
У тој кљизи има два црте:н<а који приказују Месец 
у пречнику од 27 ц.,.t , То су .прве уriотреб.л;.иве карте 
Месеца. Хевел 'је приказао и делове Месечеве no
вpiliИнe, који се виде само када је либрација узета 
у обзир. 

Има такође 40 цртежа Месеца у разним фазама 
и l'Iриказ Месеца при помрачељу. Хевел је сва к.riи
шеа за поменуте карте власторучно израдИо. Он је 
почео да обележава формације на Месецу према 
сличrюстима са Земљиним. На пр.: Алnи, · Карпа ти, 
Апенини итд. Његова су и имена за Месечева мора 
за које је Хевел сматрао да су мора у правом сми~ 
слу речи. 

Рићиоли је нацртао једну карту, 1651 године, ·у 
којој је почео да обележава кратере именима слав
них научника, астронома и: др. Разуме се, побринуо 
се да један од нај.већих кратера · назове- Рићиоли. 
Међу:тим и сама карта није била Н:егово дело, већ 
је искористио Грималдијеву карту. Грималди, Ри
ћиолијев земљак, се та•кође бавио астрономијом и 
био је нацртао једну карту Месеца. . 

Жан Доминик Касини, директор Париске Оn
серват.орије, скицирао је био карту Месеца, која је 
у пречнику имала скоро 4 метра (3,9 .,.~,), али нажа
лост, то . је . остала само скица. 

Године 1680 Касини је објавио једну зна.тно 
маљу верзију те карте, а 1787 Лаланд је објавио 
Касинијеву карту Месеца, која је имала у nречнику 

исто колико и . Хевелова. 

Једну прекрасну карту објавио је немачкИ 
астроном Тобиас Мајер Млађи. То је била карта 
коју је нацртао Тобиас Мајер Старији, али · је за 
живот:р, није био објавио. Она је изишла 13 година 
nосле љегове смрти, 1775. Он је први унео у коор
динате на карти и то селенографску дужину и ши
рину, која се односила на почетни меридијан .и па
ралел, који је био изабран у односу на неки 

)'lnадљив кратер. 

Хијероним Шретер је био један од изузетно об
дарених аматера-аетронома . Он ]е на свом поседу 
Лилиентал, код Бремена, 'изградио опсерваторију, 
где се бавио астрономским посматраљима . 

У своме спису "Селенотопографски фрагм.енти" .. 
који је објављен у два дела, 1791 и 1802, . Шретер је 
дао 67 специјалних шрафираних цртежа Месечевих 
nредела. 

Груитхуизен је објавио своје "Селенотопограф
Gl.{е фрагменте" 1821, а општу карту Месеца 1825, 
као и посматрачке дневнике. Поред разних фанта;
стичних за•к.Ључака, код Груитхуизена, има и до-' 

брих цртежа. 

Вилхелм Лорман, геодетски инспектор, преду

зИма 1820 године, цртаље јед:не велике карте Ме
сеца - nречника 1 метар, на 25 листова . Објавио ' 
је само 4 листа, и то карте централних делова Ме.
сечеве поврШине, 1824 године - и умро. Преостали 
21 лист, објавио је доцније Ју~иус Шмит. 

Сада се сусрећемо са првим научним поступ
ком, око израде Месечевих карата . Тај рад су из- ~ . 
вели: Виљем Бер и Ј.охан Хајнрих Медлер. Од.-
1830-1837 Бер и Медлер посм.атрЭf!И су Месец У., . 
Берлину, са балкона Берове виле, сваке ведре ве
чери:. Инструмент којим су га посматрали, био је . "";. 
обичан Фраунхоферов рефрактор ·са апертуром од " 
3,5 цола. Систематски су мерили помоћу микрометра 
међусобне размаке и одстојаља, између кратера. До
шли су тим мерељима до егзактних, 106 основних 
тачака Месечеве површин~. Помоhу љих, су извели 
низ . даљих мереља. Поред тога, измерили сУ висине, 
1095 брегова и кратерских ивица, помоhу ·сенке коју 
оне бацају. "Мапа селено:rрафика", од Вера и Мед- · 
лера, изашла је у наставцима, од 1834-36 и све до 
недавно, је била најбqља и најјаснија карта Месеца. 

Класично дело »Der Mond«, и'заш'ло је 1837 У 
Берлину и nуно је одличнИх описа. 

Не може се прећи даље на оnис разних карата 
Месечеве површине, а да се не примети, да и Бер 
и Медлер нису били стручљаци-астрономи, а ипак .., 
нико ни пре ни после њих, није тако скромним 
средствима учинио т·акав подухват. Виљем Бер је 
био банкар, а Хајнрих Медлер учитељ. Занимљиво : 
је, да су и други чланови Берове породице, врло -
познати ствараоци. Михајло Бер је један реноми~ 
рани немачки nесник, а . Ја~ов Бер, или познатији· 
под имен.ом Ћакомо Мајербер, је славни оnерски 
композитор. 

Гопине 1876, Едмунд Н.еисон је објавио кљигУ 
"The Moon", а поuед ље и ат.лас Месечеве површи
не, који нас посебно интересује. Ат.лас се састоји од" 
22. карте, коiе . када се споје. дају Месец у пречникУ ;;" 
од 61 с~. Врло ја•сан и добар атлас Неисонов, .је 
дуго служио као nриручна књига за посматра 

· Следеhи астроном, који је објавио карту Ме
сеца, био је Јулrиус Шмит, директор Атинске oncep• 

. ~· ~ . ' 
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ваториј_е . · Све д? . пре. једне · деценије љегов атлас је 
?ио назвећи и зедан од врло добрих. Атлас је об
зављен 1878, под насловом : "Карта Месечевих пла
нина П?, сопственим. посматраљима изв·еде.на од 1840 
до 1874 · , Дакле, то зе плод 35-то· годишњег рада . у 
nречник.у, т~· карта има два метра и подељена је 

· на 25 СеКЦИЈа. ' . . 
Што се . в.ише ближ~м~ ХХ .веку, број карата и 

атла~а постазе · све брОЈНИЈИ, као и- дела која тре
тираЈу Месец. 

Треба истаћи, да су ово све били цртежи Ме
.сечеве површине. Са открићем фотографије, почео 
се и снимати наш сат.елит. Заиста, један _од првих 
сни1ущка ~е~ог небеског тела уоnште, је Бондов 
снимак Месеца. · 

., Касније, многе опсерваторије: Париска, Ликова 
Јерксова, Ватиканска, Мт. Вилсон и друге су ени~ 
мале Месец. ' 

Треба истаћи Вајнеко,в Месечев атлас, који је 
он саставио . увеличавши снимке Ликове и Париске 
оnсерваториЈе. 

. >::) • ) 

. ..:~ати;м, огромни атлас Париске опсерваторије, 
КОЈИ су издали Мишел Леви и Пјер Пуизе. 

. И Пикерингов атлас Месеца такође је од ин
тереса, мада су фотографије нешто слабије. В.иљем 

Хенри Пикеринг је на острву Јамајц-и, снимао Ме
сец телескопом дугим 41 метар. Тај атлас је објав
љен ~903, на Х~рвард оnсерваторији. Пречник Ме
сеца зе 37 с~, а атлас садржи 80 слика и то при 5 
разних осветљеља. · 

Касније имамо добрих цртежа Месечеве повр
шине од : .Фаута, Вајнека, Франца, Карела Андела, 
Вилк;инса и других. 
· И фотографије Месеца постају све бројније. 
Поред. поменутих и друге опсерваторије почиљу да 
снимазу Месец, св1е чешhе. · 

Године 1946,_ Перси Вилкинс, објављује цртану 
мапу Месеца џиновских размера. Та мапа има у 
пречнику равно 300 инча, или преко 7% метара 
(7,62 м.). То је Засада највећа карта Месеца . 

На крају, 1959 година нам доноси прве снимке 
друге стране Месеца, а 1960 ће нам донети и први 
"Атлас Невидљиве Стране Месеца". 

За свега 3 и по века, од проналаска дурбина, 
:успело се, не само да се ~ниме чак и сићушни об
Јекти са ове стране Месеца, већ и да се завири, и 
то добро, на другу страну Месеца, што је до скора 
била само - неостварена жеља . 

Драzослав Е-к:си-н.zер 

п~н,о~,.~ е~ U(J.C,M~ ШЈ,Ш~~ ~t-e~ ~~ 

-15 ~ 1961 Юfике 
. Координациони одбор астрономских организа

ци~а. У. ФНРЈ одржао · је седницу 12 јуна 1960, на 
КОЈОЈ Је говорено и о организацијји nосматрања 
nотпуно~ nо~мрачеља Сунца 15 фебруара 1961 године. 
Диокусиза зе вођена на основу реферата који је 
приnремио П. М. Ћурк.ов~, виши научни сарадник 
Астроноr.1ске оnсерваторИЈе у Београ~ду. . · . 

По~тигнута је сагласност да астрономске орга~ 
низацизе У ФНРЈ орг~низују три Посма'Ј'1)ачке ста
ниц~:. У : Iy.rocтapy, у · околини Сплита 1и · негде у 
СрбиЈи. Домаћини на овим СТfiНИЦама биће: Астро.:. 
но~ски клуб nри Народном универзитету у Са
разеву, Ас:р<?номска секција Хрватског природо
словног друштва у Загребу и АстрономОко друштво 
":Руђер Бошковић·" . Домаћ.ини ће · ·nримити пријав
љене аматере из свих организација. 

. С?длуЧен6 је ~~кође да се астрономске органи
зацЈ.I.!зе повежу са турйстичким ДруштвИма И nре
дузећима, филмским пред,узећима, ДИ~ијом Ју
гословенских ж~лезница, Дирекцијом пТт (у циљу 
~з~аваља специЈ~лних Пс;>'Штанских марака), гимна
изама и саветима за просвету срезова и свим за

~ ~;терес?'ваним организацијама . · Хрватско· прироЩо-
. овно д~уштво се обавезало да поводом ове nри
Роди: ПОЈаве из~ади и отштампа плакату. Наше 
Друштво изда.ће зедну с~еску, Ю>ја he укратко са

-~~жати значаЈ и опис ове појаве, }{ао и упутство за 
, . сматраље. И плаката и броwура nојавиhе се бла-
- rовремено. -

:х: Астр<?номско дРУштво ~,Руђер Бошковић'' при-
" ватило зе следећи програм посматраља : · 
-М _ а) Одређиваље тр_енутака контакта СУ!Нчева и 
· из~сечева ~rотура са тачношђ.у .од o,sl . Ово се може 

. бљ ести директно визуелним посм:атраљима са осла
еном светлошhу на улазу у објектив посматра

~~м~ на nо;Бећаној пројекЦији Сунца ~ снимаљем 
.. Раткотра]ним равномерним размацИма у о-колини 

појединих контаката. Зато ће се користити дурбини, 
· инструменти за спутљике и метеорске и спутљик

камер_е. 

б) . Директна фотометрија у тот~лној светлости 
помоћу фотоелектричног фото:.fера. 

· в) Индиректна фотометрија снимаљем у одре-
ђеним време~ким размацима велике бело-црне 
n?'вршине орИЈентисане .У равни правца велике осе 

~енке ~нормално на nравац према Сунцу. За фото
матер~зал уnотребиће се Агфа фй:лм Isophan FF. 
. . г) Снимаље. Сунца ·у тренутку потпуног nомра
чеља у тоталноз св~тлости у циљу добијаља короне. 

д) Снимаље кинокамерО'М доласка и · одлас~а 
сенке .. 
·· ђ) Сликаље Сунца у боји у тренутку потпуно~ 
помрачеља. Сликаље ће извести академски с-ликари. 

е) Израда скица, цртежа из:гледа короне у тре-
нутку потпуног помрачеља. , · . 

ж) Мереље метереолошких елемената (темпера
тура, ветар, прдзирност, влажност итд.). 

. У случају облачности изводили би се радови 
КОЈИ директно. нису везани за изглед Сунца (тачке 
в) и ж). 

Наше друштво he орга:низов~ти станицу на Ја
стрепцу, ::! nocлahe једну екипу на nриморску ста
ницу (Хвар). Обе ексепдиције бројаhе укупно о·ко 
40 лица. 

Друштво позива своје чланове и љубитеље неба 
да се самост~лном акцијом nрикључе посматраљу 
ове . ретке позаве. Предла:Жемо да се одређују к·он
такти (помоћу штоперица - време се упоређује из 
радио емисија), цртају nоједине фазе помрачеља, 

· скицира изглед короне, мере метереолошки по

даци, снима итд. Саветима Друштво стоји на распо
.ложељу свим свQјим члановима. Радове треба по
слати нашем . Друштву. Најбољи радови штампаће 
се и у "Васиони". 

!' ! 
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Наставници и nрофесори средљих школа тре
бало би да организују колективно nос~атраље по
јаве. Ћ<:щИ би могли извести радове ~ози су напо
менути у nретходном ставу. Аутори назбољих радова 
биhе награђени. И "Ва сиона" he штампати ове 
радове. 

Љубитељи неба који жеље да отnутују У зо~у 
тоталитета (зона тоталитета види се са карт~ коз~ 
се налази на трећој страни корица "Васионе броз_ 
2 за 1960) треба да се обрате туристичким дру-

штвима и организацијама. У nроШЈ1ОМ броју "Ва
сионе" · дали смо чланак о томе у ком делу зоне 
тоталитета се мо1Ке очекивати ве,дрина. Ова ана
лиза могла би да послужи при избору мест~ ~а nо
сматраље. Скреhемо пажљу. свима онима . кози nо
мрачеље желе д!;\ посматраЈУ са Приморза (Хвар, 
Врач Сnлит ит.д) да благовремено обезбеде хотел-

,-_~. ске ~обе. Према нашем обавеш1·ењу за помрачење 
· очекује се долазах већег броја ин~страних туриста. 

О СУНЧЕВИМ ПЕfАМА 

. Познати француски стручља'к за . Сунце г-ђа 
Маргарита д Азамбужа публиковала з е У · мартов
ском броју »Astronomie« за 1959 год.. изванредно 
леn чланак "0 Сунчевим пегама и периодичности 
љих_овог појављиваља" из којега овде доносимо су
марни извод. 

Није тако ретко да се у извесним епохама nри
мете једног _дана на Сунцу једно, два или више цр
них места која hемо наhи и сутра дан као и следе
ћих неколико дана. Лако he се моhи уочити да ~е 
ова црна места no~epajy дуж паралелних линща 
nреко Сунчевог котура, који прелазе у току од 13 
дана. То су Суn'Чеве neze, које су . некад толико в~
лике да се могу видети · и голим оком, као што з е 
то био случај јануара 1959 год. 

Ако Сунце пројицирамо на каквом белом кар
тону, стављен ом позади аматерског · дурбина, доби
јамо Сунчев лик, на рубовима маље светао него ли 
у средини и видећемо знатно више пега него ли 
голим ооком. Пеге су груписане у веhе . или маље 
групе и померају се правцем од истока ка западу. 
Ово љихово помераље је помогло да се израчуна 
да се Сунце обрне око своје осовине у року од не
што мало више од 25 дана - односно 27 дана У 
односу на посматрача са Земље. Посматраље поме
раља пега је такође омоrуhило да се одреде кон
станте Сунчеве ротације, тј. nравац ротациопе о~е 
у односу на Земљипу путаљу и ум,овпа брзипа коза . 
је веhа у близини екватора Сунца а све мања на 
вишим латитудама. 

Кад , су пеге близу мало тамнијег руба Сунца 
обухваhене су неправилним беличастим пољима тзв. 
факулама. Пеге заједно са факулама називају се 
центрима активности Сунца. Да видимо сад nод ко
јим се условима образује центар активности. 

У некоме пределу Сунца, на изглед потпуно 
мирном, од једном се током неколико минута no~ 
јави врло- сјајна тачка која се шири, да би за мање 
од једног дана достигла 50 000 киломе~ра У преч
нику. Већ неколико часова nосле избиз.аља ов~кве 
једне факуле у љој се nојављују мале пеге козе се 
nовећавају и умножавају. Најпре округле, nеге се . 
током следеhих дана изду1Кују и уобличавају тако 
да су им дужине два пута .веhе од ширине. Типи
чан изглед једне групе пега. је след~hи. Највеhа пега 
је на челу групе као водиЉа - овако названа У 
вези са nравцем Сунчеве ротације, а друга нешто 
маља n ега је источно . на peily целе групе. Између 
ове две, остале маље пеге су поређане у низу као 
број анице. Због оваквог поретка Американац Хале 
.је још пре 50 година приnисао груnама . биnолар
ност уосталом с nравом јер је доказано да су пеге 
седишта магнетских nоља различитог предзнака 

између nеге водиље и оне на репу. 

Када се група, nосле неколико часова или - не
што nрекЪ недеље дана, развила до максимума одр-

Т. Ћ. 

жаhе се исто т·олико времена пре неrо што поч~е 
опадати, при чему пеге између водиља и pena наз
пре nочиљу ипчезавати. Последља -ишчезава води
Ља а ишчезаваље пега уопште иде знатно спори- . 
ји~' темпом него , ли љихово настајаље. Просечно 
трајаље груnа износи 5 до 10 дана. Неке од nега; 
после ишчезаваља на западном рубу Сунца, nоново 
се оојав.Љују на источном рубу 1З д? 14 ~ана доц: 
није. То су тзв. повратне. nere. У зедноз и истоЈ 
груiЩ растојаље између позединих пега износи 60 -
80 хиљада километара. . 
. Док се најјачи сјај факула и љихов веhи броз 
nоклапа са онима код пега дотле љихово опадаље 
иде другојачије. Када им . сјај почне опадати про
странство љихово продУЈКава да се увеhава. Тра~--

. јаље развитка факула је 2 - З пута дуже од раз-
витка љима одговарајућих пега. . , 

· На свакој nојединој пеги разликуземо сен~у .и 
обод. · Сенком се назива централни део пеге кози з е 
јако тамне боје. Обод сенке је расчепкан и .непра
вилан код свежих nега а код старизих пега зе кру
жног облика. Централни део заједно са ободом опер
важен је полусенком која је маље црна и има влак-
наст изглед. 

Величина површине п ега се изражава . У мили- , 
онитим деловима видљиве nовршине Сунчеве хеми--: 
сфере. Најмаље пеrе су велике 2 или З ми.nионита 
дела Сунчеве површине. Највеhа, . до са~а поема: ·~ 
трана, пега је била QIНa у anpJifJIY 1947 год., љена ве 
личина је износила 6 000 милионитих делова Сун
чевог диска. Голим оком · се nеге могу видети само 
ако им поврпщна износи најмаље SOO ових мили
онитих делова, тј. ако им је пречник 40 000 кило-
метара. \ - · о С 

Температура пега се. креhе оД 4 5000 до 4 800 , .• 
дакле нешто је нижа од температуре на површини 
Сунц~ чиме . се објашљава црна боја. 
Порек:Ло пега је још неразјаuпьено. Теориски поку
шаји објашљаваља су у области хипОтеза и не сла: 
жу се са nосматрачким по.ца~ма па их стоrа аутор 
ка овде Изоставља јер јој зе намера да У . чланкУ 
изложи само· чиљенице. ' 

Појављиваље пега је периодичан процес .. У б=~· 
ким епохама их уопште не видимо, . као што з е 

1954 случај неколико недеља па . и месеци У год. и. 
Тада је, дакле, био .м.ипи.м.у.и. Сунчеве активностс~" 
За овим · с јесени исте те године nочеле су да 

6
- · 

јављају nеге у све веhем броју, тако да су дани е: _ 
пега на Сунцу бивали све ређи, а о.ц фебруар_ 
1956 год. није било ниједног дана без пеrа на Суи. 
цу Правилност периодичног nојављиваља пега, т]. 

. . . 1843 ГОД> 
настајаље минимума и максимума, зош зе 11-установио uавабе и навео као в~роватан период · при-година приближно. Ток целог циклуса зе од . . ости кози 
л. ике следе.ћи. После минимума активн ' · . .., · · ти по-траје неколико месеци, nочиљу се позављива 

4 
_... 

ЈЮВО nere, појединачне или у групама. Обично тив-
5 г.одина за овим настаје .м.акси.м.уя Сунчеве ак 
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ности. За овим љихов број опада и то опадаље ак
тивности траје 6 - 7 година. Циклус nрема томе 
траје просечно 11 година, мада . интервали између 
два миниџума могу варирати између 9 и 1З година. 
Постоји једна особеност овоr 11-годИII1љег циклуса. 
Прве пеге новог циклуса се nојављују на вишим · 
латитудама Сунч:евог диска и то пре него што су 
последље пеге претходног циклуса 1Т9естале да се 

. помаљају близу екватора Сунца. 

Р. Д 

Tamna materUa u medugalaktickom· prostoru. -
л. Brun postavlja pitanje d·a li је medugala'kti.Cki 
prostor toliko prazan !kao §to_ se pre samo nekoliko 
godina zamiSljalo. u jatim.a galaksija, kao sto· se moze 
ustanoviti ispitivanjem veЦke karte ileba opserva
totije М. Palomar, ima mnogo. vise flanova nego ~to 
to izgleda ро snimcima, jer se - na snim-cima · vide 
samo dZinovske galaksije svakoga jata, dok male ga
laksije ostaju ~eregistrovane, zbog slaboga sjaja. NјЉ, 
medutim, . ima mnogo vise nego dZinovskih galaksija. 

U prostoru Шnec!u ·galaksija iina i drUgih oЬje
kata. ZЬijeno jato NGC 2419, »medugalakti&a 1uta- . 
lica«, udaljeno је od nas oko 180.000 svetlosnih. go
dina- vise do Magelanovih oЬlaka, а Van den Berg 
је· objavio spisak 1З veoma udaljenih zЬijenih jata, 
medu kojima se jedno, na granici sazvezda Lav i 
Ve1iki Med'Ved, nalazi na daljini, od . 475.000 svetlo-:
snih godina.- Ima i pojedinacnih z.vezd.a koje kao da 
su iirnakle gravitacionom dejstvu· Gala:ksije. Tako 
se promenljiva Н. V. 2121 nalazi na .f.etvrtini udalje
nosti Malog Magelanovog OЬlaka~~ а i neke druge 
prom-enljive zvezde (SW Aqr, SW · Воо, RV Сар, S 
Com i RR Gem) kao da imaj•u hiperbolitne putanje, 
te se ·udaljuju od Galaksije. Dalje, ako se ispituju 
snimci nekioh ~iralnih maglina ikod kojih su spoljne 
spirale preterano i-zdtt'Zene, kao sto је slucaj sa NGC 
2903 u Lavu, videce se da se materija u velikoj meri 
rastura ро prostoru. Zwicky ј-е pokazao da su uda
ljene galaksije; које su dosada smatrane nezavisnim,. 
povezane sponama svetle materije. 

Da 1i postoji i tamna me.dugalakticka materija? 
Medu!galakticki prostor је veoma providan, Ьаr u 
mnogim :pravcima, jer se teleskoPOm od 5 me-tara 
mo.Ze. dopтeti do daljina od oko 2 milijarde svetlo
snih .godina. Ali on n.e mora Ьiti isto toliko providan 
u svima pravcima. Ukolik:o ovakva materija i postoji, 
nju је veoma te§ko otkriti. U meduzvezdanom. pro:.. 
storu njeno postojanje dokazuje se · stacionamim li
nijama kalciuma i spektrima dalekih zvezda, ali u 
medugalakti:ckom prostoru ova materija udaljuje se 
k~o i same galaksije, te se spektroskOf.Pskim ispitiva..: 
njima ne moZe otkriti. Ona Ьi se mogla primetiti u 
projekciji na svetloj osnovi sjajnih .galaksija, ali ova 
svetla osnova iща veoma ·malu uglovnu povrsinu, а 
pored toga ne me>Ze se znati da 1i se u takvom slu
caju radi о meduzvezdanoj ili. medugala1kti~koj ma
teriji. 

А. Brun ukazuje na galaksiju NC 205, koja · se 
nalazi u Ьlizini cUJVene Andromedirte magline. Na 
NGC 205 projektuju se dva mala tamna oЬlaka, koji 
svakako ne pripadaju , ovoj galaksiji. Ali iako u «;>voj 
~Ьlasti neba nema oЬlaka tamne materije koji pri
Padaju nasoj Galaksiji, opet se ne moze sa sigш·n<>Scu 
znati da li se ona dva mala oЬlaka !kojl se projektuju 
na NGC 205 nalaze u medugalaktickom pтostoru i1i 
su u unutraiSnjosti nase · Galaksije; naroeito s obzirom 
na to da se NGC · 205 nalazi na galaktickoj latttu,di 
od samo 20u. 

N а sriimcima spiraln-e magline М 81 vide se la'ki 
tamni :pramenovi koji presecaju •grane spirale, te 
~igledno ne u~estvuju u galaktickoj rotaciji ·· М · 81 
1 nalaze se izvan nje. А kako galakticka latituda · 
~ 81 iznosi 42°, to је m.alo verovatno da se radi о 
nekom · oЬlaku tamne materije koji pri,pada na§o1 
Ga1aksiji . 

P.rema Zwicky-u, prasina i tamni oЬlaci Ыli Ьi 
naro~ito mnogobrojni oko oЬlasti sa velikim jatima 
galaksija. Ovim ·Ьi se objasnila cinjenica da se ve
O!na r:etko nalaze udaljene gala·ksije u blizini oЫasti 

sa jatima galaksija koje su nam bliske. Osim toga, 
postojanj.em medugalakti'cke materije objasnjava se 
ћesumnje · i to, sto se na snimcima doЬijenim tele
skopom od 5 metara ne vidi m.nogo vise udaljenЉ 
galaksija nego na snimcima ·dobljenim teleskopom 
od 1,20 metara. Ukoliko је to taeno, mi smo dosli do 
granica mogucnosti optiCkog prodiranja и prostor. 

»L' Astгonomie«, -maj 1960 . N. Ј~ 

* . 

SSSR се lansirati kosmiCku kompoziciju sput
njika, tesku 60 tona; ikako је i·zjavio 3 вeptembra ove 
god.i.!ne, .pred.sednЖ sovjetske vlade Nikita Hr.uscov, 
u razgovoru sa finS'kim radnicima и Helsinkijи, ,pri
likom svoje zvanicne posete Finskoj. 

Okultacija. Aldebarana '19 jula 1960. g. pre podne. 
Okultacije Aldebarana nastupaju pe.riodi~no и se

rijama i tada se mogu ce\Sce 1posmatrati ·da Ьi zatim 
prestale i posle nekoliko godina se opet pocele jav
ljati. Perioda nastupanja okultacija iznosi oko 18,6 
godina, po!klapa se dakle sa traj anj em revolucij е 
Meseeevih .cvorova. Okultacija Aldebaraџa moze na
st.upiti sa-mo ako је Meseceva latitu.da dovoljno juzna 
u trenutku njegove konjunkcije za zvezdom, sto znaci 
da nastu.panje pojave zavisi od polooaja cvorova Me
seceve putanje. 

.. ~ 

Dr Danic .posmatra akultaciju . 

Sa·dasnja serija ·CeScih okultacija ove zvezde za
pocela је krajem proole godirie i trajace · sve do kraja 
1961 godine. Posle ovoga vremena nastuJpice period. 
od preko 16 godina ka.qa pojava nece Ьiti tako cesta. 

Sam ·fenomen је veoma upadljiv i ima podataka 
da se mogao posmatrati i- golim okorn, sto је razшn
ljivo :ka·da se иzme u obzir prilican sjaj Aldebarana, 
koji је zvezda prve velicine. Govori se da је Kopeг
nik 1497 godine posmatrao golim okom jednu okul
taciju Aldebarana. Sve ovo vзZi za nocna posmatra
nja. Medutim ovogod.isnje posmatranje okиltacije1 

-

19 jula - interesantnije је utoliko sto se fenomen 
odigrao usred dana, pri jakoj Suncevoj svetlosti. 'U 
ovakvoj situaciji nisu dovoljni obicni a-materski in
stromenti jer · se zvezda nji·ma ne moze videti. Stoga 
smo mi fenomen posmatrali velikim refraktorotn (o
tvora 65 ст) Beogradske opservatorije, sto na-m је 
Ьilo omoguceno .predusretljivoscu svih clahova ove 
nase. izvanredne naucne ustanove. · 

Podatke smo uzeli iz »L' Astron9·mie« za april ove 
godine, koji su .... vazili za .Pariz, а bili su sledeci: 

Imersija: 10 с. 22,9 m. Т. U., ugao ikod pola 69 
stepeni, 

Emersija : 11 с. 4_(),7. m. Т. U., иgао kod pola 278 
stepeni. 

Posto је starost Meseca iznosila 25 dana, tj . 4 
dana posle posleфlje cetvrti, im&sija је nastцpila 
na sveti.om rubu а emeJ,"sija na tamnom rubu. 

1 
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меsес smo brzo i la:ko na:Sli i ako је. ~io visok.o 
u zeni.tu а dan је Ыо izvanredno veda: 1 заkо sun
cari. Zvezdu smo tako· isto brzo uspe~1 da na~emo, 
blla је 'Ьеlо sjajna, dakle suprotno щenom nocnom 
izgledu. . 

Imersija је uocena u_ 10 h. 5.1 m 21,3 s. Т. U., 
ugao kod pola pri•blizno 79 stepeш. . . . 

Tacan trenutak emersije nije not1ran all зе zve
zda sigurno uoeena izvan Mesecevog ta~no~ :uba 
u 12 h 2 m 9,7 s., ugao kod p~la 2?0 ~tереш pr1bllsno. 

Imersija se mogla videtl 1 u 1zV1dacu. _ 
Osoblto sam .Ыagodaran ~r~goyima V . . . Oska

njanu, I>. Telekiju, А. K~Ьic.ell 1 Lз. Paunov1cu na 
pomoci koju su mi ukazall pr1 ovome. 

Dr. Radovan Danic 

Атлас невидљиве стране Месеца. Совјетски 

астрономи израдили . су ат ла с невид:Љиве стране 
Месеца, који ће бити штампан до краза 1960, У из-
даљу Академије Наука СССР. . 

по речима професора АлександРа МихаЈЛОва~ 
претседника Астроl!_омског савета АН СССР, деши 

· фроваље фотографија снимљених помоћу _ Луљика 
у октобру 1959 извршено је од стран~ а-стронома са 
Пулковске и Харковске опсерваторИЈе и од стране 
чланова института ;,Штернберг", У Москви. М ад~ 
су одвојено радили,_ резултати се потпуно поду 
дарају. ·- · . 

Атлас he садржати детаљну, општу . мапу, не
видљиве стране Месеца, затим око 30 оригиналних 
фотографија и катало~ новооткривених детаља ре
љефа невидљиве стране Месеца. 

у првом Делу налазиће се подаци о 251 фор
мацији, од којих се· 100, налазе у либр_~щионим пре-
делима. _ , 

Око 250 ситнијих детаља he бити унето У на-
редна поглавља ат.ласа. · 

Инф. билтен СССР, N2 740/94, 1 септембар 1960. 

Драzосљав Екси-н.zер 

Тридесет година од смрти Алберта Абрахама 
Михелсона. - Михелсон, или како су га У САД 
називали Мајкелсон, је физичар, али љегови Р.а
дови на пољу физике одвели су га ка астрономизи, 
тако да су ове две науке уствари биле главни домен 
љеговог обимног рада. 

Алберт Абрахам Михелсон је рођ~н У малом 
месту 'Стрелно, код Познања у ПољскQЈ, 19 децем-

- бра 1852. · _ 
Најзначајнији љегов рад је тзв. "Михелсонов 

експеримент", о кретаљу Земље ка? ~ебеског тела, 
у односу на свемирски "етар". Он Је Једа~ од пре
теча теорије релативитета. Поред ТО'Га _ експери
мента Михелсон је још познатији У астрономским 
круго~има, по конструкцији инт~рфе~ометра (Јitн
терференционог апарата) помоhу кога ~е испитивао 
спектре звезда, вршио мереља прецесизе, да би од
редио брзину светлости. 

ЗатИм Михелсон је извршио читав низ пре
цизних м~реља и премераваља јединице дужине, 
помоhу дужине светлосних таласа. 

Михелсон је конструисао и нарочити инстру
мент за мереље пречника звезда. Прецизност тог 
инструмента је врло велика, обзиром на практичну 
немерљивост, звезданих пречника, због љихове в~-
лике удаљености. 

За многе своје радове и заслуге, на пољу · фи
зике и.. сродних наука, Алберт Абрахам Михелсон, 
је добио Нобелову награду, за физику, 1907 године. 

Михелсон је умро 9 маја 1931, у Пасадени, У 
Калифорнији. 

Дpazoc.ttae Eкcttиzep 
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Сто двадесет година од смрти Вилхелма Ол
берса. _ Пре 120 година, умро је Др мед. Вилхелм 
Олберс, изврстан лек;1р и исто тако добар астро
пом. он је један од многих великана астрономске 
науке који су се сасвим неочекивано посветили 
астро~омији, дали јој овој допринос и то допринос 
од капиталне вреднос.ти. . 

Вилхелм Олберс је рођен у Арбергену код Бре-_ 
мена, 11 октобра 1758 године. Вио је по занимаљу . 
лекар, али се необично заинтересовао за астрон~
мију. 'У то време, у Времену и околи~и, живео ]е 
знатан број познатих астронома, од КОЈИХ су наро
чито _ значајн~r: Шретер, Бесел,_ Хардинг, Лорман и 
други: . 

Олберса су на проучаваље астрономије уствари 
привукле комете. · 

Олберс је открио јецну дугопериодичну . комету 
- која носи ље.rово име. Њен период је око 72.5 
године. 

Поред тога, Олберс је открио две маЈiе планете: 
Палас и Весту, које припадају скупини од четири 

највеhе и nрво пронађене мале планете. Прв:у је 
открио 1801 опат Пиаци, и она је названа . Церес;_ 
1802 Олберс открива Палас; 1804 откривена Је Јуно 
(Хардинг); 1807, опет Олберс открива Весту. 

Врло је користан љ'егов мали спис, објављен 
под насловом: "Расправа о најлакшој и најподе-;; 
снијој методи за израчунаваље · путање н.еке ~о~. 
мете". Ова ингениозна метода и данас претставља 
један од темеља теорије орбита. - ' 

Вилхелм Олберс ј е умро у 82-ој години живота, 

2 марта l840, у Времену. 

Драzос.л.ав Екси-н.zер 

.,. Ново о Марсу. -:- Према информацијама са . · 
ЛењинграДске опсерваторије, тамошљи аст~он.оми 
интензивно обрађују прикупљени материЈаЛ о 
Марсу. Између осталог, протумачена је појава ма-
гле на Марсу. · 

Ова магла, каже директор опсерваторије, про- ' 
фесор ~севолод Шаронов, која је црвенкасто-жуте 
боје, примеhена је у Марс-овој · атмосфери. · 

Експериментално_ је утврђено да је та магла н~';' 
стала од честИца прашине лимонита (модификациЈа 
гвоздене руде) која и при најмаљем таласаiЬУ ваз
духа, ствара суву и постојану маглу. 

Дакле, магла на Марсу, . долазИ од прашине 
гвоздене руде лимонита. .· 
Инф. билт.ен СССР, N!! 721/75, 14 јул 1960. 

Драzосљав Екси-н.zер 

Четрдесет година од покретањ.а ,,Дстроsомщtоr 
годuшњака СССР". - Пре четрдесет година, шта~~· 
пан је први nут "Астрономски годишњак СССР · 

То је био први стандардни годиш~ак, У - СССР~ 
у коме су се tНалазили сви потребни подаци ~а_. 
астрономе, . геодете, картографе, поморце, ваздухо-
пловце итд. . 

.. На четрдесет- табака, колико· · има . годишљак, 
неко је Пребројао да има 3,500.000 брОЈКИ. ,;За св~ 
прорачуне који су неопходнни за саставЈЬаље раз
них · ефемерида, употребљавају се ел_ектрични и 
електронски рачунари. 

Новит.ет у годишљаку за 1961 су ефемериде . . . пункт 
Месечевоr кра тера- Местинг А, КОЈИ ]е основни 
на Месечевој поврШIИни. 

Сада се веh припрема .издаље - за 1964 годину, а 
за 1962 излази ускоро из штампе. 

Инф. билтен СССР, .Ni:? 728/82, 2 август 1960. 
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ХИБЕРНАЦИЈА И КОСМИЧКА ЗРАЧЕЊА 
Занимљив допринос нашег научника васионској 

медицини 

Професор Џемс Ван Ален, са универзи'l'ета др
жаве Ајова у САД, на основу досада прикупљених 
података о вештачким ·сателитима и космичким ра

кетама, утврДио је постојаље два радиоактивна По
јаса око наше планете у њеном магнетском пољу . . 
Ови nојасеви су различни по дужини, - дебљини и по 
удаљености од површине Земље. Оба радиоактивна 
појаса протежу се на север и на jyr од Земљиног 
магнетског екватора, смаљујуhи се до безначајности 
у поларним крајевима. Простор између појасева и 
ван љих је ~езопаС'ан, а у унутрашљости појасева 
ј'е смртоносан. Ова опасна радиоактивност протеже 
се до висине од око 20.000 километара . од површине 
Земље. Цео простор до Месеца и даље је безопасан . 
Изузетак су nоједини тренуци када услед експло
зија на Сунцу дође . до снажног корпуску ларног 
зрачења. 

На cpehy, ова зрачеља су краткотрајна. Ипак, 
сматра се, дУЖа путоваља кроз интерпданетарни 

простор могла би бити опасна. Због тога није чудо 
што стручљаци за васио~ску медицину интензивно 

раде на проучаваљу зашТ!Ите човека од оваквих 

зрачеља у васиони - не само погодним оклопом 

око к~ичког брода, него и повеhавањем отпор-
ности човечјег организма. _ 

Ј ед ан од запаЖених успеха на том пољу постигао 
је један југословенски на.учник. Прошле године · је у 
rраду Вермонту у САД одржан међународни кон-

- грес за заштиту од радијација. На том састанку на
учника један од реферата поднео је и професор · 
дР. Јефта Радуловиh са Пољопривредног факултета 
у ЗемунУ. 'У закључку свог реферата наш научник 
је рекао: "Ми са сигурношћу претпостављамо. да 
ће у ери међупланетних летова хипотермија оди
грати заштитну улогу против штетних космичких 

зрачеља" . 
Професор дР~· Радуловић изложио је у свом ре

ферату резултате вишегодишњих .опита. Један од 
тих резултата је да животиље са нормалном темпе
ратуром, изложене одређеном интензитету штетног 
зрачеља, угину после 4 до 5 дана, а да животиље 
у стаљу хипотермИје (вештачки охлађ-ене) остају 
живе читаве месеце после експеримента. Живо
тиља која је неко.цико пута била подвргнута деј
ству хипоте~~је касније је, . и при нормалној тем:.. 
ператури, остајала жива упркос излагаља штетном 
Радиоактивном зрачењу; 

'У круговима стручњака за васионску медицину 
овај yciiex нашег научника привукао је велику 
пажљу. МогуЈiе је, значи, наhи метод припремаља 
организма да издржи космичка зрачељ~ одређеног 
интензитета. Због тога неће бити изненађеља ако 
метод хипотермије, можда, буде примељен прили
ком тр~нираља будуhих васионских пилота. 
~ ЗанимљИво ј~ да су наши, југосл~венски на
учници, дали неколико веома значајних доприноса 
освајаљу хипотермије за потребе лечеља. Покојни 
nрофесор др Иван Ћаја био је цењен стручњак на 
том пољу у ~вету и више пута је позиван на ино
стране универзитете да о својим методима у про
У'Чавању хипотермије држи предаваља. Због · успеха 
на истом пољу је, у августу ове године, на Међу
народном астронаутичком конгресу у Штокхолму, 
др Радослав Анђус изабран, као први Југословен, 
за члана тек осЈ-Јоване Међународне астронаутичке 

·академије. 

с. к. 

СУНЧАНО-ТЕР~ИЧКИ ВАСИОНСКИ БРОД 

Човечанство се неће задовољити само летељем 
· до Месеца, Марса или Венере. Beh данас астро
liаутичари устремљују своје погледе и ка даљим 
nланетама - ка Меркуру у близини Сунца, ка Ју
nитеру и Сатурну, са љиховим многобројним сате
литима од којих су неки знатно веh.и . од нашег 
Месеца. Ни досада употребЈLа:аане хемис:;ш-тер-
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мичке, ни будуhе атомско-термичке ракете неhе у 
потпуности задовољити за овако далека и смела 

путовања. И један и други погонски систем троше 
исувише много драгоценог горива. Код једног зна

тан терет претставља оксидатор, а код другог ну

клеарни реактор и · заштИта од јонизујуhег зрачеља. 
Како се осл-ободити овог баласта? 

_Недавно је на ово питаље одговорио познати 
научник Крафт Ерике који данас ради у астро
наутичком одељељу познате америчке ·компаније 
"Конвер" (Convair). Он за дугачка васионска путо
ваља, за ~ретаље између планета и маневрисаља у 
васиони, предлаже коришћеље такозваних сvн-
чано-т~рмичких ·мотора''. " · 

· По љеговој замисли, било би најпогоД!Није да се 
ван Земље, поред неког великог вештачког сате
лита, сагради огромна кугла од танке пластичне 

материје. Дољи део кугле био би провидан, а горљи 
изнутра премазан слојем сребра или алуминија. То 
би, уствари, био огроман балон, чија би доља по
ловина била провидна. На тај н_ачин би се створило 
огромно огледало које би рефлектовало Сунчеве 
зраке ка Једној тачки у КОјој би се налазио ко-

. 'l'aO". Гас"који би из наро-Читих резервоара при~цао 
у "котао загревао би се и, нагло се ширећи, из
лазио кроз један или више млазника. Тако he на
стајати реа-ктивна сила која he покретати овај 
чудни васионски брод. Иза резервоара налазиле би 
се уграђене кабине за посаду и, евентуално, . пут
нике, као и простор за терет. Конструктор је водио 
рачуна да се огромна кугла илv. балон, чију поло

вину сачиљава оr.ледало, може увек окретати . према 
Сунцу без обзира на правац кретаља. 

С таквим васионским броДом, који за загреваље 
покретачког флуида корИсти Сунчеве зраке, моћи 
ће се кретати само у границама нашег Сунчевог 

система . Ван љега, где се наше Сунце види само 
као обична ~везда, сунчано-термички погон ће бити 
бескористан. Сем тога, морамо знати да се ооваквим 
васионским бродом не може полетаТи са Земље. Он 
мора бити саграђен у путаљи кружеља око Земље 
- поред неког великог вештачког сателита . 

с. к 
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Kozmicko zracenje i radioaktivni izotopi~ - Po
znato је ·da su gornji slojevi atmosfere Zemlje izlo
zeni stalnom bombardovanju primarnih kosmickih 
cesti,ca, narocito IProtona, alfa testica i delova atom
skih jezg,ara. Njihov broj · је malen, prosecno na 1 
cm2 povrsine stigne jedna cestica za jednu . sekundu. 
Oni nose veliku koliciiiu e.nergije i zahvaljuju.Ci to
me lako razЬijaju atomska jezgra s kojima se sudare. 
Medu ovim raz,Ьijenim delicima jezgra mog·u posto
jati i radi.oaktivni izotopi. I stvarno је pokazano da 
и atmosferi postoji tritium (radioa:ktivni izotop bl
drogena). Eksplozija hidrogenske ЬоmЬ·е ·1954 godine 
unela је . ti atmosferu toliko tri'tiuma, da se pri izu
cavanju ovog proЬlema moramo oslanjati na -podatke 
prikupljene .pre ove eksplozije. Pre 1954 godine u .pri
r·odnim vodima na svak.i'h 1018 atoma hidrogena , Ьiо 
је .Jedan tritium-atom, dok је u sneg.u na polovima 
Zemje kolicina _ tritiuma Ьila 16 puta veea. Prema 
LiЬby-u ispitivanja se mogu jo.S vгSiti . pomocu starih 
vina i na , arktickim ledenim masama,_ koje 'se ·mogu · 
smatrati kao hladnocom konzervirane ciste vode. 
Prema sta.rim procenama, na svaki . i cm2 

. Zemljine 
povrsine, moie se ocekivati stvaranje 0,14 atoma tri
tiuma u sekund.i - kao rposledica kosmic.kog zracenja. 
Drugi racuni, -medutim, poka·zuju brojku 1,00 . .. Po
stoji i pretpostavka da izvesna kolicina tritiuma do
lazi di:rektno sa Sunca. Vrlo su zanimljive konstata
cije Faltings-a i Harteck-a da . kolicina sloЬodnog Н2 
(koji nije vezan sa molekulima vode) sadrzi oko 1000 
jedinica tritiuma. , Ovo је posledica toga sto se Н2 
stvara fotohemiskim putem u stratosferi i da је me
sanje stratosfere i troposfere sporo - me>Ze se upo
rediti sa vremenom polovljenja tritiuma (12,4 god.) 
i zato је moguca visokц !koncentracija. 

Sekun·da.mi neutroni kosmickog · zracenja u at-"' 
mosferi iz N-14 proizvode С-14, sto se uskoro pre
tvara u СО2 . i шеЗа se sa СО2· atomsfere. С-14 sadr
zina atmosfere, preko asimilacije Ьiljaka, ulazi u tok 
org.anskog ~ivota, i tako је arheologija, kao sto је vec 
poznato, dobila jednu egzaktnu hronolosku .metodu. 
Pomocu te metode mogu se odrediti sta.rosti ~do 25.000 
godina. 

' U prirodi · mogu se proцaci · tnnogi radioaktivni 
izotopi, . kao sto su Ве-7 i Ве-10, .koji su sekundarni 
proizvodi kosmickog zracenja. Vreme polovljenja 
ве-7 је 53 da.na i ovaj izotop najlakse se pokazt1'je 
11 kisnici. 

(»Fizikai szemle«,- god. Х, br. 4, 1960) 
т. f). 

Kosmogoniski proЬlemi u vezi sa. a.ntimaterijom. 
- Najnovija ispitivanja nesumnjivo su pokazala PQ
stojanj_e_ antiprotona i antineutrona. Kod osnovnih de
lica materije postoji 'POtpuna si.metrija: deliCi i anti
delici su potpuno ravnQPravni. Ravnopravnost se o
gleda ч. tome da . nijedan od njih nema primarnu, 
ista:knutu ulogu·. · 

U vasioni stanje је nesto drukCije. Postoji velika 
konoentracija nukleona i elektrona, dok је prisustvo 
antinukleona i pozitrona skoro zanemarujuce. То 
znaci da prva g,rupa delica ima ista.knuti znacaj. Za
sto је to tako? 

Ima vi.Se teoretskiћ pokusaja ·da se objasni ka,ko 
је ·do:Slo do stvara.nja sadasnjih formi vasionske ma
terije (Gamow, Alpher i Herman, Lemait.re, Bondi, 
Hoyle). Sve ove teorije, otvoreno ili skriveno, pret
postavljaju postojanj.e asimetrije izmedu delica i an
tidelica. 

Trenutno, · medutim, ne znamo da · н је Ьilo takve 
asimetrije i sta Ьi moglo prouuokovati to. Vrlo је. 

. tesko logicno objasniti postojanje asimetrije, ako ze
limo sacuvati zakon simetrije kod osnovnih delica. 
Moze li se pretpostaviti da su ·delici i antidelici stvo
reni sa istom koncentracijom u vasioni, а da SU' tka
snije grwpisani .p-rema n'ekom statistickom rasporedu? 
Moze li ovaj ras,pored prouzrokovati takvu savr.Senu 
separaciju da dosa·da nismo nэ.Sli znake tako velikog 
zracenja sto bi proizveo sudar · galaksija i antigalak
sija? ТrеЬа napomenuti da su nekad smatrali da је 
kosmicko zracenje posl·edica. ovakvih sudњra. 

U vezi sa ovom proЬlematikom interesantno је 
navesti jednu pretpostavku М. Goldha·bera. 
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Pretpostavimo da је · sadasnja forma materije na
stala iz takvog fundamentalnog ldela, cija је masa 
veca ili jednaka dvostrukoj masi vasione. Ovaj fun
damentalni deo nazovimo univerzonom. Univerzon је 
antideo sam seQi. Pretpostavimo d:a se dalje pri ras
padu univerzona formira par deo-antИeo. Nazovimo 
to cosmon i anticosmon. I cosmon i anticosmon imaju 
veoma veliko i medusobno suprotno nukleon-punje
nje. Formiranje ·рага cosmon-anticosmon oslobodice 
veliku kolicinu kineti&e energije. Tada cosmon i 
antkosmon pocinju se ud-aljavati jedan od drogoga 
velikom Ьrzinom. Posle toga sve ide tako kako to 
Lemaitre .predvida: cosmon se raspada na nu1kleone 
i stvara napr. one delove vasione koje i mi pozna
jemo. I . anticosmon moze da se raspa·dne na antinu
kleone. 

Ova hipoteza је orijentaciona i cilj јој је da 
izbaci na iPOVI'Sinu takve proЬleme koji !;е vec sada 
mogu uzeti u razmatranje. Evo jednog takvog pro.
Ьlema: na osnovu rasporeda masa i impulsnih .,mo
menata moze li se uociti jedna ista'knuta linija koja 
povezuje svet sa antisvetom? 

· (»Fizikai szemle«, god. Х, b·r. 4, 1960) Т. f>. 

* 

Plan vasionskog istrazivanja americke NASA-e 
predvida za sledecu deka.du ukupno 260 lanskanja. , 
Od ovog broja 41 blce u vezi sa osvajanjem tehnЦre 
covekovog leta u vasionu, 96 Ь.iсе lansiranja satelita 
u naucne svrhe, 33 pretstavljace razne naucne mi
sije u v.ezi Meseca i p~aneta а 28 Ысе vezano za , 
prakti•cnu primenu vestackih ·Zemljinih satelita. Ovaj 
program obuhvata sledeee znacajne Jetove: 

1960 - Prvo .Iansiranje meteorolo8'kog satelita 
»Tajros« (izvrseno), pasivnog telekomuni:kacionog sa-· 
telita »Eho« (takode · izvrseno); dalje raketa »Skaut«, 
»Delta« i »Atlas-EjЬl«, kao i suborbltalni let poje
dinacnog astronauti:cara. · · 

1961 - Prvi satelitski let coveka u projektu 
»Merkjuri«, prvo lansiranje · ra;kete »Kentaur« i ra~ 
kete koja се pas.ti na Mesec (projekt »Rejndzer«). . 

1962 - Prve instrumentalne sonde u .. ыizini Mar
sa i Venere - projekt »MaJ:"ajner«) najpovQljni]e 
''reme lansiranja za Vene.ru 16 avgust а za Mars 16. 
novembar), prvo lansiranje dvostepene verzije rakete 
:~>Satum«. -

1963~4 - · Prvi let instrumentalne ra:kete sa sle-; 
' tanjem na. Mesec (projekti »Prospektor« i »Servejer«) 

i prvi veli'ki Zemljin satelit - astronomsku o.pser":' 
Yatoriju. 

1964 - Prvu instrumentalnu raketu ,koja се obl
laziti Mesec i v·racati .se na Zemlju, prvo "izvidanje 
Marsa i · Venere sa ins~rumentalnim leteHcama (pro-
jekt » VojidZer«). · 

1965-67 - Prvo lansiranje u progranlU: :koji vodi 
covekovom Ietu oko Meseca ili ka satelitskim stani
cama u tЬlizini Zemlj•e t(projekt »Apolo«). 

Posle 1970 - Cove:kov let ·na Mesec i n.jegov 
usresan povratak na Zemlju. 

Na XI Medunarodnom astronautickom kongresu, 
odтZanom od 15-20 avgusta ove godine · u Stokholmu: 
prikazano је oko 100 referata iz razlicitih oЬlasti te
orije i prakse vasionskog letenja i celokцpne J)ro
Ыematike u vezi sa nji·m. Kongresu је prisustvova~o 
preko 700 -de1egata iz 31 d:rZave. Medu njima bila ·зе 
i dosad naj•brojnija grupa od 8 struenjaka iz nase 
zemlje; na celu sa predsedn·ikom Astronauticko_g 
dru8tva VSJ Dr. Tatomirom Andelicem, profesorom 
Univerziteta :u Beogradu i dopisnim clanom Srpske~ 
akademi'je nauka. Na Kongresu IAF-e u Sto:kho1mU ~ 
izabran је ponovo za p-redsednika Meduna;odne 
astronautiCke federacije (IAF) dr. Leonid Sзedov-, 
clan· Akademije nauka \SSSR. Isto ta'ko·, tom prilikom 
odobren је i statut novoos-novane Medunaro~eA 
astronauticke akademije (IAA), sa sedistem и: PariW, 
na cijem se celu nalazi prof d·r. Teodor fon Karman, 
poznati astronauticar. U Medunarodnu astronautic~u 
akademiju-, odnosno njenu Medicinsko-Ьiolosku sek
ciju, izaiЬran је i na.S naucnik dr. Radoslav An1uS, 
profesor Beogradskog univerziteta. Sledeci Kongres 
IAF-e odrza6e se 1961 godine u Njujoгku. 

~ ВАСИОnА Vlll, 1960 tipoj З 
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~eg.a na Sa~urnu. - А. Dollfu,s је 27 aprila 1960· 
g.. otkrю . d~~bшom -otvor_a 60 ст na opservatoriji 
Р1с du M1d1 (Francuska) Jednu Ьelu sjajnu pegu na. 
Saturnu i to na latitudi od ,+ 55 stepeni. Pega se na-. 
Iazila na sjajnoj traci :koja је okrиZavala polamu ob
last planete i ponovo је videna 1 maja na centralnom 
meridijanu. Brzina rotacije iznosila · је 10h. 40 5 т 

· na ovoj latitudi. ' ' 
Pega se 5 maja .prosirila u longitudi i skoro se 

sasyim utopila u pomen·u·tu tra,k!u а sjaj јој se znatno 
povecao. 

Ovo posmatranje је potvr.dio Ј. Н. Focas na 
Atinskoj opservatoriji i nasao је ,pegu 26 aprila i 11 
i 13 maja ove gOdine. . 

Do sada nije jos ni jedanput · bila .posmatrana ni-
-kakva pega ovako Ьlizu pola planete niti- је ikada 
Ьila videna ovolika brzina pomeranj а а tmosferskih 
strujanja na visokim latitudama. 
»L' Astronomie«, 1960/V R. -D. 

ПРВА ВАСИОНСКА ОПЕРА "АНИЈАРА" 

Прошле године nоЧело је у иностранству nри· 
казиваље nрве опере са темом лета у васиону, 

"Анијара", коју је комnоновао Швеђанин Карл-Бир
гер Бломдал на основу текста nесника Хари Мар
тинсона који је nрерадио за сцену Ерек· Линдгрен. 

Љубитеље астронаутике и све наnредн·е људе 
може само да радује чиљеница да дивна тема бу
дуhих летова на друга небеска тела nочиље да ин
сnирише и уметнике а не само научнике и инже

њере, међутим nесимизам и мистика који су се у 
ово дело увук.11и толико су далеко ощ стварности, 

да у nравом смислу речи илуструју бесциљност 
·једне изгубљене генерације на Заnаду која не.ма 
више ни \Најмаље вере у широке nерспективе чо

-- века са Земље и једног међуnланетарног или, још 
боље, међузвезданог чо:13ечанст·ва. 

Кратак садржај опере је следећи: васионскИ 
брод "Анијара" сnасава остатке човечанства радио
активношћу у рату затроване Земље, покушавајуhи 

,да их nребаци на Марс. Пред долазак на циљ, у ве
ликој свечаности, nрославља се веh nреураљено 
среhни крај пута, када 'сТиже трагична вест да је 
. судар са овећим метеоритом скр~нуо брод са ље
говог nута (како га није уништио? где су · мртори 

.који треба да се користе при слетању и који би 
могли извести корекциони маневар?). 

После nрве nанике, на "Анијари" настају тешки 
дани, на маленом . свету који лута кроз бескрај е 

Сцеиа из васuоиске опере ~,А'Њијара" 

Сцепа из вacuouc?<:e опере "Апијара" 

васионског . nростора. Симболичне сцене безумља и 
дегенерацизе у дугом лутаљу описују култ елек
тронског мозга "Миме" и Земље који кулминира у 
приказиваљу nponac!l'и мајке Земље са које су ва
сионски Робинсони кренули пуни наде пре .толико 
дуго времена. У . међусобним уби'јаљима и безна
де~ном очајаљу nостеnено се топи и нестаје много
бро]tНа nосада васионског брода "Анијаре". 

. Једном речју, по идеји стваралаца овог дела чо
вечанства очекују nропаст света и nотnуни неу~ех 
У савлађ.иваљу технике васионског лета, што је 
можда У складу са релегиозним аnокалиnтичним 
nогледима, а никако реалним могућностима и · из

гледима једног далеко конс:груктивнијег чове
чанства. 

Ииж. В .М. 

Најстарији астроноl\rски инсТруменат пи. _ 
Неке кинеске камене точкове избушене у средини 
аутор тумачи као астрономске инструменте. Ови 
nотичу из ХП столеhа пре наше ере · и кинесitи се 
зову ПИ, а до сада су сматрщш као ритуално ка
меље ма да се није могло установити - за какве 
обреде би служили. Аутор је међутим установио да 
се на љима налазе .две групе от~ора од којих једни 
тачно реnродуцираЈу изглед Великог Медведа. По
ред ових евидентиран је један инструменат у 

облику точка из раније епохе, тако да би се ПИ ' 
~огао схватити као варијанта инструмента који му 
Је nретходио. Овај точак има један централни отвор 
и неколико зубаца на nериферији. Ако се небески 
nол из те епохе поклоnи са централним отвором и 
точак окреће зубци додирају најсјајније циркум
поларне звезде. Аутор такође наводи неколико ста
рих кинеских текстова које је лако довести у везу 

са функционисаљем овога ПИ као астрономског 
инструмента. Изгледа да се ПИ стављао на један 
крај не:юе цеви кроз коју је nосматрач гледао . на 
небо. Аутор сматра да је ПИ најстарији астроном-
ски инструменат који је до· данас познат. · 

Н. Michel, »Cielet Terre«, 195·9/75. 
Р. Д. 
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Да ли ~eato l\IOhи ухваТЈt1'И радиосиrнале са 
друrих планетних система. - Проблем да ли по- · 
стоје nланете и око других звезда а не само око 
нашег Сунца немогуhе је решити no~ohy тради
ционалних оnтичких метода. Стога аутор тврди, да · 
би се можда могли добити неки nодаци хватањем 
радиосигна.ла у случају ако на тим претnоставље
ним nланетама nостоје интелигантна бића. Сигнал 

· јачине онога који је 1958 г . ynyheн у правцу Венере 
са антене радара у . Вестфорду (САД) могао би 
бити nримљен noмohy nараболичног радиотелескоnа · . 

. пречника 26 метара са удаљености од -8,7 светло
сних година. Овакав радиотелескоn веh функцио
нише у Грин Бенку (САД). Параболоид од 186 ме- · 
тара у пречнику (какав се ко~струише у Џодлер 
Бенку - Енглеска) могао би ухватити овакав си
гнал са удаљености од ~ 60 светлосних година. У 
оволикоме простору налази се неколико стотина 

звезда. НајновИја исnитиваља проблема о другим 
планетским системима показују да је њихово nо
стојање врло вероватно. Међутим Постојаље интели
гентних биhа на овИм n.Ланетама је једино могуhе 
ако је планета веh на високом ступљу своје ево
луције. Аутор · сматра да ове услове исnуљавају 
звезде сnекталних тиnова F, G и М. Према томе 
исnада да би 14, звезда у наШој . близини могла 
имати планете настаљене интелигентним створо- · 
вИма. У случају да такви становници користе ра~ . 
диосигнале проблем на Земљи не би био да се ови · 
ухвате неrо да се установе као вештачки. Аутор 
сматра да би ое овакви сигнали налазили у ЗОIНИ 
између 1 000 и 10 000 меrацикла, јер иСпод ове ~кале 
nреовлађују галактичне емисије а изнад скале еми-· 
сије nланетских атмосфера. Поред овога аутор на-· 
води и друге карактеристике које би мораЛи имати 
овакви таласи. На националној радио оnсерваторији 
у Грин Бенку израђен је већ и nporpaм за откри
вање оваквих радиосигнала гr()чиљуhи веh oRe го
дине са радиотелескоnом од 26 метара. За обiекат 
су узете звезде "t Цети и Е Еридани. које су сличне 
нашем С)'1Нцу, а удаљене су од нас 11 светлосних 
година. · 

F. D. Drake, »Sky a1rid Teleskope«·, 1960, januar. 

Р. Д. 

БИВЛЦОГРАФИЈА 

Београдско Изд~вачко nредузеhе "Рад" отштам
nало је и nvcтt1.лo v npoлaiv десет књижиuа из своiе 
сеnије РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ - АСТРОНО
МИЈ. Кљижице су намељене nочетницима,- онима 
који желе да сазнају основе о свету који их окру
жује, који је некада био тако да,лек и неnознат, да 
су о љему маштали само малобројни умови, а сада 
постаје све б.лижи · обиЧНим људима коiи стално 
слуш~ју и читају о све новt1М и новим npo,nonимa 
- засада човекових извид:ница, вештя.чких сате.л.ита 

и планета - у ово некадашље неприступачно бо
равиште божанства. 

Зато ће свих десет кљижица nрвога кола ове · 
серије добро доhи ·нашим читаоцима као помоћ да, 
макар само . у машти; обиђу пространства васионе и 
тако сазнају које је љихове тајне наука · от~рила и 
учинила цриступачним свакоме. 

Прва књижица у колу, Од зведо-чита-ча до ве
шта-чких сателита, од Вожидара Поповиhа, с.лу:щи 
као · увод у коло, те се у љој говори о почетцима 
астрономије, старим инструментима за посматраље 
неба, развоју идеје о положају Земље у свемиру, 
na до најновијих метода за истраживаље васион-

. ских простора - радиотелескоnа и вештачкИх са

телита. Уз помоh десетак слика - уг.лавном инстру
мената - читалац долази до првих сазнаља о мнрго

столеhној прошлости науке· о небу, љеним неизбе
жним заблудама и коначним усnесима. 

Др Радован ДанИh у Архитектури васион.е води 
читаоца прво кроз Сvнчев систем, приказујући све 
планете редом и дајући о љима наiважниiе податке, 
а задржавајvћи се мало и на Сунцу, кометама и 
метеорима. Читалац затим ступа у ·свет звезда и 
маглина, те има пр.илике да се упозна са разноли

ким телима која испуљују безгранични простор ва
сионе. 

Два за човека најважнија небеска тела- Сунце 
и Месец - заслужују да се опширније прикажу. 
То је за прво од љих · узео на себе Перо Ћурковиh 
и написао кљижицу Сун.це- извор живота и ен.ер· 
zије. Полазеhи .од тога шта су старИ народи знали 
о Сунцу, писац се упушт.а у тещки проблем постан
ка и одржања Сунчеве енергије.' Иста пажња обра:
ћана је и видљивим појавама на Сунцу: пегама и 
њиховом циклусу, гранулацији, ·факулама, проту
беранцама, хромосферЈ.·I и корони. Расмотрено је и 
питање века трајаља ове нама најближе звезде. 

Са истом пажљом је Василије Оскаљан прика- ГРАД · 
зао Месец - н.аш сусед у васион.и, обухватајуhи НА МЕСЕЦУ 
љегово кретаље, мене и помрачеља. Нису, разуме се, Науч · 
изосталrt ни подаци о његовој површини и рељефу; h · ници и конструктрри · ракета рачунају да 
При крају писац се осврhе на питаље кЬје мучи rJf се чов.Јf У току следеhих 30 година искрцатИ на 
људе од времена Орфеја: да ли на Месецу има жи- есецу . . рема томе, сасвим . је оnравдано разми-
нота, па и на то како he се снаhи први људи који шљање 0 rroмe где и како he он Живети и становатИ 
се буду спустили · на Месец. на том небеском телу, на које!\{ недостају најваж.нији 

На друzи.м. светови.м.а је кљижица Љубише Ми- ~~;pg~:: услови за егзистенЦију земаљских ''жи- . 
тића у крјој је он, · после увода о Сунчевом систему п · · . 

, одизањ_е · градова за · становаЈЬе и з~ р ·е 
и планетама уопште_, приказао све планете редом технички: п.осматрано, веома . те.Жак проблем аадли нЈ е' 
од Меркура до Плутона, с погледом, нарочит.о, на 3 а . 
спољне услове који цаљима владају. Зато је главна н чи да се . он н~ моЖе решити. Чим се оконча 
пажља обраhена на љихове површине, температуре., прва · фаза ,иоnит]ifВаљ~ . 1\.!(есечеве • ·површине може 
атмосфере и друго што би могло занимати посетиоце се почет~ са тражењем погодног места за пРво на-

се.тре на Месецу. .· 
са Земље. Дати су; међутим, и разни други подаци А 
о планетама, љиховим револуцијама, сателитима, ; · ~томатски уnрављане · теретне ракете транс-
открићима оних најновијих. портуЈу nрипремљене грађевинске елементе са 

Бранислав Шеварлиh је под насловом Ј едно п у- Земље. Ови. васионскИ бродови без људи били би 
товање кроз Сун-чеву државу · приказао Земљу као економичниЈи н.его ракете са посадом и могли би 
п.ланету, љена нај:еажнија кретаља и физичке оса- , ~ити вођени, ЗаЈедно. са својим теретом, на предви-
бине. Поменута су стара мишљеља о саставу Зем..;: Ј ена · ~еста за пристаЈаље. Пошто Месечеве пионире 
љине унутрашљости, после којих су изложена нај- ;• · очекуЈу огромни Радни задаци са дугим низом на-
новија сазнаља нау~е по овим питањима. У другоме, учних nитаља, . од прворазредног значаја је под.и-
делу књижице писац се позабавио ваздушним омо- зање чврстих С·клоништа, јер нигде није човеку 
тачем Зе.~ље и појавама у љему. више nотреб~н заштитни кров него на природном 

Како се из астрономских посматрања одређује пратиоцу Земље, на Месецу. · 
тачно време, каквих све часовника ·има, шта је ме- · Поред психолошких и физиолошких услова ~е-· 
ено време, датумска граница - објашњено је од · опходних за живот на · Месецу, морају научни.ци 
стране Часлава Чепинца у књиЖици Небески свод имати У вид:у . и то, да тамо нема атмосфере па 
као -часовник и календар. Читалац ће у овоме делу nрема томе ни · вазцушног притиска, Да Месечева 
наћи разјашљеље на . први поглед замршених поёле- тежа износи само шестИ део Земљине теже а 
дица кретаља Земље и нагиба љене осовине. услед недостатка заштитне атмосфере косм~ч:и 

Многоврсни свет звезда предмет је наредне зраци и метеори има_]у неометан приступ . и да из-
књижице: Ка 'Џинови.м.а · и патуљци.м.а н.еба, коју је ~еђу ?ана и ноhи, кози трају по : 14 земаљских дана · 
саставио Љубиша Дачиh. Писац прво тумачи при- . ПОСТОЈе. темnературске разлике до 220ос. Збоr тоГ~ 
видне и апсолутне величине звезда, њихове даљине. су неопхQцне обимне заштитне мере. . 
и кретаља. У другоме делу књижи:це пажља је обра- Првим путницима на Месец неhе дакле пре-
hена на спектралну поделу звезда и затим на три о_стати други избор, него да најпре потраже nрИ-
групе звезда- по величини: црвене џинове, звезде :~емено склониште у дубоким пУкотинама . оЗна'-
средље величине које nрипадају главној серији и т;:им на нашим картама Месеца. Према проценама 
беле патуљке који још увек претстављају занимљив пера тура У тим дУбОIКим . кланцима прилично -ј~ 
предмет истраЖиваља многих астронома. ~авномер~а и лежи око 0°С, · док се на површини 

Поред џиновских звезда и неизмерно велики~ . зложеноЈ Сунчевим зрацима nеље на 12оос а ноћу 
маглина, васиона је испуљена и сасвим ситним те- ~: сnушта на · минус 100°С. ГрађевИнски делови за 
лима. Њима посвеhује Ћорђе Телеки свој рад Зве- 6 лоништа доносиће се са Земље. · тамо где! не буде 
здан.а прашина- uепријатељ васионских nутовања. :ло - nриродних заклона и пећина мораhе се при-
У љему се прво говори о кометама, јер _од љиховог а:nити љиховом вештачком ствараљу nутем екс-
распадаља постају метеори, најпознатија сићушна бн~~ива . Поrџто на Месецу нема атмосфере, неhе 
тела у простору. Објашљена је веза између комета 11' ни буре, торнада .и висинских ветрова. Због 

. и метеора, љихово кретаље, величине. Међу мала ога се nри конструкцији зидова будуhих херме-
тела спадају и планетоиди, откривени тек у про- тички затворених објеката који су увек п~д одре-
шломе веку. Указано је и на друге честиц~_ У про-, унутрашљим притиском не мора рачунати 
стору: оне које образују Сатурнов прстен, зоди- са оnтереhењима које би ове природне појаве иза-
акаляу светлост, ди<Ьvзне маглияе. зива:е. , 

И наiзад. Инж. В.ладислав Матовић написзо је lU сл~д мање гравитације довољно је узети само 
Човек у борби за осва:iање васионе, кЊижицу У ко:-. 1IОе.сти део пресе~а стубова-носача и покривних де-
јоi су об1ављени први покушај и у остварељу ра- )(а:а, ?д оног КОЈИ би био потребан . на Земљи. За-
кетног погона, јединог који пnема данашљем стањУ тив ЉУЈУhи томе ми можемо подизати веhе, рела-
наvке и технике . до.лази у обзир за лет кроз ва- r а но теже и по облику и расnореду · фанта:стичне 
r.т1онv. а.ли и наiновији резултати на томе nодручју. ~ ђевине, У оквирима граница које nостављају 
Пюиказани су совiетС:ки и америчю1 сате.лити и ра- че~~иф(~чне особине мат~ријала који штити од зра-
к~те, као и · наде коiе се rтолажу у успешно оства- Сва етон, челик, олово, _ оловно стакло и др.). 
nеље човекояог лета око Земље, па и даље, до су- tta како hемо пеhине смети да напустимо тек онда 
сецних п.ланета. IIадм:сбудемо добро упознали са условима околине 

· Чt1Тава збtшка зас.лужviе пажњv широке п~- rам ецу и са методама изградље, погодним за 
В.лю<:е. а не само ама:тера-ястnонома, jen је лепо на-. &toryo~љe · услове. Можда ~е је~ног , дана бити чак 
nисана. са олаnраним матеnиiалом, 'џ~'К'О има изве- сеrт,, е упо.требити материЈе КОЈе се налазе на Ме-
сних rтnн::н:i.тья"Ј+,а коiа cv се моr-.ла и~беt\t1 . · ., -v као грађевински материјал. 

Аr.."rщцnмиiа. т ю)тю ня.vчяо-тюпv.ттаnне nиn.тr,.ио; .11а МНајкарак;геристичниЈе обележје једног насеља 
те'К'Р. .. Ря ттцмч'К'тl{ vнияAri"'иrrprr", мn-я~р rP. нanvЧllfrrтi{ ~и tJ>o... есечевоЈ по~ршини биhе џиновски заштитни 
C}ТТf'\Of'V: Тtf'"'11Т~qачц:о hneл~r001Pћp .. Р::~тт"Беоtоn::\ц, Мпоттте ' 0 ОД Ме~ала ИЛИ НарОЧИТО израђене ВеШТаЧКе · 
Пмi::рте 12 III, тек. рач. 101-707-1-75, · по цени о,7т 47 _ .. ...,.,.,""'·-~е, КОЈИ задржава метеорите, метеорску пра-
динара . Н.. . као и зрачеља до одређеног степена. . 
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Другу заштиту претстављаће пластична куnола 
о,д троугластих еластично сnојених плоча деб.Љ 
15 с.м., испод ~оје he се налазити станови и ра~=~ 
онице. Специзална облога на спољном крову е 
флектоваhе сувИшну_ тоnлоту а пропуштаhе io·= 
вољно свет;11ости .. О~а купола је сразмерно крута 
конструкциЈа . КОЈа Је постојана и при најнижем 
унутрашњ~м ваздушном притиску. Друга пластична 
купола КОЈУ одржава унутрашљи притисак који од
говара нормалним животним условима веома ·е 
еластична, потпуно непропустљива за ваздух Ј и 
:r_ежи испод прве облоrе на растојаљу од 90 C.At 
спод ље he ое одвијати живот ста.новника Месе· 

чевог нас~ља. Она је дебела 2,5 с.м. и састо'и се 
0

-

више СЛОЈева пластичних фолија ојачаних Ј стакле~ 
ним влакнима. 

Скица zрада иа Месецу: 1) Ато.м.ски реактор, 2) с-ун.
'Чана пеh, 3) Централа за вести и оriсерваторија 
4) Колектор за уzљендиоксид и отпадни .м.атеријал' 
5) Пр~ра:да воде, ваздуха и друzих .М.атерија неоп~ 
ходних . за живо~, као и .м.инераЈtа, б) Ьдzајалиште 
(поврhе и друzе биљке), 7) Гајење алzи, В) Гајење 
риба, 9) Место з~ старт· и пристајање ракета (ва
сионски caoбpaha:l), 10) Управа, с·таиови 11) Спорт
ске хале, 12) Лабораторије за Месе-чеву физику и 
.м.ипералошка испитивања са бункери.м.а · за стаио
вање, 13) Локална станица (саобраhај на Месецу) 
14) Контролна станица за клU.М.атске уређаје и ре: 

zулисање светлости испод nласти-чн.е куполе. 

Зграде . које су подигнуте испод купола имају 
. и . зидове и . ~овове, јер ови служе одређеним ци
љевима. Зидови су например, nотребни ради темпе
ратурске контро.ле или као заштита против било 
каквих опасности. Тако he зидови атомских гене. 
ратора штитити непосредну околину од· топлотног 
зрачеља, иак.о he се сам генератор налазити у кра
теру, из кога радиоактивност не може продрети на
поље. Зидови сунчаног генератора су ·начињени од 
полупропуст~ивог материјала, · при чему су поје
дини делови nокретни, слично отворима на крову и 
увек nрате Сунце; за време Месечевог дана произ
воде електричну струју. Рефлектори груписани око 
зграда служ~ као пећи за топљеље Месечеве руде 
У циљу добиЈаља мет·ала. Научни институти имаhе 
nод нагнут . под УГЈЮМ од 18°; ово одговара нагибу 
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пода од зо на Земљи и треба становницима Месеца 
да да осећај тежине, као што су га имали на Земљи. 

Проблем снабдеваља кисеоником, како У пла
стичној куnоли, та!КО исто и у херметички затвор.е
ним зградама, које ·су обезбеђене од зрачеља и 
метеорита а налазе се напољу ~оже .бити реш~н на 
два начина: Један начин би био гаЈеље алrе . хло= 
рела у језерцима или резервоарима, а други екс 
траховаље из кристалне воде Месечевих стена. 
Dr Haro1d С. Urey, познати амер~ки хем~чар .и 
носилац Нобелове награде, претnоставља, да )е наз
мање један проценат · минерала на Мес~цу веома 
сличан нашем магнезијум силикату, кози с~држи 
13'% криста-лне воде. Помоhу Сунчеве 'Ј,'Оплоте мо
гла би се ова вода издвојити из мине.рала na би се 
кисеоник и водоник добијали из ље електро.лизом. 
Пошто за ово ни у ком случају не би била nотребна 
сва кристална вода, прео:стало би још дово11ЬНО за 
опште потребе, чак за гајеље риба и алги. Кисеоник 
и водоник су, осим тога . веома тр@.жени као ракетно 
погонско гориво. 

Прев. М. Jauuh 
Хироши Ку.м.а~аи 

СЕЛЕНИТСКА ИЗЛО2КБА у· ЛОЗОВИКУ 

Лозовик је nрастаро и чувено село смедеревског 
краја. Још 1957 године је млади професор Радом~ 

· Марковиh у том месту основао селенит~ки клуб KO)Jil. 

је убрзо nосле избациваља другог вешта~ког сате
л~та, добио име "Лајка". После тога, из дана У дан, 
у Лозовику су се почеле дешавати несвакидашље . 
ствари. Професор је соојим пр~давањима nленио 
омладину, а она је nленила свозе родитеље. У се= 
ленитски клуб уnисивало се све више ученика осмо 
годишље школе .. 

Сваких nетнаест дана у селенитском клубу је 
'одржаван теориски састанак. Први ~т или. два го
ворио је nрофесор Марковt;т о неко] новоз ракети 
или каквој другој актуелно) теми из области астро
наутике. Све је то било дато nопуларно, примам
љиво - али озбиљно и промишљено. Други део 
састанка био је _одређен за ђачке реферате. Досада 
су млади се.Ленити сами написали преко 400 рефе
рата на разне теме. Један од ових реферата, на
Месец". Сваки реферат био је проnраћен диску-
сијом . . 

Поред тога, чланови селенитског клуба "Лајка" 
су уз nомоћ професора Марковића, па и старијих... 

ален оn• vщ. 1 too број з 

становника села, нарочито разних сеоских зана-r~ 
лија саградили макете готово свих досада nознатих 
рак~них nројектила. Од картона су,- чак, направ
љене и мале ракете са барутним пуњељем које су 
nолетале коју десетину метара увис. 

Професор Марковић и чланови сел.енитског к~~; 
ба су сакуnили и средили огроман броз фотограф Ј . 
и разних члана ка исечених из разних _ часоnисја, 
новина и књига. Сеоски фотоrраф за6.ележио е 
својим аnаратом многе значајне догађазе из овог · 
селенитскоr клуба. 

Почетком аnрила ове године У Л:озовику је св~: 
чано отворена вели:ка селенЈ-tтска изложба. Са отв · 
рених nрозора разлеrла .се н~ ·улици nред ~оад~fе 
земљорадничке задруге, која з е устуnила пр . Р а· 
за изложбу, хорска селенитска химна. Поред ч~з· 
нова селенитсшог клуба и многих мештана, на 
ложбу је дошло и неколико новинаРа. из Београда. 

... На отвараљу изложбе говорио је ~ претстав~~~ 
Ваздухоnловног савеза Југославије кози је nохва и• 
рад овог селенитског клуба и истакао га као пр 
мер за углед. Овде објав.љујемо три фотогра~и~~ 
снимљене nрвог дана тразаља селенитске и а Р · 
наутске изложбе у Лозовику. 

АСТРОНАУТИ И АБЕРАЦИЈА СВЕТЛОСТИ 

у научним ча~nисима, na · чак и У дневно-~ 
\штамnи, све чешће се nојављују чланци о лет~~
ван нашег nланетнQг система, ка свету дРУГИ · а 
наца - оближљих звезда. Често се истиче огро~
удаљеност· до других nланетних сџсте~а и ~р 
трајност nутоваља до њих. Када би см• напр ле~ · 
до најближе -звезде Проксиме Кентаура могли ЛО"' 
тети савременим ракетама брзином од око 20 101 ада 
метара у секунди морали бисмо путовати 65 х~љ ·, 
година. 

1. 
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Разумљиво је да, због тога, нико не мисли тамо 
путовати noмohy садашљих ракета, веh nомоћу та
козваних фотонских мотора који још нису ство
рени, али о којима је већ наnисано доста озбиљних 
теориских научних чланака и књига. Најзначајнйје 
је да he фотонски мотори моhи васионске бродове, 
бЈЈиже или даље будућности, убрзати до брзине која 
је блиска светЈЮсној. То значи да би се до најбли
жих звезда могло долетети за свега неколико го ... 
дина. 

Можда he за известан број деценија овакви мq
тори бити створени, али he се тада морати nовести 
рачуна о nојавама које се данас, због малих брзина 
којима се креhемо, не nримећују, али које he · се 
тада исnољити свом жестином. То је, пре свега, ди
латација времена - nојава да he nутницима у ФО- · 
тон ској · I)"акети време спорије nролазити. · О томе је 
већ више nута писано, а и још he се nисати. · 

Сем тога, изванредно he се исnољити аберација 
светлости- nојава да светлоСт са звезда долази до 
нас nод једним уrлом хад мирујемо, а nод другим, 
много маљим, кад се креhемо великом брзиНом. 

Људи на riрвршини Земље, na чак и nилоти који 
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лете брзинама од неколико стотина или, чак. неко
лико хиљада километара на час виде пред собом 
готово целу nолусферу звезданог неба. Астронаут у 
некој фотонској ракети видео би такође готово целу 
nолусферу nред собом, али зrуснуту око оне тачке 
према којој се креhе. Конкретно, астронауту који 
би летео брзином од 260000 километара у секунди 
(0,866 од брзине светлости), цела звездана nолусфера 
сместила би се у конусу с углом отвора од свега 
30 .стеnени (за разлику од нас који то исто вИдимо 
кроз "отвор" с углом од 90 степени). 

Другим речима, свуда око астронаута који би 
nутовао брзином која је блиска брзини светлости 
било би црно небо, а све звезде које може видети 
сместиле би се исnред љега - у близини тачке ка 
којој лети. Астронаути будућности мораће озбиљно 
узети у обзир фактор аберације светлости уколико 
не желе да залутају. 

(По С. М. Ритову, СССР, 

;,Природа", IV, 1960) 
с. к. 

RESENJE' SISTEMA NELEGIRANIH ALGEBARSKIH · ' JEDNACINA 
RAVNOTEZE U GASNOJ SМESI . NA DIGITALNOJ MASINI ТIРА »UNIVAC 60« 

IV. Logri.cke sheme 

(Nastavak · iz proslog •broja) 
Sastavljanj.u !Programa smo pri~li preko logickih 

shema koje om.oguCui]u lakSi .uvid i bde sh,,atanje 
celine proЬlema i na·~ina na koji se re§ava. 

U ovim shemama smo t€ZШ da svedemo broj 
oznaka na ·mlnimum а da lpak logi~ke sheme bц.dtt 
jasne. UpotreЬljene oznake u logi&im shemama su 
sledece: 

Ai - arltmet~~ka operacija (mo!e biti jedna Ш 
skup aritmetil&ih operacija) 

q1 - dono.Senje zakljti~ka koji utiёe na tok pro-
grama. U zagradl iza oznake q1 nalazi se obja.Snjenje 

~ о kakvom se za.kljucku radi. Ako је uslov u zagradi 
ispunjen1

, -program se nastavlja sa sledeco1n opera
cijom u istom r~du, а ako uslov "nije ispttnjen, pro
gram se prenosi na opeтaciju nazna~enu strelicom. 
Uslov u zagradi moz.e Ьiti bu.Sena ru.pi-ca na kartici 
ili neki rezultat matemati'~kf.h ()J>eracija. Ta•ko na
primer u logi()koj sbemi 

1 -----~==t- -1 
~ А 1 q1 (0/l} I -Atq1 (X:>O) i ј 

.,1. 

_, uslov q1 zna.Ci da, ako kartica ima _ n.ulu u .prvoj ko
- loni, .program prelazl na aritmeti&u o,peracij-u ·Љ, 

а ako nema nule u prvoj ·koloni program .prelazi na 
aritmeticku · operaciju Аа. U istoj logi~koj shemi, 
uslov Q\! znaci: ako је х > О • prograш prelazi na 
aritmeti.C·ku operaciju Аз, а ako је х 'S. О ·na opera
'ciju А1 . 

S - oznacava komandu za sortiranje. Kartica · 
sa ovom komandom odlazi u magacin za sortiranje. 

~ - Ozna~a'va komandu za busenje, а sto se 
bu,si"' oznaceno је и zag1·adi iza ove oznake. 

Ci - Brisanje storidZa 
Т - Izbacivanje kartice i kraj programa 
'11 -:- Prog.ram se odvija samo ро nazn~ёenoj 

strelici. 
. Potpuna logi~ka shema za re5avanje sistema ne

Lmearnih algebarskih jednatina ravnoteZe u U?snoj 
StniSi m<>Ze !!е napisati u obHku 

-----·-------- --- -- ----··---.. - ---·-- · ·-·--1 

II 

1 
1 
! 
1 

· ' 

U ovoj shemi А1 pretstavlja skup aritmetickih 
operacija za izracunavanje у pomocu prv.e radne 
jednacine, Ас pretstavlja skup aritmetickih opera
cija za izracunavanje z i najzad · А а pretstavlja skup 
aгitmetiokih opera:cija treee radne jednacine. 

Zaklju.Ca:k q1 se odnosi na tacnost kojom se pro-
. verava Fj(y, z) i < 10·' pomoeu trece radne jedna~ine. 
Ako је F ·1 у, z)l < \0"' nastaje izracunavanje и, а ako 

- 1 
nije, vrsi se ko.rekcija х 2pomocu ope-racije А" i opi-
sani postupak te~e iznova. 

Posle izrafunavanja a-i (Ао) vrsi se provera, nje
govim uporedenjem sa prethodni-m (Ј'р, da li za·dovo-
ljava. Ako је јар- a1l < 10"3 (izracunato operacijom А;;), 
pocinje racunanje svih ·deset komponenata sastava 
(Ао) i program је zavr:Sen (Т) . . Ako ne zadovoljava, 

vlii se izracunavanje (~) ~ i а (Ат) i proces se ро:... 
navlja do:k · se ne doЬije zadovoljavajuCi rezultat. 

Za navedenu logiC'ku shemu nije mogao 'Ьiti sa
stavljen program na jednom paru programskih ploca 
» UNIVAC 60« te је ona podeljena и tri dela (I, П, ПI). 

Na · prvom ;paru programskih· рlоёа (I) obur:vacena 
. 1 

је korekcija pretpostavljenih vrednosti za х 2' od-
nosno х, sve dok ne bude F,(x.y)l ~ 10"4

• Na dru;gom 
paru programskih ploca (П) vrsi se izracunavanje 
(Ј i njegova korekcij(}. sve dotle dok ne zadovolji po
stavljeni -uslov. Ta:ko је celokupni numericki posao 
oko odredivanja х, у, z, (Ј i 1 F(y, z) : koji za-dovolja
vaju predvi~enu ta~nost r€Sen na . dva para proll!ram-



f 

i 
1 
1 
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skih ploca i treba napomenиti da to pretstavlja naj
slozeniji d-eo kod resavanja . ovog proЬlema. DoЬijanje 
vrednosti za svaku komponentu sastava ne pretstavlja 
ntkakvu te8koeu, jer sи jednacine .koj_e daju njihovo 
resenje v·rlo proste. Izracиnavanje komponenata sa
stava se moze izvrsiti ·роmоси treceg para program
skih ploca (III). 

Logisticka shema za program 1 . 

Potpиnija logisticka shema za prog·ram (1) izgle
dala Ьi ovako: 

gde q1 znaci da se program odvija u zavisnosti od 
toga da Ji kartica ima nиlи и devedesetoj koloni 
(0/90) ili ne. Za svako resenje potrebno је k + 1 
kartica ako se vrSi k korekcija i samo .prva kartica, 
iz ove gr.upe ima 0/90. А1 pretstavlja skиp aritme
tickih оретасiја za ra.Cu:nanje у, Az ractШanje z, Аа 
racunanje F i najzad А~ pretstavlja aritmeticku· оре-

1 
racijи za korekciju х 2 odnosno х. Posto fizicki 

иslovi postavljaju ogranicenje da su sve vrednosti 
х; (i = 1, 2, .... , 10) poiitivne onda q2 pretstavlja -
uslov za racиnanje F prema irecoj radnoj jednacini, 
samo ako је iz drиge radne jednacine · z ~ U · . Ро~ 
mocu qз vrsi se provera da li је na osnovu :pretpo- · 

1 
stavljenog х 2. odnosno х, izracиnato у i z zadovo· 

ljilo da F iz trece, radne jedn~cine Ьиdе lf(y,z)l:~ 10"4 

t 
Logisticka shema · za program П 

Logisticka shema za program (П) moze se napi 
sa ti u oЬliku 

gde qz znaci ·p.rovero da 1i r:t zadovoljava i ako zado
voljava, bu.Si se na kartici jedinica u devedesetoj 

. 1 
koloni (1/90) а ako ne, vrsi se racunanje <~'р) 2. Ovde 
је vazno иociti da samo kartica koja zadovoljava 
ро tacnosti i za [F] . i za r:t ·doЬija (1/90) · tako da se na 
kraju sortiraju kartice sa (1/90), jer su na njima bu
sena reЗenja :koja zadovoljavajи. Oznaka qз znaci da 
se program odvija u za.visnosti od toga da li . је pret
hodna 'kartica d~Ьila (1/90) Ш ne. Ako је kartica 
doЬila (1190) brisu se storid·Zi _i program је zavrsen, 

i . 
а a·ko nije treba b.usiti ( f) 2- ~ i (0[90) radi sledece 

kore~kcije. С1. i С~ su iste komande za 1brisanje. 

Logicka shema ia p1·ogram Пi 

Logicka shema za izracнnavanje svih kompone-
nata sastava Xi ~i = 1, 2, ... , lOJ moie se napisatl 
tt oьttku 

gde Al znaci racunanje Xt, х~. х., Хо i Xto а А~ ra-
ёиnanje х~, х., ·хи, Хе i Хв. · 

i (*) - znaёi bи-siti Х3, х., х., х", х .• ' i (3190), 
odnosno Х1, х~, х,, хо, Xte i (3190). 

V . . KORISCENJE »UNIVAC~60« 

UNIVIC-60 је elektrons:ka racunska masina koja 
radi na principu· Ьиsenih kartica. Sastoji-se od arit
metickog organa koji је elektronski i ulazno-izlaznog 
organa koji је delom mehaniCki, i .delom elektrome
hani-cki. Brzina rada masi.ne zavisi od ю·itmetiCkih 
operacija koje se izvode. Vremena potrebna za izvr
senje .pojedinih operacija su: 

sablranje 
oduzimanje 
mn<>Zenje 
delenje 

10 тsеё 
10 msec 
50 msec ) za dva 5-tn cifrena broja 
50 msec 

Mehanicko kretanje kartice traje 200 msec tako 
da је broj prolaza kartica do 9000 na ёаs, u zavisnosti 
od •broja i vrs~a operacija koje se izvode. · 

Kapacitet UNIVAC-60 

Elektronska memorija 6 Х 10 cifara 
Ulazna memorij а 90 cifara 
Izlazna memorija 90 cifara 
Konstante 27 cifara 

Selektori 
Prog.ramskih koraka 
Elemenata 

Oznake koj~ se 
sheme programa su-: 

18 
20 
12 

koriste za sastavljanje tekиce 

6 1 [Nr] х [S,] 

znaci da u 6-om korakw prva verednost је elemenat 
Nв, druga · vrednost је . sme'Stena u stori~u Sa, а re.:. · 
zultat .proizvoda је smesten u storf.dZu Sr.. Ukoliko , 
pored broja programskog koraka stoji а _i ь, znaci 
da · је programski korak dva риtа iskorisGen i .to; 
»а« za prvi prolaz, а » Ь « za drugi ;prolaz posle se
lektiranja. 

- oznaka za selektor. U sredini је br·oj 
selektora а sa strane је naznaceno 
sa cim је ikomandovan . . Se1ektorska . 
strana је nazna.Ceni ugao troиgla. 

8
. -. komanda za ·brisanje vrednosti и sto- · 

. rid.zu S2 i Sз. 

[ s2J ] Sз] 

G -koman<la za buiienje rezultata, smey stenih u s~ i Sr., na karti'cu 

е 
[s4][Ss] 

- ·-komanda za sortiranje 
- komanda za prebacivanje selektora na 

polozaj »SELECTOR«. UNIVAC;.60 
ima ukupno ·~ komande PS-pro·gram 
se1ektor. U programu је naznaceno 
.pored komande PS2 sa »SEL HOLD« 
ukoliko komandovani selektori trећн 
da ostanu na polozajи »SELECTOR« 
i posle komande TRIP. 

- pocetak programa 

- k1·aj programa i izl:-acivanje kartice и 
· izlazni maga·cin. 
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U B~?gradu је 24 juna, u prostorijama Prirodno
matem.at1-ckog fakиlteta, odrzana Sedma godisn·a 
s:kupsћna astro~autic~og . dr~tva VSJ. Posto su ]u 
! adno prets-e:drli!stv? 1za1braш dr. Tatomir Andelic, 
шg .. K.~sta . S1vcev .1 dr .. R.adovan Danic, iza,brani su 
~ap1~n1?ar 1 overac1 zap1sn1ka, ра se 1preslo na citanje 
1zvevsta]a wpra~og odbora :koji је podneo setkretar 
dr~stva drug шg. Vladimir Gencic. u izve.Staju је 
pr1kazan .r~d Drи:stva .. koji је, uglavnom, Ьiо propa
gandne .Pr~rode. Odrzana su mnoga predavanja а 
~ade~o Је 1 na puЬlicistickoj delatnosti. Istaknиto' је 
I ·da. ~е t.ek osnovana Medиnarodna astronaиticka aka
dem1]a IZab1·a1a za svog clana dlruga dr. Radoslava 
Andusa. 
v U diskusiji је pokrenuto pitanje prerastanja Dru
st.va u na.cno-istr~zivacku ustanovu i, s tim и vezi, 
~Jegovog 1zl~ska 1z VSJ. Predlozena је .i promena 
11?;ena Drustva u »Jugoslovensko raketno i astroriaи
tюko :drиstvo«. · Odlиc.eno је da do promene imena 
dode tek kad· se re·se proЫemi 1i vezi osmamosta- . 

lje.nja .DГUStva i ~moci od stran-e saveta za nau.Cni 
rad. D1skutov~·no ]е i о· mogucnosti odrzavanja jed
nog od. ~ledee1h kongresa Medиnarodne astronaиticke 
fe,deraCI]e u nasoj zemlji. 

Izab.~an је n.ov Upravni od·bor: za predsednika 
drustva 1zabran ]е d~. Ta~~mir Andelic~ prof~ Univ., 
za prvog. podpredsedшka M1ro Bora:s, za drugog pod
Pl'edsedn1:k~a dr. Џavorin Bazjanac, prof. U.niv., za 
sekretara 1ng. -y-Iadi.mir Gencic, za sekretara za na
иcne . v~ze . sa шostranstvom ing. Kosta Sivcev za 
Ьlag~.]шka Cene. Petrovic, za predsednika tehn'i<~ke 
sekc~]e dru'S~va шg. Vladimir Ajvaz, za predsednika 
pra~n~ sekc1je ~!-"· Mihailo Smirnov, za predsednika 
med1cшske sekci]€ dr. Rudi DeЬijadi, delegat astro
nomskog ,dru.Stva »Ruder Boskovic« је f>orde Tele·ki 
а 1;1 Nadzo7ni odbor dru.Stva izabraдi su ing, Karl~ 
Јеlше~, M1lan Popovic i ing. Branko Bukalov. za 
uredn1ka astronautiC'kog dela » Va$ione« izabran је 
ing. Vladislav Matovic. · 

У ЈАНУАРУ, ФЕБРУАРУ И МАРТУ 1961 

Излаз и залаз Сунца 1961 г. 

Подаци се односе на географску дужину -18u 
и ши~ину +44°. Време. излаза или залаза Сунца за 
ма КОЈе место у нашо] земљи може се израчунати 
по nоступку који је дат у "ВасионИ" бр. 4/1955. 

1 
Јануар 

Фебруар 

Март 

Април 

Мај 

Јун 

Јул 

Август 

Септембар 

Октобар 

Новембар 

Децембар 

Датум 

1 
11 
21 

1 
· н 

21 
1 

11 
21 
1 

11 
21 
1 

11 
21 
1 

11 
21 
1 

11 
21 

1 
11 
21 
1 

11 
21 
1 

11 
21 
1 

11 
21 

1 
11 
21 
~1 

Излаз 

7 22 
7 22 
7 16 
7 5 
6 53 
6 38 
6 26 
6 9 
5 50 
5 30 
5 12 
4 55 
4 40 
4 27 
4 16 
4 . 9 
4 4 
4 6 
4 9 
4 . 16 
4 25 
4 36 
4 46 
4 57 
5 10 
5 23 
5 34 
5 45 
5 57 
6 10 
6 24 
6 38 
6 51 
7 2 
7 12 
7 19 
7. 22 

За лаз 

16 
16 
16 
16 
17 
17 
17 
17 
.!1. 8 
18 
18 
18 
18 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
18 
18. 
18 
17 
17 
17 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

21 
31 
43 
58 
11 
26 
36 
48 

1 
14 
27 
38 . 
51 
2 

14 
24 
30 

с:34 
35 
31 
23 
12 
о 

45 
26 
6 

48 
28 · 
12 
55 
38 
26 
18 
12 
10 
13 
20 

Мена 

. Пун МесеЦ 

Пун Месец 

Пос.л. · четврт 

Млад Месец 

Прва четврт 

Месечеве мене 

Јануар 

d h m 

2 о 6 . 

10 4 3 

16 22 30 

23 17 14 

31 19 47 

Фебруар 

d h ·m 

8 17 50 

15 9 11 

22 9 35 

Помрачење Сунца и Месеца 

Март 

d h m 

2 14 35 

10 3 58 

16 19 51 

24 3 49 

У овом тромесечју- биће два помрачења: 
15. П nотпуно nомрачење Сунца и 
2.III делимично помрачење Месеца. (Невид-

љиво из наших крајева.) . 
Помрачење Сунца види се као потпуно из цен

тралног дела ЈугославИје (види "Васиону" 1960/2, 
стр. 40), док се из целе наше земље може посма
трати као д~лимично. Најважнији подаци о тота
литету о~,~г помрачења. објављени су у истом броју 
"Васионе , а овде се да]у приближни подаци о току 
делимичног помрачења у главним градовима Ре-
публика. · 

Љубљана 
Загреб 
Београд 
Сарајево 
Титоград 
Скоnље 

Излаз Почетак Максимална 

Сунца помрачења фаза 

hm hm h m 

7 6 
6 59 
6 40 
6 46 
6 40 
6 1 

7 38 
7 38 
7 39 
7 36 
7 35 
7 34 

8 43.7 
8 44.6 
8 48.3 
8 44.5 
8 43.4 
8 45.3 

Крај 

помрачења 

hm 

9 57 
9 58 

10 4 
. 9 59 
9 59 

10 1 
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Планете 

Меркур- је у јануару привидно близу Сунца. Око 
6.II постаје видљив 18° источн:о од Сунца. За
лази око 1h.5 после Сунца, но још увек за 
време астрономског сумрака. Види се над југо
запаДним хоризонтом као звезда мирног сјаја 
-0.5 привидне величине и пречника 6" .9. Убрзо 
после овщ• - датума Меркур се опет привидно 

приближава Сунцу и престаје да буде видљив 
до друг~ полов-ине марта. 20.III је у највеhој 

* 
., 

·~"', • ;· • 
.. __ 

1 • • 
--* !!:": "44 \ .. ----. /~А~ .. 

Ј 1 ! 
1 .. ., 
'1 • *" ~ 

1 '" • 
* *· L_:_~--- • 

.. 
\ 

fфёч~ик свега 32". Прелази из сазвежђа Стре-
лац у сазвежђе Јарац. · -

Сатурu - прив.идно се креhе заједно са Сунце-м 
кроз сазв·ежђе Стрелца (конјункција 11.1) па 

тек у марту постаје видљив пред сам 

Сунца на југоисточном небу. 

Ypau - је видљив целе ноhи у сазвежђу 

Ретроградан је. Почетком јануара је. око 3° се
верозападно од Ре гу л уса. Привидни пречник . . 
му је 3".9. 

it 

~ .. 
~ 

• • 
~-

* 
~ 

* * 1 

* 
____ _ј 

Привидна nутања Марса у nрво.м. nоАуzодишту 1961. 
Бројеви.м.а су истакнути nоложаји n.л.аиете 

за nо-четак oдzoвapajyhez .месеца. · 

'ЗападНDј елонгацији. Истиче се у јутарњем су
мраку на југоистоЧ!Ном небу ка:о звеЗДа 0.4 при
видне величине. Мање је погодан за пОсматраље 
јер излази света som пре Сунца. Последњих 

дана марта Меркур је опет у привидној бли
зини Сунuа. 

:веиера - је у _овом тромесечју "Вечерњача". У 
'тренутку највеhе источне елонгације, 29.!, за
лази око 20h 50m заједно са западним _делом 

сазвежђа Риба. Ту је привидне величин-е -4.1 
а нешто касније, почеТком марта, до~тиже свој 
максимални сјај -4.3 привидне вел~чине. Ве
нера се види као узани срп, о-светљеном страном 

окренут западу. Привидни пречник јој расте од 

19" на 57" што значи да нам се nриближава од 
135 милиона · К.м. (1 .!) до 45 милиооа К.м. (1.IV). 
:Крајем марта Венера се врло брзо приближава 

(Сунцу и нестаје у његовој привидној близини. 

Ma_p-.t: - непосредно · после опозиције, креhе се ре

·;,гроградно- кроз сазве.жђе Близанаца. Поче'I·ком 
фебруара је у застоју бцизу јата М 35 у истом 
'-~~зв·ежђу. После овога Марс наставља ; брзо Ди

-~тно кретање. Док је 1.! још био видљив то
ком целе ноhи, 31.III залази око 2h на севера
заnадном хоризонту . Удаљава се од Земље од 

91 милион К:М. (1 .1) на 191 милион К.м. (31.III) те 
му привидни пречник у · овом периоду опада од . 
15".3 на 7".3. 'Удаљавањем планете опада и њен 
укупни сјај од -1.3 на Q.9 привидних величина. 

.Јуnитер - није видљив до ср_едине фебруара због 
привидне близине Сунца . . :Крајем фебруара · и 
током марта појављује . се пред зору над .југо
источним хоризо!Нrом као звездолико неб~ко 
тело мирног сјаја и привидне величине -1.4. · 
Рела·rивно је далеко од Земље те му је привидн:и' 

Јан. 

Феб р. 

Март 

Појаве у Сунчеву систему 

1 18 Марс 8° северно од Месеца 
5 19 Уран 2° северно ощ Месеца 
5 19 Јупитер у конјункцији са Сунцем 
6 О Меркур у горњој конјункцији 

11 7 Сатурн у · конјУ~Нкцији са Сунцем 

.28 .8 Марс 8° северно од Месеца 
29 . 8 Венера 47° источно од Сунца 
1 22 'Уран 2° северно од Месеца 
6 4 Марс у застоју 
6 13 Меркур 18° источно од Сунца 

12 10 Меркур' у застоју · 
12 18 Уран у опозицији са Сунцем 
13 7 Јупитер 4° јужцо од Месеца 
15 9 Потпуно помрачење Сунца 
18 12 Венера 7° северно о·д Месеца 
18 16 Јупи'тер 0°.2 јужно ОД Са~урна 
22 1 Меркур у доњој конјункцији 
22 21 Алдебаран 0°.2 ју:жно од Месеца 
24 18 Марс 8° северно од Месеца 
1 3 Уран 2° северно од Месеца · , 
2 15 Помрачење Месеца (код нас невидљиво) 
5 18 Венера у највећем сјају · 
6 6 Меркур у застоју 

14 21 Меркур 0°.9 јужно о:д Месеца 

18 20 Венера 12° северно од Месеца 
19 19 Венера у засто-ју 
20 21 Мер:кур 28° западно од Сунца , 
20 22 Почетак пролеhа 
24 19 Марс 7° северно -~о•д Месеца 
28 - 8 Уран 2° северно од Месец~ 

А. Ђ. 

КУПОЛЕ ВЕЛИКОГ И МАЛОГ РЕФРАКТОРА БЕОГРАДСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ 
(уз чланак на стр. 68) 



Телевизиски снимак Стрелке и Белке за време њиховоr пута у космичком броду 

ВАСИОНА, часопис за астрономију и астронаутику. Издају Астрономско друштво "Руђер 
Бошковић" и Астронаутичко друштво ВСЈ, уз сарадњу Астрономске секције Природословног 
друштва из Љубљане, Астрономске секције Хрватског Природословног друштва из Загреба 
и Астрономског клуба при Народном универзитету у Сарајеву. - Излази 4 пута годишље. 
Годишња претплата 300 дин., поједини број 75 дин. Чланови Астрономског и Астронаутичког 
цруштва добијају часопис бесплатно. - Ученици свих школа могу користити колективну 
претплату: четири ученика који се учлане у једно од два Друштва, уз снижену чланарину 
од по 60 .цин. годишње, добијају заједнички један комплет. - Власник и издавач Астро
номско друштво "Руђер Бошковић". Уредни:Ј.Iтво и администрација: .Бе:)rрад, Волгина 7. 
Претплату слати у корист рачуна број 101-707-6564160.- Шта:мnа Војно шта:мnарско пре-

дузеће, Београд. 
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ЧАСОПИС 3А ·АСТРОНОМИЈУ И АСТРОНАУЖИКУ 

RAZVOJ POTO.GRAPIJE SUNCA 1 PRIM-ENA 
SNIMANJA KOD POMRACENJA 

Istorija· ispitivanja Sиnca pocinje onda, ka
da је, 1809. godine, Galilej prvi риt иsmerio 
svoj teleskop na ovaj иzareni objekat nasega 
neba. Ubrzo zatim pojavljиje se, 1626. godine, 
prvi crtezi Sиnca sa detaljima na njegovoj po
vrsini i istorijski znacajnoj Scheiner-ovoj knji
zi »Rosa Ursina«. Crtanje povrsine Sиnca na 
temeljи vizиalnog. 'posmatranja, bila је za astro
nome jedina иpotreЬljiva metoda kroz period 

~ daljih 250 .godina. Ova је, medиtim, metoda 
nosila и prirodi svojoj teskocи, jer је zahtevala 
posedovanje posebnih znanja koja ро pravilи 
prvi posmatraci nisи imali. То је njen nedo
statak iz kojeg proizilazi i nemogucnost da se 
sa njom objektivno i precizno registrиjи poja
ve i njihove promene koje sи se mogle иьciti. 
Takvo stanje ttaje sve do otkrica fotgrafije 
1839. godine. Poznato је da· је te godine I.Jиis 
Jacqиes Dagиerre predao Francиskoj akademiji 
nauka svoj pronalazak fotografisanja kamerom 

. pomocu srebrnih soli na bakarni1n plocama koje 
. su posrebreшe i u tami izlozene jodovim ра

. rama. Pariska akademija је сео ovaj postupak 

\

' objavila pod nazivom »dagerotipija«. Na samoj 
sednici Francиske akademije naиka 7. januara 
1839. ,godine · vest о novom ot~ricи objavio је 

t astronom Arago i on ј е tom prilikom ukazao 
• . na vanredan znacaj i siroke mogиcцosti pri-

. mene koje ovaj novi postиpak moze da ima и 
f . 

oЬlasti astronomije. Ova predvidanja sи se za-
i 

' ! 
t 
f 

. ista i ostvarila. Vec tri godine kasnij е Lerebours 
је nacinio prvi иspeli snimak Sиnca. Pariska 

t opservatorija posedиje i danas jedan od sni- · 
i rnaka Sиnca nacinjen neposredno posle otkrica 

t fotografije. Zabelezeno. jfi\da је iste godine -
1842. Majocchi и Milanи izveo prve pokиsaje 

1 
snimanj а pomracenj а. Мај occhi ј е svoj е prve 

·. Pokиsaje ostvario na dagerotipskoj pl.oci pomo-
cu portretnog objektiva i dobio је lik Sunca u 

ј • oЬlikи · srpa. · 
\ Tako је zapoceo ozbiljan rad na fotograf-

skom dokиmentovanjи i ispitivanjи · pojava na 
~uncи иopste, а posebno pojava и tokи pomra
cenja Sиnca . Postepeno se nizи sve иspesniji 
rezultati. Bиsch је иsрео, koristeci objektiv sa -
fokusom od 79 crn, da' prvi dobije na 'sniщkи i 
koronи, а Fizeaи i· Foccaи1t sи, 1845. · godine, 
uspeli da, van pomracenja, dobijи veoma dobre 
snirnke Sиnca ostvarene ekspozicijom od 1/60 
Sekunde. Protиberance је prvi snimio Berkow
'8ki u Koenisberg..,и za vreme pomracenja Sиn-

са 28. јиlа 1851. godine. Ovi иspesi primene fo
tografije naveli su John-a Herschel-a da pred
lozi, 1854. godine, da se snimanja Sиnca izvode 
svakoqrtevnq radi proиcavanja_ promena na fo-

. tosferi. Ovaj predlog је Britanska astronomska 
zajedni<;:a prihvatila i zavela је redovna sni
manja Sunca na opservatoriji u Kew,...u gde је 
konstruisan i prvi heliograf sa objektivom od 
86 тт i fokиsom od 1270 rnm sa kojim је dugo 
radio Warren de la Rue . .Li.k Sunca је bio po
vecan Huygens-ovim 'okularom na 10 ст. Ovde 
ј е . ova nova metoda, metoda fotgrafskog re
gistrovanja. pojava, dobila svoj~ zasluzeno me
stb i и . redovп.im posmatгanjima. Pored ovih 
redovnih snimanja, snimanje pomracenja. i da
lje privlaci narocitu paznju, jer jos uvek veliki 
deo рој ava na Sиncu, kao sto su protuberance 
i osobito vel:i:canstvena korona, nisu mogle biti 
posmatrane na drugi nacin osim и trenucima 
kada Mesec zakloni Suncev kotur i tako . ugasi 
njegovu jarku svetlost. Zato ovde treba navesti 
нspeh koji ·. је ostvario Faye snimajиci pomra
cenje 15. marta 1858. godine objektivom od 52 
ст otvora i 15 т fokиsne иdaljenosti, dok је 
Alexandre 1869. dobio veoma lep snamak ko
rone. 

Snimaлje Sиnca bilo је podignuto na za
Yidan nivo kada је .1878. godine friancиski fizi
car Janssen, na opservatoriji u Meиdon-u kraj 
Pariza.*) prvi иpotrebio specijalq.o ahromatizo
van objektiv za okolinи spektralne linije G. 
Lik Sunca је ·sada mof!aO biti povecan na 30 
ст. On је koristio kolodne ploce, koje se odli
kuju neobicno dobrim zrnom i tonskom grada
cijorn. One se ipak ne mogu.- porediti sa savre
menim plocam.a, ali im је osetljivost bila po
godna ра ј е Ј anssen koristio ekspozicij е od 
3/1000 do 5/1000 sekunde. Ovi sџirhci koji su 
stvarani neprekidno . ч toku dvadeset godina, 
odlikuju se velikim bogatstvom pojedinosti oso
bito u okolini_ pega na prelazima granиlacije и 
penиmbru. Zbirka Ј anssen-ovih snamaka ј е ve-

. oma bogat~ i broji danas oko 6000 ploea. 

Posle . smrti · Janssen.;.a pojavljuje se Des.,. 
landres sa svojim riovo konstruisanim, instru
mentom, koji је nazvan spektroheliograf. Ovim 

'*) О astro·fizickoj Qprervato·riji u Medonu, njenom 
pqstanku i razvoju, о opremi i.·radovima _;. donela је 
VASIONA br. 2 za 1954 ·Clanak . В. lW· . S е v а r 1 i с а. 
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novirn instrumentom omoguceno је snimanje 
hromosfere i protuberanc~ na Suncu i van po
mracenja i to na celom vidljivom podrucju а 
ne samo na rubovima. Deslantlres је svoj instru
ment pronasao 1892. godine, ali ga је potpuno 
dovrsio tek 1897. Prvi spektroheliograf bio је 
iakode postavljen na opservatoriji u Meudon-u. 
Slavu pronalazaca spektroheliografa Deslandres 
mora · da deli sa George Ellery · Hale-om, jer је 
ovaj sasvim nezavisno i to u A:merici ostvario 
istu zamisao iste godine. Hale је, jos dok је bio 
student tehnoloskog instituta u Cambridge-u, 
dosao na misao kako da ukloni dejstvo zracenja 
fotosfere i da snima ili posmatra samo zracenja 
jednog hemijskog elementa hromosfere. Ovu 
misao Hale ј е realizovao u spektroheliografu i 
spektrohelioskopu. Spektroheliografom је mo
gao da snima oЬlake kalcijuma ili vodonika u 
atmosferi Sunca, а spektrohelioskopom omogu
cio је da se iste pojave mogu posmatrati i slo
bodnim okom. Tako · је danas moguce posma
trati i sriimati mnoge pojave na celoj povrsini 
Sunca i u njegovoj Ьlizoj i daljoj okolini neza
visno od pomracenj а. N а isti nacin danas se 
moze posmatrati i _snimati korona sa opserva
torija koje su postavljene na . visokim planina
ma, а иZ pomoc Lyot-ovog koronografa, sv.akog 
vedrog dana sa prozirnom i cistom atmosferom. 
Zbog ovih prona1azaka moze se reci da · је ve
zanost astrџoma za pomracenja danas daleko 
manja no sto je ·to bilo u proslosti. Bilo је, me
dutim, i ima danas jos uvek dosta zadataka koje 
ј е moguce resi ti samo za: vreme potpunog ро- · 
mra~_enja i to fotografskim registrovanjem. , 

Jedan od takvih zadataka koje је fotografija ~ 
pomracenja u nedalekoj proslosti imala da resi, 
jeste pitanje . tacnosti Einstein-ove teorijё re
lativiteta. Einstein је sa:rp biq ukazao na ovu 
mogucnost da se pri posmatranju potpunog po
mracenj а mogu ustanovi ti ona otstupanja koja 
predvida teorija relativiteta, otstupanja, u od- . 
nosu na norm~lan polozaj, onih zvezda koje se , 
u tren:utku pomracenja nadu prividno u nepo
srednoj Ьlizini Sunca. Ovakva pomeranja polo
zaja zvezda treba da budu posledica skretanja 
svetlosnih zraka kroz jako gravitaciono polje, 
kao sto је ono u Ьlizini Sunca. Einstein је tvr
dio da snimci zvezda _moraju pokazivati izvesno 
radijalno pomeranje od centra Sunca u odnosџ 
na snimke istih zvezda, koji su nacinjeni izvan \ 
pomracenja. Interesantrio је da је ova]' efekat 
citavih sto godina pre Einstein~a pronasao a
stronom Soldner iz Minchena, ali је ono neshva
ceno i brzo zaboravljeno, uprkos tоще sto је 
bilo pokusaja da se tvrdenja teorije relativiteta 
provere prikupljanjem podataka iz ranijih ро~ 
smatranja potpunih pomracenja. Prvi uspeh u 
smislu potvrde predvidenog efekta Einstein
ove teorije donele su unapred pripremljene ek
spedicije za pomracenje 29. maja 1919. godine. 
Jedna ekspedicija pod vocstvom Crommelin-a 
vrsila је snimanja · u Juznoj Americi, а druga 
pod vocstvom Eddington-a u · Africi. Sa puno 
opravdanja optimisticki su se ocekivali rezul
tati ovih pokusaja jer је Sunce trebalo u tre
nutku totaliteta da se nade u okolini prilicnog 
.broja jasnih zvezda. Ekspedicija u Sobralu, u 
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severnoj Braziliji, koristila је za snimanje dva 
objektiva od kojih је jedan imao promer od 10 

. ст i fokus na udaljenosti od 580 ст. U оЬа in-
- strumenta је svetlost usmeravana ogledalima 

celostata, tako da su sami instrunienti mogli 
biti postavljeni vodoravno. Na snim:cima naci
njenim objektivom od 10 ст, koji su eksponi
rani ро 30 sekundi nadeno је sedam dosta sjaj
nih zvezda. Medutim uspeh ekspedicije jos se 
nije mogao proceniti, jer је bilo potrebno da se 
naprave i kontrolni snimci iste oЬlasti neba ali 
bez Sunca. Zbog ovoga је cela instalacija ostala 
na licu mesta sve dok se Sunce nije dovoljno . 
udaljilo i posle dva meseca nacinjeni su snimci 
istog dela neba u kojem se odigralo pomracenje. 
Ovi kontrolni snimci su zajedno sa snimcima 
pomracenja ·stavljeni u instrumenat za merenje . " 
i to tako da se poklope one zvezde koje su bile 
najudaljenije od centra Sunca. Pokazalo se da 
u takvom medusobnom polozaju negativa, kada 
se udaljene zvezde poklapaju, one Ьliske zaista 
pokazuju otstupanja, koja su gotovo istovetna 
sa onim otstupanjem koja је Einstein predvideo. 
Ovo · otstupanje prema rezultatima merenja, и 
neposrednoj Ьlizini · Sunca iznosilo ј~ 1,98" sa ,. 
mogucom greskom ± · 0,12". Merenja na svim ·. 
negativima ove ekspedicije dala su isti rezultat. 
Eddington-ova ekspedicij а _na ostrv:u Prince 
sriimila је iste zvezde i nasla је za isti efekat 
iznos od 1,61" sa greskom od . ± 0,30". 

Kako . se ovi rezultati jos nisu mogli sma- ·_ 
trati · definitivnim uzimale su i kasnije ekspe- · 
dicije u svoj program isti zadatak. Ta:l{o se ame
ricka ekipa godine 1922. jos bolje opremila, ko~ 
risteci za isto snimanje dva astrografska objek- , .. 
tiva. ОЬа su imala isti precnik objektiva koji је · 
iz:цosio 127 тт, ali је jedan imao duzi fokus . 
i to 450 ст а drugi kraci, 150 . ст, to znaci da . 
su im priЬlizne svetlosne jacine bile 1 : 35 i 
1 : !2. Kod objektiva 1 : 35 ekspozicija је tr.ajala 
dva minuta i on је na snimku obuhvatio oko
linu Sunca od 5°. Kod dr.ugog objektiva cija Је 
svetlosna jacina veca ekspozicija је trajala je
dan minut i dala је u krugu od 15° oko Sunca 
145 zvezda. Od ovog broj а 53 zvezda lezale su 
na udaljenosti nesto manjoj od 3° od sredista , 
Suncevog prividnog kotura. Svetlost ovih · zve
zda bila је pod dejstvom gravitacione sile.- Kon
trolni snimci . bil su vec ranij.e pripremljeni.· 
Snimljeni su cetiri meseca pre .pomracenja. Ali 
su neki snimci napravljeni i posle pomracenja. 
Rezul ta t ј е ponovo pokazao skretanj е svetlo
snih zraka i to sad za 1,72" · ± 0,11", sto је ро-

. novna izvanredna potvrda teorije, koja је pred
videla efeka.t skretanj!l u neposrednoj Ьlizini 
Sunca od 1,75"! 

Kasnije, nemacka ekspedicija u sastavu 
Freundlich, Kliiber i Brumm, koja је snimala 
pomracenje 9. maja 1929., dobila је za efekat 
skretanja vrednost 2.,24" ± 0,40'', sto је, prerna 
ranijim rezultatima, neobicno, ali је Triimpler 
ovaj rezultat popravio na 1,75" ± 0,19". Isto 
tako је i nedavno G. -van Biesbroeck sa Yerk~S 
opservatorije pokиsao da za vreme pomracen~a 
25. februara 1952. proveri tacnost rezultata 1~ 
ranijih. Jspitivanja pomoeu astroka:mere sa- fo-
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kusom od 7. m. Ko?trolni snimci su nacinjeni 
29. "avgust~ Iste .~od1ne. Iz merenja i uporedenja 
ploca dob1ven Је rezultat skretanja na rubu 
Sunca 1,70" sa greskom ± 0,10". 

Sl. 1. Detalj Sunceve fotosfeтe 

. Pri:men~. fot.ografije pri potpunom pomrace
nJu pmoguc1la з.е da .se podrobnije ispita pojava 

_ tzv. sp;.ktra . ьче~kа .. sunceve hromosfere.- Po
s~atraci s_ц vec raniJe opazili da se u trenut

. c1ma kada se S~nce vidi kao najtanji srp _ 
а to su trenutc1 pocetka i kraja totalitet~ _ 

· sa. ~pektrom Suncevog svetla dogada nesto ne
obic~o. Do tada ~asvim normalan spektar, ne
prekidan sa tamn1m apsorpcionim linijama po
stepeno s!abi ukoliko se sve vise priЬlizava tre
nu!ak pocetk~ totalnog pomracenja а u samom 
P.~cetku totaliteta nastupa neka neobicn~ inver-

. ZIJa spektra. Neprekidan spektar је sasvim is
~ cezao, а tam~~ apsorpcione linij е pretvorene su 
и sv.etle emisюne. Izgledalo је da u tim tre

~nutcima . r:asta~e upravo obrnuta slika spek
tra. ра posto зе ovo zadnje svetlo najnizeg 

. slo~a hromosfere ovaj sloj је nazvan »obrtni 
sloз « ':lpravo zbog .tog · preokreta 'и spektru. 
Kako зе о~о kratkotrajna pojava, jer traje 
sam~ nekoliko sekundi, vizualna posmatranja 
su b~la te.ska i nesigurna, р а se zЬog . toga pri _ 

· stup1lo nзenom snimanju. Na snimku . ovak-

sz. 2. Velika protuberanca na rubu Sunca 28. VI. 1945 

;og spektra mogao se dobiti сео niz likova 

0
ankog srpa, koji је jos и tom trenutkи pre
stao od lika Sunca. Ovakav snimak dobija se . 

~eorna_ tesko jer је sloj koji ga stvara veoma · 

8 
nak oko ?ОО kт. Snimanja sve savrsenijim 

.. Pe~trografima pokazala su da se ovde zapra-
~~ ~ ne radi о tacnoj inverziji normalnog 
n. ncev~g spektra i to iz dva razloga: 1) и 
t Je~u Ima ~nogo manje linija, 2) odnosi in
o~~~Iteta poзedinih linija su drugaciji no kod 

.. iillcnog spektr~: Ovd:.J:, dakle, ~otografija pru- . 
. а nov mat~rlJal kOJI зе tra.Zio sv?je objasnje- · 
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nje, jer se ranija pretpostavka о inverziji spek
tra morala odbaciti.**) . 
. . Као na~ociti. i~zet:k и programu ekspedi-. 

CIJa za sn1manзe Suncevog pormacenja treba 
pome~ut~ i. pok~saje da se fotografski dokaze 
роstоза~зе 1mag1na·~~e planete za koju se pret
posta~lзalo da k:uz1 na putanji izmedu Mer
kura 1 S:un~a. Na1me, ~erkur је bio jedina pla.:. 
neta,.~oзa Је u sv~~ kretanju ispoljavala jednu 
n~bic~';l an?maliзu, а koja se nije . mogla 
obзasn1ti deзstvom drugih Ьliskih tela _ 
V7nerom i. Zemljom. Zbog toga se pojavila 
m1sao da Ь1 ove nepravilnosti, koje ni Njutnov 
zakon ne moze da objasnr, mogle poticati od 
neke do~ada nepozna~e planete. То је potaklo 
~е V ~rner-В: da pokusa racunom da otkrij е ovu 
~magtn.~rnu Intramerkurijalnu planetu, kao sto 
Је ran~Je otkrio N_eptun. Proucavajuci teorije 
kretanзe Merkura Le Verrier је dosao do za-

Sl. 2. Velika protube~af!-t;tca na' тиЬц Sunca 28. VI. 1945 
. ZtntJ.e Н aZfa 

klj~cka ~~ pomenute nepravil~osti mora zaista 
pr01zvoditi nepoznato telo izmedu Merkura i 
Sur;ca. Ovde зе, medutim., bila jedna teskoca. 
Vec se "Merku:, zbog stalne Ьlizine Sunca, ve
oz:na tesko moze posmatrati, а vizualno traze
nзe nove pl~~ete, koj~ је treb~йa biti jos· Ьliza 
Suncu prakticno postaзalo је nemogtice. Tada је 
F~~e ukazao na mogucnost da se ova planeta 
v1d1 .za vrem~ potpunog pomracenj а. Zaista pre
osta~~la su JOS dva . moguca nacina da se ona 
otknзe~ Ј edan nacin bio је posmatranje pri 

.totalnoJ? ~omraJcenju, а drugi posmatranje pla
~ete pr1 nзenom prolazu preko prividnog Sun
~ev?% ~otu:a. ~~varno su mnogi posmatraci vec 
-:~nlJe ~~ali pr11Ike da opaze neku tamnu tacku 
111 k~uz1~ k~ko prolazi ispred Sunca. Tako nји 
su. v1de1I Lesca~bault, lekar iz Orgeres-a 16. 
n:arta 1859 .. zatim Loomis 1862 i Wolf iz Zi- · 
r1;h-~, 1872. Kako ~u takve cinjenice jos vise . 
ucvrsc~vaie: uverenзe о postojanju ove planete, 
nazvali su Је Vulkan. Da bi se iz ovakvih pro
laza dokazalo post6j anj е planete bilo ј е potreb
no da se racunom odredi trenutak jednog tak
vog prol~za .. Ova~vim racunom se takode bavio 
Le Verr1er 1 on _зе predvideo jedan prolaz za 
1877, а. ~polzer za 1879 godinu. Medutim ni
kome n~зе . uspel? ni pored najbrizljivijeg po
smatranзa 1 ocek1vanja da opazi planetu, ра је 

**) Detaljnije о . ovom iproЬlemu moze se naci u 
V ~IONI •br. 1 i 2 za 1954 - I v а, n · А t а n а s i ј e
v I с . SШ1·ceva pcxmra.Cenja i njihov znacaj za fizfku 
Sun-ca. 

t. '1 
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pokusaj sa prolazima ispred Sunca tako propao. 
Preostala ј е ј os mogucnost da se ona otkrij е 
posmatranjem i snimanjem za vreme totalnog 
pomracenja, ali ni ovde nije bilo uspeha. Wat
son је jedino opazio 9. jula 1878. pored Sunca 
zvezdu 4. velicine, ali su drugi kasnije utvrdili 
da је on bio u zaЬludi, jer је zapravo video jed
nu svetliju zvezdu nekretnicu. Ni snimanja po
mracenja kod kojih је bilo moguce sniniiti ve
liki broj zvezda, nisu omogucila da se pronade 
u okolini Sunca nista sto . bi licilo na tra
zenu plarietu. Ova је definitivno skinuta sa 
dnevnog reda kad је Einstein pruzio objasnje
nje neobicnog kretarija Merkura: 

Sl. 4. Delimicno pomтaceno Sunce 2. Х. 1959 (snimak 
Beogтadske opseтvatoтije) 

Jedan takav prolaz nepoznatog objekta imao 
sam srecu da yidim 7 ~ feoruara 1958. godine. 
Posmatrao sam Sunce malim refraktoram od 
55 mm i okularom za Sunce, koji је opisan u 
»Vasioni« br. 2/1959., kada mi se iznenada po
gled zaustavio na jednoj maloj tamnoj kugli 
koja se kretala i koja је vec presla priЬlizno 
1/5 precnika Suncevog kotura. Od tog momen
ta pratio sam је veoma pazljivo sve dok nije 
iscezla u tami. С~о ovaj prelaz nepoznatog tela 
preko Sunca bio ј~ vrlo kratak: od 2,5 do 3 se
kunde. Pravac kretanja bio је od zapada ka 
istoku paralelno ekvatoru, а malo severnije od 
centra prividnog Suncevog kruga. Narocito u
padljivo . је bilo to sto је kontura nepoznate 
tamne loptice bila yanred'no pravilno kruzna i 
ostra, а priЬlizna velicina oko 33". _ 

. Pored ovakvih posebnih zadataka koje је 
. imala fotografija pri pomracenju Sunca, da
nas se vec podrazumeva da njoj pripada kao · 
redovan zadatak .snimanje celog toka pomrace
nja pocevsi od trenutaka koji prethode prvom 
dodiru ра sve do posle zadnjeg dodira. Ovo sni
manje moze biti u jednakim vremnskim razma
cima а moze biti i kinematografsko. Isto tak·o 
i u kratkom periodu trajarija pomracenja u tota
li tetu moguce ј е da se fotografskim sredstvima 
registrujл mnoge znacajne pojave, kao sto su 
pojave u .hromosferi sa protuberancama i na
rocito korona. Ма da se danas, kako је vec re
ceno, protuberance i korona . mogu posmatrati 
i snimati i van pomracenja, ipak njihovo· sni
manj е u toku potpunog pomracenj а nij е nista 
izgubilo od svog znacaja, Tako је, na primer, 
za vreme totalnih pomracenja ispitivana jacina 
svetlosti korone i ustanovljeno је da sjaj ko
rone varira -ako se za jedinicu sjaja uzme 
svetlost punog Meseca- izmedu 0,5 i 1. Richt
myer је vrsio' fotometrijska merenja za vreme 
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pomracenja 8. juna 1937. i utvtdio је da је sjaj 
korone 53% sjaj punog Meseca na istoj visini 
od horizonta. Svetlost samog neba је za vreme · 
pomracenja deset puta јаса od svetlosti korone, 
sto bi znacilo da ona ne potice samo od korone 
vec i od Sunceve · fotosfere i da posredno ulazi 
u senku Meseca. · 

Za snimanje korone u toku pomracenja na 
plo~ama vrlo velike. osetljivosti, koristi se kod · 
objektiva 1 : 60 ekspozicija od 30 sekundi, а za 
snimanje hromosfere dovoljna је ekspozicija od 
2 sekunde. Najbolji uspesi u snimanju korone 
ostvareni su celostatnom opremom. 

SL. 5. Sunceva koтona za vтeme potpunog pomтacenja 
28. v. 1900 

U speh snimanj а, medutim, ne zavisi samo 
od dobrih instrumenata vec i od drugih okol
nosti, а na prvom mestu od dobre organizacije .. 
rada i narocito od atmosferskih prilika. Plan·\: 
ra'da ekipe koja snima pomracenje mora Ьiti 
vrlo brizljivo pripremljen, · jer oЬicna: mala ne- r 
predvidena smetnja moze da dovede u pitanje 
uspeЦ: celog podиhvata. Kada nastupi trenutak ~ 
totalnog pomracenja, tada је svaki sekиnd dra.- ~ 
gocen, ј er ono sto se ne iskoristi odlazi nepo- -
·vratno. Jos daleko vece sи · one neprijatnosti 
koje mogu nastati zbog atmosferskih prilika. 
Poznato је da se i kod redov~og snimanja Sиn
ca van pomracenja retko dоЬiјаји sasvim uspeli 
snimci. Uzrok ovome su stalni pokreti vazduha -
i to ne samo oni и udaljenim slojevima atmo
sfere, vec i и neposrednoj Ьlizini iistrиmenata 
i u samoj cevi. Da bi se donekle izbeglo ovo 
treperenj~, koje nastaje иsled neravnomernog 
zagrevanja, otvarajи se- kadgod је to mogu• 

· се - objektivi i ogledala celostata neposredno 
pred sniinanje. Protiv nemira atmosfere и visim 
slojevima tesko se sta moze иciniti, sem sto se 
pazljivim izborom mesta moze omogиciti da se ' 
neprijathosti ove vrste svedи na najmanju 
meru. . 

-Programi ekspedicija za posmatranje, _ is~i
tivanje i snimanje pojava tota1riog pomracen]a, 
razvijali sti se uporedo sa razvojem teh:qickih 
sredstava i mogucnosti uopste, а to znaci i и 
oЬlasti fotografije. Napredak fotografije d~ц~
sio је i doriosi astronomiji neprekidno kor1st1, 
jer usavrsava metode njenog rada i omogucava 
јој da sa sve vecщn preciznoscu belezi poda~e 
posщatranja. Ovome treba jos· dodati иsavrsa
vanje onih metoda obrade snimaka sa kojima 
astronomi иspevaju da sa negativa izvиku da.
leko vise no sto Ьi se to iz nj-ihovog prosto~ 

. posmatranja moglo uciniti. 
Petar K.ubicela ~ 
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Осматрања појава Месечев_е сенне за 
-. време тоталног помрачења Сунца 15-11-1961 

Док су са г ледишта астронома услови за 
посматр~ље тоталног помрачеља С 

. шим крај_евима 15 П 1961 доста ~=в~љ~~ 
ради рано~ доба дана и мале висине Сунца -
над хор}1:зонтом, за метеоролога ј е управо . , 
~брнуто. Наиме, при тоталним помрачељима 
унца око излаза или залаза, могу се осма

трати врло интересантне појаве помераља 
, Месечеве сенке, као и карактеристичне про-· 

линије помрачеља, Месечева сенка се . може 
nратити као тамна трака која се про<;:тире на 
небу .од запада према истоку, нарочито у 
случаЈе~има - када се на ·небу налазе високи 
облаци (слика 1). Сенка се в р л о б р з о 
спушта према осматрачу и у моменту почет
ка. тоталног помрачеља она га потпуно оба
ВИЈ,е (слика. 2). На крају тоталне фазе сенка 
нагло нестаЈе, <:ша ·"утоне" у тле и у овом ча
су' при повољним условима tоблачности и 

~ -- -...... 

Сљ. 1. 

мене расве:ге и боја околине и хоризонта. -
~ве ове ПОЈдве су још увек мало познате И 
ЈОШ недо~о~но испитане те је потребно 
што већоЈ мери ~скористити и ово помраче: 
ње у нашим краЈевима радИ добиваља што 
више поузданих података ових појава. 

Већ око 20. минута пре почетка фазе то
-талитета, у току фазе делимичног помраче
I:Ьа, . пажљиви осматрач може констатовати 
nостепено Заl\fрачиваље околине и хоризонта. 

~ј 
Сљ. 2. 

Осм б . · 
1' .атрач тре а да обрати посебну пажљу на 
~аЈаље замрачиваља пре почетка и после 
. РIUетка тоталне фазе ПОмра!Чења Сунца. 
ова су тр · . , 
Ран . аЈаља . у случаЈевима помрачеља У 
_ ~к ЈУ~арљим часовима неједнака. 

. ф о Једне минуте пре почетка тоталне 
Реазе сенк~ ул~зи У гушће слојеве атмосфе-

. эе»:тосматрач Је види и;знад глав.е, управо у 
. у ако се налази у близини центр<:tлне 

- видљивости, сенка се може пратити као тра
ка купастог облика између СунЦа и источно.г 
хоризонта. · 

Још на једну riojaвy треба нароЧито 
скренути пажљу ~сматрача. То је црвено
жуто осветлеље КОЈе се може видети на -з а
п а !1- н о м делу хоризонта за цело време 
траЈаља тотале фазе помрачеља. -

Сљ. З. 

. Разумљиво је да су све ове појаве по
мераља Месечеве сенке, промена расвете и 
боЈа околине и хоризонта најизразитије у 
зони то~алитета, у првом реду дуж централ
не; линиЈе тоталног помр~че:ња. Али и изван 

. зоне _ тоталитета, где се. помраче~е види као 
~елимично, око 100 км Јужније или северни
Је од зоне~ осматрач ће моћи такођер да пра
ти ове ПОЈаве, на јужном ако се налазе се
верно о~ эоне, а на северном делу хоризонта 
аок су ЈУЖНО од, зоне тоталитета. · 

Осматрач~ треба да у својим извештаји
ма наведу НаЈпре место одакле су осматра
ља вршена, они тр~ба да што тачније забеле
же почетак и краЈ сваке појаве у минутама 
према ч~совнику који ће бити подешен пре
ма тачном времену радиостаница, страну хо
ри~онта и висину појаве над хоризонтом. На
рочит! паж~у треба да осматрачи rпосвете 
на ПОЈаве боза .на хоризонту, небу и облаци..: 
~а. Пожељно ~е да осматрачи начине скице 
осмотрених ПОЈава, и да по могућности nоја
ве фотографишу . . 

Аите Обуљеи 

l 1 

1! 

1,, 

1: 
1! 
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Xl KONGRES MEDUNARODNE ASTRONAUТICKE 
FEDERACIJE 

Ovogodisnji, jedanaesti ро red~,. Kongres 
Medunarodne astronauticke federacr]e (I.A.F.) 
odrzan је od 14. do 20. avg:usta. u Stoкh?im~ ... 

Ovoj smotri naucni~a 1 I?rrkazu na]~OVl]lh 
astronautickih dostignuca prrsustvova1o Је 716 
de1egata iz 29 zemalja. , . . ЬТ. 

Od poznatih naucnih imena pr1sutn1 su 11. 
Akademici L. Sedov, А. B1agonrHavo~,b V.t~r~; 
sovski, Dr. Т. fon Karman, Dr. . er ' . 
V. fon Braun, Dr. W. Р. Hilton, Dr. ~· Itok:w~, 
Sir Н. Massey, Dr. А. К. Oppenhe1m, D . А. 
Stuhlinger, profesor Т. ~· Ta~anera, Dr. Ј. . 
Stemmer, R. w. Porter 1 drug1. 

Rad kongresa se odvija~ ug1avno~ ~re~o 
radnih konferencij а i nekollko organrzac10n1h 

sastanaka. · · t 1 
Organizacionim sastancima su prrs vo ... va а 

ро dva de1egata iz svakog naciona1no~ drustva. 
N а .ukupno tri ovakva sastan~ resavana su 
organizaciona pitanja Federac1Je. . .. 

N а prvom sastanku vodena је d1~kus1Ja . о 
nacrtu novog Statuta Federacij.e. Ova] ~acrt ~~ 
vecinom g1asova odbacen s obzrrom da ... Је pre 

1 vidao veca prava za SAD i SSSR, .na sto ost~ е 
zem1je c1anice nisu bte1e ~а P!1stapu. Os~~ 
toga na ovom sastanku izabrana Је nasa ze~ Ја 
u kandidacionu komisiju za izbor predsedn1stva 

IAF. · 'h , · pred-
Na s1edeCim sastancima pr1 vace;n Ј~. 

1og finansijskog komite~a da se 
0 
kotrzac1]a na-

ciona1nih drustava poveca za 50 Уо · . . .... 
Jednog1asno је izabrano novo predsedn1stvo 

sa akademikom Sedovom Leonidom kao pred-
sednikom. 

Na ovom kongresu osnovana је Meduna.r~d-
na astronauticka akademija i Me<}unarodn1 1n-
stitut za vasionsko pravo,. . 

Od1uceno је · da se XII kongres 1961 .. god1ne . 
odrzi u Njujorku. Na njemu се se donet1 ... od~u
ka da li се se XIII kongres .1962. g. odrzat1 u 
nasoj zem1ji ili u Bugarsko]. .. . 

.· Radni deo kongresa se ?dV1Ja.o putem pr~
davanja sa diskusijama. ~s1m ov1h predavanJ.~ 
odrzana su i dva simpoZ1JUma. Jedan za ~а~1 
onsku medicinu, а drugi о ~alim son"dazn1m 
raketama. pored ovih simJ?OZ1J':lm~ odr~an~ su 
i dva ko1okvijuma: astrod1nam1ck1 ko1okv1]Um 
i ko1okvijum za vasionsko pravo. . 

Radni deo kongresa se odria~ao. ~sto~remt:
no u cetiri sa1e, na Tehnickoj ve11ko] sko~~· Od~
zano је preko 80 predavanja iz sledec1h о -
lasti: 

- Atmosfera, 
- Ekonomija, 
- Meduplanetni uslovi sredine, 
- Medicina, 
- Vodenje i upra-y1janje, 
- Pogon, . 
- Projekti za vasio':ski let, 

- Trajektorije, . . 
- Vasionske letellce 1 
- Vasionsko pravo. . . 
.Prilikom svecanog otvaran]a K?~~r~sa .u k1-

neskom teatru, akademik Sedo~ Је 1Z]avю ~а 
su se troskovi- oko proje~tova?Ja l~ta u va~.1-
onu toliko povecali, da се resavan]e ~uducrh . 
proЬlema u vezi ovih letova zahtevatr punu 
medunarodnu saradnju. .... . . 

Ovaj apel је nais~o ~а opstu pod~sku pr1= 
sutnih delegata, iako Је n]egova uverl]1vost ~.о 
nekle pomucena. protiv1jenjem ruske. ~e1egac1Je, 
da se osnuje Medunarodna astronautrcka akade
mija, koja је za svoj prvi zadatak uz~~a stu
diju medunarodn~ Meseceve labor~tor1Je. Za 

rvo vreme novcana sredstva za ova] rad obez
bedena su iz americkog Gugenhajmovog fonda .. 

Seriju predavanja је zapoceo '!:rner fоц 
Braun svojim predavanjem о ~mer1~kom pro
gramu razvoja i izgradnje vasюnsk1h r~keta- . 
-nosaca. U svom predavanju fon .. вraun Је ra
kete nosace pode1io u tri generac1] е· 

U prvu generaciju uk1jucene su rЭ:kete »Ju
no I« i »Vengard«. Ove rakete spada]U u re1a
tivno male nosace, sa kapac~teto~ od _10 ... do 20 

kg orЬitalnog tereta. Pom<;>cu., .ov1h. nosaca, .za 
relativno kratko vreme, i~baceno Је u orb1tU 
oko zemlje sest satelita. . . 

Druga generacija nosaca ~е on~ ko]a se sa-
da koristi. Tu spadaju »JUp1ter« 1 »Tor« .. 

Treca generacij а nosaca se sa~a ?а~а~1 u 
fazi projekta i razvoja. Ovde spada]U cetrr1 ra-
k t .... Skaut« »Tor-Adzena В«, »At1as-e na nosaca: » , 
Adzena В« i »Atlas-Kentaur«. . -

»Skaut« је projektovan za nosenj7 . korr~nog 
tereta do 50 kg. Ovo је prvi raketn~ nosac ~: 
izbacivanje satelita sa motorom na .cvrst.o g -
rivo. Ova raketa је ispitana u let~ 1 pro]7kto . 
vana је kako ·za ubacivanje man]1h" satellta u, 
orЬitu tako i za upotrebu kao sonda:z;na raketat 
Као ;ondazna raketa moze da podigne t ... ere 
od 45 kg na visinu od 6.500 kт. »Tor-A:dzena 
В« moze teret od 450 kg da u~aci u. orb1tu .n~ 
480 krn. »Atlas-Adzena В'« moze u 1stu orb1t« 
da ubaci teret od 2600 kg. »Atlas~Kenta·u:80 _ 
pak је tako projektovan, da u orb1tu na 
kт 'moze da ubaci teret od oko 3.800 kg. 

u ovom izlaganju najinteresantniji ј.е, s~~~ 
kako, program »Saturn<:. Program predv1da .· 
tipa raketa. . . 't u 

»Saturn С1« vec је izgraden 1 1SP1 an ь· 
Hantsvilu te se ocekuje da се Ьiti u upotre 

1 

· u 1964. g~dini. »Saturn С1« је visok ok? 58 0~ 
i tezice oko 525.000 kg, od cega na gor1vo 
pada oko 450.000. . 

t .. е od 8 ra-
Prvi stepen ove rakete sas .oJl s S ki . 

ketnih motora tipa »Н-1« _ vezan1h u snop. ~а е- · . 
od ovih motora ima ·potisak od 85.000 kg. k r 11 . 
те sagorevanj а ovih motora iznosi 120 se . 
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cetiri od 8 cilindricnih rezervoara precnika 178 
ст smesten је kerozin, dok је u ostala cetiri i 
centralni, sa precnikom od 259 ст, stavljen 
tecni kiseonik. Ukupna tezina goriva prvog ste-

- pena izno~i 340.000 kg. 
. Drugi stepen rakete »Saturn С1« је u iz

gradnji kod firme Dag1as. Ovaj stepen ima 
precnik .od 560 ст i 4 motora sa ро 9.070 kg 
potiska. Pogon је tecni vodonik i tecni kise
onik. 

Treci stepen se izraduje u fabrici 'Konver 
u Santa Moniki, Kalifornija. On se sastoji od 
dva motora Pret-Uitni i ima precnik od 305 ст. 

»Saturn С2« nastaje ako normalni razvoj 
., Saturna С1, dodavanjem izmedu postojeceg pr- . 
vog i drugog stepena novog stepena sa cetiri 
motora sa ukupno 360.000 kg potiska. Ukupna 
duzina ove rakete bila Ьi oko 70 т. · 

. Pri sadasnj em stanj u proizvodnih mogucno-
.sti .projekt Saturn moze da. se iskoristi za uspo
stavljanje male vasionske stanice sa ljudskom 
posadom, kao i za doturanj е gori va i ostalog 
materijala u zavisnosti od oЬlika i konstruk-

, cije vrha u kome је smesten koristan teret. 
Osim ovoga, nosac '»Saturn« moze da se 

· iskor!sti za postavljanje ·vasionske sta·nice . u 
putanju ._Meseca, sa mogucnoscu sigurtюg ро

·. vratka jюsade · na Zemlju. 
U daljim predavanjima sovjetski naucnici 

su izneli niz referata iz oЬlasti ispitivanja- gor
njih slojeva atmosfere i vasionske okoline, kao · 
rezultat merenja vrsenih pomocu sputnjika i 
sondaznih · raketa. 

Iz oЬlasti propulzije dobar deo predavanja 
odnosio se na elektricne i nuklea·rne motore. 
Zasad v lada jos ·uvek mis'ljenj е da ј е za rake·t-

. ni pogon u Ьlizini Zemlje, do daljine Meseca, 
najpogodniji motor ha hemijski pogon, dok је 
za meduorbitalna putovanja daleko pogodniji 
elektricni motor. 

Na simpozijumu malih sondaznih raketa 
najzapazenije је bilo predavanj,e profesora Ito
kave о japanskim sondaznim raketama tipa 
»Карра«. Profesor dr. Itokava је u svom preda
vanju izneo razvoj ovih raketa. Ovaj razvoj је 

· podeljen u tri faze. U prvoj fazi domet rakete 
је povecan sa 60 na 80 kт. U drugoj fazi se 
predvida izgradnja dvostepene rakete, sa dome7 
tom od preko 200 kт. Prva ovakva raketa koja 
је lansirana 17. septembra ove godine, na poli
gonu u Akiti, do'stigla је .viSinu od 200 km. 
Sledeca trostepena raketa ·treba da· dostigne 
visinu od 400 km а sredinom ove godine pri
stupilo se studiji nove cetvoro.stepene rakete 
»Карра-10« koja Ьi trebalo da dostigne visinu 
od 600 do 1000 kт. · 

U · trecoj fazi program predvida pojevtinje
nj е izrade sondaznih raketa upotrebom novih 
materijala, baziranih na. ojacanim plasticnin1 
masama. 

Osim ovoga, ј apanski program predvida i 
izradu projekta za izbacivanje malog satelita 
u putanju oko· Zemlje. Ovaj pokusaj izbaciva
nja satelita izveo Ьi se bez sistema za navode
nje, sto је naravno za sada prilican optimizam. 

N а kraj u moze da se pomene, da se pored 
iznosenja podataka о dostignucima iz oЬlasti va
sionske medicine, na posebnom simpozijumu 
posvecenom ovome,· raspravljalo i о meduna
rodnoj kontroli i naknadi kod pocinjavanja ste
te od strane vasionskih letelica - na kolokvi
jumu za vasionsko pravo, jer cinjenica da se 
zadnjih godina ostvarilo ono sto је juce izgle
dal.o kao mastanje zanesenjaka, povlaci i takvu 
disciplinu kao sto је pravo, da sudeluje u op
s~im naporima za osvajanje vasione. 

Ing. Vladiтir Gen'cic 

. РОЈА V А HROMOSPERE PRI SUNCEVOM 
POMRACENJU ·. . 

Zracenje Suncevog ruba, hromosfera, spo
ljasnja korona i prolaz zvezdanog zracenja kroz 
gravitaciono polje Sunca- sve su to pojave sva
kodnevno intimno skrivene jakom svetloscu fo
tosfere rasutom u Zemljinoj atmosferi. U neko
liko · minuta . trajanja potpunog Suncevog ро':" 
rnracenja, u skoro nocnim uslovima, postaju 
sve ove рој ave pristupacne neposrednom po
smatranju.r 

Iako se, u svakom momentu, hromosfera 
rnoze izucavati tzv. monohromatorskom tehni

. kom u nekoliko ј akih emisionih linij а, samo 
Potpuno pomracenj е istice zracenj а nj enih naj ~ 
nizih slojeva, veoma bogata emisionim linija
tna. Pojavljuje se tzv. munjevit 1ili fles-spek
tar (spektar Ьljeska). Pored neposredne · vidlji

. hromosfere uopste, mogucnost regi&trova-
a njenog najpotpunijeg spektra, daje pojavi 

Pomracenj а izvanredan znacaj : 

.·:-

Geoтetrija totalne faze poтracenja 

Totalitet. ili faza potpunog pomracenja· Sun
ca је situacija u kojoj neprovidni Mesecev disk 
zaklanja сео Suncev fotosferski disk. 

Za posmatraca sa Zemlje koji se nalazi na 
putanji · Meseceve senke prividni precnik Me
seca mora Ьiti veci od Suncevog ili bar njemu 
jednak. Totalitet pocinje tzv. drugim kontaktom 
- situacijom П na sl. 1. Prividna slika pomrace
nja postepeno prelazi u fazu S а zatim u III. 
Ova posiednja situacija zove se treci kontakt 
i pretstavlja svrsetak totaliteta. 1 

· U · momentima ovih kontakta, neposredno 
posle drugog i pre treceg, hromosfera se vidi 
kao uzani srp, najsiri nad samom tackom kon
takta, а simetricno uzi na оЬе strane od ove 
tacke, sl. 2. Narocito је ·vazno istaci da se u tre
nutku kontakta hromosfera vidi od svoje osno-

1 
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\' 
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ve, ho (granice sa fotosferom), do per.iferije, · 
h1. Prividna sirina ћromosferskog srpa Је tada 
oko 20" ili oko 14 000 Кт na daljini Sunca. 
Prividnim . kretanjem Meseca, npr. u pravcu 
strelice na sl. 2, brzine oko 0,5"/sec ili oko 350 
Kтlsec na daljini Sunca,. u vrlo kratkom vre
menu, manjem od 2 sec, biva zaklonjen naj-

11 s 111 . 

о 
( 

Sl. 1. Karakteristiene faze totalnog pomracenja. О --:
nepomraceno Sunce: beli krug --: totosfera, osencent 
prsten - hromosfera. 11 -'- prenutak drugog kontakta 
(bela tacka tacka kontakta, је na granici hromosfere
i fotosfere): S - centralna faza totaliteta. hromosfera 

је zaklonjena. III - t1·enutak treceg kontakta. 

nizi sloj liromosfere koji је odgovoran za nagle 
promene u njenot:n spektru - poj~v~ i ne~ta
janje fles-spektra. U v~eme~u ~аnзе~ ~~. ]ed
nog minuta, postepeno nestaзu 1 ostal~, уз.s1 slo
jevi hromosfere. Obrnuto, u . okolln1 tac~e 
tre~eg kontakta nastaje slicno postepeno otkn
vanje prvo visih, а zatim i nizih slojeva hro-
mosfere. 

Moze se desiti da је u jednqm fiksiranom 
trenutku, npr. ' na snimku Sunca u trenutku 
kontakta, registrovano sa:mo neko odabrano 
Suncevo zracenje (odabranih talasnih dиZina) 
koj е se prostire od osnove hromosfere, ho, do 

Sl. 2. Vidljivi slojevi hromosfere. U tacki kontakt~ .. Р. · 
vid.i se granicni sloj hromosfer.e i fotosfere. VettC'I.na 
vidljivog hromosferskog srpa zavisi od visine, h ili h1, 

do koje se prostiru posmatrani stojevi. 

neke visine h. Tada се odgovarajuci hromo
sferski srp 

1

biti uzi i, ocigledno, kraci ako .је 
najveca visina ·do koje је posmatrano z:ace~]e~ 
h, manja, а siri i duzi ako se posmatran1 slo]eVl 
prostiru od vece visine u hromosferi. Ova oko.l
nost је veoma vazn~ pri analizi ,hro~osferskih 
spektrograma jer se, mereci duzine monohro-

, matskih likova hromosfere, .lako nalazi razmak 
visina u kome је posmatrano zracenje ako su 
poznati prividni poluprecnici Sunca i Meseca 
i njihov polozaj. 
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VidljЩa struktura hroтosfere 

Hromosfera za vreme pomracenja pokazuje , 
istu strukturu kao i pri svakodnevnim posma
tranjima u jakim emisionim. linijama.t) Bu: 
duCi da је vidljiv samo deo hromosfere · ~~z 
Suncevog ruba, najizrazitije su ove formaCI]e, 
i inace karkteristicne za Suncev rub: 

1. Protuberance - kao manji ili veci broj · 
mlazeva hromosferske materije koji mnogo puta 
prevazilaze visinu · prosec11:e, neporemecene 
hromosfere, sl. 3.2

) . . 

2. Spikule- kao citavi snopovi manji~, p~~
Ьlizno vertikalnih mlazeva u hromosfer1. N]I
hova .sirina је u proseku oko 2" а visina oko 
10" (priЬlizno 7 000 Кт). Trajanje individual
ne spikule је obicno oko 2 minuta. Spikule se 
prostiru na ogranicenim delovima hromosfere 
duz Suncevog ruba. · 

Zahvaljuзuci jakoj vodonikovoj emisiji (На) 
hromdsfera i protuberance i u ukupnoj » beloj « 
svetlosti imaj:u plameno-crvenkastu boju. Ро 
tome је, uostalom, hromosfera i _dobila ime. 

Od'like hroтosferskog spektra 

Osnovna odredba spektra hromosfere је: to 
је linijski emisioni spektar. Na oko 4 000 do, · 
danas registrovanih emisionih linij а supe~po
nira se U uftra-ljubicastoj oЬlasti slab ko:r:tlnU-
irani spektar. · 

Neoprezni _posmatrac Ь~ hromosfer~ki spek
tar na prvi pogled nazvao fotografsk1m nega
tivom apsorpcionog fotosferskog spektra. M.e
dutim, ovi spektri se razlikuju ро nekim karak-
teristikama: 

1. Nemaju sve apsorpcione linije fotosfere: 
spoju »kopiju« u emisijama hromosf~r~, i obr
nuto: neke izrazfte hromosferske llniJe (npr. 
jonizovani helijum) ne . mogu .. se naci u foto-
sferi. . 

2. Intenziteti emisionih linija uglavnom .opa-
daju s visinom џ hromosferi ра se tako u nj~
nim gornjim slojevima (preko 5 оо,о Кт) moze 
posmatrati samo manji broj linija .. 

З. Za razne linije, na raznim visinama u 
osnovi hromosfere pocinje pretvaranje apsorp-
cionih linija u emisione. . 

Dok jedn~ fotografija hromosfere dазе ne-
koliko podataka о njenom izgledu i ~Ьliku. ~7-
talja, njeno zracenje rasClanjeno u n1z emiSl]a 
raznih talasnih duzina, pretstavlja citavu m~lu 
riznicu podataka о stanju hromosferske mate.;. 
rije. Stoga su posmatranja hromosfere za vre: 
me pomracenja orijentisana u manjoj mer1 
ka ispitivanju strukturnih detalja vec .sk?~o 
iskljucivo pretstavljaju spektrografska ISpltl
vanja. »Spektrografska« stoga sto ni vizualna, 
ni fotoelektricna tehnika registrovanja spek
tra · nije primenljiva · zbog kratkotrajnosti po-
jave, narocito fles.:.spektra. 

1} Za amatera - posmatraca pomracenje _Је jedina 
mogu6nost da i rnanjim astronomSki.m. dlurbюom ьеz 
ikakvog dodatnog IШedaja \P()smatra silu'etu Sunceve 
hromosfere. · · ' · . 

!1) V. treeu stranu korice. Slicne su i Hustruзe na 
prvoj strani · kori~Ca. 
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Posтatracka tehnika 

Najcesce primenjivani tip hromosferskog 
spektrografa је tzv. spektrograf. ·Ье~ proreza, 
poznat u prakticnoj astrofizici kao »prizmena 
kamera« ili astrograf sa objektiv-prizmotn ili 
resetkom, sl. 4. Kvantitativno, ovakva kamera 
је prilagodena hromosferskim posmatranjima 
druk.cijim optickim kar~kteristikama. Nјеш fo
kus ]е uglavnom duzi а svetlosna jacina manja 
nego kod zvezdanog astrografa ј er, ocigledno, 
lik hromosfer~ napaja spektrograf znatno ve
com svetlosnom energijom nego lik neke zve
zde. Disperzije ovih spektrografa su takode 
vrlo visoke, reda veЏcine nekoliko, ра i jednog 
А!тт, а razdvojne moci dovoljrio visoke mada 
ogranicene prividnom sirinom hromosferskih 1 

srpova:. ' · 

~==---
S~. 4. Pтizm:na kamera kao hromosfeтski spekt1·ogтaj. , 
S - pomтaceno Sunce, II - prizma ili opticka re
setka, О - objekti-1.1 i F -'- nepokretna foto-ploca. 

.. Takav ~pek~~ograf, montiran ekvatorijalno 
111 u kombinaCl]I sa celostatom, . prati prividno 
dnevnq kretanje . pomracenog Sunca. U trenut
ku. drugog k~ntakta pocinje_ eksponiranje prvog 

· sn1~ka u tr~зanju oko Р. Za njim slede jos ne
kol~ko. takv1h snimaka u prvih pola minuta 
tra]an]a totaliteta i slicna serija pred treci kon-
takt pomracenj а. . 

Spe~trogram је uspeo ako, kao na sl. 5:1), po
:r.e~. ]ak1h .emisionih linija, sadrzi i niz slabijih 
~llll]a donзe hromosfere. Na takvoj ! fotografiji 
]~ hro~osferski srp, koji bi samim objektivom 
'Qю proзektovan kao jednostavna slika razlozen 
u, prakticno monohromatske, likove hromosfe
re - ustvari emisione linij е hromosferskog 
sp~ktra. Pvosmatra:c :- narocito nastoji da neki 
s~~J?ak pocne tacno · u trenutku drugog, ili za
vrsi tacno u trenutku treceg kontakta. Pod ovim 
uslov~ma, snimak је najbogatiji linijama jer 

. sadrz1 sve linije najnizeg sloja hromosfere koje 
~ datom trenutku upotreЬljeni spektrograf mo
ze da registruje. 
. · ~edutim, hromosferski spek,trograf sa ob
~ektiv-pri;zmom ili resetkom pretrpeo је, ро.,.. 
~etk?m ovog veka, neke principijelne izmene 
sto Је mnogo povecalo verovatnocu da се s~ 
uspesno snimiti spektar najnizih slojeva hro
rnosfere i omogucilo da se direktno, na istom 
s-prektroRramu, uporede spektri hromosfere i 
fotosferskog ruba. 
· Usavrsenje spektrografa је u ovome. Ne

Posredno pred foto-plocu stavljen је uzani pro-

8) V. Trecu stranu lkorica. · 

rez, Р, sl. 6, u pravcu disp~rzije prizme, tako 
da preseca svaki monohromatski srp u tacki 
~ontakta. Ploca se u svojoj ravni krece jedno
ћko u pravcu upravnom na prorez (prav·ac stre-

.. 

S~. б. Varijanta hromosfeтskog spektrografa. Za ra
zliku. od uredaja na sl. 5, ovde је pred totoplocu, F, 
stavZ3en uzani prorez, Р, kтoz kojt sredisni deZovi svih 
hтomosf~rskih likova os.vetljavaju emulziju. Ploca se 

krece ravnomerno и prav'Cu strelice. 

lice). Sredisni deo svakog hromosferskog srpa 
koji se propusta kroz prorez, Р, ostavlja na foto
ploci trag u vidu linije paralelne pravcu kre
tanja ploce. -

Rezultat је spektrogram na sl. 7.4) Kako је 
ovde moguce neprekidno izlagati plocu jedno 
dиZe vreme (do lm), а ekspqniranje poceti nesto 
pre drugog, ili zavrsiti nesto posle treceg kon
taktщ spektrograf svakako registruje sve faze 
gasenja fotosferskog spektra i promene inten
ziteta emisionih linija u toku disparicije hrq
mosfere ili ovo isto, obrnutim redom, pri njenoj 
reapariciji. Spektrogram је redovno bogat emi
sionim linij~ma svih slojeva hromosfere. 

Eksploatacija h'l·omosferskog posтatrackog 
тaterijala 

Ako se zanemare. snimci strukturriih detalja 
u hromosferi, jer su za izucavanja ove vrste 
mnogo znacajniji. dugi nizovi svakodnevnih po
smatranja п'юnohromatskim filtrom ili spektro
heliografom, u centru paznje astrofizi~ara, po
sle pomracenj а, naci се se uspeli hгoщosferski 
spektrogrami. 

Buduci da svaki spektar vec sam ро sebi 
pretstavlja jednu n е s 1 u с а ј n u ukupnost 
zracenja raznih talasnih duzina, bilo· da ga је 
dobio fizicar u laboratoriji ili astrofizicar u 
vanzemaljskim uslovima, on prvo, kao celina, 
daje jednu · opstu sliku о stanju materije od 
koje potice, i drugo, u .svojim pojedinostima, 
svakom svojom serijom linija i osobenostima 
,pojedinih linija, pruza niz podataka: о vrsti a
toma koji zrace, о stepenu njhove pobudenosti 
ili jonizacije (о energetskom stanju atoma), о 
njihovom broju, njihovim mikro i makro-kre
tanjima i, -eventualno, о mehanizmu prenosenja . 
energije kroz posmatranu materiju. Gravita
ciono, magnetno i. elektricno polje izazivaju 
specificne spektralne promene. Na osnovu tak
vih posmatranih ·promёna moze se suditi о ka
rakteristikama ovih polj а. 

Tako i hromosferski spektar vec na prvi po
gled otkriva da se radi о gasovitoj, za vidljiva 

') v. treeu stranu -ikorica. 
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kontinuirana zracenja izvanredno providnoj, 
atmosferi Sunca. Identifikacija pojedinih linija 
i njihovih serija dala је do znanja da se u ovoj 
sredini srecu atomi veCine hemijskih elemenata 
iz Mendeljejevog sistema do rednog broja 66. 
Atomi se nalaze na raznim energetskim nivo
ima, а neki elementi bivajи i jonizovani gиbit
kom; uglavnom, ро ј ednog elektrona. 

Gиstina materije и hrornosferi opada od 
njene osnove (1012 gr/cm3) ka periferiji, kako 
to pokazuju fotometrijska ispitivanja spektro
grama kao na sl. 5 i 7. Ispitivanja fine struktи~e 
linija i procena иloge temperatиre и pobиdi
vanjи pojedinih vrsta atoma na zracenje, daju 
za razne visine u hromosferi temperaturu и 
razmakи od 4 000 do 40 000 stepeni apsolиtne 
skale. 

Makroskopska strujanja hromosferske ma
terije (zajednicka kretanja vecih masa) , n~de~a 
su, Doplerovim efektom, samo u nestablln1m 
formacijama: .protuberancama, erupcijama, 
vlaknima, spikиlaJ!la i sl. 
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О uticaju magnetnih, ili eventualno elek~r.ic- · 
nih, polja na materiju hro~osf~re astrof1z1ka 
nije jos dala svoju posledn]и rec. 

Dakle, sakupljajиci jedan ~о" j~da~ podatak 
i nalazeci jedno ро jedno obJaSnJen]e posma
tranih cinj enica, fizika Sunca form.ira sve a~e
'kvatniju sliku hromosfere kao сећnе.- I dal]e: 
hromosfera se, kao deo, uklapa u vecu celinu, 
Sunce . . . 

* 
* . * 

Astrofizicar nece zali ti truda za_ veoma 
opseznu pripremи posmatranja pomracenja,. и
lozice sve svoje posmatracko iskиstvo da Ь1 u 
pravom trenutku izvrsio eksponiranje spe~tra 
i napokon zrtvovace i nekoliko godina rada za 
i~terpreta~iju eventualno иspelog spektrogra
ma. Ј er mozda се i tom prilikom astrofizicki 
podatak' otvoriti nov prob1em za fizicara, _ili 
neko gled.iste о odnosima medи elementarn1m 
cesticama naci, svojи potvrdи 150 miliona ~i
lometara daleko od svake nase laboratorije. 

А. fJ. KuЪicela 

POTPUNO POMRA(ENJE SUNCA 
О р 15 F Е В R U А R А 1961 

OPIS POJAVE 

Pomrac·enje Sunca se sastoji u tome sto Mesec 
naide u prostor izmedu Zemlje i Sunca i tako nam 
ovo zakloni Ьilo samo 'Clelimicno Ьilo potpuno. !?o
mracenje Sunca moze najv~se trajati ok~ 2 sata 1 to 
samo delimicno, dok potpuno pomraceщe Sunca ne 
moze dt!Ze trajati od 7,5 minuta, ali i · to vrlo retko 
jer najcesce ne traje nikako vise od 2 do 3 r:~.i~uta. 

· Meseceva putanja ima oЬlik elipse u . С1ЈОЈ s.~ 
jednoj ziZi . nalazi Zemlja. Prema tome na. ~ОЈ _pu~a.n]l 
се .rastojanje izmedu Zemlje i Meseca b1t1 razllc1to. 
та&а -u kojoj је Mesec najЬlizi Zemlji,. kada mu 
rastojanje od ove iznosi oko 3?7. ~iljada ki~om~tara, 
zove se perigej а tacka u ko]OJ зе on naзdal]e od 
Zemlje, na odst~janju od oko 400 hilj~da ·~i~o~etara, 
zove se apogej. Cudna jedna okolnost зе сшзешса da 
se .prividni l)ГeCnik Meseca skoro_ potpuno .pokl~~a sa 
prividnim . precnikom Sunca. А~о. se m1, prl11kom 
pomracenja . Sunca, budemo nalЭ:zll1 na nekom m~~tu 
sa kojeg se vidi da Mesec prolaz1 ~acno .pre}to sre:ctlSt~ 
Suncevog kotwra, slika pomraceщa · ko]u ~е~о · 1matl 
Ысе razlicita sto се zavisiti od toga da 11 зе -Mesec 
Ьlizu perigej~ ili Ьlizu apogeja.' Ako ј.~ · Ьlizi apogej~ 
njegov preenik nece Ьiti toliki da pokri]e celo Sш~се 1 
zato се se videti samo t.zv. prstenasto pomraceщ~, а 
ako је Ьlize perigeju on се zamraciti. celo Sunce 1 to 
је onda potpuno Ш totalno pomraceщe ~Sunca, ~akvo 
се se moci videti iz jednog dela nase ~-e~lJe ~5: 
feЬ-ruara 1961 god. Koliko се to~alitet t.ra].atl . ~V1Sl 
od toga da li је Mesec samo Ь11zu per1ge~a 111 1:\)~s 
tacno u perigeju u kome slucaju faza totallteta na]-
dиZe traje. . 

Pomracenje Sunca moze se dogoditi samo u fazi 
mladog Meseca, jer samo ta·da Mesec .prolazi izmedu 
Sunca i Zemlje. Sto pomracenje Su·nca ne nastupa 
pri svakom mladom Меsеси dolazi ot~da s~o ~е ravan 
Meseceve putanje ne poklapa sa ravp1 ekllpt1ke nego 
је nagnиta prema ovoj . А pored toga је jos neophodno 
da se· faza mladog Meseca dogodi Ьlizи jednoga od 
cvorova Meseceve putanje (to su tacke · .preseka Me
seceve pиtanje sa ekliptikom), jer се inace Mes~c 
prolaziti Ш iznad Ш ispod Sunca tako da ga ne moze 
zakloniti. 

· Kako ] ·е kretanje Meseca medu zvezdama direktno 
- tj. od zapada ka istoku ~ i pomracenjevpocinje na 
zapadnom (desnom) rubu Sunca а .zavrsava. se na 
istocnom (levom) nj egovom ru'Ьи. Pr1 роtришm ·PO
mracenjima Sиnca treba, pored ostalog, иoNti 4 kon
takta t.j. dodira Mesecevog kotura· sa koturom_ Sunca 
odnosno njihovih rnbova. Prvi i .Cetvrti. 'korttak~ s~ 
spoljnji dodiri rubova Meseca i ~un.ca 1 t~. ~rv1 n~ 
pocetku а cetvrti na kraju pomraceщa. Trec~ 1 drug1. 
sи unиtrasnji dodi.ri i to drugi se dogada na 1sto.cno:rp 
а treci na zapadnom rUibu Sunca. Mracno роlзе na 
zapadnom rцЬи Sиnca se stalno povecava i Sunce 
postepeno doЬija oЬlik sve Шеg svetlog srpa. Sve . do~ 
t najmanji deo Suncevog kotura ostane ~~pokr1~~ 
opadanje -dnevne svetlosti ne mora uvek b1t1 naroc1to 
upadljivo. Osetne promene nastaju od tr~nutka kad 
је po·k.riveno vise od 2/3 Sunceva рrесш~а. ~epo
sredno pre faze totaliteta, dok se Sunce J?S ~1d1 ~ 
оЫikи uzanog srpa, u senci lisca mogи se v1detl .peg~ 
и vidu svetlih srpova, koj~ nisu nista drugo .no llk~Vl 
Sunca u ovim senkama. Medиtim kad •nastupl potpuno 
pomracenje, Ш kako se struc~o veli faza totaliteta, 
kada је Sunce potpuno za'klo~зe~o Mesec~~, po~ma: _ 

- tracu se иkazuje jedna od naзvellcanstveni]lh pr1rod 
nih slika. Od jednom se dan pretvori u ·noc, zve~e 
zasijaju na n~eЬu, zemljom duhne lak: .pov~tarac, pt1ce 
se исиtе а domace zivotinje pozиre u staзu. Na nebu 
oko mratnog Mesecevog kotura, koji је zaklonio Sun
ce · zasijajи svetli pramenovi t .zv. Sunceva. koron

1
a. 

• ,. Pos е Sve se ovo de8ava ta·ko rec1 u . magno~eщи. с 
sv~ga 2.....--3 minиta opet zasvetll, dan. 1 ·P~s~at~a 
ostaje kao zapanjen velicanstvenoscи розаvе 'i щеnЈ~ 
kratkim trajanjem. Za ovo kratko vreme st~ n} 
astronomi imaju pu:ne ruik!e posla da Ы ~otirall sv.e 
podatke koji su od velikog nau·cnog znaca]a.. , 

0
_ 

Osim potpunog po.rnracenja и fe-brиarи 1du~e. ~ s 
dine и Evropi се ·do kraja ovoga stoleca n8:stиp1t1 3° 
3 potpuna pomracenja Sunca i to: 20 ma]a 1966 g., 

., 22 Jula 1990 g i 11 Avgusta 1999 g. 
Као sto se vidi astronomi su u stanju da t~cno 

predskazи kada ~е se dog_oditi .pomracen~a: Racиnl ~~ 
pokazali da se 1sta pomraceщa роnаvlзази posle 

_,· 
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'godina i 10 dana. Ovaj vremenski razmak Haldejci 
sи nazivali Saros periodom. Vidimo, dakle, da su se 
i drevni posmatraci u Haldeji bavili posmatranjem 
pom•racenja. Iak:o mooda nisu imali tacnu pretstavu 
о rprirodi same pojave oni su ЂriZljivo belezili sve 
nebeske pojave tokom stotina godina, iz kojih sи za
pisa onda uocili ovo prosto pravilo ponavljanja po-
rnracenja. · 

Dok se pomracenje Meseca vidi sa svakog mesta 
na Zem.Iji u lk.ome је Mesec toga trenиtka iznad hori:
zonta, potpuna po.m.racenja Sunca mogu se videti 

samo iz onih O'Ьlasti na povгSini Zemlje .preko kojih 
toga trenиtka prelazi Meseceva senka. Ova senka је 
siroka n_esto preko 200 kilometara i kreee se od za
pada ka istokи. Ako se uz to uzme u oЬzir i kratko
trajnost potpunog pomracenja Sunca, onda је potpиno 
razumljivo sto се se ovakvo pomracenje moci videti 
u nekom mestи na Zemlji veoma retko. Cinjenica је 
da prodи dva do tri stoleca dok se u nekome mestи 
na Zemlji moze ponovo videti potpuno pomracenje 
Sunca. 

Dr R. Danic 

POTPUNO POMRAC~NJE KROZ ISTORIJU 

Dogada se - istina retko. za jedno odredeno me
sto na Zemlji - da se iznenada, usred dana, u·gasi 
Ыistava svetlost Sunca i sumracna tama prekrije 
Zemlju. I dok se na nebu, na mestu gde se nalazilo 
Sunce, · oko . tamnoga kruga .Siri Ьledunjava svetlost 
korone и vidu prstena nepravilnih spoljnih ivica, 
ljude i zivotinje obuzima · strah, nagonska strepnja da 
su za uvek izguiЬШ najmoCniji izvor svetlosti i toplote, 
izvor · od kojega zavisi njihov zivot. 

Ova .pojava, koju astronomi nazivajи ·potpunim 
pomracenjem Sun<::a, svakako је ona od nebeskih po
java koja ostavlja najup.eCatljiviji utisak i na naj
hladnokrvnijeg posmatraca. Kod n·eukih ljиdi ona 
jzaziva strah, а divljenje kod onih kojima је poznato 
da su svedoci redovne prirodne .pojave, koja i pored 
svoje' velicanstvenosti i uzbиdljivosti ne moze im'ati 
nikakve stetne posledke Iii ;z:a koga. -

U davna vremena, pre nego sto su ri'au.Cnici na 
-., osnovu velkovnЉ posmatranja dolkutili kako · nastaju 

pomracenja i .pr-e · ne_go sto је njihovo saznanje pro
drlo и siroke narodne slojeve, primitivni ljиdi poku
_savali su da ih na svoj nacin objasne. Tako su na 

'. svim .stranama sveta postale price u kojima se za 
pomracenja okrivljиjи razni bogovi, demoni, hale i 
dru•ga vanprirodna Ьiса i uzroci. Ovi proizvodi ma
ste prenosili sи se od иsta do иsta i odr.Zavali mnogo 
stoleea, ра i hilj adama godina. Oni su se skoro svuda 
и svetu odrzavali naporedo sa otkricima nauke i nje-

~- nim иspesima na sto tacnijem proracunavanjи vre
mena rpomracenj а ' i mesta sa koj ega se moze videti. 
Otиda razna verovanja о pom.racenjima poticu iz 
vremena prvih zabele-Zenih istoriskih zblvanjai а ima 
ih koja se i danas odrzavaju. 

Prema najrasirenijim verovanjima о шrocima 
pomracenja do njih dolazi zato sto Sunce proguta 
neka neman, z·mija, aia, demon. Postoje, medutim, i 
neka druga objasnjenja. Kinezi su, na primer, vero
vali ·da se Sunce pomracuje za vreme borbe koju na 
nebu vode jednorozi, ili da jednorog Ki-lin poku.Sava 
da ga proguta. I ро starome verovanjи nasega naroda, 
Sunce .prilikom pomracenja nap~daju hale sa dve 

"' glave i ро sest prstijи na rukama i nogama, ili na 
njega nasrcи vestice Ш davoli. Okmjeni kotur оЬја

. - snjava se time sto је neka ogromna z.mija zgrablla 
· Sunce и nameri da ga proguta. 

· Pored straha, pomracenja sи izazivala i radozna
lost. Bilo је uvek ljudi koji su ove pojave pazljivo 

-posmatrali, zatim svoja zapazanja belezili i tako pre-

nosili na potomstvo. Belezenje pomracenja pocelo је 
t1 veoma davna vremena. Porninje se jedno pomra
cenje koje su posmatrali Egipcani 2720 godine, а drи
go videno u Kini u ХХП veku pre nase ere. Мnogo 
kasnijeg datuma је pomracenje koje se videlo iz Ni
nive, . а dogodilo se (-930) godine. U kasnijim vekovima 
nalazi se sve vise zabelezaka о· .pomracenjima. О nji
ma sи vodili racuna ne sarno astronomi, vec i istori
cari i hronicari, koji su pored ostalih dogadaja bel~
zili i razne neoЬicne pojave na nеЬи. То sи cinili i 
na8i stari letopisci~ te zahvaljujиci njihovoj revnosti 
raspolazemo nekim podacima о pomracenjima koja 
su se videla iz naЗih krajeva. Oni su beleZili da,tиm 
i cas pojave, kao i neka svoja zapazanja. I njih -su, 
naravno, najvise impresionirala potpuna pomracenja, 
ka·da sи se na nеЬи ро danu mogle ugledati zve~de. 
Prema zapisima nasih posmatraca, . zvezde su se videle 
prilikom .pam;racenja od 1 januara 1386 i 17 juna 1433. 

Pojav1jivanje zvezda је skoro redovna pojava 
priHkom potpunih pomraeenja, te о njoj mnogi go
vore. Poneka·d је izиzetno mracno, kao za vreme 
prave .noci. _Pominje se da је za vreme pomracenja 
od 15 avgusta 310 godine pre nase ere Ьilo toliko 
mracno, da se moglo poverovati da је noc, а svuda 
ро nebu vid·ele su se zvezde. Slicno је bllo i 1560: 
mrak је Ьiо, kaze se, toHki da covek nije video gde 
nogom da stane. Cиveni astronom Halej za v.reme 
pomracenja od 1715 video је golim okom planete 
Merkur i Venerи i zvezde Коzи (Ka;pela) i Aldebaran, 

· а na jednom odredenom mestu na nebu nabrojao је 
јо8 22 slablje zvezde. Izиzetno, ali i to se dogadalo, 
za vreme potpunog pomracenja moze se na nеЬи vide
ti i nelka kometa. Seneka, pozivajUici se na Posidonija, 
tvrdi da se za vreme jednoga pomracenja videla 
kom'eta koja је inace zbog blizine Sunca bila nevid
ljiva. 

Nekada · nije bllo tako jednostavno posmatrali 
pomracenje Sunca. Zbog jakoga sjaja Sunce se lako 
mog1o posmatrati samo · ako је' pomracenje Ьilo rano 
ujиtru ili kasno predvece, kada је Sunce u Ь-lizirti 
horizonta. No ljиdi su se dosetili ра sи pomracenje 
posmatrali posredno. U siroki sиd nalili Ы иlје, ра 
Ьi u njemи kao u ogledalu pratili nailazenje Meseee
vog kotuтa prekQ Suncevog. Ovaj nacin posmatranja 
Ьiо је poznat u starome vekи, а upotreЬljavao se, i to 
ne tako davno, i u nasem narodu. Sunce se »hvatalo« 
u gledosanoj casi i1i tepsiji napunjenoj vodom. 

N . Jankovic 

UPUTSTVO . ZA POSMATRANJE 

~ Da Ьi se amaterska posmatranja mogla iskoristiti, 
-Potrebno је pored opisa · pojave dati i sldece podatke: 
а) mesto posmatranja sa geografskom duzinom i siri
nom, Ь) datum posmatranja, с) tacno · vreme posma
tranja, ·d) opis opojave i uslovi pod kojima је posma
tranje · obavljeno (opis instrиmenata i meteoroloskih 
Uslova) 1 е) ime posmatraca. 
. а) Mes.to posmatranja. - Geografskи dиZinu (1) 
1 si.rinи (q>) mesta .posmatranja treba uzeti sa sto de
talJllije karte. Ovakve karte nalaze se u otsecima za 
katasta;r dotiene op5tine ili sreza va5eg m-esta posma
tt-anja. Ukoliko ih nema, ili ih niste na vreme priЬa-

vili, podatak о mestи posmatranja treba dati opisno: 
selo . .. na daljini od km., u .pravcu (nav·esti stranu 
sveta), od grada .... 

Ь) Uz datum posmatranja navesti i dan и nedelji 
kao kontrolu da datum nije pogre.Sno zabeleZen. 

Tacno vreme posmatranja 

Izgleda vrlo prosto odrediti tacno vreme pc)sma
tranja neke pojave. Medиtim, ako zelite da zabeleZeno 
vreme bude tacno do os.ol onda unapred щozete reci 

l' 
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da је to nemogиce izves~i. Za to. ~и potrebni posebni 
иredaji i posebni precizш casovшc1. Ovde se za tacn~ 
vreme podrazumeva · preciznost ?d 1 sekиn~e, ра 1 
nји nije ·lako postici iako raspolazete s~ re~a.tivno do
Ьrim casovnikom. Ohi koji imajи marшsk; hronome
tar Ш izvanredno . dobar casovnik i stoperl.CЏ za U~?h 
redenje, mogи postici preciznost od nekollko d·ese 1 
de1ova sek:um.de ili caik od · + O.sl. . 

Ako zelite ·da sa va:seg casovшka и svak?m ~re
ntitku ocitate tacno vreme, .morate. ga иporedi":ati t sa 
casovnikom na opservatorijama. kозе pre~o rad:;;, s.a
nica emituju taeno vrem-e. Errutovaщe casovn . SI~
nala obavlja se na taj nacin .sto se .preko po.s~bшh 
uredaja tl tokи 5 minuta emitU']e ЗОО Signala~ pr1 сети 
sи signali za okrugle minute dva~ut ·dиz1d P~em~ 
tome ckad ~reko rad.ia cujete dJuJg s1gnal, ta а . Је 
'edne иnapred poznate minute. No .' ne~e ~tа~нсе. ~ 
ioku 5 minuta emitиjи ЗО6 takozvan~h . r:tm1~k1h s1g 
nala. Ritmicke sin·gal·e nemojte koт1stiti pr1 upore-
denju v&Seg CaSOV'n~ka. · . . , 

Nase radio staшce еm1tизи tacno vreme .Роmо.~и 
gonga. Tacnost casovnika. n.asih ra~i? sta~1ca ш~е 
velika> То nisи opservator1sk1 casovшc1. Greska mo~e 
iznositi i do З sekunde. Zato neka yam. na:se radю 
stanice slШe sa·mo za priЬlizno od.red1vaщe pop.ravke 
р casovnika Ш razlike tzmedи t~c~og vremena 1 vre
·mena koje pokazиje vas casovшk. Ako и; t~ku da~a 
vise puta иporedиjete casovnik sa prec1zшm rad.1~ 
sig•nalima, onda mozete u svakom .~renи~ku do~1t1 
tacno vreme- ро casovniku opservator1зe. ,kоза r~gul1se 
emitovanje tacnog vremena date radн~ staшce. U -
Beogradu, а verovatno ; i u·. osta~im -m~~t1ma ~ug?sla
vije, dobro se сuји ra·dю s1g·na1I sledec1:h staшca. 

Pozi.vni 
Stanica znak 

Moskva RWM 

Gri;;ic 

P~riz 

aic 27 
GIC З7 
TQC 9 
TQG 5 

,, 

Srednje evr. vr. Talasna dUIZina 
emisije 300 sig. и m и MHz 

6 55 do 7 ОО 18 i 20 16.67 i 15 
8 55 9 оо 15· 2() 

10 55 11 оо 20 15· 
12 55 1З оо 20 15 
14 55 15 оо зо 10 
16 "55 17 оо зо 10 
18 55 19 оо 60 5 
20 55 21 оо 60 q 
~ ~ ~оо w 5 
10 55 11 оо 40.55 7.40 
18 55 19 оо 16.69 17.69 
8 55 9 оо 27.84 10.78 

10 25 10 зо 21.62 1З.87 
1З 55 14 оо 21.62 1З.87 

Napomena: Pocev od 7h 1m, 9~ 1m, ... 2Зh 1m .м_?: 
skva emitиje ritmi·cke signale, tkoзe ne tceba kor1~tittl 
pri uporedenju. Ako vasim !adio ~paratom ne ~oze : 
da primite ni jednu od .ovтh s~ашса, иP:D~u~te . са 
sovnik pr.ema nasim radю st<~шcaz:ta .. Pr1 1zv~staзu о 
radи i posmatranju роtгеЬ;~о зе op~sat1 ka·ko Је obav
ljario uporedenje i sa koз1m staшca~a. 

Postupak uporedenja Ъеz ~topen~~· - Kad ste 
роmоси nasih radio stanic~ obezbedi11. da v~.rn i)O
pravka. casovnika ћиdе mail]a od 1m, Vl pomocu svog 
casovnika u·napred znate koliko је minuta u tre~иtku 
kada preko radija s1usate izbljanje dugo~ s1gnal~ 
pi1eciznih casovnih Sigiilala. Vreme dugog S1·gnal~ rn~ 
cemo uop8te oznaciti sa to. sto nam pretstav~з.a о 
poznatog casa i ,poznate minиte. u tren~tkи pr1)ema 
pazljivo •pratite izbljanje sekundne ka~alз~e. Sa malo 
vezbe .и stanju ste da priЬlizno ртосешtе 1 desete de
love odred.ene sekиnde и ~:e:шt~·t;t . росе~а d~og 
signala, jer va•s casovnik, kOJI zur1 111. k~~ш .n-ekollko_ 
sekunda, IIle pokazuje о· и trenutku :zb1Janзa du~~g 
signala. Ako w ·eme casovni·ka oznac1mo sa t <:, Ь1се 
popravka р casovnika 

р:::: to. - t f. 

Ako је t~ manje od to., Ш acko · casovnik kasni, .popr~v:
ka је pozitivna . i tre!ba је dodati na vreme ~asovn1~a 
da Ы se s njiш doђilo tacno vrem~. ~ko зе ~ vec~ 
od to., ili ako casovnik zиri, popravka ]е ~egativn~ 1 
treba ј е .od.Ьi ti od vremena casov.nika da Ь1- se dob1lo 
tacno vreme. Kod oblenih casovn1ka . po.pravika se -m:
nja i ро nelkoliko sek'ulnda ru to1w dana. Z~og toga · з е 

potrebno caSOV1Ilik U\POГedivati .bar dvapUit dnevno; 
i to dan ranije, na ·dan pomraбenja i u toku dana 
posle pomracenja. 
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1 ~ 
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8h 20 ... 8"' 20h 8h 20 ... 
r ·14·1•· 61 15·11· 61 i6· Н· 61 

St. 1 

Nadenи pQpravkи iz 1prvog upo:edenja ~Ьe1e.Zice
mo sa р1 'iz drugog sa р2 itd. i 1.Ше~1 na grafik (Sl. 1), 
·d · ''k xaso"."" 1'k ko;i :kasrn Ako uzmete do-g е ]е ·Pf1 azan 1_; п• Ј • . • ' t' 

vol'no velitkи duzinu za 1 sekundu ро ordшa L р, 
. moiete sa grafika~ di·rektno ocitati popravkи c~sov-: · 
ni:ka za bllo tkoji cas Ш deo casa. vr~ena с • ~~ 
apscisi, .u toku dana. Ali isto tak?. зе 1 о ra uns 1• 
odrediti iznos ъщpravke za Ьilo ,kOJ1 trenutak vreme-
na izmedu dva uporedenja. · 

Pr. . Ako smo tkod uporedenja u 8 casova 
1·mer · + 12• 5 · u 20 casova nasli da \POpraVka iznosi Р = · 1 . · 

nasli da је р = + 24'.8, izracunati kolilka ]е popr,avk:a 
и 9h2om = 9.hЗ. iznosn i 

Odgovo.r: Za 12h prcim-en~ poprav~e 
+ 12'.З, ISto znaci da za lh ona ·lznosl + 1 .ОЗ. Prema 
tome ц 9.h3 Ш 1.hЗ posle uporedenja u sь, Ьiсе 'ро-· 
pravka naseg casovnika 

- i' 
P=l2s.5+ 1.3 х 1S03=+12s.5+ ts.З=+ IЗs.s. 

. · _ Isto цporedenje mo-Upore<'lenзe $а ~topencom. . .. с sto- . 
zemo izvesti ne8to si.gurnije i P~.C1ZniJ~.~~ ~zblja 
,perice. Za vreme da~ v~~ ra ю .P~Jko'a ·е zau
casovne signal-e и rис1 drzite .st~~r~cud Ј Ј 'gnala 

· ош О' Kad poene IZblJanзe · .иgog S1 ' stavl]ena na · · . pu:S" t . је u ·rad. 
pritiskom na komandu stqperice . 'k \а :adio stanice 
Time ste od tren·иtka to. rad casovnl· а . ~~Ie~iti 

. d st . е cije cemo vreme . Ouc 
preneli na ra .operl~ , . austaviti stop~icu u 
sa t,. Posle toga potre n~~e zvremena ~ vaseg _ca
trenutku n~e ?kr.ugle s~ 't' је и 0• okrogle minute. · 
sovnika. Nаз.Ьоlзе зе zaus .aVI 1 kr t · а setlrnndne ka
Pritom voditi raOulna о rltm~ ·. е ащ . . . komande 
zaljke na casovniku i nastoзatl da prltlsa~ tku о• 
za zaиstavlja~je stop~ic~ oд:go:var~ t~~~ ·е r~r~me ·t. 
va·s~g ·casov~tka. Kako s~p.erlC~st~~ljanjJa stope.rice, 
radю casow11:ka, u trenu . :u za ·ko ·е se do-
pokazivao је ra·dio casovnlk t. vremena З 
blja iz 

t. = to. + t, 
d Ь" о iz Popravkи р casovnika, kao i malo cas, . 0 . 1заm toin 

razlike taenog vremena t. i :rr~~a t~ kозе и 
trenutk:u pokazиje nas casovnitk, 111 

р = t. - ~ = to. - (t~- t,) 
• у · 'ednako је Tacnost щютеdеnја na оvаз. nacm З • do 

tacnosti ocitavanja :Sto.perice . . lst.ma ?~de d~laz:mde 
izrazaja i licna g:~.ka. zaka.Sщenзa pr~t1ska ~~·ka), 
na stoperici (zakasn]eЩe· uvo - r~~ 1 oko 

· аН cemo ovu lienu gre.Sku zanemar1t1. 
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Odretlivanje vremena pojedinih kontakta 

Kad је obezbedena tacnost vremena kоји vam 
daje casovnik, potrebno је nastojati da sa istom tac
noscu odredite i tтenиtak •P<>jedinih pojava kod ро

-mracenja. Као primer rada uzi'mamo odredivanje vre-
- mena konta1kta Sиnceva i Meseeeva kotura iz posma-

t·ranja. 
Na prilozenoj semats:koj sl. 2 uzimam.o SUJnce kao 

nepokretno. Polozaj Meseca, ciji је preenik nesto veei 
od precni.ka Sunca, UJZimamo da se nalazi na liniji 
MtM4. Kad Mesecevo srediSte stigne ' џ М1 njegov ko-. 
tur се dodirnиti kotur Sunca 1i tacki Pt; То је prvi · 

- kontakt kada pocinje . delirnicno pomracenje. u . polo
zaju М2 Mesecev kotuт се zakloniti i poslednji deo . 

- sшnceva kotuтa u taC!ki Р2. Та&е · ·pl i Р2 na Suricu · 
odтedujemo polozajnim иglom od severne ta.Cke Sun:.. 
ceva kotuтa . Od trenutka kada је Mesec Ьiо u polo

-, zaju М2 p<>CLnje potpиno pornтacenje. · Ono traje sve 
vreme dak Mesec ne dode do tacke Мз. Pri tom polo-

.... ~· 

Sl. 2 

zаји prestaje potpuno pomracenje i и tacki Рз polo
~ajnog U·gla (treci kontakt) 1pocinje da se ponovo jav
lja svetli rub Sиnca. Najposle·, pri polozajи Meseca , 
М4 Mesecev i Suncev kotur се se dodiтivati и tack( 
polozajnog иgla Р4 (cetvrti kontakt) ·ci~e је defini
tivno zavrseno i d.elimicno pomracenje. Polozaji ta
M.ka pojedinih kontakta Р rасиnаји se 'и stepenima 
iduci od severne tacke Sunceva kotura preko njego
ve istocne, jиZne i zapadne strane od · О do 360 ste- · 
peni. Severna tacka Sunceva. 'kotu.ra u kojoj · је . 0° 
polozajnog ugla nalazi se na .preseku rioтmale na 
dnevno kretanje Stmca povиcene iz sredista Sиnca do 
severne ivice kotиra . Ako imate inst·runient lako cete 
i brzo odrediti pravac dnevnog kretanja Sиnca · и 
polju vida instrumenta, ра је lako n'aci .i severnu 
tacku Sunceva kotuтa. Meduti.m pri :P<>smatranjи slo
bodnim okom potrebno vam ·је oko pola, casa da od-

redite luk ро kome se Sunce pтiYidno krece. Kad nje
ga odredite lako је iz sredista Sunca · и mislima po
vuci normaltl na ovaj luk prema severnoj ivici Sun
ceva kotura. Na taj nacin ste doblli щэ. Sиncevи ko
turu ti:н~·ku za -kоји је .polO.Zajni ugao Р= 0°. TI1enиc.i i 
polozajni uglovi prvog, drugog, .. trleC:eg i cetvrtog kon
takta dati su и prilozenom pre:gledu za vaznija me
sta o.Ьlasti potpunog pomracenja. Vi cete иzeti podatak 
mesta koje је najЬlize polozajи Vase tacke posma
tranja. 

U pregledu ·nalaze se i predvidena vremena ·kon
. takta. Ona se menjaju sa promen.om mesta ра је po

trebno da oko dve minиte ranije od naznac.enog tre
. nиt'ka ·,pazljivo osmatrate okolinи tacke na koturu gde 
• се se dogoditi prvi kontakt. Zadatak vam је da za
belezite taeno ~ vreme kontakta. Ako iшate stoericи 
postupate ovako: . 

Prvo st-avit.e stopericи и rad и odredenom trenut
t~ vaseg cas0,71Ilika koji zabelezite . i и donjem for-

п:ularu. Zatim osmatrate oko
linu. tacke Р1 i kad zapazite 
da је Mese.C.ev kotur i . ·naj
manje nai.Sao ца svetli · ru.b 
Sиnca pritislkom zaustavljate 
stopericu. u formular . zabe
le.Zite vreme stoperice t~ . P:r·e
m.a tome vreme prvog · kon
takta .Ь,iсе jednako t~ pluв t, 
sred. evr. vremena na polo
zajnom uglи koji procenite. 
Kasnije za ovo vreme tl + t,, 
ilzra·Ou.nacete popravkи р va
seg · casovnika, р а се vreme 
kontalkta t 1c Ьiti : 

tk = tf .+ tr + р 
Na isti nacin postиpite i 

pri posmatranjи zakianjanja 
pojedinih pega na Stшcu, u~иHko posmatrate sa 
instrиmentom· i ako iша Vi·dljivih . pega. U tom Siu
caju potrebno је ta·cno oЬeleziti polozaj datih p~ga na 
taj nacin sto рге JPQcetka ,pomracenja napravite skicu 
izgleda Sиnca na kojoj pojedine grupe pega oЬele
zite slovima а, . ь, ... 

_ Ako nemate .Stopericи · ista posшatгanja se mogи 
izvesti jednostavnirn ocitavanjem casovnika и trenиtku . 
prvog kontakta Ш zaklanjanja pega na S'1\lncи .. Pri 
tome tre.ba iiiOgled :prvo baclti na se:kun1dnи kazaljku 
ра zatiin ria cas i minu.t. Najapstiji је slиcaj da pp
smatra:Ci neee imati i:nstrumen.'t za posmatranje, a:Ii i · 
и tom slucaju је posmatranjem kroz nagaravljeno 
staklo ili kroz foto,g.rafsku ploeu koja је osvetljena i 
razvijena, moguce odrediti vremena pojedinЉ kon
takta, isti.na sa ne5to ·manjom preciznosti. Da Ьi be
Ieienje vremena bllo tpreglednije na6nite ovakav for
rnul~r za · posmatranje: 

Trenuci prvog, drugog, treceg i cetvrtog konttikta 

Izradio: Ј. I. Simovljevic 

Srednjeevropsko vrerne 

I 11 ' 111 . IV 1 Dubrovnik 7hЗЗm56s 8h41m12s 8h4Зmo3s 9h56rt142~ r 2 Split 7 З4 14 8 40 29 . 8 42 44 9 55 ·14 З Titogra·d 7 З4 '2З 8 42 25 . 8 4З 51 9 58 11 4 Zadar 7 З4 з о 8 40 29 8 42 06 9 54 15 '. 5 Mostar 7 З4 50 8 41 41 ... 8 44 01 · ь 57 .07. 6 Рес 7 З5 з о 8 4З 45 . 8. 45 41 10 оо _;15 7 Plevlja 7 З5 55 8 4З 27 '.8 45 49 . 9 59 з~ 8 Pristina 7 36 о. з 8 44' 51 8 46 45 10 · oi 42 9 Sarajevo 7 з6 05 8 4З . 19 8. 45 :_,20 .. 9 58 44, 
.. 10 Јајсе 7 З6 06 8 4З 25 8 44 09. 9 57 З4 11 ~rиSevac 7 З7 44 8 46 09 .8 .48 . З2 . 10 .· оз 02 

: ' , 

12 Nis 7 З7 4р 8 46 27 8 48 5З 10 оз . 40 1З Valjevo ' 7 З7 47 8 46 оо 8 47 .16 10 · oi 27 · 14 Kragиjevac 7 . З8 07 8 46 ?О 8 48 27 . 10 
"• 

02 52 
.. .. ; .. • 

15 Negotion 7 З9 44 8 48 . 54 8 50 41 10' 05 44 

• ј,' 
1 

11 

·i':i 

1 
f. 
' 1 
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Polozajni uglovi kontakta · 

Izradio: Ј. 1. Simovljevi~ 

v- polozajni ugao racunat od "gomje ta&e su,n&va 
ruipa, iz sredi.Sta kotura lk: zenitu, gde је· 0°, pre-
·ko istoene itd. strane. 

1 DuЬrovnik 
2 Split 
З TЏograd 
4 Zadar 
5 Mostar 
6 Рес 
7 Plevlja 
8 Pristina 
9 Saraj~eVo 

10 Јајсе 
11 Krusevac 
12 Nis 
13 Valjevo 
14 Кragujeva.c 
15 Negotin 

Pojava 

I 

п 

III 

IV 

1 
kontakt 1 

ikontakt 

!kontakt ----
!konta!kt 

Zakljanjan је 
Mese-· pega iza 

.Ceva kotuт 
!POSle I ik 

а · 

ontakta 

Ponovna ро-
а iza java peg 1 

Meseeeva lkotura 
posle III kontatkta 

--
---

------

-----
----

--
---
------

I 
v р 

300.8 257.5 
299.9 257.0 
300.6 257.5 
299.3 256.6 
299.5 256.9 
299.5 257.2 
298.7 256.6 
299.0 257.0 
298.2 256.3 
297.8 . 256.1 
297.2 256.2 
297.4 256.4 
296.6 255.7 
296.6 255.8 
295.3 255.5 

1 Pod.atke u 
ovom stuЬcu 

·nallmadno 
-и·-

izra.Cunavate; -- ·- · 

posle svr.Setka 

posmatranja i 
na•JmadnQg 
UfPOГedenj а 

.Casovnika sa 
- -· · 

signalima 

/ 

Pri · izradi ovog formulara ostavite dovoljno ·p.rostora 
za upisivanje cifara da prilikom brzog rada ne Ьi na
stupila zabuna. 

OPis poja.ve i podaci . и. vezi sa pojavom 

Pojavu cete najbolje Qpisati pomoeu uspe8nog 
snimka. Pritom ne · zaboravite da је potrebno zadr
zati gomju preciznost bel~enja vтemena pojedinih 
snimaka. . 

Snimanje- роттасеnја. - Snimanje mozete obav
ljati pomoeu astronoms-kih durblna, ako ih imate, i1i 
pomocu jednostavnih fotografэki·h aJparata. Za direktne 
snimke Sunca treba koristiti naj·manje osetljive ploce 
i1i film i snimanje obavljati sa najk.racim mogucim 
vremenoпi izlaganja. Ako imate povoljn·e guste filtre, 
stavi·te ih ispred objektiva. Izlozite li dnevnoj svet-· 
losti fi1m ili ,plocu ра · snima1k razv.ijete, mozete i sami 
doblt~ cmi,. n-eutralni, filtar pogodne gustine. Stavlja
juci ga ispred objektiva . probajte da dobljete dobre 

... direktne snimke Sunca. Ove prohe се vam najbolje · 
obezЬediti uэpeh u radu za vтeme snimanja pomra
cenja. Medutim u trenutku potpunog pomracenja iz
laganje prodиZite do З i . ~ise sekunada. P.retstavu о 
dиZini izlaganja za snimak koron·e oko ,potpuno·g ро-

Р - Polozajni ugao ractmat · od seveтne tacke Sun- -
ceva rUJba. 

п ., III IV 
v р v р v р 

150.5 113.9 254.2 217.8 99.5 73.9 
103.4 66.8 301.9 265.4 101.4 74.9 / 

165.2 129.1 238.1 202.2 98.2 73.5 1 
69.5 32.8 336.2 299.6 102.5 75.6 

1'10.0 73.9 293.6 257.7 99.9 -74.5 
147.6 112.4 253.4 218.4 .97.2 73.7 
108.3 73.3 292.8 257.8 98.1 74.2 
Ј48.2 113.8 251.2 216.7 95.8 73.2 
80.0 . 44.8 320.8 285.9 99.2 74.8 
39.9 
98.3 

112.5 
51.8 
72.6 
63.8 

4.5 2.3 327.1 100.4 75.4 
64.8 299.0 265.5 95.7 74.0 
79.0 284.4 251.2 94.9 73.6 
18.0 347.-4 313.7 97.3 74.7 
39.1 3214.5 291.3 96.2 74.4 
31.8 ззо:о 298.0 91.3 74.2 

mra.tenog SUIIlca najlakSe cete doblti ako s"a vasim 
fotografskim aparatom i va8im .raэpolozivim foto ma
terijalqm. snimate zgradu okrenutu ka zapadu uvece 
oko 30 minuta posle Suneeva zalaza ili ako oko punog 
mesece izla!ete plocu ptema neЬeskom svodu u nepo
srednoj Ьlizini Meseca. Zacrnjenje ploce Ьiсе priЬli
Zпo isto kao i od korone. Ne treba zaЬoraviti da sn~-
mak korone n·e mozete d'UZe izlagati od trajanja ,pot
pOOog pomracenja а to znaci i na mestima najpo
·voljnijim -kod nas, 'izlaganje ne m<>Ze Ьiti dlШe od dva 
minuta. Fotogtafski apaxat mora Ьiti na stati\ryl. · 

Kod dugih izlaganja ipOzeljno Ьi bilo sa fotograf
s:kim aparatom pratiti kretanje Meseca na nebeskom 
svodu . .Ako za to nemate I(Юse'Ьne uxedaje, regulatore 
za dnevno kretanj.e, bolje је instrument ostaviti na 
miru nego pqtresima ruikom pokvariti snim.ak.. · 

Kod kratkotrajnih snima,ka m<>Zete zaЬeleziti vre
me snimanja stQpericom. Postupak је slican postupku 
kod posmatranja kontak.ta. Pri okid.anju zaustavljate 
rad stoperice. Kod dugotrajnog ~izlaganja .stopeтicu 
stavite u . таd pri otvaranju objektiva. Kod .prekida 
izla·ganja oeitajte stanje stoperioe ne zaustavljajuci 
је u radu·. Stopericu cete zaustaviti u okru:glu minutu 
vaseg casovnika. Na taj nacin . ako od vremena vaseg 
casovnika odЬij.ete vтeme koje pOkazuje stoperica, do-

"blcete v:reine pocetka snimanja. К!ај snimanja ·mozete 
odrediti" ak9 na vreme ,po~tka -dodate oeitano vreme 
stopeтice u trenutku zavr8etka snimanja. Ovaj poda
tak се blti sa ne8to manjom preciznosti od ostalih 
vremenskih podatak.a. Ukoliko nemate stoperice vre· 
me . mozete zaЬeleiiti i pomoeu vaseg ·casovni•ka. 

Skiciтan;e izgleda koтone 

Najzani-mЦivija pojava pri potpunom rpomra.Cenju 
је svakako iigled hromoэfere i korone oko s~ca. 
Pojavu је moguce videti samo za vreme tтajanja·. to· 
taliteta. Zato је potrebno imati sve spremno da Ь1 se 
izgled korone mogao na vreme skicirati. U ovom sl~
caju nije vaZ.na precizriost beleifmja taenog vremena 
kolirko preciznost izrad:e sk.ioe. 

Da . Ьi skica Ьila sto p.recimija . Astronomsko dru
stvo »Rџder . Bo8kovic« stampalo је ka.rtioe koje se 
mog·u dobiii ро oeni od 8 dinara komad (slika З). Kar
tica је pred.videna da slu.Zi !kako za skiciranje izgleda 
korone tako i za skiciranje izgleda delimienog pomra
~enja i posma'tranje pojedinih kontakta. · Za delimi~0 
pomracenje i kontakte smatrajte da Vam najveci J,a"ug 
na kartici pretstavlja spoljnu ivicu Sunca. Ako ima~e 
du·rbln, na jed!noj kartici mozete pre poretka .dell
micnog pom·rac.enja uneti polйZaje vidljivih' peg~. Na 
drugim ka-rticama . oznacavacete izglede faze pomra
cenja za pojedine trenutke kao i ta&e kontakta ро 
polйZajnom- uglu·. Zato је potrebno 4а svaki posma
trac i-ma nekoliko kartica kao pomOcno sredstvo za 
olaksavanje -pri posmatranju. 
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. Oko ~u.nca mogu se .i malim durbinom, . а ne.kad 
1 slobodnll'I?- . okom zapaz1ti na-rocito v.elike protu;be
ranogce ~ ~bll~u m~~ih ·crvenih pla·menova. Kartica Vam 
om ucu~.e а n~ihov poloiaj na Suncevom koturu 
un~::~f sab?ikOVOlЗJ?hOm taeno.Scu. Ako vasim . durblnom 

- zatt-- I е о :1. ov1· plamenova nacrtajte · · . 
sto vise ipaZnje. 1 щеgа sa 

Venac Sunceve . atmo~feтe Ш Suncevu. koronu u 
razn.o ~оЬа Sunceve akt1vnosti vidimo do razlicitih 
otsoзanзa od Sunca Kako је aktivnost s 
danз·u а р х : ·unca u ора-

. '. . omra~..:~зe u ranim juta-rnjim casovima na 
kartю1 ~е. pi'edv1deno u-crtavanje· pramenova ko;one 
ро ... P~lozaзno:m. uglu do otstojanja od dva Sunceva 
precшka о~ IVtc.e Sunca. Medutim ako se ona ne vid · 
tako d~le.ko, pr1 c.rtanju mozete uzeti da Vam pr ~ 
tackast1 krug pretstavlja ivicu su.nca odnosno Mese~~ 
и t~enu~u pomrac~ja. Obratno, ako se korona bud-e 

. n~I~ala 1 do 5 S~cev~h preenika od ivice, tada, kroz 
~etlr1 tacke u naзmanзem krugu povucite kr g k · ~ 
се V~ш pret~ta~lj~t~ ivicu Meseea. u tom sl~caju 0~ 
novoз raz:ner1 do .1v1ce k~rti~e imate sa svake strane 
5 ~UJll?evi·h ~~nika. Na~Vfeea uglovna otstojanja do 

"" koз~h зе za~elezen? prosћranje korone iznosi 10 Sun
ce~Ih pr~cnt~a, а~1 ovako povoljne· uslove mi sigurno 
n-ece!Do. 1~atl Р.'Г1 posmatranju ovoga Suncevog 0 _ 
mra·cenзa 1z nas1h krajeva. !Р 

Skiciranj.e izg1eda korone trebalo .bl da Ьude . 
v~rno sВ: P?зavo:n. Medutim vтemena za vemo pre
sllkavanзe I~a. 1~vi.Se malo, svega oko dve minute 
na centralnoз Iш1з1 po~racenja (Split - Nis). zato је 
p~trel?n~ .~Posao obav}Jati grupho. Recimo da grupu 
c1ne сећr1 posmatraca. Prvi posmatrac skicira izgled 
и kvadrantu od о 0° do 90° polozajnog ugla. Drugi u 
kv~drantu ~ 90 do 180°, treci od 1800 do 2700 i cet-

. vrt1 od 270. do 360° stepeni. polozajnog ugla. Crtati 
treba ·brzo ~ sa unapred odabranim skra6enim ozna
kama za Ьозu: :Ьledo эrebrnasta s, Ьledo narandzasta n 

- crvenka~ta с, 1t~. OЬlast, koja izgleda da ima nave
den·u ~озu, okruz1te i u sredinu stavite skracenu ozna-

. ku ~озе. Bledo srebrne zrake ·oЬeiE!Zite na krajevima 
.s~r~llcom. O~atite painju i na razliku sjaja u poje
~m1m ~Ьlasћma . :k?rone. Pri tom nacrtajte oЬlik рс)
заvе poзacanog sзаза, а · sa dvostrukim znakom za boju 
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ob~I-eZite ·da se oV'de radi о poja!Canom sjaju kor 
Pr1 tom stalno imajte u vidu· da је minut kratak ~е. 
treba brzo crtati. 1 а 

d :k~t~ .se · ~avтSi pomracenje svaki се clan О'М•n 
opun1 1 SVOЗ crteZ rprema t • . о~~е 

posmatraca iz grupe i ро ~е ~ podac~~a ostalih 
crtez veran Potnun crte" secanзu provenћ da li је 

• • l:' z. uz oznaku clanov 
sva.k:I posmatrac dostavlja posebno na ad . а grupe 
Beograd Ast .... 1. ·. resu. . ' ronom;::щ.o dru8tvo »Ruder В<>Вk ·с 
~1na _7. Najb~Ije. i najvemije radove obja~~~~olu
~..:asop1su »Vas1on1«. 

Posmatranja dolaska i odZaska senke 

Kretanje ~enke mog ·, · kih pl . d . . uce з е zapaziti samo sa viso-
. ... аnша ·g е зе dobra prozimost i dalek vidik 

~ps_te. uzeto senka nailazi sa zapada i odlazi na istok 
vaseg mesta posmatranja. Kretace se brzinom 

1 km!se.c. Da .Ьiste је zapazili uocite pred nastщ:> ~d 
potp~og pomracenja narO.Cito svetle objekte n аnзе 
padnoз strani hoz:izo~ta i to na otstojanju od 20 ~i~~= 
meta~~· Dobro bi bllo ~о bi~te ove objekte snimili 
Р!_е 111 posl~ pomracenзa radi signumije identif'k -
С1Је. Kretanзe senke ·ЬeiE!Zicete sa stopericom N ~ !1. 
senka је rasplinuta ·зх. · а 1v1c1 ... b't' · . · · · ' ' · ра 1 ~..:ezavanj.e svetlog objekta 
moz: . 1 I 1 ~~stepeno, naтocito ako su rdavi meteo
r?l.~~1 ?sl~'Y1. 1 slaba providnost. Serlku mozete za -
z1t1 1 sшm.It1 1 na oЬiacima Deo oЬiaka zah , ра 
kom з· е · dl' · · vacen sen-. . upa. J1VO crne Ьоје. Zbog ~etanja senke iz-
na~ ... nзega IZgleda vam da ~е oЬiak sa nevremenom 
spu:s~~ na vas ogxomnom- Ьrz1nom. Pojava з· е з· ~,1. . 
budlз1va. cm.o uz-

U~ol~o vаЗа ··grwpa raэpolaZe veeiffi brojtem :foto
grafskzh; ~p~rat ... a ~ogli blste .podeliti objekte prema 
zapadnoз . 1 zstocnoз strani i to tako da se snimc· 
dva ap~rata ~eklapaju. Pred trenutak potpwюg 1 Р~: 
mr~.Cenзa svakz posmatra.C · pravi nekoliko snimak 
s t1m sto .се .posmatrac u 1cijem је polju vida najЬliz~ 
svetao obзekat (na daljini 4-5 km) poceti snimanje 
na :4--5 · s~kunda P~ed. potpuno pomracenje. Ne zabo
rav1te da зе kod ov1h snimaka preciZпo belezenje vre
mena vaian podatak. 
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Неком датом месту овај редослед нИзаља појава 
се прилаrо}ја~а тако да се размак у времену од П 
до IП контакта фиксИра према дољој таблици, из
рађеној за нека места no подацима Ј. Л. Симовље
виhа: 

Трајаље тоталитет а (време · од П до III -онтакта) 
за нека места у нашој земљи 

Дубровник . 1m 51'= 111' 
Сплит 2 15 = 135 
Титоград 1 28 = 88 
Задар 1 37 = 97 
Мостар 2 20 = 140 
Пеh 1 56 = i16 
Пљевља 2 22: = 1~ 
Приштина 1 54 = 114 
Сарајево 2. 01 = 121 
Јајце О 44 = 44 
Крушевац 2 23 ::;:::: 143 
Ниш 2 26 = 146 
Ваљево 1 16 = 76 
Крагујевац 1 57 = 117 
Неготин i 47 = 107 

На пример, ако посматрач у Нишу зна време 
почетка потпуног nомрачеља (тренутак другог кон

такта), додајуhи н~ ово време 146 секунди, добија 
време кад треба да очекује крај тоталитета (тр~~и 
контакт). Ако још претпоставимо да он поседузе 
неки фотографски ,. инструмент . на стативу и има 
у програму израду серије снимака помраченог Сун
ца, сним~е мора тако распоредити да1 први (одмах 
после П контакта) и последљи (непосредно пред IЏ 
контакт) буду намељени снимаљу хромосфере и 
протуберанаца, обично са експозицијама испод једне 
сЕкунде, да снимци ближи средини помраче~а буду 
намељени унутраш:Ерој корони са експозициз ама ,до 
неколиКо секунди, док сама средина помрачеља 
треба да буде резерв~сана за снимак даље коро~е 
са експозицијом од 10 до 30 секунди. Пожељно ]е 
да се ооај Сflимак РадИ са екваторијалноr постоља 
са часовним М.:еханизмом. · 

Или, на пример, nосматрач у Сарајеву, опре
мљен маљим рефрактороiVI и погодним ча~овником, 
који је ставио себи у задатак да региструЈе време
на контакта и визуалне детаље у корони, од укуп

но 121 sec, првих двадесеТак секунди после . поема
траног другог контакта може да употреби за измену · 
свог окулара или за макакву инструменталну опе
рацију и за необавезно уочаваље ХЈ?ОМосферских 
детаља. Око 80 секун,ци смео би да употреби за ски
цираље коронаЈiних детаља, а двадесетак nрследљих 

секунди намениhе опет летимичн<;>м посматраљу хро
мосфере и протуберенаца -и концентрисаном очеки
ваљу наступаља треhег контакта. 

Међутим, посматрач у Јајцу, на прим~, морао 
би ових · четt>десетак секунди да уnотреби углав
ном за осматрање једне појаве. Ако ос:матрач посе
дује инструмент за · визуално посматраље, то би 
могли бити коронални детаљи. Ако нема инстру
мента, посматрач може своју пажњу пре тотали
тета да оријентише на кретаље Месечеве сенке, а 
за време видљивости короне, да скицира љену си

луету И оnшти изглед. 
Наравно, да се набрајањем nримера не могу 

приказати све могуhе варијанте аматерских програ
ма који зависе од расположивих инструмен~та и 
склоности појединаца, али се као општа ориЈента
ција у планираљу времена може истаhи правил? : 
сваки објекат или појаву треба посматрати У наз
повољнијем тренутку. Овq, свакако, наi;>очи:то важи 
за појаве које је аматер изабрао за своЈ главни по
сматрачки програм. 

- На први поГлед изгледа необично да је при 
посматраљу помрачеља ·сунца, као чисто оптичке 
појаве, баш у пголеду економије времена, за сваку 
препоруку употреба савременог регистратора звука 
- магнетофона. Прво, магнетофон може бити упо
требљен приликом помрачеља као региструјуhи 
инструмент, документарни И."!!И репортажни, наме· 

љен посматрачу nојединцу, маљим поематрачким 
· групама, или само као репортажни, у случају ма

совног посматраља. И друго, магнетофон може бити 
уnотребљен ка·о · програмски инструмент за поједи
начно посматраље или колективни програм м~какве 
групе. 

Појединац или маља посматраЧка група којој -~ 
је при руци магнетофон, треба на љега да рачуна 
првенствено као на региструјуhи инструмент, и то 
универзални ' региструјуhи инструмент који бележи, 
како откуцаје неког секундног часоm~ика праhене 
бројањем, или само бројаље секунада, тако и лична 
запажаЊа nосматрача која се могу усмено саопшти
ти. Незнатним треНЈИНгом сваки посматрач може се 
увежбати да на магнетофону региструје и тр~е 
појаве .(напр. тренутке контакта) са задовољавазу
hом тачношhу. За ову сврху је корисно да магне- "' 
тофон снима при максимално] могуhој брзини тра~е 
а .да се љено дешифроваље, читаље, или тач_ниЈе, 
репродукција, врши при неколико пута маљоЈ бр- . 
зини траке при чему се неколико пута повеhава 
тачност процељеног положаја сигнала за посматрани 
трецутак у односу на суседне сигнале часовника. 

Мака:ква, усмена запажаља једног посматрача 
магнетофон идеално бележи. За таква регистроваља 
у мањој груnИ' посматрача један магнетофон се може 
употребити само ако се унутар групе обезбеди пар
ламентарност, · тј : извесна дисциплина у редоследу 
саопштаваља својих запажаља, док за велику груnу, 
магнетофон може да да само репортажу о поема- . 
траљу. 

Други вид употребе маrнетофО!На при посматра- · 
љу помрачеља, тј. љегове употребе као програмског 
инструмента, засн~ва · се на могуhност~ да се на 
траку претходно издиктира приближна временска . 
скала у облику низа секунада, почевши од друго~ -
контакта nомрачеља као нулте секунде. На оваз 
текст суnерпонира се усмени потсетник ~а низ . по
сматрачких радњи, распоређених по свозим назпо
вољнијим почетним тренуцима, а, евентуално, и 
опште, кратке Примедбе које се односе на цео ток . 
појаве помрачеља. · · 

Као програмски Инструмент магнетофон се мо
же усnешно применити nри. nојединачн11м посма
траљима и при заједничком, истовременом nосма

траљу ма-коли~е груnе посматрача. Ова последља 
околност, тј. могуhност употребе магнетофон а као 
директног руководиоца или дир~гента посматраља 

неке групе нестручних и минимално nрипремље

них посматрача Сунчевог nомрачеља, ствара повоз;ь
не услове за сваку (нпр. цросветну) о~ганизацщу, 
која поседује магнетофон, да организуЈе за груц~ 
својих чланова (ученика, питомаца и сл.) веома 
садржајно, рационаљно и -ефикасно nосматраље ове 

ретке пој аве. 

Следи пример једног таквог општег, школског,_. 
или туристичког магнетофонског програма за nо
сматраље потпуног помрачеља 15. П. 1961. Магне
тофонски тек.ст: 

- Други контакт! На левом рубу Сунца могуhе 
је запазити узани ореол црвенкасте боје. То је хро- _ 
мосфера. Шири, беличасти ореол је корона. 

- 13 (секу-нада) 
-14 
- 15 
- 16 
- Ниже слојеве хромо.сфере постепено покрива 

М&щ . 
-22 
-23 
-24 
---- Горљи ·слојеви хромосфере можда местими-

чно npepa~ajy у високе буктиље исто тако пламене 
боје. То су nротуберанце. 

-34 
-35 
-Зб 
-37 
-38 
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Хромосфера је покривена! На левом рубу 
Сунца остају само nротуберанце. 

-42 
-43 
-44 
-45 
- Свуд· око МесечеЈ;Sог руба треба, евентуално 

заnазити сјајнија места у Сунчевој корони. ' 
- 62 
-63 

64 

Какве је боје корона? 
68 
69 

Каквог је облика данас корона? 
-73 
-74 
-75 
-76 
-77 

. - Корона је веома nростран омотач Сунца. За
. nазите до којих упадљивих звезда се простире 
њен сјај. 

-86 
-87 
-88 

- Нај сјајније )небеско тело лево од Сунца . је 
nланета Меркур. 

-95 
___;_ 96 
-97 

--=---------~ ·----------·03 

...:_ Горе, десно је сјајна звезда Алтаир, још 
више и лево је сјајнија Денеб, а у зениту најсјај
нИја Be'ra. 

105 
- 106 
- 107 
- Хоризонт није тако таман као небо над нама. 
- 111 
- 11~ 
-113 / 

- Иза десног -Месечевог руба појавиле су се 
nротуберанце, а за љима и хромосфера. 

- 119 
-120 
-121 

- Пажња! На зидовима иза вас nојавиhе се, 
можда, "летеhе сенке"! 

-128 
-129 

Треhи контакт! 
- "Летеhе сенке", . вероватно · пролазе! 
- Затим, на источној страни хоризонта по-

стеnено нестаје тамна Месечева сенка ... 
Овај програм је, очигледно, рађен за трајаље 

тоталитета од 130 секунди. За места са краhим раз
маком између 11 и 111 контакта програм се мора 
сажети или редуцирати. 

При коришhељу nрограма овог типа, важно је 
благовремено (са закашљељем маљим од једне се
кунде) nуштаље магнетофона у рад у тренутку дру
гог контакта. 

.А. Куби-чела 

Експедиција за помрачење Сунца 
од 1936 године 

Астрономско друштво "Руђер Бошковиh" на
.ме~ава да ОД својих чланова образује две експ~'ди:.. 
ЦИЈе за посматраље nомрачеља Сунца од 15 фебру
ара 1961 године. Експедиције би отишле у област 
тотал.итета, једна свакако на Хвар, а друга негде у 

· Србизу. Ако све буде онако као што се · nредвиђа 
обе ексnедиције биhе опремљене инструментима з~ 
више врсти nосматраља, а иЗврстан број чланова 
Друштва ПРЕТХОДНО he се обучити да ЊЈ,fма рукује. 

С обзиром на оnсежне nрипреме, на време за
,, nочете, може · се1 очекива•rи да he ексnедиције имати 
rспеха, уколико он зависи од онога што астрономи 
могу nредуЗети. Унапред се, међутим, не моЖе знати 

., да ли he им временске nрилике бити наклољене 
и· . неhе ли- можда у отсудном 'тренутку - Перу
нови об.лаци зак.лонити _ светли котур Световида-
Дажбога и тако учинити узалудним све љихове 
напоре;. 

Поводом ових припрема за посматраље nомра
чења Сунца, нек'И старији астрономи чланови Дру
ш:ва изразили су жељу да се они млађи обавесте 
о Јед-ној ранијој експедицији за посматраље помра
чења, nрвој која је била у на:щој ~емљи органи
зована. Дољи редови, написанИ на основу објавље-
~них nодатака, старе архиве и сеhаља, претстав~ају 
одзив . овој жељи. · 

Помрачеље Сунца о коме he се говорити дого
дило се 19 јуна 1936. Астрономско друштво, осно
вано nрво као удружеље студената астрономије бео
l'радског универзитета, постојало је у то време јеДва 
неwто више од две године, а љегов часопис "Са
'l'уРн" био је у другој години свога излажеља. Рад 
У- ~РУштву, започет без скоро икаквих средстава, 
!Чfзе био лак, али је Друштво · ипак наnредовало 

· Эахваљујуhи nожртвованости својих чланова. По
}.fрачење Сунца од 1936 бидо је прва појава на небу 

која је nружила нешто више могуh:ности да се рад 
Друштва и јавно манифестује. 

Наведене године Друштво је имало на распола
~аљу доста велику просторију у Балканској улици 
qpoj 4 (џецанин), па су се у љој два пута недељно 
окупљали чланови. На једноме од тих сасТанака, 
на две до три не·деље пре помрачења, док се рас
прављало о томе како би се помрачеље могло иско
ристити ради популарисаЊа астрономије, неко је 
предЛожио- вероватно Ћорђе Николиh- да чла
нови ради посматраља оду некуда ван Београда. 

Чланови ексnедиције на ос~атра-чници. С десиа на 
лево: Николиh, Јанковиh, Е~аиуел и Ла'Нtдсбер~ са 
суnруг-о~. 
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Разлог за о~о био је тај, што је у ~реме почетка 
помрач~ња Сунце било вео~а близу хоризонта: по
мрачеЊе је почиљало 16 мИнута после изласка 
Сунца. Лако се мог"'Iо претnоставити да he београд
ски хоризонт у то време бити замагљен, па се 
помрачеље, или бар љегов почетак, _неhе моhи по
сматрати или he посматрање бити отежано. За 
место по'сматраља изабрана ј~ Авала. Иако близу 
Београда, претпостављало се да he услови посм~
траља са ње бити много повољнији. Уосталом, ниЈе 
ни било средстава за неко даље nутоваље. 

Чланови ексnедиције ua ос.м.атра-чиици ('liеобјав
љеии сии.м.ак) . .С десиа ua лево : Е~tаиуел, Николић., 
и Јiаидсберz са cynpyzo.м.. 

За учешhе у "експедицији" пријавили су се 
Ъорђе Николиh, Павле Емануел . и Ненад Јанко~иh: 
Неки другИ чланови који су се првобитно загрезали 
зэ. ово ;нису се појавили у отсудном часу. На два 
или три Дана пре помрачења дош~о је у просто-

. рије Друшт~а Димитрије Ландсберг-, '"кога · дотле нико 
од члано~а није · позна~ао. · 

- Данима ~ас тражим, рек'ао ј е; а нико не 
зна да ми каже где сте. 

Ландсберг, аматер фотограф и астроном, имао 
је'.јещан_ еклипсограф - апарат за снимаље. помра
чеља. Апарат је сам начинио и управо га зе за~р

_·шио, па је желеq да га приликом овога nомрачеља 
испита. Али .пошто се бојао да би Сунце могло бити 
. Заклољена облацима, желео је да његово nомрачеље 
снима из авиона. За ово му је била . потребна пре-
порука неке организације, да би _МУ· на основу ље 

... војска за ову сврху ,ставила авион на расположеље. 
. Сада је, међутим, било сувише касно за обав~ање 
свих административних формалности око добизаља 
авиона, те Ландсберг одлучи да се придружи екс
педицији која he -посматрати са Авале. rз;ако се, 
сасвим неочекивано, број инструмената . ко)има he 
експедиција располаrати повеhао · од два ~а тр_и. 

Еклипсограф који . је Ландсберг ·. нюЈравио са~ 
стајао се од дрвене кутије . која . је на ·предљо] 
страни имала уграђен објектив, а на задљу се м:огла 
поставити касета са фото:Графском плочом, испр_ед 
које се, у унутрашњости ~утије, налазио ·. окулар 
са филтром. Филтар је био направљен на таз начин, 
што је неосветљена фотографсЈ{а плоча била ф~к
сирана, а· затим обојена · неком . онилинском боз ом. 
Ландсqерг је Имао на овај начщ~ направ~ене фил
тре разних боја и · густи~:~е. Н? кутији · сё нал.аз~о 
трюк;илац,, дурбин са малим увеличаљем. КутИЈа Је 
била постављена . на троножни статив и могла се 
обрта ти око вертикалнеи хоризонталне ·осовине. ·По
моhу уређаја за окидање-, скинутог са неког фото
графског апарата, : могла ~е · добити .. експонажа . плоче 
у жељеној . дужиnи. · · 

ДругИ инструмент био је ахроматични дурбин 
:жижне д·аљине 1()-2 cnt, са објективом пречника 108 
мм и окуларом који увел;ичава 60 пута. И он ј _е . био 
,,домаhе" израде, Наnравио га је Павле . Ем-сџ~уел, 
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тада студент астрономије. Цев . је била углавном од 
· картона, · углављена .· ,из_међу шшукружних . кракова _ 
виљушке чија се дрwка увлачила у троножни ста
тив. Инструмент .је на ветру nодрхтавао, али љега 
у време помрачеља ниј,е било. 

Само треhи инструмент био је фабричке израде. 
· То је био мали Галилејев дурбин, који повеhава 
до 48 пута. 

Не треба заборавити ни један собни термоме-
тар са нагарављеном куглицом. . 

Овако опремљени · чланови експедициЈе иску
пили су се на врху Авале 18 јуна по подне. Емануел 
и Јанковиh ишли су возом до Белог Потока, а пото~ 
пешке, носеhи оба дурбина, што због њи~ове тежине 
и велике вруhине није било много приЈатно. Успут 
су срели једног~ сељака који је дуго загледао nред
мете необична облика · које су носили, али ништа 
није питао. Следеhе-г дана, када је помрачење веh 
прошло исти сељак се нашао на врху Ава~е, и кад 
је чуо каква се појава · догодила дуго се _вазкао што 
за љу није знао. Помогао би - рекао з е - да се , 
инструменти пренесу и целу- но~ остао са . експеди- · 
цијом. Касније по подне сти~ао Је Ландсбе~г са су-_ 
пругом. Они су дошли аутобусом до подножЈ~. Авале, 
а одатле су .се попели пешке, нос.еhи своЈ доста 
тешкИ еклиnсограф. Предвече, такође аутобусом, 
стигао је Николиh. . . . 

Размотрен је це.џ:и врх Авале да би се нашло 
наЈПовољније место са којега he се посматрати. Из
гледало је да he најбоље бити ако се инструмен:r~ 
поставе у подно:Жју велике гранит~е плоче н_а КОЈОЈ 
се тада зидао споменик Незнаном зунаку. НИЈе би~-~ 
никаквих ињструмената за о.цређивање тачке Сун
воi' изласка, па је она оцењена од ока. Сутрадан се 
испоставило да је начињена велика грешка. . , 

Остало се да се сачека јутро. Летња ноh брзо зе · 
прошла у nосматрању неба, пошто су инструменти, 
били постављени и Проверени. У току .н~hи, око , 3 
часа ујутру, примеhен је један ве?ма сзазан болид. 

Пошто је свануло, ·очеки~ан Је с нестрnљеље_м 
излаз Сунца. потпуно чист хоризонт обеђ.авао зе 
успешно посматрање. Међутим, мало пре излаза 
Сунца примеhено је да се оно при самоме излазу, 
а ни доста времена после излаза, неhе видети са 
изабране осматрачнице, јер he ra заклањати дрвеhе. 
Члано'ви експедиције одмах су. се растрчали на. све 

_ стране да пронађу место са којега Ц~ се цела п_оЈ_а~а · 
моhИ 'видети. Оно је нађено иза бараке У КОЈОЈ ]е 
војска која је :Градила сnоменик, држала машине ,и 

_ алат, ~а су инструменти тамо пренети и п_остављен:~ 
И nоред · ове непредвиђене журбе, све зе било 
време готово: дурбини сnремни з~ визуелно посма-
траЉе, а еклипсограф за _ снимаље: .. . 

· Када се СунЦе nоја.ви:ло изброЈане су nеге коЈе 
су се на љему виделе расnоложивим инструме~тима: 
Било . их је 28, које веhих које мањих. Затим )е ~~ 

. сматран први додир и цели ток помрачења,_ а ило 
времена су вршена снимања. Све време небо Је ~ 
ведро на велико задовољство посматрача - КОЈИМ~ 

• . · и·с,купљеuоrа света. труд нИЈе био узалудан - а и . _ 
Јер иа·ко је било рано и на врху Авале, око инстРЈ_ 
~на та нашло се двадесетак грађана и ' нешто .в Ј 
ника. Сви су са занимаљем пратили ток поЈаве,_ 

. nостављали питања и гледали кроз дурбине. nex 
Пошто је помрачење прошло и постигнут ус 

· едициз·е вратили 
·који је очекиван, сви чланови .ексn . . ставио 
су се у Београд војним камионом кози им Је 

. ова на споменику, · на расположење уnравник рад . · је 
изразивши претходно виШе пута жаљеље шт~ ниби 
знао да he чланови Друштва доhи на Авалу, ;~ре · 
их заједно са инструментима ~ превезаво до Р ја 

Тако се завршила ова прва ~аша експедиц~а~ 
Добијени снимци и резултати обзављени су У " _ 
турну" (1936, бр. 6-7), ~ајед~о са посматрањиматд~~а 
гих ч.цанова и снимцима козе су они послали. ~иnи 
додати да ·су_ чланови Друштва правилно пост~ер ·се 
што су ради посматраља О'QIШЛИ на Авалу, Ј тolt 
због облачности из Београда н:ије могао пратити ато

. целе1 пој.аве. · Зато · ваљда· ни Астрономска оnсерв _ 
· аљу овога по рија није имала успеха у посматр . · 

м~ачења. ·н: ,Jcиiкoвuft 
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SUNCE 1 JONOSFERA 
Uvod 

Jonos.fera је jako jonizovani predeo atmosfere 
koji omogucava odrzavanje veze рошоси radiotalasa. 
Don-ja gгanica ovog predela pocinje neg.de oko 70 km 
iznad povrsine Zemlje. Go.mja granica, na osnovи 
istrazivanja pos1ednjih godina, је prilicno pomerena 
. и vi~inи i vi:Se se ne :Га сиnа do 600.-700 km, kao do 
neda:v:rю , nego se ra.CU!Ila и polцpr'ecnicima Zemlje i 
smatra se Ца ,Oostiz·e visinu 'do !Preko pet polupreOO.ika 
tj . preko 30 000 km. Predeli najjace jonizacije nalaze 
.5е do oko 500 km i, иstvari za o·dг.lavanje radioveze 
kor-iste se bas ovi .predeli. U nasem izlaganjи mi 
cemo se t1!glavnom ob1-acati na ove .predele jonosfere. 

Prvi nagovestaj о postojanjи jednog provodnog 
sloja v~soko и atmosferi .dao је jos 1878 god. skots·кi 
naи,cnik В. Stиart (Б. Stewart) pokиsavajиci da obja
sni. dnevne promene Zemljinog -magnetskog polja. On 
је · pretpostavljao ·da neg~d-e и gornjim predelima at
mosfeгe ,postoji neki sloj vaz·duha koji provodi elek
tricitet. Kretanje ovakvog vaz·dиha и polju Zemljinog 
magnetskog polja trebalo Ьi da stvara elektricne strи
je, koje bi . opet proizvodile magnetska polja, koja Ьi 
trebalo da izazivaju иосеnе dnevnoe promene tokom 
magnetriih merenja. Ova ideja је Ьila isиvis·e neve
rovatna da Ьi јој neko tada poklanjao potrebnи pa
znjи· . Krajem proslog veka Nikola Te-sla је и svojim 

· eksperimentima sa ra·diotalasima izrazio pretpostavku 
da postoji jedan pгovodan sloj и atmosferi koji . Ы 
omogпcivao prostiranje radiotalasa. 

I pored ovih najavljenih pretpostavki ipak sи na
u:cnici Ьili iznenadeni Markonijevim иspelim иspo
stavljanjem гa-diov:eze izmedи Engleske i Amerike 1901 
god. Sva dotadanja teorijska rasmatran.ja prostiranja 
гadiotalasa su иkazivala na ·neшogи.cnost ovakve veze, 
јег se иvek polazilo od pogresne petpostavke da је t1 
gornjim pгe-delirna atmosfere potpиni vakuum, ·da se 
talasi prostiru pravoliniski i cta· se iza horizonta gube 
и ргоstоти. Da bi obja·snili Markontjev eksperiment 

· am-ericki nau:cnik Keneli (А. Е . . Kennelly) i engleski 
naucnik Hevisajod · (0. Heavisi-de), nezavisno · j·edan od 
drиgoga, s·и pretpostavili 1902 god. da postoji . и atmo
sfeгi jedan provodan sloj koji је и stanju da reflek
tuje radiotalase nazad na Zemljи. Medиtim posto nije 
postojao nikakav ekspeгimen,talan dokaz о postojanjи 
O\'Og sloja ovo m:LSljenje nije rnnogo иzimano иrobzir. 

u toku prvih dva·deset godina ovog veka sva pa
znja је -blla obracena na prostiranje ra·diotalasa veli-

. kih talasnih dиzina, preko par stotina metara, i veli
kih snaga zracenja. Јо~ 1920 god. ·и Americi је Ьilo 
dozvoljeno radioamaterima ·da eksperimentalno rade 
s-a ra-dio'talasima cija је talasna dиzina kraca od 
2~0 m, . ј ет је vla·dalo -misljenje da kraci talasi uopste 
n1su pogodni za radiovezи na vecim · гastojanjima. 
Medutim, tokom tih godina radioainateri ' sи postigli · 
uspeh koji је prevazisao sva ocekivanja i Ьiо zago
netka za p}noge strи.Cnjake. Sa svojim radiostanicama 

·male snage, sa radiotalasima od oko 100 m talas.ne 
duzin.~ uspostavili sи vezu izmedu Amerike i Еvгоре, 
а zatim 19.24 god. i najdaljи mоgиси vezи izmedu 
Evrope i . N ovog Zelanda. . 

Svi eksperim-enti koji su vrseni и to vreme uka-
-zivali su da је odrzavanje ra·dioveze uvel;c bolje nоси 
nego ·danjи, sto је ostajalo bez objasnjenja . . Ustvari 
~гоk ovih pojava Ыо је jonizovani deo atm.os.fere, 
koga su prvi риt eksperimentalno otkrili engleski 
naиcnici Apleton i Barnet (Е. V. Appleton, М. · А. F. 
Ba~ett), decem:bra 1924 god, kad su izveli merenje 
koJe је pokazalo da radiotala:si jedne иdaljene ra·dio.:. 
stanice dolaze pod иglom iz atmos-fere. Tada sи utvr
dili da se · prelamanje radiotalasa i povracanje na · · 
Zemljи rrioralo ·desiti na visini od oko 1()-0 km.· Uskoro 
~osle ovoga, leta 1925 god., sи am€ricki naucnici Br eit 
~ Tjuv (G Brei( М. Тиv:е) potvrdili ovo otkrice saljoиci 
llnp·иsle radiotalasa veгtikalno u atmosferи i mereci 
yrem.e koje protekne ,dok se ne vrati reflektovani 
1'111puls,- ·uzimajиci da је :b·rziiia prostiranja impulsa 

.ravna · bгzini svetlosti и praz.nom prostoгu i da је 
stalna za celo vreme риtа . Ovaj njihov princip mere
nja visine provodnog sloja је danas opste иsvojen 

~metod· me.гenja jonosfere i иstvari је Ьiо preteca da
nasnjem radaru: 

Posle ovih eksperimenata koji su pokazali posto
janje/ provodnog sloja и atmosferi nastao је ·period 
ozblljnih naи·cnih stиdija о prostiranjи , radiotalasa ро
пюсu ovog sloja kao i proиcavanja samog ovog slQja. 
koji је ро predlogи engleskog naиcnika V. Vata 
(Wattson Watt) nazvan jonosfeгa. Nadeno је da је 
jonosfera,' kao sed·iJSte slobodnih elektrona i jona, di
sperzivna 'za ra·diotalase razlicitih talasnih dU.Zina, 
tj. ·da је indeks prelamanja radiotalasa zavisan od 
gиstine jonizacije jonosfer.e i od frekvencije talasa. 
Tako је nadeno da za radiotalase iz .podrиcja srednjih 
i kтatki'h tala,sa in·deks 'J)relamanja је шanji od jedi
nice tj . i·n!deksa ,ргеlаmс:щја .u slobodnom p-rostoru, i 
da se radi toga radiotalas и jonosferi savija i reflek
tuje nae;a1d na z,emlj.и. Pri vertikalnom UJPada·nju talasa 
и · jonosferu nad·ena ј-е jednostavna .relacija izmedu 
frekvencije f r.eflektovanog talasa u c/s i guJstine e1ek
trona N u jonosferi ро kiuihnom metru, kad se zane
mari uloga magnetskog polja Zemlje: · 

N = 1,24 . 10-2 • f 2 

Ova naom rela-cija оmоgисије odredivanje g.иstine 
elektгona и j.onosferi. Pri visim frekvencijama indeks 
prelamanja је blizak j-edinici, radiotalasi prodirи kroz 
jonosferи i od~aze u prostor. Ovde је potreb-no nagla
siti da elektroni igraju Ьitnи нlоgи и prostiranj-и ra
diotalasa kroz jonosferи, dok joni kao mnogo · tezi 
uop3te se ni teorijski ni prakti-cno ne mogu ·'u:zimati и 
obzir. 

. .Sada _ је raz.иmljivo ·da jonosfera igra Ьitnu иlоgи 
t l prostiranjи kratkih radiotalasa (talasne · dиZine od 
10 do 50 m), i ·da ona иstvari omogиcava nji'hovo pro
stiranje na velika rastojanja. Da•njи ona prigиsиje 

radiotalase srednje talasn-e duzine i sprecava im pro
stiтanje na veliko rastojanje. Tako na pr. и Веоgгаdн 
danjи ne mozemo da primimo ra-dio Lји'Ьlјаnји, dok 
nocu jonosfera omogи•6ava prostiranje ovih talasa na 
mnogo veca rastojanja. Као ~to је poznato . поси se 
mogu da ,рriшаји radiotalasi па srednjim · talasnim 
dиzinama sa veoma и·daljenih mesta ·daleko van nase 
teritorije. Rad'iotalasi talasne dи.Zine krace od 10 т 
ро pravilи prodiгu kroz jonosferи i guЬe se и pro
storo. 

Sastav jonosfere 

U ovom jonizovanom -delи atmosfe-re jasno se ra
zlikиju nekoliko slojeva koji sи izrazi_tije jonizovani 
od s.voje neposredne okoline. Na sl. 1 ·dat је jonogram 
koji prikazиje tren·иtno stanje jonosfere jednog let
njeg ·dana iz.na·d Beogгada. Ovaj jonogram је · dobljen 
pomocu ;иredaja izradenog и Institиtи »·Mihailo Pu
pin«, koji ·salje vertikalno иvis i•mpulse radiotalasa od 
1,5 Mcls do 17 Mc/s, prima reflektovane impulse, be
lezi ih na zastorи katodne cevi i snima ·na film. Ovaj 
janogram ј·е ustvar1 filmski s~imak zastora katodne . 
cevi za vreme гаdа ovog иredaja . Na a:pscisi sи e1ek
troп.skim putem uiCrtan·e belege celih megacik1Jusa и 
sekundi pocev od 2 ·do 17 Mc/s. Horizontalne lin-ije 
pretstavljajи visinu na svakih 50 km, i dobljene su 
takode elektronskim .putem. 
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st. 1. - Jonogram jednog nor~atnog t.etnjeg dana do
Ьijen vertikatnim merenjem зosfere t.zna~ · Be?gr~da: 
Jasno se raztikuju stojevi Е, Ft i Fz, kao t. sporadt.c"!'t. 
stoj . Е •. Usted detovanja Zemtj.i'1tog тag-n:etno~ роtз~ 
pr.imecuje se cepanje radiotal_asa na ordt.nern~. (fo) t. 
ekstrao1·dinerni (fx) и . Ыizini kriticnih frekvenct.з~ . st.o
jeva Fз. i F2 Na stici se zapaza d~tum. sa ube~ezent.?'"' 
m.inutom, satoni, danom, mesecom t godt.'1tom snt.manзa. 

Na ovom jonogramu se jasno vi~e tr:i sloj.a. 10~ 
km iznad Zemlje је sloj Е, zatim V1se щеg~ зе slo~ 
F

1
, а najvi.Si је sloj F2 koji se u ovom sluc~JU nal~z~ 

na visini od 390 km. Iz ovog jo~?gram~ se зasno V1~1 

da Е sloj odЬija rG\diotalase koJ.1 vertlkal.nc;> up~~aзu 
sve •do frekvencije 3,9 Mc/s, koJa se -naZiva kт1t1Cnэ. 
frekvencija ovog sloja, i obelciava sa foE. Talase 
visih frekvenoeija ovaj sloj propust~. Za ~.eme ovog 
meгenja pojavio se i sporadicni sloз Е., k.oз1.vse n~e-: 
dovno pojavljuje i koji se nal~i na. pr1.Ьllzno .. 1stoJ 
visini kao i Е sloj, а reflektuзe ra?.!Otalase. С1Је su 
frekvencije vise od kriticne frekvenc1зe ~ slo~a; Izve
sne radiotalase izmedu 4 i 4, 4 Мс/з- .~vаз sloз зе iPOt-

. puno- reflekto~ao, а vise. frekven'C!Je do ~,3 Mc/s 
(foE.) је delimiooo pro:pust10, tako da ~ zapaza pored 
sloja Е. i vi.Si sloj Fз.. Sloj F) reflektuзe tala~~ $Ve do 
frekvencije 6,3 Mc/s svoje kritifue frekyencчe (foF1). 
Talasi vi.Sih frekvencija prodiru kroz щеgа ~ reflek
tuju se od sloja Fz. Najzad, s~?j Fz refl~t;t·зe t.alase 
sve d.o- svoje kriti.ene rrekvenci]e foFz ~оЈ а IZnOS~ 10,4 
Mc/s. Svi talasi v:iJSih frekvencija prod1ru kro~ JOOO
sferu { odlaze u pтostor. Na jonogramu se zap~a raz
d'Vajaje ra•diotalasa и slojeVima Fз. i F!!. Ova розаv~ na
staje шled delovanja Zemljinog ma~etnog. -J;>Ol]a na 

. prostiranje ra•diotalasa IU jonizovanoз si1~1. Usled 
raiZdvajanja talasa dobljaju · se ро dve ikritl~ne f~ek
vencije. Ranije navedene kriticne frekv'e~c1зe pr1p~
daju tz. ordinemom talasu na cije iJ)rostiranзe n~ deluзe . 
ZJem:ljino magnetsko IPOlje, ~ ~i t~la~ se naZlva. ek
straoroinemi koji је pod зak1m uticaзem .. Zemlj~og 
ma•g,netskog polja i cije se. kriticne. frekven~]e o~eleza
vaju sa fxFt i fxF2 za sloзeve Fз. 1 ~2. Razllka ~zmedu ' 
kriticni:h frekvencija ordinemog 1 ek~tr3:ordшern~g 
talasa za bilo koji sloj је ujedno i mera заЬnе Zeml]l
nog -magnetskog polja ·u jonosferi. . . . v • . • 

Na ovom jonogramu se ne v1d1 JOS'. зedan . s~o~ 
gusce jonizacije, koji se nalazi ispod Е ~lоза na .VISШ1 
od oko 80 km iznad Zemlje. Ov~j ~~~Ј se ~~z1va ? 
sloj i ustvari se in·direktn? primec~J}~ SVOJ1offi d~~- 
stvom slaЬljenja jacine rad10talasa шz1h frekvenct]a 
tj. dиZih talasnih dиZina. . . 

р0 svom hemiskom sastavu зonosfera Је u svom 
donjem ·delu pretezno sastavljena od molekula azota 
i kiseonika, а u visim predelima se pored mole~u1ar
nog azota nalazi i kiseonik u atomskom staщu. Na 
vrlo velitkim visinama se lllalazi i azot u ato:n:skom 
stanju. Cestice- gasa u ~?~osferi . sи u ~epтe~idno~ 
sta•nju kretanja. Na povrsшн Zemlзe .t?-a~az1 s'e oko 10 
molekula gasa u ku:bnom metru, kOJI зure ~rosecnom 
brzinom od oko 400 т. u sek.un.di, а sudaraзu . se p~o
secno 109 puta ро molekulu u jednoj ~elro~d1. U зo
nosferi sэ visinom pritisak opada, а ttme 1 ;noleku
larna gustina 'gas-a kao i uc~tanost su·d~;aщa. Та~о 
se nalazi ·da IU sloj-u Е proseC.no ima 6 . 1~ neutraln1~ 
cestica ро m 3 i da је ucestanost sudaraщa ~~о 1,6. 10 
u seik.undi, а ·u sloju F2 ima ,proseeno 2. 10. n~tral
nih cestica ро m 3 i ucestanost su~a.rnaщa зе .oko 
6. 102 u sekun·di. Gustina elektrona зе veoma z~;r1~na 
ne samo od sloja nego i od doba dana, go~sщ~g 
doba, godine а sve u zavisnosti .. od S~ca, щego~h 
relativnih 1polozaja prema Z.em.l]I щegovog staщa 
zracenja. 

Obra.zovanje jonosfere 

Moleku1i eleщenata koji se nal~e u at~osfe~i 
sami .ро sebl su elektricno neutralш. Ро ~vоз1~ :<ћ
menzijama i , najveci molekul ne prel.azt vellcm~ 
1о-1 ст u precniku te pod: dejstvom radiot~las.a, kOJ1 
su oЬicno du.Zi od 10 -metara nece pretrpetl шkakvu 
fizioku promenu. Medutim, ako na t~~v ~tom (mo
lekul) deluje elektromagnetni · talas CIJa зе. ~a~a~n~ 
dиZina reda velici•ne atoma (ili ~ol~kul~) ll1 ЗО:S 1 
manja kao sto је slucaj sa ultralзub·1castlm zracun~ 
sa S~ca cija је talasna duzina manja od 400 .1~ 
ст, tada poja-va direktno~ del~v~ja. elektromagn:a= 
nog talasa ri.a . atom dolaz1 do 1zrazaзa. Do ovog 
kljucka se do5lo eksperiment3:lnim . radom, .kako sa 
ultraljuЬicas?m zra•?im~~ tako 1 sa ~os _kra~~ :;~L 
tromagnetsk1m zractma kao sto su ik.s 1 .g 
Nacin delovanja ovih zraka ~а Э:tom зе :Ь10 povod. za 
postavljanj.e jedne nove tеопзе tз:, kv.antz:-~ meh~~:~ 
Mi se nar..avno ovde necemo upustat1 u 1Z аgащ 
teorij~ ali"ce:n{o ipak uk:ratko izneti kak? on: s:f~tr~ 
da se ~гSе kretanja e!ektrona u atomu 1 ,~а· о ? rzl 
do pojave jonizacije jednog ato~a, d3: .Ь1 narredlZ. ~
ganje jonizacije atmosfere kao cellne bllo preg nl]e. 

Elektr~i 'se u atomu krecu ро izvtesnim puta: 
·n. ama od koji'h svaka ima svoj odreden e~ergets~~ 
n~vo Prilikom kretanja elektrona ро . takvoз ~utan]l 
ne ~si se nikakva izmena energije, .n~go. se ta Izme~a 
vгSi jedino kada se elektron pomen 1~ зedne putanзe 
odredenog energentskog nivoa u putanзu drug~g en~
getskog nivoa. Prilikom prelaska elektrona ~~ ~eke _ 

l'ne, utanje u unutarnju iz.atoma se zracl е -
tS!pOr, omJag~tna - enermja ucestanost1 odredena ро. zakonu 

0
.. Ь' ek' lektron 1Z unukvantne mehanike, а ·da 1 .n , 1 е . · . . 

trasnje :putanje pre8aQ u spolзnu energetsku P'l;ltan4~ 
sopstvena energij а elektrona tre~a da se яоvеса. gi. е 
se de-Sava na taj nacin sto se vrs1 apsorpc~з~ en~k з .. -
оd nekog . spoljnjeg elektromagnetskog а asa , 0]1 
upada u atom. 

Na osnovu zakona kvantne mehanike ј~~ elek
tromagnetni talas је и stanju da p~ene е . ron s~ 
jedne unutrasnje putanje u vi.Su spolзnu _put~fJ~:~~i 
ako raspola~e. ucestanoscu koja od~~;~~~o~: . . Tala si 
izvestan IЩn1mU~ tzv. osnovn~ ·а је potrebna za 
manje ucesta.nosti od o~ovne, ОЈ. k k lek-
zeljeni skok elektrona, ?е m?gut d~~~:z~v~g~ sfrane 
trona ma'kako .da su veliikog ш e:n.z1. . · , е 
ako је :ucestanost talasa jednak~ ll1 vecc; od o~n~:e 
u.Cestanosti, talas slabljeg intenz~te.ta mfc:j:~~z~rugu 
elektron da skoci s jedn~ unutra nзе _PU , . d'
spoljnu. U veHkom broju atoma .ьrоз ~kokova u Је 1-
nici vremena је .proporcional~n ~~tenz.1t~tu pos~alf~o 
nog talasa, a·kO se pretposta:r1. da Ј~ ~:оз atoma 0 

0
_ 

veliki da se mogu upotreb1t1 statistl'cke meto.de р . 
smatranja Jedan elektromagnetni talas d?volзn? V:~ 
soke u.Cestanosti ne samo sto се Ьi~i и staщu da Ј~ u 
elektron pokrene iz jedllle p.u~tan~e и .d~ugu spo зNn а 

~ . . da elektrop. sasVIm 1zbac1 1Z atoma. nego mo~e 1 . . t manз· en za 
ta · naCin se desava da dob1зamo а om ~ .. 
j~~an negativni elektron, tj. atom post~зe ~z1tl~~-~
·onizovan а negativni elektron se nalaz1 saSVl.m sl. 
bodan и 'prostoru. Ukoliko delovanje .zrak~ ~ dal]~ 
ti·aje mogu.Cnost da posmatrani a.tom 1zgub~ 1 dfg..: 
elekt~on је mnogo manja nego da зedan dr~g.1 n~u r.~a ~' 
lan atom iz.guЬi svoj prvi elektron. Da Ь1 J~niZ~Cl] 

0 bila kompletna tj. da Ы se neki at~ oslobod10 s o~
svih elektrona, potrebno је da upadn1 tala~ ~ud~ ~~ја 
bltog inteziteta, da Ы se tako ·komp~nz1ra а ez , i 
negaЏvnilh elektrona ·da. se vrat~ poz1t1vn~m1 ato~~rn da na taj nacin obrazuзu opet Jedan neu ra an а , 

1 

Ш molekul. . 
Proces povraca•nja elektrona jonizovan~m a~om~ 

zove se rekom.Ыnacija. Mo~cnost dad.se k~vrs~a~~i 
komblnacija u nekom gasoVItom telu 1re: . о. . _ 
kako od broja oslobodenih elektro~a . Р? . зеdш1с1 .~ 
premin·e ta:ko i od broja jona Р? зеd~шс1 .zaprem:·ь 
Ako pretpostavimo da је i broj зоnа 1 Ьrоз slobo N
elektrona isti ро jednom kuЬnom metru, na pr:t·v~ 
ta·da se se Ьrzina rekombinacije elektrona sa poz1 1

. 

nim jonima moze prikazati iz.razom а. N2 gde зе 
а koeficijent proporcionalnosti tkoji mozemo zvati kc;>· 

! • 
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efi·cijentom rekomblnacije. Ovaj koeficijent tj. mo
guenost rekombilllacij е povecava se ako se gustina 
gasa, u ovom slucaju atmosfere, poveeava, pO.Sto 
srednja sloЬodna putanja elektrona opada i usled toga 
mog.uenost sudara elektrona i jona је poveeana. Pod 
·srednjom slobodnom putanjom podrazumevщo · pro
secnu dиZinи puta na ·kojoj se elektron ne sudari ni 
sa jednim telom . .A!ko se proces jonizacije nastavlja 
tj. gustina jonizacije N ,poveeava, brzina · rekombina
cije naglo raste i konacno se dolazi do jednog stanja 
dinaшiC:ke ravn·oteze u kojem је broj elektrona koji 

_ se vrate jonizovanim atomima jednak broju elektrona 
koji napuste neutralne atome. Ovo stanje dinamicke 
ravnoteie moze se ovako formulisati jedino ako је 
ukupan iznos jonizovanih atoma mnogo puta manji 
od ukupnog broja atoma u posmatranoj sredini, za
tim ako se ъ>retpostavi da iz atoma ~lece samo ро 

· jedan elektron i ako se pretpostavi da је brzina joni
zacije prqporcionalna ukupnoj gustini sredinE!Ь tj. 
ukupnom broju atoma {molekula) na jedinici za.pre

. mine. 
, Ovo .prethodno· izlaganje о joniza:ciji atoma po
mocu elektromagnetnih talasa шe>Zemo sada da pri
menlmo na prikaz nastanika jOIIla i slobodnih elek
trona и jonosferi za slucaj zracenja ultraljublcastih 
zraka. Ako '-uzщ.emo da se Zemljina atmosfera nalazi 

,. и je<inoj stabllnoj vezi sa Zemljinom povr.8inom i da 
,; se zajedno obrce sa Zemljom, tada се Stmcevi zraci 

Ыti najjaci kad је Sunce u zenitu, а najslэ:Ьiji kad је 
Sunce pri zalasku Ш pri izlasku'. Takode mozemo 

' posmatrati samo jednu u~cestanost iz ·citavog spektra 
ultraljubicastih ucestanosti. . 

Elektromagnetmi talas -dolazeci sa ·spoljnje strane 
"" atmosfere, ulazi u nju, prouzrokuje jonizaciju i tim 

radoni predaje jedan deo svoje ukupne energije elek
tronima i na taj nacin Ыvа oslaЬljen. Ukoliko duЬlje 

е prodire, utoHko је manje u stanju da jzvr5i joniza
ciju. Пkoliko- se pretpostavi da је atmosfera sastav
ljena od jednog . sloja iste gustine, izaslo Ьi da је 
gustina jonizacije naj'reca pri vrhu atmosfere i da је 
sve -manja i manja ukoliko se ulazi duЬlje na dole, 
sve dok se ne stigne do jepnog sloja gde је elektro
magnetni talas toliko qslaЬljen da nije vise u stanju 
da proizvede i:kakvu jonizaciju. 

Medutim, posto stvarna gustina atmosfere nije u 
oЬliku sloja jednolike gustine nego је, ·kao sto smo 
videli, pri povrsini Zemlje . gu.Sca а . u oЬlasti jonosfere 
reda, i ukoliko se posmatra veea visina utoliko је sve 
reda i reda, ultraljuЬicasti zraci koji dolaze sa Stmca,· 
ulazeci u razreden sastav atmosfere prolaze kroz nje
ga bez nekog narocitog jonizujueeg dejstva i neoslab
ljeni. Ulkoliko zract prolaze duЬlje u atmosferu 
nailaze sve cesce na viSe i viSe molekula udaraju u 
njih i poC'inj·u da izazivaju jonizaciju i ujep,no Ыvaju 
sve vise oslabljeni. Na svom daljem putu,. 'i ako pro
diru u sve niZe slojeve koji su gusci, ipak ne mogu 
da vгSe tako -jaku jonizaciju, jer . је jacina ~aka 
znatno opala, usled slablje:nja koje је izazvao joni-
zovani sloj kroz koji takav zrak mora da prode. Na 
taj n-acin vidimo da је u uslovima stvarne atmosfere 
jonizovani -sloj takvog sastava da је negde u sredini 
maksimalna gustina jonizacije а na krajevima, kako 
gornjem tako i donjem, gustina jonizacije manja. Ako 
se uzme jos u obzir rekom·blnacija, koja је mnogo 
veca ukoli:ko z.raci ·duЬlje · ulaze .u sloj, opadanje g·u
s~ine jonizacije prema dole od jednog dela sloja mak
sunalne gustine mnogo је C>Strije i jasnije izraieno 
nego opadanje gustine jonizacije kad se ide na vi.Se 
gde је sve veca i veca razredenost i samim tim i 
rekom:blnacija sve manja. 

. Mi smo dosada uglavnmo dali pregled obrazova
nзa. jednog jonizovanog sloja u atmosferi u ~lucaju 
~ .. ~а Sunca· dolarze 'tйtraljubicasti zraci jedne talasne 
~Ine. M·edutim, posto dolaze zraci Citavog spektra, 1 
~~to se atmosfera sastoji od atoma i molekula razli
\:ltlh elemenata i njihovih jedinjenja, delovanje ovill 
zr~a Ьiсе odredeno ranij·e poiJ1enutom osnovnom 
~estanO.Scu za svaku vrstu atoma Ш molekula. Tako 

. se srnatra da jonizacija sloja F uglavnom nastaje · 
· Usled delovanja na atom kjseonika ultraljubicastih 
~~а talasne duzine od 910 angstrema (1 angstrem 
."-о т) ili krace. Smatra se d~ niie frekvencije 

__ ________ _ to~ 

deluju jonizujuce na atomski i molekularni azot u 
;predelu sloja F. Jonizacija u predelи sloja Е (100 km 
iznad Zemlje} smatra se da nastaje Ьilo jonizovanjem 
molekularnog ki·seonika ultraljublcastim zracima ta
lasne duzine izmedu 910 angstrema i 1000 ang., iЬilo 
pomocu delovanja nekih Х zraka sa Sunca talasne 
durZine reda oko 100 angstrema. Za talase izmedu 300. 
i 900 angstrema smatra se da ne mogu duЬlje da 
prodru kroz atmosferu i zato ne mogu da deluju na 
stvaranje sloja Е. · 

Sto · se tice sloja D postoji vise pretpostavki i 
jed!na od njih је da jonizacija azotnog oksida nastaje 
u1tra ljublcastim zracima talasne duzine od 1300 ang
·strema, i da је ova jonizacija Ьitna za sloj D. 

Elektromagnetna zracenja sa Sunca igraju Ьitnu 
ulogu u stvaranju jonizacije jonosfere a-Ii ne i jedinu. 
Postoji korpu·skulamo zracenje sa Sunca, kad sa iz
vesnih oЬlasti Suneeve povrsine mlazevi protona i 
jona dolaze u atmosferu Zemlje i tom prilikom uticu 
na jonizacijи goгnjih predela, UJglavnom sloja F. Za
tim postoji jonizacija иsled delovanja шeteora, sto је 
veoma jasno uoceno :pomocu radara. ·Ova jonizacija 
ne nastaje neposredno usled visoke temperature mete
ora_ nego uglavno-m usled шolekula koji su · se isparili 
iz njeg:a. Smatra se da sporadicni Е. sloj nastaje 
usled kosmicke prasine, :k.oja pada u: nasu atmosferu 
u vidu meteora, koji se ne vi·de na svom putu. Joni
zacija Ьi mogla da nastane Ьilo neposrednim sudarom, 
zagrevanjem ш ultraljuЬi.Castim zracenjem sto vec 
zavisi od velicine cestice pra:Sine. Ovi uzroci joniza
cije su _ neosporno znatno slabljeg dejstva od ultra
lju'Ьicastog zracenja sa Sunca. 

Regutarne promene и jonosferi 

Obzirom na Ьitnu ulogu ultraljublcastog zracenja 
sa Srunca na stvaranje jonosfere jasno је da promena 
relativnog polozaja Sunoea prema Zemlji tj. jonosfeтi 
IPOYlaei za · sobom promenu jacine joni2acije. Vrlo 

i . su uocljive dnevne promene kriticn:ith frekvencija 
(gustine elektrona) sloj·eva jonosfere. Na sl. 2 i 3 su 
prikazane dnevne srednje mesecne promene krit. frek
vencija slojeva и ]onosferi iznad :1;3eograda. Iz njih 
vidimo .da sloj . Е postoji samo •danju, stvara se, uju
t~u, naj-gu.§Ci sastarv elektrona .ima oko podne i nestaje 
posle zalaska Sunca usled rekombinacij-e. Zlllaci, po
nasanje sloja Е tacno sl'edi relativne /POIO.Zaje 'Sunca 
prema Zemlji QPsti geografski raspore:d jacine joni
zacije sloja Е је simetrican и odnosu na lokalno 
podne, kad је Sunce u najvi.Sem polozaju. Za vre-me 
ravnod·nevnica najveca gustina sloja Е је iznad ekva
tora, а sv·e manja k~ko se ide prerpa po\ovima. Na
lazi se da је promena jacine jonizacije sloja Е pribli
zno srazmerna cetvrtom korenu kosinusa ugla koje. 
Sunce zaklapa sa zenitom. 

Ponasanje sloja Ft је veoma slicno pona.Sanju 
sloja Е s tom razlikom sto је znatno vi.Si i poseduje 
vecu gustinu elektrona а zimi oblcno ne postoji, jer 

- s·e spaja sa slojem Е2. Inldirektno dobljeni podaci о 
jonizaciji sloja D, koji se nC!-lazi ispod sloja Е, takode 
ukazuju da је ponasanje ovog sloja slicno ponasanju 
sloja Е tj. danju postoji sa ma.ksi-mumom jacine joni
zacije oko podne, а nocu nestaje usled rekomblnacije. 
Geografska raspodela i sloja F1 i sloja D је istovetna 
kao i za sloj Е, sto znaci da sva tri sloja Ыtno zavise 
od relativnog polozaja ·Sunca prщna Zemlji. 

Као sto pokazuje sl. 2 dne'V'Il'e pramene sloja F2 
su jasno .uocljive, pogotovu zimi. U tom pogledu se 
ovaj sloj ponasa isto kao · i ostali slojevi jonosfere, 
s tom razliokom sto njegov ·maksimurn jacine joniza:.. 
cije dolazi ne:Sto kasnije od maksimuma za ostale 
slojeve. Jedna vazna razlika u poiias·anj·u ovog sloja 
је u tome sto ovaj sloi postoji i za vreme noci. Ovo 
,Se objaSnjava time sto је U ViSOkim predelima atmo-
sfere razredenost velika ра је rekomblnacija rela
tivno spora, tako da uvek zaostaje izvestan jonizovani 
sloj sve do izlaska Sunca. 

Medutim, postoje i.zvesne pojave u ovom sloju 
koje ga bltno razlikuju od ostalih slojeva. Iz sl. 2 i 3 
jasno se vidi da је jaCina jonizacije ovog sloja veca 
zimi, kad se Sunce manje zadrzava iznad horizonta, 
nego leti kad је Sunce znatno duie iznad liorizonta. 
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Sl 2 . З.- Dnevne srednje mesecne prom~ne kriti~fl:ih 
fr~kv~ncija i virtиelnih visina slo~e1?a · и JOnosfe~t ~~ 
nad Beograda za vreme jant~ara t Јиlа 1959 g~ •. F 
vreme z.ime sloj .F1 ne postoji, zapaza se samo S ОЈ 2• 

ci ·а se visina tada belezi samo slovom F. z~. vre~e 
le~a danjи postoji sloj Fl. Kriticna frekvenctJa sloJa 

ova .pojava se tl..1inlaci ј~о~ ~P?te:zom ·da z~ vreme 
leta iako .Sunce mnogo vi.Se JOШZUJe JO~osfe~uF1 st~~~a 
i s1oj F 1 •deo atmosfere gde se na1az1 slo] 2 о 1 . . о 
se zagre{e, ·da se и•s1ed nag_om~1ane ~op1otne ene~g13e 
siri ta-ko da se иkирnо роvесаще Ь·Г~]а ·~lektr?na 1pak 
smanji •РО jed'inici za;premine. О';ОЈ h1potez1 se za
шera da · је cиdno, da kad se vec povec~no. z~gr.eva 
atmosfera, zai.Sto se ne poveeava srazm:erno 1 JOOIZa-
ciono de1ovanje Sиnca . ·v . 

Jedna drи·ga anomalija koja karakter1s~ s~OJ .~2 
је и tom.e sto njegov geografski raspored з~ш1zа~13е 
nije pravilan kao za ost.~~e s1ojeve. ~ m~s~a ~~~ 
geografske sirine а razll•Cl~ev. geo~ra~sk~. ~UZine . 
1oka1nog podneva nije ista засш~ зошzас1зе, и s1ис~з.и 
sloja Е jacina Ы blla istq.. Zat1m, na eikvatoru ~ще_ 
najveca jacina jonizacije. s1oja F2 ~ego u pr~~ll;na 
koji se nalaze oko dya·deset step~n}. sev~rn? 1 .~иz~о 
od geomagnetskog ekvatora, а: заеюа зошzаС1Је з: 
smanjena nad sa-mim magnetsknn ekvatorom. Eksp: 
rimenta1an rad је иkazao da Zem1jino. ~gn~tn~ роЧе 
igra veorria vaznu u1og~ ·и r-asporedи .засше зошzас1зе 
s1oja F2, ·sto nije s1и.саз za osta1e s1oзeve . · . · . 

Cikliene, jedanaestogodisnje promene ~ь.rоза. Sи·z:э.
cevih .pega, koje se prate VeC prek~v st.<:> godina, 1gra]и 
veoma znacajnu иlоgи . u visegod1sщ1m prom.enama 
jaCine .jonizacije jonosfere. Za v~eme f!laks1m~~a 
sиnce'\rih pecra jacina jonizacije s1озеуа Ч. JO~osfen зе 
znatno veca ьnego za vreme min~~a: ~ad1· toga s~ 
smatra da .predeo и ne.posrednoз- ~bllz~ш pega zra~1 
znatno vise и1tra1jи:blcastih zr~a neg-o. pr~~eo g. е 
nema ovih pega. Interesantno зе da vаr1зас1зе Ьrоза 

d dana do dana kоз· е ·mogu da Ьиdи veoma pega, о · 1 

' • v. . · · · · :f е 
vel'ike, ne иtiси znatnije na зас~u. зош~ас1зе зonos е: 
od dana do dana, jer jacina зoniZacaзe na pr. s1o]a 
F2 u podne . ostaje- priblifno .ist.a tokom dva-uzastopna 

ВАСИОНА Vl\1, 1960 . .број 4-

li 
1 ' 

~ ~ ....... .......... / ..., 

1""' ~ r" .... !Ј.-~ ~ ~ 
1 1 

Е Ј 
~ 

-

.1 
~ 

.... • --.. ~ Fi 1 -
..... 1'1"" 

F{ 1 -~,.... 

~ 
"_ 1 

Е 
1 i' 'tJ'r""" ~~ 

~ ~ 
., 

Ј 
,.. ., 

~' ~ 
~' ~ 

~ ~ .. . ..; 'q' 

~ 1\ј 

.. 1>' 
1' . 

О() OR. ""- 06 o.t lo ( .(,! l!l. 14 G .. :го !22. 
VREI"''E. U CASOVII1A 

]lll 1959 
Е zimi је nesto . manja . nego t:ti, medu~i~ za sloj F! 
. obratno leti је znatno manJa ~~go z.t~t. Za vrem<e 
Је ' kr•ticnih frekvenctJa ·sl.oJa F2l ~o~orn leta promene • х t исаЈ 
dana nisи tako jako izrazene kao ;')to Је о s 

vreme zime. 

· ' · ь · ga ne d N. srecmje mesecne promene ro]a ре .... . 
ana. . .1 klu bltnu koгe1aciju sa promenam-a u .ukazщu :na ne . atra dvana:esto-me

jonosferi. Med·~tim, .ka·d se. posm "h а i kritic-
secna srednj~. vre~_nost~1·b~oзa J~~~~~:i z~~dreden sat . 
nih. frekvenc1зa n·eлog ~ оза u · . 1 odudar-
dana tada se ·do1azi do ilzvanredne .1шеаmе. 'Pk ·t·"'n~:•· ' ь · suncev1h ·pega 1 r1 1~.; 81 
nosti iz~~u. ova:kvog ~оза 1 4 је prikazan dijagram 
frekvenc1зa зonoSifere. а 8 · . ь · sиncevih .. 
koji poka.zиje оvи povezan?~t Izr~dи F ·> r~~~a·d mesta 
pega i kriticnih frekvenc1]a . s .оза - Ьrоја 
S1au (S1ogh) u Eng1eskoj . za ~!klus prom~~ cuje 
pega od 1947 do 1958 ~od. Iz d1]agrama se p~m~rofa . 
da postoji lineama zav1~~ost ?d nUJle ра ~~ес~је kao 
pega od oko 190. Za vec1 .1;>-ro~ p~ga ~е Р . а1·е po
da 3· е -nasta1o izvesno z.as1cenзe зonosf.e~e, 1 ? ~ aci·J·e 

· . с' ava з· асшu зошz vecanje Ьrоза !Pega ne pove . - ·
1 

za 
jonosfere. Ovo zasicenje se ро ргv.1 p~t ~ар~~1 ~ega 
vreme pos1ednjeg maksim~a . b·ro~a . иnсе-у1· ci ро-
1957~58 god., jer ovaj mak~I.mиm ~е Ью na]ve 
znat za pos1ednjih dve sto.tшe godшa. 

· . ·d·.. а ~1 ~ Pose·dovanje jednog ovakvog .1Jagram .vise 
· · ~ . ...:.~ ·d· t nз· е зonosfere za omogиcava da se .prt:<uV1 1 8 а v . · erenja 

meseci иnapred za n·eko -mesto g~de · ~u vгse~a ~h р. ega 
"d · Ь ОЈ а Sиn•CeVI jonosfere, jer је pred:'1 аnзе .~ r v, . o.Sto postoje 

mogu'(:e izvrsiti sa. ve11ko~ tacnoscu, I? . е а . . :М:e
rezи1tati · posmћtranзa · 19 ciklиsa, .S~nceVI~Jd:ti pro
todom иporedena ci~klu~a moguce зе ~r ·m omocu 
secan tok promene . brc:;>~~ pega, а sam~~. tla Ј;. sioja 
dijagrama sa s1. 4 1 kr1ticnu fгekve~~J1:1 . nih d·nevnih 
F>J iznad posmatranog mes~a. .Iz uo 1 rik~m tacnoscU 
'i mesecnih promena mog'иce Је sa ve · а .jono
predvi-deti сео tok promene, reg~'larnog · stЭ:JlJe • ·bazira 
sfe·re za ·n~i mesec и budu<:nosti. :r;ra ovom s 
danasnje veoma razvijeno i; prakt1cnd. vrl? 
predvidanj_e :stanja • jonosfere za odre lvaщe 
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voljnije frekvencije radiota1asa za иspostav1janje 
adrzavanje ze1jene radioveze. 

Pored ovih redovnih promena stanja j-onosfere iza
zvanih promenama re1ativnog pЬiazaja Sиnca prema 
zem1ji i promenama broja pega, postoje nag1e, kratko
trajne promen•e jacine jonizacije · jonosfere izazvane 
nagHm proшenama zracenja sa Sunca. Nag1o pove
canje и1tra1jublcastog zracenja sa Sиnca praceno 
оЫ.сnо vid1jivim Ьleskom - flerom, izaziva jako joni
zovanje . s1oja D, sto stvara znatno prigusenje radio
ta1asa. Nekada us1ed toga mogи svi radiota1asi koji 
se koгiste .u radiosaobracajи da Ьиdи иgaseni i tad 
nastaje potpиn preki!d radioveze. U to-m s1ucajи na 
jonogramи sa s1. 1 ne Ьi se zapazio nikakav ref1eks iz 
jonosfere. 

Snazne erupcije elektrizovanih cestica sa Sиnca, 
oblcno najce8ce и vreme maksimиma Sиncevih pega, 

- stvaraju nag1e i znatne poremecaje jonizacije · jono
sfere, 'koji mogJu •da· trajи ;ро n-ekoliko dana. Kad ove 
cestice ·dopru do Zem1jine atmosfeгe . one sи и· svom 

. ' kretanjи podvrgnиte delovanjи Zem1jinog magnetnog 
ро1ја. Neke od n'jih se okup1jajи oko magn.etni'h po
lova Zem1je, g·de. oЬraz·иju poznatи ројаvи po1arne 
zore.· Neke nastav1jaju ~da okrиze oko Zemlje stvarajиi:i 
kruzne struje и visokim prede1ima atmosfeтe. Svojim 
kretanjem ov-e cest!ce izazivajи nag1e promene Zem
'lji'no.g ·magnets:kog ро1ја, :koje se opet odra-Zavaju и 
jonosferi, nag1im smanjenjem jacin-e joni·za-cije s1oja 
Ђ, i nazivajи se jonosferske bure. Radiosaobracaj za 
vreme jonosferske Ьure moze da bude delimicno Ш . 
potpuno onemogиcen: 
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SL. 4. - Promene dvanaesto mesecnih srednjih vred
nosti kriticnih f ·rekvencija sloja F2 и podne i.· por1.0c 
u zavisnosti od dvana~sto mesecnih srednjih vredno
sti broja Sиncevih pega za Бlаи (Engleska), za period 

od 1947 do 1958 god. 
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P·romena maksimalne gustine elektrona .za 
Vrerne pomracenja Sunca. Vertikalnim linijama, crt

su dati trenutci pocetka, sredine i kraja total
. nog pomracenja. 
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Proucavanjи ovih iznenadnih pojava posveeuje se 1 

poseb-na paznja, jer stvaraju ve1ike poremeeaje и 
radiosaobra-cajи . Nazalost jos do danas ne postoji 
neka metoda koja Ьi Ьi1а и stanjи ·da · predvi'd:i ove 
poremecaje za izvesno dиze vreme иnapred . 

Pomracenje Sиnca i jqnosfera 

Za vreme ,potpu·nog Sиncevog pomracenja zracenje 
sa Sunca ne postoji i stvaranje jona је obи'Stavljeno 
za nekoliko m.ihиta. Za vreme ove retke prirodne po
jave postoji prШka da se izvrse eksperimenti, koji 
mogu .da bи·du veoma korisni ро svojim razultatiшa 
za deta1jnije proиcavanje struktиre jonos:feтe . . Ova 
merenja mogи da 'Cladu korisna obave5.tenja na pr. о 
prirodi jonizиjucЉ zracenja i njihovom rasporedи na 
povгsini S.и,ncevog vid1jivog di·s~ka kao i van njega . 
Ova merenja mo.gu ~da и1kaz·u na va1janost raznih te
orija о obrazovanjи jonosfere i procesa rekoшblnacije 
и razili'm s1ojevima. 

Odavno је pozarщto da g1avni cinilac jonizacije 
slojeva Е i F1 је и1tra1Ju~Ы.casto zracenje sa Sunca. 
Ova postavka је .potvrdena kako svakodџevnim me
renjem jonosfere, taiko i merenji·ma za vreme pomra..: 
cenja Sиnca. Medutim, и s1исаји sloja F2 izvor joni
zacije nije tako jasno odre-den~ Efekti pomracenja 
Sиn·ca и ovom s1oju sи cesto vr1o slozeni i obja.Snje
nje rezи-Itata meтenja је prШcno zametno. U ovom 
slucaju se mora иzeti za objasnjenj.e njegovih mani
festacija kretanje ·gasovitih masa и njemи za vreme 
pomtacenja. Posebnu teskocu и tиmacenju dobljenih 
rezu1tata pretpostavlja cinjenica ·da zracenje sa Sunca 
ро се1ој njegovoj IPOVГSini nije jledno1i.ko, а 'POsebno da 
izvor jonizacij'e -moze da Ьи'Сlе delimicno i van Sun
ceva diska. 

Na s1. 5 je .prikazan efekat pomracenja Sunca na 
jonosferи za vreme 30 јиnа 1954 god. u Norve-Skoj. 
Метеnја sи vrsena vertikalnim ·Oda·siljanjem impulsa 
radiotalasa и jonosfer-и i primanje-m ref1ektova,nih 
ta1asa. Merenje је pocelo jedan i ро sat pre potpunog 
pomracenja i trajalo је do oko sat i ро pos1e potpu
nog pomracenja. Sa s1. 5 se vidi da је ponasanje s1o
jeva Е i Ft veoma pratVilno. Postepeno Mesecevo pre
krivanje Sunca praceno је postepenim smanjivanjгm 
jonizиjиceg z-racenja sa Sиllica i jacina jonizacije s1o
jeva · и jonisferi је opada1a. Naj-manja jacina j_pniza.., 
cije s1ojeva Е i F1 је postign.иta neposredno pos1e na
stanka potpun6g pomracenja, а sa prestankom pot
pиnog pomracenja jonizacija је nag1o росе1а da se 
povecava. · Sto se tice s1oja F2 njegova j p.cina joniza
cije је takode opada1a sa smanjenjem povrsine zra- · 
cenja Sunca. Medиtim kod nj~ga је izrazen vr1o jasno 
znatno veci . vrem·eщski pomeraj i' izmed·u vremena 
potpunog pomracenja · SUill~a i minimиma jacine joni
zacije, а ta.kode је sa znatnim za~docnjenjem poveea
vanje jacine jonizacije. Ovo zadocnjenje . је pos1edica 
re1ativno spore rekomblnacije, koja је sve s.porija 
иkoliko је sredina reda. U predelu sloja F 2 је znatno 
rede nego и .prede1и s1ojeva Е i F1. Tek kad Ы re
komЬinacija Ьi1а vr1o velika, mnogo veea nego sto 
је и s1oj.evima Е i F1, desilo Ы se potpuno nestajanje 
jonizacije s1oja i to trenиtno sa nastankom potpиnog 
pomracenja. · 

·. Pomracenje koje се se desiti 15 feiЬrиara 1961 god. 
Ьiсе jedan interesanta.n prjrodni fenom-en koji се nam 
omogи·citi da deta1jnije ироz.nацю zblyanja и jonosferi 
iznad na·se zem1je, koja se vet ispitиje vise od dve 
i ро godine. 

Dr. Ing. Dejan Bajic 
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ПР~fИ СОВЈЕТСКИ КОСМИЧКИ ~. &РОП · САТЕВИТ 
Деветнаестог августа 1960 године са терито

рије Совјетског Савеза усnешно је исnаЈьен други 
космички брод на орбиту сателита Земље. Тежина 
брода-сателита .б~з nоследљег стеnена ракете-но~ 
сача била је 4.600 килограма. 

Основни задатак усnостављаља другог косми
ч.ког брода~сателита је био д~а nровера и уса
вршаваље система кq1и he омогуhити човекову жи
вотну делатност у васиони, а такође безбедност ље
говог космичког nутоваља и повратка на . Земљу. 

Сви задаци постав.;ьени овим ексnериментом 
успешно су решени. · Сва жива биhа која су била у 
космичком броду-сателиту успешно су враћена на 
Земљу. То је догађај историског значаја који је 
знатно nриближио време човековог освајаља nла
нетарног простора око нашег Сунца. 

\ . 

' \~ 
\ 
1 
1 
1 

Cxe.Ata лета и сnуштања дpy'to't совјете?Со't кос.Аtич'Коz 
брода-сателита. Бр'ојеви оз'Њй.чују: 1 - кочење реак
тивни.Аt .Atoтopo.At; . г- nутању сnуштања; 3- рејон 
nризе.Аtљења кабине и 'Катаnултираноz 'Контејнера 
(са ncи.4ta Бјелко.Аt и Стрјелко.Аt). 

Други совјетски космички брод-сателит ушао 
је у nутаљу која је веома блиска кругу с апогејем 
339 километара и церигејем 306 километара. Почет
ни период· обилажеља сателита око земље био је 
90,7 минута. Наги б nутаље nрема равни екватора 
био је 64 степена и 57 МЈ:1:Нута. 

Устројство кос.м.ичко't брода-сателита 

Други совјетски к,осмички брод-сателит састо
јао се из два основна дела: кабине и отсека са 
инструментима. 

У ка бини су се налазили: 

- апаратура која је омогуhавала животну де
латност животиља за време лета; 

- опрема за биолошке експерименте; 

- део апаратуре за . научна истраживаља (фо-

тоемУлсиони блокови и радиометар); 
- део уређаја система оријентације; 

- аnаратура за регистроваље понашаља ка-

бине за време сnуштаља (мерачи угловних брзина, 
температуре, шумова итд.; 

- аутоматски уређаји који · обезбеђују nризе
мљеље брода; 

- аnаратура за аутономну · регистрацију nода
та~а о · раду инструмената, а такођ.е и физиолош
Iшх података опитних животИЉа за време сnу

штаља; 

- катаnултирајући контејнер са два пса. 

У катапу лтирајућем контејнеру су се, поред 
два пса, налазили 6 белих и 6 црних мишева, ин
секти (мушице дРQзофила), биљке (традесканција), 
алга-· хлорела, гљив'ичасте културе- актиномицети, 
микроби и разно семеље (пшенице, кукуруза, nа
суља, Лука, итд.) 

Ван контејнера, у кабини брода-сателита, на
. лазило се 13 белих и 15 црних мишева, као и два 
бела nацова. 

У отсеку са инструментима космичког , брода-
сателита били су размеinтени: . ' 

· -- радио-те~еметриска апаратура; 

-аnаратура за уnрављаље летом брода; 

- део апарату~ за научна истраживаља (ин-
струменти за мереље космичког зрачеља и кратко..: 

таласног . зрачеља Сунца); 

- уређаји за терl4ичку регулацију; 

.:._ мотор за кочеље (успораваље лета). 

На cnoљainљoj страни кабине брода-сателита 
налазИли су се млазници и балони са сабијеним 
гасом система оријентације; делови научне апара
туре; антене радио-уређаја; ексnерименtалне суи- · 
чане батерије; као и термоизолациони систем ~а 
спречаваље сагореваља кабине за време сnушта
ља.. у зидовима кабине били су уграђени топло.-
отnорни илуминатори и херметички затворени 

улази. 

Састав ваздуха, вла:Жност и темпера~ура у ка
бини 'брода-сателита, који су неоnходни за норма
лан рад свих · органа оnитних животиља, регули..; 

са~и су . ~истемом реrенерације и системом термо
регулаци]е. 

Предаја информација о стаљу опитних живо

ти~а, физичким условима у кабини и отсеку са 
инструментима, као и о раду разних апарата' оства
ривана је радио.;.телеметријским еистемом. Овај си- ' 

стем радио је · на два начина: ' · 

Катаnултирани контејнер с~ животиња.Аtа из дpyzoz' 
совјетскоz кос.Аtичкоz брода-сателита. Бројеви озна· 
чују: 1 -- балон за С'Н.абдевање ваздухо.Аt; г -:- .м.е· 
ханиза.Аt за катаnултирање контејнера;. 3 -- радио· 

·nредајник 'Који е.Аtитује сиzнале ради лакше't npo· 
налажења сnуштеноz контејнера; 4 - сnецијал-ки 
аку.Аtулатор за наnајање уређаја који zpeje a.Atny.л,e 
са .Аtикроби.ма; 5 - аку.Аtулаторе; 6 -:- разне науч-ке 
инстру.Аtенте· 7 - зид коптејнера; 8 - реzистратор 

' кретања; 9 ....:.... . хер.Аtетизовану кабину са животиња.м.а; 
10 - .Аtикрофон; 11 - антену; 1г - вентиле удиса· 
ња и издисања; 13 - телевизис'Ку 'Ка.Аtеру; 14 -
01-ледало; 15 - вентил.ационе уређај е; _16 .--=- ayтoJtD.T 
за храњење животиња. 
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Сnољашњи . из'tлед катаnултирајућ:еz контејнера (изzлед с десна и с лева). 

а - неnосредном предајом свих информација 
на земаљске nунктове у тренутку прелетаља кос
мичког брода-сателита над љима; 

·. б - nамhељем (сакуnљаљем) информација с 
на!_{надном репродукцијом и nредајом тих информа
циЈа приликом nрелетаља брода-сателита над зе
маљски~ nун~товима. 

· На броду-сателиту налазио се радио-nредајник 
"Сигнал'' који је . емитовао на фреквенцији 19,995 
мегахерца. Он је служио за nренос дела nрикуnље
них информација и за испитиваље радио-телеви
зиске везе са сателитом. 

За посматраље понашаља опитних · животиља 
за време кретаља сателита, он је · био оnремљен те
левизијским системом тако да се на земаљским 

· контролним станицама неnрестано могло видети шта 
се у љима догађа. Разуме се, пријем телевизијских 
слика био је могуh само док сателит није зашао 
за хоризонт. Због тога је пона:Шаље животиља сни
мано и кинокамером на филм, са накнадним еми

.. товаље~ снимљених слика преко телевизијског си
стема. 

Управљаље космичким бродом-сателитом оства
ривано је утоматски, али и емитоваљем команди са 
Земље. 

Наnајање. електричном енергијом свих аnарата 
вршено је из хемиских извора струје, као и из 
сунчаних батерија. Сунчане батерије су биле раз
мештене на два полудиска са пречником 1.000 ми
лиметара, који су се окретали nрема Сунцу захва

, љу~уhи сnецијалном систему, незq.виtно од поло
ЖаЈа космичког брода-сателита. 

Лет и nовратак 

ПосЛе уласка космичког брода-сателита на за
дану путаљу он се одвојио од последљег степена 
ракете-носа ч а. 

Да би . сателит имао сталан nоложај у nросто
. ' РУ, да се не би тумбао, конструисан је нарочити 

- ?Истем. За време рада овог система оријентације, 
Једна оса сателита nоклаnала се са месном верти

, калом, друга је била нормална на раван nутаље, а 
Tpeha (уздужна оса брода) била је нормална на 

_nрве две и налазила се у nресеку равни месног хо
Ризонта и равни путаље . . Да је путања била идеа
щан круг, ова треhа оса би се поклапала са векто

-Ром брзине. 

Посматраље кретаља Другог совјетског космич . 
"Ког· брода-сателИта вpllieнo је са 92 станице распо- · 
Ређене на територији СССР-а .. Њима се придружи
ло nреко 300 иностраних посматрачких тачака. Све 
совјетске осматрачке станице одмах су nрикуnље
не информације аутоматски, по линијама везе, · сла
Јiе У рачунарске центре. Ове информације обрађи
ване су електронским ра;чунским машинама. За-

хваљујући томе, врло брзо су добијени rачни еле
мен:и стварне nутаље космичког брода-сателита. 
То Је омогуhило да с.~ даје тачна nрогноза даљег 
кретаља сателита и да се у nравом тренутку поinа
љу ко_манде за љегов nовратак на Земљу. 

За успеiпно извршаваље постављеног задатка 
морали су се веома тачно знати елементи стварне 
nутање сателита. Да се у мерењу брзине љеговог 
кретаља погрешило само за 1 метар у секунди, до
шле би до промашаја .riриземљеља за 50 километа
ра. Погрешка у nознаваљу стварне висине сатели
та над површином Земље за 100 метара, до~ела би 
до nромашаја приликом .спуштаља за 4,5 киломе
тра. Да је правац вектора брзине у односу на по-

С.м.ештај .Аtишева и nацова, биљака и .Аtушица-дро
зофи.яа пре стављања у друzи 'КОС.Аtи'Ч'Ки брод-са
телит. 

вршину Земље погрешно одређен само за једну 
лучну минуту, дошло би до промашаја за 50 или 
60 километара. 

У сагласности са подацима прогнозе кретаља 
сателита, за време осамнаестог љеговог окретаја око 

Земље емитована Је команда за спушта'ње. У том 
тренутку су кочеhи мотори .смаљили np~y космич
ку брзину сателита на маљу брзину . која је- била 
nажљиво израчуната. 

Изабрана је бИла таква путања спуштања ко
ја није доводила до прекомерних nромена убрза
ња за време ул~жења сателита у атмосферу. 

После прелаза сателита на nутаљу спуштаља, 
од кабине је одвојен отсек са инструментима који 
је, убрзо потом, nриликом уласка у гушhе слојеве 
атмосфере сагорео као метеор. 
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Спуштање кабине ублажавано је нарочитим 
системом кочења. Да .ли су то биле мале ракете, 
ротари или падобрани (или комбинација ових сред
става) - то у досадашњим совјетским извеш'l·ајима 
није речено. Овакви детаљи се, нажалост, и код 
Американаца и код Руса, још увек сматрају за. 
војну тајну. 

1 

· 

ОД тачке на којој је почело спуштаЊе па до 
висине 7.000 метара кабина је прешла пут од око 
11.000 километара. Највеhа промена убрзања при
ликом кочења падања кабине у атмосфери · није 
била веhа од 10 једИниЦа (10 g). 

На висини између 7 и 8 хиљада метара, по 

аутоматској команди из барометарског релеја, од
бачен је поклопац отвора за катапултирање кроз 
који је избачен контејнер са животињама из ка

бане. Контејнер се даље спуштао брзином 6 до 8 
метара у секунди, а кабина брзином 10 метара у

секунди. 

Непосредно П)Сле катапултирања прорадили · 
су радио-предајн:Ици који су послужили за лакше 
проналажење кабине и контејнера. 

' Сп'уштање животиња на површину Земље мо
гло се остварити и у кабини, без каталултирања 
контејнера. То је, ипак, извршено да би се прове-
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рио систем катапултирања који he служити као ре
зервни систем када се буде спуштао човек. 

· Као щто је познато, према вестима совјетске ,. 
штампе, кабина и контејнер друrог космичког бро..: 
да-·сателитR спустили су се 10 · километара од раније 
предвиђене тачке. приземљења. То говори о, за сада
шње услове, врло висЈкој тачности рада свих људи 

и свих инструмената који су били ангажовани на 
. остваривању првог успешног спуштања живих би-
hа из. васионе на Земљу. ., · . 

У совјетској штампи, нарочито у листовима 
,,Правда" и "Извјестија" од 4, 5 и 6 септембра, 
објављени су опширни извештаји о раду свих си
стема · на другом совјетском космичком броду-сате
литу. Ти подаци су толико опширни (могли' би ИсПУ
нити целу. брошуру) да се не могу приказати у 

овако кратком чланку. Уосталом, они могу .и тре
ба да · буду обрађени у посебним чланцима о раз
ним аспектима човековог лета у васиону. 

Пре.Аtа листу "Правда" од 4, 5 и 6 септе.м.бра 
1960. ZO O·U7Le Џ СОВ .1етс'КU.АL 'Ч.acon,:.LCU.Ata "Природа" 
(број 9) и "Радио" (број 9). за 1960. zодииу. 

С. К. 

PREGLED ZANIML)IVIH DUBLIKACIJA 
О MESECU 

Na\S jedini priтodni satelit - Mesec, pobuduje po
seban interes, narocito u nase . doba, koje se odlikuje 
izu~zetnim nЭ:pretkom kosmiCke i тaketne tehni•ke, ta
ko da је lёt na .njega prva etapa u osvajanju nasih 
kosmickih •suiSeda. Ne Ы Ьilo na odmet raS.i'l1Qtriti . 
malo preg1ed raznih znacajnih pи!Ьlikacija о Mesecu; 
koje su objavljene za poslednjih 125 godina. 

Prvi opioniri na po.lju Meseceve kartografije i to
pog•rafije ciji Ьi ra.dovi mogli da izdrze i (danasnju) 
kтitiku su blli Vilhelm Ber, nemaбki bankar i amater
astronom i njegov verni trabant Johan Hajnrih 
M€·dler, ina•ce ucitelj ро zanimanju. Nj1·hov amater- · 
ski rad, istina tome ra·du Ьi mogli i шnogi tadasnji 
strucnjaci da pozavi•de, је !Pretstavljao pгvi teme
lja•n ra·d na polju proucavanja Meseca . . 

' Бег i Medler su od 1830 do 18З7 godine, svake 
ved.r'e . veceri i noci intenzivno posmatrali Mesec, sa 
balkona Berove vile u Berlin·u. Instrument kojim s~ 
posmatrali, Ьiо је jedan Frauenhoferov d:urbln sa 
apertUJГom od svega З 'i 1/2 cola. Takvim stkroюniщ · 
instrumentom oni -su obavili svoj · posao na zadovo
ljavajui:i nacin. Oni su S\llaЬdeli taj instrument jed·nim 
mik1·omet!rom~ pomocu '(koga su· merili meduso·bna 
rastoja-nja izmedu Mesecevih kratera. Plod njihovog .. 
osmogodisnjeg rada su objayili u standardnom delu 
»Der Mon·d«, koje је objavljeno 18З7 godine, u iz.da
nju knjizare Simona . Sropa, u Berlihu·. То delo је 
ostalo kla•sicno tokom ·dugog niza godina, а i ·danas 
pretstavlja delo, koje se sa lalkocom cita i pretstavlja 
jedno skoro savremeno delo. · 

Zasluga Bera i Medlera је sJ~kako u tome, · sto 
su ~ni odredili 106 fiks-nih tacaka na Meseeevoj povr
sini, а uz to i ·s.ko.ro НОО vi~ina Mesecevih bregova, 
koj е su oni izmerili pomocu seпke, koju ti bregovi 
bacaju na Mesecevu povrsinu. Uz to svoje delo oni 
su objavili; od 1834 ·do 18З6 godine, u nastavcima i 
odlicnu · Mesecevu kartu, ;po·d imenom: »Марра Se
lenographica«. I do danas је to ostala na podru.cju 
crtanih Mesecevih karata je·dna o.d najjasnijih, а sko-
ro i najpreciznijih. · · 

Posle njih, prvo znacajno delo i karta .Meseceve 
povrsine, koji su ucinili znacajne usluge . amaterima 
i strucnjacima- astronomi.ma, · ;bllo је ·delo engleskog 
astronoma Edmu•nda Neisona. Neison је svoj rad ob
javio 1.876 godine, pod naslovom »The Moon«, u Lon-

donu, и iz·danju poznatog izdavaca Longmana i Grina. , 
Neison је razra·dio Berova i Medlerova posmatranja i · 
objavio uz svoje de1o i -vrlo ·dobru kaтtu Meseca, ·ciji 
ј е precnitk 61 santimetar. On је ·dodao i neke nove 
objekte u svojoj karti, а takode је vrlo zgodno obele
zio sitne detalje, slovima engleske azbuke. 

Dva dela koja su iza·sla ne~to- pre Neisonovog rada 
samo cemo pomenuti, jer njihov znacaj ·nije Ьiо о·1 · 
traj-ne vrednosti, kao sto SU> to dosada tpOminjana 
·dela. 

Prvi rad је od· Ricar·da Proktora, inace poznatog 
as-tronoma, а · koji је bio objavljen 187З godine, u 
Mancesteru . . То је jedan sasvim populaтan pтika.z, 

. koji vredi sa:mo pomeriu•ti, · jer је vezan za Proktorovo 
ime. 

Dru:gi rad, u kojega su njegovi autori ulozili mno
go tru·da је Ьiо ra·d dvojice engleskih inzenjera, Na
sшita i Karpentera, koji su objavili · svoj rad pod 
nesto op·sirnijim naslovom: »',Гhе Moon as . а Pla·net, 
World an·d Trabant,« и Londonu, 1874 godine. Oni su 
se trudili, na vise razпi·h na-Cina, da proguтaju svoju 
vulkansku hipotez.u о poreklu Mesecevih kratera. Orii · 
su, mora se priznati izvrsno iiveli crteze i za ono 
doba ih majstorski reprodukovali u svome ·delu. 

Medutiom njihova vuikanska hipoteza . о postanku _ 
Mesecevih kratera је potpu•no· odbacena od poznijih 
astronoma, tako da ј.е njihovo ·delo samo jedan do
ku:ment о .· razvoju i·deja о postanku MesecevЉ •kra-
tera*). · 

Posle ovih radova, razne 'monografije i karte kao 
i atlasi Meseceve povrsine, postaju sve brojniji.· Po
menucemo noeke ој znacajonijih. · 

Godine 1903, u pU,Ьlikacijama Smitso·nijanskog 
Instituta u Vasingtonu је izasla jedna v:rlo zanimljiva 
knjiga, od Dr. N. Salera, po-:l naslovom: »Poredenje, 
oЬlika na Zemlji i Mesecu«. Ти se radi о analogijaina 
formacija na Zemlji i . Mesecu, а , koje је ilustrovano 
iтjnogim · o.dlicniш fotografijaшa. Те iste ·godine је _ 
. profesor · Viljem Henri Pikering, objavio i jedan od-
lican atlas (ро zamisli), ali u kome neke fotograЩe 

*) Pisac ' ovih redova је objavio jedan pregled -
razпih hipoteza о ·postanku Mesecevih kтatera, u са- ~ 
sopisu »Vasiona«, za 1958 godinu, br. З, и kome se 
gov.ori i о hi.potezi · ova ·dva engleska inzinjera .. · 
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~isu ~arocito uspele. Pi-kering је taj at1as objavio u 
Izdan]Ima Harvardske Opservatori'ie pod 1 
P h t h" Ј • .nas ovom· » .о ogrщp IC: Atlas of The Moon«. Тај at1as ·е Pi. 
~еrш~ oformю pomo(:u naroeitog te1eskopa ~ . . . -
юstaћrao na ostrvu Јашајсi. Slike razn·ь м' ~р ~е del х· · I es~XeVIh 
pre. · а su na~~щene pri 5 razlicitih osvetljenja i to· 

M
u J~ro, prde Podne, u podne, ;posle pod'ne i u vec~ 
es~evog ana. ·-

Sa IX>Cetkom ХХ veka, .ьrој monografija · i kt1jiga 
и kame ~u Mesecu posveeena :znatпa pog1av1ja ь ' 

' r~tSte, ta.ko da .ы nji'hov prikaz zauiZeo mnogo' . rzo 
stora. . .pro-

.. Ј. Spur . ~е oJ;>ja~io od 19_44 ·do 1949 godine, tri 
knJI~e, u kOJima Izlaze svoju t~юriju. о postanku for
maCIJa na Mesecu. То su knjige: »Formacije na Me
secu, Meseeev~. k~ta:strofalna povest i Nabrani Me
sec« .. I ta te.onJa Је ozbl1jno kz:itikovana mada kn ··
ge щsu bez шteresa i ima и njima zanimijivih det lp 
.. Jedna. od izuzetno dobro dokumentovanih ~Ј~ 
1~tl mah. 1 .mno~o napadanih, је ·knjiga Rolfa 'вoid·
vшa, koзu Ј~ obзavio!. 1948 godi-ne, Univerzitet u Ci
kagu. Bo1?vшova kn]I~a »The face of the Moon« је 
sva. posvecen~. »meteoritskoj hipotezi postanka Mese
c~vlh formaCIJ!i«·. ~а ~ju .ј.е Dr. Persi Vilkins, auto
ritet Р? lYiese~eVIm Pita.щima, mada, nije pristalica 
meteor1tsk~. hi,~oteze, rekao da је vr1o znacajna i 
vredna .. knз1ga, IZ';JZetn.o d~bro nakrcana korisnim in
formac~~ama о sv1m vidovima proucavanja Meseeevih 
formaci]a. · 

· .. za P~matr~ce . su · vr1o korisne dve Vilkinsove 
kn]Ige, ko~e ~u IZЭ!Sle pos1e 1953 godine. · 

Prva зе IZaS1a 1954 godine, pod nas1ovom: »Our 
Moon«, u Londonu, u izdanju Frederi'ka Milera. та 

knjiga је korisna za posmatrace ma·da Ј. е 1 t · 
kratka. Druga kn ·i а . ' . .• re а 1vno 
·d 1 М .Ј ~ Је цedavno IZlslo Vilkinsovo 

. е о о ese?u, koJe зе vr1o opsirno i mnogo reklami-
ra.no. Medutim to de1o ima dosta nedostataka . 
f·d .g~avn~h ~е vrlo rdav kvalitet crteza, koji p:efs~~~~ 
JaJu РОЈеdше delove Meseceve pov.гSine S1"k 

tako pret.rpane i pune sicusnih detalia da. s 1 е tsu 
cesto potp · ь· • Ј • е ama er . . ' . uno Izgu. I u trazenju nekog kratera. Vil-
kшs Је ~na~e au~or .do sada ~ajvece crtane karte Ме
~~са, kоз.и, ]е о~заvю 1946, а ikoja је za 5 godina do
zive1a .tr~ Izdanзa. Та ma~a irna u precniku ЗОО inca. 

Jos Je·d~a r<:1ava оsоЬша Vi1kinsove, malocas -
me~ute knJige. з.е ta: da on и ·brojnim Ьeleska~fo 
god~nama s~rti 1 rodenja znamenitih astronoma prav~ 
ova .ve gres~e: Boskovic је ро njemu italijan. а po-
zna. ti nauc-n.Ik H1adni koз·i 1·е Ceh ро v1·1k? · N · R ' : . • 1nsu з е 
v emac,. а us Boguslavski Је opet Nemac, itd. Na-
~alos~, .. зedna od standardpih knjiga 0 Mesecu d , 
зе prllicno ~adena na dohvat. anas, 

. J>?m~nu~emo, ~а kraju, jednu malu knjigu ko ·и 
]е оЬза~ю Dr. Julшs Franc, direktor Qpservat~ri ·е Ј u 
Bre~1aVI ~danas Vroclav), pre PtЩih ·55 godina Ј iz

,danзu ~oзbnera, .. u LajJ?cigu. Та .mala, popular~a, ne-
P.retencюzna knз1ga ob1lu:je za ono doba 1 · t z1ma- d1"x · . . ' , ep1m cr e-

v ~ о knii? op1s1ma i svestranim prikazima ·dota
dasnзeg znanзa о Ћ[esecu. 

U .nasoj popu!arz10j literaturi iz Astronomi ·е 
mad~. Imam? razшh J?O:PUlarnih ·knjiga astronomsk~ 
sa<!:'zme, ~ес evo puшh 100 godina nema ni ·edn 
knлge, k~Ja Ьi Ьi1а posvecena isklj~civo nasem1 ver: 
·n.om pratюcu - Mesecu. · 

Dragoslav Eksinger 

RAKETNI MOTORI SA · TECNIM: POGONSКIM MA
TERIJAL1MA ZA PO~ON VASIONSКIH BRODOVA 

U okviru ·t>rograma za ~svajanje vasione Nacio
na~a vazduhoplovna i ~asions~a .uprava SAD '<N ASA) 
u1~e ogrom~e napore 1 posvecuзe ve1iku paznju ra
~oзu ra.ketnih motora sa tecnim pogonskim materi-
Jam.a za pogon vasionskih brodova. . 

-. . ycm~eni su ogromni napoгi, izvгSena mnogobrojna 
~sp1t1vaщa motora na prohnim' stanicama, izgradene 
. ~. nove, posebne ~ro~ne .stanice, konstruisane spect
~akne ,Pumpe za ~~tislпvanJe pogonskih materija s pro-
~ 011_1 r~a v~1I:~m·e · ~ t!s~.~, primenjenf ~ar~ltf ро- . 

. s ~~ u 1zrad1 1 fa·brrka<:I]I motora i opreme - -sve , 
u с1ђu ~а se u osvajanju vasione u~ini јоЈ. jedan ·ko-
rak da}Je. . , . . · 

n .. ' Ta.k~im rad<?m osvojeni su, Ш su )1 fazi osvaja-J;• .noVI ~aketш motori serije »Х-1« (potisak 90 7 t) 
; i~« (pot1sak 85 t), »Е-1« (potisak 181 4 t) i F i ' 
tir~ 15ak 680 t). Idejna i konstrUJk:tiv'na r~Se:nja s:.a -с~~ 
dat· pomen·uta motora su s.licna, tako da cemo ovde 
tre~l ~amo shematski prikaz 'motora »H.:..l« koji је upo
~a s1~nl ~pгvom stepenu P.o~ona rakete »SAТURN«. 
OVakvilh prvom p1anu Vld1 se ovaj motor ·asam 
Pen ·РО o:otora, formirajuci<< grozd«, cine p;vi ste
Vidi g а ra~ete »SAТURN«. U zadnjem p1anu slike 
lichii se krake~ш motor >~F-1« koji daje potisak ро ve
tora tf ~r~ зed'nak potisku k:oji ostvaruju osam mo-
finna Koke~~1j~ I(R~~antd i d)ru·gi tip motora razvija 

~ , е yne. 
· Rakt· t 
lijama е ni , mo. or »:Н-~« sa ~nim pogonskim mate-
ZVi. (teean Jпseontk 1 keroz1n) firme Roketd · 

Ја Potisak od 85 t z . aJn ra-
treЬn0 . ona. а n]egov razvoj Ы1о је ·po-
ltlotor· manзe vrem.ena nego. za ma koji drugi . slican 
Potrebnood sk!apaщa ugovora do realizacije 'Ьilo је 
go-va . mа~зе od osam meseci. Na s1. 2 se vidi · 
Jnotor~~1·ka Jednost~-yn?st (desno) i u ·up<>redenJ~J:~ 
baiistiCkЂ»S-3-?« ~ОЈ1 Је ~oriscen za pogon vodenih 

i~ o.kproз1ekt11a srednз_eg dometa »Jupiter« (1evo) 
0 О puta manзe delova. ' 

Princip rada motora vidi se iz sheme (s1: 2) . 
Legenda: S1. 2 Sema motora »Н-1· 1 _ 51·st 

111n 1· · . · em za -.t'rav. Јаnзе potiskom, 2 - sistem za podmaz· · 
3.- Sist~m za pтogra.miranje, 4 - sistem za sta~~~~e~ 
~~~ o~tSidat<;>ra (teean. kiseonik), 5 - siste:m za star-

anJe . gorlva. (kerozm), 6 - cev za odvot;i izradenih 
gasova . IZ .tU:bine, 7 - turblna, Sl. 1 Raketni motori 
na teeno gorlvo »Н-1« (napred) i »F-1« (iza njega) 8-
generator gasa, 9 - uiaz go.riva 10 _ t ь k ' · • 
11 _ z,glob 1 V••t (· ::... ·• ur оро retac, 
. no ezis е, 12 - turoo.,.pumpna grupa 13 

u15I.a:_ tedcnog .kkiseonika, ~4 - glavni ventil za g' oriv; 
opuns о Podmaz1 v . · 16 ' tecan kiseon.tk 17 _ k аnзе, g1~vni ventil za 

• omora sagorevaщa. 

Sl. 1. 
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St. 2. 

Pod rukovodenjem NASA-e, а u okviru pr.ogr~a 
za osvajanje vasione·, americka firJ?a »Rok~~aJn«, Dr: 
vision of North American Aviatюn, ra-~~lJa raketш. 
motor »F-1« sa teen.im pogo~sk.i~ m~terr]ama sa oko 
680 t potiska. Preliminarna rsprtrvaщa motora pocela 
stl 195З god; .probe tшbo-grup~ sa pr?tokom od .з tone 
pogonskih materija u sekчn·dr, росесе ove. gо~ше .. 

za staticka ispitivanja motora »F-1« r. щ·egovrh 
pu·mpi, koriste se tri ogromne pr<?'brt.-e . ~~ашсе u. va
z·d·uhoplovnoj bazi Edvards u KaJrfor_nrJ1: probnr sto 
»1-А« prethod•no је koriscen za stat1cke pro~ ~o
tora projektila ATLAS, .probni sto »1-В« korrstr se 
za istovremeno iэpitivanje ро ·drva .~oto~a »F-1«, dok 
se probni sto »2-:-А« -koristi za isp.1trvaщ-e komora za 
sagorevanj~ . . 

Sfericni sp-re-m.nik goriva (kerozш RP-1) na ·pro-
bnoj stanici »l;..A« ima precnik 7,3 m~ do~ z~ s~rem-: 
nik oksi•datora (tecan ki:seonik) ova] PI:eenrk rznosr 
8,2 m. Deflektor plamena, izraden od celloka, na pro-

Претстоји повећање тачиости астрономске једи
ниhе. - Средље растојаље Земље .од . Сунца биће 
ускоро одређено са много већом тачн.ошћу. Методи 
базирани на посматраљима Ероса да]у разлику · од 
око 142.000 км, тј. скоро 1/1000 мерене величине. На
ционална управа за питаља астронаутике и косми
чк'их истраживаља (САД) користи сада 25,5-метар
ски: радиотелескоп Ј ел ског уни~ерзитета да по
стигне одређиваље средљег расто1аља Зе-мља-Сунце 
са грешком до само 500 км, тј. 1/280000 астрономске 
јединице. 'У ту сврху ћ.е се користит~ помераље цр
веног дела · спректра у спектрима позединих извор~ 

· радиозрачеља, који се пројектују на међузвездане 
облаке неутралног водоника. Ова мереља ће бити 
и:звршена (наравно више пута) у двема супротним 
тачкама Земљине путаље, што ће омогућити тачно 
одређиваље брзине кретаља Земље У тим тачкама, 
а из · тога ћ.е се рачу-н ом извести величина астро
номске јединице . 

в. м. 

...... ··· ··-·· -~- ·-
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ь . t . . 1 в" hla·dr' se vo~m ciji ,protok iznosi . 
nоз s anrc1 » - "• . . 

273 000 t/min. Probna stanica >> -А~<, ko?a Ј~ skoro _ 
potp'Шlo gotova, i·ma spremnik tecnog :krseonl'ka ka
paciteta З6 OGO t, deЬljine zidov~ oko 150 mm. Sprem
nik је teгmioki izolovan po~ocu ~akuma. RЭ;dom na 
sve tri probne stanice upravlJa ~е 1~ koma~dnQg ce~
tra pomocu daljiпski·h komandi. U rzgradщ·u !probшh 
stanica· u:lozeno је oko 12,000.000 dolara. , 

Motori »F-1 namen}eni su pogonu dzinovskih ra
keta. Prema projektu »NOVA«, pogon prvog stepena 
rakete cine 6 raketnib motora »F-1«. 

N ASA im.a nameru da vis~ . raketn~h motora .tipa 
»F-l« poveze u »grozd« (4--8 za]edno) 1 tako postlgne 
potisak od 2720 tona odno~no 5440 to~a, . P?treban za 

· lan;siranje vasionskih Ь1,Юоvа do ipOJedшrh plan-eta 
na&eg Su·ncevog sistema. 

Ing. Dragиtin 

·г ку и св~тскУ Два значајиа rубитка за совЈ те . 
ас~рGвомију. - у почетку ове године а·строномиза : 
Совјетском саве-зу~ а заједно са љом и светска аст~соа 
номија, изгубиле су два научника светског гл и~ 
Умрли су Павел Петрович Паренаго и Гаврил АдР 
анович Тихов. .· ниl< 

П. П. Паренаго (1906-1960) је први настав 
· с · Савезу и nиcan звездане астрономизе У овзетском аНЮС 

уџреника из те области nреведеног на виш~ стр га
језика. Његови научни доприноси о устроз~:: си
лактике о структури и динамици зве-зда у ' . о иону и о узимањУ 
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Г. А. Тихов (1875-1960) је утемељач нове нау
ч:не области - астроботанике. У .последље време 
(од 1941 r.) радио · је у Алма-Ати (Казаска ССР) 
где је при академији наука основао 1947 сектор 
астроботанике и, руководИо љиме. Пре тога је радио 
на Пулковској опсерваторији скоро 40 година и при
nа.ч-ао школи првих руских · астрофизичара. Дао је 
око 200 научних радова међу којима су радови · о 

' скретаљу сnетлосних зракова у гравитационом пољу 

звезда, велики каталог боја звезда, откриће диспер.,.. 
сије светлости у васиони, резултати посматраља .. Ме
сеца, Марса и других nланета итд. Највеhи део свог 
живота посветио је изучавању Марса и условима 
живота на љему у разноврсним видовима .. 

Б. П. 

NOVA HERCULIS 1960 

Iz centra u Kopenhagenu objavljeno је svim op
servatorijama · da је .Svedski astronom Olaf Hassel 
otkrio 7 marta ujutru .iюvu u sazvezdu Herkula i 
oc-enio јој је sjaj 5 prividne velicine. 

Posle ovih saop:Stenja konstatovano је da је ova 
oЬlast ·;neba snimana na Kuтasiki ops·ervatoriji u Ја

- panu patrolnim 'kamerama nekoliko dana pve Hass-el
ovog otkгica. Naknadna ispitivanja ovih ploca poka
zuju da је zvezda blla ca.k i nesto slaЬija od desete 

' prividne velicine, 24 i 27 februara. Zati-m јој se sjaj 
~naglo penje na зm 4 ma:гta а vee 5 maгta o,pada 
na З. 5 prividnu velicinu. Prikupili smo ·neke podatke 
о sjaju nove Herkulis koji zajedno daju. provizornu 
sliku о kri'voj !Promene sjaja ikod ove zvezde. Na ver
tikalnoj osi · nanosene su :prividne velicine а _ na hori-

""zontalnoj trenU!ci vremena koji im odgovaтaj-u: sl. 1. 
S obziro-m. da ј ој se sj ај рорео od desete na trecu 

prividnu velicinu tj. promenio se za sedam prividnih 
veliCi:na zakljucujemo da је zvez.da 4 marta blla · 610 
puta јаёеg sjaja nego 27 fehruara. SHke 2 i З prika
zuju snirn!ke oЬlasti u kojoj se nalazi nOIVa, i to sl. 2 
oЬlast oko no'VIe snimljena 29 maja 1959 godine. Njen 
polozaj је tacno u .preseku produzetaka ·dve linije na 
slici. Sl. г. је fotografija iste ob-lasti nacinjen(l 21 

~ mar·ta 19'60 godine (snimiCi R. WeЬera iz Eu-re-et-Loir) 
·kada. је sjaj nove vee uveli!ko росео da 01pa•da (sl. 2 i 
3 v. na drugoj strani korica). 

Za novu Herku'la data је konacna oznaka, to · је 
promenjiva zvezda: V 446 HercuHs. Koordinate su 

а = 18h '5Sm ЗS (1950.0) 
о = + 13° 10,' 32" (1950.0) 

(.podaci iz Cirkulara za astronomska saop~tenja A!ka
demije nauka SSSR .N'!!. 209 1960 :g.) 

Spektroskopska _ ispitivanja daju interesa-ntne po
datke. Dr. Мс. Laughlin sa MiCigenskog u'niverzit-eta 

~konstatovao је t! spektru nove u Heгkulu crvenu 
eJni.sion·u liniju talas.ne ·d't11Zine 6374 angstroma koja је 
karakteristicna za Sun.cevu koronu. То је ustvari li
·nija FX tj. emisija atoma "gVooda koji је izgutblo devet 

стема, о велико] маглi-rни У р остоРУ-
обзир слабљеља светлости У међ!~везданом пр а в:им DSI. 4. Tri snimka spektra nove НеrсиЏs koje је doblo 
су. познати у светској науци. За~едно са популар ова.- : .В. McLaиghlin (odozgo na doZe) 2З marta, 22 ар-
кљигама и чланцима написаа зе преко 300 р д ро- nla i 19 ·maja sa dvoprizmenim spektrogтafom na 
од 1940 г., када је основао катедру звездане аст reflektorи od 37 inci. Varnicni spektar gvozO.a је иро-
номије Московског универзитета и био на __ .,..,"ч ·· ~.,. • ~edni za prva dva dok za trec~ spektar koji је doЬijen 
челу све до смрти, стварајући ста.џно нове nntr.тu•J•• ;; ; ' varcnim spektrograjom. na istom instrumentи иро-
љаке- за звездану астрономију, тако да сада · . re.d'?'i spektar nije dat. Skale tatasnih dиzina sи rа-
већ и "московска . школа" звезданих астронома.. Zl\Cite za prva dva i za treci. Intenzivna emisiona Zi· 
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e1ektrona. Ova linija se pojavljuj-e samo u sredinama 
koje se nalaze na ekstremno visokim temperaturama 
i niskom pritiS'kiu. Identifikovanj-e ove linije u spek
tru nove је dosta te-Sko jer је cesto prikrivena jacom 
za:Ьranjenoш linijom neutralnog kiseonika 6З64 ang
stroma, koja opet prestavlja slablju komponentu para 
ciji је dru•gi clan na 6-ЗОО angstroma. Do nove Her
culis najupadljivijl slucaj pojave crvene koronalne 
linije posщatra·n је kod nove · СР Puppis, gde је ona 
blla јаса od linije 6364 А. U spektru ·nove Herkulis 

St. 1. GrafickЛ prikaz podataka о sзази nove Herculis 
и vremenskom intervaZи njenih najvecih pтomena. 
Vizttatna posmatranja: 8 podaci iz cirkиZara. А. · N. 

' SSSR koji , је naveden и 
tekstи 

О podaci iz »Sky and Teles
cope« 

Fotograf. posmatranja: 6.. podaci iz »Sky and Teles
cope« 

Х podaci R. Weber-a, »L' 
Astronomie« 

prema- Dr. М. Laughlin-u prvi trag crvene koronalne 
linije pojavio se sredinom marta, pos1e toga linija se 
pojacavala tako da је 22 aprila blla dva puta ја·са o·:i 
Hnije 6300 angstroma, а 19 maja cak 5 puta јаса. Do 
danas је to -najaca pojava crven:e tkoronalne linije kod 
tipicnih novih. Dr. Abt sa Maunt Wilson-a konstato
vao је na spektrtt a.psorpcione Hnije koje odgovaraju 
e-misionim ali · -su neЗto malo pomerene prema kracim 
talasnim ·duzinama iz cega zakljucuje da su rщstale 
u delu omotaca koji se siri. Ova spektralna pome
ranja linija indiciraju ekspanziju sa ·brzinama reda 
1500 kilometara u seku·ndi u smeru prema nama. 

nija sasvim blizи desnoj ~vtc~ зе vodonkova Н alfa 
linija na 656З angstroma. Levo od nje је crvena koro
nalna Linija koja је Ьita vrlo jaka и таји, и Zevo od 
nje mnogo slaЬija 6ЗОО linija neиtratnog kiseonika. 
Vodonikova beta 4861 angstroma Zinija nalazi se na 
oko З ст. od leve ivice, daZje desno od 'nje sи dve 

Zinije dva риtа jonizovanog kiseonika. 
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Глуви провинциски професор - отац астронаутике 

· Поводом 25~годишњице смрти Е. К. Циолковског 
У 78-ој години живота, 19 септембра 1935 године 

угасио се живот великог мислиоца-теоретичара на 
пољу астронаутике, човека ПУ'НОГ маште, али и до
бро поткованог знањем да може да оцени шта се 
~д тих маштања и како може ре~лизовати у блиској 
или даљој будућности. Умро је погледа упртог у 
сјајно звездано небо, кроз прозор који су отворили 
испунивши му у правом смислу последњу жељу на 
самртној постељи. 6смехнуо се на звезде и склопио 
очи за послед~и, вечни сан. 

Ј о ш као дечак маштао је о · тако брзо ј машини 
да се њом моЖе да надвлада привл·ачна сила Зе
мље, која нас том силом снажно веже за своје чвр
.сто тле. И зато се као сиромашни · студент свим мла
дићким жаром бацио •на изучавање математике, фи
зике, механике и астрономије, како би тако брзу 
машину створио и човека ослободио зависности од 
Земљине теже - упркос тога што је живео врло 
бедн(), често пута Ь самом црном хлебу~ Своја изу
чавања је касније наставио као професор физике у 
Калуги. То што је био прилично глув није му сме
тало, већ изгледа ишло и у прилог упорiЈости у 
истраживањима. 

Широко је било 'поље научног интересовања 
'Едуарда КонстантиновиЧа Циолковског. Списак ље
говИх, објављених и необјављених, радова садржи 
на стотине наслова, а централно место међу њима 
заузима астронаутика и ракетна техника у вези 
с њоме. Још у м.Лади:М данима је он схватио да 
погонска сила за одлазак са Земље не сме ничим 
да буде зависна од ваздуха, те је у ракетама видео 
једино погонско средство којим се може реализовати 
идеја о путу на друге nланете. · · 

1883 године већ се налази груби цртеж у љего
вим забе.цешкама о к9ришћељу реактивне снаге за 
међуnланетарне летове, али тек 1903 године он обја
вљује пр-ви научни рад о томе. Животне околности 
му нису дозволиле да и у пракси створи ракетни 
погон, али му је читав процес рада ракете, бази
ране на тачним nрорачунима, био тако јасан као 
да је ракету имао пред собом. Нацрти које је он на
чинио били су тако добро разрађени да су их прак
тичари касније моГли директно користити. 

Данас када су његови следбеници у Совјетском 
~авезу већ остварили први васионск~~:~ брод, са пи
Јететом се сећамо овог упорног и сигурног визио
нара, који је 1 маја 1933 пред микрофоном изјавио: 
"Четрдесет година сам радио на ракетама и непре
Ј<идно сам био уверен да ће се веh у догледно време 
моћи летети на планету Марс. Мењ·ају се само вре
мена а идеје остају исте. Данас сам· уверен да he 
многи између нас бити сведоци интерпланетарног 

лета". 

Бож. Пonoвult 

250 година од смрти данскоr астронома Олафа 
Ремера. - Пре 250 година, угасио се живот једног 
од најпознатијих астронома Данске и Скандинавије 
- Олафа Ремера. · 

Њеrов метод за одређивање брзине свет.лости, 
за његова живота, донео му је само неnријатности 
и проузроковао је жучне расправе. Касније, Реме·р 
се прославио тим истим методом и он скоро 200 го
дина фигурише, у свим уџбеницима физике, астро
номије и у популарним и научним кљигама из поме
нутих области. Како је Ремерова метода добро по
зната, овде се неће спомиљати. Међутим, треба иста
ћи чињеницу, како су чланови Париске академије 
наука сматрали да је Ремер, по свој прилици, луд, 
када покушава да измери брзину светлости, за коју 
се тада сматрало да је сувишно и мерити је, nошто 
се светлост од_ извора до места посматраља nро
стире тренутно. Међутим, Ремер је тврдио супротно . ' 
Брзина светлости је велика, али и мерљива. :Убрзо 
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је то схватање било оnште nризнато, а Ремерова 
мереља су се nоказала као врло прецизна . 

Олаф, или како су ra кратко зва.hи Оле Ремер, 
се родио 25 септембра 1644 године, у данском граду 
Архусу, у коме се налази опсерваторија која носи 
име "Оле Ремер Обсерваториет" . Ремер је живео · у 
Копенхагену где је од 1681 године, био професор 
математике и касније директор опсерваторије. По
том је био градоначелник града Копенхагена и др
Жавни саветник. Поред значајног проналаска брзине 
светлости, пронашао је и к:онструисао пасажни ин
струмент, један од најзначајнијих астрономских ин
струмената. Олаф је умро 19 септембра 1710 у Ко-
пенхагену. 

Драzо~љав Ексипzер 

Sto godina od osnivanja opservatorije Tapada. --:-
11 marta 1961 godine, navrsice se rpunih 100 godina 
od polaga·nja kamena temeljca za Opservatoriju Та- . 
pada, u Ьlizini LisaiЬona u PortUJgaliji. 

Та opservatorija је jedna od vodecih portu.galski-h 
opservatorija i ona је Ьila ipokretac mnogih korisnih 
akcija, na polju raznih o.Ьlasti astronomije, а za po
slednjih 30 godina, u njoj •se oЬavljaju mnoga mere-
nja na polju astrometrije. · 

Izgradnja o.pservatorije је pocela 1861; а ;prvi in
strument је Ьiо postavljen 12 juna 1867; to је 'Ьiо 
Repso1dov pasэZni ilnstrumielnt; а 27 juna, Ъilo је · iz
vr5eno prvo kompletno ;posmatranje vremena i azi
murta. Meridijanski ~ је росео da funkcionise dve 
godine docnije, 28 jula 1869. Za poeetak, bila su in
-stalirana samo ta dva instrumenta, ali oni su Ыli vrlo 
precizni, jer su na ·njihovoj izradi ucestvovale vodece 
radionice za izradu instruttnenata onog doba : R~old', 
Merc, Stajnhajl . i druge. 

Prvi di.rektor te opservator1je, Ыо је Frederiko 
Au·gusto Om. On је vrlo inventivno re.Sio .sva goruca 
pitanja i probleme novoosnovane o,pservatorije. Om је 
Ьiо dak iPulkovske Opservatorij~. 

Za ovih 100 godina, izvedeni su mnogi radoyi. 
OS'VI'nиcemo se na izdavaCku delatnost opservatorij.e. 
Opservatorija Tapa-da, izdaje vee punih 45 godina: 
»DADOS ASТRONOMICOS«, v.rlo . praktican i konc.i
zan almanah, S<;\ svim neophodnim :podacima О astro-
nomskim p-ojavama. 

Druga :Povтemena pu/Ьlikacija је nji'hov »BUL-
. LEТIN«, koj'i izlazi vee 30 godina, u tome Ьiltenu su 
puЬlikovane mnoge pozicije fundamentalnih zvezda, 
.koje spadaju u program posmatranja Opservatorije 
Tapada. lzUIZetno dobra posmatranja imamo od Melo 
Е Simasa i dru:giih. Sada Opservatorija, pod: isk:usnom 
rwkom sada.Snjeg d'iтektora Antonia Perestrelja -Bo
telheira, nasta:vlja rad u vee Ulhodoni.m sekcijama i 
zapoCinje rэd u novim. 

Dragoslav Eksinger 

Zatamnjivanje Suncevog ruba, koje је odredeno 
iz krive sjaja, za vreme prstenaste faze, prЩkom -pr· 
stenastog pomracenja Sunca, na dan 19 aprila 1958. ·
Dva astronoma ..sa Astronomske Opservatorije ·u To
kiju, KunidZi Saito i Sigeru Hata, n_akon, dvogodi
snjih studija pu~Ьlikovali su svoje studije о napted 
nave_denom predm;etu. 

Кriva sjaja totalne radijacije Sun·ca, za vrem~ 
prstenastog pomra.Cenja,· u toku same prstenaste faze 
Ьila је ·d'obijena fotoelektricnim putem, na dan 19 
aprila 1958 .godine. OЬzill"Offi d'a је povr.Sina sunca, 
koja је otkrivena za vreme pmtenastog pomracen)a, 
precizno uzeV'Si, konstantna, sve pravilne varijacije, 
koje su dobljene moraju da se pripisu urticaj-ц zata~·
njivanja sиnceva ruba.· Dobljeni rezultati, Ыli su ,d1· 
reiktno poredeni sa totalnim flu!ksom nepomracenog 
sи·nca. Bili su doЬijeni sledeci rezultati, za velicinU 
sjaja: ' 

еЛ.s iznosi 0.22 ± 0.02 za r = 0.99·5; 
za r = 0.985 i 

О. 40 za r =О. 975 ; za svetlost od Л 470 m IJ.. 
Uticaj fakula na posmatra-nja u ovom slueaju, pokazao 
se kao sasvim zanemarljiv. 
(»PuЬl: of the Astronomical Soc. 
of Japan,« Vol. 12, .N'!!. 2, 1960) 

Dragostav 
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Pobolj~anje fotografisanja nebeskih tela. - Nacio
~a~a na~cna fon~acija и SAD, saop8tila је da је 
IZV~sen шz eksper1menata astronoms·ke prirode, ро
mоси novog el:ktron~og ~edaja za fotografisanje 

-~ez~a, _ S~~a . 1. drиg1h ObJekata. Тај pronalazak :sи 
1zvell a'I!lenc~1 1 francuski strucnjaci. 

Ov:aJ nov1 u1redaj, koji је nazvan »Image т·и,Ье« 
се. pretstavljati .. isto tolik_i na.predak u odnosu n~ 
o?,ICllU f~togra:fiiJU, kao sto је SVOjevremeno, fotogra
fiJa z-naclla napred~ na vizualna .posmatranja. 

»l~age ~·Ье<< Је f?toelektrieni pojacavac slike. 
~n . P?Jac~va s,t-g~ale koJe emituju fotoni Ш svetlosne 
зedmtce 1 о~ ?lnogo · sl.ol?ij~% o?jek~a, stvara sjajnu 

. ~ez~l:l na sll':l. ZahvalJUJUCI tOJ Cinjenici, astronomi 
се .iЬ1t1 u st.~.щu, da posmatraju i proиcavaju i takve 
?bJekt;, ~OJI SU: do sa~a, blli isuviSe sla·bl, da Ы Ьili 
1 zapazeш. OvaJ ureda~ ројасао је kapacitet teleskopa 
za ~О. J?U~a. Astronom1 sи s-e pri jed·nom ispitivanju 
kor1st1ll t1-m шedajem, koj.i је nazvan elektronska ka
I?era. Ти k~meru su konstruisali А. Laleman i м. Di
sen sa. Parн;ke opservatorije. Elektronska kaniera је 
u.;;tv~r1 pretec.a s~·danjih »Image ТwЬе«. Laleman је · 
р10шr .-n~ polJu t11h uтedaja i on је prvi utkazao na 
·р:еdш~sћ takvog postUJpka. Lalemanova kamera је ko
ristena. za proucavanje gustog oЬlaka zvezda u cen-
tru Andromedine magline. · . 

Lalema;n i Disen su saradi;vali sa ·Merl F. Uolke
rom,. s.a Li·~ove Opservatorije. Novim -uredajima su 
po~t1~l1 za~~dne rezultate. Spektografska merenja za 
kOJa Је rашЈе treЬ~lo od 5 do 15 caiSova eksponovanja, 
sada ~ogu da se 1zvedu sa eksponovanjem od 15 do 
45 ~mut~. Teleskop · od 120 inca sa »Image Twbe« 
P?stlzao Је rezultate, za koje ј-е u normalnim uslo~ '---.~ 
v1ma, J:;~~reb~·n te}eskop od 660 inca, а koji jos do 
danas ШЈе ш konstrиi:san. 

(»Bulletin N. S . F. «, , 31 јиl 1960) 
D1·agos~av Eksinger 

Optimizam u predvidanju ostvareja covekovih 
. ~etova ':1!1' druga nebeska tela nije, izgleda, zahvatio 

1. amer1cke a~rona:wticke stru\Cnjake. Tako RoЬert 
Trucks, :?а koJ.eg se kaie da је igrao odltl!CujUICu , 
ulo~u ~ razvOJU. podmornickog ЬalistiCkog vodenog 
pr~Jekћla »Pola-r1s«, smat-ra da се se za 50 .godma 
Istina, osnova~i. ·stalne kolonije ljudi na Mesecu: · 
Ма:sи, _ Vene:-1 1_ Metkurи, ali u naj·Ьoljem slucaj·u 
dalJe, t~k .mozda, na ·mesecima najve-cih IPlaneta Sun~ 
cevog s1stema - J ·upite-ra i Saturna. 

NasUJpro~ povгSnom pisanju dnevne stampe, di
r~tor amer1ckog Centra za vasionski let -u Hants
VIlЩ Verner fon Braиn, nije uopste toliiko odreden 
u .frognozama ostvarenja covekovih letova na naj-
bliza nebeska tela, .pomocu raketa »Satиrn С-1 1' . С-2 
kako t · · · . «, . . mu se о p:rtpiSUJe. Оџ vrlo neo<h'edeno progno-
zв:a .covekove letove na Mesec, Veneru i Mars u na

. _r~шh . 10 . god'it?-a, daj-uci i ·dalje 1prednost 'tehnici 
-P~ikuplJaщa . ovt·h ekspedi,cija i za nj~h ' potrebnog 
raketnog ?o.r1va и satelitskim orbltima iznad Zemlje. 

Pomocmk upravntka amerioke Nacionalne upra
~e ~а vaiZdJUilщplovstvo i vasionu ·(NASA) dr. Нји 
cofaJden, opet, 'P'redvida tek . za posle . 197о godine 

Z 
ve~ovo sletaщe na Mesec i njeg-ov povratak na 

emlJu. 

::vJ:tski prem!jer ~rusc~v .izjavio је na konferenciji 
jos ~mpu odrzanOJ u ~]UIJVOrku, 8 oktobra, ·da SSR 
се n1Je spreman za slanJe coveka u vasionu. »Uputi
tr ~о. covek~ u vasionu kada budu postojali svi po
see tn1 ';1-'slov~«! rekao је premijer Hru.Scov. »Kada се 
tre 0 dogod1t1v ne ·mo.~ da kazem. о tom pitanju 
ka~a . da ~luce n~ucшc1:~< Kako је tom prilikom re
ve · Prem1J"er Hrpscov, ШЈе problem u slanj·u coveka, 

с u tome kako ga vratiti na Zemljи. 

* ' * * 

· ~ericki s~telit »Kurir«, lansiran је uspesno 4 okto
:. rn~. sa КеЈр ~on~erala u Floridi. Ovaj satelit na

Pri' Jen .o~tvaz:tvaщu veza u vojne svrhe opremljen је 
]emmcima 1 5 magnetofona, ра се moci istovгemeno 
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da prima i prenosi 68.000 reei u minu-t·u. Naravno on 
moze primati ne samo · telegrafske, vec i gov~rne 
emisije. 

* * * 
~r .. Hajnc ~~rtman, poznati popularizator ~stronaи~i-1: 1 uredt шk""casopisa• »Weltraumf~hrt«, preminuo је 
. avgus а u ~tokh~lmu, za vreme rada XI. Astronau

t1ckog kongresa. Inzenjer Gartman jedan је od osni
vac~ .MedиnarOdne astronawticke federacije (IAF) i 
a.kti~~sta N emackog raketnog drи:Stva. р0 zavrsetku 
s~~d1Ja, 19~ godine,. p~sto ' se specijalizirao na avion
s. 1m motonma, .radlo Је ~od :Preduzeca BMW u Веr
lши, na raketш-m motor1ma na tecno gorivo. Posle 
П · svetskog rata, и toku 1946-~7, Ыо је angazovar(и 
SAJ?. Ро ,povratku u Nemacku orijenfisao se na ·
sa~Je ·~opularnih knjiga iz oЬlasti vazduhoplovne l~
hn1ke 1 astronautitk~ i ~тedivao casopis »W-eltraиm
fahrt«. Jedna od щegovrh и:spelih knjiga »Ljudi iza 
raketa« prevedena је i na na!S je~ik. 

* * 
Fi.~m о zi~otu fo~ Brauna »Мој · cilj su zvezde« prika
zи.Je s~ vec nekoliko meseci na Zapa·du-. Ovaj film sni
m~lo Је ~mericko рге~~еее MorningSide - World
W1d<e- P1ctures u stи•dtJlma Bavaria-Film u .Miпhenи . 

· ~loga fon Brauna !poverena је poznatom nemacko'm 
f~l~ko.щ glum~!-1 Kurd Jirgens-'U. Zahvaljujиci rekvi
Z1ћm~ 1 .saradn}1 Nemackog тaketnog i astronauti.Ckog 
muz~Ja 1-z Stutgard:a, film izgleda da је sa naucno
te-hplc·ke .~trane .u potpunosti uspeo. No, sudeci ро de
mot?-stra.ciJ~ma . 1 komentarima koje је njegovo pri
kaиvaщe ?.zazvalo 1:1 neki-m mestima, narocito povo
dom premiJere u Mшhenu, izgleda da ј е pristrasan u 
:pogl.edu uloge 'fon Brauna u vezi sa razvojem. pro
Jek~Ila »V-2«,. iskrivljavajuci istinи pretstavljanjem 
da ]е о~ ra~vю ovo oru.Zje imajи6i .pri tom jedino na 
~m-u ~u:t~r~Je st~ze ka prvim letovima u vasionu. Ovo 
1 d~ Је 1stшa, шkako ne -Ьi moglo u potpunosti oprav

_ daћ -fon Brauna za saтadnju sa naoizmom i razvija
nje- оr\Шја koje је nanelo toliko zrtava stanovnicima 
Londona i Antve.rpena u prO'Slom ratи. 

* * 

STANJE SATELITA 1 KOSMICKIH RAKETA 

(1 . 9. 1960) 
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·umro је ser Harold Spenser Dzons 

Умро је јо:;п један чувени астроном, дугого

дишњи управник Гринвичке опсерваторије, Сер Ха
ролд Сnенсер Џонс. 

Сер Харолд је рођен 29 марта 1890 године, У 
Кензингтону, nредграђу Лондона. Од године 193>3 
до 1955, био је на дужности уnравника Гринвичке 
опсерваторије, а nосле се nовукао због болести. 

Скоро сви његови nредходници, па . и он сам, 

спадају у великане астрономске науке. .Пре Љега, 
место директора Гринвичке оnсерваториЈе. су зау

зимали: Флемстид, Халеј, Бредли, МесклаЈн, Понд, 
Ери, Кристй, Дисон (да поменемо најславније). Сви 
они су имали тројак задатак: да раде на наnредку 
ас·rрономије, да у-савршавају инструменте на опсер

ваторији, као и методе рада, . и најзад да nоnулари-
шу астрономију. · 

Сер Харолд је био главни организатор nројек
та, да се у интервалу од 1930 до 1942 год~ше, усред
среде наnори свих светских опсер~атори]а на мере

ње Сунчеве паралаксе. Паралакса ]е била врло nре
цизно измерена и из ње . је била изведена разда
љина Земља~унце, која је у оригиналном изве
штају била израчуната на 93.005.000 миља. · 

У другим својим радовима, nокојни сер Ха
ролд је много доnринео nроширивању наш~х зна
ња из области геомагнетизма и хронометри]е. На
име, он се нарочито бавио одређиваљем положаја 
северног магнетног nола и мерењем времена, noмo

hy nрецизнИх метода и уређаја. 
Пред његово nовлачење са дужности, Гринви

чка оnсерваторија се nочела да nресељава у своје 
нове објекте, у Херстмонсоу у Сасексу, што је one: 
његова заслуга, јер је он изабрао нови nоложаЈ 
оnсерваторије, која у својим лондонским условима 
није више могла да ради, због неповољних метео
ролошких прилика, · а и због . тога што се ексnан
зијом Лондона нашла у склоnу самог града. Све ра
дове око пресељења и конструкције нових nавиљо

на у Херстмонсоу је координирао сер Харолд. 

Он је такође, nред крај своје активне слуЖбе, 
много nомоГао као добар организатор, на приnре
мама за . сnровођење Међународне геофизичке г~
дине, у којој је узело учешћа преко тридесет зе
маља и која је много допринела развоју астроно
мије, геофизике и још читавог низа . других наука. 

Сер Харолд је nисао и поnуларна дела ~з 
астрономије, чиме је nродужио добру традИЦИЈУ 
британских астронома. У својим nоnуларним дели
ма он је био велики скеnтик, што се тиче живота 
на другим nланетама. Када је иzбила nолемика о 
летећим тањирима, он је увек застуnао гледиште 
да су ту удружене бујна машта и оnтичке обмане. 

Сер Харолд је умро у своме лондонскоме до
му, у ноћи између трећег и четвртог новембра 1960. 

Драzослав Ексипzер 

Педесет година од смрти Ћованија Сl(јапаре
лија. - Јула месеца ове године, навршило се 50 
година од смрти астронома, који је унео велику за
буну у редове астронома, а још већу, у редове не
астронома, својим открићем чувених Марсових ка
нала. 

Скјаnарели је био солидан научник и није му 
nадало ни накрај nамети да објављује сензацИЈе. 
Пошто су чу ли за nроналазак, скоро сви астроно~и 
су се бацили на изучавање · Марса. Пикеринг наnу-

. шта nроучавање Месеца и окреће свој велики дур
бин у правцу Марса. Ловел зида оnсерваторију у 
Аризони, са главним задатком ~ проучавање Мар
. са. Фламарион је једва дочекао још једну прилику 
да се nрослави неким фантастичним открићем итд., 
итд. 

Ко је био тај Скјаnарели? 

'Вовани Вирђинио Скјаnарели, рођен је У Са
виљиану у Италији, 4 марта 1835 године. · Он је 
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био 39 година уnравник оnсерваторије Брера у Ми
лану. Ту оnсерваторију, као што је nознато, осно-

. вао је наш велики: Руђер Јосиn Бошковић. Скјаnа-· 
рели се за цело то време nосветио планетарној 

астрономији и изучавању формирања извесних обi 
јеката нашег nланетског система. Његово · најзна
чајније откриће је заједничко nорекло комета и 
. метеорита, тј. да . метеорити настају расnадањем ко
мета. Он је истрајно nосматрао Меркур и Венеру "~' 
и то дању, пошто су тада у nогоднијем nолож~ју за 
nосматраље, него у вечерњим часовима или УЗУТРО. 

Сасвим је случајно оnазио НС?ШТО, што је .ли
чило на канале, ·како их ј~ он назвао, на Марсовој 
nовршини, што се 'тек у двадесетом веку објаснило, · 
да то нису канали, већ сасвим неправилне кон~е 
на Марсовој nовршини, наиме разне nегице и тач
кице-, које су далеко од облика канала. Но, Скјаnа
рели није мислио да су то канали, како су га схва
тили његови · евроnски и амерички колеге. Збрка 
је настала због тога, што на и_~алијанском језику:.,. 
"канали" значе жљебове и јаруге, а не канале а 
nоготово вештачке. · 

Као директор оnсерваторије у В:рери, Скјапа
рели се бавио и њеном прошлошћу, тако је изме
ђу осталога, nронашао и нека Бошковићева пи~ма 
и наnисао један чланак о БошкОIВићу. 

Ћовани Скјаnарели је умро 4 јула 1910 године 
у Милану. ' 

Драzослав Eкcunzep 

Zvezdano kolo. - Uperite vas .fotografski aparat 
na nelho i ostavite ga tako neko vreme da sniтa ра 
cete videti sta ste sve оdоiЬШ na filmи Ш ploCi. 

Ako ste a!parat uperili pravo na netbeski ·pol ovaj 
се se nala!Ziti u sredistи plo~e а oko- nj.ega cete· imati 
mnogo llllkova ik:ontcentrienih .krugova sve d:U:Zih :иk~
liko је eksponiranje dUIZe trajalo. Neka ova] sn~mak 
Ьиdе prvi и vasoj zblrci snim.a•ka neba. ~а n1em·u ~ 
cete naj!PI"e иtvrditi da Severщa~~ t;e stoJl bas ~~: 
svim ta.Cno na neЬeskom polu. Dalзe cete lako осешt~ 
da је ugao и sredi!StuJ svi'h .zvezdanih tra·gova . na .PloCI 
proporcionalan vremenu etksponir~nja i .da za Jedan 
cas eksponira•nja iznosi 15 stepeш (v. sblru и V ASI-
ONI, 1954, str. 84). . 

.A!ko . ste шedutim snimali neki .p-redeo daletko <>? 
,pola, ikakvi се ta•da izgledati traogo~~ zvezda na, plo~I. 
Arn.ateri ·koji таlо znajи geometr1зu odтah се ~Vl
deti d'a sи to linije koje se dobljajи 'kada neka _;~a
van (u ovome slucaju тavan ploce) rpreseca kupu. 
Dalje cete lako utvroditi: . . 

1 __; Tra·govi IZVezda su 1uko-vi prese'ka kupe c_iji 
se vrh nalazi na liniji ikoja spaja . srediste ;ploee sa 
nebeskim IPOloт, odnosno na liniji !k:oja vo:?i и tome 
pravcu. Blizи pola ovi lukovi su: del~yi ellpse, а za ,. 
zvez:de sa detklinacijom 45· stepen1 doblJ.aтo :parabolei 
Blizи ekvatora tragovi sи ,paraobole ko]e mogu oprec 
u !Prave linije u sl.ueaju ako snimite ~~k·u ~vator
sku .zvezdu kao sto su n. tpr. zv~de Е љ Б Orюnovo~ 
pojasa. Medиtim sa veHkom. apro'ksi,тacЏoт sve ove 
1UJkove mozemo, na .prvi .pogled, smatгatl kao l~uk~ve 
kгuga. Ali sto је interesantno to је . da lukOVI ntSU 
koncentr~eni. 

2 - Ako objektiv aparata :zat8titlmo najoblenij?m 
cevi od UJpija.ce ћartije, -da se st~'klo. ne Ьi za~ag~lo~ 
тосi cemo dUIZe vreme ekэpoшrat1. Na sntmct~ 
ovako dugo eJtiэponiranim ustaiilovicei'n;o '!'rom~nlk
vost .s~aja nekih zv:zda n. ;pr. Algola . . V1der:::emo k~-t~ 
se •s1T1na tra•ga SU/Zava kada spo.redna kompone~ 

'· zade pozadi ·glavne zvezde. Ako su neke zvez~~ bl~ 
zalaska sjaj tra.ga njihovog 'hirce .znatno sla·blJl usl 
atтosferske a~psor.pcije. . . _ . . . : ·. a:k 

Као sto vidite i prvi n~]jeC1:nosta~Ш]l VЭIS ~~vo 
!Jokaza.Ce vam dosta stvar1. SaiOиva]te ga brtz З 
~oi·da се · vam docnije јоо ne8to_ otkriti. 

»L' Astrщютie«, 1960/VI R. D. 
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.1\MATERSKI SNIMCI TOTALITETA 1959. 2 SA 

KANARSKIH OSTRVA 

Donosimo nekoUko snimaka grupe cZanova »Udru
zenja prijateZja zvezda« (»Vereinigung dет Sternjre
v.nde«) iz Dizeldorfa i Frankfurta и cilju orijentacije 
nasih amatera и fotograjskim elementima za uspesno 
sn-irmanje pomracenja. · 

Ste1·ne(( 5-8, 1960. 

Objekat: hromosjera 
protub-erance 
Objektiv: TESSAR 
Zizna daljina: 21 ст 
Svetlosna jacina: 1/4,5 
FiZtar: bez fiZtra 
Emulzrija: De.kupan -
Film • 
EkspZozija: 1/250 sec 

Objekat: unutrasnja 
korona 
Objektiv: QUESTAR 
(ogledalo) 
Zizna daljina: 120 cm 
Svetlosna jac~na: 1/14 
Filtar: bez filtra 
Emulzija: Agfa - Re
kord 
Ekspozicija: 111000 sec 

Objekat: kотопа 
Objektiv: TESSAR 
Zizna dalj'ina: 25 ст 
Svetlosna jacina: 1/4,5 
Filtar: RGl (crveni) 
Emulzija: Isopan F 
Ekspozicija: 1 sec 

Objekat: korona. 
ObjJ:ktiv: TESSAR 
Zizna daljina: 21 ст 
Svetlosna jacina: · 114,5 
FiZtar: bez jiZtra 
Emulzija: De-ku.pfl.n 

· film 
Ekspoz-icija: 2 sec 

BiЬliografija 

Astronauticka literatura па nasem · jeziku 

Popularna nauka 
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Herman. OЬerth: Covek и sveтiru, iz·d. TehniC:ka knji-' 
ga, Zagreb (1956) 

.Heinz Gartтann: Ljudi iza raketa, izd. Тehnicka knji
ga, Zagreb 1956) 

Wer~er Biid~ler: Teleskopi, zvijezde i rakete, izdanje 
Teh~н)ka knJiga, Zagreb (1957) 
Yiad1·~lay Matovic: Letovi u vasionu (sa dijafilтom), 
tzdan]e Aerosveta, _.,Beograd П957) . ' 
Arthur Clarke: Prodor и sveшir izdanje Epoha Za-
gre·b (1958) . ' ' 

А. .~ternf~ljd· : Vesta~ki zeтljin satelit, izd. Tehnicka 
knJiga, L]uЬlзana (1958) 
Dr ... Lavo .Cero~elj: Z raketo v vesolje, Iz·d. Mladinska 
knзtga, LJuЬlзana (19·59) 
А .. sternfeljd: Ye8tacki zeтljin satelit, izd. Na,rodna 
knj1ga, Beogra·d (1958) •• 
P:edr~g Jirsak: Lunini otroci, izd. Mladinska krijiga 
L]ubl]ana (1959) ' 

К. А. Giljzin: Putovanj.e ka dalekiт svetoviшa izd. 
Ra:9, Beogra:i (1959) ' 
R. Rothmayer: Raketa - Sputnjik - Va:sionski brod, 
iz·d. NaP"rijed, Zagreb (1959) 
Moтcilo Blagojevic: Vest iz sveтira iz-:i. Mlado po-
koljenje, Beog1·ad (1959) ' 
F·ran·ce Bevk: Luna, izd. Mla·di·nska knjiga Lз·uыJ·ana (1900) . . , . 

Vla'dislav Matovic: .. Covek u. borbl . za · osvajanje ~asi
one, izd. Rad, Beograd, (1960) 

Naucna fantastika 

Alfred Fritz: Astro;pola, izd. Mladinska knjiga Ljub-
ljana,_ (1953) ' 
А. Evreтov: Zvezdne lade, izd. Mladinska knjiga 
Lju:Ьljana (1956) ' 
Maцfred Langrenus: Drzava na Mjesecu, izd. Tehnic
ka knjiga, Zagreb (1957) 
Artur Clarke: Ostajeт na Ma·rsи, iz:d. Epoha Zagreb 
(1957) i ' 

Isaa~ Asiтov: Celicne spilje, izd. Epoha (1957) . 
Sta-n1slav. Lет: М.agellanov о.Ыаk, "izd. Mladdns.ka ·knji
ga, LjuЬljana (1959) 
V. Ј. Vlatko: Argonauti svemira, izd. Ra·d, Beograd, 
(1957) 

А. Belj.aj.ev; Zvezda КЕС, i"zd. Stozer, Beogra·d (1959) 
А. BelJaJev: Zvezda КЕС, i·z·d. Dnevni•k Novi Sad 
(19·59) . ' . 1 

А. Beljajev: Zv-ezda КЕС, izd. Mladinska knjiga Lju-
Ьljana, (1959) ' 
Isaa~ I~imov: Golo Sиnce, izd. Epoha, zаgТеь (19·59) 
Vlad1т1r Babula: .Planet treh solnc, izd. Mla·dinska 
knjiga, LjuЬljana (1959) · · 
Charles Chilton: ·PUtStolovina na Мјеsеси, izd. Efpoha, 
Zagr~ь (1959) 

Н. G. Wells: Prvi ljиdje na Mesecu. izd. Mladinska 
knji-ga, L,juЬljana (1959) · . ' 
Ray Bradbury: Srebrni skakavci, izd. Epoha, Zag:reb. 
(1959) ' . 

Bjazic-Fm·tinger: Osvaja·c 2 se ne javlja, izd. Epoha, 
Zagreb (1959) · · 

FrantiSek Behounek: Brodoloтci v vesolju izd. Mla-
dinska knjiga, LjиЬljana (1960) ' 
V. 1. Njeтcov: Vatrena kugla, izd. Epoha, Zagreb (1960) 
Robert Heinlein: Gospodarji lиtk, izd. Mladinska knji-
ga, . LjuЬljana (1960) · 
Е. Kolins: Borba svetova, izd. Dnevnik, Novi Sad, 
(1960) ' 

L. Onosko: Na rиzicastoj planeti, izd. Priv·re-ja, Za
greb (1960) 
К. Ni•kolson: Kljuc gospodara sveta, izd. :Privreda, 
Zagr·eь (1960) 

U _ pripтemi 

Radni·cki u·niverzitet - Serija: Astronaиtika, iz-d. Ra.d, 
Beograd 

l. 
1' 
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RESENJE SISTEMA NELINEARNШ ALGEBARSKIH JEDNACINA RA VNOTEZE U GASNOJ 

SMESI NA DIGITALNOJ MASINI ТIРА »UNIVAC 60« 

(Kraj) 

Pitanje organizacije kartica re-Seno је tako da 
nije potrebno vrsiti reprodukciju sa jedne kartice na 
drugu>. Isto tako, nije potrebno vr.Siti sortiranje kar
tica. Znaci, kada se kartice pr~preme i masina ppcne 
da racuna, to traj.e neprekid·no sve dok se сео posao 
ne zavr.Si. Za svako re5enje su vrsene tri do cetiri 
korekcije, а u slu;caju potre:be, program је tako sastav
ljen ·da se moze vciiti proizvoljan broj korekecija. 
Ako se vr.Si k korekcija za dobljanje jednog reЗenja, 

· onda је potrebno шeti k + 1 karticu, sa napomenom 
da samo prva ·ka·rtica mora nositi (0/90) i .pretpostav-

1 

ljene vrednosti x-'i i Cl 

ProЬlem ravnoteze u gasnoj smesi је takve :PТi

rode da је potrebno nacJ komponente sastava srodne\ 
grupe zadataka kod koje su ai stalne konstante а 

:_ К1 promenljivi p·arametri. Neka је broj srodnih za·da
taka n а broj korekcija za re-Senje svakog zadataka k, 
onda је uikupni broj kartica koji је upotreЬljen za 
re5enj-e srodne grtl!p€ n Х (k + 1). Samo. p.rva kartic~ 

od svih wpotreЫjenih n х (k + 1) ima uiЬuL§eno х 2 
kao pтetpostavljenu vrednost. Posto u jednoj srodnoj 
grupi 1ma n srodnih .zad·ataka cije su kartice pore
danje ро opa•daj.u:cim щ rastuciom vr·ednostima za К;, 

1 1 
bllo је pogodno koristiti korigovan·u vrednost х -2 
.prethod•nog zadatka kao pretpostavljenu vrednost 
sledeceg zadatka ist~ srodne grupe. Znaci, izracunata 

1 ' 

Program selektor PSt omogucuje selekciju . vred
nosti u programskim :kora·cima 3-15 i u zajednici sa 

1 
PS2 i PS4. omogucujle iterativ:ni_ prooes dtoг~kcije х l 
dok PS:s odreduje da li pri korekciji treba vrednosti 

1 

· za х 2 s.manjivati i1i poveeati. Na sl. 2 naznacene 
su veze poj~iniћ selektora koji su upotreЬljeni u. 
programu 1. 

vrednost za х 2 , odnosno х, koja se doblja u. prvoj PS
4 

korekciji slmi kao pretpostavljena vrednost za na-
redne korekcije. 

Pretpostavljanje vrednosti х 2 , а ·ne х, је jedna 
od veliki·h olaksica u re8avanju ovog proЫema. Na 
ovaj naCin resenje se doblja mnogo :brze, s~stavl_janje 
pтograma је jednostavnije а kori.Scenje memorije ma
sine ekonomionije. Iz velikog broja zadataka koje 
s:mo .re'Sili, na UNIV АС - 60, moze se zakljuciti da је 
za svako resenje Ыо potreban ро jedan minut vre
meria. 

Na slici 1 dat је tekuci dijagraш za program I.' 
Treba napomenuti da se pri racunjanju prve korek-

1 

cije х 2 ne brisu storidzi S2 i Sз sto omogucuje, kako 
1 . 

је ranije receno,' da izracunata vrednost za х 2 iz 

prethodnog zadatka b·u·de pretpostavljena vrednost za 
sledeei za•datak koji pri1pada istoj srodnoj grqpi za
dataka.. Pri racunjanju d-ruge, trece itd. korekcije 
treba brisati stori-dze S2 i S3. 

' 1 

1 

(Slika 1) 
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(Slika 2) 

· d-Y.-Za program I, upotreЬljeni eleme-nti} storidzi sа
це sledece- vre-dnosti. 

-[N Ј - 1 [N,) ~ 2 Ks 
. 1 =... Х 2 pretpostavlj_eno 

'" (NaJ= .... о [Nl Ј= .... к7 

. [н,Ј- (-н~. odnosno 'FI= 1о-• 
JN&J= ... а, 

.,:.fN,) = ... 1( 
. 10 

1N,)i= ... К1 • odnosno 10-3 

~ f~,]:::::.... аа 

1 

[S2J --+ Х2 lzracunato 

1 

(Sз] = .... Х Ђzracunato 

[SsJ~ У 

'Vrectnosti koje se uzimaju sa kartice su: 
1 

х- 1(2 ( 11 2 pre_tp~, К1 , -2~. 2К6, К7 , К11 , К10 i .:!_)2 
р ·: 

а vrednosti sa programskih ploca su: 

· al; 43; а 4 : а; о; 0,001 1 0,001 

_Te-kuci dijagram za program П dat је na slici · з. 
P.rv1 k~r<;lk_ u ovom programu ima ulogu da omoguci 
preb~c1vanз~ sel~tora 2, u:koHko postoji (0/90). Ako 
ne :Ь1 P?stoзao tаз korak~ moglo Ьi se dogoditi da se 
selektor1 ne tPrebaci na :pol<>Zaj »SELECTOR« . i pro-

· ; 

(Slika З) 

g~_am Ы -~е odvijao ;pogre8nim p.ute-m. Rezultat opera
CIJe. 1~iog progra!Il~og kora'ka је uvek negativan i 
kor1st1 se za Ь~еnзе (1/~) .. Kroz ovaj programski 
korak, prograrn се se odv1зati samo ukoliko nadena 
vre-dnost о zadfvoljava trazenu ta.Cnost. u pтotivnom 
racuna se (; }2 i kartica se sortira. Za sledece kar~ 
tic~, iz grupe_ kartica za jedno resenje, prog.ram pro
lazi ~oz 20~tl_tprogral111Ski kora:k, ili ne prolazi, u zavi
snosti d•a 1I ~е. na prethodnoj kartici 'Ьu.Sena (1/90) 
odnosno da li зе resenje zadovoljilo trazenu tacnost 

PЏif 

(Slika 4) 

.za (ј ili · ne.. Ukoliko preЊOidno тe-Senje tre-ba kori

~ova~i, u sledeeu karticu se busi (; )} izr .• а izr., 1 (0 
90

), 

зеr Је_ rezultat aritmeticke operacije u 20-om pro
granшkom koraku ulђek negativan. Veza sa SEL. 

1 

1: 
1 ' 

l i 
! 

li 
11;; 

1 

1.1 
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HOLD је prekinuta kada proradi PS3. Na s!· 4·· data 
је veza selektora 1~а i 4 koji. slиZe .d~ zadrze selek
tore llb u llc ·na selektorsko] straш 1 posle koman-
de TRIP. . . t· ·. t · .~v· 

za program П, upotreЬljeni -elemen 1 s orl'UZl 
sadrze sledece v.redn<:>sti: 

(N,) -.- К2 odnos_no 

(N2)=• У 

(Nз)=• Вз 

(N
6

) =• К7 odnosno lбp-at\=0,004 

(N7)~ а1 

(N 8) =• о, odnosnp а 

tJ ovom progra,mu su lkorisceni elementi sa kartice, 

( (а)! 
х2, У, ·к •. К7 , 1<9 , о izr· i р 2 

а sa programskih ploca at! аз, а., а, р, 2, ~ 1 i 0}>04 
Na sl. 5 naznacena зе ve~a pojedinih selektora 

koji su korisceni za pтogram П. 

Vt~.2 
s~ .. 

f 

V1~· /IS 
.. 6« 3'о 

. Р$, •. &" 

~~.r 
S~a 

р~ 

~~· 
$~_, . 
. PS, 

Plf4ГX 

·~ Р$, - . -

v,~~ 
$~:z , -
;~ 

PS, 'f. 

(Slika 5) 
..• 

Tekuci dijagram za ~rogram 111 ·d~t је na. slici· 
6 ovaj program se koristi posle naden1h re8-enзa za 
;, у i z i~ svih zadata'ka. Та . resenja su wbu5ena . ~ . 
karticama koje nose oznaku (1/90~. Iza sva~.e ov-; ~ar. · 
tice 'treba staviti dve prazne kartl~ na koз1ma се b1t1 
busena re5enja х1 (i=1, 2, ... , 10) 1 to u pryom pro
lazu bice izracunate i :busene vrednostl Х.з, х., 
X s, Х в i Xs, а U , drug.om prolazu Xt, Х2, X'i, Xu, Х~ о, . 

Program za nalazenje svih, deset ikomponenata. ]~ _ . 
napravljen ро jednacinama (17-26). ~~оtrеЬlзеш 
ele-menti i storidzi sadl'Ze sledece vrednost1 . 

(N2)-• 2К11 
[Nз) · ._У 

(N,)-• Z 

(N5)=• К1о 

(N8) . • К1 

(N7Ј=• : к9 

1 

(Nв)=• х2 
(N,J =='"'.:. к1 . 

(N1ol -• Зз 

(N11)=• 2 

(N12:1 ==• ai . 

(S1) =• Х8, odnosno Х9 

(S3] =• Х5 , r dnosno Х10 

(S,) :;= .... . .Х6 , odnosno Х7 

[S6] ... Х3, odnosno Х1 

(Sв] ~ х,, o4nosno Ха· 

I§Ж.f.l[)~ 
~illil@!l 

(Slika G) 

Sa kartjca su koriscehe sledecc vrednosti: 
. . о Ј -

у, z, К1, 2Ке, К;, Ке, Кн, I (-р)1. 
а sa pioca: , а:~, · а,, i :.; 

sR · 
VLAfГ 

sr fJ ;;;Ј- н., 

PR~·I· 

s~x 
3/90 .. .. 

NIIJ. 
· vf~ ·. 

- ~~~~ · 
31111 . Sf 
~~~-
$~$/ 

3/90 

Na sl. 7. naznacena је veza .pojedinЉ 
koji su kori.S6eni .u programu ПI. 

VI ---:- ZAKLJUGAK 

· Ovaj rad daje moguc,no~t re~~rija proЬleyJ?·a rax: . 
noteze u gasnoj smesi pomocu d1~1taln1~ maSlna Ј: ·u 
lih kapaciteta memorije. Radne ]ednacшe su da _ 
pogodnoj fonni koja omogucuje veeu Шtedu p_rogra;,n i 
skiћ kora'ka Ьеz obzira na kojoj s-e digitalno] mas1n 

. 1 ~ 

re5avao ovaj prob1em:. Pretpostavljanje х, .2- а ne.·kx. 
· · · х· ь ·1 · od vel1 е kod resavaщa rad,n1h зedna\,;ma, 1 о зе $ne 

koristi. NaJaZen..jem svi~'-· . k~n~ata ~ast~~a e~anu
smes-e, moze se smatrat1· da зе res~ naзv~c1 d ovog 
meri.Ckog ra·cuna koji zahteva prakt1.Cna ptame~at :vlja 
proЬlema, jer .dalji numeriC'ki . posao . ne pre s ·t 
teAkoeu. N. Parezanovic, Ј. Petr~ 
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А SOL.UTION OF ТНЕ SYSTEM OF NON-LINEAR 
ALGEBRAIC BALANCE EQUATIONS OF GAS

:МIXTURE . ВУ » UNIV АС-60« DIGITAL COMPUTING 
MACHINE 

SUMMARY 

solution of the proЬlem of finding the bala•nce of а 
gaseous niixtџre is rather fгequently ericountered both 
ЬУ chemical engineers and chemists dealing w~th roc
ket propellant research. This .proЬlem is defined Ьу 
а non-lintear system of algebraic equations, the com
putatiOn of which is а Ier1gthy and tiresome . nume
rical јоЬ. The numerical solution of such а proЬlem 
Ьу desk cornputing machines req.u:i.res several days of 
·work for each · separate solution, and is of course 
su.bject to ·huma'n -errors mad·e Ьу the caJ.culator Ыm
self. It, therefore, b'ecame apparent th~t the us.e of 
Digital Computirig Machine was ind.ispensaЬle. So far, 
this ртоЬlеm has Ье-еn taoikled Ьу high memory ca.pacity 
computing machines, but since many of the engineers 

, dealing with it ca·nnot have such machines made 
readily availaЬle to them, the . au.thor beJileves that 

__________ 123 

they should Ье given а method of solving the .proЬlern 
Ьу employing the optimum effeciency of low capacity 
digital comp_uting machines. А complet-e solution is · 
given .Qere for all components of the solution, this 
being the most complicated part of the tProЬlem. No 
numerical d;iffiC11[ties shollid .Ье experienced ·Ьу using 
the calculated components for plotting the (i, s) 
T-diagrams. ' 
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У АПРИЛУ, МАЈУ И ЈУНУ 1961. 

Месечеве мене 

Мена Април · Мај 

1 
Ју•н 

---.,.. 

d hm d hm 4 hm 
Пун Месец 1 6 48 --- · 
Посл. четврт 8 11 16 7 16 58 5 22 19 
Млад Месец 15 6 38 . 14 17 55 13 6 17 
Прва четврт 22 22 '50 22 17 19 121 10 02 
I_Iyн Месец 30 19 41 30 4 38 ·28 13 38 

Планете· 

Меркур - После највеће елонгације у марту, а 
горље конјункције у мају, Меркур се појављује 
око 1. јуна 23° источно од Сунца. Залази око 2h 
nосле Сунца те је погодан за посматраље. При- ' 
видне је величине 0.6 и пречника 8". После овог 
датума, Меркур се .привидно приближава Сунцу 
и нестаје у вечерљем сумраку. До краја јуна 
· Меркур долаЗи у Застој и дољу конјункцИју са 
СунЦем. 

Benepa - ПОЧетком тромесечја није · видљива, али 
' врло . брзо, крајем · априла, долази у застој -да би 
, 16. маја достиг.ла свој највећи . сјај као · "Зор
њача". Тада блиста сјајем од -4.2 привидне ве
личине у сазвежђу Риба. Види се као узани- срп 
nривидног пречника 39", својом осветљеном 
страном окренут истоку. У нaj:sehoj западној 
елонгацији је 20. јуна када излази скоро 2h.5 пре 
СУ'нца. · 

ltfapc - Директан је. Привидно nроЛази сазвежђа: 
Близанци, · Рак и лав. · Током · целоГ тромесечја . 
види се у веЧерљим часовима на западном небу~ 

' Како га Сунце привидно стиже, залази све ра-

није у току ноhи: око 2h почетком априла и око 
22h крајем јуна. У овом периоду Марс се уда
љуј~ од Земље од 192 на 307 милиона Км. Због 
овога му се привидни• пречник смаљује од 7" 
на 5'", а сјај од 0.9 на 1.8 привидних величина. 

Jynuтep - Прошавши конјункцију са Сунцем, Ју-
. питер је 26. маја у застоју после чега постаје 

ретроградан у саэвежђу Јарца. · Првих дана 
априла види се у другој половини ноћи на 
источном небу а затим, постепено, и током целе 
ноhи. 1. апрИла излази око 2h 40m, а 30. јуна око 
20h 50m. Растојаље Земља - Јупитер се смањује 
од 813 на 627 милиона Км· те планетин nривидни 
пречник: расте од 34" до 44", а сјај од -1.7 на 
-2.3 привидних· величина. · 

Сатури - Директан је на граници сазвежђа Стрелца 
и ·Јарца до 9. маја када почиље ретроградацију. 
Почетком априла излази око 2h 30m, те се види 
само у другој половини ноћи на источном небу, 
док крајем јуна излази око 20h 30m и видљив је 
целе ноhи. Током тромесечја планета нам се при
ближава од 1538 на .1354 милиона Км. Привидни . 

. Пречник Сатурнова диска расте од 14" на 16". 
Крајем јуна прИвидну елипсу Сатурнова прстена 
видимо под , уг лом . 41" (велика оса) и 15" (мала 
оса). Раван .прстена је тако нагнута да .се са 
Земље види љегова северна страна. 

Ура'Н. ..:_ Планета је у сазвежђу Лава. 

Појаве у Сунчеву систему 

d h 
Апр. 9 7 Сатурн .3° јужно од Месеца 

9 15 Јупитер 3° јужно од Месеца 
11 1 Венера у дољој конјункцији 
13 22 Меркур 0°:3· . северно од· Месеца 
18 ·2 Меркур. 9° . јужно од Венере 

' 
}. 
i : 

ј ' 

1 
1 

1, 



124 _____ _ 

18 14 Окултација Алдебарана 
22 6 · Марс 5° северно од Месеца 
24 15 'Уран 2° северно од Месеца 
29 14 Уран· у застоју 
29 18 Венера у застоју 

Мај 2 О Меркур у горњој конјункцији 
6 13 Сатурн 3° јужно од Месеца 
7 1 Јупитер 3° јужно од Месеца 
9 22 Сатурн у застоју 

11 17 Венера 4° северно од Месеца 
16 21 Венера у највеhем с}ају · 
20 19 Марс ~о северно до Месеца 
26 2 • Јупитер у застоју 

Јун 1 5 Мерк;ур 23° источно од Сунца 
2 19 Сатурн 3° јужно од Месеца 
3 7 Јупитер 2° јужно од Месеца 
9 10 Венера 2° северно од Месеца 

12 6 Окултација Алдебарана 
14 11 Меркур у застоју 
16 1 Марс 0.06 северно од Урана 
18 11 Марс 2° северно од Месеца 
20 3 Венера 46° западно од Сунца 
21 17 Почетак лета 
27 9 Марс 0°.7 северно од Регулуса 
27 13 Мер·кур у доњој конјункцији 

30 1 Сатурн 3° јужно од Месеца 
30 1З Јупитер 3° јужно од Месеца 

ВАСИОНА Vlll, 1960 6рој 4 

Положаји Јупитерових сателита у ·јуну. 1961 · 

Таблица даје распоред _Јупитерових сатеЛита '·у· 
односу на диск планете сваки дан у 1h. Кад је број 
изостављен, одговарајуhи сателит се Ј{алази иза 
Јупитера. 

Датум 1 W .. диск .. Е !Дату>< 1 

1 431 ... 16 43 ... 12 
2 .. 4 ... 13 17 421 ... 3 
3 22 .. . 43 18 42 .1. з 
4 21 .. . 43 19 4 ... 123 
5 . .. 1324 20 31 ... 42 
6 31· ... 24 21 32 . . . 14 
7 32 ; . . 14 1 .22 312 ... 4 
8 31 ... 24 23 3 . .. 12:4 
9 ... 124 24 12 ... 34 

10 21 . . . 34 25 2 ... 134 
11 . 2 .1. 43 26 1 . .. 234 
12 4 . .. 123 27 31 ... 24-
13 431 . . . 2 28 324 ... 1 
14 . 432 . . . 1 - 29 3412 . . . 
15 4312 .. . 30 43 .. . 12 

Појаве код Јупитерових сатеЛита у јуиу 1961 

-
Датум 

1 
Време 

1 
Сателит 1 

Појава 

1 
Д~туМ 

1 
Време Сателит 

1 
Поја~а : 

-
, , ~·~~ 

h m h · m 
2 22 45 I рр 18 о 31 { РЕ 

-з 1 01 IV so 18 21 01 РЕ 

·1 з 23 14 I SP 19 о 09 I so 
8 о 23 п so 19 21 15 I SP 

. 
' 

9 1 32 ПI so 22 о 37 п РЕ 

10 ·- о 39 1 РЕ 23 1 49 III РЕ 

10 22 45 I рр 23 21 14 п · РР. 

11 1 02 I SP 24 о 06 п SP 

. 

11 22 .22 I so 25 22 55 I РЕ 1'' so 
14 22 01 п РЕ '26 1 54 · I 1' 
15 21 50 III РЕ 26 22 06 111 SP . l\: 

1 111 SE 26 23 01 ffi> ,; 
16 1 . 24 
16 1 26 III РО 27 23 25 IV SP - : 

1 
16 21 47 п SP 30 23 31 11 РР 

РР = почетак пролаза. SP = сврш~так пролаза. РО = . почетак ркултације, SO = · (вршетак -
окултације, РЕ = почетак помрачења (еkлиnсе) и SE = свршетак помрачења . 

А. Ћ. 

NA TRECOJ STRANI KORICA 

(uz clanak na str. 91) 

Sl. З . Protuberance za vreme totalnog ротrасепја, 
(Barnard, 1918). 

Sl. 5. Spektar hromosfere od 4000 do 4440 А. Duzi 
ili kraci lukovi su moпohramatski likovi hrotnosfere, 
а пjihova пepravitпa sv·etla _prosirenja su silџete pro
tuberaпaca и odgovarajucim talasпim duzinama. Ne
p1·ek.idпa liпija koja preseca sve hromosferske likove 
је trag пeprekidпog spektra fotosfere. (Melizel, 1936). 
Sl. 7. Spektogram па pokretпoj ploci. и donjem delu 
slike је Suпcev spektar sпimljeп spektografom labo-

ratoтijskog tipa i skala tatasnih duziпa od 3340 -do 
4180 А. и gornjem delu slike је registrovaпo poste· 
peno gasenje · apsorpcioпog, 'fotosferskog spektra· (ta.m· 
ne linije па 'svetloj pozadiп.i) i pojava hromosferskih 
emisionih tinija (svette tinije па tатпој pozadini). 
Duzina emisioпih liпja vап ivice pojasa fotosfer~kog 
spektra· __ је proporcional11.a .visiпama и hroпosferi do 
tcotth 3е posmatraпo odgovarajuce zraceпje. (Camp-

. Ьell, 1905). . 

NA CETVRTOJ STRANI KORICA 

SUNCANI ТОСАК SA LOPATAMA »PIONIRA Vl« 

Svak.a od . 4 topate ima ро 2200 malih suneaпih celija koje svetlost pretvaraju 
1L etektricnu energiju za · puпjertje Ъaterija. Pritikom izbacivanja satetita topate su 
skloptjene. Na .slici .se vidi kako tehпicari obavtjaju posledпje pripreme pre izbaci
vanja satelita sa Кејр Kaпaverata.. Sl . . 



ВАСИОНА, часопис за астрономију и астронаутику. Издају Астрономско друштво "Руђер 
. Бошковиh" и Астронаутичко друштво ВСЈ, уз сарадњу Астрономске секције Природословноr 
дРУштва из Љубљане, Астрономске секције Хрватског Природословног друштва из Загреба 
и Астрономског клуба при Народном универзитету у Сарајеву. -Излази 4 пута годишље. 
Годишња претплата 300 дин., поједини број 75 дин. Чланови Астрономског и Астронаутичког 
цруштва добијају часопис бесплатно. - Ученици свих школа могу користити колективну 
претплату: четири ученика који се учлане у једно од два Друштва, уз снижену чланарину 
од по 60 дин. годишље, добијају заједнички један комплет. - Власник и издавач Астро
номско друштво "Руђер Бошковић". Уредништво и администрација: Београд, Волгина 7. 
Претплату слати у корист рачуна број 101-707-6564160. - Штампа Војно штаШiарско пре-

дузеће, Београд. 

· ~ПРВИ ЧОВЕК У ВАСИОНИ 

ПОСМАТРАЉЕ ПОМРАЧЕЊА СУНЦА 

_ АРХЕНИУСОВА КОСМОГОНИЈА 

МОТОРИ СА ТЕЧНИМ 

ПОГОНСКИМ МАТЕРИЈАМА 

ИНТЕРПЛАНЕТАРНА НАВИГ АЦИЈА 

МОТОР ПРОЈЕКТИЛА "ТИТАН 11" 

-1961 Број Ј 



1 
. ' 

BEOGRAD 

janvier -mars 

ANNEE IX 

/961 М Ј 

R Е V U Е D' А S Т R О N О М 1 Е Е Т D' А S Т R О N А U Т 1 Q U Е 

Bulletin de la Societe Astгonomique »R. Boskovic« et de la Societe Astronautique de l'Union Aeronautique 
de Yougoslavie. Adresse: VASIONA, Volgina 7, Beograd, Yougoslavie. 

С. К., Први 'Ч.овек у васио'Н.и - Le premier 
homme dans L'иnivers - - - - -

ПЕРО ЂУРКОВИЋ, Припре.м.е за потпупо 
по.м.ра'Ч.ење Сунца и резултати noc.t.ta
тpaњa - Les preparatifs роиr L'eclipse to
tale du Soleil et les resultats d'observations 

PETAR KUBICELA, Ekipa Astronomskog 
drustva »Rudjer Boskovic<< па Hvaru -
L'equipe de la Societe Astronomique »R. 
Boskovic« d Hvar - - - - - -

АНТЕ ОВУ ЉЕН, Вре~w,енске nрилике за 
вре.м.е тоталпоz по.м.ра'Ч.ења Супца - Les 
conditions atmospheriques pendant L'eclipse 
totale - - - - - - - - -

Dr FERNAND RIGAUX, Утисци са Јастрепца 
- Les impressions de Yastrebatz - -

Р. ДАНИЋ, Потпуно ?tа.м.ра'Ч.ење Суица по
с.м.атрано у· Ваљеву - L'eclipse totale du 
SoLeiL observee de Valievo - - - -

ДРАГОСЛАВ ЕКСИНГЕР, О кос.м.оzопији 
Сванте Архениуса - Sur La cosmogonie 
de Svante Arrhenius - - - - -

2 

5 

7 

lng. DRAGAN KNE2EVIC, lspitivanje raket
nih motora sa tecnim pogonskim materi
jama па probnim stanicama - L'examen 
des moteurs d fusee d matieres motrices 
Liquides dans Les postes experimentaux -

G. М. CLEMENCE, Интерпланетарна нави
zација - La navigation interplanetaire -

Ing. DRAGAN KNE2EVIC, Raketni. motor in
terkontinentalnog balistickog projektila 
»Titan П« i probna postrojenja za njegovo 
ispitiv.anje - Le moteur d fusee du missile 
balistique intercontinental »Titan П« et Les 
installat·ions utilisees pour son examen -

V esti iz Drustva 
8 N ovosti iz beleske - - - - - -

Стру'Ч.ни nрилози: 

10 САЏАКОВ СОФИЈА, Потпуно по.м.ра'Ч.ење 
Сунца од 15. П 1961. zодипе - L'eclipse 
totale du Soleil du 15 fevrier 1961 

11 .4.стропо.м.ске појаве - - - -

12 

18 

20 

21 
24 

28 
30 

На. насловиој страни (слика 2 уз чла.на.к на стр. 30): 

Detalj fles-spektra oko drugog kont·akta pomra- fotosfere. Desno је najizrazitija em~sюrz.a Lin·ija vo-
cenja. Odozdo navise: neprekidni preZaz od fotosfer- donikova Ну (Л. = 4341 АЈ а Zevo helijumova (Л. = 
skog ka hromosferskom spektru pocevsi od 6s р~е dr·u- 4472 АЈ. Mnostvo kratkih emision.ih Љtija, и trenutku 

kad nestaje fotosferski spektar, pripada najnizim 
gog kontakta ра do priЫizno 10s posle pakrivanja slojevima hromosfere_. 

ПОТПУНО ПОМРАЧЕЊЕ С'УНЦА 

од 15. фебруара 1961. 

Снимак екипе Астрономске секције Хр
ватског природословног друштва из 

Хвару. 

Уређива'Ч.ки одбор 

дv РАДОВАН ДАНИЋ, ПЕРО ЋУРКОВИЋ, НЕНАД ЈАНКОВИЋ, инж. ДРАГУТИН КНЕЖЕВИЋ, 
СТЕВАН КОРДА, инж. ВЛАДИСЛАВ МАТОВИЋ И МИЛОРАДПРОТИЋ 

Одzоворни уредник 

НЕНАД ЈАНКОВИЋ 

Насловну страпу израдио ПЕТ АР КУБИЧЕЛА 

БЕОГРАД 

јануар-.марш 

ГОДИНА , IХ 

196/ број 1 

· ч дс о n и с з А АСТРОНОМИЈУ и АСТРОНАУТИНУ . . 

·~nРВИ ЧОВ.ЕН У ВАСИОНИ 
· ПОДВИГ ЈУРЈА rАГАРИИА И УСПЕХ КОСМИЧКОГ &РОДА-САТЕЛИТА "ИСТОК" 

Са територије Совјетско~ Савеза је 12. 
' anpu.љa 1961. ~одиие лансираи кос.м..и-ч.ки брод
. сателит "Исток" ("Восто~К") у ко.м..е се на
лазио пи~лот-кос.м.оиаут , Јуриј Алексејевиh 
Гаzарии. Тежина ово~ брода-сателита; без 

. nосл.едње~ степе'liа ра:кете-нQса-'Ча, је 4. 725 кz. 
Висим периiеја орбите, пре.м.а коиа-ч.ии.м, про
вереии.м, подаци.ма, би.ља је 181 .ки.љо.ме~ар. У 

_ nрв;чt саопштењи.м.а објављеии су ~рубо из
ра-аiуitати, иепрецизии подаци - 17 5 к.м. Ви

. с-и"k апо~еја је бu.л,а 327 кило.м.етара, а ue 
302 к.м. како је првобитно би.л.о објављеио. На-

,, zиб орбите nре.м..а равни екватора био је 64 
·Gтепе'Ј-Щ и 57 .м..инута, а не 65 степепи и 4 . .м.и
иута ка·ко је објавЉено ua осиову првих, ие
nрецизних података .. 

·кос.м.и-ч.ки -брод-сате.лит "Исток" стартовао 
је у 9 -ч.асова и 7 .мииута по .м.осковско.М. вре
.м,еиу, односио у · 7 -ч.асова и 7 .м.ииута по 
средњо-европско.м. вре.меиу. За цело вре.м..е 
лета ракете до орбите пил.от-кос.м.окаут Га
. zарин је одржавао радио:тел.ефО'Н.ску везу 
с цеитро.м.. ua Зе.м..љи и ocehao се д6бро. Ou · је 
ја сио · ocehao и ре2 истровао про.меие убрзања 
nри.п,ико.м одељи.вања поједииих степеии ра
кете-носа-ч.а. Бука у кабини брод·а 1 ии је била 
веhа од .oue у кабиии .м,лазнт авu(Ж.Q.. Још 

' пре уласка у орбиту га~арии је пос.м,атрао 
__ ,~е.мљу кроз ил.у.минаторе. 

Управља~е целокупно.м. апаратуро.м, оРи
јентација кос.м.и-ч.ко~ брода у простору и 'Ј:Ье:.. 

\ 'tOBO спуw,тањ.е ОСТВариваuи су nотпуuо. ауто-
. ~атски. Ипак, у слу-ч.ају пq_требе, кос~аут 
1{! по својој жељи или по ко.м.аиди са Зе.м.ље 
Jtozao преузети цео посао m<:o управљања у 
своје руке. · · 

Прилико.м. уласка у орбиту вешта-ч.кое са
телита појавило се бестежинско стање које· 

· се, у по-ч.етку, Га~арину 'Ч.и'ЊUЛО uеоб.и-ч.uи.м,, 
~и · се ан, брзо снаш.ао. За цело вре.м.е бесте
~инско~ стања Га~арии се oGehao добро .и 
Њеzова радиа способиост је би.ља са-ч.ува'IW.. 

. . 1 

За вре.м.е лета у кос.мичко.м. броду-сателиту 
l'аzарин је, као што је -би.љо пред:ви!)еио nро-
1-Ра.м.о.м, пратио рад свих ypeljaja, одржавао 

·· Радиотел.ефонску и радиотел.е2рафсху - везу 
са Зе.мЈъо.м, пос.матрао iероз илу.м.ииатор и 
zледао у оптички оријентатор. О запажен.о:м. 

тавао је на Зе.мљу · и· податке бел.ежиt> 

у д'И.ев,иик и ua .м.а~иетофопску траку. Повре
.меио је јео и пио воду. 

У 9 часова и 51 .мииут по .њосковско.м вре
.м.еиу укљу-чеи је ауто.м.атски систе.м.. opujeu~.o 
та'Ције брода-сателита. После из.п.аdх:а из 

1 r Зе.м.љиие сепке овај систе.м.. је оријеитисао 
:i_. брод npe.м.it Сунцу.. · 

Јуриј Гагарин 

У 9 часова и 52 .Минута кос.м.стаут Га?-а
рип, прелазеhи изиад pejoua рта · Хорн, (иај
јужиија тачка Јужие А.мерике), nос.л.ао је 
радио.м. једно саопштење о сво.м. добро.м. ста
њу 'Џ о иор.м.а.л:по.м раду свих уре!)аја. 

. У 1 О · часова и 15 .м..инута ауто.матскu про
~раАtни уре!)ај је послао ко.м.анду да .се при
nреЈИ.,е уреlјаји ua броду-сателиту за у'l(ључи
вање кй-'Чеhе~ .м..о:гора. У то.м. .трен.утк.у сателит 
се 1Ш.л;азио · ua · приЈШЗи.м.а · Африке и од Га?-а
риuа. је био · при.м..љен. дру2и извештај о T()fi(.Y 

лета. 

1 

1 



У 1 О ч~сова и 25· .м.ииута прорадио · је ко
чеhи .м.отор и кос.м.ички брод је nрешао са ор- · 
бит е сате.л..ита Зе.м.ље . ua трајекторију сnу
штања. 

У 10 часова и 35 .м.ииута бро.д је почео 
улаЗити у zyшhe слојеве ат.м,осфере. Брод 
"Исток" .сnустио се у уиапред одређеио.м. ре
јоиу у 1 О час ова и 55 .м.ииута по .м.осковско.м. 
вре.м.еиу. Од тре'Иутка по-ч.ет1rо кач,ења па до 
nризе.м.љења брод је nрелетео <ЖО 8.000 ки
ло.м.етара. Сnуштање је . траја.лд 30 .м.и'Н.ута. 

На · броду-сате.л..иту "Исток" иалазио се 
радиосисте.м, ,,Cиzuq,.n,", који је ради9 иа . 
фреквеицији 19,995 .м.еzахерца~ а који је слу
жио за nелеиzаЦију брода и nре'Н.ос једиоо · 
де.л..а теле.м.етријских иифор.м.ација. 

Двостраиа веза кос.м.О'Н.аута са Зе.м.љо.м. 
остваривам је ра.диотелеф01tски.м, систе.м.о.м. 
који је радио ua д·ијапазоиу -к-ратких и ултра
крат1\,uх радиоталаса. Фреквеиција кратких 
та.л..аса је би.л..а 9,019 ·и 20,006 .м.еzахерца. Фрек
в.е'Н.ција ултракратких таласа је би.аа 143,625 
.м.еzахерца. 

Телевизијски систе.м. о.м.оzуhавао је визу
елиу коотро.л..у кос.м,омута. Ј ед'Н.а телевизиј
ска 1roxepa сии.м.ала је · Гаzарим с лица, · а 
друiа из npoфu.aa. · · 

На 1qюткотсi.л..асио.м. 'каиалу је веза с Га
zариио.м. оствариваиа ua zотово целој nутањи, 
а м ултракраткоталасио.м. са.м.о м да.љииа.м.а 
од 1.500 до 2.000 кило.м,етара. 

· На nулту с иистру.м.е'Н.ТU.Аtа кос.м.О'Шl.ут је 
и.м,ао и 2лобус чије је окре~ање би.ао СU'Н.хро-
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иизоsаио с кретање.м, брода-сателита по ор-
бити. Овај zлобус је о.м.оzуhавао Гаzари'Н.у да 
зм иад који.м. се де.л..о.м. Зе.м.ље 'Н.алази. 

Аутоматски оријеитатор је оријеитисао 
брод-сате.л..ит по Су'Ицу . За слу'Чај пре.п.аска 
ua руч.ио уnрављање бил.о је предвиђеио да . 
кос.м.оиаут искористи оптички оријеитатор. 0'1-i 
је био nоставље'Н. 'Н.а једио.м, од илу.м.и.иатора 
nилотске каби'Н.е . Састојао се од два прсте
иаста стакле'Н.а _рефлектора, . свет.л..ос'Н.оz фи.л,
тра и стак.л..а са .м.режо.м. кD'Н.чиhа. Зраци са 

. лииије хоризоита, nадајуhи 'Н.а nрви· nрсте-· ;., 
иасти реф.л..ектор одражавd.п.и су -. се . ua дру
~о.м. Qдакле су, кроз стакло с .м.режо.м, 'IW'Н.Чиhа 
nадали У , о-ч.и кос.м.О'Н.аута. Ако је оријеит~- . · 

. ција брода-сатеЛита прави.ам у одиосу на · 
верти?салу, кос.м.СrШLут види хоризО'Н.т у обли• ; 
ку прстеиа. 

Положај уздуЖ'Н.е осе брода-сате.л..ита · у 
од'Н.Осу ua правац кретања ;м.ооао се одреЬи
вати nос.м.атрање.м, ":бежања" Зе.м..љиие повр
шиие у видио.м. пољу оријеитатора. 

Резерве хра'Н.е, воде, .материје за реzеие
рацију ваздуха и електричие euepzиje биле. · 
су предвцђеие за десетод'Н.евии лет. То зшi-чu 
да кос.М.ички . брод-сателит "Исток" .м.001ее, · 
евеитуа.аио, да буде искоришhеи и за дужи 
човеков боравак у nутањи вештачкш сате-
лита. · 

На основу података · објављениХ у 
"Правди" 25. априла 1961. године 

с. к. 

ПРИПРЕМЕ И РЕЗУЛТАТИ ПРОГРАМА 
•, ' . . 

ПОТПУНОГ ПОМРАЧЕЊА . СУНЦА 
15-11-1961* . 

Избор ~.л..авие nос.м,атра~~е ста'Иице Дру
штва и ус.,ttови ua њој у току nо.м.рачеЊа. -
Астроном~ко друштво "Руђер Бошхооић '' 
извело је опширне црипреме за ПОТ!Пуно по

мрачеЊе Сунца. Припреме су поче.nе марта 
1960 године. Комисија у саставу: Ј. Арсени
јевић, · А. Кубичела и поДЈПисани израдила је 

. програм радова који су планирани за време 
помрачења. Са овим програмом подписани је 
изип.tао пред . са·станак Координационог од
бора астрономских организација јуна 1960 у 
Загребу, · где ј е одлучено да Астрономско 
друштво образу ј е станицу у околини Ниша. 
Као основни циљ посматраља · · програм је 
предвидео снимање Месечеве сенке. 

За време годишљег одмора, јула 1960, под
писани је испитао услове сн:имања ·сенке са 
Хвара у сарадњи са белгиским а~трономом, 
господином Dr. F. Rigaux-oм и метеоролозима 
из Хвара и Београда. Установљено је да . су 
изгледи за виђење сенке са Хвара врло мали. 

• Извештај прочитан на годишњој скупштини. 

Због мале надмореке висине - до · 350 .М. - и 
близине мора, и . у повољним условима мала 
је вероватноћа добре пра.зирности, што је 
основни услов за уочавање сенке. 'због тога ! 
ј е подписани у. октобру са задовољстВом 
прихватио позив на сарадњу са Телевизијом
Београд да наша главна станица буде на пла- · 
нинИ Ј астребац, · г~е се налази релеј~а ста.
ница Телевизије. Трећег новембра А. Куби
чела и ја смо посетили станицу · Телевизије 
Јастребац и обојица с·е уверилИ у изванреднУ 
прозирност са овог места. Станица је на вn
сини од 1500 .м.. На западу ј е видик огра
ничен масивом Копаоника на неких 60 ?С& 
даљине, док је · према истоку граница в~а 
на Старој и Сувој плаmщи на преко 100 ~ 
даљине. Према југу, на око 250 к.м., назиру 
се врхови Шаре, а северно · се назире Ава~а 
и ноћно светло Београда, опет на око 200 1C.At 
даљин·е. Према томе, у пово~ним условима, . 
са Јастребца је било могуће видети границе 
целе сенке у тренуТку средине потпуног nо
мрачења на овој тачки. На даљцни од 50 1С& 

број 1 

. одавде Се голиМ -ОКОМ МОЖе ВИДеТИ крошњато 
усамљено дрво. Једном речју: · услови иде-
ални. ' 
Што се метеоролошких услова тиче, кон

, султовани су наши познати метеоролози. У 
области око Ниша претежно је облачио у 

. сребруару, али су две · околности обећ~але 
ведрину на планини. Прво, билQ је нормално 

-предпоста.вити . да ће подножје Јастребца у 
фебруару бити nРд сеноrм. Снежни зимски 
О'бл.аци су ниски и врх планине · у том слу-

чају је изнад облака. Друго, у току зиме 
·~,га према Ј астребцу струји из североза
падног · правца, па се очекивало љено тало

же:Ње на ~асиву Копаоника који је око 500 .м. 
виши од Ј:астребца. Према томе, са Јастребца 
о.ее у .Фебруару моrу видети или врхови пла-
нина, као острва у мору бел;их облака, Или 

. IIРекрасни снежни видик . у случају да нема 
-облака у подножју. И у једном и другом слу-
-чају повољан контраст за снимке Месечеве 
' с~нке. Због · 1:0га :ми смо се дефинити·вно од-
лучИли за ову тачку и то тим радије што смо 
У . · Телевизији Београд имали гостољубивог 
gомаћина . који нам је нудио смештај у . љи
ховој кући rде смо имали електрично освет
~ење и х.ћност nријема часовних си~а. 

,, Међу иако код потпуних помрачења 
није редак случај да успех посматрачке гру
п~· онемогући краткотраЈни облак, ипак ~у 
яланови екипе на Јастребцу у пуној мери 
доживели болно разочарење за сав уложени 
~уд и муку око приnреме. · Оно што се нај
маље могло очекивати било је ове зиме, и 

· то· не само У. околини Ниша, него и у целој 
Србији. Зима је, прошла потпуно без снега. 
:у фебруару у цодножју Јастребца темпера
:ура се пењала до 15 и више степени у току 
дана:. Топли ваздух са много водене паре 
струјао је уз планину. На висинИ од 600 ме
'l'ара водена пара се претварала у nахуљице, 
_а на .врху је беснел.а стална мећава. У поје-· 

· ;ЧИНИм тренуцима изгледало ј е . као да у 

долини раде џиновски мотори кdји iY равно
мерним размацима пребацују преко планине 
·читаве облаке снега и леда. Иако је · темпе
ратура на врху била повољна - нормално 
~ус три, са изузетком ујутро 15 фебруара 
'КаД ј е била мину·с осам - због сталне ме

· ћаве ми смо се осећали као у хималајсl{ој 
·.-стихији снега и ветра. Свако .пељаље на пла-

_ ЈiИНу био је пос·ебан доживљај који се неће 
. заборавити. . · 
. r· ,Три чЛ.Э:~ наше екипе стиг~а су на Ја
Стребац другог фебруара по ужа•сној мећави, 
nасле обавЉених припрема за долазак оста

. ~чланова. До 11 фебруара, кад је стигло 
. ~OIU осам чланова наше екипе, имали смо на 
Јастребцу једНу лепу обданицу и ноћ и ·другу 
обданицу и ноћ прошарану са облацима. То 

,:Cl.to искористили за испитивање и поста~ 
- -~ање ин~трумената. · 

"· Због тога што су кредити за nрограм 
друштва одобрени тек 1 О де .. 

скоро ни ј е било времена за израду 
на Инструментима са којима је тре~ 

радити. 1 Провера камера у Београду 

била ј е немогућа, ј е р су завршаване истог 
дана кад ј е тРебало изврlliити транспорт, 
при коме нам је Телевизија опет помогла. 
Но поједини недостаци одк.Лољени су сна
лажљивошћу М. Краља, механичара Астро
номске опсерваторије. 

Д. Лакиh и П. Ћурковиh проверавају иистру.м.еит' 
ua Јастреnцу 

На тај начин, и поред nечата оскудице и 
аматерства у погледу инструмената, ми cl'tlo 
са оптимизмом очекивали да ће се . чланови' 
екипе снаћи и у оскудним условима кад . су 
щv.tали Х~рабрости да се по · О!НОМ невремену · 
попну на планину. Нажалост мећава је nре
стала оЮ\{о кратко време од 'јутра . 11-ог до 
подне 12-ог фебруара да · би затим поново на
ставила све до три ча-са ујутро 15 фебруара. 
Од тада па до осам часова били смо у нenp<r 
зирном облаку. Кад је скоро половина Сунца 
била · заклоњена почело је разређиВање ·обла
ка. Но са опадањем дневне светлости нисмо 
запажали повећање прозирн:ости. Све до свр
шетка делимично.г помрачења ми смо рстали 

у облаку. За време потпуног помрачења на 
даљини од 100 .м. нису се назирале ни стене 
ни дрвеће у шуми. После помрачења облак 
се почео бр>.Ке да растура и у . 12 часова в~
де.ilи су се околни врхови Јастребца, а у 14 
. часова са Ј а~тре~ца се опет пружао nрекра-. 
ени видик од Копаоника на заnаду до Старе 
и Суве планине · на истоку. Да је .мећава nре
стала свега пет часо:ЕЩ раније ми бисмо исто 
као и другови на Хвару имали дивне услове 
за рад. Hecpefi:a је само због оног: да је. 

Расnоред 'Ч.Лаиова · екиnе у раду. - Проф . 
А. Обуљен, М. Дворниковић и П .. . Ћурковић 
имали су задатке да сниме nоложаје сенке. 
Обуљену ј'е помагао М. Краљ, а Ћ'урковићу 
и Дворниковићу д. Тешкевић. Због слабе 
видљивости овај део екипе нИје могао ништа 
да уради. Да би несрећа била потпуна, зубац 
за окидање · на . камери Ћурковића . се за
ледио. У једном тренутку релативно ретког 
облаК:а ја сам видео корону кроз извиђач уз 
камеру. Прекрасна слика· каква· се не виђа 
са малих надморских висина. Била је са че ... 
тири изразито дуга прам,ена, два са леве и 

.цва са деrсне стране, који су од руба Допи .. 
рали до даљине од три и четири Месечева 
преч'ника. Можда због облака у коме смо 
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били, корона је била у најлеmnим бојама, 
где су се мешали тонови сребрнасто беле и 
зелене са наранџасто љубичастом бојом. 
Прекрасна и краткотрајна визија. Због ље 
бих nожелео да још једно потпуно помра
чеље nраТИм са вис-оке планине, макар те

шкоће биле уnоредиве са онима: које смо · 
имали. Од Личних утисака . могао бих да на
ведем · и то да је за време потпуног помра
чеља било релативно светло. Ми нисмо осе
тили нагли прелаз из дана у ноћ и нисмо 
користили ручне батериске лампе. 

1.-1 

"Дија.м.а.итски nрстен" :.._ сии.м.а.к zpyne 
Rigaux, Краус, Зв .. Ћурковић. 

Друга група . била је мешавина странаца и 
наinих. Риго је био вођа групе. Он је имао 
задатак да сними корону са полароидом. Уз 

. љубазну nредусретљивост астрономске груnе 
Немаца из Минхена (Dr. R. Kiihn) Риго је 
добио nристаНак да свој дурбин стави на љи
хово слободно nостоље и да г. Х. Краус и З. 
Ћурковиh у току рада на полариметриском 
снима.љу короне начине паралелно и снимке 

без полароида . . И nоред бедних услова при 
којима је група радила они су уопели да до
бију неколико снимака од којих ј е свакако 
најупечатљивији снимак -дијама:нтскоt пр-

стена, који је настао после треhег контакта 
кад се ј о ш видеQ део короне за ј едно са делом 
светлог Сунца, који је, због облака, р~сиnао 
светлост скоро до једне трећине Месечева 
полупречника. 

У треhој групи М. Симић и Д. Мандиh су 
обавили дужност на уређајима за регистра-

. ва;ње времена, при чему је Мандиh успео да 
визуаЈПiо осмотри тренутак другог, 'треfi,ег и 

четвртог контакта. Б. Благојевиh није успео 
д.а добије снимак короне са инструментом 
10/160 с.м., што није никакво чуДо с обзиром 
на услове за сНимаље. Најпосле пРоФ. Д. 
Лакиh 'је · обављао фотометрисање дневне 
светлости. Иако због промене густине обла-
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ка овај материјал не може бити искоршпћеg, · 
и:rtа!К су стечена корисна искуства. 

Рад дру~их екипа. - Према томе, успе){ 
екипе на Ја'Стрепду је занемарљ~о M8.JIJf .• 
Међутим Друштво се није оrраничило само 
на ову станицу. Да бисмо се обезбедили од 
непредвиђених метеоролошких сметњи о~ 

. лучено је да група од четири члана, под ру~ 
ководством академског сликара П. Кубичеле, 
оде на Хвар са задатком да сними фазе де.., 
лимичног .помрачеља и да Кубичела изради 
слИку короне како се види слободНИм оком, 
служећи се притом малим визуалним дурби~ 

ном ради прецизнијег с~ицирања. У групи су 
били Е. Валтер, . Н. Јанковић, који , је поку:
шао · да· . сними . сенку са Шnаљолске тврђаве, 
и nроф. С. Саџакова, која је првобитно биЛа 
плаНирана за екипу на Јастребцу и која је 
на Хвару вршила осм:атра.ње промена тем~ 
пературе у току помрачења. · ·~ 

На: Хвару време је било идеално леnо. 
Изузев снимаља сенке, чија се појава није 
могла уочити на Хвару, група је у потпуно
сти успела. 134 снимк,а поједиНих . фаза по~ 
мрачења са пречником слике Сунца ~од 5 сЈС. ' 
и прецИзно забележеним временом снимања 
представља nосматрачки материјал који , се 
може ycпennro искористити за фотографско . · 
извођеље тачн:Их тренутака појединих ~он~ 
такта. Потребно је ~астој~ти ' да . се овај ма~ 
тер~јал . и стручНо обрад~. Анализу темпе~ 
ратурских промена у току помрачења дала 

је другарица Саџаков и она се налази у при~ 

ло:зима -овог броја. Оно што lie свакако пред~ 
стављати трајну вредност успеха ове екипе 

је слика: короне Ц. Кубичеле. Очевидци ~ са 
Хвара налазе да 01Н.а представља веран одраз 
онога што се на корони · видело . . Смисао ·за 
астрономска посматрањ·а, развијен код , П. 
Кубичеле до високог стеnена., одразио се и 
на изради ове слике, кој а ће будуhим поко-' 

. љељима .цочарати догађај из 1961 ~дине. ~у . 
бу_цуhим просторијама Друштва' слика ~ће 
представљати посебну вредност. i 

Но успех на Хвару није и nоследњ~ · У 
вези са помрачељем. За чланове екипе .на 
Ј астребцу били су планирани: наш увшке~. 
председник, проф. Др. Р . . Даниh, академски 
сликар Б. Грујић и С. Саџаков. С обзиром 
на ,ужасн;е временске околности на Ј астребц1 . 
предложено им је да <;>дустану од пељања ва 
планину, те је проф. Данић појаву пратио из 
Ваљева (в. прилог у овом · броју), Саџако~ · 
са Х:в<iра а Б. Грујић из Ниша. Задатак Гру· 
јиhа· била је слика короне коју је израдио 
без помоћи дурбина · са: · погодним· оку . 
за прецизЦије скицираље. На: нашој го,цn· 
шњој скупштини чЈiанови су имали прИЈIИ'В;~ 
да виде изванредно дело нашег noзнa'l'Qr 
сликара. Трудеhи . се Да буде што ј е могуhе 
вернији природној' појави уметник је ~роз 
мноштво боја, уз уметничко а ипак вeptf0 
nредстављаље неба . и кор<)не, дао дело .. вЈi· 
соке ум·етничке вредности. Ова слика nред· 
ставља понос . уметника и нашег Д n"rUI'l'~a •. 
·Уверен сам да погађам МИillљеље свих . 
нова ако другу Грујиhу одамо !Призн.ање 
захвалност . на овом дивн<Љr поклону. 

----------~------------------------5 

Посебан успех Друштва представља штам
','nањ~ брошуре "Потпуно· помрачеље Сунца 
ј .~5-П-1961 - . Упутства ~·а посматраље", кqју 
Је Друштво издало краЈем 1960 године. 3000 

" wтампаних nримерака · распродато је за не
nуних месец дана. Треба истаћи залаrање · 
~роф. ~· 'Вурко~ић, која је· у Шестој беri
rрадскоЈ гимназиЈи продала 52·5 примераха и 
организовала :масовну екскурзију у Hиin. 

~еки · чланови Управног о~ра са председ
ником на челу, учество.вали су у техничком 
nослу .е~спедо-sаља брошуре разниМ школа
ма и ПОЈединцима у земљи. Нама је пријатно 
да истакнемq да · су се за броmуру јављали 

_радници и сељаци из најзабаченији.Х , крајева 

наше земље. Може се . сигурно · тврдити да- је 
брошура била потребна и да је Друштво 

}IP. · еко ње знатно ~пр. ине~ о активности свих 
а~ТЈ(ОНОМС~ИХ .ОРfЭЈ\ИЗа!ЦИЈа КОД нас да се 
овоЈ реткоЈ поЈави nохлони довољна па~ 

међу грађанством и у нащој штамnи. За жа
љење . је еамо што се кроз штамnу, поред 
ситниЈИХ . нетачности, nровукла. и нетачно 

мишљење о штетном утицају на очи при 

·rлед,аљу короне без заштитног стакла. Због 
тога је маљи nроценат најмлађих био лишен 
прилике да види ову ретку појаву. 

Фин.ансијс:кИ трошков:И у · веЗи са помра
чењем обрађени су у извештњју блаrајника. 
~.апомињем да ј е СавезНи ФОНд за научни 
рад преко Комисије за потпуно помрачење 
I!РИ Астрономској . оiiсерваторији у · БеоГl)аду 
ставио Друштву на распол01жење од 680000 
динара, што је и омогуlџrло све горе наве- · 

. дене успехе у раду. АстроноМско друштво 
,"Руђер Бошковић" и овом приликом Изра
жава нарочиту . захвалност за разумеваље 
код надлежних· ОDгана за ову· врсту делат
ности Друштва. Као о'дrоворни руководилац 
Друштва по питању nомрачеља из 19·61 ro-; 

Cтci.ttua nро.м.еиљивост zустиие облака и~азивала је 
~ozpeшau утисак о вели'Чи'Н.и фазе: шири срп Сунца_ 
зе ближи noтnyup.м, nо.м-ра'Чењу ueio ужи срп. Сии.м.ак 

zpyne Rigaux, Краус, Зв. Ћуркови'lt 

дине изражавам своју захвалност свима који 
су учешћем и несебичним залагаљем допри
нели у заједничкој масовној организацији 
посматра;ња· потпуног помрачеља. Не 'Dреба 

заборавити да су многи професори основних, 
средњих и високих школа организовали ма .. · 
совне екскурзиј е у област тоталитета. Њима 
и нашој омладини у име ·Друштва упућујем 
срдачн·е честитке за успех . који су остварили. 

Перо М. Ћурковиh 

EKIPA· ASTR0NOMSKOG DRUST\7 А 
"RUDER BOSKOVIC'' NA HV ARU 

, Astronomsko drustvo »Ruder Boskovi:c« је 
Pore~ ekipe poslate .na Jastre!bac, poslalo i jednu 
~\DJ•U grupu na Н var. Ova ·grupa ikoju· su sa- . 

,clil]avali clanovi Dгu.Stva:. Nenad Jankovic, Pe
ta~ Ku1bi.Cela i ErzeiЬet Valter,· bila је cisto ama

-~~fska gr~pa~ jer је je~an clan pravnitk, dru.gi 
~чademsJп sllkar, а trec1 student medecine. Ne-
_nad Ј ankovic је· imao u planu da sa tvrdave 
· •$t>anjola«, iznad grada, .poku8a da sninii dola
: Meseeeve senke. Petar K-ubicela . dobio је 
.. а. zadatka: 1) - .da tokom delimicnog pomтa
ke~]a snima malim refra'ktorom od 55 mm na 

8
o_Jern ~е 'bila montirana ikamera za snimanje 
iUnca 1 . 2) da za vreme totalnog pomracenj а 

ski:cu korone, obelezi •Ьоје i da posle po
~·'"JJ.("Њr'~:•n а . izradi slirku opazenog prizora 'u :boji. 

Valter /Ьila је dиZna da u toku snimanja 
а ploce u kaseta;ma. 

Za snimanje faza delimi:cnog pomra·cenja lbl
la је pr1premljena kamera za sni:manje Su·nca 
kojom se ·ddЬijaju snimci и velicini od 5 cm и 
precniku. Ovo је zapravo okularom povecana 
slika. I~ oku1ara 'bio ј е postav lj en · zuti filter 
(G-2). Kamera је :bila snabdevena i 'bocnim oku
larom pomocu kojeg se, preko jedne prizme, 
mogao kontrolisati polozaj slike Sunca na za
klonu ispred ploce. ·N а ovom zaklonu nalazio se 
i uzani prorez .Sirihe 2 mm koji је za vreme ek
sponiranj а prolazio neposredno ispred ploce i 
omogucavao osvetljava·nje iste. Brzina kretanja 
proreza bila je .dko 2 m/sec sto је .davalo eksipo
zicije od dko 0,001 sek. Snimanje је vcieno na 
plocama GRAPHIC ОRТНО Os sa osetljivos!Cu 
11°/10 Din. Mehanizam 'ove kamere bio је, na 
Hvaru, povezan sa hronografom astro-fizicke 
grupe Beog.radske ·opservatorije i podesen tako 

i 
1 
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da и trenиtkи prolaza proreza ispred ploce, tj. 
и trenиtku eksponiranja, иspostavlja konta:kt, 
koji se registrиje na hronografskoj traci pome
ranjem pera. Na ovaj se nacin. :vr~me svakog 
pojedinog snimka moze odred1tl ve?ma pr~~ 
cizno. I pored ovog aиtomatskog reg1st~ovan].a 
vremena tokom celog snimanja voden ]е zapl
snik sa priЪliZnim vremeno:r:n, u ·Cilju. 'k~snij~g 
lakSeg identifikovaпja ploca. Ovaj zap1sn1k p~l
_mio je-da vodi Radomir Grujic, strиc-ni saradn1k 
Astronomske opsetvatorije i na taj nacin је prи
zio velikи pomoc Hanovima ~ki;pe Dr-ustva. ~ e
koliko dana p_red pomracenj е vrsene su :probe 
snimanja i tom prilikom иklonjeni sи nek1 ma
nji nedostatci kamere i ·kaseta za ploce. 

Eтzebet Valter . i Petar KuЪicela prilikom snimanja, 
na letnjoj pozornici na Hvaru 

. Za izmenи ploca pripremljen . је sandu:k sa 
otvorom za и~baciv;~nje i vadenje kaseta, kao i 
otvorima za rиke. Tako је posao izmene ploca 
mogao 1biti и·godno i !Ьrzo izveden, sto је davalo 
mogucnost da se dobijи i dva snimka za jedan 
min-ut. 

Za izradu skice korone i oЬelezavanje 1Ьоја 
upotreЬljen је satelitski instrument sa · ogleda-
'lom ispred objektiva, sto daje mogucnost и~dob
nog posmatranja. Ovaj instrиment ima u vidndm 
роlјџ okиlara роdе1и izvedenu koncentricnim 
krugovima, sto ~et daje mogucnost preciznijeg 
odredivanja duzine kra:kova korone. Ista је .po
dela и·napred uneta i na listove pripremljene za 
iiradи ·skice. Pripremljena је· i !dZepna ;baterij-:
ska lampa za dopиnsko svetlo ali је , ispred sija~ 
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lice stavljeпo pet filtera od .Ciste -bele lkaJoce•Ia:.' 
rijs'ke hartije radi smanjenja jacine svetla :ч-а 
podesnu merи. ' 

Snimanje је zapoceto u 7h 33m 15s. Dolk su 
prva dva snimka •snimci neokrnjen~g Su~c~ na · 
trecem se vec pojavljuje Mesec. Sn11man]e Је 11 
poeetku vгSeno brzim tempom ?а~ bi se k~nije 
иsporilo pri;Ьlimo na jedan sn1ma~~ za .m1nu,t. 
U 8h 32m Petar Kubicela је prepustю sn1man]e 
R. Grujieu :da iJ:>i se mogao pr~p,r~miti za izradu 
skice u vreme totaliteta. Gги]~С ]е za 'to vreme 

. na·ci.nio jos pet snimaka od kojih .je zadnji naci
njen u 8h 39пi 32s. D·akle, svega dya:d.esetak 
sekundi pre nastupa potpunog pomra•cen]a . . , 

Skiciranje \korone izvrseno је potpиno ро 
predvidenom planu. Prvih,155 з;et.ar Kиb"i.Cela ~·~ 
paznjи иsmerio na posmatran~e 1 ob~lezava~]e 
раја, а zatim је zapoceo sa 1zvode~]~~ sk1~: 
najupadljivijih formacija korone. Opsti v1~иа~ 
иtisak IЬio је ovaj: Crni kгug .Meseca o~"ruzen ]е 
pelom koronom ciji se kraci koncentrlSU U ne~ 
koliko vecih pramenova, а u Cijoj sи se иnиtra
snjosti mogli opaziti mnogi jasno ocrtani detalji 
kratkova koji prelaze jedan preko ~-rиgog. ~o_
rona uop.Ste delиje kaQ prozir~n. bell veo, ~~О]I· _џ 
vanredno fi·nim lazurnim p~ellv1ma prelaz1 pr~
ko tamш)· plavog neba ali ne tako tamnog ka~.o 
se to ocekivalo. То tam,no plavo nelbo probl]a 
sroz prozirnu koronu ј cini .-da ·сео 'ovaj prizor, 
pun prefinjenih ·detalja dе1ије izvanredno i k~o 
prirodna pojava i kao ~ste~ki fenomen. Оvщре 

. treha dodati i crvene protиberance. Dve sи Ьйе 
jedna do druge, je{,lna velilka i skoro prava, d,9k 
је dгuga bila ·mala i samo s-e ikratko vreme 
mogla opazati. Тrеса koja se nalazila ispod ovih, 
takode nije 1bila veHka, ali је bila nesto sira. 
Pred kraj totaliteta na zapadnoj strani pojэ.vio 
se сео lиk crvene hromosfere. Upravo u vreme
kada је skiciranje bilo dovr5eno nastupio је i 
treci kontakt, ра је с~о ovaj p~iz~r isc~za~. ~о: 
sle prestanka potpиnog pomracen]a slпca ~е J.OS 
dQPиnjena nekim ·detaljima na osno~и se~an]a. 

Petar Ku!Ьicela је nastavio sa sn~man]em u 
8h 45m 23s, ра је .do ikraja pomracenja snimlje
no ukupno 137 ploca. . . . .· . . . 

Posle povratka sa Hvara, kada sи razv1]e~1 
snimci, ustanovlj,_eno је ·da sи svi potpuno иsp:}.i, 

. i bice iskorisceni za odredivanje vremena poJe
diпih kontakta. KиiЬicela је, isto tako posle po
vratka, izradio slikи korone . иljanom bojom;'9a 
na oonovu na-cinjene Skke. Ova је skica pove.
cana · projekcijonim ЭJparatom 3 риtа а repr?
dиkcija izradene slike ··prilozena је ovom br~JU 
»Vasione«. 

Реtат 
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ПРИЛИКЕ ЗА ВРЕМЕ TOTAAHOf 
ПО МРА ЧЕЊА tУНЦА 15. 11 ·1961. 

1\ 
Почетком фебруара, после првих изрази-

тијих продора хладног ваздуха рвогодишње 
зиме, врло променљива време у нашим кра

јевима било је условљено пролазом брзИх 
поремећења, кој а су се .· кретаЛа од севера на 
југ преко источне Евроnе. · 

Појава дубоке депресије на Атлантику 12 . . 
фебруара изазвала је nојачање топлог јуГо
западног струјр.ња над западном Е~ропом. То 
је условило постепено померање подручја ви-

\ соко г ваздушног притиска nрема Истоку, а 

указивало је на велику вероватноћу да ће 
услови за посматраља тоталног помрачења 

Сунца У. нашим крајевима бити врло повољни. 
Језгро антициклона налазило се 11. фе

, бруара над ШпанијоМ,- а ведрина се доста 
_. брзо ширила према заnадном делу Средозем
нога мора и према нашим крајевима. Уз јаче 
северозападно струјање 12. и 13. фебруара 
нешто хладнији ваздух још је продирао пре
ко источних делова наше з~мље и изазивао 

·. у континенталним крајевима врло промен
·љиво време уз промене кише, у планинским 

- областима снеr. Тих дана на Јастрепцу вла
. -дала је nрава мећ,ава уз температуре ваздуха 
- од -5 до --в степени. Наша екипа и ТВ-
група налазили· · смо се · у густом снежном 

облаку уз видљивост од неколиi{О метара. 
На Приморју уз умерену буру почело је 

-интензивније разведравање и било. ј,е потпуно 
,сигурно да ће наше и иностране екипе у 
средњем Јадрану имати идеа:71не временске 
услове, не само :Ведрину .него и изванредне 
;услове бистрине и прозирности ваздуха, које 

-условљава баш бура. 

Развој временске си
- -~ туације .јутром у уторак 

- 14. фебруара много ј~ о-
бећавао. Падави:не су у 
нашим -континенталним 

крај е вима потпуно пре
стале, а почело је и овде 
разведравање. . 

Јутром 15. фебруара 
' језгро .а.нтиЦиклона нала

зило се над источним А:л.- · 
nима, а споредно језгро 
пад КарпатИма. Подручје 

· , :ведрине обухватала је 
.. · зону тоталитета од јуж- · 

:: пих делова Француске, 
< nреко северних и сред

· љих делова Италије и 
nреко целог нашег · nод

. РУчја, до источних обла
сти Румуније. Облачио 
време са кишом и сне
:,ом задржавало се тог 
ЈУтра :ца целом подручју· 
Црнога мора. 

Наше и иностране . екипе у приморском 
делу тоталитета имале су тог јутра изван
редно повољне услове и могле су несмеrано 

да изврше цели предвиђени програм. Такође 
у зони · тоталитета, који · је пролазио нашим 
континенталним крајевима, у ни~инама при
Јiике су биле врло повољне. Међутим, сви 
плаНИНски врхови изнад 1000 ~ били су у 
облацима. Планинска опсерваторија ·Бјелаш-

, ница јављала је '. тог јутра густу маглу, уме
рен североисточни· ветар уз температуру од 

-9 стеnени. И врх Ј астрепца, где се нала
зила наша екипа, био ј е у облаку. 

Северно струј~ње постепено · . је слабила, 
али како се Ј астребац протеже У. смеру заnад 
-исток и слабо струјање у неповољним усло
вима подржава стварање облака на врховима. 
У току целе ноћи од 14. до 15. фебруара ма
гЛа је са јаким ињ~м непрестано обавијала 
врх Поглед. Пажљиви осматрач могао ј,е у 

току ноћи констатовати да се облак ипак по
чиње да тањи - на махове мог ;ле ·· · су<' се у 

, зениту назирати звезд~. И то је била једина 
нада! 

· Почетак пощрачења затекао је све екипе, 
·и ·нашу астрономску и телевизијску, потпуно 
спремне код својих апар~та, инструмената и · 
камера, али----; у густом облаку. Може се без 
претериваља .казати да је облак обавијао 
само врх Поглед; Велика . Плана, Ниш доче
кали су почетак помрачења у потпуној ве
дрини. Јака и упорна конденз~циј а на самом 
врху може се објаснити тиме што је на Ја,;_ 
стрепцу лежао . · знатн:И:ји снежни покрива ч, 
док у подножју није бИло снега. Тако се влrз.rа 

-~ 
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непрекидно и интензивно кондензовала на 

хладном врху, као што се кондензује на хла~ 
дно м про.зорском стаклу. То се види и из 
разлика у температурама ваздуха између 
Ниша и врха Поглед: у 7 ч. 15. фебруара 
Ниш је бележио О степени, а на врху Ја
стрепца било ј~ --7 степени. 

ДиМензије облака, који је обавијао врх, 
могле су се видети кад су се први чланови 

· екипа, непосредно после завршетка помра
чеЊа, . на свом повратку спуштали. Чим смо 
били око 50 метара ·од врха изишли . смо из 
облака и цела околина била је потпуно у 
ведрини. Облак се још неко време, око један 
сат, видео како обавија све мањи део· врха 
са зградом И затим је нестао. 

Овај микро-орографски облак сасвИм је 
онемогуhио извршење наШег програ~а осма~ 
трања и мереља. 

Треба истакнути, међутим, да је овај ми-. 
· крс-облак помогао телевизијском· преносу по- . 
јаве помрачења Сунца. Густина облака била 
је, може се казати, оптимална за телевизиј~-

. ске камере и она је обезбедила такав при
родан филтер да су слике појединих фаза, 
које су изванредном вештином при свакој 
појави Сунца у ређим деловима облака пре
ношене, биле изванредне ја.сноће, нарочито · 
слике дијамантног прстена и корене. 

Са свог осматрачкоr места моrа:о сам да 
осмотрим необичну и неочекивану појаву 
Месечеве сенке. ;непосредно_ пре почетка то.:. 
талне фазе погледао сам nрема зениту и ви:.. 
де·о сенку у облику црних висећих купа. Оно 
што м~ је у први мах изненадило и веома, за
чудило била је потпуна· непомичност · пој а~~ · 
Касније се то могло објаснити. Сенка је наиме 
била привидно непомична, ј е р непрозирност 
облака ниј 1е допуштала да сенка . продире у · 
облак према доле. 

На крају потребно је још нешто истак-, 
нути. Изабрани положај З!=i прађење сенке · · 
у·право је идеалан и штета · је што ј е· један 

мали облак онемогућиq извршење . занимљи
вог и богатог програма. 

А. 

UTISCI SA JASTREPC.A. 
Astronomsko drиStvo »Rud:er Bos'kovic«, na 

inicijativu Dr Dani~a, prertsednika, i Du:r.kovica, 
generalnog sekretara, ucinilo mi ј е veЊku cast 
pozvav5i me da ucestvujem ·u elkspediciji or.ga-

. nizovanoj radi posmatranja ipotpunog pomra
cenja Sunca od 15 februara ove godine. 

Ро danu pojave, ·usred zi.me, mogla se pred
vi•deti dosta llliska tempe.ratura i suvo vreme, 
sto. је dopu5talo nadu da се atmooferski uslovi 
biti povoljni. -- ' 

Profes.or Durkovic, koji ' је posmatraaku sta
nicu na Ј astrepcu posetio u novembru, kada 
Sunce ima skoro istu deklinaciju: kao i u vreme 
pomrac_enja, mogao se uveriti u izvanrednu ci-. 
stoeu atmosfere: golim okom mogle su se po
smatrati zvezde d~ 7 .prividne velicine, а pogled. 
se pruzao do planina udaljenih 250 kilometaтa. 
S druge strane, jedan · obilazak unu.tra8njosti 
ostrva Н vara, na kome smo boravili U1 toku dva 
uzastopna leta, omogucio nam је da konstatuje
mo prisustvo lak~ ali stalne izmaglice, svaka.ko 
poreklom .od Ъlizine mora: и~prkos UpotreЬlje
nog filtra u v, na fotografijama snimlje.nim sa 
jedne doSta visoke tacke na 'OStrvu jedva SU se 
mogla !Primetiti ostrva udaljena 60 km. Iaiko su 
kisa i ja!ka naoЬla·cenost na ~trvu Hvaru izvan
redno retlki, nebo jesamo izuzetno potpuno ci
sto. Dilema se ·dakle sastojala u tome, ·da se iza
bere mesto -za posmatranje sa maksimahlim· iz-. 
gJedima za vedrinu, ili pa:k mesto na 1kome su 
manji izgledi da се nebo biti vedтo, ali s nadom 
da се u povoljnom slutaju cistoca atmosfere lbi
ti znatna. · ClanoVi .Astronomskog ·drustva »Ru
d:er Boskovic« iza·brali su ovo poslednje -re5enje, 
а ја sam se sa njima =slШio. · 

Za mesto posmatranja izaibrana је relejna 
stanica televizij е koj а se nalazi na 40 km isto-

cno od Nisa, na Velikom Ј astrepcu, na visini od 
oko 1500 metara. · 

Program posmatranja IЬio је utvrd:en u za- · 
jedni·ci sa slu1Љom Sunca Кraljevske ' 1belgiske 
opservatorije. Trebalo је Suncevu korQnu sni
miti u polarizovanoj svetlosti, naizmenieno и 
dve normalne тavni, а zatim mikrofotometrisati 
doЪijene snimke. 

' UpotreiЬljeni inst-rument је ahтomaticni ob
jektiv »Takumar«, japanske proizvodnje, ~а fo- ,· 
togra•fije velicine 24ХЗ:6 mm. Zizna dalj.ina mu . 
је 50 ст а relativni otvor F :5, sa diafra-gmom 
koja se moze suziti ·do F:22. Usvojena emu1zij~ 
је film FРЗ Ilford, srednje osetljivosti 19/10 
DIN. Kada se razvij е u izazivacu Ilford MICRO
PНEN, ovaj film daje izv.rsnu1 gradaciju i dost'a · 
fino zrno. Ј edan polaroidni filtar visokog koe
ftcijenta transmisije (46°/~) postavljen је ispred 
objektiva i moze se okrenuti za 90° bez menja~ 
nja reglaze instrumenta. 

Clanovi ekipe Astronomskog 

6рој 1 

·. Obicno se"smatra da је unutra8nja Sunceva 
korona fk'~ro istoga sjaja kao pun Mesec, а pтi
Ьlizno, је P

1

~~nat i zakon Opadanj~ njenoga sjaja 
u zav1snost1 od udaljenosti od ivice Suncevoga 
diska. N а osnovu prethodnih opi ta sa · Mesecom 
i tbrizljivog hronometrisanja 0pera-cija, Чsvojen 
је za vreme totaliteta sledeci program: 

. . I. ·Eksponaza od 1/50 sekund·e sa diafragmom 
F: 8 na trenutak рте drugpga ikontakta. 

. · П. Paro~ eksponaza od . ј edne, pet i deset 
~e~n·da,, vsa polaroidnim ekran6m postavljenim 
pa~zmen1cno u noгmalne polozaj е. 

III. Uzastopne eiksponaze. od jedne se:kunde 
~о trecega lkon takta. . 

· Drustyo је tbilo lju/Ьazno te је gQ.spod:icu Zve
~danu Durkovic, studentktnju· Tehniokog fakul
teta u Beogra,du, odredifo da mi pomaze u ostva
renj.u. ovoga ~rograma, te koтistim ovti priliku 
da. ЈОЈ. ~ahval1m na strpljenju i iJnicijativnosti 
koJu Ј~ pokazala tokom ;dosadnih ponavljanja 
operaCIJa. 

Dr Ktihn i g. Кrauss iz Minhena ,Ьili su· lju
baz~i ~а su mi stavili na r~spolozenje ·neke od 
svoJih -Instrumenata, а narocito post·olje za ek
yatorijalnu montaZu sa sinhronim motorom koji 
зе и Тraun-reut-u izradio Dr Ј. Heidenhain, kao 
i fotografski aparat »Praktika«. · 

, Na nesreeu, nepovoljni atmosferski uslovi 
koji su vladali na vr'hu Jastrepca za vreme to
taliteta, spreeili su ·nas u ostvarenju ovoga pro
g:ama .. Na .nedelju da~a .pre pomтacenja pla

-nша Је b1la skoro neprelkidno !Prekrivena . 
maglom, te se moglo iskoristiti samo nekoliko 
razvedravanja za prethodno regulisanje instru-
menata. . . 

. . N а. dan 1:5 febru·ara, u rano ј u·tro, vidlji vost 
ni]e ,b1la veca od tridesetak metara. Usled ·ra

, stuce temperature topio se sneg . u okolnim. 
· ravnicama i para koja је tako nastajala, kon-
, dep.zovala se u dodiru sa јо5 zaledenom plani

?.OJ;n, obrazujuei :gusti po:kretni veo lkoji је okru-
Zlvao vrh. _ . 

?а ne •bismo ;bili ometani za vreme. drago
cenih trenuta1ka totaliteta, izabrali smo kao 
osrnatra·cnicu jednu ta;cku 1dosta udaljenu od 
~eleviiiskih instalacija. U prvoj aproksimaciji 
Ins,trumenti iSU 'bili postavljeni pomoeu tЬusole i 
vec smo ,bili ocajni sto ih nееещо moci regulisati 
P.rema Suncu, ka·da se iznenada ono pojavilo za 
neko~·ko sekundi, vec delimicno IPOmraceno, 
kroz Jednu rupu ·na O!Ьlacima; ovo se ponovilo 
'dya ili tri puta, tako da su u В h 30 m instru
Inen ti 'bili spremni. · · 

. Ј edan kratkotrajni procep u oЬia·cima poja
\7Io se na koji trenutak pre ·dгugo:ga kQntakta, 

·te. su zatvara•ci proradili. Zatim iSe veo opet spu- · 
st~? u toku 'dva :beskoriac,na minuta, miriuta 

- strepnje ikoje је dnevna sta·mpa ocenila kao 
»drarnaticne«, najzad, pola· minuta tpre treceg 

mogli smo videti koronu и njenom 
sjaju, iako lkroz veo magle. Od predvi-

fotometriskog programa nije moglo ·biti 

ni.Sta? te -smo se ogranicili na to da 'snirilanio sa 
ekэponaZoт od ј edne, · pet i · deset se!kun·di ne 
troseCi v~eme na skidanje polaroidnog filtr~. 

Teler\тiziske ekipe bile su odu.Sevljene. Kada 
је pojava pocela, one su se morale ograniciti da 
prikazuju maglu i sneg koji vla·d·aju na stanici 
а zati~' .. protiv ~~akog ocekiva;nja, mogle s~ 
EvroviZIJI preneti . IZvrsnu sliku korone. Sto se 
tice astronoma, oni su sa filosofskim mirom 
sklanjali .svoje instrumente, jer ih је njihov za
nat navi~kao na meteoroloske cu·di, ali ipak ne 
bez izvesnog ogoncenj а. 

Ро ovakvim stazama jedino se moglo .doCi na vrh 
Jastrepca 

Prilikom ~ustanja niz snegorn rpokтivene 
padine Ј ast_repca, ka·da se nеЬО vec sasvim · ~а- . 
zvedrilo, osecali smo izvesno zaljenje sto и svo
me prtlja,gu ni:smo mogli poneti zeljenu latentnu 
sliku, koja ·Ьi omogucila -da se ·bolje urpozna s·a
stav ove divne korone. Ali ntsmo se mogli 
osloboditi ni osecanja zadovoljstva misleei ·na 
duh iЬratstva i uzajanme saradnje koji su vladali 
na ,ovoj vavilonskoj ~uli, na kojoj su IЬile za
stupljene cetiri nacije. U prvome selu u ravnici 
jedan 'deeak p.ruZio nam је ruku, а seljaci su sa 
nama izmenjivali svoje utiSike, ра smo mi osetili 
poja·canu naklonost za ovaj inteligentni narod 
u Sгbiji koji, ia,ko zivi povu·ceno na selima, ne 
pokazuje niSta manje zivu radoznalost ртеmа 
svemu s.to se odnosi na pojave u prirodi i na te
kovine lju.dskoga ·duha. 

Dr} Fernand Rigaux 

i, 
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ПОТПУНО ПОМРАЧЕЊЕ СУНЦА ПОСМАТРАНО 
У ВАА.ЕВУ 

м ест о nос.Аtатрања: ВидРак, hувик на nерЈ;fферији 
Ваљева, приближне координате јесу 

ср = 44° 16' ,з 

Bpe.Ate nос.Аtатрања: 15. 11 1961, среда, 

од ,7h зоm До .lOh 05m S Е V 

Разни времен~ки тренуЦи су нотирани noмohy 
стоперице и часовника »~tanta« чији су ход 
и стаље nретходно установљени. 

Ат .Аtосфера: Изванредно лепо време са. потпуно чи

Стом и мирном атмосфером, необично за . ово 

доба године. 

Пос.Аtатрање је вршено ~олим оком заштиhевим по
времено тамним стаклом. 

Пос.м.атра'Чи: Др. Р. Даниh и Проф. дР. Милин. 

ооо .о 
. . h s -h 11 -f 38. . ,;з ~~· 8 4 f1 19 ' lu- 01 

1 Bpe.Ate'Н.C1C'U nодатци 

Време Пол. уГао 

1 контакт .. 7h З8m 297° 

11 ко:атакт. 8h 46m 520 

111 контакт 8h 47m 19S З48° 

IV контакт 10h 01m 98° 

·тоталитет је, . према нотираном времену, трајао 
79 секунада. Међутцм од овако . нотираноr времена 

треба свакако, из познатих разлога, одбити .2 - З 
секунде. Џоложајни ·угао могао је само приближно 

. да се . оцељује а рачунат је од горље тачке Сунч:вог 
руба, од средишта ка эениту, па преко истока, ]уга, 

запада. 

8h ЗОm 

11 Важнија_ заnажа-ња 

Упадљиво опадаље дневне светлости. 

.Хоризонr на истоку светлији од хори

зонта на заnадУ. 

Цела варош и окоЈ11Не шуме као да су 

у некаквој сенци. Јасно се чују петлови 

како кукуричу. НекОЛико шева се спу
стило ~а траву и ·nотnуно мирно стоје. 
Захлађеље. 

на месту 11 к.онтакта једна јако сјајна 
тачка, жуто - наранџасrо - црвене бој~, 
као да прелази руб Сунца. Лак пове

· тарац. 

• IIJ'A 

.. 

тоталитет. Мрак није nотnуно веh к~о 
кад је Месец бакарне боје, може · се 

писати али тешко се црта. Око тамноr 

·месечевог котура види се светао дот

IЈУ'НО · бе9 перваз, ширине око З лучна 
минута, неравних таласастих сnољних 

ивица. Из овога се лево и десно (се
веро - источно и југо - западно) np~ajy 
зракасти праменови; дужине једва 1,5 
пречника Сунчевог котура, маље бели · 
и више сивкасти. Лево (источно) сасвим 

близу хоризонта види се Венера, десно 

(западно) су СатУрн и Јупитер, горе 

(северно) и нешто удесно се види Bera 
скоро сасвим у зениту. Меркур и зве
Зде нису прИмеhене. Нема ветра. Један 
пас се уплашио и шhућурио близу 

обтркње бараке. 

8h 47m зs Крај ~ тоталит~а. Сад -се на месту III 
контакта види најnре, слично ~ао н~
посредно пре почетка ~оталитета- на . 

. ~есту ц конта~а, јакq сјај:џа нерав~ 

_ џасто црвен~ тачка. 

10h · 01m IV контакт. 
Захлађеље . које је било · nрилично · за 
·време тоталитета nостепено је nоnr
штало уколико се све веhа noвpw~a 
Сунчевог котура . откривала. 

На Бидраку смо затекли око 50 .Људи и ~-ев~, 
веh~ном из Београда, који су nосматра~и no]aB~ 
Веhина са фотографским аnаратима, а ]Ещан и 

no• фи,лмском камером. Чекајући тоталитет, о~им за-
сматрачима су дата упутства ~ако да снимаЈУ и . 

· ставе мољени су да евентуално усnеле снимке до 

нашем Друштву. 

За време целе пој аве као и неnосредно 

ове начињене су следеhе скице. 

~~--~--------------------~-----

~ј- 1 

о · космоrоиији Свпите Архенијvсп 
Космогонијом су се бавили и звани и незв~и, 

а поред самих ' астронома још и: фи~ичари, мат~-:
-ъfатичари, филозофи, теолози, хемичари, nесници и 
многи другИ. Постоји велики бррј разних космого.
вистичких хипотеза које све имају једну . додирну 

. тачку, а . то је да ниједна није nрихваћена'. 

Космоrонија Сваите Архенијуса, познатог швед
сЈtОГ хемичара и добитника Нобелове награде за 

"' хемију је изненадила стручљаке, када је била обја- . 
в.Љена. Изненадила их је свежином идеја . и ориги- . 
налношћу у односу на разне . дотадаље хи;потезе и 
теорије. ' · 

По Архенијусу, звезде нису усамљенице које су 
међусобно раздвојене огромним пространствима. Оне 
не само да делују једна на другу својом привлачном 
силом, веh поред светлости које шаљу једна друrој, 
оне делују својим електрицитетом, измељују делиhе 
материје који лутају простором, а најзад се клица 
живота преноси са звезде на звезду, тј. из околине 
једне звезде у околину друге. Светлосни притисак: 
је сила која ства-ра реnове комета и >ОН преноси си
ћушне · честице са Сунца до наше Земље, других 
пл~не.та и ,цаље. Те се честице, далеко qд ,_места где 
су биле избачене, скупљају и стварају метеоре, који 
iaalиj е када у своме лутању -па.Иi}у на неку гасо- · 
виту_ маглину, постају центрЈ\. кондензације и око 
·љих се · наrомилава материја ·:h' постепене се фор-
мирају в~li'a тела - звезде. · 

У тих неколико речи је сажета цела историја 
неке звезде, ствараље из гасовите маглине, nостеnен 

прелаз ка сјајној звезди_која се хроз оrроџан nериод 
времена полако дезинтегрише и тамни, док се не 

обав~је чврстом кором - остатак онога . што. је 
естало од првобитне звезде.' Остала материја која 

. је током живота звезде иземитована nослужила је 
за формираље нових звезда. · 

Угашена звезда стуПа у период латентног жи-
вота, који није бееконачан веh доста дуг. Неки по
трес изазива оживљав·аље угашене звезде и она се 

nретвара у. гасовиту маглину, а процес еволуције 

се наставља, како је оnис~н. 

Како је латентни живот неке звезде дужи, онда 
би требало · да буде много више уг~шенцх звезда од 
видљивих. 

По Архенијусу, свемир је бесконачан и . звезде · 
су у љему скоро униформно распоређене; а ако 

наши телескопи, са удаљеношћу од нашеl) Сунчевог 
система, оnажају на границама свога д'омета све 
иање и ,маље звезда, то не значи да се приближу
јемо крају свемира, веh сјај зевдза бива све слабији 
са Удаљеношhу, а и интеретеларни простор аnсор
бу.је свеТлост звеЗда. 

·. Ово је све данас сасвим јасно и очигледно, ме
. ђуТим,, када је АрхенИјус поставио своју хипотезу, 
то ,је све било врло ново. У доба nостављаља љегове 
ХИnотезе, о интерстеларној апсорnцији се в,РЛО мало 
ЗilaJio. · · · 

_ Да би се избегле све замерке требало · је, да се 
IЪУ.тнов закон гравитације измени утолико, да наш 
МЈiечни nут не буде више маса гасова ЧИЈа се гу

-tтина и темnература nовећавају са приближава:tрем 
ka центру ~млечног nута, већ да је .1V.1лечни пут ску
~а гасовите маi•ерије хомогене природе, . са уни.-
Формном темnератур~м и густином. · . . . . 

До Архенијусу, свемир не сащ> да је бесконачан . 
11 да су звезде униформно распоређене, већ је он 
11 зечан. Та идеја је била "шок" за тадашље астро
llјоме и она _ је једна од најоригИ:налнијих Архени~ 
Ус.9вих идеја. 

k.. nрекинуhемо мало излагаље Архенијусових 
~еј~, да . бисмо рекли неку реч . о њему самом. 

Сванте Архенијус се родио у Вику, близу Yn
Y Шведској, 19 фебруара: .1859. гоД~не. Од го-

дине 1891 био је професор хемије у Штокхолму и у 
Упсали. Он је творац теорије о електролитичној 
дисоцијацији. Почетком овог века написао је "Уџбе
ник електрохемије". ·Три године касније, . 190З. обја
вљује "Уџбеник космичке физике". То нис_у q.бични 
кусеви за факулет, већ врло добре студи]е из nо
.менутих об~асти, у кој'има су поред црегле~а nо
знатог. _материјала изнете и многе нове иде]е. 

. .. · Те исте 190З. године, Архенијус је добио' и. тек 
установљенУ Нобелову награду за хемију. Он је био 
Први скандиНавац који је добио Нобелову · награду 
.-:...:.· на nољу науке. Пре љега, Нобелову награду за 
хемију добила су два берлинска професора: вант 
Хоф - 1901. и Емил Фиinер -- 1902. године. -

.Своје идеје о космогонији он је изложио . године 
1906, дакле пре 5:5 годИна, щто . је донекле инсnири
сало овај чла:наА, јер љиме обележавамо стогоди
шЉицу Архенијусовог . рођеЉа и nедесетnетгоди
шљицу љегове космогоније. · 

· Године 1906. Азишла је . љегова чуве~Ја књига 
»Werden dег Welten«, у љој он излаже своју ко
смогонију. Књига је убрзо била преведена на _неко
Лико европския језика и ~зазвала, као што ]е ре~ 
чено, живе коментаре. 

Са овим оnет прелазимо на изла:га.ље и коментар 
Архенијусових идеја, са напоменом да је Ар~~ниј~с 
умро 2. октобра 19·27. године, у Щтокхолму и .да Је . 
надживео објављиваље своје космогоније за преко 
двадесет година, тако да је био у могућности да 
nосматра утицај који ј~ изазвала на друге научнике 
љегова космогонија, а такође да види какве су _ све 
нов.е космогоније ницале nосле објаве љегове. 

По Архенијусу, свемир је једна вел_ика терми
чка машина ко]а функционише између два извора 
и то извора топлоте и извора хладноhе. Јасно је да 
су извори топлоте звезде, а извори хладноhе, поред 
самог fiНТерстеларног nростора и гасовите маглине. 

. Тај . би уређај могао Да функционише бесконачна, 
ако га стално снабдевамо све новим и новим мате
ријалом. ПреnуШтен сам себи наш термички уређај · 
би брзо исцрnао оба извора и уједначио би њихове 
температуре. Међутим, мада су се ту заснивали из
весни приговори на рачун Архенијусове космогоније, 
дубљом анализом се увиђа да ·материјала и разлике 

у . темnер,атури има увек довољно., 

'l'реба споменути и неке новости које нам је до
нела Архени]усова · космогонија. flo Архени]усу, 
с,Унчева корова Је умноrоме налик на коме·rске рt::
~щ~е, она Је сасrављена из финих честица · ма-.L·е
рйЈе, КОЈе nод , nритиском L;yH'it::вe радизациЈе изQи
Јају из окоЈшне Сунца и О'.L'ИСКУЈУ се далеко из~ан 

ооласти короне. Архениј"ус Је .цонекЛе nрихва'rио 
щ>ими'.rИвну ме1·еорску хиnотезу Ј.юрда · келвина, но 
h.UJOJ мдоrооро]ц~ метеори пада]у на t,;унчеву повр:

шину и снаодевају Сунце новим · матер ИЈ ал ом~ Јlо!Јд 
келвин Је иде]у о снабдевању L;унца метеорским 

матерцјалом наnустио, сматраЈући да би се услед 
nовеnаља Сунчеве масе променила дужина године. 

'.L·ом nриликом он је nотnуно заборавио, да Сунце 
губи огромне количине материЈе путем · радијације, 

. тако · . да му метеорски материјал . СЛУЖЈ:( само као 
ма~~ накнада за изгубљену материју, . коју је Из
рачи~о. 

· Дакле овим nутем је створен циклус, који У"' 

кратко оnисан изгледа овако: Метеори падају у 
великом обиљу на Сунчеву по,вршину, тамо бивају 
разорени у најфиније честИце, које оnет радија-' 
цијом бивају избачене у . простор као короналне 
Честице. 

Речено је било нешто раније, да се звезда после 
дугоzi :ж;ивота као сјајно 'тело nрекрива кором и она 
стуnа у · фазу латентног живота из којега nосле ду-



гоГ низа година, милиона и милијарди година, услед 
неког потреса -- бивrиа звезда поново се разбукти. 
О каквом је то потресу реч? То је судар два тела, 
по коме имамо Посебне теорије, о постанку небе
ских тела путем колизије. На пример, цела хипо
_теза француског научника Емила Велоа, која је 
објављена скоро у исти мах када и Архенијусова. 
Касније је било joru неколико хипотеза базираних 
на сударима. Код Архенијуса имамо судар тамне 
звезде са светлом и двеју светлих и двеју тамних. 
Он објаrиљава и појам нових звезда, тј. љихов 
настанак, нечим сличним, тј. сударом. 

Ма колико да су ове поставке биле озбиљно 
критиковане од стране познатих астронома и · мате

матичара, на Архенијусу је заслуга да је појам су.:. 
дара уведен у космогонију. Појам нових звезда, 
који и данас задаје много главобоље астрофизича
рима, није много расветљенији, тј. и данас се каже: 
нове звезде настају сударом два тела. Несумљиво, 
има и новијих објаrиљеља, али ово jpru није од
бачено. 

Архенијус је направио и једну греrику, јер је 
сматрао да од нових постају спиралне маглине. He
ruтo касније се испоставило да су спиралне маглине 
галаксИје за себе, острва у СЈ:!емиру. Ова rperuкa 
Архенијусова _ се лако објаrиљав~ чиљеницом, да у 
доба објављиваља љегове космогоније, · joru није било 
могуће установити од чега су састављене спиралне _ . 
маг лине. 

Нека гасовита маглина, по Архенијусу, не само 
да привлачи обиље метеорита, већ и по неку звезду. 
Касније се сва материја у маглини издиференцира 
и добијемо скуп звезда или звездано јато. Разли
чите звезде у јатима он тумачи тиме, да су разли
чите звезде током еволуције маглине биле покупље
не, успут, у простору и времену. 

Циклус еволуције звезда по Архенијусу је ова
кав: Нова, гасовита · маглина, скуп или јато звезда, 
младо сунце, ~реДље сунце, охлађено сунц~. Затим, 
судар два угаrиен!i сунца и поново ыова. 

Свемир не стари, каже на виrие места Археви ... 
_ јус. По њему нема ентропије. Узгред да споменемQ 
-дефиницију ентропије, у љеном најкраћем обли~tу• 
"Енергија једног свемира тежи максимуму". Дакле· 
свемир пропада када се постигне максимум енер~ 
гије. А сама ентропија настаје у једном затвореноl.r 
систему, када се · известан део енергије не моЈКе· 
виrие претворити у механ~чку енергију или Рад . . _ 
Према данаrиљим схватањима нaru . свемир не теЈЮf 
топлотној смрти, како се то популарно .каже, · а ако 
има тенде:ЕЩИја ка ентропији, та је тенденција врло 
удаљена од .нас и у простору ·и у времену. 

Архенијус, у својој кљизи каже: "Ентропија се 
повећава у звездама, али се смаљује у маг~ина:ма". 
,,Енергија се расипа у телима облика звезд~, а ску ... _ 
пља у телима облика маглина". 

У своме делу, Сванте Архенијус је покренуо 
многе ставове - из - астрономије, физике и хемије. 
Многе љегове идеје су биле~нападане, многе ставке 
побијане. Данас се љегова космогонија сматра као 
застарела. Али он . тиме није ниrита изгубио. Мноrе: 
nоставке љегове космог9није nослужиле су као по .. 
лаэна тачка за нове хипотезе и дискусије. ~а':l'им, 
све док се не пронађе механизам постајања и про .. 
падаља светова, љегова космогонија се може сма
трати исправном и може се бранити од напада кри
тике. Она је исто толико веродостојна као и све 
остале. 

Свака космогонија пружа корисне информације 
о низу чињеница, у вези са настајаљем и нестајаљем 
светова и исто толики низ побиј ања других космо
гонија. Као што је рекао француски научник По
енкаре: "Што виrие проучавамо ко_~могонију, све се 
маље журимо да изведемо дефинитивне закључке". 
На крају може се само одати признаље Архенијусу, 
да је са знаљима која је он поседовао, о низу nојава 
физичког света и обзиром ' на ниво наука с почетка 
овог века, љегова космогонија једна од најориrи- 
налнијих. 

Драzосл.ав E'/Ccun~ep 

ISPITIVANJE RAKETNIH MOTORA SA TECNIM
POGONSKIM MATERIJAMA NA P'ROBNIM 

STANICAMA 
Slozenost raketnog motora i pripadajиce opreme, 

kao i otkazivanje rada motora koje se oblcno zavrsava 
njegovom eksplozijom, imperativno nameee niz dиgih 
i detaljnih -ispitivanja, pre nego sto se raketni motor 
kao i raketa и krajnojoj liniji pocn~ seriski izradivati. 

Pre nego sto predemo na sam tok i vrste ispitiva
nja raketnog motora i njegove opreme, dacemo и naj
kracim crtama opis rada jednog motora, gde cemo ·se 
иpoznati sa elementima koji idи иz motor i cine sa 
njime jednи celinи (sl. 1). Na ovoj slici data је shema 
sistema za potiskivanje pиtein _ gasa pod pritiskom 
smestenog и rezervoaru (1).' prethodno filtriran filte
rom (10). Vazdиshi ventil visokog pritiska (2) kojim 
se. komandиje iz daljine, propиsta gas visokog pritiska 
и redиcir ventil (3) koji obara pritisak na potrebnи 
velicinи (3~--60 atm) te se preko nepovratnih ventila 
(4) rezervoari ok~idatora (5) i goriva (6) stave pod pri
tisak. Ventili (7) slиze za rasterecenje rezervoara а 
(8) za pиnjenje pogonskim materijalima, dok ventili 
(9) slиze za istakanje posle rada i prilikom ispiranja. 
Pogonske materije se pod pritiskom iz rezervoara 
иbrizgavajи preko specijalnih startnih ventila sa da
ljinskom komandom (11) и injektor odrюsno komoru 
raketnog motora (13). Ventil-- p'rigиsnica Џ2) regwise 
odnos pogoriskih materija и smesi. · 

Ovaj sistem _primenjen је kod raketa malog potiska 
i kratkog vremena rada. Premda ovde imamo tri r~-

6рој t -------

~elicinи protoka pogo_nske materije иzima se centri
fUga~na р~ра za vece protoke, а za manje protoke 
i vellkи v1skpznost pogonskih materija klipne ш zиp
~a~te риmре. Tec.an kiseonik i slicne materije zahte
~aзи ~a?lo centz:1~иgalne риmре. Tиrblna za pogon 
pump1 _Је parna 111 gasna. иoblcajene konstrukcije. 

Sl. 1. 

Sl. 2. 

prot~ka po~onskih materija, temperature na pojedinim 
mest1ma (z1d~va komore i mlaznika, gasnog genera
tora, pogonsk1h m~terija); zatim se vrsi analiza pro
d~kata sa~orevanj~, ~izиelna posmatranja Ьоје i dи~ 
z~ne ~Iamt:ma, kao 1 d1зamanata и plamehи i razna ispi
t1vanзa ~ezana za pogonske materije. о svim ovim 
parametr1ma ·, Ысе kasnije mnogo vise govoreno · 
. . . ~ost~ је motor sa opremom prosao ova st~ticka 

. 1sp1t1vanзa, on se postavlja na specijalnи pokretnи · 
rampи gde .. sи post~~Ijeni svi elementi onako kako 

. се se, kаsшзе иgrad1tl и projektil . (sl. 3). Rampa ima 
mo~иcnost da zaиzima razlicite polozaje cime se kon-

. tro~~se da se :r:notor p:a~ilno snabdeva pogonskim ma
ter~з.ama _и ~v1m. polozaз1ma, obzirom na razlicite еvо
Iис1зе kозе сеkази raketи и eksploataci-ji. 

. Kada ј~ i ~v~ ispitivanje zavrseno, motor se иgra
dUJe и proзektll 1 proba »и letи«. Kontrolise se da li 
efekat иbrzanja projektila ima Ьitnog иticaja na rad 

Sl. 3. 
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motora i opreme, narocito na nacin doturanja pogon
skih materijala·. Ako је motor i ovaj ispit uspesno 
polozio . . onda se dozvolj ava seriska izrada raketnih 
motora. U toku seriske fabrikacije, kod raketa prostije 
konstrukcije, vrsi se delimicno · ispitivanje pojedinih 
raketa iz serije, dok se kod rak~ta slozenije konstruk
cije vrsi detaljan pregled svake rakete. Tek posle ovih 
pregleda u toku seriske proizvodnje, odobrava se eks
ploatacija raketnih motora, odn. raketa doticne serije. 

U ovom pogledu upoznali smo se sa vrstama ispi
tivanja kroz koje mora da prode raketцi motor. sa 
opremom od prvih hidraulickih ispitivanja do seriske 
proizvodnje. Osvrnucemo se sada na samu izradu pro'!?
nih stanica gde se uglavnom vrse pomenuta ispiti
vanja. 

·sz. 4. 

В) Probne stanice 
· Ispitivanja raketnih motora su - obzirom da se · 

radi sa relativno visokim pritiscima i pogon:skim ma-· 
terijama vrlo visoke energetske vrednosti, 'Stetnim ро 
zdravlje osoЬlja i vrlo · eksplozivnim - vrlo opasna i 
treba im -posvetiti punu paznju. Radi toga treba pre
duzeti sve mere predostroznosti na probnim stanicama 
koje ро pravilu treba da su va:n naseljenih podrilcja. 

U prvoj fazi--razvoja raketnih motora, oni su se 
ispitivali na probnom stolu koji је Ьiо ·postavljen na 
otyorenom роlјц -а pracenje mernih velicina . obavljalo 
se _,iz neposredne Ьlizine putem dogleda, foto kamera 
а cesto i golim okom. Ljudi su bili oЬicno nezasticeni 
i11 vrlo slabo . zasticeni (sl. · 4). Oni se oЬicno , nalaze u 
rovu ш su zasticeni dzakovirria peska ш :·celicnom plo
com. Nedostatak ovakvih stanica је u tome: sto zahte
vaju vrlo mnogo prostora, jer ~е u slucaju eksplozije 
delovi raspadnutog motora razlecu vrJo daleko i na 
sve strane. . . 

Kasnije, uporedo sa: razvitkoril raketnih motora 
vece snage i sve slozenijih zahteva koje је motor tre-

. balo da ispuni, postavljalo se pitanje bezbednosti 1judi 
i instrumenata. Tako је napredak u tehnici raketnih 
motora, narocito zadnjih godina, uslovio izgradnju 
probn1h stanica od · armiranog betona, gde је sinesten 
probni st6 sa motorom koji .· se ispituje, а komando ... 
vanje је daljinsko, oЬicno elektricnim putem. u ovom 
slucaju osoЬije koje rukuje opitom nalazi se u sused
noj prostoriji odvojenoj betonskim zidom (sl. 5). 

· Opisacemo u najkracim potezima . jedriu probnu . 
stanicu gde је raketni motor ·· smesten u armirano~be- · 
tonskom bunkeru а instrumentacija ti susednoj prosto
riji. Komandovanje је daljinsko, elektricnim. putehi · а 
posmatranje rada motora _omoguceno је preko peri
skopa. Ovaj se nalazi u s6Ьi gde је smestena· instni-. ·. 
mentacija i rukovodilac opita . preko njega prati· rad . . 
raketnog motora (sl. 6), Sve merne ve:licine (slla ро~ 
tiska, protok goriva, protok oksidatora, · pritisak u ko:.. · 
mori sagorevanja, pritisak ispred brizgaca, pritisak u ' 
razlicitim tackama sistema za potiskivanje pogons:kih 
materijala, temperatura gasa u komori1_za sagorevafije,, · 
temperatura zida komore temperatura tecnosti za: hla- ' 
denje i dr.) registruju se na odgovarajucim instrumen;.. 
tima koji SU Smesteni U OVOj {>ГOStoriji. 
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Spremnici goriva i oksidatora smesteni ~u u -be
tonskim boksovima odvojeni jedan od drugog. Ovo 
resenje smanjuje razaranje ukoliko dode do eksplo• '-: 
zije za vreme opita. Agregat za proizvodnju neutra1;. .. 
nog gasa koji . se koristi za potiskivanje goriva i oksi
datora takode је u odvojenoj prostoriji. · 

Narocitu paznju treba posvetiti sigurnosti rada, u 
. stanici. Tu-na _pogodan nacin treba onemoguciti s-va
kome . bez . razlike, sein rukovodiocu opita, da stavi . ra
ketni motor u rad. U tu svrhu na koriirolnoj ploci u · 

_soЬi za :instri.tmentaciju nalazi se specijalna brava ciji· 
kljuc cuva i'ukovodilac opita. Samo tim kljticem moze 
se aktivirati stanica. :; ,~ 

· Ponekad· se probna stanica sastoji iz nekoliko Ье- ', *' 
tonskih bunkera postavljenih jedan do drugog, gde su ... · 
srriestebl raketni motori na probnim st9Iovima. Svaki ,,, 
motor se ispituje nezavisno jedan od drugog i tako 
је omogucen paralelan rad nekoliko razlicitili tipova~: 
motora. Ovaj sistem ispitivanja moze se koristiti i tako 
da su u svim bunkerima isti tipovi raketnih motora, 
samo svaka ekipa radi _na poboljsanju i . proveri odre-
denih perfonnansi (sl . . 7)', · 

Sl. б • . 

. Probe raketnih -motc;>ra su ozЬiljna stvar i zato itn 
treba posvetiti pщ:lu paznju. Isto tako treba· puno , ра-; 
zn]e posvetiti zastiti ljudi koji rade na probnim sta
nicama. Ovo pitanje uglavnom obuhvata sledece: ,, 

1) . Ljudi koji rukovode opitorp (kao i .eventualni 
posщatraci) moraju Ьiti za vreme njega u betonskitn 
bunkerima :. (ukoliko је primenjen ovaj tip 
stanic~) . . 
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2) Pocetak opita uvek najaviti zvucnim . signalom 
(zvono, elektricna sirenaJ signalno svetlo). 

3) Zabranjeno је pusenje na pr,obnoj stanici, naro
cito ako se radi о zapaljivim pogonskim materijama .. 

4) Svaki rad na motoru i instalaciji · је zabranjen 
kada se gorivo i oksidator sipaju u spremnike i- stave 
pod pritisa:k. · 

Sl. 7. 

5) Ekipa koja radi na pripremi i sipanju pogon
skih materija ,u spremnike mora Ьiti snabdevena ciz
mama. rukavicama, keceljom, zastitnim naocarima i 
eventualno gas-maskom sto zavisi od prirode pogon
skih materija. Takode i materijal spomenute zastitne 
opreme. zavisi od vrste goriva, · odnosno oksidatora. · 

6) · U neposrednoj blizini stanice mora Ьiti tus ka~ 
i velika kolicina vode na raspolozenju, kako Ьi se onaj 
koji radi na pripremi pogonskih materija mogao- brzo 
i efikasno oprati, ukoliko dode do nesrecnog slucaja. 

7) Vece stanice su snabdevene sistemom za prska
nje vodom kojim se komanduje rticno Ш automatski. 
Mla~ vode (ili neko drugo sredstvo za gasenje · 'pozara) 
delUJe na opremu i uredaje probne stanice i gasi 
pozar Ш ga bar lokalizuje. 

8) Probna · stanica, skladista goriva i oksidatora, 
(uvek razdvojena!) i druge ·zgrad_e na poligonu za ispi
tivanje nikada ne treba postavljati jednu Ьlizu druge; 
one su oЬicno . -dovoljno udaljene da u slucaju nesrece 
ne dode do velikih razaranja. · 

Sl. 8. 

U ispitivanjima · raketnih motora danas se otislo 
toliko daleko, da је Ь~ој probnih stanica vrlo veliki. 
~koro svaka veca f~brika i1i institut, koji . se bavi ispi
tlvanjima na polju raketne tehnike ima svoj sopstveni 
P?ligon za ispitivanje sa vise probnih, stanica na 
nзemu 

Ipak, smatramo za potrebno da navedemo nekoliko 
najpoznatijih probnih stanica i poligona:: · Laboratoire 
?е recherche ba:listique (Laboratorija za balisticka 
Istrazivanja) u· Verortu (Francuska), White Sands. New 
lVIexiko (Beli·Peskovi, Novi Meksiko, SAD), Fort Chur
chШ (Kanada), San -Diego (Kalifornija). Takode treba 
Pomenuti i Ьivsi nemacki raketni centa:r u Peene

, ·!ntinde-u gde su vrseni opiti sa poznatom nemackom 
~aketom » V -2«. · 

С) Instrumentacija 
Obziro~ da је rad raketnog · motora na probnom 

stolu relatlvno kratak (max. 2 min), to је potrebno za 
krcrtko vreme prikupiti sve parametre ,. koji se mere 
~vo moze Ьiti izvedeno _ uglavriom na tri nacina. Prvt 
зе, da se svi merni instrumenti (manometri i sl.) po
stave na jednu zajednicku plocu i da se za vreme rada 
motora ova snima kamerom u podjednakim vremen
s~im i~tervalima. Ро z·avrsenom opitu na razvijenom 

. filmu 1mamo tacno promene pojedinih parametara u 
toku rada motora. Nezgoda ovog sistema је u tome 
sto se mora razvijati film da Ьi se dоЬШ rezultati 
sto usporava sledeci opit. ukoliko ovaj zavisi od re~ 
z':lltata prethodne probe. Ukoliko је potrebno da. se 
v1de rezultati da Ьi se pomocu njih odredШ uslovi za 
sledeci opit, koriste se instrumenti . koji и toku rada 
motora na. traci beleze proЦtenu zeljenih parametara. 
Upotreba шstrumenata sa Burdonovim cevima (npr. 
manometri) је ogranicena na щаlе frekvencije tj. in
strum~nat ne moze brzo da sledi promene dotlcnog 
parametra za vreme rada motora. Radi toga se prelazi -
na ele:tttronske pisace koji na specijalnu . hartiju Ш na 
foto-papir beleze primljene signale. Upotrebom . elek-

IMJ<. НОТОД 

Sl. 9. 

tronske aparature i merenjem veceg broja parame
tara, prostorija za smestaj opreme i komandovanje 
opitom doЬija svoj pravi lik (sl. 8). Na ovoi-' ~E~N... 
smesteni su instrumenti koji stalno i au u 
suju merne velicine. Desno, na zidu, vi prozor za-~, 
st}cen armiranim staklom, odakle odioc .~ta ~ 
posmatra rad motora. Ispod prozora ste!Щ)1Ro- Ф 
mandna ploca sa ranije pomenutom s. jqli\CШI " о 
vom _i kljucem. . 11- •v · 

· а) Merenje potiska · - $ 

Pri projektovanju probnog stola koji ~E~f!~" 
·motor, stolu se daje izvesno pomeranje u sme 
ska (sl. 9); Jedna komponenta potiska prenosi se na 
davac potiska i mnozeci је sa odnosom poluga doЬija 
se postignuti pE)tisak. Davac -potiska moze Ьiti na 
hidraulickom Ш pneumatskom principu. Na sl. 10 data 
је skica jednog- hidraulickog davaca.' Cilindar davaca 
rotira putem zupcanika da Ьi se spreeilo zaglavljivanje 
klipa u cilindru. Ako se zeli da se zaЪelezi tacan dija
gram potiska za vreme starta i zaustavljanja motora, 

CILIAIDAR 

Sl. • 10. 
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gde hidraulicni davaci ne mogti da slede promenu, 
onda se upotreЬljava elektronsko merenje putem mer
nih traka: Trake su nalepljene na prsten (sl . . 11} ili 
neko dri.tgo telo koje se pod · dejstvom sile potiska 
elasticno deformise ( ta deformacija se prenosi preko 
mernih traka i elektricnih vodova do elektrons\{og 
pojacala i oscilografa gde' se registruje. Drugi nacin 
odredivanja . potiska је pomocu elasticne celicne grede 

Sl. 11. 

na koju se montira raketni motor. Merenjem skretanja 
grede na kojoj su nalepljene merne trake odreduje 
se potisak. Ovde treba spreciti da · top1ota razvijena 
u komori Ш ra,dijacija plamena mlaia dopre do mer- . 
nih traka, posto se time otpor zica mernih traka 
menja, sto prouzrokuje znatne greske. 

Ь} Meren3e· pritiska 
Merenje . pritiska u komori rriotora, pada pritiska 

krpz brizgac, pritiska u rezervoarima pogonskih ma
terija, pada pritiska kroz pumpe, pritiska u rezervoaru 

TELO 

IJ!7AF~AGHA 
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neutralnog gasa kao i drugih pritisaka, moze Ьiti iz
vrseno putem manometara, oblcnih ili diferencijalnih, : \ · 
а zabelezeno na filmu snimanjem mariometarske taЬle 
u odredenim intervalima vremena. No ' posto Burdo
nova : cev ne moze da sledi brze promene pritiska, to se. 
za vrlo kvalitetna merenja upotreЬljavaju »pikapi«. 
Ovi se uvmu na mesto gde se zeli izmeriti pritisak te 
је tako dijafragma pikapa direktno izlozena pritisku. 
Primljeni signal se - ukoliko se radi о pikapu sa mer
nim trakama - prenosi preko elektricnih vodova do 
pojacala i oscilografa gde se registruje. · · 

P ikap za pritisak је dakle instrument u kome ·se 
mehanicki · pritisak pretvara u elektricni signal, ра se 
elektronski modificira i posmatra Ш be'lezi. Ovi pikapi 
su u stanju da dadu odgovor od nekoliko stotina do -
nekoliko hiljada ciklusa u sekundi. Hlade se vodorri 
Ш vazduhom u zavisnosti. od mesta gde se upotreЬlja:. 
vajU:! za merenje. Pikapi rade na raznim principima: 
meme trake (sl. 12}, opticka defleksija slablh zrakova, 
piezolektricni efekat izvesnih kristala i sl: Pikapi 
imaju linear~u karakteristiku, neosetljivi su na tempe:
ratume promene i brzo se bazdare. 

с} Merenje protoka pogonskih materija 
PriЬlizno odredivanje protoka moze se postici m~

renjem zapremiile pogonskih materija pre i posle rada 
motora, mereei naravno i vreme trajanja samog rada. 
Takoc1e se priЬliZno moze odrediti protok kontinual- · 
nim merenjem tezine rezervoara pogonskih materij~ 
u tokч. ra.cl~ motora pomocu mernih traka. Tacno me- · 
renje protoka postize se tzv. protokomeri:щa. Poznat 
је Potterov protokomer na turblnskom principu (sl. 13) ~ 
On se sastoji . iz slobodnorotirajuceg rotora koji lebdi . 
u struji teenosti ciji s-e protok meri. Jedan mali mag.:. 
net montir~n р:а rotoru · indџkuje pulzirajucu elek- ~ 
tricnu struju u pikapu koji је montiran na protoko":" 
meru .van tecnosti; frekvencija struje u pikapu pro
porcionalna је brzini rotacije rotora, te је otuda 
proporcionalna i protoku za konst·antnu gustinu fluida. 
Ovakvi proto.komeri. u stanju su da mere protoke od 
0,025-250 kg/sek cak i korozivriih tecnosti (azotna ki-: 
selina), pri temperaturama koje vaze za tecan k,iseonik, 
tpa do nekoliko stotina stepeni i pri pritiscima do 
2450 at. · 

d) Merenje temperature 
Posto је raketni motor podvrgnut vrlo velikim 

termickim naprezanjima to · је merenje temperature 
. potrebno, narocito nierenje temperature zidova: komo~e 

i mlazriika. Za ovakva merenja щ>otreЬljavaju se ter
mokupli vrlo male inercije, dok se za merenje tempe
rature hladiva i. pogonskih materija upotreЬljavaju 
termometri. Ugradivanje osetljivih termoelemenata 
direktno u zid komore odn mlaznika mora Ьiti izve.: 
deno · vrlo brizljivo. Ра ipak, ovo ugradivanje u . z~~
cesto· poremeti toplotni fluks i raspodelu temperature ' 
U Ьlizini mesta ugradivanja, sto prouzrokuje greskU" 
pri merenju temperature. Ovakvim merenjima doЬi_. 
jaju se vrednosti za proucavanje prelaza toplote. . . , 

Merenje temperature toplih gasova predstavlja 
proЬlem, posto osetljivi memi elementi teze da s~ 
ohlade radijacijom hladne okoline. · · 
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. Merenje gasne teml?e~ature ј~ tes~o ne samo zbog 

Vlsoke tempe~ature, ·vec .1 zbog 1zraz1to velike brzine 
gasova naroC!to .u. oЬla~t1 mlaznika (oko 1600 m/sek). 
zato s';l ova mereщa ob1cno priЬlizna. Najcesca metoda 
~еrеща је opticka ili pirometrom. Nedavno је razvi
Jez.ta . spektrografska metoda koja }{oristi Doplerov 
prinC1P za odredivanje temperature plamena i brzine. 

· . е} . OstaZa merenja. 
. Za vreme ~amog · r~da motora na probnoj stanici, 
1Sk~s~n strucщ~k moze da oceni ро boji plamena 
duz1m J?l~mena 1 zvuku da li motor radi pravilno нi 
ne,. d~ l1 з е . smes.a bogat.a .ili siromasna; da li se brizgac 
dellm1cno zacep1o, da 11 зе sagorevanje u komori pot
puno .za~r~eno ili P?stoji tzv. )>naknadno sagorevanje«. 
Ako ]е 1Щek_1;or-br~zgac . do.bro konstruisan .i ako је 
ko~o~a pravllno d1menz10msana, onda је sagorevanje 
u щоз.роtр~nо а plamen kratak; u slucaju lose kon
strukc1]e bnz~aca ш lose izrade i rdavo dimenzioni
sane ~omore, зedan deo sago:revanja obavlja se izvan 
~azmka t1; ~tmos.feri (naknadno sagorevanje}. Ne treba 
ni podvlac1t1 da ]е ovo cist gubltak.-
. Takode se u r~~t1; odm~h primeti da li је motor 
unao »tvrd start« · 11~ зе to 1zvedeno ро unapred odre
denom programu. Ako је injektor delimicno zapusen u 
samo~ pla.menu s~ primecuju sjajni ili tamni trag~vi 
neub1ca]eni za bo]u plamena. Radi uporedivanja Ьоје 
р~а~~а, .podataka о dџzini plamena, oЬliku plamena, 
V1dl~1vostl tzv. »dijamanata«, сео rad motora snima 
se kшo-kamerom, ро potrebl u boji. . · 

Mer~nja o~~hv~taju i gasne analize proizvoda sa
gorevaщa s~ec1зalшm analizatorima, sto је prilicno ne
zgrodno obz1rom ha visoku temperaturu i brzinu . 

. ,Vrlo vazari :podatak u radu raketnih motora је pad 
~nt1ska kro~ po]edine elemente (prigusnice, ventШ, in
зektor) .. Radi .t<?g~. ~~ vrse ~idraulicke probe sa vodom 
u .. samo] st:шc1 111 JOS rашзе u hidraulickim laborato
flJa~a. Post<;> za vreme rada motora nismo u stanju da 
pr~~1mo n~C1? . sudaranja mlazeva goriva i oksidatora 
pr1 1zlazu ~z II~Jektor:a, me-Sanje · ~ stvaranje smese, to se 
:vod?m vrse hн~raull~ke. probe i podesnim preracuna
van]e~ oct:e~t1;JU t~azem parametri (sl. 14}. No ova hi
d~a~1~k~ 1sp1t1vaщa vodom se vrse tako, da је istica
ll]e 1z шзektora u atmosferu, sto u stvari nije . slucaj za 
vrem~ ~ada щotora. Tada pogonske materije iz injek
tora 1stlcu u komoru gde vlada pritisak reda velicina 
2~0 ~tm .. N~ ~pak! sistematska i brizljivo izvedena 
:d~aullcka 1sp1t1vaщa vodom, daju vrlo dobni orijen-

C1JU za prelaz na originalne pogonske materije. 

f) Ispitivania pogonskih materija 

u. 1·~ovna ispitiva~ja pogonskih materija spada 
odred~van_J.e koncentrac1]e i sastava smese, J:.tako Ы se 
~ naJbOlJ1 ?dnos smese odabranih pogonskih materija 
lZyukao opt1mum performansi. . 

Kod samozapaljujucih pogonskih materija (hiper
g?la) vrlo yazan parametar је vreme zakasnjenja palje
D]a .. Ovo ~е vremenski period potreban da se u ko
mor1 post1gne ~~mper~tura pri · kojoj se pali doticna 
pogo~ska matenзa. Zakasnjenje paljenja iznosi oblcno 
IIlan]e od 1/20 sekunde. Za vreme ovog perioda u ko
:o~ ul~ze odr~dene kol.icin_e pogonskih materija koje 

1
Jos шsu upallle . .Ako ]е vreme zakasnjenja paljenja 
~ dugo а p;ro\ok pogonskih materija u reduciranom 
Za rnu znatan, ~>n~a sko~o sigumo dolazi dc;> eksplozije. 
n·a gruba ~~cu!lJan~a moze se vreme zakasnjenja pal]e
k Ј odred1t1 s1paщem nekoliko kapi jedne pogonske 
J~ponente na drugu. Vreme zakasnjenja .paljenja za
na{ od odnos~ smese, temperature okoline, pritiska i 

lna mesaщa pogonskih materija. Zbog toga se za 

tacna mere!-'lja upotr:eЬljava . odgovarajuca aparatura. 
Kod. vodoшk per.oks1~a (8.3%} kao oksidatora i sme-Se 
met1~ al~ohol~, ~1drazш hidrata i vode kao goriva, za
kasn_зenзe раl]еща postaje vrlo dugo, ako vodonik pe
roks1~u znatno o~adne koncentracija ili ako је kolicina 
kat~llzatora (kalшm bakra cijanid} u gorivu nedo
vol]na. 

~~i~ ov~~ is~itiyanja ,..na~ocitu paznju treba po
klo~It1, 1str~z1vaщu 1 nalazenзu novih pogonskih · ma
ter~~a, kao 1 odgova~ajucim smesama pogonskih ma
ten]~. U tu svrhu ob1cno se na probnini stanicama iz
grad1 poseban sto za ispitivanje motor.a, tzv. mjkro
raketnog mot~r~ do 10 kg. potiska. Obzirom da trosi 

. v~~o male ~ollc~ne pogonskih materija, da је sve mi
niJ~turno, шsu potrebne neke narocite mere sigurnosti, 
te зе ovakvo resenje vrlo zgodno za serisko i sistemat-

.Sl. 14. 

sko is:pi~ivanje . . . ~azli~itih pogonskih materija. Na 
ovakyoJ. 1nstalac1]1 moze se grubo odrediti vreme za
kas.J?-Jeщa. ра!јеnјЭ:, najpovoЧniji odnos pogonskih ma
~en]a~ ut1caз gor1va 1 oks1datora na materijale za 
1zra~u kom~:e i ~aznika, i dr. Dragocena iskustva sa 
ove. ш~tala~9e sluze ka? baza pri proracunu, konstrui
saщu 1 op1t1ma raketшh motora »Velikih snaga«. 

Zakljucak 

. . ~z d?sadasnjeg izlaganja doblja se gruba slika о 
1sp1t1vaщu, . kako raketnog motora u uiem smislu reci 

. tak.~ i n.je~ove pripadajuce opreme i pogonskih ma~ 
ter~]a. y1d1 se da su ta ispitivanja oblmna, cesto v1lo 
slo~ena v•a n~kad opasna ро zivot i zdravlje osoЬlja 
!tOJe ~rs1 op1t. No ~por~ost u merenjima, velika briga 
1 pra.vйno o~avanзe. sv1h elemenata ukljucenih u pro
bne 1?stal~c1]e, maks1m.alna koncentracija osoЬlja koje 
rukU]e op1tom, nesumщivo dovode do punog uspeha. 

Ing. Dragan KNEZEVIC 
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ИНТЕРПААНЕТАРНА НАВИfАЦИЈА 
\ 

Кратак садржај: Дискутују се сличностИ и раз
лике између интерпланетарНе навигације и на
вигације на · Земљи. Показано је да се у инте
планетарном простору одређиваље ·положаја може 
усавршити простим развојем меТода које · веh по
знају сви навигаторИ, али када се н·алази у бли~ини 
циља дРУГе су методе подесније. 

Увод 

Под интерпланетарном навигацијом се подразу~ 
мева вештина вођеља брода од једне планете до 
друге, посебно од Земље до најближих плаНета, 
Венере и Марса, и поново на'l'раг. У много чему 
ова навигацији личи на земаљску :НавигацЈ.Јју, Са
држи истоветне три фазе: по.цазак, само ПУ'Ј'Оваље 
и повратак, од којих свака има своје посебне про
блеме, ДОК је НаВИГатор заинтересован за ИСТе СТВа
ри, наиме за свој положај, курс, брзину и време. 

Постоје такође неке важне разлике између ин
терпланетарне навигације и навигације везане за 
земљу. Најважнија рд љих је сила гравитације која 
преовлађује над свим осталим разматраљима у све 
три етапе nутоваља. При поласку и повратку , по
требна је знатна ' снага да се савлада гравитација, 
на . самом путу гравитација представља важну по
моh. Заиста, подесним планираљем може се учи
нити да се силом гравитације снабдева читав транс
nорт потребан за nутоваље, поШто је снага самог 
брода потребна само за мале проџене курса и за 
контролу положаја брода, чиме се постиже ма·кси
мална економија снаге уз знатну жртву времена. 
На пример, за nутоваље до Марса иЛи .Венере у 
слободном лету било би потребно око пола године, 

што би се могло Знатно да скрати ynoтpeбol'(l снаге 
самог брода за убрзаље у току прве половине пута 
и см~еља брзине у' току преостале полрвиН:е .. 

Друга важна разлика је да док земаљска_ нави

гациi а обично узима у обзир човека, интеоплане
тарна иавигација га FJe узима, или бар не после 
поласка. Изван могvhности је сваког човека, чак 
и rюмohv добре рачунске машине, да обави nо
тf\ебна посматраља, калкvлације и донесе решеља, 
дакле, све што је потребно за сигурни повратак, и 

"'0 за кnатко време коiе мv стоји. щ1. расположељу. 

Навиг.ациони систем и контрола мoPaiv Да бvдv пот
nvно аvтоматски. Ако ie Човек на бродv. разумљиво 
ie да мv се .може дозволити да доноси ограничен 
nPoi наiопшти~iих одлvка. као што cv. на примео, да 
КРУЖИ око циља уместо да се искрца или да се 

в'Оати кvћи. али било какво решаваље коiе захтева 
13елико техничко размишљаље мора . да избегава, јер 
неhе бити могуhе да за љега nРибави потребна иску
ства на свом првом путоваљу. 

Гравитационо поље 

Гn::\~Итат1џnно поље Сvнчевог система i'e тешко 
(И.ттм немогvhе) у потпvности саг.педати, али љегова 
гnvба дво.zrтttмензионална аналогиiа може се лако 

разvмети. Замислимо nt>ocтpaнv крvжнv простирку 
од танког еластичног матеriиiала ~атегнуту nРеко 
чвостог хоризонrr::\лног прстена. Поставимо терет 

који представља Суние у центар ове простиРке, која 
he тада да заузме облик суда, и облик еластичне 
nростирке представља гравитационо поље Сунца. 
Сиhушан предмет стављен било где на простирку 
поhи- he одмах према Срнцу, донекле као што би · 
се тело кретало у стварном Сунчевом систему ако 
би се ослободило готово биЛо где у · Њему. Узмимо 
сада кликер који представља Јупитер чија је маса 
1/1000 део Сунчеве масе, и учинимо да се окреhе 
по кругу у унутрашљости нашег суда, таквом бр-

зином да нити по спирали пада на Сунце нити. 
искаче из суда:. Стварне путаље планета једва да 
се разликују од кругова, и не тоЛико осетно да би., 
могле да се представе у нашем моделу. У :моделу · 
утиснуhе на nростирци које је проузроковала те
жина . Јупитера nредставља љщ•ово гравитационо 
поље, и мора се сматрати да се шири преко чита;ве , с 
nростирке сасвим дубоко око самог Јупитера и врло/ 
плиrrко већ на блиским растојаљима, али ипак осе-' ·· 
тно преко целога суда. Мали предмет који сада '-
пада на простирку обично ће · се кретати ка Сунцу '"'· 
ка<;> и раније, али ако се догоди да падне · довољн9 '" 
близу Јупитера котрљаhе се пРема ЈуПитеру, или ' 
ако . пада са датог растојаља и са датом брзином, 
може да настави · да се креhе. око Јупитера, nоста..:· 
јући сателит. Јуnитер обиђе једном око Сунца за 
12 .година. · · 

На петини растојаља од Сунца до Јупитера на-
- лази се Земља, чија је маса 1/300 део Јупитерове . _ 
масе, и кој"а обилази око Сунца једном за годинУ 
са својим . гравитационим пољем које с'е суnерпо
нира на Јупитерово и Сунчево. Нешто унутра од . 
Земље је Венера, сличне величине, а мало изван "' 
је Марс, чија . је маса око 1/10 део Земљине масе.~ 
Венера обилази око ·Сунца за 225 дана, · а Марс за 
687. Иза Јупитера је Са тур н и друге планете, а уну
тар од Венере је Меркур. 

· Три дела нави'rационог проблема, ограничена· -
само на rравитацИју су .следеhа: При поласку по.:"' 
требно је дати довољну брзин.у· броду, око 7 миља у . 
секунди, да избегне притисак . који проузрокује Зе-:_, 
мља и такав правац да . заузме своју сопс~вену пу..;· -, _ 
таљу око Сунца, и да дође што је могуhе бли;же;· 
рецимо, Марсу у току свог првог обиласка. · Директни ~ 

· успех не може се очекивати, јер и · под најповољ-::
нијим условима тачност добивеног резултата више 
ПОТСеhа на ПОГОДЗК :у НОВЧИh на · растојаљу ОД 16Q ,,. 
јарди*). Према томе на самом nуту биhе траже"д 
неки начин управљаља. Чим се довољно близу 
приђе Марсу, биhе потребно . извесно смаљеље бр
зине због лакшег искрцаваља. 

Карта Сунчевоr система 

Карта Сунчевог система ].е потребна за интер
планетарну навигацију везану . за Земљу. Карта Сун
чевог система мора да буде правЈьена у три димен
зије, и џошто се сва тела у систему брзо креhу 
једна у односу на ДруГа, карта има неуобичајеи _ 
облик. Она се састоји од времене табеле или ефе
мериде која покаЗује координате Сунца и планета·_ 
у тако кратким интервалима времена да се могу · 
добити за било који тренутак интерполацијом. о~е,:; 
таблице са кратком листом координата малог броз~ 
јасних звезда довољне су за све потребе. Израда 
ових табела био је јеДан од главних задатака Naval' ' 
Observatory у току времена дужег од једног c'fQ-. 
лећа. Оне стоје . сада на расположељу за неке одме 
планета за читаво столеhе у будуhност, а за сва 
тела за која постоји интерес до године 1972, са ·· 
одговарајуhом тачношhу за било какав интерплане- -
тарни лет. 

Вероватно да је правоугли координатни систем 
са координатним поЧетком у Сунцу и астрономск~м ,. 
јединицом као јединицом за растојаље најпогодниЈ~ . 
за употребу. Астрономска · јединица је приближно 
једнака растојаљу Земље од Сунца (око 90,000.000 
миља**) и подеснија је од било које друге јединице 
за интерпланетарна растојаља. У таквом системУ 
тренутне координате звезда неhе бити дане. Звезде 
су толико удаљене да се са било којег места ~ун; 
чевог система могу сматрати учвршhеним светиони
цима на небу и љихови косинуси правца више од- · 
говарају неrо што би одговарале љихове тренутне 
координате. 

*) 1 јарда= 0,914 м. 
. '**) 1 миља= 1609 м. 

---~-----------------------~-------·----~--------·g 

ПоЈЈазак 

Полазак интерпланетарног t)рода је у потnуно
, . сти сличан поласку даљинске ракете осим у две 

"'• ствари. Прво, морају се обавити велики рачуни ·да 
" се унапред одреди оптимална орбита, .која he знат~о 
зависити од тога да ли се путоваље врши под дез

.- ством силе или не, и која he у првим Јiетовима бити 
планирана тако да брод пређе · најкраhу могуhу 
дад>ЩЈУ. Проблем се састоји у усклађиваљу трошеља 
снаге и времена потребног за путоваље, и м;qгуhи 

, су многи нач:ини за оствареље овог усклађиваља. 
."'+ Када је решено питаље орбите јавља се. друга ствар: 

' постоји уоПште само један тренутак времена пола
ска · када услови могу бити потпуно испуљени. На
рав'Ј{о, у време поласка блиско оптималном времену 
само he мало џовеhаље снаге или мало продужеље 
трајаља пута бИти потребно. Вероватно да би сред
ље peiiieљe у једном посебном случају било доби

- 'ваље промена у квантитету горива и трајаљу пута 
за неколико процената. Типични распоред поласк,а 

" може гласити: поhи између 22 и 23 часа било које 
ноhи у току седмице почев од 24 августа 1960. го
дине. У том сЛучају, залихе које би се имале обез
бедити за промену nравца при nоласку донекле 

датума и времена у дану. 

Навнrација ва самом путу 

У Циљу да се у слободном лету дође на Венеру 
"' . или Марс; потребно ~е · да се при IЮласку контро-
-лише правац на некол~ко л~них секунди, а и 

брзина са слИчном тачношhу, рецимо у стохиља
дитим деловима јединице. Пошто се не може очеки
вати да he се ова тачност nостиhи, биhе потребно 

'"'да се одреде положај, правац и брзина и да се меља 
правац, а ~ероватно и брзина у току пута. Уколико 
се чешhе . ове цромене . чине, утолико маље . треба 

,."да буду; и најмаљи износ укупне енергије Потребан 
.·У ове сврхе биhе у тачки rде промене nосТају тако . 
честе као да r:y препуштене случају. · 

Преведено на астрономски језик, одређиваље nо
ложаја, правца и брзине еквивалентно је одређи
ваљу орбите И ·положаја брода на љој. Просто · ре.:. 

·-~ чено мoryha су два поступка. Први је Доплеров 
радар и одређИваље даљиае, Што се најбоље врши 
са Земље, док се _ пријемџИк налази на броду, и 
који је нај-кориснији у току првих неколико дана 
nутоваља, када се кретаље - брода· углавном врши 

- од Земље, то јест, углавном дуж линија вида . . 

Овај поступак · nостаје неприменљив када се 

_ ,брод креће отприлике под правим углом на nра-
,_вац кретаља Земље, као што he бити у току ка
Снијих делова пута. У овом случају ваља употре

- бити угловна мереља, која се најбоље могу обавити 
- са самог брода, и која треба користити на СВИм ета-
nама nута, с тим да брод није сувише близу Земље 

, (рецимо 100.000' мцља) или љеног_ правца кретаља'.' 

. Вршеhи угловна мереља · са брода, нема разлога 
да се подаци о полоЖају, не добивају у потпуности 
аутоматским путем, употребљавајуhи рачунске ма
liiИне на самом броду и · уnоређујуhи резултате 
~обивене на броду са резултатима добивеним Н'а 
Земљи. Правац и брзина се могу добити са потреб
вом тачношhу упоређиваљем положаја добивеним у 
Различитим временима, а ови се такође могу из
Рачунат.и' аутомат.ски. 

. Принцип одређиваља положаја у интерплане-' 
• < тарном · nростору састоји . се у следеhем. Претпоста
вимо да се планета у неком тренутку посматра за

са звездом. То значи да се брод мора налазити 
~е на линији која спаја звезду и nланете., Ако 
друга nланета посматра једновремено заједно са 

звездом, друrа повучена линија пресеца прву 
nоло.ж;:tј брода налази се у љиховом пресеку. У 

пракси проблем није сасвим једностава,н, јер није 
лако посматрати · (на овај начин) планете са зве
здама, али принцип се 'лако уопштава. Што се у 
пракси ради, то је да се мери угао између планете 
и звезде у истом региону неба. Звезда је тако да
леко да се може сматрати бескрајно удаљеном. 

Тада посм~траље даје положај брода на површини 
конуса који има врх у планети и угао (при врху) 
једнак двоструком посматраном углу. Слично по
сматраље друге звезде и друге планете даје поло

жај брода на другом конусу који у општем слу
чају пресеца први по · некој криво ј линији. У . циљу 
да се утврди положај брода на овој линијИ потребно 
је и треће слично посматраље. Није, међутим, по
требно, посматра.ти три различите планете, довољне 
су и лве ако се учини погодан избор звезда. Такоће 
се и Сунце може узети уместо планете. Планете које 
cv ближе броДу дају прецизније податке од оних 
удаљенијих, и у оквиру Сунчевог система биhе 
најпогоднији објекти Марс, Венера, Земља и Сунце, 
мала се Јупитер и Сатурн могУ користити када за
треба. Испоставља се да има баш доста погодних 
планета у систему да се nост~ак ~ини подесним. 

За одређиваље положаја угловним мерељима 
није потребно да се има часовник на броду. Четврто 
nосматраље исте врсте као веh наведена три до-

. вољно је да се одреди време са nотребном тачношhу, 
nошто се четири конуса положаја могу сеhи у јед
ној тачки само у једном тренутку времена. Међу- . 
тим, биће веРоватно подесно ·носити часовник, који 
не треба да буде врло nрецизан. Часовник који одр
жава време са тачношћу од неколико секунди годи
шље лако се ·набавља и довољно · је тачан. 

Веома је тешко одређивати положаје noмohv 
земаЉских мера. На средини пута, грешке од 20."000 
миља неhе бити незнатне, iiли такве грешке неhе 
имати теже nоследице од греша~а · од једне миље 
на Земљи. · Оне о.ztговарају промени правца од око 
једне · лучне минуте што nредставља одговарајуhи 
ред величине да дођу до изражај~ · промене курса. 

Знаiући положај, правац и брзинv, рачун оба
вљен на самом броду покаЗ"аhе да ли брод иде прав
цем коiи је утврђен. или не, и да ли he стиh~ на 
onnebeнo место за утврђено време или не. Ако неhе, 
даљи рачvни биhе потребни да покажу да ли се 
nравац Ј!f.ли брзина, и.ли обоје морају мељати и за 
колИко. Рачуни се обављају само употребом. мно
штва цисЬара. и вероватно да се не мorv обавити 
за тражено време без добрих електронскИх машина. 

Повратак 

Чт1м се пРиhе циљу на око 100.000 . миља. мора се 

nrнttм~нити дDvt'a навигацwояа техника. Мада cv 
VТ' .ттn~Ј.t::\ меnења и.пеално сРедство за одРеtшваље 

nriТ(OЖaia На ВеЛИКИМ раСТОiаЉИМЗ, ЧТЈ~iе MOryhe KO

nTI{C'Т'r.f'I'TI{ J.ofX fП1И.ПИКОМ .искрцаRаља. у. том TPeНVTRV 
n::~r.'l'oiaљe и nозию" бnод::\ v ОТ(носv на · место исR:n
пнваља моnају да буду познате са високом тачно
шhу, и биhе поЖ:ељно да се у том циљу nРимени 

даљински и Доплеров Радар употребљавајуhи сиг
нале које брод шаље. Биhе потребно да се узме v 
обзир релативна орбитна брзина циља као и љегова 
ротациона брзина Да не дође до искрцаваља на 
јеДном од nолова. РотаЦиона брзина Марса позната 
је веh са довољном тачношhу, али можда није тачна 
за Венеру. Венера је стално покривена густим обла_ 
цима и сталне карактеристике на љеној nовршини 

никада нису биле посматране са сигурношhу. Можда 
he специјална посматраља на блиским растојаљима 
бити потребна · за одређиваље љене ротационе бр
зине. 

(Превео М. Ћ.) 
G. м. Clemence 

US Naval observatory 
· Washington 

1 
f 
!• 



Raketni· motor interkontinentalnog balistiёkog projektil.a·, 
"Titan· В" · probna postrojenja 

za njegovo 
Americka firma Aerodzet-Dzeneral, koja је radila 

pogonskи grupи i za prvu i za drugu v~rijantu dvo~te
penog interkontinentalnog balistickog vodenog proзek
tila »Titan«, smatra da се · novi projektil »Titan 11« 
imati za polovinи manje delova и odnosи na svog pret
hodnika »Titan 1«. Ova okolnost proizilazi iz cinje
nice da su mnogi pokretni delovi i elementi za upra
vljanje izostavljeni, da је eliminisan sistem za paljenje 
иpotrebom »pakovnih« goriva, sto је dovelo do jedno
stavnosti i velike poиzdanosti projektila. Smanjenje 
delova иklјисије takode i zemaljskи opremи, startne 
sisteme sa heliumom i azotom, sisteme za paljenje i 
mnoge ventile i ·regulatore. Umesto sistema za starto
vanje, иpotreЬice se gasni generatori sa cvrstim po
gon_skim materijama za pokretanje turЬina pri lansi
ranjи, radi napajanja motora pogonskim materijama. 

Firma »AerodZet« је иspela da proizvede hiper
golicnи smesи »pakovanog« goriva »Ae·rozin 50« me
sajиci 50% hidrazina i 50% nesimetricnog ditnetil
hidrazina. Dvostepeni interkontinentalni balisticki pro
jektil »Titan 11« 'и prvom stepenи ima dva motora, 
koji иz pomoc azottetroksida i »Aerozina 50« ostva
rujи potisak od oko 180 tona. Stokiranje >>pakovanih« 
goriva moguce је и trajanju nekoliko meseci. 

Glavne karakteristike pogonskih materija odabra
Ћih za projektil »Titan П« sи: tezinski odnos smese 
2,0, zapreminski odnos smese 1,24, temperatиra sago,.. 
revanja oko 3100°С, :karakteristicna brzina oko 1740 
m!sek, specificni impuls oko 288 sek; Ovi podaci vaze 
za pritisak и komori 68 at, promenljivu ravnotezц i op
timalnи ekspanzijи na morskom nivou. Firma »Aero
dZet« objavljиje da su иci.J:ijena neka povecanja и PO
gledu performansi specificnog impulsa i ne}{ih karak
teristika. Smatra se da се specificni impиls pogonskill 
materija »Titana П<< Ьiti jednak sa komЬinacijom te
ca:n kiseonik/RR-1 koja је иpotreblj(:~na и projektllи 
»Titan 1«. 

Motor prvog stepena-bustera projektila »Titan П(( . 
1 

Ьiсе vrlo sli'can rriotoru projektila »Titan 1«. Motor 
»Titana I« ima иkирnи duzinи oko з· m, maksimalni 
preenik 2,7 m, иkиpnu tezinи oko 1680 kg. Mlaznik ј(> 
zvonastog oЬlika, motor regenerativno hladen а odnos 
povrsina na izlazu i и grlи mlaznika ·је 8:1. 

Komora је izrad'ena od 250 komada nerdajucih c.~
vi. Vreme sagorevanja 120 sek . . 

Drugi stepen ostvaruje oko 36.200 kg potiska na 
odgovarajиcoj visini (odgovara potiskи 27.200 kg na 
morskoj povrsini). Potrosnja 'pogonskih materija је oko 
25 tona za vreme rada ·od 150 sek. 

Komora sa mlaznikom zvonastog oЬlika је deli
I'nicno hladena regenerativno i ima odnos povrsina 
25:1. Сео motor је · dug oko 2,1 m, sirok oko 1,2 т 
i tezi odo 590 kg. · 

Radi uporedenja dajemo pregled osnovnih karak
teristika projektila »Titan 1« i .»Titan 11«: 

Visina (m) 
Precnik 1 stepena (m) 
Precnik П stepena (m) 
Tezina (t) 
Domet (km)-

Vodenje 
Pogonske materije 
Potisak 1 stepena (t) 
Potisak П stepena (t) 
Operativan (godine) · 

TITAN 1 
29,8 
3,04 
2,43 
100 

11200 

radio-inercijalno 
tecne 

136 
36,2 
1961 

TITAN 11 

33,5 
3,04 
3,04 
113,5 
16000 

inercijalno 
»pakovane« 

181 
46,3 
1963 

Da Ьi se novi motor projektila »Titan П« mogao 
uspesno · ispitati na probnim stanicama firme AerodZet 

ispitivanje 
- Dzeneral, moralo se pristиpi ti izvesnim izmenama 
na pomenиtim postrojenjima, kako Ьi se ista prilago
dila novim pogonskim matenjama - azottetroksidu 
i »aerozinи-50«. 

Vaznije izmene se sastoje и sledecem: izщena pro.;. 
bnih stolova motora; novo centralno skladiste ·i 
pиmpna postrojenja pogonskih materija; nova stanica 
za kontinиalno mesanje goriva »Aerozin-50« sa daljin_ 
skim иpravljanjem,. tako da se nesimetricni dimetil
hidrazin i hidrazin mogи mesati odmah ро istovari- . 
vanjи iz svojih rezervoara; oko 9 km zeleznicke pru
ge za direktan transport pogonskih materija do me
sta иskladistenja, i mnogobrojni, novi sigиrnosni ure
daji za zastitu ljиdi · od mogиcih ,иdesa i otrovnih para 
pogcщskih materija. 

Sadasnja postrojenj~ sи gradena za razvoj motora 
projektila •>>Titan 1«, te su prilagodena tecnom kiseo
nikи· i RP-1. lzmene koje zahtevaju nove pogonske 
materije ~а p·ojektil »Titan П« su и toku i ocekuje 
::е njihova realizacija do kraja ove godine. . 

Osnovna · i najvaznija rasmatranja pri izradi pro
jekta novih postrojenja, Ьila su иsmerena na otrovnost 
»pakovanih« pogonskih materija, sto је iziskivalo spe
cijalne mere sigurnosti za ljиde koji rukиju njima. 
Bogato iskustvo firme Aerodzet sa: »pakovanim« ро-· 
gonskim materijama, omogucilo је vrlo brzo savla
divanje · ovog proЬlema. lskustvo sa · startnini_ raket
nim motorima za avione »В-29«, В-45«, В-47«, zatiril 
»F-84«, F-86«, kao i sa pogonom za rakete i projek
tile »AeroЬi«, »Bomark<<, »Najk Vengard« .(11 stepen) i 
»ЕјЬl« · (П stepen) doprinelo је obzirom na pakovanje 
pog<щske materije, u velikoj meri иspelom zavrsavanju 
ovog zadatka. Na radи oko ispitivanja .rnotora za pro• 
jekti1 ·»Titan« иkljиceno је oko 1150 ljиdi .sa probnili 
stanica firme »Aerodzet«. 

Probni poligon za ispitivanje је izdeljen и cetiri 
zone sa иkupno 24 probne stanice za ispitivanje raket
nih motora· od 6s-:б80 tona potiska. Probne stanice.,; 
su и grupama od ро tri, sa иoЬicajenim armirano-be
tonskim i celicniin konstrukcijama za smestaj sprem
nika pogonsklh materija i postolja probnih stolova. 

Svaka zona obиhvata dva »kompl~ksa« (kompleks 
је pojam za tri vezane probne stanice) ciji su objekti 
izradeni od armiranog betona ~а komandnim centrom 
koji ima dve komandne sobe . .._ . ро jednи za svaki 
»kompleks«. Svaka zona takodrt ima probnи laborato ... , 
rijи za proveru' raketnih motora i ·opreme pre paljenja,, 
kao i za odrzavanje opreme p•obnog stola i pripada-
juce instrиmentacije. Ј 

Osim · toga, svaka zona ima svoj sopstveni sistem 
za raspodelи gasovitog azota, goriva, oksidatora ' i vode' 

· kao i skladista pomenиtih m.aterija Na dve probne 
stanice mogи se simulirati иslovi visine do 75 km. 

Na postrojenjи za simиliranje dinamickih vibra
cija щоgи se vrsiti ispitivanja opreme i kompletne mo.:. 
torske ·grupe 

Uz cetiri pomenute zone, gde se na 24. probna · sto
la, vrsi . ispitivanje moto:ra, postoji i peta zona koja 
se koristi za probe elemenata i hidraulicka bazdarenja. 

Glavno skladiste pogonskih materija је postavljeno 
centralno и odnosи na poligon, obzirom da su tako 
minimalna rastojanja do pomenutih zonskih skladista. 

Stanice za istovar pogonskih matenja su mehant- · 
zovane i snabdevene odgovarajиciin prenosnim i sin
skim vozilima. Istovar i mesanje goriva tj. spravlja
nje »Aerozina-50« vrsi se komandovano sa daljine, iz 
komandnog centra. Роmоси ph-metra otkriva se ро~~~ 
cana koncentracija pogonskih materija и okolini 1 

ako on prelazi normalne gra:nice dodajи se izves~e 
heinikalije radi neutralizacije. 
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lstovar tankera sa azotom pod pritiskom i preto
. var od centralnog skladista do pojedinih probnih sta

nica, vrsi se daljinski komandovano iz stanice koja је 
postavljena и sklopи centralnog skladista. 

· Posto »Aerozin-50« nije gotov proizvod, to se pri
stupilo izgradnji postrojenja za mesanje goriva odrю

-sno njegovo spravljanje na licи mesta. Ovo postrojenje 
је postavljeno izmedи stanice za istovar goriva i skla-

,dista goriva . · . 
Dva ~premnika od nerdajиceg celika kapaciteta oko 

43000 l (nesimetricni dimetilhidrazin) i oko 3300'0 l (hi
drazin) sи montirana и odgovarajиcim prostorijama. 
Komponente goriva se istovremeno ali odvojeno, pиm
pama izvlace : iz pomenиtih spremnika i potiskиjи и 
rotor mesaca ciji је izlaz vezan za· spremnike za иskla

.' distenje »Aerozina-50«. U tokи ovog mesanja vrsi se, 
· putem mernih traka, kontinиalno zapisivanje procen

ta dimazina odnos~o hidrazina и smesi, preko poten_ 
ciometarskih pisaca·. Kontinиalno zapisivanje је na 
bazi specificne tezine sme~e. Takode se i vizиelno mo
ze pratiti procenat goriva и smesi, dok se alarmnim 
uredajem ne objavi zavrsetak me5anja. 

Sistem za mesanje obezbedиje: 
а) proveru ,иkиpnog odnosa me$anih goriva; 
Ь) podatak ' о isporиcenoj tezini pogonskih mate-

rija; · 
с) povratak goriva и slисаји kvara и sprovodnom 

.sistemи. · 
· Kako ia ·vr~me rada sa pogonskim materijama do

lazi do njihovog isparavanja, to se zbog otrovnosti 
para ugradиju · specijalni precistaci. Ovi precistaci rade 
ili koriscenjem vodenog mlaza Ш sa heii?ikalijama. 

Tako se za gasove oksidatora koristi 20% rastvor na
triиm hidroksida, · ·а za gasove goriva voda. Preko ven
turi-cevi: ·gasovi goriva odnosno oksidatora se иvlace 
иsisavanjem и pomenиte precistace, gde se dejstvom 
vode odnosno natriиm hidroksida preeiscavajи. 

Kod · >>pak:ovЗ!Ilih« pogonskih materijala сео sistem 
(drenazni ventili, ventili za odvod pogonskih mate
rija i sl.) је zatvoren tj. pogonske materije nisu nikad 
namerno izlozene иtiсаји atmosfere. Pare pogonskih 
materija se odvode и precistace svake pogonske ma
terije posebno. 

Svaka zona .ima svoje prihvatne spremnike, koji 
sи. ta~vog kapac1teta. da sи и stanjи da prime zapre
mшski svи tecnost 1z spremnika sa probnih stanica 
za slиcaj hitne potrebe. ' 

· U slисаји ·cta је doslo do prolivanja pogonskih 
materija, stoje na raspolozenjи velike kolicine vode 
ci~e. ~е izvrsi efikasno pranje i ispiranje. Betonski 
sllvшc1 odvode prosиtи tecnost do ogromhog beton
skog vod~.nog saЬirnik~, k~ji је snabdeven sa ph-me
trom, . ~OJI odmah reg1struзe koncentracijи pogonskih 
materiJ~: Kada se primeti izrazit porast stepena kon-

. centraciJe pogonskih materija saЬirnik se hemiskim 
pиtem neиtralizиje. . 

""C?d .samog ~ocetk<;i izgradnje ovog poligona, glavna 
paznзa зе posvecena sigurnosti ljиdi koji tu kasnije tre
b~ da rad~. Pred~z,.et~ sи ~~е mere bezbednosti, lja
dima. detalзno o~зasnзen ll]Ihov budиci posao, svi sи 
detalз~o иpoznatl sa merama zastite i иkazivanja prve 
pomoci, . s po:rebom . nosenja zastitne i sigиrnosne 
opreme 1 odece, tako da sи spremni na sve eventualne 
neocekivane udese. 

Ing. Dragan KNEZEVIC. 

IX~~ .Adii~~ 
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IX редовна годишља скупштина А~трономског 
· . дРуштва "Руђер Вошковиh" одржана 26. ' марта 1961. 
rоди:не окупила је велики број младих чланова 
Друштва. · 

· '. После уводне речи председника друштва др. 
Даниhа, вође екица и nојединци поднели су изве
штаје о обављеним nосматраљима . тоталног nомра
чења Сунца од 15. фебруара 1961. године. Према 
извештају Управног одбора, организација nоема .. 

.трања тоталног помрачења, била је главни задатак 
друштва у току 1960. године. 

Извештаје су поднели П. Ћурковиh, вођа екипе 
-Друштва 'КОја је nомрачење посматрала са Јастреп
ца, А. Обуљен, проф. Д. Лакиh, проф. П. КубИ:чела 
Који је водио · еКипу друштва на Хвар, Maplfo Ку
nрешан представник астрономске секције ХрватскоГ 
nриродословног · друштва и др. Да:ниh. · 

· После ових извеШтај а и дискусије о љима · nод
нети су ску~штин:И · извештај и управе дРуШтва. у 
~звештају Управног одбора констатовано је да дру
lilтво има: 598 редовних и једног · почасног члана и 
да се у односу на 1960. годину број чланова друштва 
1Ј9веhао за 279 што се може забележити као велики 
Ycnex у афирмацији друштва. . . . . 

Из извеШтај а Управног одбора се . види да је 
Ра.ц · дPY!l:ITBa између VIII ~ IX годИшље скупштине 
био веома интенЗиван у · првом реду у вези са орrа
lniзацијом посматраља тоталног помр.ачеља Сунца и · 
Издаваљем часописа "Васиона" који се издаје у 

1000 примерака и за чије је издаваље у 1960. годИни · 
примљена дотација у износу од 450.000 динара. у 
току 1960. године организовано је пет nосматрачких 
вечери, а чланови друштва су одржали низ пре
даваља нароч~то о помрачељу Сунца. 

Предлог буџета који је Друштво поднело ,Са
вету за научни рад НРС за 1961. годину износи 
1,148.000 динара у оба смера. 

Према извештају Управног обора задаци дру
штва У 1961. години треба да буду следеhи: издаваље 
часоп:Иса "Васиона" и књиге "Астрономија у сли
кама"; организоваље предаваља и посматрачких ве
~ери, обрада и објављиваље посматрачког матери
јала са Сунчевог nомрачеља, настављаље рада на 
изради инструмената, организоваље прославе 250 
година рођеља Руђера Бошковиhа и осниваље · на-
родних опсерваторија. · 

На скупштини је усвојен предлог из~ена npa_ 
вила Друштва којом се предвиђа моrуhност избора 
доживотног председника Друштва. 

У дискусији која се односила на извештаје под
нете скупштини истакнуто је да је nодизаље на
родне опсерваторије у Београду и организација рада 
у љој најважнији · . задатак који друштво треба да · 
решава у наредном периоду свога рада. Исто тако 

је констатовано д асе Друштво афирмира у јавности 
часописом· "Васиона~' који се по свом садржају и 
изгледу налази на завидној вИсини. 
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Из извештаја које су скуnштини поднели пред
ставници nодружница Друштва види се да је рад 
подружница у току 1960. године бИо такође интен-
зиван. 

Приликом избQра нове уnраве Друштва доса-
дашљи nредседник др. Р. Данић је једногласно иза- ·. 
бран за доживотног председника Друштва, на основу 
веh усвојене промене правила Друштва. 

За генералног секретара Друштва изабран. је П. 

ПОДРУЖНИЦА ·у' СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

Другови и другарице, 
Дозволите ми да испред нас · младих чланова 

Друштва из Сремске Митровице, који смо овде, и 
оних који су остали у месту нашег становаља, nо
здравим ову скуnштину и пожелим јој успеха у 
пословима који су на дневном реду. 

Ово је, чини ми се, трећи nут да ми млади -Ми
тровчани с вама учествујемо на годишњој скуiШiти
ни нашег Друштва. 

Према обавештењу, још пре nет година JНanul 
претходници су овде казали, да љубав према астро
номији међу младим Митровчанима није случајан. 
талас, већ један процес који се неће тако лако и 
једноставно угасити. 

Наша Подруж~Јfда већ годинама настоји да по
пуни празнину ко]а · се налази у наставним програ-. 
мима школа, па је у свом плану на првом местУ 
тежила да млади осете у право време сласт коју 
им астрономија може пружити, те је из године у 
годину организовала курсеве из астрономије за љих. 

Да ово интересоваље за астрономију међу мла
дима у нашем месту не опадне, томе сте и ви ста
рији другови· из Београда допринели. Између· оста
лог ставили -сте нам ,На расnоложеље мали астро
номски дурбин, око којег се ми с времена на време 
окупљамо и користимо га~ да у небеском простран.;; 
ству више тога запазимо . него што · бисмо могли не . 
наоружаним оком .. И ваши чланци у ,~Васиони" врло 
позитивно Делују на овом nољу. · 

При завршетку још нешто: међу нама младима 
овде је највише ученица и ученика средље меди-
цинске. школе. · 

Сматрам за особиту част, а мислим да nогађам 
осећаља свих наших младих овде, ако изузетно no- · 
здравим no струци у будућности нашег старијег 
друга, драгог председника др Даниhа, о чиј'ој се 
ведрини духа и nривржености према астрономији 
код нас доста nриЧа. Онима који су учествовали · на 
скуnштинама трајно је, остао у сећаљу. Живео! 

Нада Љ. Чолић., ученица __ \ 
ГРУПА ИЗ БЕЛЕ цРКВЕ 

После одласка nрофесора Петра Кубичеле · из 
Беле Цркве, груnа младих астронома остала је без 
свог руководиоца и без инструмента. Груnа је, ме
ђутим, наставила да ради, те је од старих сочива 
начинила мали инструмент, а набавила је и један 
морнарски доглед. · 

Помоћу инструмента највише ј'е nосматрано 
Сунце, у nројекцији на заклону, а и неnосредно, 
nошто су набавље~и nодесни филтри. Пор~д nосма
ТРЭrЧКОГ рада, уnознаваља са објектима на небу nо
моћу звездане карте и дискусија, одржана су и три 
nредаваља. Касније је начиљен и један мали астро
граф, па су Извршени и nрви nокушаји снимаља. 
Поред тога, чланови груnе цртали су карте Месеца 
и посматрали и бележили :tюложаје Јуnитерових 
сателита. 
· · · Други · део рада групе одвијао се у знаку при-
nрема за · nретстојеће nосматраље nомрачеља Сув- . 
ца. Решено је да се оде у област тоталитета, али збоr 
финансијских тешкоћа овај план умало није про
nао. Међутим, школски одбор, који се заинтересовао 
.за рад rpyne младих астронома, _ омогућио им је да 
отпутују у зону тоталитета. 

За посматраље rpyna је имала своја два инстру_ 

М. Ћурковић. У Уnравни одбор су ушла још и · c'Jie
дeha Лица: А. Обуљен, М. Ћокић, Е. Валтер, С. ВЈiа
ховиh, Д. Венечанин, др М. Зеремски, др. Б. Шева;. 

· лић, Ј. Симовљевић, В. Оскаљан, Н. Јанковиh~ Ж:. 
Ћулум, Д. Лакић, Д .. Дугољић, Н. Вучетић . и И. Пе-: 
јако:вић. 

. У Надзорни одбор су ушли: Р. Митриновић, в. 
Илијевиh и Љ. Дачић. 

мента, један термометар и три фотографска аnарата. 
Са овом опремом отишла је у Ниш, са главним за
датком да сними помрачеље, те су за ту сврху на
бављени најосетљивији филмови величине 6 х 6 см. · 

Посматраље је обав~ено са терасе једно nето
спратнице у центру Ниша. Сваки од · nеТорице ЧЈiа
ноца груnе добио је nосебан задатак, nрема . nлану 

По.м.рачење Суи-ца 15. фебруара 19tH.- сн.и.м.ак ~pyne 
· џэ Беле Цркве 

који је био унаnред утврђен. Тераса са које је по
сматрано била је доста мала, а странари · зrраде ти
скали су се да би и они nосматрали кроз инстру
менте. Иако до дана nомрачења · време · није б~ло. 
леnо, 15. фебруар освануо је без много облака. 
Снимци делимичноr nомрачеља у~nел;и су, али • к,о
рона није добијена због слабе осетљи:вости физtъ~а 
и кратког ексnонирања. : . 

Груnа је углавном била задовољна. Пошто · ]е· 
желела да свој rрад упозна ·са постигнутим успе
сима, изложила је најбоље снимке nомрачења У 
излогу Туристичког друштва. .. · . 

Карактеристика рада груnе у току nрQтекле ro-o 
дине је та, да се није тежило за масовношhу члаи- _ 
ства већ ка ствараљу правих и оданих љубитељ_а 
неб~ који га изучавају иЗ чистог ~нтузијазма. Само 
nосматраље звезданог неба и бескрајности свемирц, 
дивна хармонија која у ·њему влада, уз.диже чове'l{]и 
дух над свима земаљским бригама и борбама, пока-

Чланови ~pyne из Беле Цркве npunpe.м.a3y 
.м.ен.т за nос.АiаТЈ)аЊе · · · 
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љегову .маленкост и сву величину nри

то нас ~е храбрило да све преnреке са
nостанемо nобедници непристуnачноr. 

И. п ејаковић. 

ГРУПА ИЗ СМЕДЕРЕВА 

Другови и другарице, 

У име гру~е младих астронома · из Смедерева 
nоздрављам ову скуnштину и желим · јој пуно yc

_nexa У рад! уверена - да ћемо ми млађи имати nуно 
чега да чу]емо што ће нам nомоћи да наставимо са 

. успешним радом. 
:· . Наша ГЈ?уnа је оформљ_ена тек пРе две године 

. али по СВОЈИМ резултатима; по својој масовности, 
мислим да то могу да кажем, заузима заиста no

. себно место у нашој _ школи. 
Ракете, в~тачки сателw;rЈ\1;, васиовски бродови 

и ско~а визиЈа човековог лета у васиону још више 
су потстакли наше, мислим, сасвим природно инrrе
ресоваље за свемир и љегове nроблеме. 

Рад У групи младих астронома 'којом руководе 
~аши nрофесори . Заткали Славко и Вучетић Ни
кола, омогуhава нам да се боље упознамо са овом 
колико nривлачном толико и чудесном науком. · 
. Оно што нам ~колска настава данас још не даје, 
]ер се астроно~иЈа, _као што знате из нама нера

зумљивих разло;Га, ЈОШ увек не nредаје - nру.жа 
нам наша груnа. На нашим саста,нцима сазнали 
см? за многе историјске догађаје и личности беЗ 
КОЈИХ сигурно данас не би по свемиру кружили са-

. телиrи нити би људи помишљали на веће nодвиге 
од оних Икарових. На састанцима смо сазнали на 
пример, да је колевка астрономије Халдеја, ~амо ' 
смо чу ли за Талесово nред~казивање nомрачеља 
Сунца за време битке између Лидијаца и Медејаца 
~ предсказиваље које је Талеса у очима Лидијаца 
учинило мудрацем и чудотворцем. 

. . Кроз рад. наше групе, постали су нам блиски 
на]већи гени]и астрономије старога века, као на 
пример, Аристарх са Самоса. Тај рад нам је помо
rао да схватимо боље сав . значај Птоломејевог гео
центричног и Коперниковог хелиоцентричног си
стема као ~ трагичне али славне борбе Галилеја са 
инхвиЗИЦИЈОМ и nуни историјски значај љегове 
познате изреке: "Па иn~к се креhе". Сазнали смо 

· _ за тужни крај Ћордана Бруна, упознали ближе 
законе Јоханеса КеЦ:Лера итд. . 

. . Слуiпајући предаваље о једном од највећих ге
НИЈа људског рода, Исаку Њутну, који је први ба-

. кљом математике доказао кретаље планета nутање 
комета, nлиме и осеке океана и друго, саз~али смо 
за натnис . урез.ан на њеrовом гробу -,,Qui ge,nus 
htpnanum, mgemo superavit" (разумом је ,он надма
шио род · људски). Сада боље разумемо И Њутнове 
Речи које је Сnенсер забележио нешто пре љегове 
смрти: "Не знам какав се могу чинити свету али 

· се сам себи _чиним као дечак који се иrра на обали 
и Ужива ка~а с времена на време пронађе камен-

. ЧИћ шарени]и него обично или нађе црвену шко.Љ
ку, . док се велики океан истине nростире неистра_ 

. :ж:еи nредамном". . . 
На дан 15 фебруара, дан овогодишњег · nомра

чења Сунца, једна група · наших ученика налазила 
~е на Копаони~у док смо ми дру;ги остали у нашем 

· аРаду. Очи свих .нас, тоrа дана; биле •су уnрте ка 
т~У на комЕ7 се догађао тај 'редак феномен, а за 
ве _време мисли су нам биле уnућене свим оним 

. ЈIИканима који су својом страшћу за сазнаљем 
Неизвесног nрокрчили nут и омогуhили човеку на
:их дана да се осмел~ на пут у неизвесност, који 
е ту неизвесност, на]зад, учинити извесном. 

Сnо.м.еика Цветковиh 
уч. II раз. гимназ~је 

~ГРУПА ИЗ СУБО'l'ИЦЕ 

Читава три . месеца живеЛи су ученици наше 
У атмосфери ишчеки:ваља "великог догађаја 
". О nотnуном :ri:омрачељу Сунца није се рас- , 

"'""':>Ј"'"' ... " ; само у круговИма nријатеља неба. "Астро
грозница" захватИла је целу школу. Наша 

а, која је ·и ранијих година успешно l)азви-
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ј ал а интересоваље омладине за збиваљем ван Зе
мље, имала је nуне руке посла. "Васиона" - оЙИ 
љени бројеви .у. којима има_ информација о nомра
чељу пуш:ена Је у оnтицаЈ . Прелазећи из руке у · 
руку она ]е нашим друговима . и другарицама да-

. вала драгоцена обавештеља и у исто време стекла 
много нових nретrtлатника. Проучавала се и npJ1-

Груnа .младих астроио.шt из Суботице 15~ фебруара 
1961. у Сnлиту, иа Марјаиу 

годна ~иж~р.а. Астрон?мског друштва "Руђер Бо
шковић , КОЈа ]е, кад ]е стигл~ из Београда, раз
грабљена као да се делила бесnлатно (узгред буди 

, речено, другови из Београда нису били у стаљу да 
нам nошаљу онолико примерака те броmуре колико 
смо моrли расnарчати!), а на једном састанку сек
ције исцрnно је обрађена џојава nомрачеља. Круна. 
целе те активности била је екскурзија у зону nот
nуног nомрачеља. 

Сии.м.ак nо.м.рачеиоzа Сунца који је иачиииља ~pyna 
из Суботице 

45 чланова астрономске секције гимназије Моша 
Пијаде" . У Суботици кренуло је са два наст~вника 
14. фебруара 1961. на nут за Сплит. На жалост, сем 
св?га одушевљеља, црних стаклених · nлочица nо
за]мљених nреко родитеља од разних предузећа и 
неколико фотографских апарата нисмо могли понети 
ништа, јер смо још увек веома сиромашни у оПреми. 
Ст~ри школски телескоп из nредратног времена 
KOJJ'I управо сада nостављамо на ноге, односно но
гаре, биће нам једини инструмент којим ћемо се 
али _ тек ~~ почетка идуhе школске године, "винути 
до звезда . Сав наш рад одвија се вербално, путем 
усмене и nисане речи. И путем екскурзија. О ономе 
што смо на Марјану видели и доживели иnак гово
римо са усхићењем. Ако. на nут нисмо nошли боље 
наоружани знаљ~м и инструментима, ми смо као 

,,полуnисмени" · љубитељи астрономије ипак .биЛи 
сведрци једног догађаја који ће нам свима дати сна
жан nодстрек у даљем раду. Прво што мислимо 
УР~дити биhе једна интерна школска изложба на 
кој?ј ћемо, уз са~адњу фото-секције, прика;ати 
сво]е снимке са екскурзије и изложити материјал 
о nомрачењу (чланци из штампе и· nубликације) који 
смо , систематски прикуnили још од nрошле rодине . 

Цабафи Чаба и · Човић. Јосиn 
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ПЕТ КОСМИЧКИХ БРОДОВА САТЕЛИТА 

Пет последљих степеница пред човеков лет 
у васиову 

Поч;етком 1900. године је, захваљујуhи успе
шном освајаљу производље веома снажних ракет
них мотора у Совјетском Савезу, дошло време да 
се изврше последље припреме за човеков лет у 

вештачком сателиту. Експерименти који су те мо
rуtнtости морали дu nровере Започели су у мају 
1960. године -ствараљем такозваних , космичких бро
дова-сателита. То су били огромни вештачки . сате
лити који су се од осталих "сnутц.ика" разликовали 
по томе што су у себи носили кабину предвиђену 
за _ неко живо биће и што су били тако опремљени 
да су се у целини, или по деловима могли вратити 

Юi nовршину Земље. 
· Први космички брод-сателит успостављен је 15. 
маја 1960. године. Био је тежак 4.540 кг. У љему се 
налазила кабина тешка 2.500 кг каква he, како је 
тада. званично објављено, "моћи да послужИ првом 
човеку који крене у васиону". На жалост, овај први 
ексnерименат није потпуно успео. Било је предви
ђено да се ка бина одвоји од . космичког брода-сате
лита и да ' се љена брзина успори како би се спу
стила према Земљи, где би . сагорела у атмосфери. 
Задатак је био да се испита телекоманда веза, 
уређај за одвајаље и успораваље. Услед греШке на 
једном од ракетних мотора на космичком броду
сате-литу, или на самој кабини, измељен је правац 
деловаља реактивног млаза и, уместо успораваља, 

"брод" и кабина су повећали брзину и nочели су 
да се крећу по издуженој . пута:Њи око Земље. Оба 
т.-~ла, одвојена, и данас обилазе око Земље по орбити 
са перигејом 306 и апогејом 690 км и обилазиће, 
према прорачунима, до половине 1963. године. 

ДрУrи космички · брод-сателит лансИран је 19. · 
августа 1960. гQдине. Био је тежак 4.600 кr. Носио 
је два пса · (Стр јелку и Б јелку), 19 белих и 2'1 црноr 
мищ:а, два бела пацова и разне биљке. Све је . то 
успешно враћено на површину Земље после осам
наест о.билазака око ље - са грешком од с_вега 10 
километара. О . другом космичком броду-сателиту 
опширно смо писали у "Васиони" број 4 из прошле 
године на 110. и 111. страни. · 

Трећи космички брод-сателит испаљен је 1. де
цембра 1960. године. Ради медицинско-биолошких 
истраживаља у условима васионског лета у кабини 
овог брода-сателита налазиле су се опитне живо
тиље - пси с именима "Пчјолка" и "Мушка". У 
кабини · су се налазиле и неке друге маље · живо
тиље, инсекти и биљке. Сем тоrа, noмohy неколико 
мерних инструмената вршена су проучаваља физике 
васионског простора. Тежина овог брода-сателита 
била је, без последљег степец-а раке,те-носача, 4.563 
кг. Његоџа путаља је била елиnтичког облика. Један 
обрт око Земље трајао је 88.47 минута. Перигеј је 
био на висини 180 км, а аnогеј 249 км. У след неке 
техничке грешке, трећи космички ' брод-сателит је 
почео да се спушта по стрмијој путањи од предви
ђене што је довело до наглог и · прекомерно г загре
ваља услед треља о гушhе слојеве атмосфере. ·То 
је довело до сагоревања овог космиЧКIОг брода још 
високо изнад поВрши:не Земље којом приликом су 
погинули и пси Пчјолка и Мушка. 

Први совјетски вештачки сателит успостављен 
у 1961. години изненадио је свет својом тежином. 
То је до почетка штампаља овог броја нашег часа
nиса најтеже тело исnаљена ракетом са Земље. Овај 
вештачки сателит лансиран је 4. фебруара у сагЛа
сности с планом ствараља космичких бродова пове
ћане т~жине и усавршаваља нових вишеётепених 

ракета. с обзиром да овај "спутљик" није имао 
уграђену кабину предвиђену за жива биhа он, зва
нично није назван космичким бродом-сателитом; Ов 
се званично зове "тешки вештачки сателит - Земље" 

• Без последљег степена ракете-носача био је тежа~ 
6.483 кг. Почетни период обилажеља око Земље био ' 

· је 89,90 минута. В~сина перигеја је била 2Q3·,5 км, а . 
висина · апогеја 321,6 км. Нагиб путаље према равни 
екватора био је 64 стеnена и 57 минута. 

Дванаестог фебруара 1961. године испаљен је 
вештаЧки сателит који је nослужио као отскочна 
даска за лет у међуnланетарни простор. Љегов пе
ригеј је био на висини 6.601 км, а anorej на висини 
6.6'58 км. Са овог вештачког сателита стартовала је 
космичка ракета која је према планети В~нери по
нела међупланетарну ау'Ј"оматску станицу. О лету 
Qве међуплане'Ј"арне станице биће говора на другом 
месту нашег часоnиса. У вези са "спутљиком" који 
је послужио као "отскочна даска" пада у очи велика 
висина љегове путаље. До тада ни један совјетски 
вештачки сателит није постигао тако велику даљину 
од Земље. · 

Четврти космички брод-сателит · лансиран је 9; 
· марта 1961. године. Бе:;Ј последљег степена ракете 
носача био је тежак 4.700 кг. Почетка висина пери_ 
геја је била 183,5 км, а апогеја 248,8 км од површИне 
Земље. Нагиб орбите према равни екватора био је 
64 степена и 56 минута:-У кабини. овог брода-сате
лита на.ttазио ее пiс "Чернушка", као и , још неки 
"биолошки објекти". Истог дана овај "брод" је успе.. 
шно враћен на територију Совјетског Савеза. · 

. Пети космички брод-сателит .је у плејадУ . че .. 
твороногих космонаута- укључио и керушу "Звјез
дочку". Лансиран је 25. марта 1961. године. Основни 
циљ овог експеримента је била даља провера кон
струкције брода-сателита и на љему уграђених уре
ђаја одређених за обезбеђеље животне делатности 
човека приликом лета ·у ~асионско пространство и 
повратка на Земљу. Орбиту овог брода-сателита 
карактерисали су ови ·основни nодаци: Период обр• 
таља 88,42 минута; висина перигеја 178,1 км; висиНа 
a:noreja _247 . км од површине Земље; н~гиб према 
равни екватора 64 степена и 54 минута. Тежина 
брода':"'сателита била је 4.695 кг без последљег сте
пена ракете. Истог дана када је .и л·ансиран пети 
космички брод-сателит је успешно враhен на Земљу 
заједно са живим псом "Звјездочком" , и осталим 
биолошким објектима. 

Када је овај велики вештачки сател:Ит - космИ
чки брод - лансиран још нисмо знали да је то 
последљи експеримент пред први човеков васион
ски лет. То смо сазнали · тек 12. априла ове године 
када ј е лан сир ан шести космички брод-сат~лит који . 
је однео у васиону првог - астронаута - совјетскоr 
мајора авијације Јурија_ Алек~ејевича Гагарина. 
Љегов успешан повратак, После једног обиласка око 
Земље у вештачком сателиту, отворио је човечаs

. ству врата Свемира. 
. Према подацима агенције ТАСС, .· 

написао Ст. Корда 

Usl)eSno spusta.nJe shnpanza Неша. эrneSten~ u 
kapsuli »Merkjuri« koju . је izbacio projektil »Red· 
stoun«, izazvalo је povecani optimizam u prognozatn8 

za ostvaтenje prvih eovelkav'ih .Ьaliisti&.ih .letova ~ 
cu raketa na prag vasione. Stoga se ocekuje da , do 
ovog dogadaja moze doci jos u ovoj, 1961. godim 
SAD, dok nije iskljuceno da SSSR-u uspe da 
lansira u kosmickom brodu i u kratkotrajnu ~я1teUltsм;u 
putanju u istom roku. · 
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Zapadna N emacka. i evropski satelit 

.zapadnonemacka vlada od.lucila је 22. marta ove 
godme, prema obavestenjima agencije Rojter, da ot
pocne pregovore. sa vladom Velike Вritanije о uce
scu u britansko-francuskom projektu za stvaranje 
evrop~~e ~akete za lansiranje vestackog satelita. о 
tome . . з е d1s~utovano i sa britanskim ministrom fi
nanSIJa Selvшorn Lojdom za vreme njegove martqv-
ske posete Bonu. · . 

U obavestenim krugovima se kaze da sanse Za
padne Nemacke da se pridruzi ovom projektu »nisu 
nepovoljne«, ali da prethodno mora doci do novih 
razgovora strucnjaka. · 

. О? Zapadn~ Nem':l~ke britansko-francuski partne
ri tra~~ ~а pla!1 12 rnllюna funti sterlinga za prvi pe
togodiSllJl budzet ovog projekta, koji se procenjuje 
n~. uk~~no, 70 miliona funti sterlinga. Velika Brita
ПIJ~, CIJa се rake!a »Blu strik« blti iskoriscena za 
prv~ step.en predl~zene trostepene rakete, ponudila је 

. da 1splat1 oko trecinu od ukupnog budzeta. · _ 
Francuska. Ы izr:adil~ drugi stepen ove ' satelitske 

rakete, . ~ok Ь1. ostale drzave ucesnice preuzele brigu 
oko treceg stepena. 

Zapadnonemacki ministri podeljeni su u mislje
nju . о prih~acanju ili neprihvacanju ovog . projekta. 
Nek~ .od J:'lJl~ naklonjeni su predlogџ da treba иpo
trebitl amer1cke rakete za lansiranje prvih zapadno
evropskih vestackih sa teli ta 

P~liticki. P?S~a.traci izj~vljujи da се se Zapadna 
Nemacka priklз.ucltl qvom projektи, ako se odluci na 
to, .~~mo da Ь1 u neku ruku pomogla Velikoj Bri
taПIJl и J:C.Jledu г.jenog platnog Ьilansa. 

s. к. 

Odnos uspelih i · neuspelih 'Iansiranja. 

Veoma veliki pтocenat neuspelih ispaljj.vanja 
satelitskih raketa 

. Anie~icki casopis »Missiles and rockets« objavio 
зе. u broзu od. 20; marta 1961. godine .zanimljivu ta
bllcu sa podac1ma о uspelim i neuspelini lansiranjima 
satelitskih i vasionskih raketa s~ teritorije SAD: 

Ocena 
Projektil Uspesno uspeha и Ukиpno 

lansirano promi- lansirano 
lima 

VANGUARD 3 0,273 . 11 
JUPITER-C 3 0,500 б 
THOR-AВLE 3 0,429 7 
JUNOII 4 0,500 8 
ATLAS 1 1,000 1 
THOR-AGENA А 10 0,667 15 
ATLAS-ABLE о 0,000 з 
THOR-ABLESTAR 4 . 0,600 б 
ATLAS-AGENA А 2 0,500 4 
THOR-DELTA 2 0,667 . · з 
SCOUT 1 0,5QO 2 
THOR-AGENA В 5 0,867 6 
Ukupno .38 0,528 72 

. U ovoj tab1ici su kosmicke rakete »Pioneer I« i 
~Pю.neer III« ispaijene prema Mesecu, роmоси pro
~ektlla >~Thor-AЬle·« i I))Juno П«, prikazane kao uspeh 
зеr su, 1ako nisu dostigle cilj, uspesno startovale. 

C~sopis · је ovu taЬlicu objavio bez komentara. ' 
Ako зе analiziramo videcemo da su svi ovi raketni 
~roj~~tili,. koji ~u иpotreЬljeni za 

7

americke projekte 
1str~z1va~зa vasюne, sa motorima na tecno raketno 
gor1vo .. Izuzet~k је projektil . »Scout« koji ima motor 
~ cvrst~m gor1vom. Pada u oCi· da gotovo . polovina od 
lZVrseш~ lansir~nja nije uspela: То znaci da је pro
cena~ Sigurnosti prilikom lansiranja savremenih ra
ketшh projektila, koji mogu postici brzinu oslobada
nja, pri sadasnjem nivou raketne tehnike, jos иvek 
50 : 5.0 .. Mozda Ы se ova prilicno crna slika popravila 
~~da. Ь1 s~ uporedi":ali ~~pesi i neиspesi od ·pre dve 
ll1 tr1 godine sa naзnovlJlma. Ipak, ozblljnija analiza 
s~ na osnovu ovih podataka ne moze izvrsiti, naro
Clto ne о stepe~u si~y:r:nosti и. raketnoj tehnici, jer 
zasada ne postoзe sllcm podac1 za eksperimente iz-
vrsene и Sovjetskom Savezu. -

s. к. 
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СондаЈКне ракете а моЈКда и астронаутички 
конrрес 1962. у Јуrославиј11 

Астронаутичко друштво .Ваздухоплов~ог савеза 
Југославије куnило је више јапанских сондажних 
ракета типа "Каппа;..6" које је конструисала група 
стручњака са Токијског универзитета, чланова Ја
панског ракетног друштва, на челу · са проф. др. 
Хидео 1 Итокава. Ове ракете треба да стигну са по.,. 
требном документацијом и лансирном рампом током 
ове године у .Југославију. Тада треба да _.са њима . 
отпочну прва· испитивања и сондирања, . У сарадњи 
са астрономима и метеоролозима. 

Члан Астронаути-ч.коz друштва . Обрад Ву-ч.уро,вић. 
за вре.м.е nосете nолиzону у Акити 

• 1 

Астронаутичко друштво има за ово довољн,о 
стручњака, пошто је у ·њега већ данас учлањено 
о~о 150 ви;сококвалификов~~их научника. из разних 
научних грана, као и инжењера; а очекузе се да he 
оваква активност привући још више квалитетних 
стручњака којих има ' довољан број у нашој земљи. 

Ракета "Kanna-6" на , ра.м.nи За избацивање 

Чланови Друштва веh су, даље, аматерски . РаЗ .. 
рађивали више од. 2 године · проблематИЈ{у лане~ .. 
рања сондажних ракета, тако ~а су већ и зaвpun~зnti:W 
пројекат домаће конструкцще сондажне 
"Селенит", чијем he лансирању доприне;,и и ис:ку .. 
ства прикупљена лансирањима "Каппа-6 _ракета . . 

Ракета ,.Kanna-6" nолећ.е 

Астронаутичко' друштво стоји nред 
цијом да би са успехом могло изврши:и . 
задатке, оријентишући се на лабораторщск:а и:c•rua.• .!i!ll' 
живања и експериментисања. У свом д 
њега he шире помагати Савет за научни рад 
Ваздухопловни савез Југославије и нека ПD·едvзЕ~а,~ 
и стручна удружења. Нарочито радо оно 

сваку помоh која му се у том смислу 
свега од академија наука, Савеза .. Т'\·,тттт"'~_ •u::~ 
њера и те-хничара и стручних удружења voпшL'l'c!-.)'t• 

· На тај начин Астронаутичко. друштво жеЛИ 
кључивање и наше земље у напоре чове:а~ства 

. Ово питање решиће се тек на XII Астронаути
чк:ом конгресу у Вашингтону који треба да се одржи 
'nочетком октобра 1961. 
~ Астронаутичко друштво заинтересовано је · из 
више разлога за одржавање овог Конгреса 196Q. 
године у Југославији и то, на nрвом месту: 

- Јер OBqj Конгрес окупља око 1.000 најистак
путијих ракетних и астронаутичких стручњака из 
читавог света, na би то доnринело афирмацији на
wе земље, 

- Уједно тиме би се афИрмисала и Астрона
утичко друштво и nотстакло на интензивнији рад, 
као и развило веће интересовање за ову младу 
научно-техничку грану и nостигла широка размена 

искустава. 

в. м. 

* 
Sloienost instrumentacije jednog ve.§taekog sateИta 

najbolje se moze videti iz prilozene slike na kojoj sи 
oznaceni pojedini instrиmenti· za razlicita naиcria . me

.. renja и vasionskom prostorи: 1. Тeleskop za Iщsmicke · 
7.rakove, 2. 'Ispitivac plazme, З. Podesavac s1gnala . za 
telemerenje, 4. Analizator za poredenje faze i obrtni 
kalem, 5. Digitalni иredaj za telemerenje, 6. Dija
fralgm·a za milk:i!IOmeteori.te, 7. SveZanj baterija, 8: 
~cintilacioni иredaj niske energije, 9. Scintilacioni 
spektrometar, 10. Sonde za ispitivanja premaza, 11. 
Ugaoni merac иbrzanja, 12. Osetnik scintilacionog spek
·trometra, 13. Obrtac br. 1, 14. Scintilacioni brojac ,niske 
energije, 15. Magnetometar flиksa i pojacavac, 16. Di
gitalni pisac, 17. Mikrometeoritska 'dijafragma, Ј8. Mi~ 
krometeoritski pojacavac, 19. Mikrometeoritski иpore
~ivac, 20. Prijeщnik, 21. Komora za izaziv.anje potiska za 
ubacivanje u putanju, 22. Kutij,a za razvodenje eher-

се што више сазна о Земљи и васиони коЈа Је 
жује, те допринесе оствариваЉу лета у в 

Астронаутичко друштво ВСЈ је члан ME~ћvrнaPD" :•f: 
дне астронаутичке федерације · (ИАФ) 
године и ужива у њој углед једног од 
чланова. Као последИца тога је од стране ce:EtP'e>rвtpa,•""Jtiifl 23 .. Diplekser, 24. Antene, 25. Azotni rezervoari za 
Британског интерпланетарног удружења г. K~lPт'epaa~:Osno,n~~ stavljanje pod pritisak, 26. Koherentni mоdи-
дат предлог, на Х Астронаут~чком конг~есу i1 , 27. Noэaci stmcamlilh cetl'ilj.a, 28. Sv8Zanj .bateт'ija, 
дону 1959., да се у ЈугославИЈи организуЈе · XIII · Nekoherentni predajnik, 30. Koherentni predajnik, 
тронаутички конгрес 1962. године. Међутим, наш Nekoherentni modulator, 3~. Koherentni i nеkоhе-
легат у оно време није могао да прихвати obrtaci, 33. Pretrazivac Sиnca, 34. Azotni rеzеr-
понуду, док није добио подршку од чланства pomocno stavljanje pod pritisak, . 35. Jonska 
штва. Но, у вези са овим, касније, , Gajger-Milerov brojac i 36. R.ezervoar za hi-
друштву обећана . је nодршка Савета 
ФНРЈ. . . 

* На прошлом Астронаутичком конгресу У 
холму 1960. требало је да се дискутује о ~~нд:иДiiТУ:Р~ЈIУ 
Југославије за Конгрес 1962. Међутим., до . 
избора ни:је дошло, неуобИчајено у односу на . 

Astronauticki bllans 1 kvartala 1961. god. pr.bl.ifuo 
bogat uspelim lansiranjima. Na prvom rriestи su, na

sovjetski Venerin brod ili popularno nazvan и 
""'U''"' .. "'-·-- Savezи »Venиsnik«, иpucen prema planeti 

дашњу праксу да се на 2·. године раније _прим: 
дидатура за организатора, пошто се поз~вил 
тивкандидатура Бугарске коју подржава]у У 
све источне земље. 

februara, zajedno sa 2 kosmicka broda im
tonaze, lansirana 4. februara i 9. marta. Ovaj 

Pomraceno Sunce 15 februara 1961 - snimak ekipe 
Astronomske sekcij.e Hrvatskog prirodoslovnog drustva 

poslednji щ;pesno је 'sleteo na Zemljи zajedno sa ps'om 
Cernиskom koja је ponovila podvig svojih prethod
nica Strelke i Belke. Amerikanci sи, izmedu ostalog, 
taiklode ZЭibetl·ШiJ:i tri ·UIS/Peha, ma!da· s·a ve.StaiO'k.im Ze
mljinim satelitima znatno skromnijih dimenzija i te
zine. То sи: postavljanje vojnog izvidackog satelita 
»SAMOS« и orbltи oko Zemlje 31. janиara, prvo lan.:. 
siranje balonskog satelita »Istrazivac IX« роmоси jev
tine rakete-nosaca na cvrsto gorivo tipa »Skaиt« 16. 
februara, najzad lansiranje . navigacionog satelita 
»ТтaПtZit ЗВ« 2·1. fе.Ьтиа·rа Jroje је deltmiCrю wpelo, po
St'O se u orЬiti nije od oэnov•nD!g sateHta odVIOjio dru
gi, manji satelit »Lofti« sa naиcnom instrumentacijom. 

* 
Puni uspeh ogleda u ' okviru projekta Merkjuri za

belezen је 31. janиara и S~D lansiranjem simpanza 
Hema pomoctl projektila »Redstoиn«, na rastojanje 675 
km. Citav let trajao је pri tome samo 16 minuta i teme 
pиtanje dostiglo је visinи od 250 km. Majmиn Hem iz
vaden је ziv i zdrav sa svojom kapsиlom iz mora, Ьlizи 
Bahamskih Ostrva, na иdaljenjи za 210 km vecem od 
j:>redvidenog. Posle nekoliko manje-vise neиspelih po
kиsaja i raznih teskoca, ovaj poslednji ogled probudio 
је optimizam sto se tice eventualnog ostvarenja prvih 
slicnih covekovih letova raketom, ра је javljeno da su 
tri americka kandidata za vasionske pilote povrgnиta 
zavrsnim 60-todnevnim pripremama zэ. raketni balisti
cki let koji se иskoro ocekuje. 

* 
XII Astronauticki kongres odl'Zњva se IQ'V'e gocИ.ne 

u Vasingtonи, и periodu od 2 do 7 oktobra. Organiza
tor - domacin Kongresa је Ameticko raketno d.ru-· 
stvo i Kongresи се pretsedavati poznati astronaиtiёki 
strucnjak prof. Semjиel Herik sa Kalifornijskog иni
verziteta. Na Kongres nadovezace se velika astJ~onau
ticka priredba и Njujorkи, pod imenom »Izves~aj нэ
сiјi о vasionskom letш<. То се Ьiti astronaиticki sim
pozijиm koji се se odvijati u sest paralelnih zasedaaja 
ро specijalnim strиcnim granama. Ujedno иz njega 
Ьiсе otvorena i raketno-astronaиticka izlozba na po
vrsini od preko 25.000 kvadratnih metara, na kojoj се 
иcestvovati preko 300 americkih preduzeca angazova
nih na razvijanju raketne i vasionske tehnike. Simpo
zijиm i izlozba odrzavaju se и velikom njиjprskom 
Kolizeиmи koji је иpravo podesen za . nianifestacije ove 
vrste. 

ii li.l 
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Evropski udruzeni program za vasionska istt~zi
vanJa. Z!a/POCett је za-hval]dUjiUCl nastojaiiljima engleskdh 
astronaиticara. Naime, jos krajem prosle godine, и vre
menи od 28....:....30. novembra, odгZana је и Zenevi kon
ferencij.a 11 zapadnoevropskih zemalja о zajednickoj 
saradnji na istrazivan-jи vasione. Tom prilikom 10 ze
malja potpisalo је иgovor о prethodnim merama и 
ovom smislu: Engleska, Fran-eиska, .Italija, Belgija, Ho
laridija, Norveska, Danska, Svajcarska, svedska i Spa
nija. Z~p. Nemacka bila је prisиtna kao posmatrac i 
tek је kasnije zvanicno pristupila . о{Тоm programи, s 
tim, da је on otvoren i dalje za pristиp i drugim ze
mljama. Као osnova ovog programa sи osnivanje jed-

На југозападној обали острва Хвара, заклоњен 
с мора венцем Паклених Оrока, лежи град Хвар, 
чија је северна географска ширина <р = 43° 10' и 
источна географска дужина ф = 16° 15". У залеђу 
луке, уз камене брегове пружају се моhни зидови 
тврђаве "Шпањола" ~rojy је подигао 1551 год. са
везник Венеције IILnaнcки краљ Карло V у току 
борбе против Турака. 

На н,ајвишем месту · тврђаве, чија надморска 
висина достиже око ·100 метара, су чланови астро
номског друштва "Руђер Б.ошковиh11 из Београда, 
професор Живојин Ћулум, Ненад Јанк.овиh и про
фесор Софија Саџаков пратили ову ретку и не
обичну небеску појаву. 

Задатак је_ био ове груnе да мери темnератiРУ 
и релативну влажност ваздуха, максимални nри- . 
тисак водене паре и атмосферски . притисак, прати 
кретање сенке, снима Сунце за време rюмрачења и 
бележи све што запази у то време у nрироди. ' 

Ова мала, да је назовем екипа, била је снабде
вена географском карто:М:, термометрим~ џеmшм 
хроноскопом, два догледа, светломером и три фото
графска апарата. 

Приликом nосматраља на тврђави "Шпањоли" 
термометар је био обешен на дрвету и окренут 
Сунцу. Одредила сам темnературу сувог термо
метра у . размаку од 7h-10h,30m. На основу. резул
тата добијених на метеоролошкој станици . Хвара 
(летња позорница) за темnературу на влажном тер
мометру, к:оректуром сам добила исту ову темпе
ратуру за своје место nосматраља. Из таблице' до
била сам тада релативну влагу у nроцентима,_ 
максимални напон водене паре у милиметрима, 
напон водене паре помоhу психрометра. Из доби-

nog evropskog institиta za vasionska istrazivanja i. or,. · 
ganizacija evropskog satelitskog programa. Kod po
slednjeg, predlozi obиhvatajи sledeca resenja zasno
vana ria postojecoj tehnici: engleski projektil »Blu 
эtrilk« kao pvvi stepen rakete-nooaca 'satelita а en.
gleski »Blek Najt« ili francиski »Sиper Veronik« kao 
drugi stepen, odnos110 kompletni ameri~ki nosac sate
lita »Skaиt« koji је vec иspesno lansiran. Koliko је 
cena »Skauta« relativno umerena,. svedoei. slikovito 
po_redenje da ona ne premasa troskove. izgradnje 1 km 
savremenog аиtориtа. Prema tome svi sи izgledi da 
neee blti narocitih teskoca da иskoro i Evropa doЬije 
svoje prve vestacke· satelite. · 

јених резултата, помоhу психрометатрске 

ренције 

Е-е 
Ь = -A-(t---t

1
-) 

гр.е је А = 0,00079 

Е= максимални напон водене паре у .м,.,ч 
е = напон водене паре помоhу .психрометра 

у милиметрима 

t - _t1 = температурска разли~tа 

добила сам . атмосферски притисак за пocмaтpflilo 
време. 

Добијени резултати виде· се прегледно из та-
блице I. 

Ако ове резу.лтате прикажемо графички доби-
hемо овај графикон 

в:;~атрања 17• l15mlзom 145ml8• ltom 1;;-1 зоm 135ml4oml 45mlsoml ;юmlgь 1 5m 11 oml2oml3om; 45ml to~ 1 зоm 
Темпер.1 vla!. 4,9 5,2 /5.4 5,8 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 5,4 5,4 /5,4 5,2 5,0 5,5 5,6 6,2 ј6,9 ј7,6 7,9 ј9.2 

, 1 У ос 1-;uvi 7,8 8,0 8,2 8,4 8,5 8,0 8,3 7,5 . 7,6 7,8 7,6 7,2 7,0 . 7,1 7,9 8,0 ~6 9,7 11,0 12,0 13,4 

в;~iоност 59 61 63 65 66 67- 68 70 . 72 66 69 74 74 .. 71 66 67 . 68 63 58 59 55 . 

. 1

1 

Е у mm 16,48
1
6 •. 62

1

6.711
1
6.90 7,ooll7,00I7.eo 5,29 6,76 6,71 6,71 6,71 6,62/6,53 6,76! 6,81 ~09;~441 7,811~971~ 
-1--1---.---1----1--,-----.--1 

1 _е _У_m_m ___ 1 _4_:т_б _4,-96 _4._ooJ_5._36

1

_5._52i_s._8t _5._64 _4._1о _5,-57 _5.2-9 _5.-41 5_.6_4 _5,-55 _5,2_9 _s._34 -~·-39 _5._67l5,78\_:8115,54 ~. 
Атмосферски 751 754 7541 ~50 l7491748. 748 753l753 742 748 752 753 748 · 749 750 750'1751\

1
7481750 _751_ 

притисак у mm _ 

_____________ __ .29 

в:~~·атрања 17• l1sml3oml45ml8• 11Qml20mi30ml35ml4oml4smi50ml ;юm~ 9ь 1 sm 11oml2oml3om: 45m: 10ь lзom 
Tcмnep.l vlaz. ! 4,9 5,6 5,6 6,1 6,0 5,6 16,0 . 5,4 5,8 5,6 5;~ ~4 _5,5 ј5.4 5,7 5,9 6,6 7,2 7,8 8,1 9,4 

у ос suvf . 8 8,2 8,4 8,7 8,6 8,2 8,6 7,8 7,8 8,0 7,9 7,~ 7.3ј7.6 -8,1 8,3 9:о IO,O li,s 12,3 13,6 

59 64 63 . 65 65 65165 66 72 68 72 ~~-~~~---; б~ ~9 -:--~-; 54 

~-~--1--,-~-. 1--,-1---\--'---1----1--1-. -1-
6,48 6,81

1 
6,81 1.01 7,оо\6,81 1.0 6,71 6,90 6 81 6 95 6 7116'7616 11 6 85 6 95 1 3·4 160/7 91 1 8 82 1------ ' 1 . 1 . ' ' ' . 1 ' ' • . • 1 ' • ' 10,691 • 

l--~ .• - . -----1---~--1--1---1------
Е ymm 

е У mm 4,64 5,27 5,15 5,47 5,46 5,21 5,46 5,29 5,71 5,39 5,76 М2/5,69 .5,41 5,43 5,53 5,92 5,94 7,91 ро]б.б3 
Атмосферски / · · -- - - --
притисак у mm 751 719 751 75С 750 · 749 749 750 753 750 753 753 754 748 749 749 748 . 750 749 750 750 

'l в~;::атрања 17.• 115mlзom14~~8ь ' l1oml20mlзoml 35mi40ml4sml50ml5smlgь 1 sm 11oml20mlзoml45ml10h 13Qm 

1 _ т;w0п~р./ ~~laz. 2•9 3,2 3,~ ~.:_ ~~ ~:_ 2,8 ј2.7 1 3,0 ~~ 3,2 З.!_ 3,0 3,2 3,~ј3,2 с3,~ ~~ 3,8 5,4 5,8 

-: suvt 7,2 1~ 7,6 7,6 ~~~~~~6.~/~~~~~~~~5 7,5 8,0 8,4 8,8 9 \0.2 

. в;:~пост ' 39140 38 40 40 42 42 39142 42 44 42 40 ' 42 4; ~;---; ~;--:-- ~;; ~ 

' Е У mm 5,64,~76~~68 5:76/3,72 ~76/5,601 5,56/5,68 5,76
1
5,76 5,76 5,68 ~6/5,68 5,76

1
5,92 6,09

1
6,01: ~71~~~~ 

-1----1----1--1------ 1 1 . 1 
~. е У mm . 3,09

1
3.15 ~95 ~15 3ј 3,25 3.17 ~07 3,19 ~27 3,39~~27 ~07, 3,21 ~01 ~21 3,31 ~48 3,04 4,58 4,29 

~ ~;;~~~i~к~m l750 751 751 751. 7521751 752 751 751 7511-;50 1-;5~ ;~ 752 ~53 · -;5~ ~5~ 751 . ;49 74~ 150 
. . 1 . 1 . 

· На летљој позор_ници града Хвара ·надморске 
висине око 50 метара где су били смештени инстру

. :ие~ти: Француске, rрчке, Београдске Осnервато
. ризе, Астрономског друштва "Руђер Бошковиh'' из 
Београда, Природно математичког факултета из · 
Београда и Љубљане, одговарајуhи резултати тем
пературе, релативне влажности, максималног на
пона водене паре и атмосферског притИска изгле- · 
дали су као на таблици П. 

' · Према томе о,u;гова~ајуhи график биhе: 

Сл. 2. 

nовратку са Хвара посетила сам метеоро
станицу на Мар~аrцу - Сплит чија је над
висина 125,5 метара и добила nодатке , о 
тури У току nомрачеЊа, на основу којих 

nрема раније опИсаном nоступку дошла до 
лтата изложених у таблици III . . 

rрафик одговарајуhе табеле на континентал
ном делу наше земље, где је у близини била сме
штена екиnа Западне Немачке је изгледао овако: 

' 

Сл. З. 

Из графика које смо nриказали dликама 1 2 3 
запажамо да између nосматраља на тврђави llfua~ 

" . " њола и метеоролошко] стаl}lици Хвара nостоје врло 
мале разлике, док графикон метеоролошке станице 

· Марјан - Сnлит одстуnа од nоменутих. Нарочито 
се т.о nримеhује у размацима од S·h 30m- gh 5m тј . 
мало пре помрачеља, за време, и после тоталитета . 

Ди~аграми на Хвару се секу · или додирују, док су 
дизаrрами у Сnлиту готово паралелни. 

Ово се може објаснити као разлика nосматраља 
на острву и контин~нту. 

Са-џаков Софија 
Литература: 

1. Метеоролошке таблице 
2. Физика Ћулум - Ћуриh 
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.ЈШ~ fkl 15. 111961. 
U okviru hromosferskog programa za proteklo ро,;;. 

inracenje, ekipa beogradske Astronomske opservato
rije snimila је -sa Hvara fles-spektar (spektar najni
zih slojeva Sиnceve hromosfere). 

S~. 1. А. KUBICELA i LJ. DACIG kraj instrитenta 
neposredno pos~e obavljeno_fl sniтanja hromosferskog 

spekt.ra. 

Primenjeni sи postojeci, ali naro~ito adaptirani 
instrиmenti: spektograf »Askania« sa tri prizme i fo
tografski objektiv (precnika 16 ст i zizne daljine 80 
ст) na azimиtalnom ·postoljи, sl. 1. Oko drиgog . i tre
ceg kontakta pomracenja nacinjen је ро jedan snimak 
spektra. Do'Qijeni spektogrami, sl. 2. - i З., . odgovarajи · 
klasicnim snimcima fles-spektra nacinjenim metodom 
pokretne ploce и fokиsи spektografa bez proreza (vidi 
» Vasionи« br. 4/1960 str. 9З i sl. 6 i 7), ali p~sedujи 
i neke nove osoblne. · 

. Sl. З. Fotonegativ spektra hroтosfere и vreтe dru
gog kontakta poтracenja od 15 febrиara 196), и ra
zтakи od = 4310 А (levo) do = 4560 А (desno). Dole 

sи neke linije иporednog spe~tra Hg _i Не. · 

Detaljnija obrada spektograma koja је и tokч, 
а trajace vise od godinи dana, dopиnice vec posto
je~e posmatracke materijale novim podacima i ' dace 
осеnи primenjene metode posmatra·nja. - · 

А. К. ' 

1 У ЈУЛУ, А-ВГУСТУ И СЕПТЕМБРУ 1961. 

Месечеве мене 

Јул Август Септембар 
Мена d h m d h m d h m 

Посл. четврт 5 4 з з з 12 48 2 о 06 

Млад Месец 12 20 12 11 11 З6 10 з .50 

Прва четврт 21 о 14 19 11 52 18 21 24 

Пун Месец · 27 20 51 26 4 14 24 12 З4 

Појаве у Сунчеву систему 

.d h 
Јул. .5 9 Земља у афхелу (152 мил. Км од Сунца) 

8 - Меркур у застоју 

8 21 Венера 2° -северно од Месеца 
. 17 . З Марс 0° јужно од Месеца 

19 - Сатурн у опозицији са Сунцем 

19 - Меркур у највећој елонгацији 

25 - Јуцитер у опозицији са Сунцем 

27 8 Сатурн З0 јужно од Месеца . · 
27. 18 Јупитер З0 јужно од Месеца 

ЗО --:- Аквариди, трајаље: 15 дана 

Авг. 7 9 В ен ера З0 северно од Месеца 

11 - Прстенасто помрачење Сунца 

11 - Персеиди, трајање: 20 даrна · 
14 - Меркур у горњој конјункцији са СунЦем 
14 19 Марс 2° јужно од Месеца 

· 23 16 Сатурн З0 јужно од Месеца 

2З 2З Јупитер З0 јужно од Месеца 

26 - Делимично ПО1\1рачење Месеца 

Септ. 7 1 В ен ера 2° северно од Месеца 
12 12 Марс 4° јужно о.ц Месеца 

19 2З Сатурн З0 јужно од МесеЦа 
20 6 Јупитер З0 јужно од Месеца 

22 22 Меркур 3° јужно _ од Месеца 
23 - Јупитер у застоју 

2З 8 Почетак јесени 
. 27 __: Сатурн у застоју 
28 - Меркур у највећој 

број 1 

.Помрачеља Сунца и Месеца 

Прстена-сто помрачење СУЈНца 11. а-вгуста вид
ЈЬп,во је само _са делова јуж•не Земљине хем~сфере. 

;. Делимично помрачење Месеца 26. августа вид
ЈЬИВО је из: Европе, Африке, Северне и Јужне Аме-
юtе и са Атлантског Океана. Код _ нас није видљив 
~ео ток rtомрачења због залаза Месеца. Времена 
појединих фаза помрачења су: 

hm 
: Улаз Месеца у полусенку 
Улаз Месеца у сенку -
Средина помрачења- -
залаз Месеца у Београду 

1 З6.1 
2 З4.9 
4 8.2 
4 57 

~ nоложајни угао додира МеСе-ца и 
се~ке (од севера ка истоку) -

Величина помрачења: 0.992 Месечева 
46° 

пречника. , 

дели.м.и-чноz nо.мра-чења Месеца 26. VIII 1961. -
Зе.м.љина сенка, Mt и Ма = Месец у тренутку 

npsoz и 'fi.OCJteдњez додира са Зе.м.љино.м. сенко.м., 
Иr = Месец у тренутку највеhе фазе nо.м.рачења. 

1, 

ПЈiанете 

Западно од СуНца. Почетком jyJia 
_ зе у застоју а 1Q-ог у највећој елонгацији 

20° W). Видљив је пред иэЈiаз Сунца ниско на 
источном небу ка_о звезда 2.4 привидне вели
чине. УбР,Зо престаје да буде видљив и већ 

- l4.VПI дол-ази у rорњу конјУЈНКЦију са Сунцем. 
Поново је приступачан посматрању око 28 сеп
тембра при сумраку . над западним хорцзонтом. 
Овде је привидне величине О.З · и пречнИка 6".7. 

·«!>аза п~анете ј е "прва четврт". 

- Током троМесечја је видљива као "Зор-
-љача". Излази око 2h.5 пре Сунца. ПривИдне је . 
~еличине -З.5 и пречника 21" (1.VП) а 12'" (ЗО.IХ). 
Планета ј е у фази око "последље ~етврти". 

- У сазвежју је Лава. Током августа прелази 
-~ сазвежђе Девојке . .Залази све раније: око 22h 
nочетком јула, а око 18h крајем септембра тако 
~а се губи у вечерњем сумраку. Приближава._ 
ЗУћи се конјункцији са Сунцем, удаљава се од 
Земље од З08 -на З66 милиона Км. Сјај му је све 
време ' око 1.8 привидних величина а привидни 
Пречник око 4". 17. ју.да у Зh Марс је у блиској 

_. kQнјункцији с Месецом. . 

lrn~тep - У јулу је у оп~ицији са Сунцем те је 
видљив током . целе ноћи. Крећући се · ретро
градио, привидно прелази из сазвежђа Јарца у 
сазвежђе Стрелца где је у застоју 2З. септем
~а. Најближи Земљи је 25. јула (612 милиона 
~м): - Тада ј_е привидне величине -2.З и преЧ
IIика 45". · 

Налази се нешто западно од Јупитера 
сазtве:жђlу Стрелца. Креће се приВидно ретро

,чолази у опозицију са Сунцем 19.VII. 

Тада- је видљив током · целе ноћи. После овог -
датума залази све раније (ЗО.IХ: око 23h). Са
тури је у опсщицији удаљен од Земље 1З45 ми
лиона Км. Привидна величина планете је О.З, а 

. пречник 16".6. Велика оса привидне елипсе Са
турiНова прстена види се под углом 41".7 а мала 
-оса под углом 15".7. Посматрач са Земље види 
северну страну С~турнова прстена. 

Уран - У сазвежђу је Лава у привидној бли:щни 
Сунца. 

Оку лтације сјајнијих векретвица 

Звезда 3.9. привидне величине, у Таури, б:Иће у 
овом тромесечЈу два пута окултирана од стране Ме

сеца. Том ;приликом моћиће се посматрати две дис
пэ,риције (D) и једна реапариција (R) ове звезде. По
даци за !1Забрана места су: 

Датум: 

Појава: 

Пол. угао 

Време у , 
Суботици : 
Новом СадУ: 
Београду: 
Крагујевцу: 
Нишу: 

9.VП 

D 
52° 
hm 

з 59.8 
з 58.2 
з 57.2 
з 55.6 
з 54.1 

29.1Х 

D 
7З0 

hm 

о 44.7 
о 43.4 
о 4З.1 
о 42.0 
о 41.4 

29.1Х 

R 
250° 
hm 

1 55.2 
1 54.1 
1 54.1 
1 5З .З 
1 5З.2 

Појаве код . ЈуiШтерових сателита 

РР = почетак пролаза, SP = свршетак nролаза, 
РО = почетак окултације, SO = свршетак окул
тације, РЕ = почетак помрачења (еклицсе) и SE = 
свршетак помрачења. · . 

Датум 

з 
з 
з 
4 
4 
5 
9 

11 
11 
11 
12 
16 
18 
18 
19 
19 
20 
22 
24 
25 
25 
26 
27 
27 
28 
з о 

1 
2 
2 
з 
з 
5 
8 

Време 

h m 

о З9 
21 5З 
22 28 
о 46 

22 05 
22 29 
22 48 
о 1З 

21 11 
2З 49 
20 56 
21 4З 
20 оо 
23 05 
20 2З 
22 40 
21 46 
21 40 
о 20 

22 1З 
о 59 

22 06 
о 24 

21 45 
21 25. 
2З 27 

А в 

h m 

21 36 
о 27 

2З 51 
21 08 
2З 40 
о 42 

23 50 

Ј у л 

Сателит · 

1 
III 

1 
i 
1 

IV 
п 
I 
1 
1 
1 
п 
п 
I 
1 
1 

IП 
IV 
п 
11 
i 
1 
1 
1 

111 
IV 

г у с т 

п 
п 
1 
1 
1 

III 
-п 

Појава 

so 
рр 

РР 
SP 
so 
РЕ 
so 
рр 

РЕ 
so 
SP 
РЕ 
SP 
РЕ 
рр 

SP 
so 
so 
РЕ 
SP 

. РО 
рр 

SP · 
SE 
РО 
рр 

рр 

SP 
рр 

РО 
SE 
РО 
рр 

------,, 
/1 

!1 
i 

11 
11 
н 
!1 
!1 



Датум 

10 ' 
10 
11 
11 
12 
15 
17 

. 18 
18 
18 
19 
19 
22 
23 
24 
25 
26 
26 
26 
27 
30 

2 
2 
2 
з 
3 
4 
9 
9 
9 

10 ' 
10 
10 
11 
11 
16 
17 
18 
18 
19 
19 
25 
25 
26 
26 
27 
27 
27 

АВГУСТ 

Време Сателит 

h m 
21 48 II 
22 52 I 
20 01 I 
22 19 I 
20 03 I 
21 14 111. 
20 21 11 
' о 26 11 . 
о 37 1 

21 47 ' 1 
о · 04 I 

21 57 1 
21 02 111 
О 36 III 

22 ОО IV 
23 33 1 
20 22 II 

1 
20 49 I 
23 52 1 
20 17 1 
о 28 111 

С Е П Т Е М Б А Р 

h m 
19 51 Il 
21 26 111 
22 36 1 
19 47 1 
22 05 ' 1 
20 16 1 
21 19 ' 111 
21 49 111 
22 12 п . 

21 36 1 
22 52 IV 
23 53 1 
21 40 11 
22 11 1 
21 20 111 
23 26 1 
20 28 IV 
20 41 1 
О 55 IV 

20 11 1 
21 32 11 
22 •31 1 
19 45 I 
22 02 I 
19 05 .11 
20 29 I 
21 40 IV 

Појава 

SE 
РО 
РР 
SP 
SE 
SP 
РО 
SE 
РО 
РР 
SP 
SE 
РР 
SP 
РО 
рр 

SP 
РО 
SE 
SP 
рр 

рр 

SE 
РО 
рр 

SP 
SE 
so 
РЕ 
РР 
рр 

РЕ 
SP 
SE 
SE 
РО 
рр 

рр 

РО 
SE 
SP 
РО 
РО 
РР 
SP 

·SP 
SE 
SE 

Положај ЈУдитерових 

Таблица даје · распоред Јуnитерових c;:t 
односу на диск планете с;ваки дан · у 1h. Кад ~је 
изостављен, одговарајуhи . сателит се ~налази 
Јупитера. ~ 

, , Јул 
Датум W . . дие~ · ; . Е 

1 ' 
' 2 
з 
4 
f) 
6 -
7 
8 
9 

10 . 
. ·н ~ 

12 
13 
14 

' 15 
16 . 
17 

118 
' 19 . 

20 
21 
22. ·, 
23 
24' 
25 \ 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

1 ' 
2 
3 
4 

' 5 
6 
7 
8 
9 

10 
'11 
12 
1З 
14 
15 

·412 ... з 
42 .. : 1З 
:41 .... , 23 ~ 

413 : . : 2 
342 ... 1 
З21 ... . 

3 ... .1.42 
1 ... 234 

'1 2 ... 134 
1 .. ; ·2З4-

-~~- ·' . ~-.. 1324 
. з2 : .· . 4 

.. З21 ... 4 
· ·з ... "142 

-· 14 : . ~ 32 
. 42 .•.. :1З 
. 41 ... 23 

4 ..... ,132 
' 432' . . · .. 

' 4З21 . 
. 43-: .. 12 ' 

41 . · .. 32 
2 .. ,'' 41З 

':.'·1 .... 43 
' . · .. 1З24 
;312 '• . ~-- 4 ~ ~~-

32 . 1" •. 4 .. ,_-
3 .. · . 24 
1 ' · . ,. 34 
2 .· •• 1З4~ -, 

12 .. .. 4З 

Август , 
,;:.;;-\ 

4 ... 1З2 
4312 .. . 
432 . 1 . ~ 

43 .. .. 12 
41 .... 2 

,'42 .• ~ - 1З 
. 412 ... 3- •' 

4 •.. 132 
13 .. ;, 24 
32 . . · .. ··14 

. 31 . ; . 24 
З1 .. ~ 24 
2 ... 134 

21 . · .. · З4 
. 1234 

.Август 

Датум W, .. диск .. 
' 
16 

cl7 
18 
19 
20 
21 

' 22 
2З 
24 
25 
26 
'27 
28 
29 
·3о 

31 

13 .. - ~ 24 
З2~ ... 1 
З41 ... ·2 
4З~ ... 2 
42 ' ... 13 

421 . .. . з 
4 .. • 123 

413 ... 2 
34~ . · .. 1 

31 ... 
з, . 1 . ~42 
2 .. . 34 

-2.1 .. : '34. 

::<< 

' 31 . 4 
з . 1. 42 

~2 •.• 13 . 
421 . · - ·з 

4 ... 123 
41 .. · . 32. 

432 .... 1 
' 4312 .. . 

43 ... 12 -
41 . 2. 
~1- .. ~ З · 

4 .•• 
41 .. . 

432 ... 1: 
4З12 .. . 

4З ... . 12 
41З ... 2 
42 . -~- . 13 
41 . •, • 3 
41 . • 7 . 32 
2З .... 4 

312 . · .. 4 
з . ; , 

ВАСИОНА, часопис за астрономију и астронаутику. 'Изд~ју Астрономско _ друштво · "Руђер 
Бошковић" и Астронаутичко дРупiтво ВСЈ, уз сарадљу Астрономске секције Пр](lрор;ословног 
дру.штва из Љубљане, Астрономске секције Хрватског nриродословноr друштва из Загреба , 
и _Астрономског клуба при Народном универзитету у Сарајеву.~ - ИзЛази -~ пута годишље. _ 
Годишња претплата 300 дин., поједини број 75 дин. Чланови Астрономског и Астронаутичког .. 
друштва добијају часопис бесплатно. - Ученици 'свих школа могу кор~стити коЛективну . 
претплату: четири ученика који се учлане у једно од два · Друштва, уз снижену Чланарину· 
од по 6() дин. il'Одишње, добијају заједнички један . комплет. -=- вЛаснИк . И ,издавач .Астро
номско друштво "Руђер Бошковиh", Уредништве и адм~нистрација: Веоrрад, · Волгина 7. 
Претплату слати у корист рачуна број 101-7077 6564160 • ...:.... ШтаМпа Војно штампарско пре-

дузеће, Београд. ·-
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Н, АСОПИС ЗА АСТРОНОМИЈУ и АСТРОНАУТИНУ 

РУЪ ЕР БОШКОВИЋ 
у животу и науци 

На дан 18 .м.аја ове zодипе навр

шило се та'ЧНО 250 zoдиnq од како 
је у .м.алој али славној Дубровач

кој Републици, тада јединој сло

бодној територији па словепско.м. 

jyzy, poljen један од наших иај

веhих пау'Чnика - Pyljep Јосиn 

Бошковиh. 

Нај-старијих Бошковиhев предак о коме 
се нешто зна био је његов дед Бошко, по коме 
је породица добила nрезиме. Бошко је жив~ 
у Орахову (дана-с Орахов До), селу на ивици 
Попова Поља, око 5. километара удаљеном од 
чувеног манастира З.авале. О љеговом зани
мању нема података, али можемо предпоста

вити да се бавио земљоращьом, као И остали 
становници села. Према једном-е предаљу, ко
је, истина, није доказано, Бошкова породица 
лоселила се у П<mово Пољ-е из Бо-сне, а сма- · 
трала ое за пО'I'Омке племићке породице Цо- · 
крајчић. Отуда се и _Руђер понекад служио 
печатом са Ј:)рбом Покрајчић.а, који су заис-rа 
били из Босне, а, по једном мишљењу, у 'Срод
ству са динас-тијом Бранковића. Бошко и ње
rов син Никола, отац Руђеров, били · су са
временици великих ратова .кој е је Ауетриј а 
водила про;гив Турске, а у којима је I1 српски 
народ живо учествовао и тешко нЩ:'Г})адао, 
тако да се после неуспеха хришћанских вој
ски морао масовно исељавати· преко Саве и 
Дунава. .. . 
" Као млад човек, свакако жељан бољеГ жи

В<Уга и слободе, Никола Бошковиh јеДнога 
_дана напусти очеву кућу и путем преко Сла
вог оде у Дубровник. Ту се запосли к-од јед
н~га трговца, Рада Глеђевић-а. У почетку је 
вероватно био момак код њеrа, а касније по
вереник- нека врста трговачког путника и 
зц-ступник:а - те ј е за рачун свога послодавца 
~ого путовао, нарочито по српским земља
l4а, продајуhи и купујући разну робу. Дубро
вачки грађани, пошто су били под заштитом 
султана, имали . су повластицу да могу сло-
бодно путов-а'Ти и трговати по турскоме цар
ству. После извесног времена Никола се оса
ltt~талио, па се ст.ално настанио у Дубров
lfИку. Тада је к себи довео оца, а и оженио 
се. Њеrова жена Пава била ј е Дубровчанка, 
~и: пореклом из Бергама у Италији, ода:кле · 
још 1610. њен дед по оцу преселио у Ду-

Пав.а и Никола Бошковиh имали су деве
торо деце, од КОЈИХ је Руђер, рођен 18. маја 
1'111, био осмо по реду. До своје петнаесте 
године Руђер ј е живео у Дубровнику ко~ ро
дитеља и школовао се у исусовачком коле

гију, Школи која би унеколико одговарала 
гимназији у наше време. Виших школа у Ду
бровнику тада није било, па како је дечак 
марљиво учио и покаэивао ·склоности за да
љим усавршавањем, одлучено ј.е да на·стави 

· школовање, и у то у Риму, у тамошњем ису
совачком колегију. Ису,с-овци су уж,Ивали глас 
најбољих на·ставника, а чланови реда имали 
су обезбеђену будућност, па је било најпри
родније, за оНо време и дубровачке прилике; 
да Руђер ступи у њихов ред ако жели да по
стигн-е највиши ступањ у науци. Тако је де- . 
чак стицајем прилика 1725. године паша~ пу
тем који ће му донети научну славу, а-ли и 
доста непријатности. 

Рим је био стално Бошковићево боравиште 
све до 1759. године. Ту је завршио школо
ваље у римском колегиЈу, докторирао, постао 

свештеник и професор тог исто·г ·колегиј а. А 
ту је и своје прве радове објавио, почев од 
1'736. Пошто је већ био стекао углед у науч
ном свету, Бошковић ~ 759. крене на дуже пу
rовање по Италији, Француској, ХолаНдији, 
Немачкој и · Енглеској. Из Енглеске је пошао 
за Цари!)рад, да би посматрао npoill"a.з Венере 
од 6. јуна ' 1761, али закаснио је за ОIВУ појаву. 
Сличну судбину имао ј е и његов француски 
кОVIега · -љежантил, који је појаву могао · по
сматрати само са бро~а, јер су ПондиШери, 
куда с-е упутио, управо nред његов долазак 
заузели Енглези, т.ада у рату са- Француском. 

· 'У турској престоници Бошков~ се разболео 
и стога у њој задржао седам месеЦИ, а потом 

је пр-еко Бугарске и Молдавије отпутовао за 
Пољску. У Рим се вратио тек новембра 1763. 
Убрзо по повратку у Италију добио је кате
дру математике на универзитету у Павији. 

У _ време Бошковићевоr повратка _ у Ита;.. 
лију исус-овци · су с,е спремали да _ у Милану 
подигну оnсерваторију, па када је наш а:стро--, 
ном почетком 1764. посетио Милано,. обра
тише му се з.а савет и помоћ. Бошковић се 
брзо и љако загрејао за подиза:Ње. опсервато
рије, радо прихватио понуду да за њу изради 

планове, па је nоред труда уложио у опсер

ваrорију и доста св~-га новца. По - - њег~~~ 
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предлогу, за потребе опсерваторије преуре
ђен је један део исусовачке палате _Брера, 
израђене су куполе и набављени инструмен
ти. Све је било урађено на најсавременији и 
најподеснији начин, јер су у Бошковићевој 
личности били сједИЈЬiени и астроном и ин
жењер, тако да је за нову опс·ерваторију Ла
ланд имао веома похвалне речи. 

До довршења опсерваторије Бошковиh је 
живео у Павији, долазећи у МЈ1?1анО само по
времено, а онда, 1770, коначно се пресели у · 
тај град, желећи да се потпуно посвети раду 

на опсерва·торији коју је сматрао својим де
лом, и то с правом. Међутим, на опсерваторији 
је још пре Бошковићевог доласка био Луј 
Лагранж, француски .астроном, који се сма
трао управником опсерваторије од 1763, пре 
реновирања које је извршио Бошковић. Из
међу двојице астроiЮМа ускоро избише несу
гла!(~ице, не само по питању старешинства, 

већ и астрономских метода. Иако је био уве
рен да има више заслуга за нову оirеервато
рију и да су његове методе савремениј.е, сма-

· Трајући да се распре између њега и Лагранжа 
неће лако отклонити, Бошковиh поднесе 
оставку и оде у Француску. 

У Францус:кој му ј·е био· понуђен положај 
управника оптике за поморство, који Бошко
вић радо прихвати, јер му · ниј-е морао о~узи

мати много времена, т·ако да се могао сло

бодно· посветити науци. То је и чинио, 
укОлико га ниј.е ометала болест, која га до
ста често нападаше .. Марљиво је припремао 
за штампу своја сабрана· дела из оптике и 
астрономије и када су припреме биле завр
шене оде, 1783, у итал.ијански град Басано, у 
коме је до 1785. надгледао штампање. · 

Пошто је штампање сабраних дела било 
завршено, Бошковиh науми да пре повратка 

у Француску обиђе неке италијанске градо~ 

1Ве. Последњи ' међу њима имао је бити Ми
лано. После толико година прилике ња опсер

ваторији Брера биле су сасвиМ измељене. 
Лаrранж је био мртав, а опсерваторијом су 
управљали Бошковићеви ученици и пошто
ваоци, у његовоме духу. Они га задржаше 
нешто дуже код себе. Ту се после тешке бо
лести и завршио њеrов живот, 13. фебру
ара f787. 

* 

Тешко је у једнОIМ кратком чланку при
казати обимни рад Руђера Бошковића, макар 
се задржало само на њеrовим · заслугама за 
астрономију, а камо ли ако се жели прика

зати свеукупна дела:тност овог свестрано на

дареног и разним наукама заокупљеног ума. 

Стога ће се ·· овде навести само његови нај-
. важнији радови, ·С напоменом да ]е овој на
уци Бошковић посветио највећи број дела 
- међу њима своје прво и своје посл·едњ~ 
штампано дело - иако се сматра да· је њ_его13 
н.ајзнача,јнији допрИнос науци захватио дру
гу област, а не астрономију. 

Прво дело коЈе ј .е Бошковиh Ш'Тампао од
носи се на Сунчеве пеге. Оно је и~цшло 1736. 

· Поново се на ово питаље осв.рнуо у својим. 

сабраним делима. Бошковић ј е лично пос:ма~ ~ 
трао пеге на Сунцу и нашао две методе -.z 
ј€дну графичку и једну тригометријску- за 
одређивање елемената ротације L:унца -из~
полож:аја једне пеге. Пос~атрајући астроноl'tt,."
ск-е појаве првенствено као математичар, Во

. шковић. се ни ј е много бавио физиком небе .. , 
ских тела. У пегама он види тачке које се 
· i{рећу на површину лопте, а које могу no-: 
служити да се одреди како се ова лоnтц 

обрће око своје осе . То је задатак који себи 
поставља и који решава. О природи пеr~, 
међутим, не износи неко своје миuiљење, алИ 
га не задовОiљава ниједно од мишљења које 
су Ње·rови савременици изњели о њима, т~ _

указује на недостатке свакога од ових ми- · 

шљења. За Бошковића је најважније да зна, 
да ли су пеге на самој површини Сунца, ил:и . 
пак високо у његовој атмосфери, јер од тога 
зависи да ли је његова метода применљива": 
или . не. Он закључује да пеге нису сличне"-~ 
нашим облацима и слаже се са Шајнером, бар 
донекле, да су оне на самој површини Сунца. _ 
Веома одлучно одбацује хипотезу према ко- ..... 
јој су пеге врхови острва који се у већој или ". 
мањој мери помаљају услед плиме и осеке 
усијанога океана који прекрива Сунчеву n9.-~ 
вршину, и то на основу личних посматрања._ 

Више планета привукло је па.жњу дубро• · 
. вачког астронома. Почнимо од најудаљеније _ 
која је у њеDово време била позната; од Ура: ' 
на. Откривено од стране В. Хершела 1781, -.· 
тело које ће доцниј·е· добити име Уран прво: 
је сматрано за комету. Мислило се · да је то· 
нека мала комета без репа. Таква ј'е 'била и '"' 
Бошковићева претпоставка у прво време, ·па_ 
је почео израчунавати путању новога тел_а ~~ 

замишљајући је пара:боличном. Али резул
тати нису били задовољавајући, нису се сл.~-. 
гали са положајима који су посматрани. Онд(:.. 
Бошковић помисли да је ново тело можда . 

планета, те изради нову ме-.wду за израчу-: 
навање њене пута:ње. Када је нову ме_тоду 
послао своме пријатељу астроному МешеНУ;1~
овај добије путању која се само мали бро] 
секунди разликовала од података добије~.= 
посматрањ:Има. То је било прво одређивање -
елиптичних еЛемената Путање Урана. . 

Давно пре Бошковића биле су обј ашњен~ 
појаве код Сатурнових прстенов.а, а у њего~о
време већ ј-е постојала ј е дна метода за изра
чунавање њи:хових положаја. Али Бошковиh,. , 
који се увек када је то било м.Qiгуhно служио 
геометријом, нађе једну нову методу ма.те- 
матичког решења nојава код Сатурнових пр
. стенова, служећи се кривом синуса.. ме:од~. 
је веоМа проста, .а даје веома задовољаваЈ_Ућ~ 
резултате. 

Поред неких других проблема у . вези с,а: 
Венером, Бошковић се интересовао и за њен~ 
пролазе испред Сунца. Два таква пролаза ДО'; 
годила су се за њеrова живота: 1761. и 1 ?6~! 
Ради посматраља првога пролаза, . као wто .. Ј8 
наџоменуто, узалуд је путовао до Цариград~, 
а било је планова да ради посматраља Ј!.Р!. .. 
гога прооi~за отпутује у Америку, али се о~и: 
планови нису остварили. Наш астроно:м: Је, 
међутим, имао прилике да посматра два 
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лаза Меркура и да о својим посматрањима 
објави две расправе, 1737. и 1753. Приликом 
првога пролаза посматрао · је слику Сунца 
пројектовану кроз дурбин на заклон на коме 
jf' био н.ацртан круг исте величине са Сун-
чевим, а nриликом другога пролаза служио 

се нагарављеним: стаклом и посматрао непо

средно кроз дурбин. Оба посматрања прот.е
класу са доста тешкоћа., јер при првоме није 
им.ао дурбин са паралактичн~ монтажом, а 
при другоме дувао ј.е доста јак ветар и тре-

"' са о Инструмент. Па ипак, Бошковић је успео 
да из оба посматрања извуче добре научне 
резултате. 

Даљи Бошковићеви радови који се односе 
на планете јесу: . одређиваље путање неке 
планете помоћу геометријске конструкције и 
:израчунавање међусобних поремећаја Јули
тера и Сатурна~ 

Бо·шковИћ се такође бавио проблемом из
рачунавања кометских: путања. ьећ l'l'±o. об

Јавио Је своЈу методу израчунавања nутање 

· комете, а затим се на исти проолем · осврнуо 
1'1'/4. liаЈз.ад, са извесним изменама И допу
нама, његова метода Оt>Ја'вљена Је и у ,сабра
ним делима. 1V!етода КОЈУ је Бошковић раз
раДио nримењена Је на комету ОА 1773. коју 
Је открио 1VlecиJe. Uн је нашем астроному дао 
nодатке о трима посматрањима, те Ј~ овај из
рачунао путању само мало различиту од 

-. стварне пута·ње којом се кретала комета. Ме
тода је поново проверена на комети од 1779, 
такође са успехом, иако су положаји комете 
који су .посЛужили за израчунавање путање 

били много ближи ј·едни другима, нег.о поло
жаји који су употребљени да ' се другом ме
·годом добије путања исте комете. 

Па и сама Земља била је предмет Бошко
вићевих истраживања. Он се нарочито зани
мао за питање теже и облика наше планете. 

;,.,_ Првоме nитању посветио је две расПраве, 
износећи мишљење да унутрашњост Земље 
није свуда истога састава, те - да услед тога 

до.лази до неправилности ~од кл1тна. ОсЈ~М 
тога, на кл~тно и на висак утичу и велике 

планинске масе ако се налазе у блиЗини ме
ста мере.ња, те и о тој · чиљеници треба во
дити рачуна, ј ·ер скретаље виска __ од нормале 
у близини неке планине може бити доста 
велико. 

Питаљу облика Земље Б.ошковИћ је По
светио и теориске и практичне радове. Много 
је пола·гао на мерење степена меридиана. _По 
његовоме предлоrу мерен је меридиан у 
Аустрији, на СарДинији и у Америци, а од 
nортуrалскога краља дО'био је понуду да из
мери меридиан у Бразилији и изр~ карту 
ове земље. Бошковић ј.е предлагао да ~е мере 
и упоредници, ј-ер је закључио да ни они не
мају свуда исту кривину, na је и њихово 
мерење потребно ради тачног, познаваља 
облика Земље. Сам Бошковић, у заједници 
са француским астрономом Мером, мерио је 

- лук меридиана између Рима и Римин~ја, 
Ради одређивања дужине ·Степена и исправ
Љања карте папске државе. Меридиан је из
мерен на дужини од два сТепена, а добијене 
резултате астрономи су објавили у посебној 

књизи, која је доживела велики успех. -Бо
шковиhева начела при мерењу степена пред
ложила је доцније Француска ак.а~е:Мија на
ука Лакају, када је кренуо за Африку ради 
мерења меридиана. 

· Многобројни су Б011Жовићеви радови по
свећени оптици и инструментима. Бавио се 
пр·ел.амањем и одби ј ањем светлости, теоријом 
инструмената, а . и конструисањем неких но

вих типова астрономских инструмената. По

што се о свима овим радовима. не може гово
рити, нагласиhе се само то, да је Бошковић 
први указао на неопходност ща астроном упо

зна грешке -свога инструмента и да о њима 

води рачуна. Сваки инструмент, ма колико 
био усавршен, има извесне грешке, а оне 
утичу _на резултате посматрања. Ако се ове 
грешке са паж:њом не отклоне, неизбежно ћ·е 
се доћ.и до погрешних закључака. Ова Бо
шковићева поставка у науци је отtшrе при-
хваћена. · 
. Заслужује признаље и Бошковићев рад на 
годишњој аберацији некреТница, о чему је 
писао 1724. Пошто се светлост креће нејед
наком брзином кроз средине различитих гу
стипа, предложио је да се у сврху одређива
ња аберације посматра кроз два дурбина, од 
којих би један био напуњен во~ом. Ова Бо
ШК'Овићева замисао Изведена је тек један век 
после његове смрти. 

На крају излагања о Бошковићевим а·стро
номским делима треба напоменути да се он 
бавио и популаризацијом науке. Постоје два 
њеrова дела намењења овоме: спев о помра

чењима Сунца и Месеца и кратак изоод из 
· а•с-rрономије за једнога . поморца. Спев о по

мрачењима писан је на латwнском, а фран
цуски превод прегледао је сам Бощковић, 
додавши му наrюмене које служе за боље 

разумевање стихова. Ове напомене садрже 
многе занимљиве мисли о разним астроном

ским питањи.ма, па и о оним.а којИма се Бо
шковиЋ није бавио . у другим делима. За овај 
спев; , -објављен први пут у Лондону 1760, 
Бошковић, већ добро познат у научним круго
вима, добио је много похвала као песник, па 
је упоређиван са Лукрецијем и Манилијем. 
У оном другом делу, писаном :за коман
данта једне дИвизије француских ратних 
бродова, Излож·ена су основна з_нања о небу 
и небеским телима, њиховим положајима и · 
кретаљима, правим и привидним, а обраћена 
ј е пажња и на примену астоономије у помор
ству и на неке инструменте којtИ су за ту 
сврху потребни. 

* 

Руђер Бошковић заузима сасвим nојсебно 
место у културној историји нашега народа. 
Просторно удаљен од средине из које је по
никао, он не одговара ни времену у коме су 

живели његови суtНародниi.Џ1 . 

После великога процвата књижевности и 

науке у XVII . веку; зауст.ављеног зем~отре
сом од 1667, Дубровник није имао довољно 
времена и :Могућности да се у културном по
гледу потnуно опорави до укида·ња Републике 

/ 



Светог Вљаха од стране Н.аrюлеонове Фран

цуске. У време Бошков~hевог рођења највећи 

дубровачки уметници . и научници, Држиh, 
Гундулиh, Буниh, Палмотиh, Геталдиh, Гра

диh, nрипадају веh доста давној nрошлости, 

па он стоји скоро усамљен, као померен из

ван времена које би му одговарало у раз

витку његове мале отаџбине. 

Док се током &шщовиhева живота ду

ховни живот у Дубровнику постепено гасио, 

он се у другим крајевима нашега народа тек 
будио из дугога сна. Рачани, Венцловић и 

малобројни други појединци показују много 

nрегалаштва на пољу књижевности, па nо

мало и науке, али \Не могу да се удаље од 

устаљених погледа, не могу да прекораче 

дуге деценије и векове чамовања под ото

манском влашhу. У оно време када је Бошко

вић почињао састављати свој спев о помра

чењима и био nрофесор математике у рим

ском . колеrију, 1734, Венцловиh стрпљиво, 

својиМ ситним рукописом, преписује беседе 

о стварању света Василија Великог, писане 

у IV веку, да би из њих црпли знање мало
бројни свештеници и калуђери. Тек по.ко

љење које he их сменити биh·е свеоно потребе 

да се потnуно раскине са средњевековном 

учмалошhу, са Космином "Хришhанском то

пографијом" и његовом равном Земљом, са 

небом од nлатна . nророка Исаије, са светим 
Јованом ДамаскИНЈом и његовим и~Цејама, па 

и са много модернијим Пселосом и другим 

византиским узоримо. У време када је Бошко

вић у наnону своје умне снаге, јеДнак било 

ком од највеhих европских научника, Заха-

рије Орфелин, који fi.e умрети две године пре . 
њега, Доситеј Обрадовиh и Јован Рајић, који 

he га обојица наджив·еТ'И, рационално настро
јени, сврставају се у редове модерних Евро

пљана и полажу основе савремене науке у 

северним покрајинqма наше земље. Али иако 
им је временски близак, Вошковић · је од 

њих у свему другом веоiМа далеко. Док учени 

људи из Војводине ула:Жу много воље и 

труда да макар мало уздигну културни ниво 

широких народних слојева, пишу за народ, 

на љеговом језику и на начин који је њему 

достуnан, Бошковиh, један од последљих ве

ликих европских научника који махом nише 

на латинском, води рачуна само о "чистој" 

науци и nиш.е за мали број стручња}{а, али 

свих народности. 

Живеhи далеко од својих, Бошковиh није 

могао ос·етити њихове културне потребе, па 

је својим умом зрачио само у највишим обља

стима науке, nриступачним само ускоме 

кругу малобројних стручњака, а ваљда ни

једном нашем _човеку тога . доба. Ово му се не 

може замерити, када се имају на уму његов 

животни пут и прилике које су у нашој зем

љи тада владале. Напротив, треба му бити . 
захвалан што је- последњи космополитски 

научник ~ nронео славу своје мале отаџбине 

на једноме nодруЧју које је другима било не
доступно, а знамо: да ЈЩ у далекој туђини 

. никад није заборавио свој родни град, веh му -
је помагао у мног.им nриликама, залажући 

свој углед за његово добро. 

Н епад Ј АНКОВИЋ ~ 

BIBLI'OGRAFIJA. ASTRONOMSKIH RADOVA 
RUDERA BOSKOVICA 

De maculis SolariЬus, Romae 1736 (0 Sиncevim pe
gama) 

De Mercurii novtsstmo infra Solem transitu, Romae 
1737 (0 najtliovijem prolazu Merkш-a ispred Sunca) 

De aurora boreali, Romae 1738 (0 polarnoj svetlosti) 

De novo telescopii usu ad . oЬiecta coelestia determi
nanda, Romae 1739 - ponovo otstampana и Nova 
acta er:~ciitorum 1740 . (0 novoj upotrebl dи·rЬina 
za odredivartje polozaja nebeski'h objekata) 

De veterum argumentis рто Т'elluris sphaericitate, 
Romae 17З9 (0 aгgumentima starih u . prilog · sfe
ric.nosti Zemlje) 

Dissertatio de Telluris figura, Romae 1739 (Rdsprava 
u oЬliku Zemlje) 

, _ _. 

De inaequalitate grav-itatis · in diveтsis ', Terra.e locis; 

Romae 1741 (0 nejednakosti teze na raznim me
stima na Zemlj1i) 

Disquisitio in universam astronomiam, Romae 1742 
.(lstraZfvanja iz opste astronomije) 

De annuis fixarum aberrationiЪus, Romae 1742 (0 go- ~ 
disnjoj aberaciji nekretnica) 

De observationibus astronomiCis, et quod pertingat еа- · 
rundem cert·itudo, Romae 1742 (0 astronomskim 
pos-matranj.ima i njihovoj poшd~nosti) · 

Nova methodus adhibendi phasium observationes in 
eclipsibus LunariЪus ad exercendam geometriam 
et promovendam astronomiam, Romae 1744 (Nova 
rnetod~ posmatranja· faza pri poniracenjiina M~
seca za vezbanje u geometriji .i unapredivanзe 
astronomdj-e) 

De cometis, · Romae 1 !746 (0 kometama) 
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De aestu maris, Romae 1747 (0 morskoj plimi) 

Caroli Noceti е Societate Jesu, De iride et aurora bo
reaLi carmina ; . . сит notis Ј osephi Rogerii Bo
scovich ех eadem Societate, Romae 1747 (Pesm-e 
о duzi i polarnoj svetlosti, za koje Bookovic na
pisao primedbe) 

Dissertazione della tenuita della luca Solare, Giornale 
de' Letterati, Romae 1747 (Rasprava о sicиsnosti 
sиncane svetlosti) 

Eclipsis Solis, observata а РР. S.J. in Collegio Roma
no, Julii 25 anno 1748, Giornal-e de' Letterati 1748 
(Pomracenje Sиnca posmatrano od strane · isuso
vaca и Rimskom kolegiju 25 jula 1748) 

Eclipsis Lunae, observata а РР. S.J. in Collegio Ro
mano, Augusti 8 anno 1748; Giornale de' Letterati 
1748 (Pomracenje Meseca posmatrano od strane 
isusovaca u Rimskom kolegiju 8 avgиsta 1748) 

Dialogi pastorali V. sull' aurora boreale, Roma 1748 
(Pet pastirskih dialoga о polarnoj svetlosti) 

Soluzione geometrica di un probiema spettante l'ora 
delle alte, е basse maree~ е suo confronto con una 
soluzione algebraica del medesimo date del Sig. 
Daniele Bernouilli, Giorna1e de' Letterti 1748 
~(Geometrisko re5enje jednog proЬlema koji se od
nosi na vreme plime i oseke, d njegovo poredenje 
sa algebarskim resenjem istog od strane gosp. Da
niela Bernиjia) 

De determinanda orblta planetae оре catoptricae, ех 
datis vi, celeritate, et directione motus in dato 
punc~o, Romae 1749 (0 odredivanju putanje pla
nete pomocu katoptrike, ako su dati sila, brzina 
i pravac kretanja u datoj tacci) 

De centro 'grav·itatis, Romae 1751 (О sredistи teze) -
postoji јо5 jedno prosireno ie:danje 

De Lunae atmosphaera, Romae 1753 (0 atmosferi Me-
seca) · · : . . : · ; ; 1 ·' 

Osservazioni dell' ultimo passaggio di Meтcurio sotto 
il Sole, seguito а 6 di Maggio 1753, fatte ·in Roma, 
е raccolte dal Р. Ruggiero Gius. Boscovich, della 
Compagnia di Gesu, con alcune тiflessioni sulle 

, medesime, Giornale de' Letterati 17·5~ (Pos·mat~a
nja poslednje:g pr.olaza Merkura ispre:d Sиnca 
od 6 ma]a 17·53, izvrsena u Rimи, i pr.ikиpljena 
od strane Rиdera Ј os. Boskovica, iz reda isиso
vaca, sa nekim rasmatranjima о njima) 

lentiЪus et telescopiis dioptricis, Romae 1755 (0 
socivim.a i .dioptric~i-m dиrblnima) 

litteraria expeditione per pontifkam ditionem ad 
dimentiendos meridiani gradu.s et corrigendam 
mappam geographicam, iussu et auspiciis Bene
dicti XIV, Romae 1755 (0 naиcnoj ekspediciji 
kroz papsku drzavu radi merenja stepena meri:
diana i ispravke geografske karte, ро zapovesti 
i pod pokroviteljstvom Benedikta XIV - zajedno 
sa Ohr. Maire-om) - drugo izdanje 1757, tгесе 
1776, а francиski prevod pod naslovo.m: Voyage 
astronomique et geographique, dans l' Etat de 
l'Eglise, entrepris рат l'ordre et sous les auspices 
du раре Beno.U XIV, pour mesurer deux degres 
du meтidien., et corriger la Carte de l'Etat eccle
siastique, . Paris 1770 - dopиnjeno podacima о 
drugiщ merenjima 

inaequalitatiЪtLS quas Saturnus et Jupiter siЬi 
mutuo viden.tur inducere prciesertim circa tempus 
conjunctionis, Romae 1756 (О nejednakostima ko
je izgeda da Saturn i Jиpiter izazivajи jedan kod 
drиgog narocito oko vremena konjиnkcija) 

-. ~ 

Brevis theoria micrometri objectivi w delи La Caille-a 
Lectiones elementares opticae od 1756, na latdn
skom preV'odu 1757 Vi-ennae Austriae (Kratka te
orija objektiv:nog m:i!korometra) 

De Solis ас Lunae dejectiЪus, Londini 1760 (0 pomra
cenjima Sunca i Meseca.) -:- drugo itZJdanje 1761, 
trece 1767, а francuski prevod pod naslovom: Les 
eclipses, Paris 1779 (0 pomracenjima) 

Of the next transit of Venus (London 1'761) (0 idиcem 
prolazu .Veneгe) 

Dissertationes quinque ad diopotricam pertinentes. Vin
dobonae 1767 (Pet raзprava о dioptrici), .u kojima 
se nalazi kao dodatak: De secundis imaginiЪus 
visis trans lentes, et apparenti sateНite Vener.is 
(0 s.porednim likovima koji se vide kroz sociva 
i о prividnom Ven·erinom satelitи) 

Memorie sulle cannocchiali diottrici, Milan'O 1771 (Me
m.oar о dioptr.ickim dш-blnima) 

De orЬitis cometarum determinandis, оре trium obser
vationum parum а se invicem remotarum, u Me
moire~ de mathematique et de physiqиe Paris 
1774 (0 odredivanju putanja kometa iz tri posma
tranja -malo medusobno udaljena) 

Account of а пеw micrometer and megameter, Phi
losophical transactions 1777 (Izvestaj о novom 
mikrometrи ј megametrи) 

Teoria del nuovo astro osservato prima .in Inghilterra, 
Memorie di Matematica, е Fisica della Societa 
Italiana I, 1782 (Teorija novog . neЬeskog tela vi
denog prv•i put u Engleskoj) · 

Орета pertinentia ad optkam et . astronomiam I-V 
Bassani · 1785 (Dela koja se odnose na optiku i 
astronomiju) - francиski naslov: Nouveaux ou
vrages appartenant principalem-ent d l'optique, et 
d l'astronomie, d Bassan 1735 (Nova dela koja и
glavnom spadaju u optiku i astronomijи). 

Ovih pe.t knjiga BoSkovi6evih sa(b•ranih .dela po
deljenilh na opttskиle sadrze mnoge astronomske ra
dove, ciji se naslovi nize navode, sa naznacenjern 
knjige i strane; izostavljen.i sи opиskиli koji spadajи 
samo u oЬlast optike i teorije instrumenata. 

De modo determinandi discrimen velocitatis, qиam 
habet lumen, dum percиrrit diversa medis, per 
dио te1escopia dioptrica, alterиm commune, al
term novi cиjиsdam generis, П, 248-314, (0 na
cinu odredivanja razlike brzine svetlosti kada 
prolazi kroz razlicite sredine, рощоеи · dva diop
ticka dиrblna, jednog oblcnog, а drиgog izvesne 
nove vrste) 

De novo genere micrometri objectivi, П, 315-358 
(0 novoj vrsti · objektivnog mikrometra) 

De telescopio · exhi'Ьente simи.I Ьinas i.ma.gines 
. ~jusdem objecti, alteram directam, ·· alteram inver
sam, cwm earum motiЬиs contrariis et аеqиа!Љиs, 
П, 359-378 (0 teleskopи kojim se dobljaju isto
vremeno dve slike istoga predmeta, jedna prava 
а drиga izvrnиta, sa sиprotniш а jednakim kre
tanjem) 

De g!Obиlis nigris translatis per discиm Solis сит 
ep.istola gallica ad ејиs phaenomeni observatorem, 

. П, 379-397 (0 crnim lopticama koje prelaze preko 
Suncevog kotura, sa pismom na francuskom po
smatracи ove pojave) 

De refractionibиs astronomicis, П, 398-443 (0 
astronomskoj refrakciji) 

De refractionibиs astronomicis, et altitиd.ine poli 
·det-erminandis per distantias apparentes binarиm 
fixarum supra, et infra polum, П, · 444-464 (0 
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~ astronomskoj refrakciji i visini pola, odredenib 
iz privLdnih rastojanja dveju nekretnica, jedne 
iznad i jedne ispod pola) 

Methodus determinandi refractiones astronomicas 
sine ulla suppositione physica, qua-e non videatur 
omnino certa ,ор-е instrumenti habentis utilitatem 
generalem in · tota astronomia, П, 465--472 <!'1e
toda odredivanja astronomskih refrakcija, bez 
ikakve fizicke pretpostavke koja ne Ьi izgled~la 
potpuno sigurna, ррдюсu instrumenta · za opjtu 
UIPOtrebu u celoj astron.omiji) 

De la determination de l'orЬite d'une comete par 
trois observations peu eloignees entre elles, III, 
1-.368 (0 odredivanju putanje komete pomo~u 
tri posmatranja malo medusobno udaljena) 
Sur la nouvelle planete, III, 369-479 (0 novoj 
planeti) 

De verificatione divisionum quadrantis muralis, 
IV, 1-15 t(O proveravanju podela :iidnog kva
dranta) 

De examine plani quзdrantis, IV, . 16-38 (0 pro
veravanju ravni kvadranta) 

De erroribus collocationis quadrantis mu·ralis de
prehendendis et corrigendis, IV, 39--57 (0 otkri..:. 
venim i ispravljenim gre5kama zidnog kvadranta) 

De verificatione puncti postremi quadrantis mu
ralis, quod indicat positionem horizontalem, IV, 
58-67 (0 proveravanju krajnje tacke zidnog kva
dranta, · koja pokazuje horizontalni polozaj) 

De suspensione telescopii quadrantis muralis оре 
curvae aequilibrii, IV, 68-86 (0 postavljanju dur
blna zidnog kvadranta pomocu krive ravnoteze) 

De coll~catione, et . verificatione ingentis quadran
tis verticalis mobllis circa axem verticale1Jl cu.m 
alidada, quae in ingenti circulo hotizontali notet 
azimutha, IV, 87-117 (0 postavljanju; i provera
vanju velikog vertikalnog kvadranta pokretnog 
oko v·ertikalne osovine sa alhidadom, koja na: ve
likom horizontalnom krugu pokazuje azimut) 

De determinadis, et corrigendis errorЉus axiu.m 
in quadrantiЬus et sextantiЬus, IV, 118-135 (0 
odredivanju i ispravljanju gresaka kod osovitn.a · 
kvadranata i sekstanata) 

De verificatione divisionum sextantis, IV, 136-148 
(0 proveravanju podela kod sekstanata) 

Problema pertinens ad excentricitatem in circulo 
vertkali, circa cujus axem ho.riz.ontalem conver

tatur telescopium meridianum, IV, 149-165 (Pro
Ьlem ekscentricnosti kod vertikalnog kruga, oko 
Cije se horizontalne osovine obrce щeridianski 
durЫn) ' 

De quadam correctiuncula sectorum astronomico..; 
ru-m, IV, 166-183 (0 nekim manjim greskama 
astronomskih sektora) 

De rectificatione telescopii meridiani Gallice In
strum-ent de passage, IV, 184-221 (0 proverava
nju mer.idianskog durblna, ро franctis~om pasaz
nog instrumenta) 

De erroriЬus lineae meridianae ita deprehenden
dis, ut observationes per eam institutae cщrigi 
possint, IV, 222~237 (0 greskama kod meridianske 
linije tako ustanovljenim, da se ·pomocu nje izve
dena, posmatranja mogu popraviti) 

De determinanda linea meridiana una cum linea 
aequinoctiali, a,ltitudine poli, -et declinatione solis 
per tria extrema puncta umbrae gnomonis notata · 
in plano hor1zontali, vel verticali. Accedunt, quae 
pertinent ad horologium solare, IV, 238-283 (О 
odredivanju meridianske linije zajedno sa ravno
dnevnickom linijom, visinom pola i deklinacijom 
Sunca na osnovu tri krajnja polozaja senke gno
mona na horizontalnoj ili vertikalnoj ravni. Sa 
dodatkom о suncanom casovniku) 

De verificatione machinae parallacticae, IV, 284 
' -314 (0 proveravanju patalaktickog instrumenta) 

De rhomЬo micrometrico pro corrigendo effectu 
ejus po~itionis oЬliquae, IV, 395--419 (0 romboi
dalnom mikrometru radi ispravljanja uticaja nje-

. govog kosog po~ozaja) · · 

De errore inducto а refractione in usu horologii 
solaris annularis universalis metho'do posteriore 
simpliciore, IV, 42о-443 (0 gre5ci usled refrak
cije pri upotrebl oЬicno~ prstenastog suncanog 
casovnika pomocu kasnije а prostije metode) 

De eodem argumento praecedentis opusculi me
thodo comnlicatiore. quae prima 1n mentem vene
rat, IV, 42о-474 (О istome ali pomocu slozenije ; 
metode koja је р~а pala na um) 

De disparitione, et apparitione annuli Saturnj, V, 
1-74 (О iscezavanju i pojavljivanju Satumovog 
prstena) 

Sur les elements de la rotation du Soleil sur son 
ахе determines par l'observation de ses taches. V, 

75-178 (0 elementima rotacije Sunca ·oko . njego
ve ose, odredeni-m iz posmatranja njegovih pega) 

De determinatione longitu·dinis · pend'uli oscillantis 
ad slngula s·ecunda tem'Poris medii, V, 179-269 (0 
odredivanju duzine klatna koje osciluje и jednoj 
sekundi srednjeg vremena) 

Notlce abregee de l'~stronomie pour un marin, 
V, 270-337 (Kratki izvod iz astronom-ije za jed
noga pomorca) 

Methodus determinandi accuratissime altitudinehl 
poli оре gnomonis . supplendo instrumenta · ad id 
opportuna uЬi dessint, V, 338-362 (Metoda za 
najtacnije' odredivanje visine pola pomocu gno: 
mon.a, koiim se mogu zameniti za . to potrebn1 
instrumenti. ako ih nema) 

Determination du limbe eclaire de la Lune qu'on· 
doit attendre au meridien, V, 363-371 (Odrediva
nie koja је ivica Meseca ·osvetljena; da Ьi se oee
kivala na meridianu) 

Methode .pour employer le retour de Venus а la .,.",""' 
meme longitude par la retrogradation pour la de
termination des elements moins certains de son "' 
orblte. V, .372-382 (Metora UJPOtrebe retro.gradnog 
povratka Venere na istu longitu-du radi odrediva- _ 
nja manje sigurn.ih elemenata njene putanje) 

· Methode pour corriger les etements d'une comete 
dont on а la longitude du noeud et l'inclinaison 
de l'orbiie par un a-peUJ-pres, V, 383-387 (Metod~ 
ispravljanja elemenata neke komete za koju su __ 
priЬlizno .J?oznati longituda cvora i nagib pu:tanje) =: 
Methode analogue pour trouver l'orblte elliptique ,_ •. ' 
quand la parabolique ne s'accorde pas assez avec , 
les observations, v, 388-396 (Analoga metoda za· 
nalazenje elipticne putanje kada se parabolicna 
putanja ne slde dovoljno sa posmatranjima) , 
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Methode .pour corriger les elements d'une planete 
par trois observations, V, 397-403 (Metoda za po
pravku elemenata neke pla!Ilete iz tri posmatra-
nja) · 

De orЬitae inclinatae projectione in planum eclip
ticae, V, 404-408 (0 projekciji putanja nagnutih 
na ravan ekliptike) 

De orЬitae inclinatae .projecti-one in ali.ud planum, 
V, 409--416 (0 projekciji putanja nagnutih na 
drugu ravan) 

· De calculanda aberratione astrorum orta ·е pro
pagatione luminis successiva, V, 417--437 (0 iz
racunavanju aberacije n·ebeskih t-ela koja potice 
od postepenog prostiranja svetlosti). 

N. Ј. 

БААИСТИЧКИ АЕТОВИ ШЕПЕРДА И fРИСОМА 
Кораци ка оствариваљу . пројекта "Меркјури" 

За непуних месец дана, иЗмеђу почетка априла 
и почетка маја 1961. гоДЈfве, одиграла су се два до
rађаја који he златним словима бити забележеви у 
-историји астроваутике. То i::Y догађаји који су о:ща-

" чилн прекретницу у освајању васиове. До њих, чо
век је делима свог ума и својих руку, ивструмевтал-

·вим вештачi~м сателитима и космичким ракетама, 

, . већ био значајно напредовао у изучавању простора 
'који окружује планету Земљу. Сада је он ве само 

делима својих PYitY, веh . и дичи о, чак три пtта, 

закорачно у свемир. 

Дванаестог аnрила ове године совјетски кос

мички пилот Јуриј Гагарив је постао први човек 

који је, лансиран у вештачком сателиту, доспео у 
.. васи ову. Двадесет и три дана после овог епохално г 
догађаја, 5. маја, амер'Ички космички пилот Ален 

· Шеперд је у нарочитој капсули избачен 185 кило-

Амерички план за човеков лет око Земље у 

вештачком сателиту назван је пројекат "Меркјури". 

Рад на овом пројекту траје већ више од две Године. 

Он још вије у потпуности остварен, али је 5. маја 
успешним лавсир_ањем Алена Шеперда ва висину 

од 185 км учињен врло важан, пресудан корак на 
том путу. 

Када расматрамо совјетски успех од 12. априла 
•и амерички од 5. маја намећу вам се извесна упо
ређења. Совјетска вишестепена ракета којом је лан

сирав Гага:Рин имала је бар десет пута већи nотисак 
· од ракете "Редстоун" којом је у висине понет Ше
перд. Гагаривова каПсула била је десет пута тежа 

од Шепердове. Гагарин је провео 90 минута у бесте-
~ жинском сткању, а Шеперд само 5. rагарин је летео 
rотово четири пута брже од Шеперда. Гагарин је 

достигао висину 327 километара у круж~њу око · 
Земље. а Шеперд 185 на балистичкој путањи. 

Shematski presek hermeticke kaЪine »Merkjuri« и kojoj su 
leteli americki astronauti 

аtетара у висину, дакле практички у васиову, одакле 

, Се по балистичкој путањи спустио у Атлантски 
- ~Rеан 470 километара дал~ко од места испаљивања 
~ ракетне базе Кејп Канаверал ва полуострву 

Ова упоређења показују да су совјетски астро

нау'l~чки (нарочито ракетни) стручњаци у практич

ким остварењима још увек знатно испред америчких, 

То, ипак, не значи да је амерички nотхват са Ше

пердом бИо безначајан. 

1 

1, 1 
11 
,! 
11 
1: 

!: 
;1 . 
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По.ttетање ракете "Редстои-Меркјури" 

f. 
· ј 

- 1 

rаrаринов лет у вештачом сателиту је показаб 

да извежбан човек може бити цео сат и по · изл~:аtеа 
бестеживском стаљу без икаквих последица, уз 

пуно очување радних способности. Шепердов баЈiис, 

тИчки лет је недвосмислено показао да се кocl\to. 
науту може . препустити уnрављаље малим ракета11а 
за оријевтац·ију капсуле, као и укључиваље кoчelutxe 

ракета за спуштаље. Провера тих МОЈ'ућности 'щ.је 

бИЛа nредвцђена, cent у иЗузетним околностима, ra. 
rариновим планом. Шеnерд ј~ ту тренутну празнину 
у астронаутичким сазнаљима попунио својим Успе. 

. хо~. Он је сам управљао СВИ!\1 операцијама за време 
сцуштаља. Он је, уосталом, како амерички CTPYЧIDJ 

чассписи истичу, имао у својој капсули боrатију 

опрему и к9мпликованију и:омавдну таблу у поре. 

ђеiьу са одrоварајуhим уреl)ајима У Гаrариновом 
косw;.:.tчком броду "В осток". 

Два и по месеца после Шепердовоr балистичкоr"" 
лета остварен је и след·еьи корак у остваривању 

америчкоr пројекта "Меркјури". Дана 21. јула постао 
је Вирџил Грисом · амерички астроваут број два.

Ов је између седам и осам ~асова по источво-аме:· 
ричком времену, поновио подвиr Алена Шеперда, 
који је сада био у командном центру ва Кејп Каиа

вера.лу, одржавајући с њим сталну радио-везу. 

Ракета "Редстоув", која је Грисомову капсулу, иа

зв~ву ,,Либерти бел 7", избацила ва висину од 
километара рази'ИЛа је нешто већу брзину од пред

виђене тако да је и достиrнута висина била вещ.ТО 
већа во што се очекивало. Збоr тоrа је и цео баЛi
стички лет Вирџила Грисома· трајао дуже од Ше-"' 

пердовоr. Грисом је у бестеживском стаљу провео 

пет минута дуже од Шеперда ....... без икаквих потеm
коћа. Гр~сом је учинио · све што се од љеrа оче~~~ 
вало. Нажалост, читава операција вије потпуно 

ycrieлa, јер је капсула приликом удара у воду пото

нула npe веrо што су хеликоптерИ стиrли да је 
извуку. Грисом се спасао пл~ваљем. Тек после неко-· 

лико минута И;ЈВУКЛИ су ra из мора хеликоптери. 

Лет капсуле . у којој је био Грисом подсећао је у· · 
потпуности ва лет Алеq:а Шеперда, тако да је У, 
извесном смИслу био реприза. једне успеле преми- 

јере. У К!ејп Канавералу тврде да су астроваути 

-rрисому били постављени неки нови задаци и да ~~ 

извршеве неке промене у конструкцији капсуле и_· 

инструмената. Једва оД ових промена је отвараље 
вelier nрозора пред пилотовнм очима paд'kf вehef 
видокруга. Грисом се после лета жалио да је прозор 

сувише велик и да од бљештећих Сувчевих зрака 

није моrао идентификовати поједине делове reo· 
rрафскоr рељефа под њим. 

Читава операција од испаљивања ракете "Ред· _ 
стоув" до прихватаља Грисома · из воде трајала је 
31 минут. Даљина од м·еста лавсираља капсуле до 

1\Iеста љевоr пада у океан, североисточво од BeJIJII[ИX 

Бахама, износи 488,8 километара. 

То је друrи чо·веков лет у припремама за ковач· 

во остваr.:Аваље пројекта "Меркјури". Очекује се да 
he nрви орбиталнИ лет 110 овом пројекту бити оства·; 

рен следеће, 1962. rодиве. 
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РЕЉЕФ 11ЕСfЦА С rfDI10PФDЛOШKOr rnЕдИШТА 
Све се вИllle ближи дан када ће чо-век сту

nити на тле Месеца. Меl)утим, до тога оства
реља потребно је·, поред низ.а техничких и 
медицинско-биоvюшких про~блема, р~шити и 
nитање· избора њајпов:аљнијег места, на ње
говој површини, за ·слетање васионских бро

"'., дова и подизање њихових станица. Због тога 
је за решење тог питања потребно детаљниј_е 
nознавање рељефа Месеца, коме се по•следње 
време покл~ња п'О·себна пажња. Али поред 
овог чисто пра.ктичног питања, познавање ре

љефа Ме·сеца (као и осталих планета) има и 
велики научио-теоретски зњачај . Ово збо·г 
тога . што се _ на основу његовог проучавања 

могу у~врдити сличности: и разлике у рељефу 
· и исте дове-сти у везу еа рељефом Земљине 
nовршине. Таква упоредна проучав.ања ре
љефа Месеца биће омо.гућена тек када човек 
буде ступио на тле Месеца. Међутим до тога 
времена принуђени смо да упоредна проуча
вања њиховог _ рељеф.а вршимо помоћу дедук
тивне методе (пол.а·зећи од познато·г ка не
познатом) корwстећи при тОм резултате из 
геоморфологије (науке о рељефу Земљине 
nов.ршине) · и а·стронО!Мије који се · односе на 
рељеф и неке физичке ос-обине Мес.еца) . Има
јући то у виду Приказаћемо морфолоiпке осо
бине рељефа Месеца с геоморфол-ошког ас-

'*"" "., пекта. 

. Рељеф Месе ч еве . површине састављен ј е 
из неколико категорија облика као брегова, 
планинских ланаца, кратера и т.амних поља 

- равница. Међутим, према најновиј91ј мор
фолошкој класификацији (1), тај рељеф чине 
ове к.атегорије облика. 

1. Претеиасте п.л.аииие (од 1,5 до 250 к.м. у 
пречнику), кој·е се деле на: 

а) Циркове (већинОм равног дна преко 
-~ 35 к.м. у пречнику); 

б) Кратере (мањи од претходНf1Х е чијег 
· дна с·е дижу купе); ' 

в) Паразитске кратере (на ободу или по 
дну неких циркова и кра тера); 

г) Кратере "фантоме" (остатке разруше- · 
них старих кратера); 

д) Мале кратере (искључиво метеорског 
порекла) . 

2. П.л.аиииски zpeбeuu (са максималном ви
сином до 9 к.м,). 

3. Кот.л.иие (знатно широке до неко.лико 
· десетина километара). 

4. Равиице, пустиње или "мора" . 

5. До.л.иие и бразде (нарочито на вулкан
ским КУ'Пама). 

6. Систе.м.и пукотииа (разних типова). 

7. ПобрЬе (са мањим гребенима и виса
с равним а). 

. Овако велик.а разноврсност рељефа Месе
чеве површине одавно је тражила објашњење 
и одговоре на пит.ање к.ако је тај рељеф по

. стао? ·Овим питањем су се nретежно бавили 

(као и данас) астрономи, до~{ у последље вре
ме оно представља предмет разматраља и 

осталих научника нарочито . геолога, геомор

фолога, метеоролога, физичара, хемичара 
и др. 

С обзиром на удео појединих облика у ре
љефу Месече~е по-вршине, највећа па:)кња је 
до ·сада посвећена првој к.атегорији облика
nрстенастим планинама · које чине циркови и 

· кратери. О њихо-вом пореклу постоје мно·го

бројне хипотезе коdе ·се, у ширем смислу, 
могу сврстати у две основне групе: еидоzеиу 
и ezзozeuy. Најглавнија хипотеза ендогене 
групе је тектО'!iско-ву.л.каиска, по• којој цир

кови и кратери претстављају остатке угаше
них вулкана, насталих као посл·едица дејства 

унутрашњих сила на Месечеву кору, за вре

ме и непосредно после њеног фо.рмирања . Од 
егзогених хипотеза је међутим, најпознатија 

.м.етеорска. По њој ·су циркови и кра тери на- · 

стали од роја метеора који ·се сручио на Ме
сечеву површину у доба када се Месец 
одвој»о од Земље и када је тек почело ·очвр
шћавање његове коре. · Најзад, поменућемо 
још п.л.и.мску хипоте'Зу која има комбиноване 
особине, јер припада и ендогеној и егзогеној 
групи хипотеза. Ова хиnотеза нам говори да 
су циркови и кратери .ост:аци распуклих ме

хурова насталих под утицаiем гравитационог 

деiства Земље и Сунца на Месечеву кору, као 
и од гасова који су избиј.а,ли из Месече уну
трашњости пр~ликом коН'Солид.ације његоiВе 

К•Оре. . 
Koia оп пuиказаних хипотеза има наiвише 

основа? Несvмњиво тектанско-вулканска тi. 
ендоген:а, јер се њоме д.иiалектички може 

обi.а.·сяити развит.ак МесечеЂе коре у вези са 
развоiем његове опште материiе. 

Метеорска хипотеза се може Ј11Својити са
мо за пост:анак ·малих кратера, док за велике 
кратере и цИркове не, из разлога што би по 
тој хипотези на Земљи требало · да су раз
вијени слични облици, ако не и већи с обзи
ром да се Земља такође налази у пој а су 
планетоида и да им.а знатно већу маiСу и при
вл.ачну снагу. 

Ш то се тиче плимске хипотезе, она на 

први погл·ед изгледа логична, јер. nолази о;д 
узајамног дејства како ендогених тако и ег

зогених сиља на формираље Меоечеве коре 
и његовог рељефа. Међутим, негативна 
страна ове хипотезе се са-стоји у томе што 
jt: по њој рељеф циркова и кратера постао 
у доба када је почело конео.Лидовање Месе
чеве коре тј. када је Месец црељазио из зве
зданог у план~ски стадијум. Ова примедба 
с·е односи и на претходне две хипотезе, јер 
и оне сматрају да је рељеф Месеца настао у 
том најранијем периоду . . 

Због оваквог тумачеља изнетих хиnотеза, 
као и због одсутноiсти атмосфере, Месец с~ 
третирао па и данас се још увек третира као 
"мртво тело". А да ли је у суштини тако? 
Он је мртво тело само у биолошком, а не - и 
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у геолошко-тектонском и морфо.Лопmом сми
слу. Јер ако бисмо и усвојили да је рељеф 
М-есеца настао у најранијем периоду, - када је 
формирана и љегова кора, по дијалектици ј е 
немогуh·е схватити да се тај рељеф могао 
очувати до данас у свом иниЦијалном или 

првобитном из г леду, без обзира на то што 
Месец нема атмо·сферу и воду. Ово из раз-

. лога што атмосфера није једини извор ин
теракција и nроцеса који уништавају прво
битни тектонско-вулкажки рељеф. Тај ре
љеф се моЖе унИIIIтити и самим тектонско
вулканским процесима нарочито када се они · 

манифестују у више фаза које дуго трају. 
Због тога се ови цроцеси могу поњашати не 
само као градитељи веh и као рушитељи ре

љефа. Они, дакле, могу у извесном смислу 
да негирају сами себе. Да ли од свега тога 
се запажа у рељефу циркова И кратера на 
Месецу? · 

Веh раније је констатовано да се циркови 
и кратери не разликују само по димензија

ма, веh и по свежини очуваности. На основу 
тога утврђена је љихова хронолошка ево\Лу
ција која се састојИ из три периода: "домор
ски, морски и садашљи". Међу~им, у послед
ље Вiреме совјетСки научник А. · В. Хабаков 
ј -е издвојио седам периода у еволуцији ре
љефа циркова и кратера као и осталих кате
горија облика: То су: најстарији, преалтајски, 
алтајски, птоломејски, океански, копернички 
и садашњи. Као критеријум за издвајаље 

. ових периода Хабакову су послужили, по
ред различите · свежине очуваности, и неке 
чисто . морфолошке особине: наnример ме
ђусобна укрnrтања планинских директриса, 
пукотина, циркова. и кратера, која показују 

изразите морфО\Лошке дискорданције помоhу 
којих се у геоморфологији са великом по
узданошhу врши издвајање појединих пе
риода и фаза у еволуцији рељефа. Цриме
љујуhи ову методу, при детаљној аналИзи 
реље·фа Месечеве површине · са најбољих 
фотографија, дошао је Хабаков до резултата 
да тај рељеф •ЦИје изграђен у једној, веh у 
више nериода и фаза, што значи да је поли
фазаи, а самим тим и да су nоједине кате
горије облика различите старости. Међутим, 
исти рељеф је и по,.л,и.м,орфаи јер је састав
љен од различитих категорија облика. Ве
hина ових · облика је постала тектонско
вулканским .процесима који nредстављају 
манифестациЈу дејства унутраmљих сила 
(теже и топлоте) на Месечеву кору.* Актив
ност ових сила је била нарочито интензивна 
у прошлости када је Месечев.а кора била . 
маље дебљине. Временом, у·след хла.ђе:Ња Ме
сечевог језгра, кора је постала дебља, а то 
је имало за последицу да је m>е<тл.адао ути
цај скупља.ља над ширењем. Због тога доса
дашља посматрања рељеф.а Месечеве повр
шине нису ни · могла да · дају неке знатне 

промене. Али да се те промене ипак деша
вају (само у скромнијим размерама) на ра
чун тектонско-вул:канских процеса показује 

* Дејство теже се испољава у облику при:вла
чења и скупљаља, а топлоте у облику · шИреља 
Месечеве коре. 

нам скоро уочен.а. појава вулканске ерупције 
у кратеру Алфонс као и појава повременИ){ 
г.асова који избијају из поједЈ1НИХ пукотина 
на Месечевој површИни. 

Поред приказаних облика који су настаЈIЈ1 
тектонско-вулк.анским прqцесим.а и имају 

пр:vrљарну улогу у рељефу Месечеве повр
шине, постоје и такви облици чије се по .. 
рекло н~ може објаснити овим процесЈЩа, 
То с-е односи на простране равнице, nу
стиље или "мора", као и на висоравни и 
остале мање заравњене површине у планин

ским областима. Поставља се питаље које 
силе и агенси су створили ове облике? По ... 
што Месец нема атмосферу то значи да на 
љему не пос~ји ни један од поЗнатих видо-

. ва ерозије (флувијалне, глацијалне, еолске, 
крашкеЈ абразионе). Међутим,_ на Месец де
лују спољашље силе међу ·којима на прВом 
месту топлотно, рентrенско, ул'DравиоленТIЮ 

. и корпускуларно . зрачење, а з.атим гравита

ционо дејство Земље и Сунца. Утицај ове _ 
друге силе на Месечеву литосферу је незна• 
тан . због љене велике дебљине. Зато мож:е 
бити речи само о утицаiу пр13е силе. Тај се 
утицај испољава у облику механичког и хе- · 
миiског процеса, при чему је први пОIСледица 
топлотног Сунчевог зрачења и љегових тем
пературних колебаља, чиiа дневна амn.тттл't'уда 
у екваториiалноi области достиже 2!10°, 3 
други осталих nоменутих з-рачења. Оба ова 
процеса несметано делуiу на Месечевv повр
шинv, с тим што и~.а-зиваiv извесне хем:иiсТ{е 

промене код молекула минеDала, од коiих 
су састављене стене, а меха-нички - раз

љажv те молекvлР. vс.ттед шиnења и скvпљања 

стеRовите масе. Лeicrno ових П1Юuеса ie vза
јамно и резvлт.ат љиховог рада ie распаD~ње 
и разоnаваЊе компа'Ктне стеновите масе. Збоr 
овог непрестаног расп.адаља и разоравања, 

стеновит.а парч.ад и блокови на веhим наги
бима, не остају на месту веh се Кјреhу у ниже 
висине nод утицајем Месечеве теже ·заустав
љајуhи се. у подножју nланина, кратера и 

циркова, где се и даље распадају и уништа
вају стварајуhи растресити поврпrински слој 
д€лувијум. Ако nроцес распадаља, или апла-: 
национи процес, несметано траје у једној . 

. области за дуги временски период, тада мо
же да се, од првобитно рашчлаљеног високо
планинског рељефа ств·ори низијски рељеф, 
пустиње или у овом случају "мора". Да су 
ови облици с великом вероватноhом постали 
од алланационог процеса показује нам ч~; 
њеница што се по обоцу низи ј а или "мора , 
јављају ступљевите заравни, а затим издво;

јени планински гре'бени чије се висине по
стуrпно смаљују док не ишчезну утапајуhи 
се у низије или пусТИЈРе. Сем тога, у овИМ 
низиiским областима се местимичНо ;ављају 
реликти старих кратера, "фантоми", који: 
преnостављају наiвернији доказ уништавања· 
првобитног ву лканско-тектонског рељефа. ' · 

Према томе, када говоримо о Месецу као 
планети морамо · имати у виду да је његов 
рељеф још увек активан у геолошко-тектон
ском и геоморфолошком погл-еду. За то nо
стоје, као Што смо впдели поТенцијаЈIНЈI 

услови ендогене и егзогене силе, с тим што 

је од ·ендогених си.па активна само тежа 

(с:купљање) а топлота (ширеље) је сведена 
ga минимум, услед знатне дебљине Месечеве 
gope. Од ·егзогених сила примарну важност 
~а топлотно, а затим ултравиолетно, рент

rеЈl'СКО и корпускуларно зрачеље Сунца чијЈi 
~е интензитет активности практично не ме

tЬа. Због тога је дејство овог з,рачеља одавно 
nреузело иницијативу над дејством ендогене 
тоnлоте- радијациј-е; а с тим у вези и ЭЈПла
пациони процес над . тектонско-вулканским 

џроцесом. Што су у рељефу Месечеве повр
inине још увек добро очувани најмлађи цир
кови и кратери томе је узрок различит ефе
кат између nроцеса. Наиме, за аnланациони 
@оцес је потребан знатно дужи- временски 
nериод да . се униште планине и створе рав
пице, док је ·за тектонско-вулканске процесе 
(градитеље тих планина) кр.аhи. 

С обзиром да ће nосто ј ehe минимално 
l{ејоство тектонсЈ{ОI-'вулканс.к:их процеса на 

Месечеву кору у будуhности -сасвим ·пре-
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ста'ГИ, то he на рељеф Месечеве површине 
дејствовати само апланациони процес који 

ће уништити првобитни планин~ки и ство
рити низијско-пустињски рељеф. Тај рељеф 
ће се квалитативно разликовати од предход
ног. На њему се могу јавити само мали кра
тери (метеорски), слично као што постоје 
такви кратери на Земљи. Тенденција ства
раља таквог рељефа се заnажа у · екватори
ј.алној области као и на невидљивој страни 
Месечеве површине где преовлађују визије, 
пустиње или "мора" у односу на nланински 
рељеф (2). 

Др. Ми.л.ош Зере..м.ски 
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Емпирисhи ~аЬони у астронО~ији 

Аст.рономиј а ј е природна наука. Самим 
тим и све методе којима се она служи при 
nроучаваљу појава кој.е љу интересују, имају 
увек за основу посматраље, дакле емпирију. 
Цосматраљ·ем се утврђују и отКривају научне 
истине, као што се цосматраљем проверавају 
закључци теориЈе. Сама· теорија у астроно
мији ослаља се обем.а ногама на пОЈСматања: 
њен извор лежи у посматањима и љена ис

правност и вредност проверава се оnет nутем 
· nосматраља. Уопште важност посматраља за 
науку о небеским телима не може се никада 
довољно истаhи, јер сва знаља којИма је 
астрОiН6мија задужила човечанств9', имају 
свој извор .~ у току у поема траљу. 

Али Посматраље ипак није крајљи циљ 
астронома. Крајљи циљ је утврђиваље исти
не о небеским телим.а, До тих се истина до
Јiази обрадом посматрачких података., којом 
ее врши љихова селекција, класификација и 
коначно извођеље закључака, да'Кле У.ТВРђи
вање научне Истине. Уопштено го:sореhи, те 
се истине састоје од података у обичном сми
с.nу речи који се однос-е .на величину, облик, 
састав, температуру, даљину итд. Оне д:ак.Ле 
д~ју слику о тренутном стању одговарајуhег 

- ltебеског тела или елемента ва·сионе. Али те 
lfстине нису довољне да се ' има потпуна слика 
nроучаваног небеског објекта. Нама је још по
'l'Ребно да знамо и све промене и процесе кроз 
-ltoje он пролази. Потребно је дакле појаве 
nосматрати у оквиру времена. Док се малочас 

<~Рсьnи-.ттn о стаљу какво је данас, сада се ради 

nроменама кој е су довеле до тог стања и о 
.. IO;LJ•()J;l~· .. чt..rт..r·"". променама тог стаља у будуhно-

Сусреhемо се са он~ тако важном кате ... 
ом свих природних наука - природним 

законима, којима се неумитно и аnсолутно 
подвргавају све промене у природи. Све што 
се у ЩЈироди одиграва nодврrнуто је ДЩ{тату 
природних закона. Уосталом науке не би ни 
било кад не би постојала законитост у nри
родним појавама, али онда не би било ни при
роде. · 

Природни закони имају то важно својство 
да су универзални, јер с·е љихова важност 
не оrраничава на одређени простор и време, 
него се увек и свуда, при истим условима, по

ново потврђују. На пример закон одбијаља 
светлости, закон ширеља тела са nорастом 

темnературе, Архимедов закон, Њутнови за
кони механике, Њутнов закон гравитације 
итд. Природни закони су нека врста аксиома, 
дакле претстављају најлементарније форму
ле по којима се одигравају природне nojooe. 

Због универзалности и елементарности 

природних закона, свака наука, како из 

принципијелних тако и из практичних раз

лога, тежи откриваљу природних закона као 

једном од најважнијих средстава ка циљу -
упознавању Природе. Једним с.е природним 
законом за увек ски,ца са дtrевног ред,а без
број љегових манифестадиј~ у великОМ спек
таклу природних nојава. 

Посматрајуhи на пример Месец, утврди
hемо да је то тамно тело, чија је једна поло
вина увек обасјана. Један ~д nриродних за-

. кона је и овај: светлост се шири nраволини
ски, па због љегове универзалности важи и 
за Месец. Тако веh унаnред знамо да се свет
лосни извор којим је Месец обасјан мора 
налазити у правцу у коме ј е оrкренута освет
љена Месечева страна.. Тако недвосмислено 
утврђујемо да је Сунце тај светлосни извор. 
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Закон о праволиниском распростирању 

светлосних зрака чини сигурним да се небе
ска тела стварно налазе у оном правцу у ко

ме их ми видимо (уз неке мале корекције). 
Кад смо већ код светлости можемо наве

сти још један пример. Светлост се кроз про
стор не простИре тренутно но коначном бр
зином од 300 000 км. И та је брзина један од 
природних закона. На основу тога · ми знамо 
да оно· што мИ сада видимо на небеским те
лима, ни ј е оно што се сада тамо о:циграва но 

оно што се одигравало онолико времена ра

није колико је светлости потребно да до нас 
стигне. Ако је даљина d неког небеског тела 
позната и изражења у километрима, онда смо 

сигурни да оно стање које сада, у тренутку t 
констатујемо, одговара тренутку 

·d 
t 

300 000 

у сваком nосебном случају. Дакле не може 
се поставити питање да се светлост са неког 

небеског тела можда кретала брзином мањом 
или већом од ове, на пример брзином од 
200 000 к.мЈсек. или да се можда са истог не
беског тела кретала променљивом брзином. 
Не, и то је смисао универзалности природних 
закона: они у н.епроменљивом облику остају 
у важности увек и свугде уз претпоставку 

истих услова. -
Закон о праволиниском расr:rростир.ању 

светлости о•стаје у важности све дотл·е док 
се ради о вакууму или медијуму исте гу·сти
не. Ако се пак ради о медијуму неједнаке гу
стине или о прелазу из једног у други меди
јум или о прол.аау поред великих маса* свет
лосни зраци he се савијати али и онда не без 
строго одређеног закона. За одређене средине 
и одређене углове кретања светлосн!,1Х зра
кова у односу на изопикне, ** увек he и скре
тање, тј . савиј.ање светлости бити једно и 
одређено. И ту дакле ступају у деј·ство одре
ђени · природни закони. И уопште може се 
рећи да не постоји ни једно стање нити си
туација која не би била предвиђена кодексом 
природних закона који тренутно стуnају у 

. дејство чим се створе околности предвиђене 
за њих. ПрироДа се дакле никаквим средстви
ма не може збунити, тј. довести у положај 
да не зна како he поступити у некој датој 
ситуацији: она својим законима остаје у сва
кој прилици суверени .и неоспорни гоеподар. 

Разл.агање св-етл'ости у сnектар, ако се она 
~ропусти кроз стаклену призму, такође јЕ 

Један природни за•кон. Захваљујући његовом 
квалитеу универзалности, то се на основу 

лабораториских испитив.ања на Земљи може 
. ' 

да утврди са·став и физич.ко ст.ање свих. не-
беских тела која сијају соnственом светло
шћу па и оних кој,а сијају позајмљеном свет
лошћу итд. иако се она могу налазити на не
схват.љиво великим даљинама од нас. 

Али осим оних истина д:ојима се може пр
венствено приписати карактер nодатака (ве-

* Ајнштајнов ефект 
** Криве · једнаке оптичке rустине материје. 

личина, облик, даљина итд.), и оних ИСТЈ11Iа .. . . ' 
КОЈИМа Је на Један строг и елементаран li.a .. 
чин, форму ли сан ток одређених појава nри 
одређеним условима, Дакле таквих које с1140 
~ефи~исали као природне _законе, постој~ 
ЈОШ Једна, важна категориЈа истина, · која . 
претставља даљу карику у ланцу уnознава .. · 
'lьа ·Природе. То су такозвани . емпирисlа{ 
закони. 

Епитет "емпириски" је овде условно уnо
требљен, јер се и до оних истина које · смо 
овде назвали "подацима" и оних које смо на
звали ,,природним . законима'' долази у крај~ 
њој линији путем посматраља, дакле емnи:. 
риским путе.м. Али разлика ипак постојц! 
И подаци и 'природни закони имају строг И < 
егзакт.ан облик, и у извес·ном смислу прет: 
стављају оне елементарне честице истине ко.;. 
је је непотребно даље разлагати. Емпириским" 
законима та ·Сrrрогост и егзаЈКтност форме не~ 
достаје. И њима су формулисане извесliе 
правилности у природним појавама али ·т~ ~ 

правилности нису онако потпуне и апсолуще 

као што су оне изражене природним закони .. . 
ма. То је због тога што се ту ради о појавама,;, 
у којима долазе до изражаја истовремено ви:-"' · 
ше, утицаја који се не комбинују увек lia · 
исти начин те је и њихов крајњи ефекат не
једнак. Међутим ту Qдређену улогу играју и 

_ несавршености мерења која увек и неизбеж
. но садрже мање или в·еће · грешке, а одраз 
ових је привидна неправилност појаве која са- 
ма по себи може бити сасвим правилна. Дакле · 
неегзактност емпи-риских закона је последи• _ 
ца непотпуне правилности појаве коју .щи
описују, :често у комибанцији са несавршен<F.- ~ 
шћу одговарајућих мерења. 

Али емпириски · закони ипак · спаДају у 
златну валуту науке јер · често претстављају · 
претходницу природних закона, а увек круп

ну помоћ у решавању многих понекад и да
лекосежних пробл-ема, пред тога што и сами _ 
за себе представљају велику вредност, опису:. 
јући nриродну појаву на коју се односе. 

Овде ћемо навести неколико примера из· 
којих ћемо моћи добити конкретнију прет
ставу о . еМIFИриским законима и њиховој 
важности. 

1) Периодичност Сунчевих ne1.a. Иако ·су 
Сунчеве пеге откривене већ 1610. године, да""' 
кле већ на самом почетку упо'nЈебе астр<>" 
номског дурбина њихова тако важна и лако_ 
уочљив.а карактеристика, као што је пери
одичност, запажена је тек 1843. год. Просеч
на периода њихоа износи 111/s година. АЈIИ 
то ј ·е само просечан период. СтварнИ nериоди 
могу бити за око 4 године дужи: Или краhИ· 
Ни максимуми не достижу увеrк исту в ред-., 
-ност. Све су то разлози да ова · пој а ва, У ко
јој се манифестују на не,сумњив начин одре
ђене правилности, .али којој недостаје строга 
униформност, буде обухваћен.а катеrоријоЪ! 
емпириских закона. 

После овог открића устаноЋљено је д~ 
исту периодичност показују и такозване ма:r
нетне буре на -Земљи као и пол.арна светлест. 
Иако је пробл-ем Сунчеве ·активности 

број 2 --------- --:--------- --------,------4.5 

сложен и до данас уnркос свим . напорима 
1.fi1je расветљен, очигледно је да ће изнете 
nравилности играти важну у ло гу и претст.ав

зрати ослону тачку у њего.вом даљем трети

рЭЉУ· 

€Л. 1 - Број Сун-чевих neza од 1850. до ·1940. zодине. 

2) Сез<Жске варијације у Зе.м,ЈЈ>иnој 'poтa
v,uju. Пре нешто више од двадесет година 
откривено је да ЗемЉина ротација није у то
ку годИIНе константна, но је у летњем пери
r>ду . нешто бржа од оне у · з им-ском периоду. 
~евне варијације су увек мале, јер њихова 
lуlаiОСИМ_ална вредност не прелази ± Os.001 
а~и пошто се њихови еф.екти сабИрају то 
Земљин часовник може да жури о:цносно да 

к~~ни, у односу на оно nоказивање које би 
се добило кад тих варијација не би било, и 
до једног десетог дела временске секунде. Те 
варијације нису сталне но се мељају из го
дине у годину по амплитуди и. фази, али оп
шти ток појаве задржава свој карактер. 

\ 
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'Сл. 2 - Неnравилиости трајања ротација .Зе.м.ље. : 

Узрок овим променама лежи у променљи
вости метеоролошких услова који вл~Дају на 
Земљи у току године а који изазивају неnра
в~лне промене у пребациваЉу ваздушних 
l4aca са једне nолулопте на другу, чиме се 
kзазива промена у моменту инерције Земље 
na. следствено и у · њеној ротацији. · 
Ова појава ставила је у оштрој форми на 

~~вни ред . питање метеоролошких )11Слова 
~ОЈИ владају на Земљиној површини и била 
~еповод многим значајним научним подухва
ТИМа и · радовима, којима је расветљен низ 
lnrraњa, док ј е низ других питања ·тек по
~еliут. Уосталом увек решење једног про~ 
ема значи увођење нових, који су са оним 

Ре11Iеним у ближој или даљој вези. 

- 3) Тицус-Бодеов нuз~ Овде наводимо један 
~ај емпирског закона, који, како се дoц
"lntje· испоставило, то и није, Јер не репроду
!tУје до краја оне односе које би требао да 

е. Он је својевремено био врло 
у астрономијИ и чак је учинио једну 

услугу и тиме искупио право да буде 
. То се односи на откриће Нептуна, 

које је постигнуто "врхом пера", када је при 
израчуна.вању места дотле непознате планете 

коришћена даљина добијена из тог низа. Али 
~о је уједно била његова лабудова песм.а јер 
Је откриће те nланете истовремено значило и 
откриће нетачности Тицус-Бодеовоr низа. 

К~о што је познато, тим се низом репро
дукУЈУ даљине седам, у време његовог · nо
станка, познатих планета и то по овом с~стему. 

Испишу се,бројеви: О, 3, 6, 12, 24, 48, 96,192 384 . ' ' КОЈИ осим првог, чине геометријску прогре-

сију. Сваком броју тога низа дода се 4 па се 
добијени збирови поделе са десет. Тако доби
јени бројеви добро репродукују даљине се
дам првих планета, и средњу даљину плане

тоида, што се види из њиховог уnоређења са 
стварним даљинама тих тела . 

Даљине планета: 0.4, 0.7, 1.0, 1.5, 2.8, 5.2, 
9.5, 19.1, 30.0, 39.5. 

Тицус-Бодеов низ: 0.4, 0.7, 1·.0, 1.6, 2.8, 5.2, 
~0.0, 19.6, 38.8, 77.2. . . 
К.ако · видимо, даљине две последње пла

нете, а нарочито последље, одударају ощ оних 

које би се на основу низа очекивале. 

Међутим планета је упркос осетно погре
шеној даљини иriак била пронађена врло nри
блюкно на одом месту које су оба њена про
налазача, и Леверје и ·АдаМ:с, рачуном извели. 
То ј е због тога што усвојена даљина ипак, 
грубо узев,. одговарала стварној даљини. 

Beh при прон~даску следеће планет-е, та
кође "врхом пера" тај ·низ није виш.е кори
шћен, јер се увиђало да he њена даљина још 
више отступити од оне која је :Њиме предви
ђана за претходну планету. Показало ·се да су 
Ловел и Пикеринг, проналазачи Плутона, 
били потпуно у праву. . 

4) Однос .м,аса-сјај код звезда. Посредством 
двојних звезда уТврђена је једна важна пра
вилност : што нека звезда има већи апсолутни 
сјај, то је и њена маса већа И обрнуто. Та је 
веза утврђена 1917. године и омогућуј е да се 
одреди маса звезде на основу њеног апсолут.:. 

но г сјзја у оним случај евима када се она не 
може директно одредити. Та ј е веза безмало 
универзална; јер важи за све звезде осим за 
беле патуљке. 
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5) Раселов дија-z,ра.м. Ако се изведе график 
тако што се апсОлутни с ј а ј звезда нанесе У 
зависноёти од спектралне класе (тј;. темпера
туре) установиће се да звезде нису хаотично 
разбацане, него се .групиш.у у два низа. Један 
је углавном хоризонтал·ан а други иде косо .. 
Хоризонталан низ садржи такозване звезде
џинове, док коси низ, ко1ји се зове главни _ низ 

садржи оно·. што би се могло з·вати обичним 
звездама. У свом дољем делу главни ни:з пре
лази у такозване црвене патуљке, у КОЈе спа

да· и наше Сунце. И на овом ГЈ?а~ику . бели 
патуљци стоје по страни, што Је ЈОШ Један 
доказ да су то звезде изузетних особина. 
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Сл.. 4 - Расе.л.ов дија~ра.м. 

Раселов дијаграм игра важну улогу при 
разматраљу питаља развоја звезда. Он пружа 
и практичне користи ј е р се помоћу љега 
могу одређивати даљине звезда . само . на 
основу љиховог спектарског т~па! Јер се из 

дијш-рама може одмах знати КОЈа · Је њена ап
солутна величиНа; То је такозвана сnектар

скз метода одређиваља звезданих паралакса, 

која је уведена у употребу 1914. године. На 
тај је начин одређена даљина више десетина 

хиљада звезда. Њена предност је у томе _ што 

се може користити и код веома далеких зве

зда где ј е тригоiiометриска метода немоћна. 

6) Про.м,е'ЈШ сјаја код Цеф~и?а· -Као што је 
познато многе звезде не сиЈаЈу увек истом ' . ' 
јачином, но свој сјај ме~ј~ па су Једном 
сјајније а други пут маље СЈаЈне. То су тако ... 
зване nроменљиве звезде. Има их више в~
ста . . С обзиром ·на то да ли свој сјај мељаЈу 
периодично или неправилно деле се на nе~и
одично променљиве и неправилно променљи

ве. Међу овим првима особито се ист~:у тзв. 
Цефеиде. Периода промене љиховог СЈа~а из
носи од 1 до 10 дана. Карактеристичан Је ток 
промене сјаја ових звезда: брзи пораст а по
стеnен nад. На слици бр. 5 дата је крива про-
мена с ј а ја звезде Делта Цефеи. По. овој зве
з ди су и све променљиве овога ТИ'Па добиле 

име Цефеида, 

Сл.. 5 - Про.м.еиа сјаја звезде Делта Цефеи -·· 

7) Однос периода-~јај код цефеида. Годи
не 1912. је Мис Ливит са Харвардске оn
серваторије утврдила да• између средље апсо
лутне величине цефеида . и њихове периоде 
промена сјаја постоји веза у том смисл~ да 
што је период неке цефеиде већи, ве~и ]~ 'и 
љен сјај. Иако та веза сама по себи НИЈе об]а- _ 
шљена, ипак ј е она од велике практичне ко- -
ристи јер се помоћу ње могу одређивати да
љине свих видљивих цефеида, само на осн~
ву периода и привидног сјаја, а с~мим n;rм и 
даљине оних звезд.аних формациЈа У КОЈИМа 
се оне налазе. Врло је срећна околност да су 

, цефеиде све ј ако г с ј а ј~ па ·cr видљиве и на 
оним даљинама на КОЈИМа Је друге зве~де 

слабијег сјаја немогуће видети-: 

-~ 
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С'.я. 6 - Веза период·а-сјај код Цефеида 
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8) Ли'Чне 1-решке. При сва-ком посматра:Њ~, 
односно мерењу посматрач несвесно и неиз

бежно чини . неку грешку, која ~а си~тема~ 
ски карактер и само љему Ј е ~ВОЈСТВе118~ Колике ће оне бити не може се унаnред _з.н _ 
ти, но се мора специјалним постуnком одре~ 
дити. Такве су на np~ep ~ичне гре~ке ~ 
посматраљу окултаци]а, коЈе се састоЈе У . 
м-е што посматрач окултације увек кас~~ 
реrист-рује појаву но што се она стварно одhе 
грала. Она се код разних посматрача кре 
између Qs.3 и OS.5. · 

. 9) Црвено по.мерање у .спектри.м~ -z,ала?СС~ 
ја. Спекrrри свих галаксиЈа пока~УЈУ помер 
ност ка црвеном делу и то утолико в_еће 
лик о ј е одређена галаксија даља од нас. 
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Сљ. 7- Удаљавање (у -к:и.л.о.метри.м.а у се-к:уиди) м
ла-к:сија у зависности од њихове удаљености од uac. 

основу Доплеровог ефекта, то би значило да 
се галаксије утолико већом брзином удаља

вају од нас, уколико су даље, иако . то није 
једини начин да се оно протумачи. Ово цр
вено помераље претставља дана·с ј ед ан од 

врло слоокених проблема, чије дефинитивно 

решеље још· измиче данашњим могућностима 
астронома. 

-
Ова се веза може користити за одређива-

ње даљина галаксија и то оних најудаљени

јих, које се налазе на граници видљивости 
најв-ећих инструмената. 

Др. Љ. А. Митиh 

Велини Русни научнин Н. Е. Uиолновсни 
(1857 - ·1935) 

Константин Едуардович Чиолковски је ро
ђен у Рјазанској губернији, у сиромашној nо
родици. Отац му је био шумар, а касније 
наставн:Ј.~к и чиновник. О васпитаљу и обра

зоваљу деце старала се маЈка. Када је имао 

десет Година, Циолковски је, nосле једне те
шке болести, с~оро потпуно оглувео, па ј'е 

· морао да· напусти школу. От.а,ца ј е сам учио 

код куће. Већ у четрнаестој години је систе-
матски почео да nроучава природне науке. 

У исто време се код љега јавља страст за 
пронала·сцима. Прави ба·лоне, моделе парних 

машина, аутомобил који nокреће пара. Го-

дине 1873 одлази у Москву и тамо завршава 
, средљу школу и већи део факултета, 1879. је 
постао учитељ и отпутовао у Калужску гу

бернију да предаје аритметику и геометрију. 
Циолковски се у то доба бави скоро свим 

.nаукама.- астрономијом и небеском механи
ком, енергетиком и астробиологијом, физиком 

и: геохемијом, фил_озофијом и лингвистиком.
Али посебно место у љего·вим научн:им про
учаваљима ипак су заузимала истраживања 

:У области авијације, ваздухопловства -и међу
-iiЛанетарног саобраћаја. Још у својим дечач
ким годинама Циолковски је почео да· разми:
IUља о могуhности конструисаља металног 
аеростата и 1885. године разрађује конструk
ЦИју металног дирижабла променљивог оби

•М:а. 

Велику па-жљу је Циолковски посв·ећивао 
nитаљима аеродинамике. Године 1891. је изи
(lЈао љегов . nрви рад "притисак течности на 

ан која се у љој равномерно креће". _ 

Следећих година Циолковски дај е идеју о 
изградљи металног авиона. У чланку "Аеро

план или nт.Ицолика· (авијациона) летећа _ ма

шина", изнео је схему авиона, веома наnред
ну за оно време --· моноnлан са течним го
ривом, слободно носеће крило, дебео профил 
са заобљеном предљом ивицом, шасијом за 
точков-е, мотор са унутрашљим сагорева1рем 
(Сл. 2). 

После низа експеримената у природним 
условима Циолковски је дошао на идеју да 
испитује моделе у условима вештачке ва-з
душне струје. Године 1897. је изградио аеро-

. динамичну труtбу са слободном ваздушном 

струјом у којој је изводио продубљаваље тела 
различитих облика. То је била· прва аероди

намичка труба у Русији употребљена за ис

траживаља у вези са разрадом питаља . ~.ви
јације. 

Међу ра,цовима Циолковског нарочито се 
истичу љегова истражива·ља из области ра

кетодинамике ~ астронаутике. Циолковски је 

веома рано почео да се бави мишљу о поко

рава-љу безграничних васионских простран
става. Око 1879. године је ~онструисао nрибор 
за изучаваље де ј ства убрзања силе теже на 

жив организам, а . четири године касни ј е у 
делу "Слобадан nростор" анализира појаве у 

. средини где сила теже практично не делује. 
У истом раду он је први пут изнео мисао о 
могућности nримене . принципа реактивно г 

. кретаља и летовима у безваздущном про
стору (Сл. 3). 
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С.љ. 1 - Копс.таптип Е. Цио.љковски 

У исто време Циолковски је написао · не
колико научн~фантасmчних радова којима 
је прИдавао велики значај. 

Циолковски и даље испитује могућ,ности 
ракетног међупланетарног саобраћаја. Ускоро 
изво·ди познату формулу која утврђује ана
литичку зависност између брзине ракете у 
било ком тренутку, брзине истицаља гаса, 
ма,се ракете и масе утрошених експлозивних 
сре·дстава. 

~ 

~о 
Масшта6 мempos 

С.љ. 2 - Cxe;,ttaтcкu nриказ авиопа Цио.љковскоz 

Године 1903. Циолковски је објавио свој 
класични рад "Истражив.ање васионских про
стора реактивним апаратима" у коме је први 

пут на научној бази заснована могућност 
оствареља космичких л·етова помоћу ракеТе и 

у коме су дате основне обрачунске формуле 
њеног лета (Сл. 4). 
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За следеЋих · неколико годИна (до 1917) 
Циолковски је предложио неколико схема· 
космичких ракетних бродова. Истовремено је .. 
проучав.ао и питаља управљања ракетом у 

безваздушном простору, хлађења зидова ка-. 
мере ·сагоревања, примене тешко . топивих 
метала итд., а исто тако и питање о најбољем 

углу за подизање ракетног брода који про
бија слој атсмофере, и могуfi,ности коришће.:. 
ња енергије која се ·ствара приликом распа
даља атом.а за међупланетарне летове. Ј едно
времена, Циолковски не пр~тај·е да истра
}!~:уј е у области гр~ђења дирижбала. 

С.љ . З - Скица кос.м.и-чкоz брода по рукоnису 
"С.љободап простор" · 

До 1917. године Циолков·ски је радио под 
врло тешким условима. Тешко је радити У 
самоћи много година, у лошим условима, пи
сао ј е са горчином, ".а ни од куда ни побољ
шања ни подршке." Услови су се изменили 
после рев-олуције. 1919. године постаје члан 
Социјалистичке (касније Комунист~чке) ака
демије, 1921. добија личну пенЗИЈУ и тако 
стиче могућност да се потпуно посвети на

учном раду. Од дв~десетих · година њеr()~~ 
идеје се све више шире по СССР. ОсниваЈУ 
се друштв.а за изучавање међупланетарн~r 
саобраћаја. 1927. је одржана прва светска "" 
иЗложба међупланетарних апарата и механ.~
зама . . Циол~овски добија признаља из ин:о
странства, нарочито из Немачке. Познати н~-. 
мачки научник Г. Оберт пише му 1929. ro- . 
дине: "Ви сте запалили ватру и ми неhемо 
дозволити да се она угаси, већ ћемо у ложити 
све снаге да се оствари н.ајвећи сан човечан
ства." 

У том периоду Циолковског углавном за
нимају два проблема- тражење најпоrодн~ .. 
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jer горива за ракете J:f могућности до·стизања 
Ј{ОСМичких брзина. Научник је убрзо утврдио 
да he · са· тада познатим хемијским горивима 
достизање космичке брзине бити веома сло-
1Ј{еН процес. За достизаље космич.к:их брзина 
Циолковски предлаже вишестепене ракете и 
Ј{зноси њихову детаљну математичку теори
ју (Сл. 5). _ 

Сл. 4 - Схе.м.е Цио.љковскових ракета које се креhу 
по.м.оћ.у те-чпоz zopuвa 

Године 1934 - 1935. Циолков-ски предла._ 
же још једно решење овог задатка и њему 
,«аје назив ескадрила ракета. У овом случају 
ракет~ су се спајале 
nаралелно и ра:циле и

стовремено, али су ко

ристиле само половину 
горива. После тога се 
гориво једног дела ра
кета сливала у полу-· 

nразне цистерне дру
гог дела ракета које су 
пастављале пут са чи
тавом залихом горива. 
Празне ракете су се 
одвајале од ескадриле 
и враћале на земљу. 
Овај се процес проду
}!{авао све док не би 
остала само једна ра
kета која би достигла 
kосмичку брзину (Сл. 
6). 

закључка да пршљена-сти мотори- морају бити 
замељени реактивним. Скоро десет година 
пре него што је полетео пrрви реа-ктивци ави
он, научник је рекао: "Иза ере авиона са 
елипсом мора да следује ера реактивних ави
она Или авиона стр.атосфере. " 

За свој 75-ти .рођендан, 1932, год. Циолков
ски . је одликован Орденом трудбеничке . цр
вене за·ставе. 

Још nочетком Двадесетих година у Мос~ви 
~ Лењ~граду су основане групе за изуча
ваље кретања на _ реактивни погон, које су 
умногоме помогле развој ове гране технике. 
ЦиолхОtВски им је све до своје смрти 19. сеп
те:мбра 1935. помаrао у љиховом раду. 

Данас се у Калуги у његовој -кући налази 
музеј, а у граду му је nоставља!Н споменик. 
М·еђутим, најлепше признаље овом вели-ком 
научнику и најлеnша награда - ro је оства
реље његових идеја. Циолковски је писао да 
ће пупiтаље вештачког Земљиног сателита 
бити први; корак у покоравању васионе. Го- . 
дине 1957. совјетски научници су избацили 
први вештачки Земљин сателит, а уск·оро су . 
избачена још два. Подаци добиј·ени са тих са
телита, о атмосфери, о магнетном пољу Зе
мљ·е, микрометеорима, били су ощ огромног 
значаја. 

У проучавању горљих слојева атмосфере 
велику су у ло гу одиграле ракете од којих ј-е 
последља достигла висину од 473 :х:.м.. 

Јануара 1959. послана- је прва космичка 
ракета у правцу Месеца. Посл-едњи степен 
ракете је прошао на растојаљу од 5-6 000 к.м.. 
сд површине Месеца и, наставив.ши да се 
креће, ушао у елиптичку путању Сунца. 

Ујесен 1959. прва совјетска космичка ра
кета се спустила на Месец. 

Нешто касни ј е пуштена ј е трећа космичка 
ракета на којој се налазила аутоматска међу
планетарна станица одређена за обимна на

. учна истраживањ.а. · д<?~ је облетала Месец, 
""" 

]О 

ttt t)J z ~r.г 
2.) Ј ЈГ L;o 't,Г .f7J5) 6о 6.F 7tJ 7.) 

JJ;l !0,6 19t?f"~lt?f ~Ј"/9 1 }12() Y/lOo 

Последље године 
}!{ив ота Циолковски ј е 
nосветио разради тео
РИје реактивних ави
оnа. Проучивши многе 

те дошао је до 
Сл. 5 --. Цио.љковскови цртежи зе.м.аљске и кос.м.и-ч.?Се 

ракете, која је у њу уву-чепа 

1 ! 

1' 
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После nepeЛU60HUЯ 6йК 
послвдней ракеты за
правлен полностью-эmа 
ракета дocmueaem цели 

т0п-ливо v o6eux ракеm 
uзрасходовано . 
наполовинv 

баки двvх ракеm 
заправлены полносmью 

Топливо v scex 
чеmырех ракет 
uзрасходавано 
наполавинv 

Баки чеmьrрех 
раке т 

заправлены 
полностью 

C.n.. 6 - Схе.м.а Цио.п.ковсков·е "ескадри.п.е ·ракета" 

фотографисала је супротну страну .месеца, 
невидљиву са Земље. Један кратер ]е добио 
име Циолковског 

Проучава.јући могућност постиза-ња . ко
сми>qких брзина уз сразмерно мале за·лих.е 
горива, Циолковски Је предложио да се кос
мички бродови не пуштају са Земље, већ са 
њених вештачких сателита који би играли 
улогу међустаница. У савременим пројектима 

остварења међупланетарних летова, ова ње-
гова идеја је добила широку примену. -

Још 1911. године Циолковски је ~тицз.о 
мисао о могућности коришћ-ења енерги]е ра~
падања а тома у рак етно ј т~хници. Данас се . у 
низу земаља · научници баве испитивањима 

на том_ пољу. 

д>егово nророчанство о ери реактив~их. 

авиона се остварује. 
у оквиру планова о изучавању васиоrн.е, 

у Совјетском Савезу су 1960. _избачена два 
косм~ка брода-сателита у к~]~а су биле 
ка бине снабдевене свим оним што ] е потр.еfuщ 
за човеков лет. У :Каби:Н:ама-· су се налазиле 
животиње. _ Пошто је · исnунио задатак ко
смички брод ·се успешно вратио на1 Земљу й 
донео низ драгоЦених података. 

Речи Циол:Ковског нису више фантазија: 
Човечанство неће остати вечно на Земљи, 
~ећ he у потери . за светлошћу и простором 
прво бојажљиво продрети ван граница ат~о
сфере, · а затим освојити цело пространство 

Сунчевог система." 

Ј ; 

РЕ~ОН СТАРТА 

СИЛА31-М АЕО 
nvrAtOE 

· м. Ј. 

Naknadno . su objavljeni mesto uzletanja i m~sto 
spustanja sat~lita и kome је leteo Jurij Gagaт~n 

ЈЈАСИОНА IX, 1961 6рој 2 ________________ .......,.,__,;.. _______ ~-~~--51 

ПОЧЕЛИ СУ КАО · _ АМАТЕРИ 
Астрономија је једна од најпривлачнијих наука, 

.na је то, изгледа, главни разлог што је велики број 
славних астронома потекао од људи свих могућ:Их 
ЈIРОфесија. Врло често се десило да су одкрића од 
и:апиталне вредности била дело људи, који су ама
терски неговали астрономију и који су после тога 
сав свој иметак, време и способности посветили 
астрономији. _ 

У прво доба астрономске науке, у старом веку 
и у доба ренесансе, струке нису биле издиференци
ране, тако Да се о правим аматерима не би могло 
ии говорити. Тек од доба Хајrенса и Њутна, · може 
да се каже за све већи број људи да су ушли у до
мен ас'l·рономи]е, често на врло бизаран начин. 

Данцичхки пивар Јан Хевелке или Хевел (161-
·168'/) је зачетник прве озбиљније селенографије. 
rt>егови радов1'1 су послужили многим Ьудуnим 

астрономима. 

Мало nознати оргуљаш из Хановера, Виљем 
Хершел (1738-1822), постао је један од најславнијих 
астронома свих времена. uн ]е творац стеларне 

астрономије, прон'алазач пЛанете Урана, коју је он 
назвао Георгиум СидУс, да би добио коју пару од 
свог земЉака, ецг.леског краља '.Qорђа 111, КОЈИ је 
владао )tјнглеском, мада је био :Хановерски принц. 
лершел је начинио низ одкрића; пронашао ]е два 

t:атурнова сателита: lV.i.имaca и Енцеладуса и два 
}'ранова: Тит.анИЈУ и <...Юерона. Пронашао ]е многе 

:;,везде, двозне и променљиве, звездана јата, аморсрне 

и спиралне маглине итд . ..Dавио се и космогООИЈОМ. 
meroв син Сер' Џон, се много истакао проучаваљем 
:1везда са јужне неоеске хемисфере. 

_ Вилхелм Олберс (1768-1840), о коме је било речи 
у "Васиони" бр. З за 1960, био је лекар - пра-кти
чар. Ипак то му - није сметало да пронађе једну 
дУrопериодичну комету, :мале планете Палас и ве.:.. 
r:ry и да да свој не мали допринос теорији орбита. 

· Фридр-их Весел (1784-1846), био је трговачки 
помоћник. Упознао се са Олберсом и изненадио 
овога својим познаваљем астрономије. Бесел је био 

• ' 1 • 
велики теоретичар астрономИЈе, саставио ]е каталог 

000 звезда. Он је ' измерио паралаксу звезде 61 Ла
бу-да, што је пиоНирски рад на том пољу. Бесел је 
ра-чунски предвидео могућност посrо1аЊа "невид
љивих звезда", тј. до тада неосмотрених qратилаца 

IIJIИ компоненти Сириуса и Прокиона, што ' значи да 
је он творац астрономије невидљивих небеских тела. 

Александар Бувар (1767-1843) до своје 18 го_. 
АИНе био је чобанин, али ипак је успео да постане 

ака-демик и доживотни директор Париске опсерва

торије. Пронашао је 8 комета, помагао Лапласу на 
11Зрачунавањима при изради Лапласове "Небеске 
llеханике". Израдио је познате таблице кретаља 
!ЈЈiанета Јупитера, Сатурна, Урана и у сарадљи са 
аст.рономом Бургом, радИо на теорији Месечева кре
таља. 

Карл Врунс (183Q-1881), син једног бравара и 
ea&t занатлија. Проналазач низа комеТа и теорети
чар. ИзРадио је беспрекорне логаритамске таблице 
са 7 децимала. 
Шербурн Вернхам (1838-1921), иако стенограф 

no занимаљу, учинио је знатне услу-ге астрономији. 
nронашао је 4'51 двојну звезду једним скромним 
Цђ)бином. Толико се прославио, да су га и без jeд
llor -семестра астрономије позвали да буде стручни 
~Радник Ликове и Јерксове опсерваторије и најзад 
~.~остао професор астрономије на Универзитету у 
uutary. Пронашао је још 1274 двојне звезде и са-

обиман каталог двојних звезда, у два · тома. 

:Жан Шакорнак (1823-1873). Овај лионск:И -nи
постао је сарадник Лионске и Париске опсер-

ваторије. Пронашао је шест астероида, једну комету 
итд. Нарочито му је запажен рад "Атлас неба у 
области еклиптике", којим је желео да помогне при 
проналажељу малих планета. Смрт га је прекинула 

у том прецизном и пипкавом послу. 

Џон Долонд (1706--1761), чија се стогодишљица 
од смрти навршава ове године, био је ткач. Сасвим 

сл~ајно постао је творац чувених Долондових дур
бина, који су начинили преокрет у астрономији и 
дуги низ година били појам прецизности и квалит!та. 

Јозеф Фраунхофер (1787-1826), шегрт у фа

брици. Uн је постао чувен по савршеним оптичким 
инструментима ко]е је пронашао и израдио, а на

рочито по свом хелиометру којим је омогућио Бе

сеЈIУ да измери· паралаксу 61 .ilabyдa. llронашао · је 
линИЈе у Сунчевом спектру које су по љему назване. 

1 ·одине HS~':t. израдио ]е на]ве:nи рес:ррактор на све

ТУ1 у оно дооа, _ КОЈИ Је Ьио инС1•аЈIУiЈ:Јан у дорпату, 

данас Јур]ев, или како га :Ь.:-стонци зову 'l'ap·r·y, на 
'l'амошљuЈ опсерватори]и. Пречник сочива Је изно: 
сио 24 с.м.. 

Ерма~ Голдшмит (1802-1866), немац пореклом, 
из ~ранксрурта на lVla]ни, аЈ.IИ на·rураЈiизовани 

<;рранцуз. :Ьио је сликар пе]сажа. Из своrа атеЉеа 

на ма.н:сарди касране "нрокопе··, у једtНОЈ од најt>уч~ 
HИJ.vix париских уЈшца, посма·r·рао зе неоо једним 

С.К,l)uмним догЈiедом. ;успео је да одкрИ]е 14 малих 
ПЈ1~нета од нsь~. до Н:Њ1. године. 

Петар Ханзен (1795-18'74) часовничар, постао је 
један од на]веnих астронома-теоре·rичара . ..1:-'адио Је 
на планетским и ком:етским пер·rуроациЈама, а по

С'l'авио ]е и ]едtНУ 'l'еориЈу !V.Leceцa. 

Карл Хенке (179-3-1866) био је поштар у Дрез
дену. Нронашао је два планетоида: А-стреју и Хебе. 

Астреја је била прва мала планета нађена после 

стагнациЈе . у о,Цкрићима малих планета начиљеним 
· од 1801-1807. године. 

Симон Њукомб (1835-1909) био је собар, дрво
деља и ИЗiмељао је читав низ занимаља. Ноставио 

]е теорију о Месецу, био је велики теоретичар и са

ставио је врло прецизне плёllнетске таблице. 

Жан Луј Понс (1761-1831) је био послужитељ 
на , Марсељској опсерваторији. Нронашао је 36 ко
мета, у року од 20 година. uн је рекордер по броју 
пронађених комета. 

Ернест Темпел (1821-1889), литограф по профе
сији. Пронашао је са својим скромним дурбином низ 
комета, астероида итд. (12 комет~ и о астероида). 

l!ронашао је и маглину око звезде Меропе у llле

јадам,а. 

Немогуће је поменути све који су доприн~ли 
данашљем напретку астрономије, а они сами често 
су били најскромнијеr позива, па их је астрономија 

привукла и они су јој дали свој трибут. 

Најзад, щиrоменимо још неке детаље. Један од 

најпозн~~ијих америчких. астронома, који је начи
нио низ одкр:Ића у Млечном Путу и у области спи

ралних маглина био је улични фотограф Барнард. 

Познати опсерватори Месеца били су: Виљем Вер, 

банкар; Хајнрих Медлер, учитељ; Виљем Шретер, 

правник итд. 

. Проналазач периодичности Сунчевих пега био је 
немачки апотека р Швабе; Алван Кларк, чувени 

оптичар, био је пре него што је то постао: ранчер, 

цртач, гравер, сликар и !Најзад проналазач Сири

уса В! 

AD AUGЏSTA PER ANGUSTA! 
PER ASPERA AD ASTRA! 

Дpazoc.ttaв Е'Ксииzер 
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NAJNOVIJA OTKRICA U ASTRONOMIJI 
1. - Suncev vetar i atmosfera Meseca 
Opste је poznato da Mesec nema atmosfere jer 

ne raspolaze ~dovoljnom prlvlacnom silom potrebno~ 
da oko svoje povrsine iad1·zi molekиle atmosfere. All 
povrsina Meseca ipak nije potpиno lisena radioaktiv
nosti koja bez prestanka oslobada cestice tako da se 
sasvi~ Ьlizи Mesecevog tla sakиpljajи teski molekиli. 
Utvrdena је gornja granica gиstine ovog rezidиalnog 
sloja. Dollfиs је роmоси ispitivanja polarizacije svet- . 
losti pokazao da је gustina Mesecevih gasova .. mili
jardи риtа slablja od gиstine vazdиha na Zeml]l. · 

U poslednje vreme је otkriven jedan nov faktor 
koji jako razredиje gustinи atmosfere teoriski do
zvoljenи. То је t. zv. Suncev vetar. Sиnce jednako 
izbacиje oko sebe protone (jezgra vodonika) cije sи 
brzine reda 1000 kilometara и sekиndi. U nivoи Me
seca ovih protona ima 1000 и 1 kиbnom centimetru. 
Svaki od ovih protona otpиsta energijи od 1000 elek
tron-volti kad se sretne sa jednim molekиlom. Prema 
tome Sиncev vetar formalno otrze molekиle iz even
tиalne Meseceve atmosfere. 

2 - N ajdalja galaksija 
Radioastronomija је danas и stanjи da pokaze 

pravac · и kome treba dzinovski opticki teleskop da 
pretrazиjи daleke oЬlasti prostora, jer njena nova 
tehnika omogиcava dovoljno precizno lokalizovanje 
nebeskih radio izvora kojima inace ne odgovara nika
kav vidljiv objekat. Tako sи radioteleskopi и Cam
bridge-и i Owen Valley-и signalizirali jednи . malи 
oЬlast и sazvezdи Volara, и kojoj је zatim Palomarsko 
ogledalo, posle devetocasovnog eksponiranja, otkrilo 
grири .galaksija. Racиni, pri kojima se иzelo da НиЬ
Ьlе-оvа konstanta (Н) iznosi 75 kilometara и sekиndi 
za 1 megaparsek (1 '-'megaparsek = 3,26 miliona svet
losnih godina), роkаzији da је ovaj objekat и Volartl 
иdaljen 6 milijardi svetlosnih godina. 

З. - Rotacija jezgra Andromedine magline 
Роmоси svog elektronskog teleskopa Lallemand је 

иtvrdio da jezgro magline М 31 vrlo brzo rotira. 0\то 
se jezgro obrne oko sebe tokom pola miliona godina. 
Rotacija ти је 10 риtа brza od rotacije sиsednih 
oЬlasti и maglini, а 100 риtа b1·za od rotacije spolj-
njih grana. · 

Uzrok ovom ogromnom vrtenjи jos nije jasan. 
Jezgro је rezиltat jake kontrakcije, pri kojoj . se bt·
zine povecavajи иkoliko polиprecnik opada, jer se 
samo tako moze ocиvati momenat rotacije. Dimenzije 
jezgra sи izvanredno male, priЬlizno jednog loptastog 
jata, ali sи ти gиstina i masa 100 риtа vece od gи
stine i mase ovakvog jednog jata. Ovo otkrice . ёе 
svakako poslиziti kao baza za izиcavanje pitanja po
stanka spirala i dinamike galaksija, koja sи jos ne
dovoljno rasvetljena. 

4. - Trijangulacija Suncevog sistema radarom 
Da Ьi se sa relativnih velicina planetskih pиtanja, 

doblvenih na osnovи III Keplerovog zakona, preslo na 
apsolиtne velicine tj. na dimenzije ovih pиtanja iz
razene и kilometrima, astronomi se slиze paralaktic
kim efektom tj. odredivanjem иgla pod kojim se vi
di Zemlja sa kakvog nebeskog tela koje nam је Ьlizи. 

U оvи svrhи se ranije koristio Mars, а и poslednje 
vreme se najcesce koristi mala planeta Eros. Medtt
tim metoda ne daje potpиno precizne iznose. 

Koriscenje · radara · и ovom ciljи izgleda da ёс , 
dovesti do brzog ~oboljsanja rezultata merenja. Oda
siljanje jednog Herzovog signala, energiёnog i krat
kog, и pravcи neke planete sa naknadnim notiranjcrn 
ehoa; posle refleksije talasa od strane planete, omo
gиcava da se to rastojanje izmeri mnogo preciznije 
nego li metodom . paralaksa. · , 

Pocev od 1946 god. vise риtа је doblvaн eho sa 
Meseca. Medиtim и martи 1960 g. doblven је eho i · sa 
Venere, sto је mnogo teze postici. Najzad је doЬiven 
radarski eho i sa Sиnca. 

Daljine doblvene ovom radarskom metodom su 
znatno krace od onih izracиnatih роmоси paralakse 
Erosa, ali се Ьiti potrebno jos dosta vremena d::t Ьi 
se rezиltati prokontrolisali pre nego se · иsvoje kao 
tacni. 

5. - Van Allenovi pojasi 
Americki vestacki sateliti sи otkrili da је Zemlja 

obиhvacena sa dva pojasa prepиna cesticama visoke 
energije i to и ekvatorskim regionima na odstojanju 
od 2 i 15 hiljada kilometara. Ove cestice sи elektroni 
i protoni izmedи linija sile Zemljinog magnetskog pn
lja. Svaka od ovih cestica nosi sobom ener.gijи od 
100 000 elektronvolti i иblstvene sи za coveka. Prema 
tome prilikom odletanja sa Zemlje morajи se iz1:>e
gavati ovi opasni pojasi, za sta је dovoljho da se pri 
napиstanjи Zemlje prolazi kroz njene magnetske po
love do kojih ovi pojasi ne dostizи. 

6. - Sunceve erupcije i тotacija Zeтlje 
Vec sи odavno иstanovljene nepravilnosti t1rzine 

Zemljine rotac!je. Danjon је s~da pomocu njegovog 
bezlicnog astrolaba иsрео da иstanovi i datиme va
rijacija i иtvrdio da se ovi poklapajи sa nastajanjem 
jake Sиnceve aktivnosti. Znaci da је Sunce odgovotno 
za naprasne poremecaje и radи naseg osnovnog ca
sovnika. Jos se ne zna nista о mehanizmи. kojim su 
povezane ove dve pojave. Neki pomisljajи da izvesnu 
иlоgи pri tome igrajи Van Allenovi pojasi. 

7. - Staтost nebeskih tela 
Brzo povecanje ·saznanja о glavnim mehanizmima 

razvitka zvezda dovodi do shvatanja о postepenom 
prodиzavanjи trajanja postojanja najstarijih zvezda. 

Nova kometa 1960n ili kometa Kendi. - М. Р. 
Kendi,. sa Kraljevske opservatoгije и Engleskoj, pro
nasao Је novu kometи и sazvezdи Cefeja. Kometa је 
Ыlа osme prividne velciine, а bila је odkrivena 26. 
decembra 1960. 
_ Neposredno ро njegovom pronalaskи, astronomi 
iz Zoneberg Opservatorije и lstoenoj Nemackoj, na
sli sи kometи na tгi ploce snimljene 17. i 24. decem
bra. 
. K~m_.~ta se. ~r·etala prema јиgи i nije mnogo me

nJala . засшu sзаза. Prolaz kroz perihel је Ьiо prema 
М .. Kendijи, 8. febrиara 1961. U doba prola~a kroz 
per1hel kometa је Ьila devete prividne veliбine i kre
tala se na jиtarnjem nеЬи, kroz sazvezda Pegaz i RЉе. 

»Sky and Telescope« 
Vol. XXI, No. 2. Febr. 1961. 

Dragoslav Eks.ingeт 

Jedan zaka:sneli nekrolog: Umro је Н. Р. Vilkins. 
- Na dan 23. Januara 1960. umro је poznati britanski 
astron.om Н. Р. Vilkins. Vilkins је Ыо aиtoritet и 
oЫas~I seleno?rafije i pisac mnogd·h knjiga i radova 
~ nasem I?ratюcu - Меsеси. Pokojni Vilkins је Ьiо 
clan. ~raђevskog astronomskog drиstva; predsednik 
Sekci]e za Mesec Brita1nskog astronomskog drиStva i 
poeasni predsednik Astronomskog drиStva Spanije i 

_Latinske Amerike. 
. Objavio је knjigи: »Nas Mesec« (»Оиr Moon«) go
dшe 1954,. и kojoj . ~е izneo ·interesantne podatke о 
pr.oиcavanзu formaci]a na Меsеси. U saradnji sa Pa
trikom Mиr?m, objavio ј~. knjigи »Mesec<< (»Тhе 
Моо~~<). godш~. dana kаsшзе sa karticama M·eseceve 
povrsшe, и kOJima •ima 90.000 detalja. Те kartice sи 
reprodukovane godine 1959, bez izmene. Vilkins је 
?io ~иtor ~ najvec~ d?sadanje karte Meseca, о kojoj 
]е bilo reci и )) VaSIOni«, br. з i 4 za godi.nи 1960. 

Dтagoslav Eks~rnger 

N~jve~a i najmanja sazvezda na nebu. - Prema 
POdacima IZ »Hand:book-a« za 1961., и izdanjи Britan
skog astronomskog drиstva, saznajemo najrecentnije 
Pod.atke о veliCini sazvezda na nebu, tj. Uolikи po
yrsm·и na neJ:>eskom svodи zaиzimajи pojedina sazve
zd.a .. Ove podatke izneo је А. Е. L-evin и svojoj ta
Ьlici povrsina sazvezda. 

v. Prvih pet najvecih sazvezda sи: Hidra: sa po
vrs~n?m . od 1303 kvadratna stepena, Devica: 1294, 
Ve1Ik1 Medved: 1280, КН: 1231 i Herkules: 1225. 

.Najmanja sazvezda sи: Strela: 80 kvadratnih ste~ 
Рещ, 2drebe: 72 i JиZni Кrst 6tJ. 

lma zvezda skorasnjeg datиma i brze evolиcije 
- to sи sиper-dzinovi 1 popиlacije. Ali najveci ko
smoloski interes роЬиdије . popиlacija П sa zvezdama 
starijim od Sиnca, cije nas izиcavaцje priЬlizava naj
starijim stadijиmima vasione . koji sи nam и opste 
dostizni. Prema misljenjima izvesnih teoreticara iz
gleda da neka jata i zvezde- dostizи starost od 20 mi· 
lijardi godina. Hoyle navodi da је jato NGC 188 и Се
fеји staro 24 · milijarde godina. Ovolika starost ne pro· 
tivиreei ekspanziji vasione ali se ne slaze sa okol· 
noscи sto razbojne sile galaksija cine neverovatnim 
da starost ovih jata moze Ьiti veca od 6 Ш 8 mili· 
jardi godina. 

»L'Astronoinie, 1960, decembar.« 
Prev. R. D. 

Р. Couderc 

~ada Ьi nekadanje ~azvezde Argo, koje је ra
, sta:vl]eno и 4 sazve-Zda skupili иojedno ono Ьi Ьilo 
n~Jvece i izi;lalo povrsinи od 1900 kvadratnih stepe
ni. К~о 'Sto Је poznato, to sazvezde је rasltavljeno na 
sazvezda: Krma, Kompas, Kljиn i Ј edra. 

Dтagoslav Eksinger 

Jedan novi atlas Meseceve povrsine iz 1960. -
Jap.anski astronomi S. Mija:moto (о cijim radovima и 
Vez1 sa Mesec·evim formacijama, v. clanak и ovom 
broju » Vasione«) i М. Macu•i sи izdali jedan vrlo 
Uspeo, manji atlas Meseceve povrsirie. Atlas је foto
grafski, а snimanja sи vrsena KиkoV'i·m refraktorom 
sk ~per_tиrom od 30 santimetara, na poznatoj japan~ 
s ОЈ Kvasan Opservatoriji. . 

Atlas је objavljen kao 95. sveska »ContriЬиtion 
?f Kwasart Observatory«, na odlicnom papirи i vrlo 
]е podesnog formata. U Atlasи koji је objavljen sa 
llvoctom na engl-eskorn jezikи, pod naslovom: »Photo-
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graphk Atlas of the Moon«, ima 85 snimaka snimlje
nih pod razlicitim osvetljenjima. 

U kratkom иvodu, na prvoj strani atlasa, dati 
sи najnиzniji podaci о instrиmentи i pomocnim иre
dajima sa kojima је vrseno snimanje, kao i podaci 
о fotogralfskom materijalи. Ekspozicija svih slika је 
od 2-4 sekunde. 

Dтagoslav Eks.inger 

Madarski astronomi 15 februara 1961. - Madar
ski astronomi iz Bиgarske sи posmatrali potpuno po
mracenj·e Sиnca 15 febrиara 1961 god. Organizacija 
posmatranja poverena је Heliofizickoj opservatoriji 
iz Debrecina, а rukovodenje njenom direktorti dr L. 
Dezso-и. 

U 1960. godini rukovodilac ekspedicije otpиtovao 
је и . Bиgarskи ·i izvrsi~ izbor mesta. U Bиgarskoj и 
febrиarи vedrina se moze ocekivati sa verovatnocom 
od Ф5-500/о. Dezso ј-е zbog toga izabrao dve stanice: 
za glavnи stanicи odredeno је selo Lipnik (nedaleko 
od grada Rиscuika), а za drи•gu grad .Silistra, koji se 
nalazi na samoj rиmиnsko-bиgarskoj granoici. Ova dva 
mesta imajи sasvim razlicite meteoroloske karakteri
stike. Time se zelelo obezbediti, ako је to иopste mo
guce, od vremenskih neprijatnosti. 

Rastojanje izmedu ova dva mesta је 120 kт. U 
slucajи potpune vedrine vreme posmatranja mog.uce 
је prodиziti od 2,5 na 4,5 minиta. То је moglo zbog 
toga sto је na istoenoj stanici pomracenje pocelo 2 
minиta kasnije. Totabltet и toj zoni trajao је 155 se
kunada. 

Ekspedicija od 10 ·clanova sa instrиmentima (7 
tona) krenиla ј-е iz Madarske 24 janиara. U Lipnikи 
smestena sи 4 instrиmenta: refraktor od 25 ст, fo
toheliograf od 13 ст i cetvoroobjektivna fotokamera. 
Za posmatranje је iskoriscen i trazilac glavnog in
strwnenta. 

U Silistri postavljen је jedan heliograf od 15 ст, 
refraktor Qd 76 тт i teleobjektiv sa zizom od 40 ст. 

Cetvoroobjektivna' kamera izradena ј-е и radionici 
narodne opservatorije »Ura•nia« и Bиdimpesti. Ovom 
kamerom, sa razlicitim Ьlendama i sa polaroidima 
raznih polozaja, na jednи fotoplocи mogu se isto
vremeno snimiti cetiri snimka. OVako је mogиce, s 
jedne strane, fotometrijsko ispitivanje korone, а, s 
dru:ge strane, izиcavanj-e magnetnog polj а Sиnca. 

Na jednom refraktorи Ьiо је sme,sten jedan naro
citi sistem polarizacionih filtara, 1..11 kojem, jedan po
red drиgoga, na ivoici diska smesteni sи polarizatori 
u raznim polozajima. Роmоеи ovoga mogиce је .ispi
tivati polarizacijи svetlosti korone od mesta do me
sta radijalno i vertikalno na taj pravac. 

U Silistr:i jedan instrument Ьiо је pr·edviden za 
polarimetr.ijska merenja (paralelno Sиncevom ekva
torи i normalno na ovaj pravac). Teleobjektiv је imao 
za zadatak da snimi koronu u boji na film 24х36 -тт. 

Postavljanje instrwnenata .izvrseno је vrlo brzo 
ali и toku priprema nije bllo . mogиce namestiti in
strumente u zeljeni polo:Zaj. Rad su n·eprestano ome
tali oЬlaci i magla. 1 u danima pred pom.racenje Ьilo 
ј vrlo kriticno: 12. i •13. febrиara nebo је Ьilo potpиno 
prekr.iv·eno, . а 14. februara padao је sneg. Razvedra
vanje је poeelo 15. febrиara и ranim jиtal1lltiim ca
sovima. U Lipnikи, na glavnoj stanici, pomraceno 
Sцnce posmatrano је kroz oblake. Astronomi u .Si-
1istri imali sи vеси sreeи: nebo se po.tpuno razve
drilo pola sata pre iotaliteta. Zbog ovakvih иslova 
doБlo је do male izm.ene posmatrackog programa, ali 
moze se reci da su madarski astronomi и potpunosti 
иspeli. Treba napomenuti da је ovo blla dosad prva 

! 
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samostalna madarska ekspedkija za posmatranje po
mracenj а Sиnca. 

Naredenje za rad и tokи totaliteta snimili sи na 
magrietofon. Za posmatranje је predvideno 145 se
kunada, а ostalih 10 sekиnada ostavljeno је posma
tracima da slobobodnim O:kom pogledajи »crno« Sun
ce. То, medиtim, nije ostvareno. Pooto је magneto
foц objavio poslednje naredenje, Sunce је izislo ispod 
crnog diska! Do ovoga је doslo z.Ьog toga sto је pro
gram snimljen na magnetofon и toploj sobl, dok је 
pored instrumenta temperatura bila oko О stepeni. 
То је dovelo do zakaВnjenja magnetorfona od oko 5 
sekиnada. Isto toliko је izgиЬljeno na pocetkи totali
teta - posmatraci sи se zbиnili. 

Od svih ekspedicija koje sи se · smestile na teri
toriji Rumиnije i Bиgarske, jedino sи madarski astro
n.omi u Silistri imali potpuno vedro nebo. Nemacka 
ekspedicija od 18 clariova postavila је tri stanice oko 
mesta Tosevo - ali ni na jednoj nisи . postigli иspeh. 
Nisи imali srece ni Bиgari sa svojom ekspedicijom 
и primorskom mestи Balcik. OЬlaeno је Ьilo i и Bи
kиrestи .i и Sofij.i i tamo5nje opservatorije nisи sakи
pile nikakye naиcne podatke. 

F. Toth~ filmski snimatelj iz Bukиresta, snimio је 
na film d na magnetofon ponasanje zivotinja na jed
noj farmi gde је bllo 4500 koko5aka i petlova. Pri 
smanjenjи d.nevne svetlosti kokoske su se ponasale 
kao da ј-е vece - vratile su se и koko.Sinjac i иmiтile 
se. Petlovd su ЬШ иznemireni, ponasali sи se kao da 
predstoji napad ' ptica graЬljivica. Ро zavrsetkи to
taliteta 500 petlova kukиrekali ·su neoblcnim inten
zitetom. ·r ovo pokazиje da zivoti_nje ne оsесаји vreme 
nego da sve cine ро refleksu. 

(»Termeszettиdomfюyi kozlOny«) 
Т. D.· 

Ja.pansku sondaznu raketu »Карра-6« kao .Sto је 
poznato, "~ konstruisao је Iцstitиt indиstrijskih nauka 
Tokijskog иniverziteta, pod rukovodstvom prof. dr. 
Hideo Itokawa а proizvode је u preduzecu Fudzi Pre
sizn Mesineri и Tokijи. Ova raketa dovrsena је 1958 
g. i ispitana odnosno koriscena od strane Tokijskog 
иniverziteta od јиnа 1958. do kraja 1959. godine, na 
poligonи ovog Univerziteta и Akiti, na obali Japan
skog mora. Njena najveca prakticno dostignиta visina 
od 62 km zabelezena је pratecim radarima, prilikom 
lansiranja pod иgloin od 80 stepeni. Ona је dostignиta 
118 sekиndi posle lansiranja а vec u 260. sekиndi ро 

_ lansiranjи pala је и more, ,na иdaljenjи od 76 kт. U 
· slисаји vertikalnog lansiranja, raketa moze da do

stigne visinи od 90 kт. Raketa se sastoji iz dva ste
pena sa motorima na cvrsto gorivo - kompozitni ra
ketni barиt. Ukиpna dиZina rakete iznosi 5,6 т, tezina 
pri poletarijи 260 kg, dok је korisni teret 5-10 kg. 
Najveci precnik rakete iznosi 25 ст. 

Za prvog pocasnog clana Medunarodne astronaи
ticke akademije (IAA) izabran је, poeetkom ove go
dine, slarvni danski fizicar Nils Bor. Isto tako, ova 
Akademija koja broji 45· 'Clanova, na сеlи sa poz.n.a
tim aerodinamicarom dr. Teodorom fon Karmanom 
(SAD), kao direktorom, i prof. Ј. Peres, dekanom Fa
kиlteta naиka Univerziteta и Parizи, i dr. F. Ј. ·Ma
lina, americkim raketnim pionirom, izabrala је, ne
davno, nove clanove i to: и OdeZjenje osnovnih nauka 
- pro.f. Jиliиsa IВartelsa (Z. Nein.), prof. Dejvida Bejt
sa {Bates) (Engl.). prof. L. Birmana (Biermann) (Z. 
Nem.), prof. Sidnija Cepmena '(Chapman) (SAD), dr. 
Herberta Fridmena (Friedmann (SAD), prof. Lea 
GoldЬerga (SAD), dr. Homera Njиela (Newell) (SAD) 
i prof. Freda Uipla (Whipple) (SAD); и OdeZjenje 
tehnickih nauka - dr. Adolfa Bиzemana (Bиsemann) 
(SAD), prof. Elia Karafolija (CarafoЩ (Rиmun.), prof. 
prof. Lиidjia Krokoa {Crocco) (SAD), .ing. Krafta Eri
kea '(Ehricke) (SAD), prof. Antonija Ferija (Ferri) 
(,SAD), prof. Artura Kantrovica (Kantrowitz) ((SAD), 
dr. Majkela Lajthila (Lighthill) (EIIlgl.), prof. Morisa 
Roa (Roy) (Franc.), dr. Haиarda Sajferta (Seifert) 
(ISAD), dr. Ernsta Stиlingera (Stиhlingr) (SAD) i dr. 
Martina Samerfilda (Sиmmerfield) (SAD); и OdeZje
n:ie ЪioZoskih nauka - dr. Roberta Granpjera (Grand
г!erre) (Franc.), prof. U.S. fon Ojlera (von Euler) 

(Sved.), dr. Estona GrejЬila (GrayЬiel) (SAD}, Prot 
Tomaso Lomonaka (Lomonaco) (ltal.), prOff. Rodo}f~ 
Margarija (Margar.ia) (ltal.), dr. Hermana Sefera 
(Sch~efer) (SAD), prof. Gustava Sиberta (Schubert) 
(Aиstrija), риk. Dzona Stepa (Stap.p) (SAD), vazd. · ko
modora W. К. Stjиarta (Stewaгt) Engl.), dr. Р. М. Van 
Vulfen Paltea (Wulften Palthe) i ser Harolda Uitin
gema (Whittingham) (Engl.}. 

Osnovana 1960. .godine и Stokholmи, ova Akade
mija, prema tome, danas broji ukиpno 76 clanova. iz 
18 zemalja i sediste јој se nalazi u Parizи. · · 

Stanje satelita kosmickih raketa (5. · V. 1&61.) · 
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* Lansiran zajedno · sa . satel-itom Transi·t IIA. 

Radioveza u vasioni. - П eri pиtoyanj а и "'asionu 
radiosignali im.ajи vrlo velilki· znacaj. Роmоеџ njih se 
иspostavlja veza izmedи Zemlje i vasion:skih brodova. 
U vezi s tim postavlja se pitanje: do koje daljine је 
mogиce emitovati . radiosignal sadasnjim aparatima na 
Zemlji? F. Drake dao је sledecи vezч. izmedи daljine 
i instrиmentskih karakteristika: 

gde sи: 
1 

( д)1 11 · 
R = 8Х10-6 РеТ /s (f/B) ' 

R daljina и svetlosnim godinama na koju · se 
moze emitovati signal, 

Ре - efektivna rad.iaciona energija odasiljaca iz-
razena и vatima, · 

А - efektivna povrsina _prijemne antene и т', 
т - visak temperatиre sum.a иpotreЬljenog pri

j emnika izrazena и apsolиtnoj skaii, 
t - proseeno vreme prijema и sekundama, 
В - talasni opseg signala . и cikll sec. 

.Radiosignal poslat na Veneru 1959. imao је efek~ 
tivnu radiacionu moc od 1010 vata, i talasni opseg od 
10 eikL!sec. Americki radioteleskop od 26 m (85 sto~a~ 
raspolaze prijemnom antenom od 370 m 2

, Т m<>Ze b1tl 
nizi od 10 К, а t oko 100 sek. Zamenjиjиci ove po
datke и gornjoj jednacini doЬijamo 8,7 svetlosnih go-t· 
dina. Drиgim recima signal koji је 1959 god. posla 
na Venerи moze Ьiti registrovan na Sir.iusu radiotel€
skopom od 26 т. 

.veliki radioteleskop u Jodrell Bank-и (Engleska). 
moze da primi signale sa daljine od 10 svetlosnih .. go~ 
dina. Novi americki radioteleskop od 305 т, koJl !е 
sad gradi, doprece i- do 100 svetlosnih godina. 

(»Southeтn Stars«} 
'-. -
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Најзанимљивија звезда. - Можда изгледа мало 
qудно да се за неку звезду може реhи да је најза
нимљивија. Заиста, није мали број звезда које сво
јим сјајем, величином, масом и густином, као и чи
тавим низом многих других одлика представљају 
врло занимљиве објекте. Али, еnитет најзанимљи

. вија може да се без устручаваља да звезди Ета 
Карине. 

Ова звезда, као и цело сазвежђе, nриnада јужној 
f{ебеској хемисфери и није видљива посматрачима 
из веhег дела Евроnе, па ни нама. 

На основу разних · nроучаваља сређени су ови 
nодаци о Ета Карине: Ректасцензија звезде је · 
10h 43m.1, а деклинација: -59° 25'; за епоху 1950. О. 
Ета Карине је неnрави.лно nроменљива звезда са 
nривидном величином 1.0 у макс-имуму и 7.4 у ми
нимуму. Колебаља сјаја те звезде су врло непра
вилна. Њена удаљеност од нас је врло велика, а.hи 
мереља се сасвим не слажу. ·Према Е. Гавиоли, да
љина Ета Карине износи 1340 nарсека. Према Те

~ кериу, удаљеност је нешто ма:Ња и износи 1200 nар
сека. У сваком -случају то је Q!Громна удаљеност, 

- јер на нашем северном ~ебу од сјајнијих звезда нај
удаљенији је Денеб или Алфа Лабуда (удаљен свега 
465 светлосних година) . Највеhи сјај Ета Карине је 
достигла године 1843, љен тадашљи сјај је био 
-0.7. Из тога се да закључити, водеhи раучуна о 
удаљености саме звезде, да је љена тадашња аnсо
лутна величина била -13.0! Дакле, суnер-супер ги
гант. Њена данашња аrrсолутна величина је -5. ·у 
максимуму ова звезда врло личи на суnернову. Њен 
сnектар је особити када није максимум сјаја и noд
ceha на спектар нове звезде. За nоследљих 250 го
дина звезда је израчила енерrију у износу од 105° 
ерга. 

lja основу недавних изучаваља на Оnсервато
f рији Ла Плата, констатовано .. је да је удаЉеност 
звезде Ета Карине веhа нето што се мислило. Црема 

· мерељима Др. Ливиа Гратона и Аделе Риrнгелет, 
Удаљеност Ета Карине је 1400 парсека. 

Драzосмв Excuuzep 

Тристотинеседам,цесет година од смрти Виле
брорда. Свела. - Пре 370 година, родио се у холанд
ском граду Лајдену славни Вилеброрд Снел ван 

- Ројен, или како се на латинском зове Снелиус. 
Снелиус, мада је врло млад умро, би.ло му је свега 
зs · година, оставио је за собом видног трага: не само 
У физици, веh и _ у астрономији. Поред . физике и 
а{:трономије, он се бавио и математиком, геодезијом 
и картографијом. · 

Снелиус је оставио за собом nозна~и закон о 
nреламаљу светлости у геометријској оптици, крји 

се и данас изучава у средљим школама. 

Као геодета Снелиус је бриљантан проналазач. 
За собом је оставио једну методУ која се и данас 
често nримељује. Принцип те своје_ методе, коју је 

У nракси применио објавио је у кљизи: "Elrathostenes 
Batavus seu ·de Terrae amЬitus vera qиantitate", ова 
кљига је објављена у Лајдену 16i 7. Снелиус је први, 
nосле раз.них примитивних метода које датирају 
још из старог века, увео тригонометријску методу 
или методу триангулације. Он је прецизно измерио 

-р.азу свог система триангулације, тј. растојаље из.;. 
међу две не много удаљене тачке, које је узео за 
основно. Његова база била је дуга 328 метара. Ту 
даљину између насеља Алкмара и Бергена, Снелиус 

је nажљиво измерио noмohy · гвоздених шиnки. Хо
Јiандија је идеалан терен за таква мереља, због кон
стантно равног земљишта. 

Снелиус је рођен 1591. године у Лајдену. Био је 
nрофесор на тамошљем Универзитету. Поред кљиге 
,,Era.thostenes Batavиs", он је објавио, такође у Лај
,Цену, сnис: ":Ьoctтinae triangulOI"'Jm canooicae", го
дине 1626, када је и умро. Сама кљига · је дефини
ТИвно била, одштамnана и пуштена у nродају 1627, 
'l'ако да се ооа може рачунати као посмртно дело. 

Драzос.љав Ехсинzвр 

Probe odvajanja nosne oЬZoge vasionske sonde »Pionir 
Vl« koja treba da se ротоси rakete-nosaca »AtZas

EjЬZ« Zansira sa Кејр Kanaverala 

Radiozraeenje S~turna. - Poslednjih godina ra
riote1eskopima је konstatovano postojanje radiozra
cenja sa Veneтe, Marsa i Jиpitera, Ovi radiotalasi po
ticи od toplotnog zracenja planete i od elektriCnih 
procesa и atmosferi tog nebeskog tela. Jacina termic-. 
kog zracenja na pojedinim talasnim dиzinama zavisi 
od temperatиre i zbog toga iz njihovog merenja moze 
se odrediti i temperatиra planete. 

Avgиsta 1960. god. parabolicnim radioteleskopom 
(preenika 216 т) Пniverzitetske radiolaboratorije •.1 
Micigenu kons~tatovano је postojanje zracenja sa Sa
tuma'. Merenja su; vrsena na t"alasnoj dиZini 'Od 
3,4r5 ст. 

Merenja sи pokazala da temperatиra Satиrna iz
nosi -176°С sa greakom merenja od ±2.1°С. Ovaj re
zulta.t poklapa se, иglavnom, . sa · rezиltatima dobl
jenim opti'ckim pиtem·. 

(»Natиre«) 
т. f), 

Galaksija na daljini' od 5 milij~rdi svetlosnih go
dina. - Nedavno sa radioteleskopom и KembridZu 
konstatovano је slabo radiozracenje .iz jedne tacke 
netba. taj radio-izvor nije se mogao pr.ipisati nijed
nom poznatom nebeskom obj-ektu. · Pozvan је и pomoc 
palomarski gigantski teleskop od 5 metara, koji је 
snimio taj deo .neba. Na fotografiji pronadena је je
dna maglicasta tacka. Ovi snimci kao i radioastronom
ska posmatranja potvrdиju da se radi о jednoj eks
tragalaksiji, zvezdanom sistemи s1icnoш nasem. Iz 
radioastrooomskih posmatra•nja s1edi da је daljina 
ovog sistema 5-6 milirjardi svetlosnih godina. Prema 
tome, ovo ј е jedna od najvise иdalj enih galaksij а od 
Zemlje. 

Radi иporedenja treba napomenиti da covek tek 
od pre mШon godina zivi na Zemlji. Starost Zemlje, 
prema · najnovijim merenjima., iznosi oko 4,5 milijardi 
godina. Prema tome svetlost i radiozraci,_ koje smo 
sad иocili, krenиli sи sa te galaksije pre n-ego sto је 
Zemlja i postojala. 

(»Scien·ce«, »~let es tиdomany«) 
т. f), 

1,, 
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Simpozijum о vasionskom letenju i povratnim 
trajektorima organizovala је Medиnarodna astronaи
ticka akademija (IAA), и vre1nen:и od 19-21. јиnа 
o.g. и · Lиvsjenи (Loиveoi-ennes) kod Pariza. Na njemи 
sи Citani referati 16 nauenika i-z 9 zemalja ро slede
cim osnovnim oЬ'lastima: Trajektorije za Mesec i me
dиptanetarni let, Prelazak i sиsreti и orbltama, Ze
mlji bliski satel.iti i Dinamika zavrsnog povratka и 
atmosferи. 

))Vasionski let i Evropa« zvao se Medunarodni 
astronaиticki simpozijиm koji је organizovalo Ne
macko drиstvo za rakte•nи tehnikи i i.stra:zivanje и 
vasioni, и vremenи od 8-11. maja o.g. и Konstanci 
na Bodenskom jezeru. Nekoliko desetina vrlo aktиel
nih referata bilo је tom .prilikom · sistematizovaцo и 
sledece grиpe: Znacaj vasionskog leta i . istrazivanja 
za Evropи, Stanje naucnih i tehnickih polaznih polo
zaja za evropske napore u astronaиtici, Mogиci do
prinosi pojedinih ·evropskih drzava zajednickim istra
zivanjima i ostvarenjи vasionskog leta, Konkr.etni 
vasionsko-istrazivacki programi na evropskoj bazi i 
organizacioni proЬleпii s ti-me и vezi, kao i referati 
о posebnim oЬiastima vasion:ske tehnike i istrazivanja 
vasione. 

xrt astronauticki kongres odrzace se od 2-7. 
oktobra о. g. u Vasingtonи, sa sledecim programom: 
2. okt.: sastanak Astronaиticke akademije, plenama 
sednica IAF-e i svecano otvaranje Kongresa; 3. okt.: 
Astrodi•namika :i vodenje, Pogon и vasioni, Konstrиk
cije i Pretvaranje energije; 4. okt.: Vasionska fi
zika, Sagorevanje, Institиt za vasionsko pravo, Va
sionska medicina 1i Astrodinami.ka i vodenje; 6. okt.: 
Veze и vasioni, Vasionske letelice, plenarni sastanak 
IAF-e, Instrиmentacija i Bioastronautika. 

Simpozijum i izlozba Americkog raketnog dru
stva •nadovezujи se od 9-15. okt. и NJиjorkи na XII 

· astronaиticki kongres, pod nazivom »Izvest·aj ARS 
naciji о vasionskom letenju«. Ova najveca astronaи
ticka prired:ba u SAD odrzava se и prostorijama nju
jorskog Kolizeuma koji raspolaze kako dvoranama 
za predavan.ia, tako i salama za -izlozbи и kojoj se 
ocekuje veliko исеsсе predиzeea koja rade na ra
ketnoj i astronиtiCko.j tehnici. 

Evropski simpozijum о vasionskoj tehnologiji or
ganizovaJo је и Londonи, 26-28. јиnа, Britansko me
duplanetno drиStvo. Prva dva dana blla sи posve
cena citanjи oko 2Q naиcnih radova, dok је treCi Ьiо 
posveeen diskиsiji о razlicitim proЬlemima. Oilj ovog 
Simpozijuma је Ьiо da privиce paznjи na sledecз: 
Виdисе tendenci..je razvoja и vasionskom IetenjЩ sa 
posebnim osvrtom na moguchosti Zap. Evrope, zatim 
na prim-enu vasic:>nske tehnike na civilnom роlји i 
иtkaj vasionske tehnike na sadasnji stepen razvoja 
indиstrije, obzirom na njene politicke i ekonomcзke 
aspekte. . 

Eksplozije na Suncu uticu na putanju · vestackih 
satelita. - 12. noV>embra 1960. god. aktivnost Sunca 
~ila је izuzetno velika. ZЬog toga dva риtа se pove
cao otpor sredine na americkt iЬalon-satelit Eho I 
(preenika 30 m), koji је krиzio na visini od 1500 ·km 
i tokom nekoliko dana, dok sи trajale eksplozije: 
ostao na istom ni.voи. 

Slicna pojava primecena је i kod treceg sovjet
skog sputnjika. Povecanj-e otpora posledica је pove
canja gu;stine sredine и kojoj se satelit krece. Prema 
dosadasnjem znanjи gиstina gornje atmosfere zavisi 
od aktirvnosti Sиnca ~- paralelno opada i1i raste. 

Cestice koje napиStajи Sиџсе za vreme eksplo• 
zija zagrejи atmosferu Zemlje zbog cega nastиpa in
tenzivno strujanje uvis. Usled toga povecava se gи
stina vrlo retkog vazdиha и kojoj se krece satelit. 

U poslednje vreme intenzivno se radi na иpozna
vanju nacina kretanja, u unиtrasnjosti Sиncevog si
stema, zracenja i cestica oslobodenih za vreme Sun
cevih eksplozija i kako oni иtiси na zivot na Zemlji. 
Vec se odavno zna da nabljene cestice ometajи radio
Yezи na Zemlji. 

Iz sakиpljenih podataka sa satelita Eho r; :Щks
plorer VI, VII i Sputnjik III zakljиcиje se da naelek
trisanost spoljnog Van-Alenovog prstena povecava se 
i 1000 риtа и . odnosи na normalni nivo za vreme Sun
cevih eksplozija. 

(»Science News Letter«) 
Т. D. 

Vodena para na Marsu. - Sva spektroskopska 
ispitivanja sa ciljem da se konstatuje i izmeri ko1i
cina vodene . pare na Marsи dala su negativne rezui
tate i iz toga је izveden zakljucak da na Marsи ne 
moze Ьiti vise vodene pare od 0,035 g na kvadratni 
santimetar. 6 ovom .proЬiemи govo.rio је С. Sagan na 
decembarskom sastanku Americkog astronomskog 
drиstva i dao neke nove podatke. 

Vec se odavno zna da је posmatrana temperatura 
Marsove povrsine za 30 stepeni veca od temperature 
jedne Sиncem obasjane planete Ьеz atmosfere na toj 
istoj daljini. , Ova razlika me>Ze Ьiti prouzrokovana 
postojanjem иgljendioksida i vodene pare и Marsovoj 
atmosferi i и.sled .infracrvenog zracenja povrsine pla
nete. Kolicina иgljendioksida је poznata а i zra~enje 
se moze odrediti, tako da Sagan dolazi do zakljиfka 
da је kolicina vodene pare izmedи 0,02 i 0,002 g na 
cms. · 

Na osnovи podataka sa polarnom kapom moze se 
naCiniti joS jedna procena. Ovaj metod daje 0,01 g. 

Sagan srnatra da се se vodena para na Marsu 
direktno meriti ako se osetljivost sadasnjih infracrve
nih . spektroskopskih metoda poveca 1Q риtа. Ovo се 
blti mogи6e ostvariti ako se posmatranja budи vrsila 
visoko iznad Zemljine povrsine. 

Sagan pretpostavlja da је i pri ovako .maloj ko• 
licini vodene г.аrе mogиcan zivot, jer takvih primera 
ima i na Zemlji. 

()>Sky and Telescope«) 
т. f>. 

Двестадес'ет rодина од одређиваља . Месечеве 
параЈiаксе.- Требало је да прође читав низ векова 
од Хиnархове методе за одређиваље Ме~ечеве ~ара
лаксе до средине XVIII века, да би се nозавила Једна 
нова и знатно боља метода за то израчунавање. Ме
тода се зове Лакај-Лаландова, јер су је та два 
астронома Први nут nрименила. 

Николас Луј де Лакај, био је француски астро
пом и оnат. Рођен је године 1713, а умро је године 
1762. Он се године 1751. налазио у Јужној Африци, 
на рту Добре Наде, где се бавио цртањем карте 
јужног неба. Он је многим сазвежђима јужне хеми
сфере дао називе, од којих је известан бЈ)ој и данас 
остао у уnотреби. Он је био тај који је унео и ова
кве називе међу имена сазвежђа: Телескоn, Шестар, 
Микро·скоn, Хемиска Пеh, Ваздушна Пумnа итд. Том 
nридиком он се nозабавио и одређиваљем Месечеве 
nаралаксе. Како се меридијан рта ДОбре Наде без
мало поклапа са меридијаном Берлина, астроном 
Лаланд, који је тада био у Берлину, прихватио се 
nосла око одређиваља nаралаксе Месеца, јер за љи
хову методу је nотребно да има два nосматрача .на · 
разним географским ширинама. 

Жозеф Жером Лаланд, француски астрстом, 
рођен је 1732. године, у Вург ан Бресу, а умро 1807. 
године у Паризу. Био је врло nознат аетроном по 
своiим многобројним радовима и списима. Од године 
1795. био је директор Париске Оnсерваторије. На
nисао је значајно дело: "Астрономија", у три тОЈt!а 
и "Астрономска Виблиогnафија". Прву књигу зе 
објавио 1792. године, а "Библиографију" је nочео 
да објављује у 1803. години. · 

Метода којом је Месечева паралакса биЛа одре-
ђена је тригонометријска и врло једноставна. · 

Pe~v лтат њихових nосматоања за Месечеву пара-
. лаксу је износио: Р = 57' 4".7 (rде смо са Р обеле
жи.ли Месечеву nаралаксу) . Овај резултат је .вР~0 
ЈТобар . јер се у односу на данашњи разликузе за 
2".4. Да:нашњи резултат за Месечеву nаралаксУ :из
носи: 57' 2".3. 

Драzос.ља.в 
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Najnovija izucavanja mase magline МЗl. - Ako 
zna:mo daljinи neke spiralne magline, njena masa 
moze da se izracuna iz radijalne brzine rotacije cen-
tralnih delova magline 1i, spoljnih spirala. . 

Pr-ye takve radove је izveo pre dvadeset godina, 
poznat1 astronom N. W. : Babkok. Od tada ра ·nadalje 

' Н. U. Маја! i neki drи.gi astronomi sUJ detaljno pro
ucavali rotacijи magi.ine М 31, Ш nama najЬlize ma
.e:line koja se · nalazi UJ sasvezdи Andromede. Iz poda
taka о rotaciji oni sи izveli racun za masи magline. 
U toku poslednjth nekoblko godina istiш proЬiemom 
sи se bavili holandski radio astronomi. 1 

Dzon Brandt, sa Jerksove Opservatorije, predиzeo 
је posao oko rezimiranja svih dosa.dasnjih podataka. 
PrimenЮ је neke specijalne m-etode za slиcaj jako 
spljostenih ~istema. U martovskoj svesci (1960.), Astro
fizickog .Zиrnala {Astrophysical Joиrnal) on је izle>Zio 
rezиltate svojih ispitwvanja i pokazao velikи podи
darnost svojlh rezиltata sa rezultatima petorice naitc
nika, koji su se bavili tim · proЬlemom pre njega. Ako 
se иzme za daljirш AndroпiecHne magline iznos od 
600.000 parseka, onda se masa te inagline krece iz
medu 3•50 i 400 blliona Sиncevih · masa. 

»Sky and Telescope« 
Vol. ХХ, No. 3 &pt. 1960. 

Dragoslav Eks-inger 

Superova zvёzda u maglini М 85 u sazvezcJu Bere-
~ nicine kose. - Н. S. Gejts sa Palomar Opservatorije 

i L. Rozi1no iz Asiagoa u Italiji, odkrili sи nezavisno 
jedan od drugoga slabи supernovu zvezdи и sazvezdи 
Berenici11e Kose. Та sиpernova se nalazi dva lиcna 
mi:nиta od centra magli:ne М 85. Ova elipticna magli
na је obelezena i pod brojem NGC 4382. Gejts је 
opazio zvezdи 15. janиara, а Dr. Rozino 18. januara. 
Prema arhoivi Palomarske Opservatorij·e, saznajemo 
da је ta zvezda Ьila slaЬija od 17,5. prividne velicine 
na snimku od 2Q. novembra proSle godine. Mesec da

" . na kasnije, ona је blla vec 12.. prividne veИcine. Kada 
је pronadena, maksimиm sjaja је Ьiо vec prosao i 
zvezda је Ьila 14. prividne velicine. Njen spektar је 
·osmotren .i na Palomarи i и Asiagou, ali se opisi ra
zlikuju. 

»Sky and Telescope« 
Vol. XXI, No. 4. April 1961. 

Dragoslav Eksirnger 

Најудаљевије сјајне звезде. - На обе ~ебеске 
хемисфере има 84 звезде, које су сјаiније од 2.6 при
видне величине. Како има 89 сазвежђа, то би апрок

. симативно значило, no једна сјајна звезда на са
звежђе. Разуме се, да у ствари таква родела није 
тачна, јер има сазвежђа у којима има и више од 
nола туцета сјајних звезда. Такво је на nРимер, са
звежђе Ориона, у коме има 7 звезда сјајнијих од 
2.6 nоивидне велИЧИ1Не. 

Нас интересује, да ли су увек најсјајније звезде 
у исти мах и најближе? Од ових, које су наведене 
као најсјајније, добар број није тако далек, ако 
узмемо у обзир астрономски термин "није далеко". 
Ако дефинишемо блиске и ближе звезде као све 
оне чија nаралакса не nрелази 250 светлосних· го
дина, онда сасвим мали број звезда, од горе наве
дених, прелази ту границу и сnада у ранг удаље

них звезда. Износ од 250 светлосних година је узет 
из nосебних разлога, јер се показао врло згодан. 

Звезда које су удаљеније · од 250 светлосних го
дина има свега: 19, све остале су ближе. Што је врло 
карактеристично, 15 оД њих се налазе на јужној 
Небеској хемисфери, а само 4 су северно. Те четири 
су: Денеб, Ветелгез, Садр и Минтака (која је без-
мало на самом небеском екватору). Најудаљенија 
звезда од свих 19 је Ета Карине, о којо1 је nосебно 
Речено на другом месту. Одмах за њом, по удаље
ности долазе ове звезде: Дзета Пуnис 815 светло
сних година, Каноnус 650 св. год., Саиф 545 св. год., 
Исто толико и Ригел. 
· Осталих десет су: Бета Круцис, Адхара, Еnси
Јiон Карине, Мира Цети, Алнилам, Весен, Алнитак, 
Вета Груис, Алудра и Гиртаб. 

Драtос.ља.в Ексип~ер 

Dvesta devedeset Cetiri hiljade meteora. - Pre
bro~avanje meteorskih objekata koji su se pojavili и 
pe~odu od 1901. do 1958. godi.ne preduzeo је Dr. с. Р. 
01Ivier, Ьivsi direktor Flf!иer i Kuik Opservatorije u 
SAD. On је prikupio . podatke .i prebrojavanja stotina 
astronoma., koji su vrsili posmatranja и svim kra
jevima sveta. Na osnovu tog oblmnog mat·erijala Dr. 
Oli~e! је sast~vio op.sezne taЬlice iz kojih se ~ogu 
dob1t1 prosecш podac1 о Ьrоји meteora za svaki cas 
svake noei, u tokи godine. . . . ' 

. Vodee~ racиna о izvezbanosti posmatraca i smet
~зama kOJ~ proиzr~kи:ju sjaj Meseca i izmaglica, on 
Ј~ dodao 1 korekcюne kolone u taЬlicama. Prema 
nзegovojv izj~v~, d~finitivne aproksimacije se odnose 
na ono st-<;> Ь1 ъzvezban pos-matrac video pod idealnim . 
ok?lnostima. Razlika izmedи idealnih i dobljenih 
pr1marnih vrednosti је oko 25%. ' 

. . Kat~og. Dr. Oliviera је objavljen u »Smitsonija:n
skim Prilozima Astrofizici«, sveska 4., br. 1. 

»Sky and Telescope« 
Vol. ХХ, No. 4. Oct. 1960. 

Dтagoslav Eksingeт 

Bihliografija 
Prikaz knjige М. Butorca: »Umjetni sateliti i kozmicke 

rakete«, Znanje, Zagтeb, 1960 

U »stara vremena« astronaиtike,tj. jos prije dese
tak godina, morali su pobornici astronaиtike иloziti 
dosta trиda da twjere svoje sиvremenike о tоше da 
Ы ~~jetni ~emljini sateliti .i kozmicke rakete m~gle 
pruz1tl nawc1 mnoga znacaзna saznanja о svemi.rи. 
Danas, medutim, vise nitko ne sumnja, da su и tokи 
posljednih godina ostvareni izvanredni иspjesi na po
drиl(:jи otkrivanja tajni svemira. 

Isto tako је danas mnogima jasno, da је doga
daj od 4.Х.1957., kada је s teritorija SSSR-a Iansiran 
)>Spиtnik I«, doi.sta oblljezio pocetak nove ere и histo
riji civШzacije. U kratkom vremenskom periodu na
kon tog dogadaja ostvaren је upravo ·nevjerojatan ra
zvitak naиtke i tehnike na роdrисји istraiivanja sve
mira s роmоеи umjetnih nebeskih tijela. U tom 
vremenи је astronaиtika to1iko Шlnapredovala i toliko 
}е novih otkrica na tom роdrи~ји izvr8eno, da se u 
posljednje vrijeme sve vise osecala potreba za jednim 
popиlarnim i saietim prikazom tih najnovijth do
stignиca . 

Кnjiga » Umjetni Zemljiiii sateЦti i kozmicke ra
kete« zadovoljava upravo tи potrebи. U njoj aиtor, 
nakon- uvodnog dijela, и kojem su obradeni osnovni 
pojmovi о prirodnim silama, sto vladajи u svemirи, 
kao i о pri:r;odnim nebesk1m tijeHma naseg Sиncanog 
sistema, iznosi historijski pregled razvoja astronaи
tike. 

U knjizi sи zatitn na pregledan i zanimljiv na~in 
opisana sva najznacajnija dostignuca u istrazvanju 
svemira, koja su ostvarena u toku prve tri godine te 
najnovije epohe и povijesti covjecanstva. Кnjiga sa
drii podatke о glavnim tipovima sovjetskih i americ
kih umjetnih Zemljinih satelita i иmjetпih sateloida, 
koji su do kraja 1960. lansirani и svemirski prostor. 
u dnevnoj stampi, ka-o i u casopisima za populariza
cijи nauke i tehnike, pojedini proЬlemi i do.stignиca 
iz ovog podrиcja, u vecini slucajeva, nisu obradeni 
dovoljn-o jasno i opsirno. Aиtor је иspio ne samo da 
na pristиpacan nacin detaljnije iilformira citaoca о 
najvaznijim rezultatima, n.ego i da izloii proЬleme, 
koje sи rjesavali i jos i dalje r}esavaju иcenjaci i in
zenjeri и teznji, da Ьi covjek jednog dana mogao 
»alwnirati« na Mjesecu odnosno pristati na Venerи Ш 
Mars . 

Knjiga је pisana zivim i tecnim stilom. Ona се, 
bez sиmnje, zadovoljiti zelje citalacke pиЬlike, kојэ 
zeli . da se iz poиzdanog izvora иpozna s najnovijim 
dostignиcima astronaиtike. Time је ·ispunjena jos je
dna · praznina и nasoj nau;Cno-popularnoj literaturi. 

D. В. 
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Popularna nauka 

Radnicki иniverzitet - Serija Astronautika, izd. 
»Rad«, Beograd (1960.) 

Mihailo Velimirovic: Nebeska tela i ciljevi prvih 
vasicinskiђ. letova 

Dr. TattюmLr Andelic: Medlll/plaln.etno putovanje 
Vladiilmi!Г Ajvaz: Pogoo vasiюlllSkih brodova · 
Miroslav Boras- Stevan Roglic : Vasionska orиzja 
Vladimir Gencic: Konstrukcija vasionskih letelica 
Milivoj Jиgin : Vestacki Zemljini sateliti 
Aleksandar Ko~tic: Radio-veze и astronaиtici 

У давној прошлости скоро сви народи видели су , 
у природним Појавама нека надприродна бића, бо

гове, демоне, духове. У дрвету и животиљи, реци и 

мору, У облацима, Сунцу и звездама, , становао је, 

мишљаху они, неки дУХ, невидљив али моћан, који 

љима управља. Уствари, у машти ондашњих људи 

и мртви предмети, камен или . Месец, били су · живи. 
Тако су биле антропоморфизоваве и многе ·природне 

nојаве: дан, ноh, време, гром, муња, светлост. 

Због · веома рано уоченог значаја за земаљски 

живот, Сунце је било пред~ет поштоваља и култа 
код скоро свих народа. У љему се видео један од 

најмоhнијих богова, често врховни бог или син вр

ховнога бога. Али док је врховни бот, обично бог. 

неба, био више апстрактно биће, без одређених 

функција, бог Сунца, који се јавља као љегов син 
и заменик, претставља јасно дефинисано божанство. 

О љему nостоје митови и легенде, љему се приносе 

жртве и упућују . молитве, а . за узврат се од љега . 
очекује добра летина и плодНост стоке. . 

Са Сунцем су довођене у везу и многе друге по

јаве : дан и ноh, rодишља доба, светлост и топлота, 

огаљ, Месец и звезде. Пошто су у свима љима ви

ђена божанска бића- у оДређеном стуцњу развоја 
људскот облика. - то је, сасвим nриродно, дош.ло , 
ДО МНОГобројних легенди у којима се антропомор
физоваtНе природне nојаве појављују са људским 

тежњама, врлинама. и манама, уплетене у изразито 

људске догађаје. И у овим · легендама управо Сунце 
и божанства која су с Њиме у вези обично уживају 
првенство; 

Једна од личности у тесној вези са Сунцем, 

према старим религијама, јесте Зора. Грчка Ере, 

римска Аурора, индуска Ушас, замишља се обично 
као млада девојка или жена, а у легендама је по 

правилу Сунчева сестра, заруЧН:ица или невеста. 

Тако је ~екада било и у Срба. У сачуваним народ

ним песмама и приповеткама говори се о девојци 

која се назива Сунчевом ·сестром или невестом, не

кад посестримом, а за коју понекад није сасвим 

јасно да ли претставља антропоморфизовану Зору 

Dr. Marko Janjic: Covek и vasioni 
Stevan Korda: Ekspedicije na M·esec, Mars 

neru 
Vladislav Matovic: Let ka zvezdama 

N aucna jantastika 

М. Bjazic- Z. Fиrtinger: Svemirska nevjesta izd 
»Epoha«, Zagreb (1960.) ' · 

John Wyndham: Neman se bиdi, izd. »Epoha«, Za- · 
greb (1960.) . 

Charles Chilton: Crveni planet, izd. »Epoha«, Za
greb (1960.). 

или Даницу (Венеру). Она се сада крије под бе31На

чајним именима неке Јаље и.r.t1 Босиљке, или је без- · 

имена девојка, али пажљивим испитиваљем више 
извора и података, као и поређељем са одrоварају_д 
ћим личностима у митовима других народа, нама. 

блиских, није теШко установити да је у питању 

З ора. 

* 
"Женидба Милиhа барјактара" свакако се може 

уврстити међу најлепше песме нашега народа. Осе

h.ајна и мисаона, она је занимљива и за стару 

српску митологију, јер се у љој крије легенда о 

сватовима _некадашњег бога · Сунца и 'Зоре. Зато и 

астрономи треба на љу да обрате пажљу. 

Идуhи постепено за стиховима покушаhемо да 

изнесемо на видело оно што је из прадавнина остало 

у песми сачуван о, али скривено од првог погледа,. 

Одмах he се нагласити да се под именом Милића 
барјактара крије Сунце, односно некадашљи б~r 

Сунца, а љегова заручница Љепосава је давнашња 

богиља зоре. · 

Да би нашао према себи девојку, Милиh оби
лази З.емљу и градове "Од истока паке до запада", 
али ниједна није према љему. Бот се, разумљиво, ' 

не може оженити било којом девојком, али за tНас је 
важније то, што он обилази Земљу од истока према 

западу, дакле као Сунце, које само, у једној другој 
песми (1), каже такође да цде од истока до запада. 
То што се у нашој песми Милиh - Сунце назива 

јунаком, можда није нарочито карактеристично, алИ 
вреди напоменути да се и другде Сунце назива ју-
наком (2). -

( 1) "Пут Сунца", Рајковиh Ћ., Срnске народnе 
песме (женске) већином у Славонији, Нови Сад _ 
1869, 140. . 

( 2) "Сунце се разболело", Ристић К., Срnске па
родне nесме nокуnљене по Босни, Београд 1873, 11; 
упор. Псалми 19,5. 
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Онда једнога дана Милиh срете војводу Малету 

и овај му препоручи за жену кhер Вида Маричиhа, 

у Заzорју покрај мора. Не мора је просити, веh нека 

одмах куnи сватове и иде по девојку којој надалеко 

. нема равне, а и Вид одговара љему и љеговоме дому. 

Име Вид свакако није случајно дато девојчином 
оцу. Оно намах потсеhа на белоz Вида из ј е дне друге 

песме (3), коледске, која се пева на· Божиh, о зим

ском солстицију, када се, по миту, Сунце враhа из 

~ољега света, односно поново рађа у свом јеДно
годишњем животу. Име Вид је скраhено од Свето

вид, а он је код старих Словена био бог разноврсних 

функција -бог рата, плодности, прорицаља, дољег 

света и Сунца- који се у Срба јавља и под именом 

Дабог (4) . У сачуваним народним умотворинама Да

бог је личност која носи Сунце. Он је дакле бог 

Сунца, што многе појединости о љему довољно јасно 

потврђују. Вид из поменуте песме је, према томе, 

сунчано божанство, као и Милиh, па је зато љегова 

кhи достојна овог последљег. 

Вероватно нИ:ј'е без значаја ни податак да Вид 
има дворе у Загорју, украј мора. Према многим срп

. ским народним песмама, па и неким приповеткама, 
Сунце излази иза планине или залази за планину (5), 

а то мора бити једна од митских планина које, према 

~ народном . схватаљу, држе небо, ма да не треба са

свим искључити ни везу са Рипском Гором која за

клаља Сунце ноhу, а налази се на крајљем северу 

- учеље које су бранили неки класични и црквени 

писци. Може се још додати да су Грци замишљали 

да Еос долази иза мора, где је љен и Титооов двор, 

па отуда и ~Видов двор у близини мора. 

:Милиh послуша nријатеља и са сватовима од

лази Виду, који пристаје да му да своју кћер Љепо

саву. Кад су је браhа извела, "Кроз мараме засиј~љо 
лице" и сватовима засенило очи, а Милић пита 

њену мајку да ли ју је од злата сал:Ила, или од 

сребра сковала, или од Сунца oтe'.ria, или ју је Бог 
од срца дао? . Мајка каже да је девет таквих кћери · 

"' имала, осам њих удомила али ниједну није похо
дила, јер су урокљиве, па их на путу} "устријели 

стр'јела". 

Зора је, наравно, светла. Зато јој лице сија и 

засељује сватове, који нису друго до звезде, звезде 

које бЛеде када се појави зора, те их она засељује. 

Реч зора потиче од словенског корена зьр, што 

" значи светлети, блистати (6). У класична времена 

она се замишљала са круном од зракова на глави (1), 

као зрачна богиља, носилац светлости. 

Даље, с обзиром да је злато код нас симбол 

Сунца, и Зора која му је толико блиска такође је 

Грчи и римски песници замишљаху да су . 
очи, љене ципеле, кола и узде од злата (8), 

( 3) Вук, Песме V, бр . . 164. 
( 4) В. о томе: Чајкановиh В., О српском врхов

иом боzу, Посебна издања 132, Београд 1941. 
(5) Српски етнографски зборник LXIII, Београд 

1951. 
( 6) Machal Н., Nakres sZovanskeho bajesZovi, Pra

ha 1891, .56. 
(1) Paиly-Wissowa V, 2, 2667. 
(8) IЬid. 

а Словени да седи на златној столици (9). Помиње се 

и Зорин двор од позлаhеног сребра (10) . Наставља

јуhи традицију, и наши песници Г<?ВОре о Зориним 

златним кључевима (11), златној коси и постељи (12). 

У српси:ој народној кљижевности такође постоје 

с~омени да је ·зора у вези са златом: Босиљка, Сун

чева сестра, прави ките од г.Лата (13), девојка злат

них руку са три златне јабуке такође је Сунчева 

сестра (14), затим девојка златне косе (15), девојка 

која се позлати у доњем с13ету из којега · излази на 

златноме кољу (16), па и младиh Зорило који из до

љега света износи златну јабуку - Сунце (17) . 

Пошто је светла, Зора може бити и беле боје

за што такође има примера код старих песника -
па отуда ваљда и питање Милићево да није Љепо

сава од сребра скована. Разумљиво је и љегово 

питаље : није ли она од Сунца отета, јер Зора је у 

најтешљој вези са Сунцем и разним сунчаним бо

жанствима, као љегова весница и претходница. 

Милиh, по обичају, добија дарове: од пунице 

злаhеnу кошуљу, а од таста врана коља без белеге, 

заузданог позлаhеном уздом, на коме је покривач од 

скерлета златом извеsен, са , златним китама, а уз то 

и позлаhен шестопер. 

С обзиром да је злато симбол Сунца, као што је 

напред поменуто (18), јасно је да :М:илиh, који добија 

на поклон -толике златне предмете, претставља сун

чаног јунака, што he се из каснијег излагаља још 
јасније видети. 

Ту је и кољ. У српској митологији Сунце иде 

преко неба 'На кољу. Златни крилати коњ који на 

заповест цара дољега света као ветар износи Би

серка на овај свет (19), може бити само Сунчев кољ, 

исто као и златни кољ кога чува старац у дољем 

свету, у деветој, забраљеној одаји (20), да не наво

димо друге примере. Коља је имао и Световид, и он 

се чувао у љеговоме светилишту на Рујну (21), а срп

ски Божиh, такође бог Сунца, долази на кољу (22). 

Постоје и други случајеви у којима се изречно вели 

да Сунце иде на коњу (23), или пак коља има Пан-

(9) Machal, 1. с . 

(10) CommeHn Р. , Nouvelle mythoZogie grecque et 
1'omai'1t.e, Paris, 1907, 100. 

(11) ГундУЛИh, Осман, XIX, 249. 

(12) Грчиh Миленко Ј. , нПролетља зора". 

(13) Вук, Песме 1, бр. 233. 
(14) Вук, П е сме 1, бр. 232. 
(15) Вук, Приnоветке, , бр. 16; Bosanske narodne 

pripovijedke, 1, Sisak 1870, br. 26. 
(16) Шаулиh Н., Српске народне приче, 1, 11, 

Београд 1925, 43-44. 
(17) Николиh А., Српске народне приnоветке, 

Београд 1889, 88-104. 
(18) О томе в.: Српски етtНографски зборник 

LXIII, 70-71. . 
(19) Српски етнографски зборник LXI, Београд -

Земун 1927, бр. 12. 
( 20) lbld., br. 53. 
(21) Leger L., Словен.с·к.а митолоzија, Београд 1904, 

91. 
(22) Вук, Пе.СЈtе V, бр. 207-210. 
( 23) .Рајковиh, l.,c.; БРАТСТВО Vl, 1894, 292; На

родне песме XIII, Београд 1925, 74. 
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телија који, по једној приповетци, носи Сунце (24
). 

Мало је необично што је кољ црн, јер би се пре 

очекивало да кољ божанства светлости буде бео. 

Уколико се не ради о познијој песничкој измени, 

када се заборавило о чи:јем се кољу ради, може се 

nомишљати да је у овоме случају кољ црн зато што 

Сунце долази на љему из дољега света, што he · се 

још једном истаћи. Уосталом, постоји још један 

пример, у једној коледској песми, да Божиh. као бог 

Сунца долази на враноме кољу (25). 

Кад сватови са девојком дођу у гору, стиже је 

урок и она се пожали деверу: 

Јарко · ми је омрзнуло Сунце, 

Л црна ми земља омиљела ... 

Скидоше је с коља и чим су је спустили · на земљу, 

она издахну. 

Зашто је Зори, Сунчевој заручници, омрзнуло 

Сунце? Не треба изгубити из вида да ј е З ора само 

део дана, од nојаве Данице- каЖу неки- до из

лаза Сунца. Чим се С~е појави, престаје зара, од

носно као антропоморфизована личност умире. Оту

да је Сунце уједно и неnријатељ Зоре, сiна га се 
плаши, јер кад је сустигне на истоку доноси јој 

смрт. Сунце и Зара су заједне целе ноhи, путују 

испод Земље, али кад Сунце изиђе на небо, Зара 

мора умрети. 

Док Милић оплакује заручницу, сватови је са

храљују "Откуда се јасно Сунце рађа", rюшто су 

је посули грошима и дукати.м.а. 'Зара треба да буде 

покривена златом,као она девојка која на златном 

Сунчевом кољу излеће из дољега света (26). Важан 

је и nодатак да се Љеnосава сахрањује на истоку, 

но о томе касније. 

.Пошто је девојка сахраљена, сватови наставЉају 

пут како који може, а Милић како кољиц може: 

Пошто је Милић Сунце, љегов кољ брзо прелази 

преко неба и он стиЖе своме двору на западу. Мајка 

га дочекује, стере му постељу, он се спушта на љу 

и умире. Умире дакле и Сунце, али увече, на за

паду. Дуго је Милић лежао док су сватови стигли, 

а онда и љега сахранише "Куда јарко с.м.ирује се 

Сунце". 

За овај nоследљи стих није потребно нарочито 

објашљеље. Сунце на западу залази, дакле умире 

када се замишља као личност. Према египатској ре

лигији, на западу се налазило nодземно царство 

смрти којим влада Озирис, или nак дУШе иду . у 
земљу блажених на крајљем западу где је госnодар 

бог Сунца Ра (27). Сунце, међутим, и после спуштаља 

на заnадУ не задржава своје кретаље. Оно живи у 

свету мртвих и светли им, а само за становнике 

Земље је умрло: док је на небу оно је Ра, а кад про-

( 24) "У рају и паклу", БОСАНСКА ВИЛА 1887, 
13-14. 

(25) Српски етнографски зборник 1, Београд 
1894, 160. 

(26) Шаулић, о. с., 43-44. 
( 27) Ay.m.aтd - AuЬoy-er, L'Orient et la Grece an

tique, Paris 1953, 80; А. Krappe, Mythologie univer 
selle, Paris 1930, 364. 

лази исnод Земље, од запада према истоку, оно је . 
Озирис (28) Слично и код Халдејаца· : душе умрлих 

одлазе у подножје велике планине на западу, иза 

које залази Сунце, и ту улазе у мрачни свет мр

твих (29). Отуда и Гилгамеш путује на запад и хоће 

да nређе nреко мора, иза nланине Машу, али ово 

море "нико никада није прешао сем Шамаша, Сун

ца" (30). Познато је да су и Острва Блажених ста7 
рих _Грка · била у Атлантском Океану, на крајљем 

западу ондашљега света (31), тамо умире и Херакле, 
који је такође сунчано божанство. Стари Келти и 

Гали такође су веровали да је свет мртвих •на да

леком заnаду, иза Океана, тамо где залази односно 

умире Сунце. Код Срба такође има спомена да се 

свет мртвих налази на западу (82). Отуда, дакле, и 

Милић-Сунце одлази на запад и тамо умире. 

Остаје сама Милиhева мајка, која тужи за 

сином: 

Када буде на западу Сунце, 

Тад' излази Милићева мајка, 

Па говори, а за СунЦем гледа: 

"Благо мене и до Бога мога! 

"Благо мене, ето сина мога ... " 

Али сина нема. 

Када буде на истоку Сунце, 

Изилази Милиhева мајка, 

Сунце гледа nаке nроговара: 

"Благо мене, ето ми ~ашице . . . " 

Нема ни снахе. 

* ' 
Вековни утицај хришћанства сузб:Ио је нека

дашљу религију, забранио је спомиљаље старих 

богова и учинио .да се многи митови забораве. Али 
неки од љих остали су у усменим предаљима, више 

или мање измељени. Место догађаја је друго, лич

ности се друкчије зову, има нових примеса, неки 

стари мотиви су заборављени а нови додати, али 

мит и даље живи. Покушајмо да га реконструишемо 

из оних nодатака који стоје на расnоложељу. 

Треба поhи од тога да је бог светлости ист~

времено и бог дољега света, јер по староме схва

таљу, оно исто Сунце које прелази дневни лук своје 
nутање по небу, ·nролази ноћу исnод Земље и оба
сјава свет мртвих, који се тамо замишља, а У који · 
се улази на заnаду. Божанстава светлости и Сунца 
може бити више. Нека су више апстракТ'На - овде 
Вид-Световид који унеколико одговара грчкоме 
Аnолону - а друга тешље nовезана са небесКИМ 
телом, Сунцем, - у нашем случају Милиh, који 

( 28) Maspero G., Histoire ancienne des peuptes 
d' Orient, Paris 1897, 43. 

( 29) IЬid., 162. 
(ЗО) Virolleaud Ch., Legendes ~е Babylone et de 

Canaan, Paris 1949, 47-48. · . . 
(31) Чајкановић. Б., "Дољи свет код старИх", .. 

СРПСКИ КЊИЖЕВНИ ГЛАСНИК 1926, . XVIII, 7, 
521-522. 

(32) В. Српс~и етнографски зборник LXIII, 52-53. 
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личи на Хелија, јер nретставља само Сунце, односно 

управља љеговим кретаљем. Под Милићем се веро

ватно скрива Дабог, епитет . Световидов који се из
двојио у самосталну личност, јер он има за дужност 

да носи Сунчев котур. Као врховни бог Срба, он је 

био највише nоштован, па је nосле nобеде но-ве вере 

било . забраљено изговарати и љегово име, сем у зна-

чељу . ђаво. 

Зора мора битИ у најтешљој вези са Сунцем. 

Она је то у физичком свету, па и у митском. Зато 

је у нашој nесми кћи једног и заручница другог 

сунчаног божанства. Пошто ј е З ора имала маљу 

улогу у старој религији, није била предмет тако 

оШтрих наnада хришhанства. Отуда јој је име, које 

истовремено означава и природну nојаву, остало до 

данас са"ttувано и уnотребљава се као лично име. У 

народним песмама и приповеткама она се не назива 

правим именом, јер би се у томе случају јасно ви

дело да се ради о божанству. 

Остале личности у nесми маље су значајне, а 

и нејасније, Делом ваљда и касније дода те. Мили- . 

hева мајка би могла бити царица небесна, nошто је 

Сунце, nрема другим изворима, син цара или бога 

неба, а можда је персонификација сумрака или но

hи . . Сватови су очевидно З1Везде. У народу се зн~ 
да су звезде и даљу на небу, али се не виде. Отуда 

сватови прате Сунце и · 'Зору када излазе из Ви

дових двора, а кад Зора умре, сватови заостају, не 

виде се, и Милиh-Сунце иде сам преко неба. Када 

пак он умре, зађе, сватови се опет nојављују, стижу 

на запад. 

. ____________ бt 

У nесми је, nрема томе, описан једнодневни жи

вот Сунца који се завршава nривидном cмp.fiy, за

ласком, љегов вечни ход, кружеље по небу и испод 

Земље. Али док је Сунце вечно, љегова заручница 

зора свако јутро умире, јер по дану не иде са Сун

цем. Зато Вид има много кhери, па свакога дана 

друга nолази са Сунцем и умире на путу погођена 

стрелом, првим Сунчевим зраком који се nомоли на 

хоризонту .. 

Легенда би, дакле, изгледала овако: 

Сунце за звездама nролази ноћу испод Земље 

и долази у дворе Видове на истоку. Вид му даје 

своју кhер Зору и златне дарове. Небесна свадба 

затим nолази на пут nреко неба, појављује се на 

хоризонту. Тада Зора осећа да јој је омрзнуло Сунце 

и убрзо потом умире од љеговог nрвог зрака, а зве

зде бледе. Само Сунце јури преко неба на своме 
кољу, долази до двора на заnаду, па ту и оно умире 

заласком за хоризонт. Када је Судце зашло звезде 

се nоново nојављују, да би га пратиле на новоме 

nуту испод Земље. 

Поред осталих података, недвосмислено излази 

да је Милић-Сунце и из завршних стихова, горе на

ведених, према којима љегова мајка гледа у Сунце 

и назива га својим сином, када је Сунце на заПаду, 

јер га тада оплакује. А снаху 'Зору оплакује окре:

hуhи се истоку, јер она тамо умире свакога јутра 

када се помаља Сунце. 

Ненад Јанковиh 

р~~ . ,.,fU.Itt~f~ ~ fUa, .J./,v(J,t,U еа, 

vr:uкe fl6~io _15. II. 1961. g,odi~ 

Ek,ilpa A•stoonorn.s9re opservatoriie za posmЭitranje 
pomracenja Sunca 15 febrиara na Hvarи imala је tri 
programa, od kojih su se dva odnosila na posmatranja 
korone, polarimetriska i kolorimetri·ska i Ьila и izve

. snoj meri povezana medu sobom dok se treci program 
odnosio na ,posmatranje -hromosferskog Ш f1es spek
tra i Ьiо nezavisan u odnosu na prva dva programa. 

Pod polarimetriskim programom podrazu·mevalo 
se prikиpljanje materijala za fotometriskи obradи ko
ja 'bl omogиcila odredivanje stepena i pravca polari
zacije korone и izvesnim njenim detaljima. Da bi se 
doblla slika korone vecih dimenzija na kojima Ьi de
talji Ьili fotometriski merljivi korscen је objektiv fo
kusne du2ine 3 metra i precnikom od 20 ст. Ispiti
vanja se odnose na vidljivi deo spektra tj. na zrace
nja korone и toj oЬlasti јег је sam objektiv to 'ogra
nicavao. 
. Za odredivanje stepena polarizacije potrebno је 
najmanje tri snimka korone sa razlicitim polozajima 
Polaroida. Osi-m toga potrebno је za vr·eme pomra
~~nja doblti sto vi.Se serija od ро tri snimka sa razli
Cltom dиZinom ekspozicije zbog velikog opadanja sjaja 
sa rastojanjem od rиЬа Sиnca. Zbog toga se za ovu 

_ svгhu oblcno koriste iЬaterije od tri i vise identicnih 
objektiva koje и jednom trenutku daju vise slika ko
rone i omogu.Cиju da se podatak о stepenu i pravcи 
Polarizacije odredi za · jedan fizicki trenиtak. Меdи-

Sl. 1 - Kaseta za brze uzastopne snimke korone 
izgled sa zadnje strane i j:юklopac 
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tim, posto kod nas nije bllo mogиcnosti da se ostvari 
jedna ov.akva baterija sa vise objektiva to је, da Ы 
se vreme totaliteta maksimalno iskoristilo za samo 
eksponiranje napravljina specijalna kamera sl. 1. Оvэ 
kamera nosi sve ploce predvidene za eksponiranje i 
jednim pokretom rиcice sl. 2. omo.gucиje izmenи plo
ce. Svaki od 10 lezista и pokretnoj ravni kasete nosio 
је ро jednu foto рlоси ispred koje se nalazio polaroid. 

Sl. 2 - Prednja strana kasete sa slike 1 - vidi se 
rиcica za transport foto ploca 

Na istoj osi је pored cevi od 3 т. Ьiо montiran i 
jos jedan -manji vizиelni objektiv fokusne dalji.ne 1,65 
т. i precnika 11 ст. Na ovom objektivи vrsena sи 
snimanja korone и raznim bojama kroz in·teгferencione 
iitre. Propиsni opseg filtara Ыо је oko 20 А, а smmlje
no је 6 snimaka korone и razmakи od 6500 do 400.0 
А. Ovaj instrument ona.ko kako је koriscen za ovo 
-pomracenje Ьiо је veoma nepodesan jer је zbog svoje 
gvozdene konstrиkcije veoma teiak za prenosenje, а 
zbog paralakticke montaie vrlo nezgodan za montazи, 
i svakako ne Ьi dosao и obzir za posmtaranje pomra
cenja izvan granica ifiase zemlje, zbog teskoca oko 
,transporta i smestaja. 

Sl. З - Deo ekipe Astronomske opservatorije Pri 
radи sa refraktorom - s lev·a na desno: G. Popovic, 

Dr V. Oskanjan i Ј. Arsenijevic 

Kolorimetriska posmatranja vrsю је rukovodilac 
cele ekipe Astronomske opservatori}e Dr. V. Oska
njan иz pomoc saradnika Opservatorije G. Popovica, 
dok је polarimetriska snimanja vrsila a.si.stent Opser
vatorije Ј. Arsenijevic (sl. 3). Za vreme totaliteta do
bljene sи tri serije od ро tri snimka korone sa ra
zlicitim · polozajima polaroida od kojih се dve serije 
sa ekspozicijama od dve i cetiri sekuride blti kori
scene za obradu. Za polarimetriskи obradu do.bljeno је 
6 snimaka. Jedan od snimaka korone iz serije od dve 
sekunde prikazan је na sl.4*). мa,nipиlisanjem sa eks
pozicђoon pr.ililrom lropilr.imja snimaka dюtЬdjena је 
иnиtrasnja koz;ona sl. 5. Na istoj slici vide se i tri 
vece protи,Ьerance i svetao luk hromosfere, sve na 
istocnoj strani. Snimak .је dobljen odmah posle drи
gog kontakta. Najveea protuberanca ima visinи iznad 
Sиncevog rиЬ~ od oko 70 000 km. 

Ј. Aтsenijevic 

*) Sl. 4 5 na drиgoj strani korica. 

У ОКТОБРУ, НОВЕМБРУ И ДЕЦЕМБРУ 1961. 

Ефемериде неких променљивих звезда 

Еклипсна променљива ~ Persei, Алгол, привидне 
величине 2.2 и 3.5 (у минимуму) има следеhе тре

нутке минимума: 

.· 

Октобар Новембар Децембар 

d h d h d h 

6 3.2 3 19.5 8 5.1 
9 ' 0.0 18 3.4 11 2.0 

11 20.9 21 0.3 13 22.8 
26 4.8 23 21.8 16 19.7 
29 1.7 26 17.8 19 16.4 
31 22.6 31 36 

Месечеве мене 

Октобар Новембар децембар 

Мена d h m d h m d h m 

Посл. четврт 1 15 10 
Млад Месец 9 19 53 8 10 59 8 о 52 

Прва четврт 17 5 35 15 13 13 14 21 06 

Пун Месец 23 22 31 22 10 44 22 ' 1 42 

Посл. четврт 31 9 59 30 7 19 30 4 57 

Окултације сјајнијих векретница 

Звезда а. Taиri, Алдебаран, биhе окултирана Ме
сецом 23. новембра. Диспар:Ицију треба очекиватИ У · 
4h 30m на положајном углу 148°, а реапарицију У 
4h 5&m на положајном углу 200° . . 

-------------------------------------------------------------бј 

Појаве у Сунчеву систему 

5 22 Уран 0°.5· северно од Месеца 
7 9 Венера 0°.5 јужно од Месеца 

11 2 Меркур у застају 
12 О Уран 0°.3 северно од Регулуса 

17 6 Сатурн 3° јужно од Месеца 
17 15 Јупитер 3° јужно од Месеца 
20 - Ориониди; трајање 10 да'На 

22 20 Меркур у доњој конјункцији са Сунцем 
31 - Тауриди; трајање 30 дана 
31 9 Меркур у застоју 

2 7 У ран 0°.2 северно од Месеца 
6 17 Венера 3° јужно од Месеца 
6 19 Меркур 2° јужно од Месеца 
7 16 Меркур у највеhој елонrацији (19° W) 

12 - Ариет.иди; трајање 5 дана 
12 11 Церес у опозицији са Сунцем 
13 14 Сатурн 3° јужно од Месеца 
14 1 Јупитер 3° јужно од Месеца 
16 - Леониди; трајање 5 дана 
19 3 Веста у опозицији са Сунцем 
24 4 Алдебаран 0°.7 јужНо од Месеца 
29 16 Уран 0°.1 јужно од Месеца 

6 13 Уран у застоју 
7 О Венера 4° јужно од Месеца 
н · 1 Сатурн 2° јужно од Месеца 
11 15 Јупитер 2° јужно од Месеца 
13- Геминиди; трајање 5 дана 
14 19 Марс у конјункцији са Сунцем 
16 9 Меркур у горњој конјункцији са Сунцем 
22 3 Почетак зиме 
26 22 ~егулус 0°.5 јужно ОД Месеца 
27 О Уран 0°3 јужно од Месеца 

Плав ето иди 

Мала планета ЦЕРЕС је 12. XI у 11h у опози-
. ·зицији са Сунцем на положају: а. = 3h 18m. 6 и 

& = + 9о ·31. Око овог датума планетоид се може 
идентификовати као звездолики објекат 7.5 при

видне величине који се дневно помера у односу на ·· 
звезде у ректрасцензији за око 1m ка западУ, а у 
деклинацији за око 1' ка југу. 

Мала планета ВЕСТА је 19. XI у 3h у опозицији 
са Сунцем на положају: а. = 3h 44ffi. 9 и о = + 11° 3'. 
~Тих да·на је планетоид· 7.0 привидне величине. Днев

но се помера у односу на звезде за 1m ка западу и 
за 1'.5 ка југу. 

SE 'РЕ 

Планете 

Мер-кур - Од тренутка највеће источне елонгације 
(28. IX) Мер.кур се привидно приближава Сунuу 
те 22. Х стиже у доњу к<»i:јункцију. Поново по
стаје видљив око 7. XI када је опет у највећој, 
али сада западној, елонrацији. Види се изјутра, 
пред сам излаз Сунца, ниско над источним хо
ризонтом. Привидна величина планете је -0.3, 
а пречник 6".7. 

Венера- До краја године остаје западно од Сунца. 
Види се као "Зорњача" пре Сунчева излаза чи
тавих 2h.5 почетком октобра, а свега око 40m 
крајем децембра. Приближавајуhи се положају 
своје горње конјункције, Венера не мења много 
своје удаљење од 'Земље те јој је сјај констан
тан (-3.4 прив. -вел.) а привидни пречник јој 

опада од 12" на 10". Приближ·но 95о/о видљивог 
диска планете је осветљено. 

Марс - Привидно се приближава Суццу тако да 
почетком октобра залази само 1h после Сунчева 
залаза. Средином децембра је у конјункцији са 
Сунцем. 

Јуnитер - Током тромесечја види се у веЧерњим 
часовима. Залази око 23h 3()m почетком октобра, 
а око 19h крајем децембра. У овом периоду Ју
питер, директним кретањем, nрелази из са

звежђа Стрелца у сазвежђе Јарца. Даљина Зем

ља - Јупитер се повеhава о;ц 697 на 875 Мили
она К.м. те се диск планете привидно смањује 

од 39" на 31". Истовремено опада и сјај планете 
од -2.0 на -1.6 привидних величина. 

Сатурн ..- У октобру је у сазвежђу Стрелца 5° за
nадно од Јупитера. Kpehe се директно и до краја 
rодине не напушта ово сазвежђе. вИди се у пр
вој половини ноhи на југозападном небу. Залази 

око 23h почетком октобра, а већ око 18h крајем 
децембра те се губи у вечерњем сумраку. При
видна величина Сатурна · је 0.8. Привидни преч
ник диска планете је 15", а привидне осе пр
стен·а су 38" и 15". Посматра ч са Земље види се
верну страну прстена. 

Ура-и. - Налази се у сазвежђу Лава. "f-, октобру и 
"новембру је директан а после 6. XII ретроградан. 
5. 9ктобра у 22h, 2. новембра у 7h, 29. новембра 
у 16h и 27. децембра у Oh Уран је у блиској кон
јУ1Нкцији с Месецом. Из Европе се само ова по

следља конјункција може посматр~ти као окул

тација. 

i ~Е )):~ ---------.;----------+-----1 
SE 

., s т о 1l 

Појаве -код Јуnитерових сателита токо.м. о-ктобра 1961. 

~и.м.ски.м. бројеви.м.а су обележени делови nривид.пих 
nутања -четири вели-ка Јуnитерова сателита у бли

эиии диска nл.е-н.ете. Са no два слова обеде;;Ј~Сене су 

ZAPAD 

та-чке, или ?.рупе блиских та-ча-ка, у -који.м.а се .М.О'lУ 
пос.м.атрати од?.оварајуftе појаве. То-ко.м. нове.м.бра и 
деце.м.бра nутање сателита се .м.еђусобно привидно 
nриближавају, а све та-ч-ке SE и РЕ nо.м.ерају се 

ближе дис-ку Јуnитера. 
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Појаве код Јупитерових сателита Положаји Јупитерових сателита 

РР = почетак пролаза, SP = свршетак nролаза, Таблица даје распоред Јупитерових сателита у 
РО = почетак окултације, SO = свршетак окул- односу на диск планете сваки дан у 1h. Кад је број . 
тације, РЕ = почетак помрачења (еклипсе) и SE = изостављен, одговарајући сателит се налази иза Ју. 
свршетак помрачења. питера. 

о к т о Б А р Октобар Датум w .. диск .. Е 
Датум Време Сателит Појава 

Датум w .. диск .. Е 16 14 ... 23 
h m 17 23 ... 14 

4 18 45 п рр 1 13 ... 24 18 321 ... 4 
4 18 45 ПI рр 2 2 ... 134 19 31 . . . 24 
4 18 5i I РО 3 12 . . 34 20 3 . 2. 14 
4 21 35 п SP 4 1 . . 234 21 21 . '• . 34 
5 18 23 I gp · 5 . 23 . . 14 22 ... 2134 
5 17 44 IV SP 6 3214 . 23 1 ... 234 
6 18 55 п SE 7 34 ... 12 24 2 . 3. 14 
8 17 32 IП SE 8 413 ; .. 2 25 321 . 4. 

11 20 44 I РО 9 42 ... 13 . 26 34 . . 12 
11 21 17 1I рр 10 412 .. : 3 27 43 ... 2 
12 18 оо I рр 11 4 . 1. 23 28 412 . 3 
12 20 17 I SP 12 4 . 23. 29 4 . 13 
13 18 48 I · SE 13 34 ... 21 30 41 . 23 
15 17 54 IП РЕ 14 з ... 21 31 
15 21 33 ПI SE 15 31 ... 24 
19 .19 55 I РР 16 2 ... 314 
20 18 34 п РО 17 12 ... 34 Децембар 

20 20 44 I SE 18 ... 1234 
22 20 09 IП so 19 . 2. 34 Датум w .. диск .. Е 
27 21 13 п РО 20 321 ... 4 1 42 ... 31 

SP 21 3 ... 214 ! 29 18 35 п 2 4321 ... 
29 20 З6 IП РО 22 31 .. 42 

з 34 ... 12 
23 . 24 ... 1 4 3 ... 24 

н о в Е м Б А р 
24 412 ... 3 5 21 ... 34 
25 4 ... 123 6 ... 134 

Датум Време Сателит Појава 26 41 ... 23 7 1: .. 234 
27 423 . 1. h m 8 2 ... 314 

4 18 18 I рр 28 43 ... 1 9 231 ... 4 
7 18 48 п SE 29 431 ... 2 10 . 3 ... 124 
9 18 з о IП SP 30 42 ... 1 11 31 ... 24 

12 17 26 I РО 31 21 ... 43 12 24 . 1. 
13 17 02 I SP 13 42 ... 3 
20 17 39 IП SE Новембар 14 •41 ... 23 
21 17 22 I SE 15 4 . 2. 13 
21 18 45 п . РО Датум W .. диск .. Е 16 . 4213 ... 
27 17 06 III so 1 ... . 1243 17 43 ... 12 
27 18 01 III РЕ 2 1 .. 234 18 431 ... 2 
27 i8 44 1 рр 3 23 . 1. 4 19 42З . 1. 
30 . 18 44 п SP -4 з ... 14 20 24 .. . 3 

6 Зl ... 24 21 1 . 423 

Е Ц 6 2 ... 14 22 .. 2134 д Е м Б А р 
7 21 ... 34 23 213 ... 4 

Датум Време Сателит Појава 8 .. · 4123 24 3 ... 214 

11 
13 
16 
20 
21 
22 
25 
29 

h m 9 41 ... 23 25 31 ... 24 
17 10 IV рр 10 423 ... 1 26 23 ... 14 
17 15 I рр 11 4321 ... 27 21 ... 34 
16 33 п РО 12 .:431 ... 2 28 . 1. 423 
16 36 IV SE 1З 43 . 2. 1 29 4 ... 132 
16 25 1 РО 14 421 ... 3 30 423. з. 
16 54 III рр 15 4 ... 213 З1 432 . 1. 
16 оо п SP 
18 06 I SP А. Ћ. Кубt,'Че.л.а 

ВАСИОНА, часопис за астрономију и астронаутику. Издају Астрономско друштво "Руђер 
Бошковић" и Астронаутичко дРуштво ВСЈ, у~ сарадњу Астрономске секције Природословног 
друштва из Љубљане, Астрономске секције Хрватског Природословног друштва из Загреба 
и Астрономског клуба при Народном универзитету у Сарајеву.- Излази 4 пута годишње. 
Год:Ишња претплата 300 дИн., поједини број 75 дин. Чланови Астрономског и Астронаутичког 
друштва добијају часопис бесплатно. - Ученици свих школа могу користити колективну 
nретплату: четири ученика који се учлане у једно од два Друштва, уз снижену чланарину 
од по 60 дин. годишње, добијају заједнички један комnлет. - Власник и издавач Астро
номско друштво "Руђер Бошковиh". Уредништво и админИстрација: Београд, Волгина 7. 
Претплату слати у корист рачуна број 101-707-6564160.- Штамnа Војно штампарско пре-

дузеhе, Београд. 

Pog1ed na pilotsku taЬlu hermeticke kablne »Merkjuri« za vreme vezbe astronauta 
na zem~lji. U ovoj kablni leteli su americki astronauti Alen Separd i Verdzil Gri

som 5 maja i 21 jula 1961. 

- Uz clanak na strani З9 -
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KORONA ОВ POPOLNEl\1 

SOLNECNOM MRKU 
15.11 1961. 

kozi :' Risal Pavel Kunaver s . 
Zeissov daljnogled 4. 12·s~ 

20. 2·5о v Selcah na Brac~ 

ТЕОРИЈА 

КОНСТРУКЦИЈЕ 

Број 3 

Област око јужноr пола Месеца за време последље четврти 

(Уз чланак на стр. 70) 
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MARIJA PANJIKUV, Planetariиm i astro
nomska opservatorija и Hozovи - Le 
planetaire et l'observatoire astronomiqиe 
d.Chorzowie -------

ГЕОРГИЈЕ БОРОЦКИ, Васионско стак.л.о -
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des satellites 
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Strиcni prilozi: 
Ing. ALEKSANDAR STOJ ANOVIC, О nekim 

faktorima koji иtieu па izbor materijala 
za raketne konstтukcije - Sиr qиelqиes 
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СКРЕЋЕ СЕ ПАЖЊА члановима Ас'D})оиомскоr друштва ttPyl)ep 
Боmковић" и претплатвицима ва часопис ~ttBacиo~" да ће им се уки
нути слање нВасиоие" у наредној rодиви уколико не измире своја 

заостала дуrовања (члаварина, претплата) код Друштва. 

Уплате моrу да се врше код благајиика Друштва или на текући рачун 

бр. 101-20-656-4160t са назнаком ,,За Астрономско друштво ,tPyl}ep 
Бошковић". Претплата или члаварина је 300 динара за rодину. Ћаци 
и студенти 240 динара. 
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ЧАСОПИС . ЗА АСТРОНОМИЈУ и А .С Т Р О Н А У Т И Н У 

~ИСТОРИЈСКИ АЕТ fEPMAHA ТИТОВА 
. Човек који је доживео · седамнаест свитања у васиони 

Непуна - четири . месеца после првог човековог 
-лета у вештачко~ сателиту око Земље, са терито

"~ рије Совјетског Савеза је 6. августа 1961. године у 
орбиту и:,~бачен и . други космички броД-сателит кој'И 
је у себи понео · човека. Био је то "Восток-2" у коме 
се налазио као пилот мајор Герман Степанович 

· после Јурија Гагарина, првог космонаута, 
је други човек који је у сателиту обишао око 

Задатак Титовљевог путовања У. "Востоку-2" је 
био да се проучи утицај дужег боравка у орбити 
и каснијег спуштања на човечји организам и, на
рочито, да се проучи радна способност човекова у 
условима дуготрајног боравка у бестежинском 
стању. _ 

Брод-сателит "Восток-2" кретао се по путањи 
која је б·ила блиска прорачуиатој, са слеДећим па

_раметрима: 

- даљина од . Земље у перигеју 178 км; 
- даљина од Земље у апогеју 257 км; 
- угао нагиба· путање према екватору 64 сте.; · 

Пева и 56 минута; 
- почетии периоД једног обиласка око .. земље 

88,6 минута; 

Тежина космичког брода-сателита "Восток-2" 
била је 4. 731 кг не рачунајући последњи степен 

.ракете-иосача. Он је по конструкцији готово пот
•пуио једнак космичк'Ом бро.цу-сателиту "Восток-1" 
у коме је Јуриј Гагарин једанпут обишао око Зе
мље. "Восток-2" је тежи ОД Гагарииовог брода за 
свега 6 килограма. 

За разлику од Гаrарина, fерман Титов је око 
З'емље обИшао 17 и по пута. Њеrов лет је трајао 
~5 часова и 18 минута. За то време је qи преШао 
преко · 700.000 километара. / 

Најважwија карактеристика Титовљевог исто
ријског обилажења око Земље у сателиту "Во
сток-2" је чињеиица да је он сам управљао бродом 
За време · спуштања, уместо да је то било препу
mтено аутоматским уређајима. После спуштања 
Титов је изјавио да је комаидовање бродом лако 
11 сигурно. "Брод се на путањи може поставити у 
било који положај и спустити у било коју област 
на З~мљиној површини" - рекао је он. 

Друга карактери.стична појединост васионског 
nета Германа Титова јесте што је он био прв11 чо
век који · је и спавао у вештачком сателиту. Било 
Se предвиђено да Титов проведе у сну 7 и по часова 
- од 18 часова и 30 минута 6 августа до 2 часа 
!1 · августа. Он је заспао у ·одређено време, али се 
Qробудио у 2 часа и 37 минута - више него пола 
сата касније. 

Трећа карактеристична појединост Титовљевог 
nета, а она је мо:ища и најважнија, сазната је из 
Изјаве професора В. И. Ј езовсЈ~;оr ;· Он је р\~ као: 
,дотребно је нагласити да је дуготрајни боравак 
Титова у бестежинском стању довео до изве~иих 
1Q)омена у његовом вестибуларном систему, што се 
С Времена на време манифестовало у ос.~ћању изве

непријатности." Остаје да се утврди да л·и је До., : 
дошло услед индивидуалних особености Тито- "'', ~ ,; 

вљевог организма или је то директан утицај дужег 
боравка у бестежинском стању. 

За време овог лета Титова су стручњаци на 
Земљи · посматрали помоћу телевизије (слично као 
и Гагарина). За време боравка у космИчком броду
сателиту Титов је могао обављати све физнолошке 
потребе. Пор~д тога, он је ручао и вечерао ван Зе
мље. · Јео је специјаЛну висококалоричну храну при
премљену у лабораторијама. Храна се налазила у 
нарочитим . тубама, одакле се рукама истискивала 
право у уста: 

- И Титов је, _као и Гагарин, полетео из рејона 
Бајкоиура северо-источно од АраЈiског језера, а 
спустио · се близу Саратова на Волги. Ракета-носач 
космичког брода-сателита била је и код Гагарина 
и код Титова састављена од 6 ракетних мо~ОЈ;)а 
укупне снаге око 20 милиона коњских снага~ Према 
речима професора Меркулова тежина ракете-носача 

на старту је "преко 100 пута већа од тежине "Во
стока':"2". 

Према подацима објављеним 
у совјетској штампи 

с. к. 

!. 

li 
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PRIMENA GEOMORFOLOSKIH ZNANJA 
U PROUCAVANJU RE~JEFA MARSA 

Posle Meseca, Mars је ·dru.go nebesko telo 
Ciji reljef ne8to vise poznajemo u odnosu na 
ostale planete. Тај reljef se, prema dosada~jim 
rezultatima, sastoji uglavnom iz tri razlicite 
celine: po~arnih kapa, svetlih oЪlasti ili kont-i- · 
nenata i tamnih oЪlasti ili rпora. U okviru 
svetlih i tamnih oЬlasti zapa·zeni su oblici ka
nala i izvesno nagove5tene v·иlkanske pojave. 

Za razliiku od Mesec.a, Mars ima atmosferи 
cija temperatura na ekvatorи iznosi 2б0, а oko 
polova- 7{)0• U pogledu vode, Магs је veoma 
siroma83:n; u atmosferi је ima za :1000, а na 
povrsini preko 20.000 puta manje nego na 
Zemlj i. Ра ipak na Marsи sи izrazena sva cetiri 
godisnja doba, kao i na Zemlji, samo sto је pro
secna godiSnja temperatиra . hjegove povrsine 
tnatno niza. · 

s obzirom na ovakve klimatske prilike da 
vidimo koji su geom9rfolooki agensi i procesi, 
а zatim kakav је reljef razvijen u . izdvojenim 
ob.Iastima Marsove pov:rSine. . 
· · Egzogeni ag~nsi i njihove osobine. - Prisu

_stvo vode и Marsovoj atmosferi i delimicno na 
-njegovoj povrsini predstavlja jedan, а razlicite 
.temperature izmedu polarnih i ekvatorijalnih 

· :oЬlasti pokazuju nam da postoji strujanje vaz-
duha .tj. vetrovi kao ·drugi geomorfolo:Ski agens 
koji utic_и na razaranje i .stvaranje Marsovog 
reljefa. Radi 'boljeg ·upoznavanja efekta ovih 
Rgenasa ~trebno је da se analizi_raju neke nji

.hove osobine. U tom .smis:lи na prvom mestu 
dolazi intenzitet age.nasa koji zavisi od njihove 
mase, jer kao S-to је poznato, ukoliko је masa 
v~ca utoЊko је intezitet ·kao i efekat veci i obr
nuto, а zatim i u kakvom se oЬlikи oni -javljajн. 

Kod prvog agensa - vode ро jednoj hipo
tezi је, ~kao sto smo i~neli, rnasa na Marsovoj 
_povr5ini znatno manja nego u a.tmosferi i ona 
se иglavnom javl]'a u cvrstom .stariju kao tap.ak 
snezni ili ledeni pokrivac (polarne kape). Shod
no tome i sama njena epozivna energija Ъi tre
balo da ·bude mala. Medutim, ро dru·goj hipotezi 
voda na Marsovoj povrsini postoji i izvan .po
larnih kapa. Tako tamne oЬlasti nisu nista 
dru·go ·do Marsova mo,ra ili jezera. Ako Ьi se ova 
hipo~eza dokazala, on•da bi erozivni agens.
vod.-a ·Ьila znatno veceg intenziteta i efekta zЬog 
njene vece mase. Iako ova hipoteza (medu astro
nomima) u poslednje vreme ima sve manje 
pristalica ona zasluzuje da se na nju obrati 
paznja. Ovo narocito s aspekta klimatske ana
lize u vezi s ·cirkulacij om vazduha i vodene p·are 
izmedи polarnih i ekvatorijalnih oЬlasti. U cemu 
se sastoji ta analiza? 

Po1arne oЬlasti (kape) su pokrivene snegorn 
ili ledom cija maksimalna deЬljina iznosi do 
3 ст. Z·Ьog ovako male deiЬljine ledenog pokri- . 
vaca i brzog smenjivanja povrjina pod njim, 
naroCito s proleca, smatra se da led otapajuti 
se ne prelazi u vodu vee direktno isparava 

o·dlazeci и atmosferи. Ovo shvatanje bi se moglo 
izvesno ·usvojiti za sneZni pokrov, medutim da , 
bi postao led, onakav kakav se javlja ~na _ Zemlji, 
mora da postoji i otapanje tj. pretvaranje snega 
najpre u teeno, а pot6m u cvrsto stanje. Ali · 
razrnotrimo sta се biti s vodenom parom pri 
glavnom otapanju? Da li се se ona zadrzati 
izrta·d polarnih O'Ьlasti (u atmosferi) i kondeza
cijom se ponovo vratiti u njih, ili се otiCi ·u ek
Yatorijalne oЬlasti? Pooto Mars ima svoju ro
tacijи, а s tim u vezi planetarne kao i regio
nalne vetrove, koj i sи posledica razli~a ц. tem
peratиri izmedu Ьolarnih i e!kvatorijalnih оЬlа-

- sti to znaCi da postoji cirkulacija vazduha i vo
dene pare izmedu tih oЬlasti. Sta се Ьiti pri 
takvoj jednoj cirkula~iji. Uzmimo najpre da је 
vodena para dospela va~duhom iz polarne · u 
ekvatorijalnu oЬlast. Ovde, z:Ьog niske tempe.:. 
rature u visini moze doci do јасе kondenzacije i 
izlivanja kise. Ako ta kiSa padne na svetle po
vrsine - . pustinje tada се dobar deo vode se 
иpiti u rastresito pustinjsko tle, jedan deo oteci 
povгSinski, а jedan se isparavanjem ponovo vra- · 
ti ti ·и amosferu. Ako pak kisa padne na tamne 
povcii:ne koje, ро nekiril naucnicima, ,poseduju 
vegetacijи od mahovina i lisaja, tad·a се јеф:ш 
deo vode utrositi .biljke za svoje zivotne radnje, · 
d·rщ{i se · upiti и tle, treci oteci povrsinski, а 
cetvrti :se isparavarijem vratiti u atmosferu. 

Као sto vidimo i и · ј ednom i, u ·drugom slu
eaju· vrlo mala koН.cina vode се se vratiti и at
mosferи . Pod и:slovom da ta voda od.nosrio· vo:
dena para, ponovo dospe и polarne oblasti, tada 
Се VeC posle njene prve _cirkulacije, ovde . pщ;ti 
znatno manja koJi.Cina snega. Тај defkit snega 
се se odraziti na deЬljinи sneznog ili lede.nog • 
pokrivqca, а s tim u vezi i na duzinu njegovog 
trajanja tokom zimskog perioda. Medutii:n, po
smatranjima је u·tvrdeno ·da se Marsove kape 
priЬliZпo и isto vreme, s proleca pocinju da. 
smanjuju sto znaci ~da se deЬljina njihovog le
denog pokrivaca ne menja. Ako ovo usvojimo 
kao verovatno tada prikazњni deficit_ vode~og 
taloga se mora od nekada nadoknadivati. On :Se 
moze nadoknaditi ili iz manjih vodenih basena 
(и oЬliku jezera) koji verovatno postoje u ekva
torijalnoj oЬlasti ili od juvenilne vode, iz M~r
sove unutraSnjosti, preko vulkanskih erupci]a· 
Da li postoji prvi ili .drugi- izvor hranjenja vo
dom Дi оЬа zajedno, -to се se ·dokazati u Ь~~ 
dutnosti; ali prema iznetoj klimatskoj anallZ1 

te izvore treiЬa ocekivati. ' 
Sto se tice dru,gog geomorfolo~kog agensa, 

vetra, mozemo reci .da је on relativno znatan 
naroci to kod regionalnih vetrova, s obzirom ~а 
postojece temperaturne razlike izmedи pola~h 
i ekvatorijalnih oЬlasti. Efekat ovog agensa се 
iskljи·civo ·doci do izrazaja u svetlim oblast~~a 
- pustinjama zbog njihove ogolelosti i _ mmt-
malne kolicine vlage. · 

/ 

број з ______ _ 

Pooto smo dobili predstavи о postojeciп1 
agensima i njihovim najopstijim oso'binama, da 
,,i.dimo sa·da ikakve procese oni izazivaju i kakav 
se reljef :pri tome stvara u pojedinim obJastima 
Maгsove povrsine. · 

Pola1·ne oЪlasti . - U polarnim oЬlastiЏta Ьi 
trebalo ·da је glavni geomorfolooki agens reljefa 
ledeni pokravac. Medнtim Z1Ьog njegove male 
deЬljine (svega nekoliko cm.) i mase, on prak
ticno ne moze ·da vгSi nikakav rad, niti da iza
ziva neki proces . na podlo.zi koju p<>kriva. -Ali 
prilikom formi:ranja ledenog sloja, kao sto је 
vec receno, mora da .postoji otapanje snega. Pri 

: tom prvom otapanj·u, jedan ·deo vode се da · 
"'ispari, ali isto tako moramo p1·etpostavi ti ·da se 
_ i izvestan deo vode upij е u tle ili oteee povr ... 

sinski. . 
Is:ta situa·cija се ·biti i za vreme glavnog ota

. равја ledenog sloja s p1'0leea,- s tim sto се jedan 
deo vode odmah ispariti, а preostali se upiti u 
tle. Deo vode, koji_ se upije и tle obrazuje izdan, 
koja se zimi · zbog osetno niskih temperatuтa 
-pretvara и led zvani tjel. Leti se taj duЬinsl~i 
led izvesno kravi, а rastre.siti materijal iznad 
njega, ako se nalazi na nekom nagibu,-pocinje 
da iklizi i 'da obrazuje posebne male oЬlike. Ovaj 
proces kliZenja se naziva nivacioni proces*, а 
razvijen је u su•Ьpolarnim oЬlastima na Zemlji
noj povrsini, ciji је krajnji cilj uravnjiva.nje te 
povrsine. Pod uslovom da је и polarnim oЬla
stima Marsa, njegova kora ve·c dugi vremeruski 
period tektonski sta,bilna, mozemo ocekivati da 
је u tim oЬlastima nivacioni proces .daleko od
makao i da se prema tome javlja prilicno иjed
nacen reljef" karaJkterisHcan za prostrane zatala
sane zaravni ili nizijsko-ravnicarske p;redele. 

Svetle oЪlasti. - Najprostranije oЬlasti sи 
кontinenti ili svetle povгSine koje imaju naran
d.Zastи boju·. ZЬog toga se smatra da one pred
stavljaju pustinje. Medutim ako se . pqde od 
cinj enice da se Ьој а Marsove povгsine menj а 
iduci od ekvatora prema polovima, usled nje-
gove ·sirine .ili paik smene godisnjih doba tokom 
godine, tada se ne Ьi moglo usvojiti shvatanje 
da sve svetle povrsine cine_ pu:stinje1

• Ovo iz 
razloga sto se u prirodi ne mogu javiti ostre 
granice izmedu тelativno vlaznih (oolarne kape) 
i izrazito suvih oЬlasti (pиstinje) tim pre, posto 
na Marsи pootoje vazodus,na strиjanja. Z,bog toga 
moтamo predpostaviti da se izmedu ovih ek
stremnih cЉlasti, u klimatskom pogledu, javlja-· 
j,u prelazni regioni ·u kojima temperatu·ra uglav
nom raste, а vlaznost opada iduci od polova 
I}rema ekvatoru. Medutim to ne znaci .d·a је na 
samom ekvatoru najvisa temperatura, а naj
m.anja vlaznost. Naprotiv, prema izotermnoj _ 
~apti Marsove povrsine, .centri toplote se nalaze 
~medu 20 i 30° njegove sirine, za vтeme leta na . 
Juznoj odnosno seveтnoj hemisferi. Ako se u 
tim ·centrima javlja i minimum vlaznosti, sto 
bi trebalo oc€1kivati, onda ove oЬlasti imaju 

_ najidealnije uslove za .razvitatk pиstinja, :bas 
k~o i na Zemljinoj povrsini. Prema tome, pusti

·11Je kao klimatogeni are·al Ьile tЬi ograni:cene na 
~~gione severno i jU'zno od ekvatora u pomenu

sirinama. Izvan ovih regiona, iduci u vise · 

* Od francuske reci neve-snezanik. 
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sirine, prema polarnim kapama, javljali bi se 
najpre polи-aridni а zatim humidni regioni. Ek
vatorijalna oЬlast Ъi takode .predstavljala hu
midni region, zЉog toga sto и njoj nije najvisa 
temperatura, а zatim sto se ov·de mestimicno ve
rovatno javljajи manji jezerski ili morski Ьa
seni koji · cine izvore za cirku1aciju vode н 
atmos-feri. · · 

Polazeci od priikazane klimatske klasifikacije 
svetlih oЬlasti na regione, mozemo reci d·a је u 
humidnim regionima гazvijen fluvio-deпu·daci
oni .proces ciji rezultat rada :su siroke, а plitke 
doline i prostrane zaravЛ;i . Ovakvi obltci su po
sledica znatno manje kolicine vode koja nepo
sredno u tice na erozij tl tj. , duЬlj enj е recnih ·do~ 
lina, а viSe na spiranje i l'atSpadanje stena. 

U poluaridnim r egionima, kolicina vode је 
jos manja, а s tim tt vezi i Цuvio1deп.udacioni 
proces. Ovde apla:nacioni ргосЕ;s ima prevagн 
nad predhodnim, te se zato javlja re1jef kara1k
teristican za s·tepsk.o-pu.stinjske oЬlasti. (napн
stene i dezorganizovane stare recne ·dolin.e koji
ma samo delimieno protice vo·da za vreme izu
z;etno v laznih godina, kao i tи i tamo osamlj ena 
uzvisenja u oЬliku br·da ili пiskih planina, sa
stavljenih od kompaktnijih stena koje su ·aspe1e 
da se odupru eтozij i i а planacij i. о. 

Aridni ili pustinjski regioni . pratkticno ne
maju vode, koja ·bi pre·dstavljala geomorfoloski 
a.gens u modelovanjи reljefa. Zbog toga u njima 
dejstvuje vetar kao glavni agens, а ·zatim apla
пacioni proces pod иticajem izrazitih tempera-· 
tнrnih kolebanja cije ·dnevne amplitu.de iznose 
i ·do НЮ0• Takve velike oscilacije temperatиra 
prouzrokuju veoma intenzivno raspadanje ste
na, pri cemu se obrazиje debeo rastresit povt·
si:nski sloj. Njegove cestice, peska i pra,sine, 
zahvata vetar i prenosi na velike daljine sve 
dok mu mehanicka snaga ne oslabi. Ako је ja·
cina v~tra znatna, tada mogu da se 01brazuju 
citave ре.Sсаце oluje koje uticu na zamucenost 
Marsove atmosfere. Smatra se da је jedna takva 
pe8:ca•na oluja .onemogu.cila !POsmatranje Mar
sove povrsine za vreme njegove opozicije 1956 
godine. 

· S obzirom na intenzitet komЬi!novanog dej
stva vetra i aplanacionog procesa mozemo oce
kivati da su н pustinjskim regionima Marsa 
razvijeni svi tipovi dina i interkolinskih depre
sija, ра stoga njihov reljef ima Ьlago zatalasaп 
izgled. 

Tamme oЫasti. - Ostaje nam jos da razmo
trimo morfoloske osoqine tamnih oЬlasti ili 
mora. Prema starijoj hipotezi te oЬla:sti pred
stavljaju mora. Medиtim, kasnije је izneto mi
sljenje- da to nisu mora iz razloga sto menjaju 
Ьоји. Zimi oЬlasti imajн sivu, а s proleca zelenн 
zelenkasto plavu Ъоји . 

Ро drugoj hipotezi .tamne oЬlasti su pOikri
vene vegetacijom koja lici na lisajeve i maho
v-ine. Protiv ove hipoteze stavljene su neke pri
medbe. Tako se smatra da lisajevi ne menjaju 
Ьоји, а zatim ,da је temperatura tamnih oЬlasti 
10-15о vi:sa od okolnog terena, а to se sиprot
stavlja postoja.njи vegetacije, koja bi treЪa1o da 
im·a nizu temperaturu. 



' :1 

j l 

бS --- --- - ----- .--- ----·----- - - ------ - -

О tome da li postoje morski ili jezerski Ъa
seni s vodom, и vezi prve hipoteze, 1ni sm? vec 
izneli svoje mi,sljenje ~ada је ·bilo reci о Clrkн
laciji vode u atmosferi. Ovde bismo medutim, 
samo јоо ·dodali prшnenljivost Ьоје kao cinje
nicи koja ne ide protiv, vec za izneto miSljenje. 

Siva Ьоја tamnih oЬlasti dolazi od ledene 
kore koja se ·zirrii formira na morskoj' ili jezer-
skoj povr.Sini. Njeno formiranje је omoguceпo 

· z'Ьog niale dиЪine morskih odnosno jezerskil1 
basena, kao i niskih temperatura. S ртоlеса po
cinj е otapa.nj е leda, а samim tim i promena 
Ьоје koja od sive prelazi u sivo-zelenu i zelen
kasto-plavи. Ova poslednja Ьоја је verovatno 
zastupljeп·a na povrsini mora i jezera u oЬlasti 
Marsovog ekvatora. · . . · · ~ .. 

Karakteristicno је istaci da se promenljivost_ 
Ьој е Marsovih mora · izvesno podиdara s poro• 
menljivoscи Ьоје okeanske i morske vode na 
Zemlji, s tim :Sto је ona na Zemlji posledica 
samo temperat11rnih razlika а ne i ·dubine ba
sena u vezi s geografskom sirinom. Tako u ekva
torsko-tropskim oЬlastima povrsina okeanske i 
morske vode је ko1baltno plava, а i~dиci u vise 
sirine zelenkasto plava, :da bi u polarnim obla
stima :bila zelena. 

U prilog postojanjи morskih ili jezerskih 
Ъasen.a na Marsи ide i fakat sto sи tamne oЬlasti 
za 10-15° toplije od okolnog terena, а to se 
slaze sa fizickim stanjem specificne toplote 
izmedи kopnene i vodene povгSine. * . 

*) Sto se tice postojanja _kanala и tamnim i svetli~ 
oЬlastima tu . hipotezu necemo razmatrati, posto ]е 
ona u p~slednje vreme odbacena od vecine astro
noma. 
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Endoqene sile i njihov uticaj па reljef. - Do . . 
sada је Ъilo reci samo о uticajи egzogenih sila, 
agenasa na Marsov reljef koje ·sи uglavnom po
sledica prisustva atmosfere i klimat~.kih .Pr{)
mena и njoj. Pod uslovom da pootoJl .deJstvo 
samo ovih sila i agenasa (vec dugi vremensk1 
period) tada bi reljef Marsa imao iskljucivo kli
matogene odlike. Medutim o\ro је ma~o vero
vatno iz razloga sto vecina planeta, koJe pose
duj'u svoje litosfere {kore), ima]'u izгa~eno i dej
stvo endo·genih sila. U tom pog'ledu moze nam 
naj.bolje posluziti za uporedenje akti\тnost iri'dQ .. · 
genih sila na koru na.5eg Meseca. Posto је kod 
njega ta aktivnost ustanovljena .(sam.o u ma
njern iznosu)**, onda ona time ;pre treb-a ~da је 
zastupljena kO:d Marsa koji ima svoj·tt atmo
sferu~ а koja cini 'sastavni deo njegove celokup-

. ne materije. Dгugim гecima, ako Mesec ne pred
stavlja mrtvo telo u tektonsko-vulkanskom smi
slu Mars ga utoliko vise· ne moze pгedstavljati 
јег' on nije 1nrtvo telo ni u biolos~~~Yn: sn:islu . . 
О tome и kojim oЬlastima postoJt 1zгazena~ 
aktivnost endogenih sila i ргосеsа na Marsov{)j 
povгsini, mi ne mozemo za sada reci, ali da о~ а: 
aesumnjivo postoji, pokazuje narn рогеd pr1~ 
kazanog uporedenja sa Mesecom i hi?oteza о 
postojanju izvora jиvenilne vode. (koJa nado~· 
knadиje i~guiЬljeni deficit vlaznostl u atmosfeг1 
preko vulkana)' i najzad -nagove8tena ~lkanska 
pojava uoceria .od stra.ne nekih astronoma. .( 

**) V. >>Vasionu« br. 2 za 1961 godinu. 

Dr М ilos Zeremski'. 

ИЗВОР ЕНЕРГИЈЕ· ЗВЕЗДА И СУНЦА 
За а·сТрономе звезде не представљају с.амо 

светле разнобојне тачкице, које својим· бди
стаљем и преливаљем у хиљаде боја претва- · 
рају тамно ноћно небо у један од најлепших 
призора у природи. За љих ј е свака звезда, 
па ма колико она сићушна изгледала, огромно 
небеско тело, које је по свим својим особинама 
- величини, т~мператури и хемијском са
ставу - веома слично Сунцу. У ствари, сва 'Ка 
звезда. је једно сунце, али нам . оне изгледају 
тако слабе само за то што су веома удаљене 
од на.с. Међу тим удаљеним сунцима постоје 
и таква која по свом сјају, величини и тем
ператури далеко превазилазе наше Сунце и 
која би, да се нешто налазе на љеговом ме
сту, слала на Земљу неупоредиво веhе коли
чине светлости и топлоте. Топл·ота неких 
звезда би у том случају била дово\Љна да 
уништи све живо на Земљи, па чак и саму 
Земљу. 

За савременог . астросризИчара свака зве
зда представља неисцрпан резервоар и извор 
енергије. Зато су сви његови напори усме
рени на испитиваље енерrије коју звезде и 
Сунце зраче и на утврђивање процеса који се 
одигравају -у овим небеским телима и који 

доводе до ствараља тако огромних количина 
енергије. Астросризичари се надају да ће ова 
испитивања открити људима нове изворе 
енергије, који he успешно заменити досад · 
познате изворе. 

·Овај задатак астрофизичара није нима~о 
лак, . ј,ер им за · сва љихова испитиваља сто зи 
на расположељу само фанта·стично мала ко
личина светлосне енергије која допире од 
звезде до нас. Среhом, једна од звезда~ на
ше Сунце - довољно ,је блиска Земљи, те се 
може лакше и детаљније проучавати. Резул
тати добијени испитиваљем Сунца помажу , 
нам у раду на проучаваљу осталих. зве~д.а, . 
ј ·ер nостоји могуhност да се непознате поЈаве -
на звездама упореде са познатим појавама на 
Сунцу. Због тога hемо и ми, rоворећи о изво"" " 
рима енергије звезда, пре свега · говорити 0 _ 

~нергији Сунца, а затим га упоредити са _no- · 
дацима о осталим звездама. . . 

На основу дугогодишњих мерења зна се 
да један · квадратни сантиметар површин~ 
Сунца зрачи снагом од 6350 вати или 8,~ ко:њ
с~их снага. Отприлике исто толиком cнaroltf 
зраче сви rрејачи заједно ј.едне .савремене 
електричне пеhи. То је прилиЧно велика сна- . 
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. га, мада не и толико велика да би личина на 
астрономске величине. Али не треба забора
вити да је то количина енергије коју зрачи 

. само ј~дан квадратни сантиметар Сунчеве по
:вршине у једној секунди. Ако ову количину 
nомножимо са бројем квадратних сантимета

- ра Сунчеве површине, добиhемо податак који 
казује колико енергије у секунди зрачи Сун
це са целе своје површине. А т.а количин.а је 
уnраво фантастична. Нећемо овде из}iосити 

- никакве бројке веh hемо само покуша ти ·да 
помоhу неких упоређеља створимо ма какву 
представу о тој огромној количини енергије 
коју зраче звезде. 

Енергија која се ослобађа приликом екс
плозије атомске бомбе маља ј.е шест хиЉада 
милијарди пута од количин·е енергије коју 
Сунце ослобађа ·Са целе свој е површине у то-

.. ку једне секунде. То значи да сваки ква
дратни километар Сунчеве површине шаље у 
простор сваке секунде онолико енергије ко

лико даје експлозија једне атомске бомбе. 
_. Ево још два упоређеља који · нам могу по
моћи да схва тим о колико енергије шаље 
Сунц~ са целе своје поврDIИНе у nростор у 
току Једне секунде. Када би се сва вода Ти

" хог и Атланс·ког океана I;Iалазила ра темпе-
ратур.и од нула степени, онда би коЛичина 

топлоте коју Сунце зрачи са целе своје по
врш~е у једној секунди била . довољна да 
воду ова два океана доведе до тачке · кљу-

-чања. 

Најзад из података о годишљој производ
њ~ угља у Југославији и о његовој калорич
НОЈ вредности може се израчунати да би било 
потребно сагорет~ производљу од милијарду 
и по година да би ·се добило толико енергије 
ко:лико .Сунце зрачи са целе своје . површине 
у ЈедНОЈ секунди. . · 

Од ове огромне количине енергије Земља 
прима само пет десетомилијардитих деЈiова, 
па ипак ~ тако мали Делиh. Сунчеве енрегиј е 
до~ољан Ј е да о држи топлотни режим на це
ЛОЈ планети и да омогуhи опс'lЋнак свим би-
ћима на · њој . · · 1 · 

Да видимо сада колика је енергија коју 
зраче остале звезде? Као Што смо на Почетку . 
рекли, .Сунце спада међу просечне чак међу 
слабе звезде. Температура гасова у њеrовим 
nовршинским слојевима износи око 5-800 сте
nени, што у поређељу са другим звездама не 
nре~ставља тако високу температуру. Позна
то Је да у свемиру постоји приличан број 
звезда ЧИЈа температура достиже четрдесет, 
nедесет па и више хиљада степени. Ове зве
зде зр~че у простор десет до сто хиљада пута 
виш~ енергије него СуНЦе. Ако, дакле, же-
ЈIИМо да створимо некакву представу о томе 
колико енергије шаљу у простор ове звезде, 
~н:да треба све податке из напред наведених 
Уnоређеља за Сунце да помножимо са неким 
број ем између десет и сто хиљада, већ према 
томе колика је температура звезде коју ис
nитујемо. 1 

Међутим, не треба да заборавимо ,n;a се . 
'~~;ад.а стално говорило о количинама енер

е коју звезде зраче са целе своје површи
' али у току једне ј-едине сек~де. Но, у 

поређељу са трајаљем живота једне звезде, 
то је сувише кратак интервал. На основу До
вољно поузданих података може се израчу

нати да је чак и година сувише мала јединица 
за мерење дужине трајаља живота звезде. 
Познато је да живот једне просечне звезде 
траје око сто милијарди година и да у целом 
том временском интервалу она зрачи, углав

ном несмаљеним интензитетом. Ако, дакле, 
желимо да израчУ!iамо колике количине 

енергије произведе и израчи нека звезда у 
то·ку целог свог живота, потребно је да на
пред наведене количине помножимо бројем 
секунда садр:Жаних у сто милијарди го
дина. 

Очигледно је да је сваки nокушај да се 
ова величина израчуна сасвим узалудан, јер 

ни најбујнија машта нам не може помоhи да 
схватИмо ову величину. 

Утврђивање чињеница о ко.цичинама енер
гије које зраче звезде и Сунце представља 
само први корак на пољу проуч.аваља извора 

енергије звезда. Други корак се са·стоји у 
утврђиваљу процеса · који доводе до осло
бађаља -тако великих количина енергије и 
и·спитиваља могућности коришћеља тих про
цеса као извора енергије за наше свако
дневне потребе. Овај се посао одвијао а и да
нас се одвија, упоредо са радом на утврђи
ваљу количина енергиiе коiу звезде зраче. У 
току неколико последљих деценија створен ј е 

читав низ теорија о пореклу енергије звезда. 
Све оне носе печат свога времена и одража
вају стаље и ниво осталих · наука и тренутку 
њиховог на·станк.а, указујуhи тим:е на тесну 

повезаност између астрономије и осталих 
грана природних наука. 

Међу пРве и наiнаивније покушаје обја
шњаваља порекла Сунчеве енергије спада те
орија да до ослобађаН>а ове енергије долази 
услед сагореваља уrљеника на Сунцу. Ова 

теорија је, међутиМ, одбачена исто толико 
брзо као што је и настала, јер није било те-:. 
шко израчунати да би Сунце - када би се 
састојало само од угљен~ка и кисеоника -
могло да зрачи само око 1500 година. Довољ
но је знати · да историја човечанства траје бар 
три пута дуже од тога па да закључимо са 

~игурношћу да овај процес не представља из
вор енергије Сунца. 

Крајем прошлог и почетком овог столеhа 
биЛе су актуелне друге две теорије. По јед
ној би Сунчева енергија по тицала од метеора 
који падају на Сунце, јер се приликом пада 
љихова КЈ1Нетичка енерг~ја претвара у то

плоту, а овако настала топлотна енергија би 
надокнађивал~ rубитке који настају услед 
зрачеља Сунца. Међутим, та . теорија ниј~ 
била дугог века, јер се показало да је број 
м.етеора који пада на Сунце сувише мали да 
би могао надокнадати изгубљену енергију. 

Друга теорија, која је потицала од по~на
тог немаЈЧког физич-fiра Хелмхолца, полазила 
је од познате појаве из физике да се гасови 
загревају приликом с.абијаља и претпоставља 

. да се под дејством Сунчеве силе теже, гасови 
од којих се оно са,стоји непрекидно сабијају 
према центру и при томе до те мере заrревај у 
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да надокнађују изгубљену енергију. Прве до
казе против ове теорије изнео је сам Хелм
холц. _ Он је израчунао да би на овај начин 
Сунце могло да зрачи највише 50 милиона 
година, и то под условом да ј е на почетку 
свог живота било велико као цео Сунчев си
стем. Пошто Земљина старост износи бар две 
милијарде година, то би значило да је Сунце 
млађе од Земље, што је потпуно искључе;но. 

Ове и сличне теорије о пореклу енергије 
Сунца и звезда нису ништа битно допринеле 
решењу овог важно г проблема, који је и даље 
изгледао нерешив. Први озбиљнији кораци ка 
решењу проблема учињени су пре нешто ВЈ1-
ше од две деценије, када се први пут поја
вило мишљење да енергија звезда и Сунца 
потиче од нуклеарних реакција, које се оди
гравају у звезди. И доиста, већ прва конкрет
на израчунавања су показала да би се Поре
кло тако огромних количина -енергиј-е Сунца 
и звезда могло објаснити реакцијама атом
ских језгара у унутрашљости ових небеских 
тела. Даља истраживања која су ишла напо
редо са напретком наших знања из области 
атомистике потврдила су ово миШљење и по
казала да се у звездама не одиграва само ј е
дан тип реакција · језгара а тома, већ неколико 
типова. Резултати свих ових реакЦија, ·су, 
међутим, увек исти, јер се у крајњој линији 
све своде на претварање језгара атома водо
ника у језгра атома хелијума, при чему се 
увек ослободи извесна количина енергије. У 
зависности од осталих услова на звезди, ј е
дна од ових реакција обично игра· већу улогу 
од осталих и представља главни извор е не р-
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г иј е, док остале реакције доприносе у мањој 
· или већој м-ери одржавању равнотеже између 
изгубљене и створене енергије. Но, без об
зира на то који од ових проце·са ·служи у да

том . ·случају к.ао основни извор . енергије, ко
личина енергије коју ·сваки од њих може да 

даје толика ј-е да може да се надокнади гу

битак који настаје услед зрачења . Оно што 
је . нарочито важно при томе јесте то што су 
залихе ј езг.ара водоника у звездама толике 

да се ови процеси могу одржавати на десе

тине и стотине милијарди година, дакле упра
во онолико колико траје живот једне про
се чне звезде. 

Данас више нико не сумња да су нукле
арне реакције у унутрашњости звезда извор 

њихове енергије, као што нико не сумња да 
ових неколико типова реакциј.а који су до
сада проучени не представљају једине изворе 
енерrиј,е звезда. У ствари, свака звезда ј е ве
лики атомски реактор у коме се одигравају 
најразличити нуклеарни процеси и то под 
условима који се на Земљи никако не могу 
остварити. Проучавањем ових процеса сазна..:. 
:ћемо низ нових чињеница о материји до ко
јих не бисмо могли да дођемо у лаборатори-

. јама, јер нисмо у стању да створимо услове 
који влаДају на звездама. А та сазнања могу 
бити и биђ.е свакако од велике користи како 

за даљи развој астрономије и осталих грана 
науке са којима је она повезана, тако и за 

практичне циљеве, а пре свега за откривање 

нов~х извора енергије з.а потребе свакоднев
но-г живота . 

В. Оскањап · 

NOVI PRILOZI POZNA V ANJU MESECEVOG 

TLA 1 .PORMACIJA 
Mada је ocigledna ·cinjenica da · се svi pro

Ьlemi i zagonetke Meseceye povгSine· i njegovih 
formacij а ј ednim po-tezom odpasti, kada se lju·di 
budu iskrcali na Mesecu, ipak ljudsiki ·duh ne 
moze ·da miruje, vec pokusava da na spekula
tivni nacin odgonetne neke pojave na Me.se.Ce
voj povгsini, ako ni zbog cega drugog, а ono 
bar da, kada bu.de stigao na Mesec, ne· bu·de 
potpuno u. nedoumici na kaikvo tle . се se iskr·ca..tj. 

Zadnjih .godina sи se pojavile neke nove 
postavke i hipoteze о Mesecevoj struktиri. Od 
interesa sи narocito radovi ja,panskog nau·cnika 
S; Mijamota, koji је 01bjavio ·dva rada u »Con
tributions of Kwasan O'bservatory«. Та dva 
njegova rada sи objavlje-na pod naslovima: 
»Geolooko tиma.cenje Meseceve povгSine« i 
»Magmatska klju·canja i suЬlиnarna struktиra 
Meseca« . ·ОЬа ta rada su izislagodme 1960. Prvi 
је izisao, и slicnom oblilku, и jednom engleskon1 
casopisи 1959. . 

. Aиtor и svom prvom radи Slnatra, da sи i 
vиlkanska i meteoritska hipoteza podj_ednako 
пedovoljne da bi se objasnila sva moguca razno-

likost Mesecevih formacij а. On se zalaze za 
jednu srednju hip<>tezи, ·za koju kaze da :b·i 'Ьila 
najpodesnija za rad. Ne5tq slicno Mijamotovoj 
interpretaciji predloZio је, ali samo u neikoliko 
poteza, · poznati ;pemacki popularizator astrono
mije Robert Henzeling, godine 1927. Medutim, 
njegova hipoteza је ostala nerazтadena . 

Na Меsеси ima si1ikatnih slojeva i bazaltnih 
prevlaka. Mijamoto identifi:kuje silikatna po
drucja kao kontinente, а ·bazaltna kao mora. Na 
nasoj Zemlji, na njenoj povrsi·ni, kontinehtalne 
mase sastavljene od lak:Seg materijala silikatne 
prirode plove: ро cvr8coj Ъazaltnoj po·dlozi, koja 
se nalazi ispod nj ih. Mada ј е Zemljina kora kru·· 
ta u obienom smislu reci, она to nij е kada se 
posmatra, kada su ·и pitanju kontinenti i -najzad, 
ka.d·a se radi о du·zem geolo·skom peтiodu. Tada 
ona pokazuje sve odHke plasticnosti;' Prema 
p:rincipи izostazije, kontinentalna masa је dн
boko dole ispod visoki·h planinskih venaca. No, 
ipak ona nije znatno ·dиblja od nekoliko dese
tina kilometara. Ispod Ъazaltnog· s1oja nalazi ~е 
an-dezitni sloj za koji se smatra da se proteze 
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do· velikih dиbina. Lava izbija kroz pukotine na 
gornjim slojevima iz Ъazaltnog i andezitskog 
pojasa. Zemljotresi nam pokazuju ·da iЬazaltna 
lava dolazi iz manjih du:bina, а andezitska iz 
vecih. 

Izиcavanje Meseceve struktиre nam иkazuje, 
da se i na Mesecu mogи lako izdvojiti i bazaltni 
i silikat:ni slojevi.- Ali, zahva1jиjи6i sla.Ьijoj gra
vitaciji i ·bтzem hladenju, veca izdiferenciranost 
nije bila moguca kao sto је to slи,caj sa nэ.Som 
Zemlj01n. Kada, na Меsеси, deЬljina kontinen
talne silikatne mase nije narocito velika, svetla 
silikatna prevlaka se kida i pojavljujи se Ъa
zalt·ni slojevi. Na mnogim mestima ·umesto pu
ikotina se stvarajи okrиgla иd·иЬiјеnја, koja kao 
sto cemo videti, oЬrazuj'и izvesne kratere. Jer 
potrebno је istaci, .da је nemogиce i pomisliti 
da sи svi Mesecevi krateri postali na istovetan 
nacin. Razlicita deЬljina silikatnih slojeva stva
r·a razlicite formacije, koje poriekada mogu ·biti 
i veceg 01bima. Takav је slиcaj · sa izolovanim 
Morem Opasnosti, koje је -nastalo cepanjem si
likatne povrsine i odkrivanjem ibazaltne pod
loge. ·Ostatci raspuknute ,silikatne materije stvo-

. rili sи ikruz·n~ zidove oko tog mora. 
Tezak proЬlem sи tzv. »Duh krate.ri«, ili роћ.1 

preliveni magmom krateri. Zatim, krateri sa 
polu razorenim zidovima. Те formacije nas pro
sto nagone .na pomisao, da · su ti krateri bili ' 
n_eka~anj.a Meseceva povrsina, koja је propala 
skuplJanJem Meseca i ·da је иsled tog sleganja 
nastao ve1iki tok lave, koja је iz·bila iz Meseceve 
unиtrasпjosti i preplavila razne formacije na 
povrsini. Mijamoto, zatim, obja5njava za5to su 
i ti »dиh krateri« razno-likog .oblika, velicine i 
dи•bine. · 

Mijamotiva ·hipoteza nastoji .da oЬuhvati sve 
. formacije na Mesecu i da ih objasni :principoп1 
diferen.cijacije. Та se hipoteza i zove hipoteza 

· diferencijacije. Mijamoto narocito podvlaci ve
like slicposti geolo5ke struktиre okeanskih ba
zena na Zemlji sa Mesecevim morima. 

Zanimljiva је cinjenica, da Mijamoto klasi
ficira tkrater Platon u mora. 

Mijamoto smatra da је Platon gigant medн 
kraterima, а isцvi~se mali za mora. Medutim, 
strнktиra njegovih zidova i poda svedoce da је 
Pla ton kra tersko more. · 

Mijamoto zatim, н svome clankи prikazuje 
strukturи kratera ·i cirkova. Meseceva geolt>
gija se bitno razlikuje od Zemaljske, obziron1 
na morfologiju olhlilka. Vec~na formacij а па Ме- . 
secu su sekun.darnog porekla, dok ima i primar

·• nih. Svi ovakvi o1blici, н nesto drиkcijem oЬlikи 
__ postojali su i na Zemlji, ali su bili u•brzo zbri
~ sani radom erozije i 'burnim pomeranjima 
Zemljine kore, koji sи uzroci, u geoloskoj pro
slosti Zemlj е Ъili . mnogo vecih razmera nego 
dana5nj i .. Zemalj ski vulkani se .po.tpuno razli
kuju od Mesecevih i ро oЬlikи i ро nacinu na 
koji su formirani. Izlivi 1ave i Ъazalta na Me
secu su naroei to obilni р о rubovima mora, tako 

-<da u tim predelima ima prilican b·roj kratera 
koji su prevu-ceni pQ dnu bazaltnim materijama . 

·; Pore·d Platona, taikvi krateri sи: Goklen, Mage
lan, Kondorse, Vendelin, Langren · itd. Za ove 
regione Mijamoto predlaze naziv »mocvare«, da 

bi Ъiо ·и stilи sa morima, zalivima itd. , kakvih 
ima na Mesecu, ali, kao sto је receno - Ъеz 
vode. · 

Cirkovi i mnogi Mesecevi krateri, prema hi
potezi diferencijacije nisи ni н kom slи:Caju 
eksplozivne prirode, tj . njihov postanak nije н 
vez1 sa nekom eksplozijom, bilo spoljasnjom ili 
unu tra;nj om. 

. U ;najranijem periodu hladenja Meseceve 
povrs.ine, pojavljivale su se l~azne nepravilnoвti. 
Као sto је dobro poznato, magma ima znatno 
drukciju tacku klju-ca-nja kada је kolicina vode 
smanjena, nego ikada su- normalni uslovi, kao 
sto је to slиcaj kod nas .na Zemlji. Neka tacka 
Meseceve pov:гSiile; sa visokom isparljivo8Ct.t 
mogla је da ostane u tecnom·s.tanju znatno duze 
nego ostala mesta u okolini i da tako ~ьu.de ре- . 
~r.ificirana ·и oЬliku krate-ra, raznih dimenzija ) 
й1 иlegд.u.ca na Meseeevoj povrsini. 

Tako . postali krateгi S il' narocito ces-ti Ll 

jugozapa·dnom Mesecevom kvadrantu. Njiho\r 
oЬlik ј е ртеtеZпо kruzan, ali zbog raznih defor
macija oni sи ponekada ovalni, .po!i:gonalni ili 
nepravilni. . 

!r~~a takode reci . nesto о ekiSplozivnoj pгi
гodl siћkatne magme. Bazaltne lave se izlivajн 
mir,no i bez nekih vecih eksplozija, silikatne 
naprotiv, su veoma eksplozivne, zbog· veee sa~ 
drzine laiksih hem:i!Skih elemenata, k6ji иdrиzeni 
sa·. veeom lkolicin.om gaso:va koje silikatna mag
ma posedиje stvaraju eksplozije. Krateri su 
~е8с~ !la kontinentima Meseceve povrsine, g:de 
Је Siћkatna magma predominantna. Nasuprot 
tome, na povгsinama mora koja sи bazaltne pтi
rode krateri sи -neщ?oredivo redi. 

. Mij_a~oto, zatim, navodd. jos jedno O'bjasnje-· 
nJe ·и vez1 sa »d'Uh kraterima«, а zatim daje vrlo 
vaznи postavku: 

Principijelno, Mese:cevi krateri . se mogн 
pretstaviti ·dvodimenzionaln.om shemom, gde је 
Jedna koordinata hemi.ski sastav Mesecevog tla, 
tj . kolicina silikatnih materija, а dru·ga kooгdi
nata је plasticnost Meseceve kore, и odgovara
ju·coj eposi nje:gove pтo5losti. 

Mij amoto, najza.d .govori о sistemima svetlih 
zraka, g·de иstvari tretira neke ranije pronala
ske D. Altera, koje је on objavio -и »PuЬlicati
ons of the Astronomical Society of Pacific«, и 
periodи od 1955. do 1958., u devet nastavaka. 
No, Mijamoto se ne slaze sasvim sa Alterovitn 
nalazima, vec ј е pristalka Spuтovih idej а. 

U drugom svom radu, Mijamoto tretira mo
gu.cnost pQ.stojanja Meseceve atmosfere koja ne 
obavija ~esec izvana, nego se nalazi ispod po
vгsinskih sloj eva. Prema tome, mali lkra teri 
и•nиtar vecih kratera, kao i usamljene kире , 
koj е nisн. sasvim retke na Меsеси, su ustvari 
otpusni · ventili za erupcije sиЬlunarnih gasova. 
Erupcija g-asa koju је opazio Kozirev, 4. no
vembra 1958. iz kratera Alfonza, takode bi 
mogla da se .pripi.Se iZibacivanju gasova iz Me
secevih sиpljina, koje se nalaze na raznim ·dubi
nama ispod .njegove povrsine. Autor, zatim, 
izlaze svoje interpretacije nekih prQb1ema н 
vezi sa pomenutom mogu.cnoscu .postoja:nja suЪ
lиnarnih rezervoara gasa. Vazno је napomenuti 
da Mijamoto smatra da, иlkoliko, u slи·caju Al
fonza to nisи bili .gasovi, vec isticanje 1ave, kao 
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sto је opazio Persi Vi1."kins, onda пjegove (Mija
motove) ћipoteze u vezi sa erupcijama gasa mo
raju :Ьiti napustene. · 

Na sasvim drugom kraju sveta, iste godine 
(1960.), argenHnski astronom Dr. Karlos О. Ja
sek, ()lbjavio је jedno kr.atko saopstenje и izda
nju »Тhе Obs~rvatory« za 1960. pod naslovom: 
»Zemljini sateliti i Meseceve formacije« . Dr. 
Ј a8ek iznosi neke nove priloge u korist Ba1dvi.
nove hipoteze, а posebno izracunava zaprerriinu 
i masu nekadaЭnjih Zemljinih sat~lita, koji su 
bili velicine manjih asteтoida, а koji su izbo·m
bardovali Mesecevu povrsinu, neka,da u dalekoj 
proslosti. 

Treba istaci, ·da se stare hipoteze -dobro dr·ze, 
а cesto se i podmladuju. Iz mnogih kosmogo
ni,cnih hipoteza i da·nas bi rado iza;hrali Lapla
sovu. Ova kosmogonicka hipoteza, ma.da, naj:-

' 
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starija, objasnjava mnogobrojne fenomene; u 
vezi sa nasim Suncevim sistemom. Tako i vul ... 
kanska hipoteza postanka Mesecevih ikratera;· 
ma·da је -najstarija, tokom vremena, zahvaljujuci 
citavom niщ inovacija, pocev _od Roberta Huka,~ . 
ра preko Nesmita i Karpentera sve do dana.;:""·· 
snjih ciana, ka·da su glavni za.stupnici modifi';"· 
kovane vulkanske hipoteze: Spur, Vilkins, 
Mij amo.to i drugi, u:porno se ~ьrапi od impaktne · 
teorije (teorije su·dara), koju su lansirali : 'Gruit
huizen, T01nas Si i Baldvin i uspeva da se odrzi 
kao hipoteza tkoja mnogo vise obecava. lVIedu~ ... 
tim, iz~leda ·da се biti potrebno kombinovati sve ·. 
dosadanje hipoteze, ;bar za sada, а nesto kasпije, · 
kao sto је · receno na pocetktt ovog tlanka, otici 
ра proveri ti. 

30ДИЈАКАЛНА СВЕТЛОСТ 
У наш-е време, када ~ви резултати који се 

односе на међупланетарну . ~редину имају 
практични значај за припрему ко~мичких 
летова, потпуно је природан повишени ин- · 
терес за ту давно познату појаву која - настаје 
изван предела Земљине атмосфере, и коју 
знамо под именом зодијакална ·с~вет.лост. Шта 

-њу ствара, ~лободни електрани или међупла
нетарна прашина? Да ли је могуhе на основу 
изучавања зодиј акалне светлости одредити 
густину честица и њихове размере? Да ли 
такви подаци могу да покажу постоје ли и 
код других звезда планетни :еистемИ? Сва та 
питања разматрају се у овом раду. 

Зодијакална светлост . - непрекидно ди-
. фузно светљење неба, углавном дуж обла
сти зодијакалних ·сазвежђа, које се појачава 
са приближавањем према Сунцу - -била ј-е 
дав!Но nозната. Египhани ~у претстављали з~ 
дијакалну ~ветлост у облику троугла нагну~ 
тог или правог у зависности од годишЦ>их 

· доба. Зодија-кална св·етлост била ј ·е позната и 
'Аристотелу и разним ~тарим писцима, но из
гледа да они нису сматрали да је то стална 
појава. Опис зодијакалне свет.дости дао је 
историчар Нићифор око 410 год. н .е. Хумболт 
је открио да се зодијакална ~ветлост помиње 
и у ~старим . мек~иканск~ документима. О 
њој ~у Персијанци причали француском пу
тописцу Ж. Жардену. 

Детаљан опи~ зодијакалне ~ветлости из 
личних пЬсматрања дао је Чилдре у ~војQј 
књизи »Natural History of England« (1659), а \ 
исто тако и у малом делу » Bri tanica Baconica « 
(1661) год. тј. 24 године пре њеног "откриhа" 
од ~тране Ж. Касинија, о~нивача и дирек
тора ПарИске. опсерваторије. Ипак, францу
скИ научник је први извео систематско по
~матрање зодијакалне ~ветлости· и ИЗЈ:IеО 
правилно мишљење о њеној природи. Он ј.е 
~матрао Да је та појава резултат ра~ипања 
Сунчеве светлости у међупланетарној сре·
дини. 

Спектар зодијак.а.а-н.е свет.л.ости 

MoiPa ~е приметити да су посматрања зо- "" 
дијакалне свет лости вршена ~амо rолим оком 
све до нашег ~толеhа и зато ~у давани ·само 
цртежи и опи~и. Велики рад ове врсте извр
шио ј е Џонсон за врем·е ~вог путоваља око 
света веh у XIX веку, затим Хеис, Вебер~ <' 
Серпиери, и други. Било је утврђено, још у 
XIX веку, да спектар -зодијакалне ~ветлости 
нема никакве еми~ионе линије карактери; 
·стичне за јоносфе~ко ~ветљење ноћног неба:. 
Још је Лие ко!Н~татовао да су у релативно 
јаком ~·пектру зодијакалне светлости, како се 
види .-у троп~ким крајевима, е миси оне линије · 
ноhног неба. ско:ро неприметне, док ~у оне д~
ста ј.аке у ~пектру поларне светлости који _ 
належе на ~лабо зодијакално светљење при ~ 

· посматр.ању на високим ширинама. 

Как.о је ус.М.ере-н.а оса си.метри,је? 

Земљина атмQGфера коју карактер~е 
соnствено зрачење у високим јоносферск~м 
~лојевима и која проузрокује екстинкцИЈУ 
(~лабЉење) и расипање светлости ствара фо~ 
који належе на зодијаклану светлост. ТаЈ 
фон ~мета при одређивању правог ра~пореда, 
зрачења зодијакалне ~ветлости, нарочито У _-" 
таЧкама које су удаљене од равни Земљине, 
путање - еклиптике. Тако, на пр. још не~ ., 
давно је Ван Рејн сматрао да је ~јај ноћно-r 
неба у равни еклиПтике 40% условљен .зоди,- " · 
јакалном ~в.етлошhу. Закључак Ван РеЈНа се 
показао као погрешан. Безначајна полариза
ција ноhног неба у тој тачки очигледно по
казује да додатак зодијакалне светлости овде 
мора бити крајње мали и ~ада ·се потпуно 
оправдано ~матра да тај проценат износи ма
ње од 1%. Одатле произилази да линије јед~ 
наке осветљености - изофоте - зодијакал~е 
светлости ослобођене стране атМосфере~:-
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компоненте треба да буду јако 
спљоштене у односу на еклиптику. 

То је врло карактеристично за 
ра·според материје која врши ра
сипање у Сунчевом сИЈСтему, та 
материја је, као и ·све планете, 
углавном у равни еклиптике. 

Треба! приметити да ·се ·оса -си
метрије зодијакалне светлости до
ст.а тешко одређује. То ~е објаш;.. 
њава тиме · што ј е та оса нагнута 

према хоризонту у зави~ности од 

годишњег доба и географске ши-
". рине места из којег ·се .врши посма
трање . Услед тога, сйметрично рас- . 
поређене тачке ~а и~тим ~јајем 
налазе ~е на разним зенитским 

даљинама и због тога трпе нејед
нако слабљење које изазива атмо
сфера Земље. Тако · се изобличава 
прави лик а за ј едно са тим и по
ложај зодијакалне ~ветлости на не
бу. Са'Мо на основу .тачних фото
метриских мерења са паралелним одређива
њем атмосферске ек~тинкције може ·се по
већати тачНост података о зодијакалној свет
лости. Због тога није ни чудо што ~у ~вара
нија, чи~то визуална посматрања, почевши 

"' Од Касинијевих и завршавајуhи са Маршано
вим крајем XIX века, вршена · под врло до
брим условима на планин~кој оn~ерваторији 
на Пик ди Миди у ПириНејима, доводила до 
погрешних резултата. Изражавало ·се, на 
пример, мишљење да оса симетри;је зодија
калне ~_ветлости ·пада у раван Сунчевог еква
тора. У~твари, како ~у показала фотометри-

. ска мерења у Медону (околина Париза) 1913. 
године, у околини Нице, а нарочито у при
морским Алпима, права раван симетриј е зо
дијакалне светлости ·скоро rrотпуно .о:дговара 
еклиптици или тачније општој равни кре
тања планета, и потпуно се разликује од 

' равнИ Сунчевог екватора. Тај резултат је 
сада опште признат. 

Линије једиакоz сзаза (изофоте) зодијака.ti"ие свет
л.ости (2 иове.мбар 1957~ zод., Acyau, . У АР) 

--· --·· - -- .. - - . . . . ~(".::§ 

Зодијакал.иа светлост у npoл.ette по заласху Сунца 
ua средњи.м северии.м zеоzрафски.м, ·шupuua.ua . (Р е 
nродукција »Astronomie«, Rudaux i Vaucaniet~. rs, 

1948. zод.) 
Сјај Зодијакал.ие светлости у односу 'Н. СЈ. сјај неба 
пије наро-чито уnадљив . Иnак се у средин?Л. cmLк? 
заnажа светлија зона, nриближuо, у обл~иеу еднт1сс 

-чија је оса иаzиута nре.ма хоризо'Н..ту. 
(Сл. 2. ИЈiустраt~ија nревод~w·ца.) 

Састав .међуп.ааиетарие среди~е 

Из наших мерења ~леди да честице међу
планетарне ~редине нису везане непосредно 

за Сунце. Сунце избацује потоке честица -
јонизованих га~ова и ·Слободних електране 
и може у извесној мери да обо·гати међупла
нетарну средину га,сном компонентом. IVIеђу
тим, међупланетарна ~редина која .ствара зо
диј .а-калну светлост може брже да ·Се попуни 
различитим :телима Сунчевог система , ка.о 
што су на пр . астероиди који ·Се понекад су

дарају међу еобом или комете које ·се пред 
нашим очима разлажу на метеорске потоке 

ситних честица материје .. 

Најситније честице од којих се ~астоје ко
метни репови бивају брзо избачене из пре
дела Сунчевог ~истем.а Притиском Сунчеве 
радијације, крупније честице - постепено 
падају на Сунце, попуњавајуhи се поно"Во из 
истог извора . 

Теорија и пос.матрања 

Требало би да ~е на осно-ву дово,љно оче
видних чињеница може развити рационална 

т·еорија зодиј .акалне светлости и упоредити 
са посматрањ-ем . Но-, последњих година -се по
јавила претпоставка о томе да зодиј ап:ална 
светлост може настати искључиво ра,сипа

њем ·светлости на ~слободним елеоктронима . 
Битно је да се у том случају расипање врши 
незави~но од таласне дужин·е и да -се ра.сута 

светлост одликује знатном поларизациј а-м. 
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Мерења поларизације зодијакалне светло
сти која су извршили Бер и Зидентопф 1953. 
године и њихова испитивања ња бази чисто 
електронског ра·сипања, ишла су у прилог 

rпироко ра•спрострањен-о.м мишљењу. да је у 
међупланетарном простору -от-сутна прашина. _ 

Међутим, са тачке гледишта Ми-оне теорије, 
и при расипању светло•сти на чеС'тицама пра

шине различите природе т.реба да -се појави 
знатна поларизација. Рачуни које је извео 
Валтер у Тибингену на електронским маши

нама по тачним Ми-овим формулама пока
зали су да се у том случају nојављује з~атна 
поларизација зодијакалне светлости чак и · 
при знатним уrловним раtстојањимЭ/од Сунца. 
Аналоrне раЧуне за атм-осферску прашину 
извео је, такође 1958. год. В. Вадија (Каирски 
универзитет) . 

Постоје ли у .меl)уп.љапетарпој средипи 
е.љектропи? 

Одређив;ЭЈЊе поларизационих својстава ае
розола* који продиру у високе слојеВе атмо
сфере из међупланетарног простора и имају 
цепосредну везу са честицама зодијака.д:не 
светлости извршила је Е. В. Пјасковскаја
Фезенкова на основу својих посмq.трања по~ 
ларизације дневног неба при ниским по:Ло
жајима Сунца (1957·. · год.). По.казало се да · 
сува · материј а у · облику прашине може . да 
произведе поларизацију до 40%-. Савршено 
-~Ли.чна поларизација посматрана је у главама 
и ближим деловима репо•ва последњих свет
лих комета Аренд-Роланд и Мркос (1956., 
1957. го~д.) где несумњиво не може бити по
вишене електронске концентрације. Припи
сујуhи честицама међу-планетарне средине 
слична поларизациО!На ·својства мoryhe је до
hи до задо13ољавајуhих претстава о посматра

ним особеностима зо~диј акалне светлости. Ти 
резу л·та ти указу ј у на то да ј е саврш.ено не

потребна хипотеза о електронској природи 
зодиј акалне ·светло~ти. 

Други незав-исан доказ гледишта да у ме
ђупланетарној средини -не постоји знача•јнија 
електронска концентрација дао је енглески 
научник Блеквел, добивши на Боливиским 
Андима спектар зодијакалне светлости. Он 
је нашао да Фраунхоферове линије у спек
тру ове појаве Имају исто тако оштре границе . 
:К.а'О и у спектру Сунца. Кад би зодиј акалну 
светлост изазивало ра,сипање на електронима, 

који имају велике брзине, Фраунхоферове 
линије би услед Доплеровог ефекта биле ве
ома проширене, Што није откривено . 

Тако_ ми долазимо до несумњивог закључ

ка да су посматрана својства зодиј акалне 

светлости у·словљена искључиво . расиnањем 

Сунчеве светлости на међупланетарним че-

* Аерозоли - су системи мноштва честица . теч
ног или чврстог агрегатног стања са димензијама од 

10-7 до 10-5 см. зароњених у гас или смешу гасова 
(дим, облаци). Честице аерозола се лако таложе под 

дејством силе теже. 
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стицама прашине. Концентрација слободних 
електрона на ра·стој.ању Земље од Сунца не 
може бити веhа од 30 до 40 електрона на 1 с.м.з 
а не 600 до 800 како се раније претпостав
љало. 

Настајање .меl)уn.л,а'Н.-етар1iuх 'Чеотица 

npaшu?-te . 

Како је већ поменуто, оне могу бити про
извод распадања а·стероида, тј. имати исто
порекло као и метеорити . Само, познато је 
да се сви .астероид:И: крећу у једном правцу 
по орбитама са малим нагибом · према еклип
тиЦи и да •су брзине разилажења делића који 
се · добијају прилик;ом њиховог распадања 

врло мале , свакаЕ:о не веhе од 1 к.м у се
кунди. 

Математички рачуни показују да би тај 
процес требало да доведе до веhе концентра
ције честица у равни -еклиптике. Напротив, 
одговарајуhа по-см.атрања комплек·са космичке 

прашине, која настаје као резултат распада 

периодичних комета доводи до ~ого боље 
саг ла·сности са поема траним особенос-гима эо
дијакалне светлости. Све комете које про·дру 
у у:нутрашњост области СуЈГЈевог ~система си
гурно· ·Се брзо распадају и обогаhују на тај 
начин међуЈПланетарни npocrup ситном пра
шином и малим количинама гаса. Процес 
сличног непрекидног попуњавања · матери

јом одиграва ·Се паралелно .са супротним про

цесом нестај .ања те материје као последице 
таложења на Сунце. При томе се ствара из
весно стационарно •стање које каракт~рише. 
међупланетарну средину за дату епоху· по

стој ања Сунчевог система. 

Није још ј'асно у којој мери се то ст.ацио
нарно стање може нарушити јаким корпуску~ 

ларним потоцима избаченим са Сунца за вре
ме ерупција. Даља испитивања зодиј акалне 
светлости, нарочито она која се врше на ни
жим географским ширинама, ·омогуhиhе да се · 
повеhа таЧНОГ . наших претстава О ПрИрО\Щ1 
међуtПланетарне средине _и о њеним могућим 
променама. У овом тренутку може се претпо
ставити да између комп<:>ненте међуплан~
тарне средине коју сачињава прашина и ко]а 
има мањевише стабИлан карактер, и корпу

скуларних пОтока избачених са Сунца по
стоји стална узајамна веза. Могуhе · је да се 
баш на рачун апсорпције, првенствено у гу.,.. 

шhим слојевима, мат~риј е зодиј акалне -свет

лости космичко зрачење које полази ·са Сунuа 
за вреМе јаких ерупција лишава свој~ а~фа
компоненте И када достигне Земљу . састОЈИ ·се 
скоро ис-кључиво од протона. Тиме ·Се ~оже 
објаснити тако велика разлика између ~ун
чевог космичког зрачења и космичкоt зрач~
ња галактичког· порекла, које с-е као што Је 
познато·, састоји 13 о/о ОД алфа-честица тј. О'Д 
језгара х-елијума. с · друге · стране, · Сунчеве 
корпускуле, делујуhи на честице прашине зо
дијакалне светлосТи предају им особену ра
стреситу структуру, како то показују прику
пљања тих честица у вис-оким слојевима 
a"rnocфepe. Имајуhи такву структуру те че-
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стице прашине при ~судару са Земљом губе 
потпуно своју брзину већ у највишим слоје
вима атмосфере и полако се слежу на Зем
љину површину. 

Пpautu?-ta па путањq..ма п.љапета 

Сакупљање космичке прашине на Земљи
ној површини, нарочито у на,сл'аг.ама у дубо-:
ким водама океана, омогућују да се изведе 
закључак да Земља добија годишње око 5000 
тона такве прашине. Израчунавање опшТе 
масе метеора које задржава атмосфера дају 
за ис-то време сличне цифре. 

Каква је густина материј-е у међуПЛане
тарном простору на растојању Земље од Сун-

. ца? Сматрајуhи да је установљена количина 
материје у облику прашине распоређена по 
целој Земљиној _путањи (при О\Цређе.ној ефек
тивној површини захвата) налазимо да на 
сваки кубни километар долази око 2 Х 10-8 

грама. То одговара броју честица космичке 
прашине од 1.4 на• 1 .м3 ако се узме да је њи
хов раДију с 1 О микрона. 
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Тустина зодијакалне материје може бити 
оцењена и no интензивно.сти зодиј акалне 

-светлости, ако се уведу извесне претпоставке 

о ефективним размерама честица и промени 
њихове концеотрације са удаљењем од Суи
ц~. На основу услова стационарнос~, који 
смо поменули раније, могуhе је наhи да је 
концентрација честица -прашине приближно 
обрнуто пропорционална рњстојању од Сунца. 
Уводеhи неке вероватне претпоставке о ка
рактеристикама расипања светлости, нала

зимо да је оптичка де6љина зодијакалне ма
терије на ра·стојању радијуса Земљине пу
тање свега 10-7• То одговара, отприлике двем.а 
честицама ра-змере 10 микрона на 1 к.м3, што 
се слаже са раније нав·еденим оценама. 

Наше Сунце је, · дакле, окружено разре
ђеним nрашинастим облаком, чи ј е по,стој.ање 
говори о постојању планета. Приметимо да 
nостоЈе и извесне звезде које имају широки 
ОМОТаЧ ОД прашине. Да ЛИ ТО МОЖДа није ПО
средан наговештај да те звезде имају ·Своје 
планете? 

"Пр~рода", .N2 3, 1961. год. 
В. Г. Фезеп-ков 

О једној ;sанимљиtЈој· збирци метеорита 
У астроrномској опсерваторији Кастел Ган

-долфо ёе на-лази једна врло богата и заним
љива збирка метеорита из свих крајева света. 

· О тој богатој и класичној збир-ци се мало 
знало све до године 1957., када је објављен 
попис метеорита, који сачињавају поМенуту 
збирку. 
У основи, ту збирку ј е почео да формира 

један човек, минералог по струци. То је био 
· по зна ти француtеки минералоог Адриј ен де 
Мороа . Он је од ране младости ' волео мине
рале и скупљiа!О их где год му се З1fl то ука

зала прилИка. У сп ео ј е на пр. да створи 

збирку од 10.000 пробраних минерала и да 
-~х лепо кла-сифицира и олише. Убрзо ј -е по-
чео да ·се интересује и за метеорите и да их 
прикупља. Његова з·бирка ј ·е расла и ускоро 
је он могао да се похвали, да има једну од 

сЈiај'бољих збирки на свету. Он је многе уни

. кате и велику количину дуriликата метео-
рита · поклОfНио научним установама и висо

ким школама за њихове збирке и кабинете . 
Највеhи поклОIН је учИRiИо тащањем Рус·ком 
рударском институту. Због тога је био одли
кован високим одликовањем Св. Станислава. 

. Де Мороа је живео врло дуго (1848.-1935.), 
. тако да је имао прилике да прикупи велику 
,количину метеорита. Он је године 1909. ка
'Галогизирао метеорите у ·свом поседу и уста

_ Јiовио је да има . метеорита са 381. :места на 
liaшoj планети. Годин-е 1935., после његове 
смрти, највеhи део његове збирке је покло
!Ьен опсерваторији у Кастел Гандолфу, која 
је збирку сместила у свој музеј, заједно ·Са 
800 ранијих примерака меrеорита, које је 

, -,~ .... ., .. '"'" .. CI." .. '"' сам Де Мороа, још 1905. године. 

Поред метеорита добијених од Де Мороа, 
у збирци у Ка·стел Гандолфу се налазе и још 
неки други метеорити добиј-ени од разних да
родаваца. Међу њим'а се истиче и известан 
број тектита, које је поклонио, недавно, Мек 

. Нали из Џорџтаунске ОЈI1Серваторије, · у Ва
шингтону. 

Де Мороаова збирка метеорита је благо
творно утицала у још једном смеру. Захва
љујући њој, у Кастел Гандолфу је форми
рана Астрофизичк:Э. Лабораторија, у кој ој су 
постигнута заriажена 01дкриhа у обла-сти ме-

. теоритских проучавања и још у неким обла
стима. 

Колекциј а метеорита ·садржи у себи мете
оритско гвожђе (гвоздене метеорите), затим 
камене и најзад мешовите . . Осим то·га, као 
што је напоменуто, посебну групу сачиња:Вају 
тектити. 

Укупно има метеорита са 430 места на на
шој план·ети и тектита са 6 места. Метеорит
ског гвожђа има са 161. месТIЩ метеорит•ског 

камења ·Са 242 места и мешовитих ·са 27 места. 
Каталог метеори.та у коме су сви пописани 

је објављен године 1957., а метеорити у њему 
су по писани азбучним редом. После та чне . ло~ 
кације, дата је годин:а' налаза, минералошко

хемиски са-став, број примерака~ и тежина. 
Оно што нас посебно интересује је то, да 

у збирци има и метеорита из наше земље, а, 
посебно из Србије. Навешhемо те случајеве: 

1. Метеорит са планине Јелице, Србија. 
Пао 1. децембра 1889. године. Камени мете
орит. Једна врста амфотерита. У колекцији 
се налазе три комада, највеhи има 130 гра,м.а, 
а. остала, два 15 грЭ.Ма-. 
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2. Сокобањ·ски метеорит, Соко-Бања, Алек
синац, Србија. Пао 3. октобра 1877. Камени 
l'летеорит. Варијанта хиперстеног хондрита. 
Три примерка ·Са налаз,е у збирци, од којих 
ј е највећи тежак 27 грама, · .а остали 13 грама. 

3. Метеорит из околине Зворника у Босни. 
. Пао 1. августа 1897. Камени метеорит. Сиви 
хиперстени хондрит. Ј ед ан комад, тежак 69 · 
rрама. 

Поред ови-х наших метеорита, у збирци се 
налазе метеорити са ·свих шест континената. 

Напоменућемо с.амо неколико занимљивих 

места на којиr1.1а су пали познатији метеорити, 
а ЧИјИ ·Се примерци налазе у збирци: 

Бакубирито, Бренхем, Кањон Диабло, Хе
џа·ски метеорит из Ел-Тлахиа, Езел·ски мете
орит,_ Рио Негро, Виламет и др. Треба напо
менути, да то у извесним случај-евима пред
ставља -с.ве што је на дотичном месту п.ало и 

било нађено, а да у већини ·случајева пред
ставља ј е дан мали, алИ пробран део метео
ритског налаза, после пада метеорита. На пр, 
у К.аЊон Диаблу је паља велика количина 
метеоритског гвожђа, у Кастел Гандолфској
збирци 'Се налазе егземплари до 5 килограма 
тешки. 

Примерци метеорита у колекцији у ка..: 
·стел Гандолфу су понекада тешки само око 
пола rрама, као што је то случај са метеори
тима из Алепа и Ангра дос. Реис, а код изве

. сних се тежина креће око. 5 килограма. 
Тектита у колекцији има са шест места на 

нашој планети. Из Индокине има 21 комад, 
из Кине 18, са филипина 24 и из Тексаса 1. 
Најтежи тектит је из Далата, у Индокини и 
износи 28 грама. 

Дра~ос.аав 

PLANETARIJUM 1 ASTRONOMSKA 
OPSERVATORIJA U ·нoZOVU 

Od vremena izbacivanja vestackih satelita, 
u Poljskoj је - kao i u .ostalim zemljama -
doslo do porasta interesQvanja za proЬleme 
astronomije i astronautike. 

Popularizacijom ovih nauka u Poljskoj se 
,bavi izmedu ostalog Sleski Planetarijum. On 
post.oji vec preko pet godina- od 4 decembra 
1955 godine. 

Pored planetarijuma postoji i Astronomska 
opservatorija u kojoj se sem prikazivanja neba 
vгse i astronomska posmatranja, Seizmoloska 
stanica koja se bavi naucnom i didaktickom de
latnoscu, dok се se u meteoroloskom paviljoпu 
koji се se uskoro sagraditi nalaziti Meteoroloska 
i geografsko-fizicka stanica. Oprema Planetari
jum koja је na pocetku obuhvatala samo pro
jekcionu aparaturu (slika 2) i veliki refraktor 
Zeiss-a (slika 3), kao i tri mala refraktora -
znatno se povecala u toku pet godina.*) U ovom 
periodu nabavljeni su instrumenti kao: projek
tori pomracenja Sunca i Mese.ca, projektor ko
n1ete, dupli astrograf Zeiss (precnik objektiva 
20 C1n, zizna daljina 1 m), teleskop Maksutova 
(pr~cnik 19 c1n), izraden u Pla.netarijumu, veli
ka obrtпa karta neba izradena u.Planetarijumи, 
n1ikгofotometar MF-2, telurium, dva kompleta 
seizn1ografa (Wiechert i SK-58), kinoaparatиra 
za projekciju filmova siroke i uske trake, film
ska kameгa АК-16, oprema fotolaboratorije, 
meЬanicke i radiotehnicke radionice kao i niz 
'pomocnih uredaja za opservatoriju i ostale ob
jekte. Sad је pocela izgradnja celostata cije 
dovrsavaпje se predvida jos ove godine (optika 
za celostat izraduje se -u Planetarijumu). U pe
riodu postojanja planetarijurna razvile su se 
razne forme delatnosti. Evo najvaznijih: 

1) Seanse u Planetarijumu 
2) Prikazivanje neba u Astr.onomskoj opser

vatoriji i na terenu 

*) Slika 2 i З na trecoj strani korica. 

3) Predavanja iz oЬlasti astronomije, 
nautike i seizmologije 

, 4) Konfereџcije i kursevi za predavace iz 
·astronomij_e i geografij е 

5) Izlozba sa astronomskom, astronautickom. 
i geofizickom tematikom 

6) Astronomsko-geografske olin1pijade 
skolsku omladiriu 

7) Izrada. prosvetnih filmova 
8) Projektovanje i izrada skolskih pomagala 
9) Obrada popularno-naucnih edicija 
Ad 1) U Plaнetarijumu se organizuju sean-

se na raznim nivoima i sa veoma "diferenciranom 
tematikom. Godisnje и njima .r ucestvuje oko "~ 
130.000 gledalaca. 

Као primer navodimo naslove nekoliko se
ansi: 

»Danasnje nebo« 
»Drevne legende о sazvezdima« 
»Nebo u raznim zemljama« 
»Kretanja Sunca« 
»Blize Mesecu« · 
»Velika .opozicija Marsa u 19~6 godini« 
»Pomracenje Sunca 15-II-1961 godine« 
»Nebeska tela i ·nacin njihovog raspoznava-

nja« itd. 

U toku svake seanse prikazuje se kratkom:- · 
trazni film sa odgovarajucom tematikom i vrse 
projekcije fotografija izradenih и ovdasnjoj fo-
tografskoj lab.oratoriji. · 

Naravno, u repertoar Plaш~tarijuma ulaz.e 
samo one seanse koje obuhvataju stalno aktuel
ni materijal. Tekstovi za njih se snimajи,"n~ .":, . 
magnetofonsku traku uz odgovarajuci mu~1~k1 · 
fon. Sada su и pripremi specijalne pesn!ck.e 
seanse koje се sadrzati pesme о Zemlji, Sunc}l, 
zvezdama i Mesecu. · · 
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Ucesnicima inostranih ekskurzija koje .u ve
, likom broju posecuju Planetarijumu, za vreme 
seansi objasnjenja se daju na stranim jezicima. 

', Ad 2) Prikazivanja neba vrse se danju 
(Sunce) i uvece (razni aktuelni objekti _neba). 

Posn1atranja . neba pracena sи odgovaraju
cim uvodnim objasnjenjima. Na terenu vrsi se 
prikazivanje neba u skolama, preduzecima, do
movima kulture i klubovima. 

Ad 3) Predavanja о aktuelnim temama iz 
astronautike, astronomije i seizmologije sa pro
jekcijama i odg.ovarajucim filmovima organi
zuju se u Planetarijumи i na terenu. 

Ad 4) Za predavace astronomije i geogra
fije organizujti se konferencije i kursevi cije 
programe . _sastavljajи saradnici Planetarijuma. 
Kursevi i konferencije se organizuju u cilju 
upoznavanja slusalaca sa raznim astronomskim 
spravama, sa najnovijim dostignucima nauke u 

"" oЬlasti astronomije i astronautike, kao i u cilju 
' ·poboljsanja metodike ucenja astronomije. . · 

Ad 5) Dosada su u Planetarijumu, uz sa- . 
radnju raznih ustanova, organizovane sledece 
izlozbe: 

»Astronauticka izlozba« (1956-1957 g.) . 
»Izlozba sovjetskih sputnjika« (1959) 
Polj~ko-sovjetska astronautika izlozba: »Od 

Kopernika do Lunika« {1959-1960) 
Geofizicka izlozb~ UNESKO pod naslovom 

,»Zemlja kao. planeta« (u Planetarijumu је Ьila 
prikazivana pod naslovom: »Zemlja u kosino
·su«) (1960) - -

Sada је· u pripremi izlozba pod naslovom 
»Pojam i racunanje vremena kroz istoriju« а 
у daljoj perspektivi izlozba meteorЏa. 
. . Veliki broj posetilaca svedoci .о postojecem 
interesovanju, kao i о tome da је takav oblik 
puj_:;ularlzacije 1:::..ravilan. 

. (Da n:e zamaram citaoce ne navщlim nigde 
-нikakve statis:icke podatke). . 

Ad 6) Posle zavrsetka IV Astronomsko
geografske olimpijade' u martu ove godine, 
Planetarijum pristupa pripremama za V Olim-
·pijadu koja се poceti ujesen ove godine. Dosa
dasnja iskustva, kako izgleda, pokazиju da kod 
~stronomij е slicno kaQ i kod drugih predmeta 
nivo ucenja i interesovanja omladine moze 
znatno da · se . podigne putem organizovanja 
Olimpijada. AmЬicija, interesantan tok final-
nog takmicenja i skupe nagrade dovode do 
·rnasovnog ucesca omladine u Olimpijadama. 
Dva lica od ucesnika prethodnih olimpijada 
(pobednici П i III Olimpijade) studiraju sada 
astronomiju. 

Ad 7) Preduzece za prosvetne filmove sni
rnilo је u Planetarijumu nekoliko filmova. 
Mnogi snimci su napravljen.i u sali Planetari
jllrha. Filmovi u kojima se prikazuje tok astro
nomskih pojava rekonstrиisan pomocu savrserie 
Projekcione aparature imaju nesumnjivo ve-
liku vrednost. . · · · 

' . Ad 8) Ucenje astronomije bez odgovarajucih 
· skolskih pomagala nema svoj-u svrhu. Saradnici 

anetarijuma projektovali su i izradili · niz 
pomagala kao sto su: obrtna karta 

' suncani casovnici, gnomoni i sl: 

Ad 9) Dosada su izdati ilustrovani album 
pod naslovom »Sleski Planetarijum«, razgled
nice, brosure pod naslovom »Vreme i njegovo 
merenje«, »Kako se k1~ecti vestacki sateliti«, 
»Nebo u 1961 godini«, >>Sleski Planetarijum« 

. (kratki informator) kao i »Merenje u atmo
sferi«. U pripremi se nalazi brosura p.od naslo
vom »Zemljotresi<<, 

Oblici delatnosti koje smo ovde ukratko pri
kazali odnose se iskljucivo na didakticki rad 
Planse.tarijuma. Medutim, jasno је da popиla
rizacija moze da da pozeljne rezultate samo 
onda ako se oslanja na odredenu rezervu aktu
elnosti iz date oЬlasti nauke. -

Zato se treba truditi da sirenjem znanja 
rukovode ljudi koji makar i u najщanjoj meri 
i sami rade naucno. · 

N ovi statut Planetarijuma, koji su nedavno 
donele vlasti, kao jedan od pravaca delatnosti 
predvida .da saradnici rade svoje sopstvene na
ucne radove. Za taj cilj Planetarijum је dobro 
opremljen odg.ovarajucim uredajima. Zbog toga 
treba se nadati da се naucni rad koji se do sada 
odvijao u prilicno uskom oЬimu u Seizmoloskoj 
stanici i Astronomskoj opservatoriji, u najsko
rije vreme povoljno krenuti napred. 

Ovaj kratak clanak, naravno, ne iscrpljuje 
sve proЬleme koji su stajali pred nasom ustano
vom u periodu nase petogodisnje delatnosti, ali 
ukratko prikazuje glavne razvojne pravce Pl~-
netarijuma. -

Magistar Marija Panjikuv 
rukovodilac pedag.qskog 
odeljenja Planetarijuma 

1. 
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ВАСИОНСКО СТАКЛО ТЕКТИТИ 
Први тектити били су нађени на терито~ 

рији Чехо~ловачке (Чешке и Моравска). Ста
новници ·СУ по·чели да их налазе прве поло

вине XVIII века у коритима неких река; они 
су их г ла ча~и и употребљавали као накит. 
Тектити су онда имали различите називе, као:· 

чешки хризолит, во~ени хризолит, хризоли

тов- обсидијан, псеудо(Хризо.лит, бутелско ста
кло, молдавити. 

Крајем прошлога века, осамдесетих дf! 
деведесетих година развила се жива диску

сија о пореклу молдавит.а'. Би:_ло ј•е мишљења 
да су молдавити земаљског . nо·рекла (обична 
стакла ву лканског порекла), а потом су х е
ми ск е анализе показале разлику односа 

о-сновних оксида, температура топљења ста

кла и молдавита. Тако се претп:оставила ве
роватноћа метеорИтског порекла молдавита. 
Изнето је мишљење да се карактеристиЧiНа 
скулптура тектита -с ·твара nриликом iьиховог 

лета кроз атмосферу. 
, . Моравски тектити имају ма-стан ил:И ста

кленасти _ блесак, једноставне, већином сфер
не и· ротационе, елипсоидалне форме, без ду
боке површинске ·структуре. Код чешких 
тектита блесак је нешто тама,н, а форма и 
скулптура су разноврснији. 

Док Чешка и Моравска претстављају 
сразмерно малу али концентрис.ану об,;ласт 
распрострањености тектита, · дотле аустрали

ско копно може да се нџзове као уникални 

ре-гион Земљине лопте. Југомсточна, цела ју
жна, југозападна и део централне Аустралиј ·е 
имају много налазишта тектита, који се зову 
аустралити. Чарлз · Дарвин је дао прво саоп
штење о аустралиским тектит:има. Али нема 
сумње · да је домородачко ·становништво 
Аустралије знало за њих много векова ра
није. Проучено је 11.946 узорака ау-с'ГЈ)алита. 
Установљено је . да се аустралиски тект:ити 
налазе у алувиуму златних и оловних рудних 

рејона, као и на површини неких других· ме
ста. У одбијеној светло·сти узорци су ·смола
ста црни, а у пропуштеној светлости од ћили
барско-мрких до бронзаiНо-зелених нијанси. 
Класифик.ациюне форме аустр:алита јесу: со
чиво, дугме, звонце, округло и дугуљасто је
згро, овална плочица, лоrптица и фрагменти 
тих форми. Мисли ·се да ·се . т-о формирање до
годило за време летења тектита кроз земаљ

ску атмосферу. 
Осим аустралита, у Та·сманији ·су нађена 

тела слична · тектитима са врло великом са
држином силициум оксида и одговарајуће 
маЛим . ·специфичним тежинама и покаЗате
љима ; ·преламања. У литератури су та тела 
позната под синонимима• : тасманити, квинста-

унити и Дарвиново стакло. _ 
· Истовремено са аустралитима, проучаване 

су и скупине тектита са велике територије 
Југоисточне Азије. Први налаз на то.м рејону 
био је на острву Билитон, између Борнеа и 
Суматре. Холанд!ски научник Ван-Дајк саоп
шт:ио је 1879. године да су кинееки радници 
у калајним раскопинама у древном шљунку 

нашли ком.адиће обсидијана, који ·су у по
четку . држани за црни дијамант. Назвавщи: 
те формациј.е "обсидијанима Билитона", а..: 
у тор ј е ипак одрицао њихово ву лканско 

порекло. Године 189·8. била су нађена слична 
тела на ·острву Бунгуран, код обале Борнеа, 
затим на Борнеу и другим остnвима, а такође 
и на Малајском Полу·острву. Сви ти мете
орити (тектити) добили су зајеДlНички назив 
"Билитонити". Код свих билитонита карак
теристична је црна боја, округла форма, често 
у виду лопте, са фанта·стичним ·ску лптурним 
цртежима и дубоким браздама. Те браз;це ·су 
узИмане као доказ ванземаЈь.ског порекла би
литонита. Занимљива . ј е · ч:Ињеница да су на 
целој територији Индонезије билитонити по
знати под називима Месечеве лопте, камене 
муње, камење громова. Нешто друкчије 
скулптуре и ·састав имају тектити: са Јаве. 

Француски минералог Ла:круа с:аопштио је 
1929. године откриће великих налазишта тек
тита у Индокини. Он је 1932. гюдине изда·о 
добро илустров.ану књигу у којој се налази · 
карта расподеле тектита на територији Кам
боџе, . Тајла:нда, · Лаоса и граничних оiбласти 
Кине, укључујући и острво Х.а,јнан. Индоки
нески тектити - названи индошинити -. 
имају форме дискова, ·елипсоида, лопте, ко: 
нуса.. Бој а им ј е црна, у фрагментима жута и 
кестењ.а·ста, ПОIНехад са великим бројем меху
рића. Индошинита има у аливиј алним тало
зима. Лакруа је, 1935., саопштио да је у Лаосу 
откривено неколико хиљада фрагмената јед- . 
ног велико·г текти:та, О'Д којих су поједини 
примерци тешки до неколико кило-грама: 

Стварни однос између индошинита и · били
тонит,а засад није познат. По мишљењу неких 

истра:ясивача, тектити с.а острва Ј аве заузи
мају средњи положај између билитонита и 
индошинита. И у групи индо·шинита конста
тован-е су такође приметне ра-злике, што је 
омотућило Њихо.ву деобу на две самосталн~ · 
породице - ·северне и јужне индошините. · 
Према подацима археолошких и етнограф
СКЈ1Х истраживања, у Индо!КИНИ ·су тектити 
познати хиљаду година пре наше ере. У не
ких древних камених статуа -богова очи су 
биле направљене од углачаних тектита. У ло
калном фоЛклору, нарочито- на острву Хај
нан, индошините зову Месечево камење, ђа
волске лоцте, екскременти звезда. 

Октобра месеца 1926. године на арх.еоло

шкој падини Нов.аличес, провинција Ризал, 
Филипинска Острва, био је нађен први комад 
необичног црног стакла. То стакло иденти
фиковано је са познатим билитюниr-има. Када 
ј е нађено више таквих примерака, · они ·СУ до-: 
били назив филипинити, а због неких при
метних спољних разлика (добро "обливени" 
rпљунци са фином -скулптуром) названи су 
ри залити. Једна друга група филипинита, от
крив·ена на острву Басуанга, има нешто веhУ 
сличност са билитонит:има, а наtрочито са 
јужним индошинитима. Трећа група нађена 
ј е у околини Маниле, у ре ј ону Санта Меза. 
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Домородачко:м стано·вништву Филип:ина 
тектити ·су позна:ти од дубоке древности. У 

камено доба СЩ ЊИХ ·СУ праВИЛИ ВрХ·ОВе стрела 
и друго. Карактеристично глачање тектита у 
гробницама гвозденог доба _показује . њихову 
употребу као талисмана и амулета. Сада су 
филипинити познати под неколико локалних 
назива• : екскрем.ент · звезда, ·сунчани камен. 

Поред досад наведених налазишта текти
та, и~ла иХ_ још у Западној Африци, на Обали 
Слонове Кости, з.њтим у Јужној Америци, где 
се зову американити, па и у Северној Аме
рици, где су познат'И каю бедиазити. 

Нарочито место у пробљему тектита за
узима такозвано либиско _ ·стакло или силика
гла·с, нађено у либиској пустињи у Египту, 
и названо либит. · 

Неку слично·ст са либитима и осталим тек
титима имају такозвани импактити, то јест 
,силика-гл.аси м:етеоритских кратера (Хенбери 
у Аустралији, Вабар у Арабији, Адел у Са
хари и др.). 

Врло зна•чајни ·су општи услови нала:я{ења 
тектита и силика-гла·са: у младим шљунко
витим налазиштима, у земљи и на површини 

земље (у пустињским обла·стим.а;). Пластови 
(слојеВи) тектито:носЈiих шљУ'нко~ва обично 
имају алувијално порекло и залазе у планин
ске минералне врст.е сваког· петрограф·ског 
са·става и сваког узра·ста. Овај се међутим по-

.. највише колеба од ·аредњег терцијера до ка
сног квартернера. У геюлошком ·смислу нај-

старији су тектити Зацадне Африке и Евро
пе, млађи су аустралит'И. Процес образоваља 
тек тита протека9 је у сразмерно кра тко м ге""' 
олошком интервалу времена, али не исто

времено. 

Већина правих тек тик а Има црну бој у (у 
танким фрагментима зеленкасту и мрку). Код 
молдавита преовлађује зелени тон. По боји 
·се јасно разликују американити и неки тек-

. тити са Филипина (љубича·сти, мрко·-љуби
ча·сти, · црвенка-сто-љубичасти, ·сиви, зелен
ка·сто-жути). Прави силика-гласИ каракте
ришу се општи.м померањем ·спекr-ра од црно

зелених до зелено-жутих тонова, ·све до жуh

ка·стих и готово без·бојних. Обојеност импак
тита мења се. Разни тонови зелене боје, а 
такође и мрке, црвенка·сте жућкасте, обично 
на општој зеленој позадини. 

Величина показатеља (индекса) прелама
ња зависи углавном од садржине силициум 

ок·сида, а исто тако и од неких других компо

нената. Тврдоћа тектита налази се у грани
цама 6- 6,5, .а специфична тежина мења се 
ОД 2,1 ДО 2,7. 

На савременом нивоу нашег знања изгле
да вероватно космичко или прлукосмичко 

(импактно) порекло тектита: оно би било ре
зултат разарања планета сличних Земљи 

(метеоритска теорија), онда судара: комете 
или астероида са Земљом, удара (импа·кта) 
метеорита о површину Земље и Месеца . 

Геор~ије Бороцки 

Proveravanje AjnStajnove teorije 
pomocu satel ita 

Eksperinienat koji је predlozio prof. L. I. Schiff 
sa Stanford Univerziteta moze da proveri Ajnstajnovu 
teoriju gravitacije. Sa naucne tacke gledista eksperi
menat је jednostavan ali Ьi on imao mnoge tehnicke 
proЬleme. Princip eksperimenta је sledeci: prema 
Nj1.1tnovom zakonu ziroskop koji Ьi imao stabllisaпi 
pravac i na koga ne Ьi uticali drugi momenti, pri 
kretanju ро orblti oko Zemlje zadrzava6 Ьi osu spina*) 

m u istom pravcu. Medutim, prema Ajnstajnovim zako
nima, osa Ьi se pomerala otprilike jedan mikrostepep 
za dan . · 

Do sada su izvгsena tri vazna eksperimenta koji 
su potvrdili razliku izmedu Njutnove i Ajnstajпove 
teorije i to: savijanje svetlosnih irakova pri prolazu 
pored Sunca usled gгavitacionog dejstva Sunca na 
'fotone, opadanje frekvencije fotona kada izlaze iz 
-gгavitacionog polja Zerrilje i . izracunavanje tacnog 
oblika Merkurove putarije. U svim ovim slucajevima 
Njutnova teorija nije davala tacne rezultate, dok se 
Ajnstajnova teorija slagala· sa eksperiшentalnim vred-. 
nostima. · 

Ainstajnova teorija је, medutim, samo jedna od 
mnogih teorija koje Ьi Ьile moguce . i koje otstupaju 
od Njutnove teorije ро kojoj se sve mase medнsobno 
tгenutno privlace prema zakonu: 

GMm 
f=---

r2 
(G - gravitaciona koпstanta, М, i т mase dva tela, 
1· ---' medusobno rastojanje dva tela). 
__ *_)_ Spin - obrtni impuls tela koje se krece oko 
svoje ose. 

Svi eksperimentalni rezultati Ьi se · mogli obja
sniti pomocu tih teorija gravitacije, tako da tri gor
nja eksperimenta ne Ьi pokazivala ·razliku izmedu 
Ajnstajnove i drugih »nenjutnovskih« teorija. Na
primer, rezultati dva gornja eksperimeпta koji se 
odпose па uticaj gravitacije· па svetlosne zrake mogli 
Ьi se izracunati uzimajuci u obzir Njutnov zakoп i 
eksperimentalni podatak specijalne teorije relativiteta 
da svetlost ima energiju ра samim tim i masu pre
ma relacijama: 

Е= mc2 =hv 

(v - frekvencija svetlosti, h_- Plarick-ova konstanta). 
I neпjutnovski- poremecaj putaпje Merkuгa moze 

da se objasni ako se modificira Njutпova ideja о gгa
vitaciji i kaze da se privlacenje ne desava treпнtno 
vec da gravitacioпi efekat putuje brzinom svetlosti. 

Razlog zasto se Ajnstajnova teorija pretpostavlja 
drugim »Skrpljenim« teorijama је U tome sto Ajnstaj
nova teorija -gravitacije obuhvata postavke specijalne 
teorije relativiteta i konacnog . prostiranja gravitacije 
i povezuje ih riguroznim matematickim formama u 
kojima nisu moguce kontradikcije. 

Za razliku od prethodna tri eksperimenta rezul
tati eksperimenta koji је predlozio prof. Schiff mogu 
se tacno predvideti samo pomocu Ajnstajnove teorije. 
Prema Njutпovoj koncepciji gravitacije i iпercije, ako 
Ьi se и orbltu oko Zemlje pustio ziroskop па koji ne 
Ьi delovali drugi momenti, i ako Ьi se оп upravio . 
prema jednoj od fiksiranih zvezda i pustio da rotira 
doblo Ьi konstantni · spin i · ostao u tom polozaju za 

1 

1 

i' 

li 
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sve vreme. Ziroskop Ьi trebalo da se nalazi u satelitu 
koji Ьi Ьiо skoro idealna homogena sfera. 
. . ..Pгim,~n~u~uc~ ~jnstajnovu teoriju gx:av1tacije, 
ргоr. Sch1ff Је 1zracunao da Ьi u orЬiti koja · lezi u 
Zemljiнoj ek11atorijalnoj ravni ose spina satelita tr
pele precesiju usled dva gravitaciona efekta sto se 
predYidda samo Ajnstajnovom teorijom. Jedan' od ovih 
e~e~ata P?tice samo od prisustva mase Zemlje и Ьli
ziш_ satellta а drиgi nastaje иsled Zemljinog roti
гan~a. ОЬа ova efekta su Yeoma komplikoYana ali se 
sreco~. п~оgн kval~~ativno objasniti pomocu jedno
stavШJlh 1 nama bllzih pojava. 

Precesija ziroskopa koji se krece u orЬiti oko 
:relikev .mase prikazan_a ј~ nelinearnoscи Ajnstajnovim 
~ edna.~шama za grav1tacюno polje. Najlaksi nacin da 
'te bllze ~pozna ova nelinearnost је ako se pretpostavi 
d~ Zeml]шa ~as<3: pored ~oga sto stvara uoЬicajeno 
NJиtnovo grav1tac1_ono pol]e, proиzrokиje i savijanje 
P~.ostora ?ko. z.eml]e. Nama sи Ьliski proЬlemi opera;.. 
CIJa u kr1vollшskom prostorи jer se krecemo na dvo
dimenzio~al.noj krivoj povrsini - Zemlji. Prava linija 
na ZemlJI зе deo velike krиzne linije zato sto је to 

Sbl<~ 1 

Ako ovaj isti jednpstavni ogled ponovimo sa vek
torom koji se k1·ece oko sfernog troиgla (sl. 2) jasno 
је cak i onome ko nije naviknиt na sferne povrsine 
da vektor skrece · za иgао а sa pocetnog pravca kao 
rezиltat njegovog · paralelnog pomeranja oko zatvo
гene krive pиtanje и dvodimenzionalnom prostorи. 
Ugao а се zavisiti od velicine krivine prostora oЬlika 
troиgla i broja obllazaka vektora oko troиgia. Oci
gledno је da се se isti efekat javiti i kod mnogoиgla 
ра se to moze prosiriti i na krиg. Posto · smo mi tro..: 
dimenzionalna Ыса mi mozemo da vidimo zakrivlje
nost ovog dvodimenzionalnog prostora i da razиmemo 
ove efekte. Medиtim, dvodimenzionalno Ысе koje Ы 
zivelo na sferi ne Ы bllo и stanjи da razиme zakriv- 
ljenost svoga prostora cak i kada ы moglo da ga 
iz~~ri i matemat~cki pretstavi. Mi smo и istom po
lozaJи kada pokиsavamo da razиmemo zakrivljenost 
и trodimenzionalnom prostorи. Mi nemamo naёina da 
slikovito prikazemo trodimenzionalni iskrivljeni -pro
stor tako da moramo da verujemo svojim merenjima 

matematici. . 
Tako mozemo sada da razиmemo da се vektor 

(оsЭ:. иsmerenog satelita) koji se krece и kruznoj ри
tаnп oko zemlje pretrpeti precesiiи ose posto Ajn
stajnova teorija tvrdi . da masa Zemlje proиzrokUje 
iskrivljenost trodimenzionalnog prostora koji је okru
zиje. 

· Dru,gi tip precesije - skretanja idealnog i иsme
renog ziroskopa и pиtanji oko mase koja se krece 
oko svoje ose, nastaje иsled medиsobnog ·deistva spi
n?va ova dva tela. Ajnstajnova teorija gravitaciie је 
d1rektпo analogna teoriji elektriciteta i mag:netizma. 
Tako naprimer. Niиtnovo gravitaciono polie m:1se 
analogo је elektricnom роlји oko nekog naboia. Po
kazano је takorte da postoii ~ravitacioni · ekvivalenat 
ma,gnetnom ро!iи koie nastaje pri kretaniи mase 
koia rotira: Prema tome. isto kao sto nael~ktri~::~.11o 
telo koie rotira stvara dinolno mag:rietno polie. velika 
masa koia rotira stvara dipolno polje koie pretstavlia 
gravitacioni ekvivalenat mall.netnom poliи. I k~o sto 
dva magnetna dipola . medиsobno rea,gиiи иsled cega 
nastaie dejstvo medиsobnog mom~nta t:::~kn се i dve 
иsmerene rotirajиce mase - Zemlia i satelit - pro
иzrokovati jedna na drиgи ~ravitacioni mom~nat. 
Ovaj momenat . се izazvati pre~esijи ose spina satelita. 

najkrace rastojanje izmedи dve taёke u ovom dvodi- .. 
menzionalnom sistemtt. Ako пapravimo troиgao sa 
ovim »pravim linijama«, naci cemo da zЬir иglova u 
troиglи moze da se krece od 7t radijana (1300) do 
5 7t radijaпa (900°) и zavisnosti od oЬlika troиgla. 
Takode, odnos oblma krиga geugrafske siгine i nje
govog radijиsa - rastojanja dиz povrsine do Sever
пog Pola moze da varira od 2 7t radij<щa (360°) Ьlizu 
pol~ . gde se zakriYljenost sfere mo:Ze ignorisati do 4 
rэdiJana (229°) na ekvatorи gde је »precnik« od pola 
?о ekv_atora jedna cetvrtina od velikog krиga. Posto 
J~dan od ovih krиgova ima manje od 360°, ako posa
l]emo vektoг oko krиga, vektor se nece vratiti и po
lazni polozaj . Tesko је da se ova koncepcija pokaze 
и krиgи ali se moze lakse prikazati и sfernom tro-
иg!и. · · 

~retpostavimo ?о . smo na 1-avnoj povrsini i po
stavimo vektor na Jedan иgао trougla. Pazljivo zadr
zavajиci isti ugao izmedи vekto1-a i pripadne strane 
troиgla, precicemo vrh troиgla i vra ticemo se na 
polaznи tackи pri сеmи vektor zadrzava istи orijen
tacijи (sl. 1). 

••••• 

SLiiltS ~ 
Jednacina precesije ,ose spina satelita koji 

krece и ekvatoгijalnoj pиtanji · oko zemlje је 

ЗОМ G.J 
О= Worb.-

2с2 r с2 r3 
W ~ pin 

gde sи: М, Ј i W spin masa, шomenat iпerc ije 
иgаопа brzina Zemlje; 

·r i W orp. - parametri pнtanje satelita. 

. Pr~i Clan је veci i nastao је иsled uticaja iskriv
l]enostl prostora. dok . drиgi clan prikazиje medиsobno 
dejstvo spinova Zemlje i sat~lita .. Ako иvrstimo broj~ 
ne vrednos'ti- dobljamo: 

О == (9,0- ~,11) х 10-13 rad/sec 

_Zapaza se da је medиsobno .dejstvo spinova samo 
mali procenat и odnosи na dejstvo iskrivljenosЦ pro
stoi-a. Za jedan dan иkирnо skretal)je Ьi izq.osilo oko 
10-6 stepena. Ovo Ы Ьilo vrlo tesko za posmatranje 
ali ne -i nemogиce. ProЬlemi instrиmetacije za ova
kav eksperimenat nisи jednostavni. Sfera satelita ne 
Ьi smela da sadrzi и sebl neke instrнmente, jer Ьi se 
и tom slиёајн nejednaka gиstiria prostora и sferi 
odrazila и momentи иsled dejstya gravitacioniћ polja 
Sunca, Meseca i Zemlje, ра se Ajnstajnov efekat ne " 
Ьi mogao иociti . 

Naиcnici smatrajи da Ьi Ьili potrebni иredaji 
koji Ы, se sastojali od teleskopa пeophodnih ·za odre
divanje polozaja и odnosи na zvezde, instrиmenata 
koji Ы odredivali orijentacijtt sfere, velike komore 
и kojoj ы sfera lebdela zasticena na taj nacin od . 
meteorita i atmosferskih padavina i raketa regl.lla
tora koje · Ы korigovale momente tako da odrzavaju 
spoljnи komorи centrirantt oko sfere. Da li се to moci 
da se uradi sada sa postojecom tehпikom satelita -
pitanje је na koje odgovor moze da se doЬije posle, 
iscгpnog ргоисаvаnја proЬlema. U · svakom slиcaju, 
to је idealan zadatak za prvи vasionskи laboratoriju • 
и kojoj Ы radio covek. 
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PLASTICNA RAKETA 

Raketи koja је naCinjena od plasticne mase sa 
~inimиmor:n metalnih delova i koja koristi plasticno 
cvrsto goriYO prikazao је N()rair Division Northrop 
korporacije и SAD. Njene prednosti leze и maloj 
tezini pri visokoj cvrstoci, niskoj ceni kostanja i do
brim izolatorskim osoblnama. Ovakvи raketи ne Ьi 
mogli da otkrijи radar Ш infracrveni detektori. Kon
strиktori izrazavajи misljenje da , иlazimo и еrи и 

"' kojoj је mogиce da metal Ьиdе tako redak na raketi 
kao drvo na avionи. Nos 1·akete је od fenolne 
mase ojacane kvarcnom vиnom koja rastиra toplotи 
40 риtа efikasnije od iste tezine bakra. Komora ·raket
nog motora је od staklenih vlakaria oЬlozenih epoksi 
smolom-· tkanih na specijalan nacin. Ovakva komora 
је dva · риtа efikasnija od metalne. Mlaznik је od 
fenilsilanom ojacanog grafita i omogиcava dobrи 
stabllnost i otpornost na аЬlасiји na temperatиrama 
od preko 2700°С. Gorivo је polisиlfid perhlorat izo
lovan trakama od fenolne smole ojacane azbestom. 
Oko toga је sloj od cvrste pla.sticne pene koji opet 
ima zastitni sloj protiv erozije od ojacane refracil
fenolne plasticne mase. Svi иredaji za vodenje bili Ы 
smesteni и lezista od silikonske gиme а deo rakete 
koji nosi koristan teret Ыо Ы nacinjen od staklene 
vиne и oЬlikи saca i »sendvic« strиktиre. Ova strиk
tura је izabrana zbog svoje male toplotne provodiH
vosti i, visokog odnosa cvrstoca/tezina. Jedini metalni 
delovi blli Ы elektronski иredaji i nekoliko spojnih 
delova. 

Glavni proЬlemi па koje nailazi ovakva raketa 
sи kratkotrajne~, i dиgotrajna zagrevanja. Prva trajи 
od nekoliko sekиndi do nekoliko minиta i skoro svi 
plasticni materijali mogи to da izdrze. 

Cak i kratkotrajnи ternperatиrи od oko 2800°С 
mogи da podnesи neke plasticne mase pri сети , do
lazi do t. zv. »hladenja zrtvovanjem« - materija se 
topi ili isparava i na to иtrosi veliki deo toplote tako 
da snizi temperatиrи. Na taj nacin spoljasnji slojevi 
zasticu.iu uпиtrasnje . 

Oblmna ispitivanja se vrse и ciljи povecanja iz
drzljivosti plasticnih masa pri dи~otrajnom zagre
vaniи. Za sada је dostignиta izdrzljivost na oko 
450°С dok ispitivanja obиhvatajи temperatиre do oko 
1100°С. Veoma је vazno da materijali na visokim 
terriperatиrama zadrze potrebnи cvrstocи i staЬilnost. 
Posto vecina postojecih plasticnih materijala to ne 
isptшjava naden је vec пii novih polimernih jedi
njenja koja ы imala vеси termickи stabllnost (taЬl. !) . 

TaЬlica I 
Tehniёka stabl1nost nekih polimera 

900°F dicikloheksil fosfino boran trimer polialиminook-
. san 
750°F melamin fosforpentahlorid naftazarin tiosemikar

bazonnikl kompleksi perflиoroglнtaroimidinper
flнorobиtir-amidin kopolimeri ftalil bls (B-hi
droksetil glikol) ciпk helati cink koordinacioni 
polimeri 

700°F Р - difenil izocijanиrat 
626°F difenilsilan polimeri 

Slozena strиktиra ovih polimera rezиltat је sinteze 
vise jedinjenja koja zajedno иslovljavajtt 

1 

potrebnи 
stabllnost. 

Istrazivaci koji na ovom роlји rade tvrde da nije 
preterano ako se осеkије da се и bиdиcnosti materi

. - jali za visoke tempetиre blti plasticne mase. Vreme 
i istrazivanja се to pokazati. . 

(Prema »Missiles and Rockets«, Febr. 1960) 
Bojana Aleksic 

fiziohemicar 

__ _________________ st 

POSМATRANJA PLANE'fA AMATERSK:И:M 
INSTRUMENTIMA 

Na aprilskom sastankи, prosle godine, L01·enske 
grиpe Francиskog astronomskog drustva и Nancy-u 
odrzao је .о gornjoj temi vrlo lepo predavanje L. Re~ 
bиffat iz kojeg donosimo sledeci izvod. 
- Uvodne napomene se odnose na нvezbavanje 
posmatraёa · i crtanje skic;a. Da Ы se posmatrac иve
zbao treba vrlo cesto da posmatra kako Ьi nallcio da 
иосаvа detalje. Pre svakog posmatranja treba pгo
vesti и mrakи najщanje cetvrt casa i pripremiti sve 
za sto иgodniji rad. Ne treba nikad poceti posma
tranje sa velikim иvelicanjem jer nije vazno videti 
objekte иvelicane nego potpиno jasne. Najkorisnije 
иvelicanje је и opste ono koje se doЬije ako se precnik 
objektiva pomnozi sa 1,5 (dakle za instrиment otvora 
50 mm korisno иvelicanje је 75 риtа). S vremena na 
vreme prekidati posmatraпje, da Ы se oko odmorilo. 
Za skiciranje, oЬicno mekanom olovkom, treba pri
premiti Ьеlи hartijи pгicvrscenи na kakvom karto11t1 
i osvetljenи crvenom svetloscи dzep11e lampe. 

Od planeta se najlakse mogи posmatrati Jиpiter i 
Satиrn. Nesto teze Mars, Venera i Merkиr i male 
planete, а Plиto se и opste ne vidi amaterskim in
strиmentima. 

JUPITER se najbolje moze posmatrati u trenиtktt 
opozicije i pri prolazи kroz meridijan. Kako se pla
neta krece kroz vidno polje dиrЬ.ina s desna na levo, 
skicirarije treba иvek poceti sa levog rиЬа planete, 
jer detalji na ovoj strani lako iscezavajи zbog brze 
rotacije · planete. Vrlo је pogodno izraditi и napred, 
jE:!dnom za svagda, shemи izgleda Jиpitera i izvиci 
tиsom glavnije objekte na povrsini i onda, prilikom 
posmatranja, preko toga unositi olovkom иосеnе de:
talje. Ucrtava se .samo ono sto је sigиrno videno. trz 
skicи treba navesti sledece podatke, sto и ostalom 
vazi za . sve planete. Datщn i tacno vreme (Т U) , 
precnik ob.iektiva i иvelicanje kao i осеnи doblvene 
slike и dиrblnи izrazenu brojevima (1 odliёna, 2 do
bra, 3 prilicna, 4 osrednja, 5 rdava) sto се zavisШ 
od stanja atmosfere, zamorenosti oka itd. 

SATURN је takoe pristиpacan aшaterskom po
smatl-anjи i narocito interesantan zbog prstena. U 
dиrblnи otvora 99-100 тт -lepo se mogи videti 3 
prstena. Najsjajniji је srednji prsten odvojeп od 
spoljnjeg~ nesto manje svetlog jednom, crnom prи
gom _(Cassini-jevom razdvojnicoш) . Unиtrasn.ii pr
sten је paиcinast i transparentan. Od prиga na sа
шој planeti, koje sи slicne onima па .Jиpiterи , jos 
se najlakse moze opaziti ona jиzna. 

MERKUR је tezak objekat za posmatranje dиr
Ьinom. Nekoliko veceri Ш praskozorja svake godine, 
kada se · moze videti golim okom, vrlo st1 nepovoljni 
za posmatranja dиrЬinom. То potice od njegove Ьli
zine horizonta а delom i od toga st6 se mora.iи , 
zbo.g malih dimenzija planete, иpotreЬljavati јаса 
иvelicanja sto opet zаmисије slikи. Kada је Merlшr 
Ьlizи meridijana, и periodama njegove gornje ko
njиnkcije sa Syncem, mogиce је videti ga и dиrЬinu 
ро danи, ali је onda neophodno znati tacno njegov 
polozaj па nеЬи . 

VENERA. I najшanji amate1·ski dиrbln omogu
cava da se vide razlicite faze Venere и periodи iz
medи donje konjиnkcije i elongacija. U dиrblnи 
otvora 4 palCa, koji malo smanjиje njen veliki sjaj , 
mogи se, nekad na terminatoru opaziti senke koje 
sи istina difuzne i nedovoljno jasne. Venera se vrlo 
lako moze osmotriti i ро danи ako nam је poznat 
taёan polozaj planete. 

MARS је najinteresantniji za amatere. Izvan
redna prozracnost njegove jako razreddene atmo
sfere dozvoljava da se иосе mnogi detalji na. povr-

i 
1 

ј ~ 
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sini same planete. Najbolje је posmatrati ga и peri
odи opozicije koja se ponavlja svake drиge godine, _ 
narocito ako nije sиvise Ьlizи horizonta. Da Ьi se 
jasnije doblli detalji veoma . је koris110 ~po~reblti 
crven Ш narandzast filtar, tako da se poveca шten
zitet tamnih polja (mora) а oslabl sjaj svetlih pre.., 
de1a (kontinenata). Od polarnih kap~ jиzna је P?g~d
nija za posmatranje ·jer kada n~m Ј~ okrenиta зиznа 
hemisfera onda nam је Mars nазЬ11z1. 

MALE PLANETE. Posmatranje asteroida iziskиje 
уеса иvelicanja. Na njima se ne vide detalji tako d~ 
se amatersko posmatranje ovih nebeskih tela . s~od1 . 
u glavnom na opisivanje polozaja ~ ?dgovaraзucem 
sazvezdjи i na uocavanje promene sзаза. 

»L' Astronomie«, 1961/I 
R. D. 

* 
МАЛО ПОДАТАКА О ПЛАНЕТИ ВЕНЕРИ 

Пречник износи 12 400 К.м.. (Земља 12 740) 
Маса износИ 0,81 о/о Земљине масе . -· 
'Запремина износи 0,87о/о Земљине запремине 
Густина 5,1 (Земља 5,5) 
Тежа на површини износи 1/88 Земљине теже 
Сјај Венере је 13 nута јачи . ОД сјаја Сиријуса 
Средље одстојаље од Сунца износи 0,72 А.Ј. или 

око 108 милиона К.м.. . 
ФАЗЕ. Када је најдаља од нас он~а је. У п~ној 

фази када је најдаља од Сунца онда зе У зедно] од 
квадратура, а када нам је најближа онда је У виду 
српа. 

АТМОСФЕРА. Површина nланете је обавијена 
облацима. Ross је 1927 г. снимио и нашао да се са~о 
на снимцима у . ултраљубичастој боји примећузу 
светле и тамне пеге. Светле су облаци слични ци
русима Земљине атмосфере, а тамне су пукотине У 
облацима кроз које се може назрети унутраш~и 
слој Венерине атмосфере · који је · жућкасте бозе. 
Ross је рачунИма дошао до закључка да се пукотине 
налазе близу екватора а полови су на врховима 
српа. Спектрографски је утврђено да са·став атмо
сфере изгледа приближно овако. Кисеоника им~ 
врло мало, око хиљадУ пута маље него у Земљин?З 
атмосфери. Водене паре има само у тр(Ц'овима. Наз
важнији састојци су: угљен оксид и формалдехид. 
Дакле загушљива и смрдљива атмосфера, ни ~ало 
привлачна. ·Буре су и много чешhе и мнQго заче _ 
него на Земљи.- -

РОТАЦИЈА. Још није сигурно утврђено колико 
ова траје. Белополски је нашао да дан траје 34h 30m, 
Пикеринг 68h, Стевенсон 8 Земљиних дана, Krauss 
22h 17m Dolifиss тврди да на Венери у опште нема 
дана тј. да и дан и година подједнако трају 225 
Земљиних дана.- · 

ГОДИШЊА ДОБА су проузрокована _ нагибом 
планета према равни љене орбите. Cooper је, пола
зеhи од идеје да су слојеви облака ситуирани пара
лелно са екватором Венере, израчунао да угао пла
нетине nовршине према љеној орбити износи 32 
степена, што су потврдили и доцнији стручљаци. 
Годишља доба су према томе могуhа на Венери. 

. КЛИМА. Влажност је према Arrheniиs-и три 
пута веhа но у Конгу, средља температура износи 
29 степени. Маса облака око планете задржава ТО-;
плоту. Али пошто у атмосфери има много угљеног 
оксида површина Венере је пустиња са које све 
одувају _ страшни циклони, самуни и буре. Међутим 
од 1957. год. преовлађује супротно мишљеље, по 
коме је температура минус 70, тако ·да на површини 
планете не може бити жутог Сахарског песка НЕ;!ГО 
само бескрајан залеђен океан и тај лед управо ре
флектује познату сјајну светлост Венере. Кузмин 
и Саломоновиh су 1960. год. noмohy радио-телескопа 
17 дана nосле конјункциј е Вене ре са Сунцем, када 
је била најближа Земљи, нацши да је средља тем
пература + 170, а у nределима у којима је Сунце 
у зениту достиже 300°, да би ноhу nала на нулу. 
Разлика између ранијих мереља и овог последљег 
потиче отуда што се раније температура могла ме
рити само у највишим па дакле најхладнијим . сло
јевима Венерине атмосфере, док радио телескопи 
пробијају атмосферу и тако доспевају до тла. 
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ОКЕАНИ. Пошто планета јако рефлектује свет
лост океани мора да ·СУ вода или нешто слично води, 

можда петролеј. То би значило да се Венера налази 
у стаљу у ·· коме ј е Земља била пре више стотина 
милиона година. То би онда даље могло указивати 
на то да тамо живе неке чудце животиље са кал

циумским оклопима или силикатним штитовима. Ва

рабалов тврди да тамошљу фауну сачиљавају про-. 
тоз~е, црви и арахниди. · 

Р. Д. 

* 

Supernova u · NGC .3003 

Раиl Vild, sa Astronomskog Institиta, Univ'erzi- · 
teta и B~rnи, pronasao је 17. febrнara 1961. и spi
ralnoj maglini NGC 3003, u sazvezdи Malog Lava, 
jednи sиpernovи, koja је Ьila 15. prividne velicine. 
Zvezda је Ьila иdaljena od centra spiralne magline 
0.'5 istocno i 0.'3 severno. Zvezda је snimana sve dok 
nije opala na 18. prividnи velicinи, na opservatoriji 
Cvpjg и Cimervaldи, Ьlizи Berna. Ovo је peta su
perhova kој-и је Раиl Vild do sada иsрео da pro
nade. 

»Orion«, broj 72, . 
April-jиni 1961. 

* 
Dragoslav Eksinger. 

Pronalazak snega na Jupiterovim satelitima 

Dzerald Kviper, poznati a:i:nericki astronom i · 
direktor Mak Donaldove opservatorije и SAD, koji 
se posebno bavi proиcavanjem planeta, naseg planet-· 
skog s'fstema је iivesno vreme proиcavao Jиpiterove 
satelite: Evropи i Ganimeda, tj. satelite br. П i ПI, 
и infracrvenoj svetlosti. Dok su sateliti I i IV, tj. Io · 
i Kalisto reflektovali cistи Sиncevи svetlost, dotle su 
и ·spektrima satelita IП, а posebno satelita П, и in
tervalи od 15 do 25 hiljada angstrema primecena 
tamnija mesta. Na osnovи toga i drиgih faktora, kao 
sto је na pr. veliki Evropin alЬedo, Kviper -izvlaci 
zakljиcak, da na povrsini tih satelita ima Н2О и ob
liku ·snega. 

Prema: »Sky and Telescope« 
i »Orionи«. 

* 
Dragoslav Eksinger. 

U potrazi za zvezdama tipa W UMa 

U jednom kratkom saopstenjи, koje је objavlje
no и »PиЬlications of the Astronomical Society of 
Pacific«, Febrиara 1960. godine, dva argentinska astro
noma: Horge Sahade i Н. FriЬes, оЬјаvlјији taЬlicu 
definitivno иtvrdenih i mogиcih zvezda tipa . W Ursae 
Majoris, koje se nalaze и galaktickim jatima zvezda. 
То sи zvezde: ТХ Raka, RZ Berenicine Kose, V 412 
Skorpije, 10· zvezda и Zmiionosi, koje sи obelezene 
oznakom V i brojevima: 506, 878, 943, 945, 947, 954, 
960, 963, 968 i 969. 

Pored ovih zvezda иtaЬlicene sи 1 ove tri zvezde 
sa dalekog јиgа: VZ Lenjira, BS i IR~ Krme. 

Prve tri zvezde se nalaze и: Jaslicama, jatu Be
renicine Kose . i u јаtи М 7. Zadnje tri zvezde se 
nalaze и: NGC 6152, IC 2602 i NGC 3532. 

Zvezde и Zmiionosi sи katalogizirane и Oustem 
katalшщ promenljtvih zvezda, koji sи izradili Kolin
der, Trampler i Hafner. 

Jedan interesantan zakljucak su izveli Sahade i 
_ FriЬes. Starost zvezda koi~ pri~ad.ajи ~iри .w UMas 
а koje se nalaze и galaktick1m зatima 1znos1 oko 10 
godina. Ovaj rezиltat treba . proveriti. 

»Р. А. S. Р.«, Vol. 72, 
No. 424. Febrиar 1960. 

DragosZav Eksingeт. 
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Stari satelit Zemlje. - 1913 godi.ne u Torontu 
primetili sи kretanje na nеЬи _ jednog sjajnog crve
nog tela sa јаsпо uocljivim repom. Izgledalo је kao 
neka raketa (и vatrometн). Ovo telo nije padalo pre
ma Zemlji, nego је letelo l1orizontalno. Posle ovog 
sjajnog tela pojavile sи se grиpe od 2-3 meteora. 
Na kr-ajи ove pojave videlo se jedno sjajno telo bez 
r~pa. Kad sи ova tela nestala, cиli sи se zvuci neke 
eksplozije. Pojava је trajala svega 3,3 minиte. 

Interesantno da sи istog dana istи ројаvи · pri
metili i и SAD i Brazilи. Zbog toga se opravdano 
tvrdi da to nije Ьiо meteor, jer је njegova putanja 
tirugcija. Pиtanje meteora и Ьlizini Zemlje su hiper
bole, dok је ovo telo letelo na elipticnoj Ш krиznoj 
putanji. Zato se pretpostavlja da sи to Ьili sateliti 
Zemlje. Ova pretpostavka ima pristalica zbog toga 
sto su slicne pojave primecene i kod pada vestackih 
satelita. 

Nisu nadene nikakve zabeleske о tome da su se 
ova tela (posle 90 minиta) ponovo · pojavila iznad 
Kanade. Zato se pretpostavlja da sи ona и medu
vremenu. pala na Zemljи. Cinjenica da је сео I'oj 
tela istovremeno dospeo и nize slojeve Zemljine at
nюsfere, govori о tome da sи se oni raspali nesto 
pre . no sto su иoceni. Ovako Ьi mogli opisati sиdblnu 
ovog satelita: prvobltnи stabllnи риtаnји ovog sate
lita postepeno је poremetio Mesec, tako da је satelit 
dospeo и atmosferu Zemlje. Ти se, иsled trenja, 
istopio i odvojili sи se parcici od njega. Razbljeni 
delici ovog satelita pali sи na Zemljи i tako formirali 
prirodni vatromet. Postavlja se pitanje: gde sи oni 
pali? 

Sa ovim pitanjem moguce је povezati proЬlem 
tektita, .prirodnih staklenih telasca kojal se mogи 
pronaci narocito и Australiji, Indiji, ·Cehoslovackoj i 
Jиznoj Americi. U okvirи jedne oЬlasti oni sи jedin
stveni, а inace se razlikиjи ро hemiskoj i fizickoj 
strиktиri i ро starosti. Nepravilnog sи oЬlika, tezine 
nekoliko dkg, иglavnom crne Ьоје. Vec su neki _ na-

·~ ucnici и proslom vekи pretpostavili da sи ova tela 
kosmickog porekla. Verиje se da . sи ona nastala 
posle topljenja и atmosferi, i zato se mislllo da sи 
ona poreklom od pada meteora, jezgra kometa, Ш 
nekih delica direktno sa Meseca. Ove pretpostavke, 
medutim, ne mogи dati odgovor na pitanje zasto su 
tektiti razliciti и raznim oЬlastima, а istovetni па 
jednoj maloj povrsini Zemljine kиgle. 

U novije vreme pretpostavlja se da sи ova tela 
nastala posle pada satelita Zemlje. Prema tome 
Zemlja је imala toliko satelita, koliko ima razlicitih 
tektita na Zemlji. Ovo tv1·denje, naravno, ostaje hi
poteza dotle dok se to ne potvrdi. 

(»Sky and Telescope«) 
т. f), 

Postojanje vegetacije na Marsu moze i se ispit~ti 
spektrofotometrom. ";._ · Ispitivanje prirode povrsi.na 
na Marsи је jedan od velikih zadataka bиducih va
sionskih e~spedicija. Posebno interesovanje роЬиdије 
pitanje da li na Marsu ima vegetacije. Jedan od na
cina da se dode do odgovora _је iSQitivanje pomocu 
spektrofotometra - opЏckog instrиmenta koji meri 

· intenzitet zracenja u odredenoj oЬlasti spektra. In
strиment се biti smesten и · americkom .vasionskom 
brodи »Mariner« koji treba da prode pored Marsa 
1964 godine. »Mariner« се proci na rastojanju od 
9000-37000 milj а od Mar.sa, а prolazice oko 5 casova. 
Za to vteme instrиment се иspeti da analizira oko 
50-600/0 иkирпе povrsine na Marsи. Principi ispiti
vanja se zasnivajи na sledecem: blljke apsorbujи iz 
Sunceve svetlosti zrake odredenih talasnih dиZina. 
Kada se posmatra spektar Suncev·e svetlosti koja se 
reflektuje sa povrsine Ьiljaka, zauazice se da nedo
stajи talasne dиzine odredene velicine. Od vrste vege-
tacije zavisi koje се se svetlosne zrak.e apsorbovati. 

~ :aazlicit·e vrste Ьiljaka izgradene sи iz razlicitih, ma
nje ili vise slozenih molekula, koji и zavisnosti od 
,svoje strиkture mogи da арsоrЬији razlicite svetlosne 
zrake. Otиda је jedan cvet crven, drиgi Ьео, treci plav 
itd. Zna se da lisajevi i neke vrste pustiniskih blliaka 
apsorbи.iи na Zemlji svetlost cije sи talasne duzine 

_ reda velicine oko 3,5 ·mikrona. 
Prema podacima koje је dala astronomska opser

vatorija Mount Wilson u Kaliforniji, zapazeno је da 

i na Marsи dolazi do apsorpcije и oЬlasti talasnih 
dиzina od oko 3,5 mikrona. Ovo Ьi moglo da znaci 
da i na Marsи postoji odgovarajиca vegetacija. Zbog 
toga је nacinjen infracrveni spektrofotometar koji се 
meriti zracenja и oЬlasti od 2-4 mikr-ona. Proizvela 
ga. ј-е firma Perkin E1mer. Sunceva svetlost koja padR 
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па povrsши Marsa i ·oclblja se od nje иlazi и spek
trofotometar kroz otvor (1), pada na ogledala (2) koja 
је иsmeravajи и prorez (4). Ispred proreza se nalazi 
pokretni zaklon - chopper - - (3) koji oscilиje sa 300 
cikla u sekundi i tako modиlira иlazne · zrake. Ovako 
modu.Iirani zraci posle odbl]"anja od ogledala (6) pa
daju na obrtnu svetlosnи resetku (5). Resetka razlaze 
svetlosne · zrake na spektralne linije i odblja ih po
novo na ogledalo. Pri polozajи и kome se nalazi и 
datom trenиtku, resetka moze da odblja samo ро 
jednu talasnu dиZinи kоји иpravlja na drugi prorez 
(8). Iza ovoga proreza se nalazi elipsoidno ogledalo 
(9) koje fokиsira pojedinacne talasne dиzine na de
tektor od selenida olova (10). Radijacije koje раdаји 
na ovaj d·etektor izazivaju elektricne signale koje 
prima jedan aиtomatski pojacavac (12). Signali Ьivаји 
иvecani, ispravljeni (demodиlirani), i poslati и jedan 
analogno-digitalni konvertor (7). Izlazni ·signal se za
tim podesi za telemetarsko odasiljanje. Selenidni de
tektor se hladi na -78°С kako Ьi postigao infracrvenи 
osetlj1vost. Mali aluminijиmski zak1on (11) na jednoj 
strani detektora zaklanja Sиncevи svetlost ostavlja
jиci drugи stranи otvorenu ka hladnom prostorи. 

Ovakav instrиm·ent se vec ispitиje и Jet Propu1-
sion LaЬoratory; California. 

(»Aviation Week«, od 1. maja 1961) 
Fizikohemicar 
Bojana Aleks1f 

Precnik Venere. - Odrediti precnik Yene·re је 
prilicno slozen zadatak. Pr~~ikom optickih merenja. ne 
odredujemo samo dimenz1зe cvrste lopte planetшe, 
nego se tome doda i neprovidna i debela atmosfera. 
Zbog toga sи i greske merenja velike. 

· U јиnи 1959 Venera је prosla ispred zvezde Alfa 
Leonis (Regиlиs). Prema ocekivanjи zvezda ni.ie ne
stala odjednom iza diska planete (niti se pojavila od
jednom), nego је njena svetlost opala postepeno kako 
је prolazila kroz sve gиsce slojeve atmosfere. Po
mocu ove cinjenice Ьilo је mogиce odrediti stvarni 
precnik cvrste Venerine lopte. 

· Vaиcoиleиrs i Menzel, saradnici Harvard opser-
vatorije, iz Spanije sи posmatrali pokrice ove zvezde. 
Prema. njihovom merenjи precnik planete iznosi 
12.146 km_ sa greskom od + 12 km. То znaci da је 
precnik Venere jednak 95,2% vrednosti ekvatorskog 
precnika Zemlje (12.756,8 km). 

Na osnovи istih posmatranja sovjetski astronom 
Martinov doblo је 12.200 km (sa ± 34 km). 

(»Sky and Telescope«) 
Ћ f), 

:' 
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Umro osnivac astroЬiologije G. А. Tihov.- Ame
ricki naиcnik А . . Vilson izjavio је da sи SAD za 12 
godina . zaostali iza SSSR н oЬlasti astroЬioloskih 
istrazivanja. »Amerika је sиvise kasno priznala Ciol
kovskog. Mi ispravljamo greskи time sto sada pri
znajemo sovjetske astroЬiologe« - rekao је on. 

Ova .izjava recito govori о vaznosti astroЬioloskih 
istrazi vanj а. · 

G. А. Tihov (1875-1960) росео је svojи astro
nomskи karije1·и na Pиlkovskoj opservatoriji. Росео 
је da se bavi izиcavanjem fizickih иslova na nebe
skim telima, narocito na planetama. Mnogo vremena 
је potrosio za ispitivanje Ьоја nebeskih tela. Osim toga 
on se bavio i proЬlemima Sиnceve korone, pepeljaste 
svetlosti 1\fieseca, Ьоје dnevnog neba, itd. · 

Tihov је narocitи paznjи posvetio Marsи. Коd 
ispitivanja planeta on је prvi иpotreblo svetlosne 
filtre. Pomocu tih filtaгa on је dosao do niza za
kljнcaka 0 Marsн (y, efekt Tihova«). 

Za vreme prvog svetskog rata, kao vojnik, po
stavio ј е osnove viziЬilimetrije, 11at.1ke о posmatranjtt 
c1alekih pl'edmeta. · 

1945 godine predlozio је osпivanje nove naиke : 
astгoblologije . Cilj ove nauke је da dokaze da Zemlja 
пiје jedini nosilac zivota, da zivota moze Ьiti i na 
drиgim 11ebeskim telima. Nije moguce doci do opstih 
zakona о razvitku· zivota s·amo na osnovи izticavanja 
organizma iz nase okoline. Treba izиciti . i mogи6nost 
zivota pod sиrovim иslovima. Zato sи Tihov i nje
govi saradnici poceli izиcavanje zivota и oЬlastima 
koje sи tesko pristиpacne (Pamir, Kavkaz, SiЬir:i 
obala Ledenog mora). U okvirи Akademije naиka 
Kazahstanske SSR formiran је Sektor astrobotanike. 
Saradnici ovog sektora izиcavali sи Ьiljke na visokim 
plariinama i svoje rezиltate иporedili sa podacima sa 
Marsa. Tiћovljeva grиpa је pokazala, izmedи ostalog,. 
zasto nema znaka о postojanjи hlorofila ti spektrima 
»mora« Marsa. ·· 

G. А. Tihov Ьiо је dopisni clan Akademije naиka 
SSSR i redovni clan Kazahstanske akademije nauka. 
Za svoje zaslиge doblo је Ordeil Lenjina i Orden 
с г.теriе zastave. 

( >> Bjиletenj VAGO«) 
т. f>. 

* 
TreCi Medunarodni simpoztJUm о · raketama i 

a.stt·onautici odrzan је и Tokijи, и vremenи od 28. 
э.vgиsta do 1. tseptembra ove godine. Na njemи sи 
procitani referati . iz vasionskog prava, vasionske me
dicine i Ьiologije, konstrиkcije raketnih letelica, po
gonskih sredstava, . vasionskih naиka, raketnom po
gonи, poиzdanosti raketa i instrиmentaciji raketnih 
letelica i opita. Na Simpozijиmи је procitan i rad 
Jugoslovena Mihaila Smirova »ProЬlem pravnog 'sta
tиsa nebeskih tela«. Prisиtan је Ьiо generalni sekre-

. tar Jиgoslovenskog astronaиtickog i raketnog ctrи
stva ing. Vladimir Gencic. 

* 
Poligon za lansiranje sondaznih i naucnih ekspe

rimentalnih raketa trazi se na tlи Francиske. Као sto 
poznato, dosadaSпja lansiranja ove vrste raketa Fran
cиii sи vrsili sa poligona и Kolomb Besarи, и Sa
hari. Medиtim, ne samo rat и Alzirи, nego i veliko 
иdaljenje od n~иcnih иstanova i laboratorija и Fran
cиskoj komplikovali sи ove opite i znatno ih poskup
ljiv;:lli. Osim:. toga, za sistematsko sondiranje atmo
sfere iznad Evrope vazno је da ·se dobljи presek i . 
·podatci i iznad same Francuske. 

* 
Prvi covekovi letovi sa Ie'dnim raketnim motorom 

ostvareni . su u SAD. Ovaj sistem razvilo је preduzece 
Bell i nazvalo ga »SRLD« sto znaci skracenicu od 
»small rocket lift device« odnosno uredaj za podi
zanje pomocu male rakete. Probni pilot Herold Greem 
izvrsio је sa ovim uredajem preko 30 opitnih letova 
uz srazmerno skromne rezultate: dostignuti skokovi 
imali sи dиzinu 110 metara, sa visinom 0,9 do 1 2 т 
iznad tla, pri cemu su savladane visinske razlik~ do 
9 metara. Najveca· brzina Ьila Је 32 kтlcas. Raketni 

·motor је na tecni pogon, na vodonik sиperoksid. 

Prema vestima iz Jap~na, tamo se razVIJaJи -no
ve иspesnije verzije sondaznih гaketa »Карра«. Po
sle »Карра-9« koja је nedavno podigla koristan te
ret od 15 kg na visinu 350 krn, nova verzija · 
»Карра-9Н2« treba da dostigne vec 400 kт visine. 
U 1962. godini, pak, »Lambda« sondazna raketa ispa..: 
lice se na visinи 1500 km i и njoj се se lansirati' 
opitne zivotinje. Smatra ·se da је to poslednji ste
pen razvoja ove rakete сiји verzijи »Карра-6« је 
nabavilo nase Drиstvo, pre nego sto se pocne sa opi
tima роmоси satelitskih raketa. 

* 
Izrael је Iansi1·ao 5. јиlа о. g. svojLl prvи mete

orolosku sondaz11u raketи »Savit П« (Meteor П). Ova 
r-aketa navodno ima vise stepeni i teska је do 300 kg. 

. Za pogon koristi cvrsto gorivo izradeno и Izraelu. 
Raketa »Savit(< је na visini oko 100 km izbacila 
natrijumov oЬlak. Senzacionalisticka stampa · jedva је 
docekala ovaj dogadaj da podigne velikи prasiщ1 
prikazujиci ga mal'te ne kao politicki dogadaj ve
likog znacaja na Bliskom Istoku i :demonstracijн 
vojne sile. Dobar primer l}ledvede вslиge koja se po
nekad prиza razvojи raketne tehnike. 

* 
Ekspermientalni raketni avion ))Х-15« nepresta·no 

poboljsava rezultate svojih letova. Tako је , 23. juna 
dostigao do sada najvecu brzinи od 5810 kт/cas s~ 
pilotom Robertom Uajtom koji је sa njim poleteo sa 
aviona-nosaca, bombardera na mlazni pogon »В-52 -:< 
na visini od 14 kт. ' 

* 
Prvi ainericki trostr·uki satelit lansiran је sa de

limicnim uspehom, 28: јиnа, pomocu rakete-nosaca 
»Tor-EjЬlstar« , sa Кејр Keneverala и Flбridi. Ova 
komblnacija koja је иspesno ubacena u Zeniljи or
Ьitи sastoji. se · iz navigacionog satelita »Trensit 4А«, 
zatim »Indzana« sa instrиmentima za ispitivanje ra
dijacionog pojasa i polarne svetlosti i »GђЕВ III« 
za merenje Suncevih zracenja. Delimicni neиspeh 
poduhvata nastao је u tщne, sto se »Indzan« i »GREB« 
пisи razdvojili, sto nesиmnjivo иtice na njihov rad. 

* 
Drugi coveltov balisticki let u kaЬini »~er~jцr~« 

lansiranoj pomocu projektila »Redstoun« lZVГSIO ]е 
21. jula americki pilot Verdzil Grisom, ne zabele
zivsi nista znacajnije rezultate od svog prethodnika . 
Separda. Medиtim, posle nedavnog lansiranja, 13. 
septembra, prazne kablne »Merkjuri«, роmоси sna-

. znog projektila »Atlas« u satelitskи orbltu, moze se 
ocekivati, mozda jos ove godine, prvi americki sate
litski let coveka u okviru projekta »Merkjuri«. Kan
didat za prvog americkog satelitskog pilota је Dzon 
Glen koji је blo kao tezerva svom prethodnikи Gri
somи. 

* 
Vrlo uspesno lansiranje rakete sa balona potvr

dilo · је mnogostranu eksperimEшtalnu delatnost ja
panskog Instituta indиstrij skih . naиka Universiteta 
u Tokiju, na сеlи sa prof . . dr. Itokavom. Sondama 
1-aketa »Sigma 4« dostigla је, naime, 18. јиnа, visinu 
od 110 km, posto је ispaljena na visini 20 _ kт. Raket~ 
је relativno malih dimenzija: precnika 12,5 ст, du
zine 2,272 т, i tezine 41 kg. Njena najveca brzina 
tokom leta Ьila је 3 Maha. 

Elipticnost Zemljinog ekvatora. - I. Izsak (Smith
sonian Astrophysical Opservatory u . SAD) .na · osnov~ 
podataka sakupljenih sa satelitima » Vangиards« II 1 
III, izveo је zakljucak da је Zemljin ekvator eliptic
nog oblika. Elipticnost је reda 3,21х10-11 sa mogucom 
greskom od 100/о. Geografska duzina polozaja najve
ceg preenika Zemlje је 33,015 sa mogucom greskom 
od 0,05. Ovif podaci dobljeni su iz velikog broja po
smatrackih podataka koji su obradeni elektronskim 
ractinskim ma.Sinama. 

(»Sky . and Tele-scope«) 
т~ D. 
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Supernove u maglini NGC 4303 (М61) 

Humason је 3. јиnа .ove godine otkrio na Palo
marskoj. opservat~riji sup~rnovu u ovoj maglini koja 
se n.alaz1 и sazvezdи Dev1ce. То је drиga supernova 
otk.пvena u istoj maglini, jer sи Wolf i Reinmиth и 
HaJdelЬergи otkrili 1926 godine, 9 maja, takode jednu 

~· supernovи .и njoj. Ovogodisnja sиpernova је и tre
nиtkи eksplozije Ьila 13. magnitude. 

. ~aglina ~ 6.1 је 6. spiralna maglina tipa Sc и 
koJOJ se otkr1vaзи sиpernove, tako da је mozda do
zv?~jen zaklj_u~ak da sи и шaglinama ovog tipa na
гoclto .povolJШ uslovi za ponovljene eksplozije su.
pernovlh. 

»U Astronomie(<, 1961/VI 

* 
l"eriodiёna lrometa Forbes (1961 а) 

Neymorni istrazivac kometa g-d~ Е. Roemeг l! a 

opserYatoriji Flagftaff (Arizona) otkrila је janнara 
ove. god.ine, fotografskim pиtem, ovu kometи · cija 
!?егюdа 1znosi 6,42132 godina, koja је vгlo slabog sја
Ј Э (20,2 шagu.) . Kometa је vec posmatrana . 1929 

, 1942 i 1948 god. ' 

»L' Astronomie«, 1961/IV 

* 
Kometa Candy (1960 n) 

Posmatrajиci janиara meseca 1960 godine vesta
cke satelite i snimajuci odgovarajuce predele neba 
Р. Neirnick је naisao na nekim od svojih snimaka na 
оvи kometи, koju је Candy otkrio 26 decembra 1960. 
god. Kometa је maglicasta, bez centr~lne konden
zacije, sa prividnom magnitudom od - 7,5. 

U cirkиlarи CentralnQg Ьiroa и Kopenhageпu 
da ti su sledeci podaci: · 

) 

Т ::::: 1961, februar 8,58392 Efemeridno% Vremena 
w = 136,25737 1 
о = 176,56728 .f 1950. о 

i = 150,92867 
q = 1,0640394 

»L' Astronomie«, 1961/III 
R . D. 

* 
.~igantski' teleskop u Nemackoj. - Na Opserva

torџi »Karl Schwarzschild« и Taиtenbиl!'gu (DR Ne
~acka) postavljen је novi ш1iverzalni reflektor prec
шka 2 metra, koji је, и svojoj vгsti, prvi i najveci 
na svetu. Teleskop је izraden и fabrici Zeiss. 
. Ovaj instrumenat omogucava priment,~ . 4 opticka 

Sistema i zahvaljujuci tome, moze se iskoristiti za 
sva astronomska i astrofizicka posmatranja. Sa je
dnog optiёkog sistema lako se prelazi na drugi. 

Schmidt-ov sistem ostvarи}e se sa glavnim ogle-
.. da1om od 2 т, korekcionom plocom precnika 1 34 

ziznom daljinom 4 т i svetlosnom jacinom od i:3: 
U ovoj formi ovo је najveci Schmidt-ov sistem na 
svetи. Оmоgисије эnimanje oko 11 kvadratnih ste-

. peni neba na_ ploci 24х24 ст. Koristi se za izucavanje 
~ strиktиre nase galak~ije i ekstragalaksija. 

Za pojedinacno ispiti~anje kosmd:ckih maglina, 
ekstragalaksija i drUgih svemirskih objekata vecih 
razmera koristi se kvazi~ewton-ov sistem. Za . ovo se 
uz•ima сео otvor ogledala, а za ispravljanje gresaka 
- koje proиzrokиje .ogledalo - 'ispred ravni slike 

~postavlje11. је mali sistem sociva. · . 
Kvazi-cassegrain-QVtim sistemom vrsi se spektral

-na analiza zvezda - и.glavnom fotoelektгicna foto-me
trija i spektrografija - do najmanjih svetlosnih ve
Џc~na. 20 т efektivna ~izna daljina sistema omogu
~UJe posmatranje zvezda i и onim oЬlastima gde 
1ma mnogo zvezda. Ovaj sistem ostvaren је jednim 
superhiЬerbolicno deformiranim konveksnim ogleda-
·Iom (precnika 40 ст) - u zajednici sa glavnim ogle
dalom. 

"' Т<vazi-coude sistem, cija је optlcka primena slicna 
1>rethodnom, ali raspolaze jednim drиgim jacim, kon
veksnim ogledalom, daje 92 m efektivnu ziZ.nu dalji-

8 5 

n':. Ovim .si~.temoш omoguceno је izиcavanje finih 
strи_ktиra lШlJa spektra zvezda. Svetlosni snop se do
vo~l do sp~I:.trograf.a, koji se 'nalaze u jednoj izolova
noJ prostorџ1, gde Је temperatura i vlaznost vazduha 
stalna. 

Viljuska drzi cetvoroиgaonu cev .dtlzine 10 тп н 
kojoj sи smesteni opticki delovi. Pokretпi delovi 'te
leskopa teze 65 tona. Casovni mehanizam ostvarиje 

mak~iщalnи tacnost. Postavljanje instгиmenta izvodi 
se elektricno sa preoiznoscu od 0.5. 

Glavno ogledalo (tezine 2370 kg) i korekciona 
ploca (deЬljine 38 mт) kao i pomoena ogledala iz
radeni su и fabrici stakla u Ј eni .. Korekciona ploca 
dobro p~opUiSta ultrav·ioletne zrake, а povrsine dva 
Cassegrюn-ova i Coude-pomocna ogleda1a vrlo malo 
odstupajи od povrsine sfere - maksimalпo 0,05 mm. 
Zbog toga ovaj teleskop pretstavlja i sa astroopticke 
strane vrlo znacajan instrиment. 

Zeiss-spektrografi se sada izradujи i imace takve 
dispersione resetke s kojima se moze naбiniti spek
tar maksimalne duzine 1500 · тт. 

"r~strиment је s_,mesten u zgradi cija је kupola 
р~~сшi:а 20 т а teska 1)5 tona. Kupola је vr1o pa
zlJIVO 1zolovana tako da се se i u tokи dana sacuvati 
nocna temperatura. s ov.im се . se elimin·isati stetni 
иticaji temperaturskih promena na optiku i iпstrн
ment. 

Fab·rika Zeiss је pocela izradu tr·i slicna иniver
zalna reflektora: dva za SSSR i jedan za Cehoslo
vacku. Pri izradi ovih instr4'menata vodice se racuna · 
п iskustvima sa Taиtenburgsk~m teleskopom. 
( »Termeszettиdomanyi Kozlony« 

т. :Е>. 

- - ··-, 
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DOMINII{ KASINI 

Uskoro се se navrsiti 250 godina od smrti Dome
nika Kasinija, istaknиtog astronoma, poreklom Ita
lijana, inace jednog od prvih francиskih astronoma 
svoga doba i Qsnivaca jedne dinastije astronoma. 

Kasini I. о kome је rec, se rodio и Perinaldи, 
u Ьlizini Nice, koja је tada blla izvan granica fran
cuske drzave. Njegovo риnо ime је Dovani Dome
niko Kasini, а rodio se na dan 8. јиnа 1625. · godine. 
Kada је dosao и Francuskи on se prozvao Zan Do
minik Kasini i pod tim imenom је иsао и istoriju 
astronomije. 

Kasini I је osnovao Par·isku opservatoriju .i Ыо 
је njen direktor od godine 1669. Pre nego sto је sti
gao u · Ft·ancuskи, na poziv pronicljivog ministra Kol
bera, blo је profesor Univerziteta и Bolonji. Opste 
su poznate Kasinijeve zasluge. Као prvo, on је osni
va~ fizicke astronomije, tj. astronomije koja se bavi _ 
ispitivanjem fizickog stanja na pojedinim planetama 
naseg Suncevog sistema i na satelitima. 

. Kasini је и kratkom periodu pronasao cetiri 
Saturnova satelita i to: III, IV, V i VIII. Sateliti su 
doblli imena: Tetis, Diona, Rea i Japet. Prividna 
velicina tih satelita је priЬlizno ista. Najsajnija је 
Rea cija magnitиda iznosi 10:0, а najslablji је Japet_ 
sa magnitudom 11.0. 

Kasini је pronasao i taman prsten oko Satиrn(!. 
koji је k~shije, njemи и cast, nazvan Kasinijeva ra
zdelnica. U tom ројаsи nema sicиsnih satelita koji 
obrazuju Satиrnov prsten, zbog gravitacionih smetnji 
koje nastajи dejstvom krиpnih Satиrnovih satelita, 
а posebno Titana. . 

Kasini је incijator jednog premeravanja meridi
jana kroz Francиskи. Premeravanje је _odpoceto 1683., 
аН је Ьilo prekinиto i ponovo је predиzeto godine 

СПАСАВАЉЕ •ИЗ ОРБИТАЛНИХ БРОДОВА 

За десет или двадесет година постојаће велике 
"ва,сионске станице" у којима he борави•tи по не
колико десетина љуЈЏ1.. С обзиром да he непрестано 
обилазити око наше планете по одређеној путаљи 
(орбити) моћи ћемо их назвати и "орбиталним бро
довима". Већ данас стручљаци разних грана астро
наут:Ике озбиљно nроучавју проблеме изградље 
таквих џиновских nостројеља у васиони. 

Велики настаљени. вештачки сателити могу бити 
. озбиљно оштећени неком непредвиђеном техничком 
rрешком, или ударом метеора. Људи који се нађу 
у таквом вештачком сателиту, "орбиталном броду" 
који се распада, мораће се спасавати. Beh сада се 
предвиђа изградња нарочитих ва-сионских "чамаца 
за спасаваље", који he бити уграђени на разним ме
стима будућих "орбитал•них бродова". 

. У тренутку несреће, одмах после заповести за 
напуштаље орбиталног брода, астронаути he ући у 
најближе васионске "чамце за спасаваље". То he 
бити потпуно херметички затворене кап су ле које he, 
када у љих уђу унесрећени, битИ испаљене помоћу 
малих . ракета из великог вештачког сателита. Тај 
тренутак је лепо приказан у десном горљем углу 
цртежа који овде објављујемо. 

После испаљиваља, нароЧити електронски рачу
нар утврдиће положај и брзину капсуле и поново 
упалити мале ракетне моторе с таквим прорачуном 

да тај "чамац за сnасаваље" смаљи брзину како би 
га могла привући Земљина тежа. Чим улети у атмо~ 
сферу аутоматски . ће се рашириТи метални штит?ви, 
који ће се за sреме пропадаља кроз ваздух усиЈати 
у·след треља, алИ he спречити да се загреје капсула 
са астронаутима. Непосредно над површином копна 
или мора отвориће се велики падобран~ који ће 
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1700. Meridijanska duzina је produzena od Pariza 
sve do Koliиra и Pirinejima. Prethodno inerenje је 
izveo opat Zan Pikar, godine 1669/70., od Malvoazena 
do Sиrdona и Pikardiji. Konacno merenje је izveo 
Kasinijev sin, godine 1720., kada је pariski meridijan 
meren od Koliиra ра sve do Denkerka. 

Od Kasinija I nam је ostalo i jedno merenje' 
Sиnceve paralakse. Kasini је blo иticajna licnost i 
mogao је neometano da . radi na Pariskoj opservato
riji, ро planи koji је Ыо sebl postavio. 

Umro је 14. septembra 1712. godine 1..1 Parizu, u 
87. godini zivota. 

Njegov sin, Zak Kasini se rodio и Parizu 18. 
febrиara 1677. godine. Pored rada na definitvnom 
merenju i obt-adi luka pariskog meridijana, on је 
nastavio ocev rad na Pariskoj opservatoriji. Um1·o 
је 16. aprila 1756. godine, u Tiriju kod Klermona. 

Kasini III, Ьiо је sin Kasnija П, а unuk Domi
nikov. On se zvao Sezar Fransoa Kasini cle Tiri, jer· 
је stekao pravo na nosenje plemicske titule, zbog 
zasluga svojih i svojih predaka, na роlји astronomije: 

On se rodio и Parizи 17. јtша 1714., gde је i 
umr·o 4. septembra 1784. Kasini III је produzio ract 
svoga оса i odpoceo precizan rad na »Topografs_koj 
karti Francиske«, koju је zavrsio njegov sin Zan 
Dominik Grof od Kasinija, koji је Ьiо иjedno i po
slednji potomak ove dinastije astronoma . . On је, 
kao sto је rесепо, dovrsio pomenиtu kartи. Ziveo је 
od 30. juna 1748. do 18. oktobra 1845.; ovaj astronom
ski Metиzalem је doziveo bezmalo stotи godinu zi:
vota. 

Slicnи dinastijи astronoma ·sи uspeli da ostvare 
Clanovi porodice Strиvea, ciji danasnji zivi potomak 
Oto Struve, zivi i aktivno r.adi na роlјн raznih grana 
astronomije u . SAD. · 

Dragoslav Eksinger 

целу, неnовређену капсулу - "васион~ки чамац за 
спасаваље"- безбедно спусти';l'и. АкциЈа спасаваља 
биће завршена када по капсулу, која he се љихати 

на валовима океана, . стигну брзи бродови или 
авиони позвани сигналима које ће аутоматски еМИ .. 
товати радио-станица уграђена у овој кабини за 
спасаваље. 

с. к. 
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УНИШТАВАЊЕ ИСЛУЖЕНИХ САТЕЛИТА 

Једна од опасности за будуће велике вештачке 
сателите са посадом биће, већ крајем овог столеhа, 
разни инструментални вештачки сателити малих 
размера, који су извршили свој задатак и одавно 
престали да емитују радио-сигнале, али и даље кру-
же око Земље. Beh данас има много· малих вештач
ких сателита који су престали да емитују, о којима 
се више и не зна где се цалазе и како се крећу -
изузев да се и даље налазе у орбити која .се, можда, 
и измениле под утицајем разних чинилаца. У бу
дућности he таквих сателита бити јощ више. 

Дешаваће се да he неки од "ислужених" сате
лита ићи по путањи која је предвиђена за неки од 
будућих орбиталних бродова (васионских станица) 
или да he прелазити преко те путаље секући је под 
одређеним углом. С обзиром да се неће знати када 
се и где може очекивати такав сателит - то може 

бити опасно. Он he се, можда, изненадно појавити 
из васионске таме и · опаоно приближити великој 
васионској станици. С обзиром да се тај мали с~те
лит и васионска станица крећу брзином од око 
28.000 километара на сат, није немо;гуће да се .ова 
два · тела сударе - брзином која се добија збраја
љем љихових брзина. То је · око 46.000 к.М. на сат. 
То би био катастрофалнИ судар! Због тога he се 
људи морати побринути да такве ислужене, забо
рављене вештачке сателите на време уклоне, одно

сно униште. 

Beh данас се предвиђа да се за такве задатке 
изграде нарочите ракете са извежбаном посадом, 
које he се убацивати у путаље ислужених сателита. 
Са Површине 'Земље биће иопаљиване вишестепеним 
ракетама, а затим he се кретати помоћу јонских 
мотора. Ови мотори he им омогућити да релативно 
спретно маневришу и да се при6.irиже траженом 
објекту. 

Илустрација коју овде објављујемо приказује 
компликован И опасан посао посаде оваквих "васи

онских · реморкера". Пошто су дривезали своју ра
-· кету и ислужени сателит они he их привући тако да 
"но·с" .ракете уђе у млазник угашеног ракетног мо
тора сателита, односно последљег степена ракете на 

којој је он својевремено донет у орбиту. у левом 
rорњем углу слике видимо како ће . то, нај-вероват

није, изгледати. После тога, преостаје да "васион
ски реморкер" упали своје јонске .моторе и, крећући 

се у супротном смеру од кретаља ислуженог сате

лита, смаљи брзину у односу на Земљу како би га 
сила теже привукла. У.летевши у горље слојеве 

атмосфере он he се на време одвојити од сателита 
препуштајући га судбини метеора, . којИ сагоревају 
услед треља о честице ваздуха, а сам he отићи у 
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потрагу за другим ва.сионским "ислуженицима" -
олупинама које прете сударом васио:нским стани-
цама. · с. к. 

ТОК ПОМРАЧЕЊА СУНЦА 

На ово.м. заuи.Аtљиво.м. сиџ.м.ку, који је израдила 
екипа Астроио.м.с'l<:е секције Хрватскоz природо
словиоz друштва, која је . са Хвара пос.м.атрала 
noтnyuo по.м.ра'Ч.ење Суица од 15. фебруара 1961., 
види се како Месец nocтerieuo nрекрива површииу 
Суица (ua слици с леве стране) до треиутка пот
пуно-г. по.м.ра'Чења, а зати.м., исто тако nocтeneuo, 

ослобаfја Суи'Ч.ев котур. 

ИМА ЛИ НА МАРСУ УМНИХ БИЋА? 
После nри'Ча о каиали.м.а, иове бајк·е 

о цеви.м.а и пу.м.па.м.а! 

Одавно се дискутује о животу на планети Мар
су. Наш . познати научник Милутин Ми.лаковић про
учавао је хлиме појединих планета математичким 
прорачунима. За Марс је дошао до закључка да 
"хладне ноћи онемоrућавају и у екваторијалним 
пределима не само сваки организован живот, већ и 

сваку вегетацЈ1ју". По љеговом мишљељу, _ вегетација 
на Марсу би "могла, у најбољем случају, таворити 
само у поларним пределима. Ту траје поларни полу
годишљи дан веома дуго . . . За то време отопи се 
око полова снег и мраз, па се на наквашеном окоп~ 
нелом тлу мо·же за време дугог лета развити ве.ге

тација која може да презими дугу поларн:у ноh. То 
су једини живи организми Марса". 

Сва досадашља испитиваља , само су потврдила 
речи професора Миланкоэића. То потврђују и мно
г·огодишљи радови совјетског астронома Тихова који 
је, · проучавајући површину Марса спектралном 
анализом и упоређујући· те резултате · са спектрима 
копнених биљака, дошао до сличних :;акључака. 
Астроном Тихов је оснивач нове науке астробота
нике која се бави проучаваљем би~ног света на 
другим · планетама, досада првенствено на Марсу. 

Вегетација ове планете може само да разочара при
дошлице са Земље. Она се састоји, у најбољем слу
чају, само од маховйне, лиriiајева и биљ~ка које 
подсећају на биљни свет наШих највиших планина 
и поларних тундРи. 

Ка·ко се те биљке снабдевају кисеоником? 
Сигурно не из веома разређене Марсове атмо

сфере. Оне то, · вероватно, чине на тај начин што 
га узимају из оксида који се налази у тлу, а љихов 
је метаболизам веома убрзан дејством ултравиолет
них зракова који, због веома разређене атмосфере, 
досnевају до тих биљака са далеког . Сунца. 

Умних бића, сличних људима, па чак ни разви
јенијих животиља нема на Марсу. До тог закључка 
је, према досадашљим сазнаљима. дошла званична 
наука, највећи број стручљака који се бавио овим 
питаљем. Али има и научника који друкчије мисле. 
Они су у маљини, али ипак смело, понекад и пре
смело, и са недовољно 'доказа иступају износеhи 
свој а гледишта. 

Први такав научник је био талијански астро
нам . Скијапарели. Он је још 1877. године опази:) 
тамне уске линије на Марсу. Протумачио је да су 
то канали - дела умних биhа. Ову теорију о 
марсовским каналима прихватио је чувени фран
цуски популариз.атор а.строномије Камиј Флама
рион. 
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Идеја о постојању умних биhа на Марсу поново 
је ожи:вела 1960. године, када је једна група млађих 
совјетских научника, по<;матрањем фотографија ве
ликим телескопима, · дошлn до• закључка да канали · 
на Марсу Заиста постоје. По њиховом мишљењу то, 
у ствари, нису канали као на Земљи, веh појасеви 
тла широки 100 до 600 километара који су навла:
жени џиновским подземним каналима, боље реhи 
цевима, којима се доводи вода са полова настала 
тамо отапањем снега. Марсовци су, по мишљењу 
ове групе научника, били принуђени да изграде ове 
подзе.мне кащше да би . избегли брзо и.спаравање 
воде која је драгоцена, јер је на Марсу нема толико 
као на Земљи. Познато је да се у разређеној атмо
сфери, дакле, под ниским притиском, испарава вода 
много брже него под нормалним притиском. А на· 
Марсу је атмосфера веома разређена. 

Хипотезу о nодводним каналима или цевима за 
наводњавање широких nојасева тла као да потвр
ђује чињеница да се у извесним временским перио
дима ови "канали" са Земље не виде као линије, 
веh као низ тачака. Те тачке су оазе око бунара 
или пумпи где је· вегетација бујнија и гушћа него 
на другим местима. Када воде у подземним кана
лима има мало, тада пресуше наводњавани поја·севи 
и nривремено се nретворе · у џустиљу. Вегетација _ 
наставља да живи само око великих бунара Или 
пумпних станица, · уколико то нис.у велики подземни 
резервоа_ри. 

Ко је у праву? Да ли Марсовци _постоје или не? 
На то питање ће дати коначан одговор тек nрве 
ек·спедиције које крену -са Земље на Марс. На то 
нећемо морати дуго да чекамо~ Највероватније је, 
иnак, да ће- и ове Интерnланетарне ексnедиције по
тврдити оно што су рекли · научници Миланковиh и 
Тихов' о неnостојању развијеног живота на Марсу. 
У најбољем случају на Марсу nостоји скромна нај
нижа вегетација. То је мишљеље званичне науке. 
Па и груnа младих совјетских научника, који су 
изнели овде наведену хипотезу о nодземним к.ана

лима за наводљаваље, објавили су је само у- совјет
ским nоnуларним ча·сописима одакле је пренета и 
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у сличне часописе у западној Евроnи и Америци. 
Озбиљни часоnиси о њој нису писали. И Ми љу ов
де nомиљемо само као занимљивост, као илустра

цију вечите вере да негде у васиони постоје наши 
суседи. 

с. к. 

ПРИКУПЉАЈМО ПОДАТКЕ О САТЕЛИТИМА 

Тако tie.Ato иај.љакше yttu у "тајпе" астропаутике 

Готово сваких десетак дана нађе се на •некој 
од могуhих кружних или елипсастих путаља око 
Земље понеки нови вештачки сателит. Исnаљивања, 
усnешна и неуспешна, наставиће се и даље. Сваки 
усnешно успостављени вештачки сателит, без обзи
ра чији је, велика је добит за даљи развој науке 
и технике. 

Пажљивим nраћељем усnостављања вештачких 
сателита и љихових судбина, о чему извештава 
дневна и стручна штамnа, а nише и наш ч~соnис, 

"Ва сиона", може се много научити о проблемима и 
· законитостима астронаутике, може се сазнати сте-

пен развоја до којег је дошла ракетна техника и, 
што је нарочито ва·жно, могу се уочити тежње по
јеДиних држава у коришћељу астронаутичких 
оствареља. 

Нашим младим читаоцима, који се интересују 
за ракетну тех•нику, астронаутику и ра~вој технике 
уопште, nрепоручујемо да убу,цуће сами бележе nо
датке о сваком новом вештачком сателиту, или да · 
изрезују и сређују новинске чланке о љима. Од 
тога се мо·же наnравити мала картотека .Већ nосле 
годину дана изненадиhе се када буду видели какво 
обиље најразноврснИјих информација могу извући 
из ове своје збирке - од конкретних података о 
појединим сателитима, до -проблема телекомуника
ција, небеске механике, геофизике, ракетне технике 
итд. 

с. к . . 
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~~t4 ~ r;~e ~kciit 
Nesиmnji~o је da је danas sve tezi i slozeniji 

proЬlem izvrsiti optimalan izbor materijala za odre
_ denи (vazdиhoplovnи) konstrиkcijи odnosno njene 
delove. 1 to sa jedne strane zato sto sи zahtevi koji 
se postavljajи pred jednи konstrиkcijи sada daleko 
brojniji i raznovrsniji i vrlo cesto specificne prirode, 
napr. и pogledи иslova rada (visoke temperatиre, itd.). 
S drиge strane razvoj tehnike i sve novi i novi za
htevi doveli sи do stvaranja Iiovih 'matei-ijala sa 
specificnim, cak prilicno иsko nijansiranim osoblna
ma, tako da је polje izbora daleko sire. 

Vrlo veliki broj faktora treba uzeti u obzir pri 
- izborи materijala. То su osoblne same koпstrиkcije; 

zahtevi cvrstoce, elasticnosti i dr.; osoblne samoga 
materijala; иslovi obrade i izrade, vrsta konstrиkcije, 
radni иslovi, vek ' trajanja i cena. Glavniji faktori 
koji иcestvиju u izborи materijala shematski sи de
taljnije pr1kazani na slici 1. 

U daljem izlaganju mi cemo razmotriti faktore 
iz oЬlasti opterecenja konstrиkcije иzimajиci ti obzir 
odredene vrste konstrukcije, i иoblcajene vrste ma
terijala а pod иslovima povisene temperature (do 
500°С). 

1. STRUKTURALNA CELISHODNOST 
KONSTRUKCIJE 

1.1. Uvod 

Odrediti optimalnи vrstи strиktиre za odredenu 
konstrukcijи је proЬlem cije resavanje zahteva uzi
manje и - obziт niza elemenata datih na sl. 1. Drugim 
recima struktиralna celishodnost је fиnkcija niza 
velicina koje najcesce zahtevajи kompro~isna rese_nja. 

Posmatrano sa gledista otpornosti, optimalnost 
neke strиktиre moze se definisati odnosom 

gde је 

Q 
A=-

G 

Q (kg) opterecenje elementa strиktиre · 

G (kg) tezina opterecenog elementa 

(1) 
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Umesto Q moze se иvesti i specificno opterecenje 
(q) ро jedinici dиzine (Ш sirine) podeljeno sa tezi
nom ро jedinici povrsine posmatranog elementa, tj. 

q 
а---

-- Gsp 
(2) 

Velicina »а« ima u ovom slиcaju dimenziju 'duzine. 

Razmotricemo sada izvesne karakteristike mate
rijala promenljive sa temperaturom koje sи od Ьit
nog нticRja zR celishodnost struktиre jedne konstruk-
cije. · 

1.2. Spec-if·iЬta jacitta 

Umesto pozнa.te veliCine »jacina na kidanje« (ст) 
пekog шaterijala 0\1de uvodimo odnos 

(.3) 
у 

t.j. spe<:ificпa jat':illa је нарав podeljen specifitnoш 
tezinom, t:ime иzimamo u obzil' i tezintl materijala. 
u jednacini (3) napon ri moze se odnositi bllo na 
istezanje Ш pritisak, zavisno od . opterecenja kon
strukcije. 

г.5 ~---------~----r--"":""""'_, 

~ 2.0 1----.......----+-----+------4----+-~-----i 
~ 

~ 
~ t.S J------+---=~~=-------4~~--+------t 

~ 
·(Ј 
~ 
") 10 
~ 
'(Ј 

~ ~ (.) a,s ~ 
·V) 

о 100 2DO 300. lfOO 

ТЕНР. / 0С/ 

Sl. 2. 

Velicina о data sa (3) uopste opada sa porastom 
temperature, ali је brzina opadanja razlicita za razne · 
materijale. Krive о = f (ТЈ date su na sl. 2, za mate
rijale uoblcajene и savremenim vazduhoplovnim kon
strukcijama. Vreme trajanja pojedinih ispitivanja bllo 
је isto. · 

Iz sl. 2. ujedno s~ moze videti i primeriljivost 
pojedinih materijala s obzirom na temperaturu oko
line. 

1.3. Specificna krutost 

Analogo speci'ficnoj jacini, . specificnu krutost mo
zemo definisati odnosom 

Е 
'1=-- (4) 

_"( ' 

gde је Е - Modиl elasticnosti (Jangov modиl) 

Promena specificne krutosti sa temperatиrom za 
vec navedene materijale data је na s1. З. 

Narocito kada se pri projektovanju konstrukcije 
иzima u obzir i aeroelasticnost neophodno је potrebno 
poznavati krive date na ·si. 3. 

:;-... 3,0 
~ .. 
~ 

...... 2.5 
б 
~ 
:::> 

~ 2,0 

~ 
.(,Ј ..... 
"- 1.5 ·~ 
~ 
~ 

а /{)() 200 ЈОО l.fOO 500 

ТЕМР /"С/ 
Sl. З. 

1.4. Vrsta konstrukcije 

Savremene konstrukcije uglavnom su tipa nosece 
kore, ili tipa »sendvic« sa razlicitom ispunom. 

Pojedini tipovi konstrиkcije omogиcavajи . vece 
ili manje iskoriscenje иpotreЬljenog materijala, za
visno od vrste opterecenja, njegovog trajanja, . spoljne 
temperatиre, itd. Ukoliko је иpotreЬljeni materijal 
bolje iskoriscen, иtoliko је konstrukcija laksa i eko
nomicnija, иz potrebno zadovoljavanje иslova cvr
stoce i trajnosti. Samim tim postignuta је i veca 
strиktиralna celishodnost. 

Cak i vrlo slicni Цpovi konstrиkcija dаји razli
cito iskoriscenje materijala. Na sl. 4 dat је stepen 
iskoriscenja »sendvic« };{onstrиkcije sa ispиnom и 
oЬlikи saca i talasastom ispиnom, и zavisnosti od 
opterecenja. ·· 

-;-.. 
Q 

2.0 
~ -~ 
~ 15 

~ 
~ 
V) 

t.... 

~-
~ 
'Q 
..... . 
'ч 
~ 

Ј6 ?О 11.10 Ј50 'lfXJ . 07 !Ч Ј.5 7 tц 

Sl. 4. 

Dijagram na sl. 4 pokazиje da је struktиra u 
oЬlikи saca daleko celishodnija od · talasaste za vrlo 
siroko polje vrednosti opterecenja, izиzev ekstremnih 
vrednosti. Kako је »sendvic« konstrиkcija sa ispиnom 
и oblikи saca vrlo teska za izradи, to se za nize 
vrednosti opterecenj_a moze koristiti »sendvic« sa ta- · 
lasastom ispиnom od legure alиminijиma, sa zado-
voljavajиcim iskoriscenjem materijala. . . 

Dijagrami kao na sl. 4 visestrиko sи pogodш Jer 
sem mogиcnosti иporedivanja роkаzији na vrlo pla
stican nacin optimalnи zamenljivost pojedinih vrsta 
strukture i materijala,. zavisno od velicine optere
cenja kojima је konstrukcija izlozena. Dalje, oni po
kazиju da se proЬiem izbora materijala mora razma
trati zajedno i istovremeno · sa izborom vrste kon
strиkcije jer sи ta dva proЬlema medиsobno иsko 
povezana. 
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2. UTICAJ ZAMORA 1 PUZANJA MATERIJALA 

ОЬе navedene pojave direktno sи zavisne od vre
mena tj. predvidenog veka trajanja konstrukcije, kao 
i od vrste opterecenja i иslova rada. S obzirom na 

'njihovи prirodи, proиcavanje ovih pojava vrsilo se 
i vrsi se . ne sащо pomocu raznih testova nego i ne
prekidnim pracenjem same konstrиkcije tokom· nje
nog rada, sto nesиmnjivo prиza najtacnije rezиltate 
ali zahteva dugotrajne analize i merenja. 

Otpornost materijala na · zamor naglo opada sa 
porastom ucestanosti opterecenja, sto pokazиje da је 
potrebno izvrsiti detaljnи analizи opterecenja kon
strиkcije narocito vodeci racuna о dinamicnim napre
zanjima. 

Pojava »puza11ja« zavisna је od vremena i tempe
rature. Za dato konstantno opterecenje moze se ova 
zavisnost dati и opstem oЬlikи izrazom.1) 

T(bt + Ь2 lnt) · = const. 

~de је 
Т = apsolutna temperatиra 

bt, ь2 = konstante 
t = vreme do razaranja konstrukcije 

(5) 

Zavisnost otpornosti matetijala na pиzanje od 
izraza (5) data је na sl. 5. za vec razrnatrane mate
rijale. 

1) А. S. М. Е. Vol. 74, р. 765, јиlу 1952. 
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~ 
Q. 
V) 
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r / 20 + l nl) 1110 --Ј 

Sl. 5. 

Na kraju cemo jos napomenuti da se pokusavalo 
da se nade medu-uticaj zamora i puzanja materijala. 
Medutim, do sada se nije doslo do nekih preciznijih 
rezultata. 

Ing Aleksandar Stojanovic 

У - ЈАНУАРУ, ФЕБРУАРУ И МАРТУ 1962. 

Излаз и залаз Сунца у 1962. r . датум . Излаз · · Залсiз · · 

Подаци се односе на географску .дужину ~18° Септембар · 1 5 10· 18 25 
и ширину +44°. Време излаэа или залаза Сунца за 11 5 . 22 18 07 
произвољно место у нашој земљи иЗрачунава се по 21 5 33 17 48 
поступку датом у "Васиони" бр. 4/1955. Октобар .1 5 45 17 30 

11 5 58 17 11 
21 6 10 16 56 

_ Датум Излаз За лаз 
16 38 1 Новембар 1 6 24 

h m h m 11 . 6 37 16 27 

Јануар 1 7 23 16 21 21 6 50 16 18 

11 7 21 16 32 Децембар i 7 02 16 1.2 
21 7 ц; 16 43 11 7 12 16 10 

Фебруар 1 7 05 16 58 21 7 19 16 13 
11 6 53 17 12 31 7 22 16 20 
21 6 40. . 17 25 

\ 
Март · 1 6 40 17 36 

Месечеве мене 11 6 08 17 48 
21 5 50 18 оо 

Фебруар Март Мена Јануар 
Април 1 5 31 18 14 

11 5 13 18 26 d hm d hm d hm 
21 4 56 18 39 

Млад месец 6 13 36 5 1 10 6 11 31 
Мај 1 4 41 . 18 51 Прва четврт 13 6 02 11 16 43 13 5 39 

11 4 28 19 02 
Пун месец 20 19 17 19 14 18 21 8 56 21 4 17 19 13 
Посл. четврт ·29 . о 37 27 16 50 29 511 

Јун ' 1 4 08 19 23 
11 4 04 19 30 
21 4. 05 19 34 

Помрачења Сунца и Месеца 
Јул 1 4 . о9 19 34 

11 4 15 19 31 У овом тромесечју биће два помрачења. Ниједно 21 .4 24 19 24 

4 36 19 12 
од њих није видљиво из наше земље. 

Август 1 
Потпуно помрачење Сунца 4/5 фебруара вид-11 4 47 18 59 

21 4 58 18 43 љиво је као потпуно са острва Борнеа, Целебеса, 

·11 

1 
1 

11 1 

'1:' 
1
1"'· i 

Ј :, 1 



92 _____________ . _______________ ВАСИОНА IX, 1961 број' З 

1 

i ., 
Ј 

Привидна nутања Меркурсi у односу на . Сунце у nе
риоду јануар - ..tiapт 1962. За дату.м.е нajвeltux елон
zација nланете уцртани су nрцближни nоложајu 
линије хоризонта nола часа .nосле Сунчева залаза 
(21. I), односно nола часа пре Сунчева излаза (3. III). 

Нове Гвинеје, са централног и источног Пацифика. 
Као делимично види се из јуrоистоЧне Азије, 
Аустралије, ИндонезИје и већег дела Тихог Океана. 

19-о~ . фебруара ·месец са 64% свога пречника 
улази у ЭемЉину полусенку. Ово . помрачење може 
се посматрати само фотометријски са Тихог Океана, 
из Аустралије и Азије. 

Планете . 

Меркур-- Источно је од Сунца и привидно се уда
љава од њега. ·почетком · јануара је невидљив 
да би 21-ог дошао у највећу истоЧну елонгацију. 
Тада је кратко време приётупачан посматрању. 
Пола сата после Сунчева залаза налази се 10° над 
југозападнИl\оi хориэонтом. Ви,z:t.И се као звездо
лики објекат мирног сјаја --0.3 nривидне вели
ЧIИНе. У дурбИ:ну показује фазу "прве четврти". 
Привидни пречник nланете је 6".9. После овог 
датума Меркур се nривидно приближава Сунцу, 
престаје да буде видљив и већ 5. П долази у 
конјункцију са Сунцем. 

Поново је видљив у највећој заnадној .. елон
rанцији 3. III. Тада, је · 27° удаљен од Сунца и 
види се пре Сунчева излаза над југоисточним 

хоризонтом. Привидне је величине + 0.4 .... и nреч
ника 7".0. Због привидног приближавања Сунцу, 
поново није видљив до краја тромесечја. 

Венера - Налази се · у привИдној близини Сунца. 
Није видљива у овом тромесечју. 

Марс - Прошавши конјункцију, · још је у привид
ној бЛизини Сунца. Крајем марта излази око · 
5om пре Сунца у сазвежђу Водолије. 

\ 

t~ .. 
......-------. -- _;) 

\. 

Може се уочити да је висина · Меркура над хори
зонто.м. за вре.м.е јануарске највеltе елонzације не..
што nовољнија неzо у .м.арту. Стрелица у . десно.м. 
zорње.м. уzлу nретставља nривидно дневно nо.м.ерање 
н.ебеске сфере у однрсу на хоризонт за nоља часа. 

Ј·уnитер - Почетком тромесечја није видљив због 
. привидне близине Сунца. Пролази саЗвеЖђа 
Јарца И Водолије. Током марта nојављује се 
пред излаз Сунца на·источном хоризонту. 

Сатурн ·_ После конју-нкције са Сунцем у јануару, 
ростаје видљив током марта. У сазвежђу је 
Јарца. ·з1 : III излази око 2h пре Сунца. 

Уран :--:- Ретроградан је у сазвежђу Лава. Видљив 
је ' током целе . њоћи. 

Појаве у Сунчеву си.стему 

d l1 
Јан. З - Квадрантиди 

16 18 Окултација Алдебарана 
20 {)1 Мер~ур у · највећој елонгацији, · 19° Е 
22 19 Сатурн у конјункцији са Сунцем 
23 05 Окултација Регулуса 
23 06 Ура•н 0°.3 јужно од Месеца 
27 11 Венера у_ rорњ~ј конјукцији са. Сунцем 

Фебр. 1 18 Уран 0°.3 северно од Реrу,луса 
5 14 Меркур у доњој конјункцији са Сунцем 
8 19 Јупитер у конјункцији са Сунцем 

12 23 Окултација Алдебарана 
17 17 Уран у опозицији са Сунцем 
19 10 Уран 0°.2 јужно од Месеца 

Март 4 14 Окултација Меркура 
18 14 Уран 0°.1 јужно од Месеца 
18 18 Окултација Регулуса 
18 18 Меркур 1°.0 јужно оД Марса 
21 03 Почетак пролећа 
31 12 Сатурн 1° јужно од Месеца 

А. Ђ . Кубичела 

ВАСИОНА, часоnис за астрономију и астр<>наутику. Издају Астровомск:о друштво "Руђер 
Бошкови:ћ" и Астронаутичко друштво ВСЈ, уЗ сарадљу Астрономске секције Природословноr 
друштва из . Љубљане, Астрономске секције Хрватског Природословноr друштва из Загреба 
и Астроно:м:скоr клуба при Народном универзитету у Сарајеву.- Излази 4 пута rодишње. 
Годишља nретплата 300 дин., поједини број 75 дин. ЧлавQви Астрономскоr и Астронаутичкоr 
цруштва добијају часопис бесnла'I'НО. - Ученици свих школа моrу користити колективну 
претплату: четири ученика који се учлане , у једно од два Друштва, уз снижеву чланариву 
од по 60 дин. rодишље, добијају заједнички један комплет. - Власник и издавач Астро
но:м:ск:о друштво · "Руђер - Бошковић". Уредништво и администрација: . Београд, Волrива 7 . . 
Претплату слати у к:орист рачуна број 101- 20-6564160.· - Штампа Вој,но штампарско пре-

. дузеhе, Беоrрад. 
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ЧАСОПИС ЗА АСТРОНОМИЈУ и АСТРОНАУТИНУ 

НЕНА БОШНОВИЪЕВА HOCMOrOHCHA СХВАТАЊА 
На Коларчево..41. универзитету у Беоzраду 
одржаиа је 9. XI 1961. свеча-иа акаде.м.ија 
nоводо.м. 250-то zодишњице рођења Ру-

. ђера Бошковић.а, 'Ка којој је друz Др 
Ђорђе Николић. одржао nредавање: . 
"Астроио.м.ски и zеодетс'ЈСU рад Бошкови
,ћ.а", из којеzа доиоси.м.о с.n,едећ.е. 

Ако кмкемо да је Боnrковић нamreao из 
астрономије 25 и из геццезије 6 које дела, у 
више томова, које научних студија; да је кОЈН
-струисао доста инструмена таЈ за астронОIМске 

и геод~ке радове., који су представљали 
извесну новину дајући поред љих и методе 
за испраiВљање или елиминисање инструмен

талних греша!Ка; да је основао оiПсерваторију 
· у Брери крај Милана, израђену по њеrовим 
плmrовима а делимично и љеговим финанси
раљем, која ј.е у оно време бИ!Ла једна од 
најмодернијих у Евроnи и имала програм 
радова какав ј е век касније увео Струве на 
Пулковској ооrеерваторији; да је дао ·с·олидне 
радове о рефракцији И аберацији, о Сатурно
вом прстену и љеговом изчезавању за ста

новнике Земље, о пролазима Ме:ркур·а и 
Венере испред Сунца·, о узаја!МНИМ пореме
ћајима Јупитера , и Сатурна; да се уз Лапласа 
мора сматрати као. оснива'Ч методике рачуна

ља кометских путања; . да· ј е са успехом 
мерио степен меридијанског лука између 
Рима и Риминија; да је оснивач теорије гре-

,. ш~а и ~тходник 'Гаусу и Лагреl1Щ{у у тео
РИЈИ наЈмаљих квадрата, итд, онда hет.е 
схватИти да је немогуће, у једном овако 
кратком предаваљу, изнети и на~јбитније 

.: проблеме из љеговог стварања на пољу 
асrrрономије и геодезије. · 

'Зато ћемо се задржати, и то укратко, 
само на дtва IIрQ'блема по кој:и::м:а је Бошковић 
био испред свог доба. 

Бошковић је ~жно морао бити по неким 
питаљима: ~cnpe~ свог доба, ј е р ј е био први 
научник. КОЈИ Је Јасно истакао да је материја 
са•стављена из истих честица и да ј е само 

· различити закони чине различитом. Сетимо 

е е дан~њег тумачеља грађе атомаi : језгро 
око КОЈег кружи већи или мањ.и број елек
трона. Бошковићу је било јасно, да су чести
ца и . сила, у неку руку, лице и наличје 

nрироде. Модерна физ~ка такође учи да 
електро!Н може бити и честица: и тaiJia•c. По-
ред тога, за~ Бошковића је атом центар сила. 
Са такв~ схватањи:ма, Бошкооић је могао 
учити да Је у ~~ди еве материја, све кре

, тање, llP; ПОСТОЈИ Јединство материј·е. 

Поред тога, м~да највећи геометричар 
~вропе, Бошковић Је био први научник који 
]е одб~цио геометрИЈСко описивање при;род
них ПОЈава и ово заменио дина!МИЧКим. Наи
м~, за описивање свих природних појава 

Бошковић тражи објашњење у њ:иховом не
престаном кретањ,у, у љиховој законитој по

В·езаности~ јер ":'fY ј е било јасно, да у природи 
све ~а:стаЈе деЈством сила које управо . сачи
љава]у све природне пој·аве. Зато је Вошко

в~у у тум~чељу природних појаЈВа, на:јмоћ
НИЈе оружЈе управо њетов једаiН једини 
заКО'Н. сила, које могу бити атрахтивно-реnул
зивне и њеrова, такозвана Б01..иковиhева кри
ва СиЈШ кој.ом фQpм:yJI'ИI[lle тај за:кон. 

· Имајући све ово у виду, јасно је, да је 
Бошковић нужно морао бити испред свог 
доба у астрономији, кщца ј е реч о његовим 
космQГОНским схватањима, и, у геодезијњ 

када се ради о њеrовим схватањима облика 
Земље. 

Бошковићеве поrледе на ·звезде и васио
ну налазимо делимично у његовом делу По
.м.ра:ч.ења и нарочи.то у љеговој Теорији npu
pqдue филозофије. 
_ За БошковиЋа звезде се налазе на раз- . 
личитим раздаљинама и лебде било у праз
ном прtост~у б~ло у простору тако разређе
не материЈе КОЈа; не пружа нИЈКакЭЈВ отпор 

њиховом кретању. Данас знамо, · да је међу
звездани простор скоро празан. За њега 

звезде имају сопствену светлост као и наше 
Сунце. и моту бити мање или веће од Суща. 
И то .Је оно што данас знамо. Бошковић је 
испре~ свог д~а када говори о тещrератУЈ>а
·мњ КОЈе владаЈу на Сунцу и звездама, а што 
се види из његових речи, кад каже "да .би на 
сам·ом Сунцу и у звездама наша земаљска 
тела саг?рела у једном тренутку и исчезла у 
виду Н~Јтаљег дима". (Теорија природ'Н.е фи
лозофиЈе, чл. 469). Њему је јасно, да су те 
високе !·емnерат_уре последица сила тј. про
цеса КОЈИ влщцаЈу на Сунцу и звездама. 

Ми данас знамо и за еволуцију звезда. 
Наиме, знамо да се звезде рађају као звезде
џинови, када имају огромну заnремину и 
малу густину. Временом се кондензују, за
премина се смаљује и густшrа повећаrва. 
НапосЛетку, звезда постаје звезда:-патуљак 
када има врло малу запремину али огромну 
~устину, већу и 50.000 пута: од густине воде, 
Јер су због трансмутације и ра:збијаља атома 
у тим звезд~ма кроз дугу еволуцију, атоми 
изгубили своЈ е електроне тако да су код њих 
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остала само језгра која су -скоро ·слепљена, 
па отуда и тако велика густин.а с обзиром да 
су језгра носиоци атомских тежина. У својој 
Теорији npиpoд'lie фи.л,озофије (чл. 89) . Бош
ковић предвиђа еволуцију звеэда тј. постоја
ње звезда-џИ:нова и· звезда-патуљака. Он 
ја·сно кмке да у једном телу, дакле, звезди 
постоји извесТ.ан одређени О7);нос између 
празног и пуног простора тј. простора у ко
јем . се на~ази маrгерија. Раэдаљине између 
честица могу се см.ањивати што зна'Чи да се 

честице могу приближавати једна другој .. 
Јасно је да' Бошковић тиме предвиђа конден
зацију звезда. Као што ·се раздаљине између 
честица могу сма1њивати исто се тако, каже 

Бошковић, и саме честице могу делити на 
мање честице, дакле, могу се ра1збијати. Због 
тога Долази до повећања густине звезде и то 
повећање може ићи све дотле док се честице
делићи не додирну. То ј-е управо случај КОЩ 
звезда патуљака, ко~Ц ~јих се јез·гра: (делови 
атома) додирују, када. је и постигнута најве
ћа густина. Бошковић јасно каже, да се у 
једном телу тј. звезди, густина може и сма
љивати и повећавати што би одговарало· и 
nулсацијама звезда. Очигледн()l је, да је Бо~
ковић у својој Теорији приро·д1iе фи.л:озофиЈ~ 
предвидео еволуцију звезда, да.кл.е, њихову 
кондензацију, постојање . звезда-џинова и 
звезда-патуљака; 

За Бошковића ј е ва,сиона, таква каква 
постој~, ограничена :мада огромна. То је и 
данашње схватање а·стронома о васиони. Он 
јасно предвиђа у васиони · постој ање ()IН'()Т~ 
што ми данас познајемо nод именом галак
сија И :мет.аг.алаксија. Њутон је, на основу 
nроучавања небеских појава' дошао да закона 
опште гравитације, који је ипак недовољ~ 
да поведе рачуна о стањима равноотеже ко~а 

су неопхо~а· за постоја·ње васионе, што Је 
имало за последицу да: ·се могло говорити 

како fi.e з·бог деј·ства гравитације све звезде 
једног дана пасти једна на другу и да ће се 
васиона претворити у безобличну масу. Бо~
ковић ј е категорично против могућности па
дања звезд:а ј ·едне на другу, проrгив рушења 
васионе, мада се васиюна могла мењати од 

доба ·свот nостанка до данас. 

Из опажања· судара и еластичних осци
л.ациј~а, Бошковић је извукао идеју о нужном 
ј·единству два супротна принципа: атракције 
и репу лзиј е. Тим законом, . његовим за:к:оном 
атрактивно-репулзивних сила, Бошковић и 

. докаэуј е стабилност васионе. 
Да: бисмо схватили Бошковиће'Ве космо

гоНСК·е идеје морамо се цретходно упознати: : 
са Бошковићевим законом атрактивно-ре·
пулзивних сила и Бошковиће·вом криво·м. 
која објаrпњава тај закон. 

Бошковићев закон сила представљен је 
крив·ом DEFGHfKLlVlNOPQRSTV (сл. 1) у 
правоутлом координатн~ом систему чији се 

почетак nоклапа са честидом А. Разда•љи:не 
до других честица (Аа, АЬ, АЕ, Ad, AF', AG, 
Ат, AI, AL, AN, АР, AR, Ао, Av, ... ) наносе 
се на Х-оси а силе 1било репулзивне ( ag, а1·, 
mn, . . ) б:и:ло атрактивне (dh, F'F, орЈ vs, . . . ) 
на позитИвНО!М односно негаТивном делу 

У -осе. Так:о, ка:да раздаљинаЈ АЕ између две
ју честица А и Е опада ( АЬ, Аа, .. . ) ордината 
расте (br, ag, .) тј'. реnулзивна сила мо~е ра
сти до беск:оначности. Дакле, .асимптотични 
лук ED који представља пораст репулзивне 
силе може се пруж.аrги до бесконачности а да 
не достигне асИмптоту АБ. Напротив, када 
раздаљина између двеју тачака расте (Аа, 
АЬ, .. ) ордината . тј. репулзивна ·сила, опада 
(ag, br, . . ) и кад постане АЕ реп;УЛЗЈi1iвна ·сила '" 
исчеза.ва, Бошковићева крива расте, али ор
дината мења знак тј. почиње се јављати деј
ство атрактивне ·силе. За' раздаљину Ad 
атрактивна сила :биће dh, наЈ раздаљини AF' 
она ће бити највећа FF', после чега разда-

F 

Сл. 1 

љина расте и даље, · али атрактивна сила . , 
опада с'Ве Ј1:О раздаљине AG, к.а;да у та:чки G 
престаје дејство атрактивн-е силе и почиље • 
дејство репулзивне. На тај на'Чин, у тачкама. 
Е, G, 1~ N, Р, R репу.Лзивне силе неnрестано, 
прелазе у атрактивне и .атракТивне у репул
зивне, после чега: ·сила. пост.а.:је · дефинитивно 
атрактивна и лук STV представља Њутнову 
атракцију. Лук STV приближаваће се беско-· 
начно Х-оси као а'СIИМптоти рецип:рочн01 са 
квадратом ра!Здtа'ЉИН!а, не ,цо&ги!Жући је ника
да. Тачке пресека Бошковићеве криве са 
Х-осом (Е, G, I, L, N, Р ,R) су значајне тачке 
првог реда и моГу ·бити двојаке. Тачке пре
С·ека које одговарају прелазу репулзи~них 
сила у атрактивне (Е, I, N, R) НIЭ.зваЈНе· су l~me$' 
cohaesionis и цредстављају тачке С"Мбилне 
равнотеже, док · су таЈЧКе (G, L, Р) у кюјима 
а.тра~тивна сила прел.а1ЗИ у репулзивну, н~

зване limes non-cohaesionis и цреДСТ.аЈВ\Ља]у 
тачке ла!билне равн<УГеже. Лук Бошковић.еве 
кри!Ве, између две узастопне таЧIКе пресека, 

з.авиtси од фи:зичких појава којима и одг~а
ра. Као .. што ви.димо Бошковиh!ева крива1 ] е У 
од:носу на Х -осу заталас.ана све до пОIСле~е 
тачк:е пресек.а R IЮс·ле које ое nрибл~уЈе 
Њутновој атракцији. 

Бош.ковић, све природне појаве, своди на 
свој један једини закон атрактивно-репул
зивних сила. Тим се зако:ном. објашњава на 
пример кохезиј а, ј .ер аЈКО се две честице на..; 
лазе у двема стСilбилним тачкама, онда he 
свако повећање или смањење њих:ових раз

даљина имати за последицу повратак т~ 
честица н.а· нмхову почетну раздаљину. ИсТО' 

BA~OHA~1%1~4----------------------------~ -- l 
тако, асимптотична грана ED криве објаш
њава непробојност материје пошто репул
зивна сила тежи бесконачном и спречава 
уЗајамно прожимање честица. 

Ако смо разумели Бошковићеву криву, 
онда ћемо лако разумети и њеrове космогон
ске идеј-е. Под честицом Бошковић . подразу
мева не само, прос.то речен-о, е-лементарну 

честицу већ Сунце и звезде које видимо, итд. 
као СИIСтем матерйја.:лних тачака · тј. системе 
честица вишег реда у односу на честице из 

којих су _ такви системи састављени (Теорија 
nрирод'Н.е фи.л,озофије, чл. 405). Према ТО!Ме, 
Бошковић ставља звезде као системе Честица 
вишег реда у стабилне тачке своје крив.е. То 
значи, да се звезде могу кретати у <>:Цређеној 
области, да ће остати у . стабилној равнотеЖи 
једне у односу на друге, тј. да не могу пасТи 
једна на другу, је,р се морају неw~азити на 
одређеним раздаљинама. Данас знамо да те 
раздаљине између двеју ~везда изноее у 
средњем 5 светлосних година. Бошковић иде 
да:ље кад каже (ор. cit. чл. 405) да Сунце и 
звезде које видимо, - или како ми данас 
кажемо нашаЈ ГалаiКсиј.а тј . нaill звезд.ани 
систем, - такође могу да чине систем чести
ца вишег реда у односу на звезде које га 

чИне. И такви системи- г.алаксије, као што 
ћемо видети, морају бити стаtбилни, јер се 
налазе на одређеним ·раздаљинама, - знамо 
да те раздаљине у средљем износе окю један 

милион светлосних година, - да с·е. морају 
кретати у одређеној области. Таквих система 
- галаксија, каже Бошковић, може бити 
мноrо у васиони. Знамо да су их астрономи 
до сада открили фотографским путем близу 
два милиона. Бошковић исто каже, да се 
такви велики системи - га1лаксије тј. систе

ми честица вишеr реда, могу удруживати у 

много веће системе. Данас астроно!МИ знају, 
да постоје и метаг.алаксије, дакле, асоција
ције од већег или мањег броја галаксија. 
Сви такви системи, каже Бошковић, нуЖна 
ће бити у равнотежи, Јер се налазе , на оДре
ђеним раздаљинамщ јер се крећу, 1 дакле, у 
одређеној области па не може бити речи д;Ј. 
падну једни на друге, да се слију у једну 
безобличну масу и тиме униште васиону, јер 
и за такве системе, каже Бошковић, поред 
закона гравитације вреди и· његов закон 
атра!Ктив~репулзивних сила. 

Да бисмо схватили Вошковића, послу
жићемо се и сликом 2. У својој Теорији при

. родне фи.л,озофије, чл. 170-171, Бошковић 
износи своје космогонске идеје. Ако се закон 
опште гравитације родвргава Закону једне 
силе која је обрнуто пропорционална квадра
тима раздаљина и која је осетно непромен
љива једино у планетарном и комеТ~Ском- си
стему, онда је сигурно да крива сила ~сл. 1) 
неће имати последњу грану SPV .асимпто
тичну Х-оси већ ће пресећи Х-осу и обави
јати се око ње, као што то rrоказује сл. 2. 
Ако на сл. 2 постоји било који број сегмената 

'· АА', А'А" итд. од к·ојих је сваки наредни 
~ огромно велики у поређењу са претходним 

и ако кроз сваку тачку А,А', А" ... пролази 
једна асимптота АБ, А'В' А"В" . . . онда у · 

њима могу nостојати између било које две 
од <;>вих .асимnтота kриве облика приказане 
на сл. 1. Такве су линије DEFIKMNOSV и 
D'E'F'I'K'M'N'Q'S'V' итд. у којима су прве 
гране ED, E'D' итд. асимптотичне и репул
зивне а последње OSV, O'S'V, И1'Д. атрак
тивне. 

Сваки од интервала EN, E'N' .. , где је 
лук криве заталасан, је веом:а мали у поре
ђењу са интервалом близу S, S' ... у коме 
се лук доста дуГо простире .а.проксимативно 
облику хиперболе чије су ординате реци
прочне квадратима раздаљина, .а затим се 

продужава у асИМ'П"Готичну и атрактивну 

грану или се nак јоШ једном обавија око осе 
све Док не постане асимптотично атрактивни 
лук. . 

Сл. 2 

Према томе, ако се сакупи известан број 
честица између било ког броја асимптота или 
било ког .броја парова асимптота, и ако су те 
честице правилно распоређене, онда из њих 
може произићи било који број звезданих 
система од којих је сваки сличан другом или 
пак различит, што заЋиси од тога да ли су 

луци EFIKMN, E'F'I'K'M'N' итд. слични један 
другом или различити. Поред т01га, ови си
стеми један с другим немају додира из разло~
га, lll'110 ни једна тачка једног система не 
може да напусти простор обухваћен између 
репулзивног и атрактивног лука. Исто тако, 
каже Бо:шковић, звезда:Ни системи - галак
сије мањих димензија, узете заједно, могу 
деловати као један једини сИстем у поре
ђењу на један већи звездани систем. 

Као што видимо Бошковићеви космогон-
ски ПОТЛеДИ су јасни И ОДГОВарају СТрукТуРИ 
васионе како је ми схватамо дана·с. Ва·сиона 
ј .е коначна мада · је огромна" дакле, она. има 
своје границе. У њој се звезде, системи че
стица вишег реда, налазе на одређеним 
раздаљинама, крећу у одређеном простору и 
у односу једна на другу, налазе се у стабил
ној равнотежи. Другим речима не ~огу паст,и 
је-дна на другу. Наше Сунце и з~езде коЈе 
видИМ'О припадају једном зв·езданом систему 
(сИ1СТем . честица вишег реда од звезде) или 
како данас кажемо нашој Галаксији. Таквих 
галаксија у васиони има много. Све се оне 
налазе на одређеним раздаљинама, крећу у 
одређеној области . и налазе се у стабилној 
равнотежи. Ови мањи звездани си~еми, га
лаксије; могу се удруживати у веће сист~е 
или к-а~о · юажемо дана·с, у м-етагалаксиЈе. 

,1 
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Звездани системи могу бити различитих ди
мензија. Они су јасно одвојени ј-едни о~ 

=других, као и звеЗде, Јер честице са ј.едних 
не могу бежати на друге, пошто се покора

вају једном једином закону атрактивно

репулзивних сила. 

Када смо се упознали са ВЭЈСИОIНОМ так

вом каквом је замишља Бошковиh, постав
ља се питање, какво је било његово мишље
ње о кретаљу Земље, а затим и о- самом 

облику. _ 
Што с-е тиче кретаЉа- - наше планете, 

Бошковић ће 1746. године рећи, у свом: делу 
о Ко.м.ета.м.а: "Поштујем Библију и декреТе 
св. Инквизиције те приз-најем Да је Земља 
непокреrrна. Међутим, да би се ствар сх~а
тила, узећу да се О!На окреће око Сунца као 
и камете". Разуме се, Бошко.впћ је ово могао 
написати, јер је искористио један декрет Св. 
КаНцеларије из 1616. годИне ~оји је дозвоља
вао да се о кретању Земље може говQрити 
_узим.ајући то кретаЉе као хип<Уrезу. у- . · свом 
делу ·; "Opera ·pertinentia ad opticam ~t astro
nomiam" из 1785. Бошковић ће ј~~о казати, 
да су нетачни и· Брахеов и Коirерников си- --. 
стем из простог разлога, ј е р се Земља обрће 
и око своје осе, и око Сунца и да се са овим 
креће кроз васиониски простор. У свом делу 
"Voyage astronomique et geographique .... " , 
1770 (Књ. V, чл. 11) Бошковиh каже: "Кад 
кажем непокретна или д;1 се креће, онда ми
слим на кретање или релаrrиван мир у односу 

на известан простор у кој ем се налазимо са 
свим тел~а које видимр-. Схватам_, у свим 
тим телима, у односу на тај простор, н~ку 

· врсту инерције или предод,ређености Да џста:
ну у миру или да се ј едНолико крећу право
линијски било да је тај простор непокретан, 
бИЈ110 да је ношен ;било :к.аЈКВ~ креТаљем. 

Ако је непокретан, ·онда ће се Земљ.а и . сва 
тела која се нала:зе у ЊeiVIY кретати. Ако има 
кретање супротно или једнако ·кретању Зем
ље, или Јупитера, или каквом другом делу 

материје онда }ie тај део материје, или Јупи
тер, или Земљ.а: бити неnокретни. Сва друга 
тела имаће кретање које је сложено из кре
тг.ња простора · и кретаља које оно има -у ТОIМ 
простору. Ово мо!Же убедити оне који_ се пла:
ш.е да двоструко кретање Земље, у систему 
Коперника и Њутна није у супротности са 
библијом. Њих ништа не спречава• да сма

трају Земљу непокретном и да при том.е ни

шта не поремете у бити ова два система. Ме-· 
. ђутим, ако тај простОр иМа кретаље супротно 
кретању тела која се налазе у њему, онда 

ће сва тела имати кретаље састаВљено од 
сопственог; крет.ања у том простору и зајед
ничког кретања тога простора. У свим тим 
случајевима, кретања тела затворених у том 

простору биђ.е увек иста у односу на простор. 

Како смо и ми сами ~атворени• у том просто
ру, на!Ма ј е немо•гуће да сазнамо било каквом 
hој.авом или размип.tљањем шта треба ми
слити о миру или крет.ању у простору". Све 
је ово разлог, поред осталог, што БОIШКовиhа 
морамо сматрати претходником модерне тео ... 
рије релативитета. 

Што ·се тиче обЈIИКа• Земље и ту је Бощ
ковић имао схватање које - је било · испред · 
његовот доба. Бошковићева мишљења о ·0б
Лику Земље можемо резимирати на следећи 
начин: 

1. Вошковић гозори о облику Земље на 
ос-нову ра!ВНотеже течности и на основу ·сте- ! 

пенских мерења. Када говор-и о обли:х<у Зем-
-ље на основу равнотеже, он ј е не само први 
који узима у . обзир релативистичко кретаље . ,. 

· на-ше цлан:ете у · простору, Ћеh је м први 
Европљанин који усваја Њуnrов. закон гра
витације, овај прошируј.е и одбацуј-е Дека;р
тову хипОtТезу о вртлозима. Предп<Јtставља, 
да ј е Земља састављ·ена од сфери ог хо!Маrе
ног језгра окруженог такође · хо!Могеним - омо
та чем али мање гусrине од језгра, што о_д-

. говара дан.ашњем схватању о структури 

Зе:мље. 

2. За геодетске сврхе није битна нека 
математски дефинисана површина (сфероид, 
елипсоид), већ она површина на којој · стоје 
управно правци силе те~е. Тасква површина 
је, пооршина мирне воДе,- дакле површина 

-вода у релативној равнотежи, ~ која се на
ставља испощ континената. ·Она може бити и 
заталаса-на. Ја,сно је, да Бошковиh. први из
носи појам о · геоиду. 

3. Прави облик површине на који -би се 
свела површина Земље, уклањајући ·све не
правилности планина и брежуљака и,;.:испу
њујући дмине, врло је - неизвестан. , 

4. Земља је врло вероватно слљоштена· 
на полОВШ4а, али још није познат та-чан из- ' 
нос те спљоштености. 

5. Постоји ·· несразмерност . у расподели 
маса, како на поврШини Земље тако и уну
тар ње. Ово · има за последицу: 

· ·_ да меридијани · нису једнаки, 

.,.- да riаралели не м-орају бити савршени 
кругови, и 

-,..- скретаља вертикала. 

6. Ск;ретања вертикала пре су после~а 
пространства континената и мора него по] е"" 
дИ'Јffi.ЧНИХ планина. Она им~ју систематски 
карактер . 

7. Бошковић ј ,е претеча Прато.ве теорије 
изостазиј~. Пре Прата говори о смање~у 
густине материје испод Планинско~г подруч]а 
које је дов-ољно да у великој мери компен
зира екстра висине тога .подручјаr Компенза
цију екстра висина замишља: као дејс:rво ~
намичког Процеса - ·експанзију о/ена коЈе . 
леже исџод површине. Поред тога, гов-ори: 

___,. . недостатак ·силе теже компензира се 
вишком материје, 
~ у вертикалама: се к.омпензују сувЮII-

ци масе са дефектима, ако ·су од:ступања из
м-еђу површине Земље Ј1: сфероида мале. . 

. 8. Облик и величина. ЗемЉе не могу с.е 
добити искључиво мерењем степена. Потреб
но ј е поред геодетских ра:дов~ вршити ас.тР<>:
номска . опажања и rеоф;изичка мереља, ТЈ· 
м-ерења промене силе те~е како на коiiНУ 
тако и на м-ору. У свом раНИЈјем на~ом: радУ · 
"0 пеједпакости cu.n,e теже 'ЈШ разли-ч,u.тињ 
ЈW-ести.м.а Земље" (Рим 1741) Бошковић пред-
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лаже за мерење сил-е теже апарат снабдевен 
ела·стичним пером које је у вези са точкићи
ма и казаљкама. У таквом апарату прО!Мена 
ела-стичне силе, под утицајем тега обешеног 
о концу, запажала би се кретањем казаљки 
тако да би ·Се сБаiКо повећ.ањ-е или смаiьење 
тежине т-ега могло осматрати. Као што· се 
види, Бошковића мож.емо такОiђе сматраТи 
претечом у идеји о конструкцији савремених 
гравим-етара. Такав апарат, к.аже Бошковиh, 
могао би се сместити на броду, што би ом-огу
ћило да се за време пловИдбе мери ј ачи:на 
силе теже на више места Земље. 

9. При мерењу степена меридијана Бош
кови-ћ уводи извесне новине: базисни апарат, 
-радне мере са нанетим подеоцюvrа, нормал

ну меру и компаратор, - троношце, мерење 

:ивтервала између _ предње и задње радне 

мере; ~-~- астрон-о мс ка опа·жања уводи микро

метар и опаж.ања у ·два положаја дурбина; 

код мерења углова, повећање тежине оштрих 
уг лова код прелаза са основице на стране 

троуглова -и узимање у обзир тежине опа
жања код изравнања. Уводи разне _ поправке 
за грешке инструм·ената и опажања. Оснивач ·_ 
ј е теориј-е греша:ка и претеча у теорији нај- : 
мањих квадрата. · ; 

Најзад, Вошковић је бИQ у праву 1752. : 
године када је рекао да ' ће тачно познаваље , 
облика и димензИја Земље бити једног дана : 
пло~ међународне сарадње, -коју је оiН први ; 
и предложио у геодетске ·сврхе, :- великог : 
броја мерења и научних радова. И ств-арно, : 
тек да:на·с знамо н-ешт.о IЏ1!Ше и о облику и о · 
димензијама наше планете. 

Др Ћор1је Николиh 

POTREBNA. ЈЕ NOV А JEDINICA ZA 
MERENJE BRZINE -U VASIONI 

Interesovanje ljudi za vasionu postaje sve 
vece, 1etovi kroz vasionu su sve cesci ра se 

. sve vise namece potreba za postoj anj em odgo
varaju6ih standaгdnih · jedinica Ьrzine . . Cesto 
se . cuje naziv »hiperbrzina« kojim se oznaca
vaju velike Ъrzine; · Оуај pojam је, medutim, 
relativan, jer ima razlicito znacenje za ljude 
tazlicitih struka: za artiljerce - to је brzina 
od oko 1,5 kml sec - veea od brzine nj ihovih 
granata; za raketne strucnjake to је brzina za 
jedan red velicine veca od prethodne- preko 
10 km/sec; za one koji se bave sudarima sa 
cvrstim telima u vasioni - to ј е brzina veca 
za jos jedan red velicine preko 100 km/sec. 

N а prvi pogled izgleda da Ьi se red mogao 
zavesti jednostavno ako se brzine podele u 
odredene , grup~. _Ovako ne5to vec postoji u 
aerodinamici: ·. ' · · 

1 
subsonicna brzina - brzina u vazduhu 
do . 0,95 Mach-a 
transonicna brzina - 0,95__..:._1,05 Mach-a 

- supersonicna brzina - 1,05-5 Mach-a 
- hipersonicna brzina- 5-50 Mach-a~ 
Ova terminologija se odnosi na slucaje·ve 

kada se telo krece relativno u odnosu na stis
ljivi fluid, ali za op8tiji slucaj relativnog kre
tanj а ј ednog tela prema drugom, pri cemu gas 
ne postoji ili nije od vaznosti, izraz »sonicni« 
treba da izostane posto је vezan za zvuk. Novi 
nazivi tгеЬа da sadrze samo izraz- brzina, uz 
prefikse koji bi oznacavali velicinu: hiper, su
per i sl. 

Odmah se susrecemo sa proЬlemom kојц od 
nekoliko jedinica koje su u upotreЬi, pod~liti 
na manje delove ili umnoziti. Vec postoji uobi
caj ena razlika izmedu inzenj era i fizicara zbog 

-sistema stopa- funta- sekunda i santimetar 
- gram - sekunda. P.odaci о velikim brzinama 
se navode u jedinicama miljalsec, kilometar/sec, 
rnetar/sec, stopa/sec, milja/cas, nauticka mi
lja/cas. Brzina, se izrazava i u milimetrima/mi-
krosekundi. Najbolji је nacin da se odbaci cela 

ova smesa i uzme nova jedinica, ·naravno pod 
uslovom da se ne poveca postojeca zbrka. Dobar 
sistem jedinica i mега treba ·da ispun1 nekoliko 
u.slova: · 

а) Prirodno znacenje: ako је osnovna jedi-:
nica direktno vezana za neku konstantnu i mer.,.. 
ljivu prirodnu velicinu lakSe. се se osetiti zna
cenje mere а pruzen је i standard za kaliЫ·a
ciju; 

Ь) Numericka jednostavnost- jedinica me
re treba lako da se deli. Decimalni sistem bro
j eva nij е tako pogodan kao sistem sa osnovom 
12. Nesrecni izbor broja 10 za osnovu rezultat 
је broja prstiju na c.ovekovim ruk~ma- cinje
nica koja је Ьila vazna prin:iitivnom coveku ali 
ј е sada nevazna. 

Osnova 12 је pogodna jet је 1ako deljiva sa 
. pet od sest najnizih brojeva, dok је broj 10 

deljiv samo sa 3 od sest pocetnih brojeva, 
с) Velicina brojeva ---- osnova treba da bude 

tak-o izabrana da se izbegne rad sa suvise veli
kim brojevima; 

Gledano kroz ove uslove dobre jedinice mera 
Ьi Ьile: jedinice za vrem~ jer se zasnivaju na 
periodu гotacije Zemlje i aritmeticki su pogod
ne; metar је Ьiо и ·vezi sa Zemljiriim meridi
janom i doЬivene mere za duzinu su riajpogod
nij е moguce u decimalnom sistemu mera; gram 
mase, kao masa kubnog santimetra vode -
supstancije koja se uvek moze naci i meriti; 
gгam sile kao privlacenje koje Zemlja vrsi na 
masu koj а ј е prethodno definisana. Sa druge 
strane sistem stopa ·- funta - sekunda nije 
pogodan ni ро osnovi ni ро bгojnim vrednosti
ma. Iz tog razloga nisu pogodne ni ј edinice 
brzine stopa/sec i miljalcas. Od p.ostojecih jedi
nica nabrojana 3 uslova zadovoljavaju samo 
metar/sec i kilometaг/cas, ali su оЬе pogodne 
uglavnom za zemaljske uslove. Za merenje br
zina u vasioni pogodna Ьi bila neka ј edinica u 
cij.oj bi osnovi lezala brzina svetlosti. То . је 
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Sistem »OPTIK« 

Red brzina 

brzina gran~te . 
1~ 10 optlka 

l hlperbrzlna ultrabrzina 1 ОО 
jto 100 optika optika- 1 kilooptik 

koчrnitke brzlne 
10 kllooptika - 1 megaoptik Red Vt>1icina 

brzina 1------~--~---~~------

mfll~ptlk ~~~~.'1:~.,,\r::,::'~; 1 op\lk 1 o~t~ka о~?8,. 1 kllo~ptlk 10 1 100 11 mega-

rnetarjsec 0,3 3 30 · 3xl01 

stopa;sec 0,9843 984,3 

kilometar1tas 1,080 1080 

Mach/morskap vr~ina 8lx10=-5 ·0,81 

Einstein (Roemer) JQ-9 1Q-6 

konstantna i merljiva velicina vezana za pri
rodи i pиkom slиcajnoscи se veoma priЬlizava 
okrиgloj cifri и metriskom sistemи jer iznosi 
З Х 108 met/sec. Zbog toga је brzina svetlosti 
нzeta kao jedinica ciji се se manji delovi иpo
treЬljavati za izrazavanje brzina kroz vasionи. 
Predlozeno је da osnovna jedinica nosi ime 
OPTIK. Veza izmedи ove i postojeeih jedinica 
prikazana је и taЬlici. 

Egzaktna brzina svetlosti iznosi 2,99796 Х 108 

m/sec иmesto З Х 108 m,/sec. Greska iznosi 1/15 
procenta sto predstavlja nesto malo vеси gres
ku nego kada se za broj :n: uzme 3,14 иmesto 
3,1416, i . manjи greskи od one kada se za silи 
gravitacije иzme 32,2 иmesto 32,174. Naziv 
»megaoptik« pokazuje da se radi о prakticnoj 
jedinici а ne о egzaktnoj koja nosi naziv »ajn
stajn« ili »roemer« (prema covekи koji је prvi 
tacno merio brzinи svetlosti). 

kilo~"ptika kilooptika optik 

3xl03 3х104 3х105 Јх106 3xl07 3х107 

984300 984.3xl06 

108xl04 108х 107 

810 

to-s i 

----

Prvo sto bi trebalo uraditi, bez obzira . da 
li се se j_edinica »optik« prihvatiti ili ne, је 
prevodenje svih rezultata i merenja u oЬlasti 

_ visokih brzina и jedinice m/m ili km/sec. Kada 
to Ьиdе uradeno pre.ostaje lak posao - ako se 
izabere »optik« treba иraditi sledeee dve stvari: 
grupisati mere и grupe ро 300 i videti koji је 
to deo od brzine svelosti. 

ProЬlem logicne, · pogodne i opste prihvatlji
ve jedinice је star koliko i nauka i jos nije 
potpиno resen. Mi treba da se pokrenemo sada 
na pocetkи vasionske ere, da sistematizиjemo 
svoje jedinice mera kako bismo izbegli иzrok 
daljeg nepotrebnog gиbitka efikasnosti coveko
vog rada. 

(prema »Missiles and Rockets, April 1959) 
Bojana Aleksic . 

fizikohemicar 

Q. ENERGIJI PbTREBNOJ Zд FORMIRANJE 
MESECEVIH KRATERA 1 KRUZ-NIH .PLAN~NA 

Primeceno је da krиzne planine i krateri, 
koji se nalaze и nizinama Meseceve povrsine, 
и tzv. morima, cesto imajи siroke osnove. Takve 
kruzne planine sи, naprimer, Aristotel i . Aristil. 
Ove tvorevine potseeaju na velika ostrva: vul
kanskog porekla koja se nalaze u okeanima 
Zemlje. Takvo је, recimo, ostrvo Havaj, koje 
ima ispod mor:ske povrsine osnovu precnika 
400 km. Nema sumnje da se .Mesecevi krateri 
morfoloski osetno razlikиjи od vulkana . na 
Zemlji, jer stvarni krater kOd Mesecevih kru
znih planina је relativno mnogo velik, dok је 
kod Zemaljskih vtilkana mali и odnosи na сеlи 
planinu. Prema nasem misljenjи kod Mesecaje 
rec о narocitoj pojavi vu]kanske aktivnosti. 
Vиlkani su, ustvari, samo centralni Ьregovi u 
l:rateru. Ovu pretpostavkи potvrdujи posma
tranj а · soyj etskog a:stronoma Dr N. Kozireva i 
engleskog iStrazivaca Meseca Н. Р. Wilkins-a, 
koji su - kao sto је poznato - primetili рте 
nekoliko godina stvarnu vиlkanskи erиpciju 
kod centralnog brega krиzne planine Alfons. 

Sigurno је, medиtim, da је velika vecina 
Mesecevih kratera i kruznih planina . nastala 
dejstvom иnиtrasnjih energija. Samo za vтlo 
male kratere mozemo pretpostaviti da su· me
teorskog porekla. 

U -ovom clankи iskoristili smo. metod-u ja
panskog vиlkanologa · т. Yokoyama. Yokoyama 
smatra da medu energijama vиlkanske erиpcije 
najznacajnija је osloЬodena toplotna energija. 
Red velicine teтmalne energije је 10; 100, ne
kad 1000 puta veci od ostalih vиlkanskih ener
gija. Isti је slucaj i kod :stvaranja vulkanskih 
ostrva. · 

Yokoyarna daje sledeci izraz za kolici~u 
energije potrebnи pri formiranju vulkanskih 
ostrva: 

E=Vo-<tJ 

gde sи: V-иkupna zapremiц_a vиlkan~kog ostrva 
(naravno zajedno sa delom ispod morske pov:r
sine), 
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· О" - srednj а gustina ma terij е ostrva,. 
~- 300 kalorija, to је koliCina toplote . koja 

se oslobada pri hladenju 1 cm3 lave sa polazne 
temperature od 1000° na иоЬiсајеnи tempera-
turu kamenj а, · 
Ј- ekvivalent toplota-rad. 
Ova formula nioze se iskoristiti i и slucaju 

Mesecevih kratera. U ovom slисаји V oznacava 
zapr~~inи zida krиz·ne zapremine. Za ri gustinu 
USVOJicemo vrednost 2,7 gram/cm3• Zapremina 
centraJ.nog brega је veoma . mala и O<hiosи na 
z~preminи. ~ida~ i zato u nasim rasmatтanjima 
n1smo vodi11 racuna о centralnim bregovima. · 

Pri proceni zapremine zidova kratera .kori
stili smo podatke americkog astтonoma R . . в. 
Baldwin-a: 

TaЬlica 1 

Precnik kratera, km Srednji ugao nagiЬa · unutrasnje 
strane zida, stepen 

О- 30 
30-- 50 
50--100 

100-... 

33,5 
22,7 
14,8 
11,6 

~ао sto vidimo nagiЬ иnиtrasnje strane zida 
~enJa se и ·f~nkciji od precnika. Pad ka spolj
nJem terenи Је, иglavnom, iimedи 1о . i · 40. Mi 
snio za sve slиcajeve иzeli 30. 

Kolicinu energije koja је potrebna za . for
miranje pojedinih kratera i krиznih planina 
izracиnao је i Baldwin. Pri ovim racиnima . ог. 
је pretpostavio da sи ove tvorevine na:stale ра~ 
dom meteora. Sledeca taЬlic'a daje njegove re
zultate. 

Precnik kratera, km 
1,6 

32 . 
64 
96 

128 

TaЪlica II 

Potrebna energija, erg 
7,4. 1021 
1,0. 1()!8 
1,1·. 1()27 . 
4,4. 10!! . 
~,5. 1028 

. . ~l.ed~ca ta.blica daje . sliku о masi i idova ро
Ј ed1n1h kra t~ra i kruznih planina. 

Precnik kratera, km 
1,6 

32 
64 
96 

128 

TaЪlica III 

Visina zida, т 
108 
840 

1260 
1530 
1770 

Masa, ,g . 
. 6,507. 1016 
3,429. 101.8, 

14.121 . .1018 . 
34,074. 101!1 

53,460 .. 10~8 

Ako iskoristimo napred datu formиlu .Yo
koya~7' dobija~o s~edece vrednosti о potrebnoj 
ene~giJI za formiranJe kratera i ktиznih planina: 

TaЬlica IV 

Precnik kratera, km Masa, g 
1 2,7. 1016 . 

10 3,0. 1017 
100 3,6. 1019 
200 1,Ј. 1020 

Topiotna energija; erg 
3,39. 1026 
3,77. 1027 .. 
4,52. 1029 . 
1,38 .. ' 1~30 ' .. :-... 

Prikazacemo podatke. koje ј~ .dao .·Y.pk~yam~ 
· о potrebnoj energiji pri stvarariju .. nekih V.iil-
kanskih ostrva na Zemlji: .· : . . :: .. ·· . . ; ~ .' . ·,; 

lVlasa, g 
~.2'r. ·1015 

2,30. 1016 
3,68. 1ОЈ7 

2,02. 1018 

·-- ---·---- ----... - - -

TaЬlica V 

Top1otna energija, egd Naziv 
5,5. 1()25 · Toshima 
3,0. 1()26 Niizima 
4,6. 1027 . Soofu-gan 
2,5. 1()28 Juzni Sulphur 

Uporedenja radi napominjemo da је atom
ska bomba bacena na Hirosimu imala energiju 
od 8,4. 1021 erg, dok је najjaca hidrogenska 
bomba dosad isprobana (Tihi okean, 21 avgust 
1956) dala 2.,1. 1025 erg. 

Роmоси formule Yokoyama izracunali smo 
~olicinu ener~ije potrebne za formiranje Etne 
1 ostrva HavaJ, na kojem su vиlkani Mauna Loa 
i Mauna Кеа. · 

··маsа, g 
2,3. 1018 
'2,0. 1()!0 

TaЪlica VI 

· Toplotna energija, erg 
2,9. 1028 
2,6. 1030 

Naziv 
Etna 
Havaj 

Neobicno је interesantno da ј,е potrebna 
en~rgija и s~иcaju najvecih kruznih planina (na 
~Imer Clav~~s) skoro istovetna kao kod najve
cih vиlkansk1h ostrva na Zemlji (na primer 
Havaj). 
. . Sta је bio izvor energija и иnиtrasnjosti Me
seca? Prema nasim racиnima, sirenj е Meseca 
(Vidi » Vasionи« br. 3 za 1960). 

· Osnova ove pretpostavke је teorija mada·r
~kog geofizicara Prof. L. Egyed-a. Prema Ram
sey-u i Egyed-и jezgro Zemlje је и metalnom 
stanjи. Prema kosmoloskoj hipotezi engleskih 
~eoretskih fizicara Dirac-a i Gilbert-a gravita
cija se menja и fиnkciji od vremena, i sto vise 
protice vreme .tim vise opada sila privlacenja 
1zmedи nebe:sk1h tela. Metalno stanje и unu
t~asnjosti . neke planete zavisi od pritis~a, а pri
tisak pak od vrednosti gravi tacij е. Prema tome, 
ako opada gravitacija tada isto tako opada i 
pritisak и иnиtra5njosti Zemlje. Као posledica 
·ovog procesa materija и sиsedstvи jezgra pret
vara se. iz metalnog u obicno stanje, sto dovodi 
:do po:vecanja materije koja menja stanje. Као 
konacna posledica toga siri se .cela-Zemlja. 

U ranijim radovima vec smo pokazali da је 
~ekad ~esec mogao da ima m~talno jezgro. т'о 
Ј~ bi~~ pr~ ~n?go щiliori~ ~odina, kiн~a је gra
vita~IJ.~ b~la Јаса. od sada~nJe. _ Zbog. pretvaranja 
rпaterlJe Jezgra, 1 Mesec Је morao, и prvoj fazi 
svog razvitka, d.a se siri. · · 
.. . )\1,qz.~mo. izracиnati da. pri sirenju Meseca za 

• :>>podizanje<< kore. иtroseno је godisnje 6,7. 102s 
. ·.e:ga: -. ra~a . . Ovo podizanje imalo је pravac su
~?~~~ od pravca polja teze. Kasnije cemo go
vori~I о ~ tome zasto је potteban ovaj .podatak. 

: P.~~.th<;Юno .. treba , da _ izracu·namo koliko ј е .ener
-giJe b1lo potrebno da se stvore svi vidljivi kra

. ter~ i kruzne planine na -Mesecu. . . . 
~ - ' Pretpo~tayimo da dтuga stra~a Meseca sa

. drzi ,~ priЬlizno isti broj .kratera .kao' i vidljiva 
. ~tr~~a,. tada bi za formiranje svih kratera tre

-;,ba).o, Ј,364. · .1 032'. ·erga energij е. 
'нч. i . Uzщirno jos i to, , _da је za stvaranje svih 

:' ·~r~ter~~ .. i ~kruznih planina 1bilo potrebno 20 mi
::~Чori~ ·; ged'it!ia'~· Za to vreme za podizanje Mese
<.cwe _kщё _.:.......' pri. sirenju Meseca .- иtro
. - sen~. је : ,1,~4 : 1086 erga ·energije. Ova ogromna 
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TaЪlica VII 

Precnik, · km Broj objekata Maksimalna, toplotna 

1,6- 14,4 53 
16 3~4 49 
32 46,4 71 
48 62,4 52 
64 78,4 30 
80 94,4 29 
96 -110,4 13 

112 - 126,4 10 
128 -142,4 9 
144 -158,4 5 
160 -174,4 1 
176 -190,4 . 2 
192 "'7'""" 206,4 . о 
208 -222,4 4 
224 1 

Ukиpno 

energetska potreba 
0,5. 1030 

1~9. 1030 

6,5. 1030 

8,6. 1030 

3,0. 1030 

. 11,6. 1030 

6,8. 1030 

6,4. 1030 

7,0. 1030 

4,8 . . 1030 

1,1. 1030 

2,4. 1030 

о 
6,0. 1030 

1,6. 1030 

68,2. 1030 erga 

kolicina energije dobijena је u potpиnosti pri 
pretvaranjи materije nekadasnjeg metцlnog 
jezgra Meseca. 

Pomenиta energija od 1,34. 1036 erga је ·9824, 
priЬlizno 10.000, риtа veca od kolicine ener

. gije koja је иtrosena za .stvaranje svih kratera 
i krиznih planina. 

Mozemo izrac_иnati jos i to, da је za stvara
nje svih planinskih lanaca •na Меsеси- иklju
cиj исi i ogromni planinski lanac Sovj etski na 
drиgoj strani - bilo pot·rebno energije najvise 
reda 1030• 

Konacni rezиltat svih ovih racиna је da izvor 
energije koji је proиzrokovao sirenje Meseca
pretvaranje a~oma metalnog jezgra - daje 
osetno vеси energijи . nego sto је ЬНо potrebno 
za formira,nj е tektonike povrsine Meseca. Pre
ma tome; pretpostavkom о -sirenju Meseca mo
zemo bogato zadovoljiti energetske potrebe. 
Teorija о sirenjи daje energetskи osnovи za 
formiranje kratera i krиznih planina. 

(Prevod Т. D.) 
Н edervary Peter 

redovni clan International Lиnar 
· Society-a · 

SUMMAR У 

The ring-moиntains in the basins' region of the 
Monn's surface, as е. g, the Aristoteles or the A•ri
stillиs, often have wide sockles, like the terrestrial 
volcanic islands (е. g. Hawaii). However the lиnar 
craters иndoиЬtedly differ morphologically from the 
terrestrial volcanoes. The volcanism of the Moon is а 
pecиliar, special lиnar volcanism; the real volcanoes 
on the Moon may probaЬly Ье the central peaks of the 
ring-moиntains and perbaps the domes, .too. This is 
jиstified Ьу the observation of Drs. · Kosirev and Wil
kins relating to the Alphonsиs. It is certain that the · 
energy hav:ing role in the prodиction of the lиnar 
craters origi.nates from the interior of the Moon 
Only the small craterlets might have its origin Ьу 
the impact of meteors. 

In the present dissertation we иsed the method 
of the Japanese volcanologist, Dr. 1. Yokoyama. Accor
ding to Yokoyama the most important energy in the 
case of volcanic erиptions and the arising of terre
strial volcanic islands is the thermal· one; His formи
lae relating to the thermal energy in the case of 
volcanic islands is as follows: Е = V О' "t' Ј; where Е 
is the released thermal energy, V the volume of the 
respective islands, О' the density of the island's rock, 
Ј the eqиivalent work . of heat and "t' is а constant, 
the valиe of which is 300 calories. This mathematical 
expression can Ье adapted for the case of the lиnar 
craters,. too, when V means the volиme of the craters' 
wall. In оиr calcиlation we negligated · the volиme of 
the central peaks and the density was 2,7 gm/cиblc cm. 

In the estimation of the craterwalls' volume we 
-иsed the data of Dr. R. В. Baldwin. ТаЬlе I:. diameter 
of the ring-moиntains - the degree of the average 
slope of the inner walls. We иsed 3° for the slope of 
the oиter walls. - The energy necessary to prodиce 
lиnar craters in accordance with the theory of mete
or-impacts was estimated Ьу Baldwin. ТаЬlе 11: Di
ameter- energy. - Оиr resиlts for the mass of the 
walls may Ье foиnd in ТаЬlе 111: diameter- height of 
the walls- mass, in gramnis. · 

Using th~ formиlae of Yokoyama, mentioned 
above, the necessary energy for the formation of the 
ring-moиntains is in ТаЬlе IV: diameter- mass-ther-
mal energy in ergs. . · 

· Yokoyama calcиlated the thermal energy iri the 
· case of some terrestrial volcanic islands. ТаЬlе · V: 
mass- thermal energy- denomination of the island. 
Using this expression we calcиlated the energy in the 
case of the formation of Etha and Mauna Loa. Т.аЬlе 
VI: mass.;. thermal energy- denomination. It is very 
interesting that the energy in ;the case of. the , largest 
ring-moиntains (е . . g. Claviиsl. i~ in the sц~е ordeJ;". of 

magnitиdo as the largest volcanic islands on the 
Earth (е. g. Hawaii). 

What was the soиrce of energy in the Moon? 
Оиr calcиlations show that the soиrce was the 
е х р а n s i о n о f t h е М о о n. We discиssed this 
prob1em in more ocassions in оиr earlier papers. The 
base of this hypothesis is Prof. L. Egyed' s valиaЬie 
theory аЬоиt the Earth's expansion. According to 
Drs. Ramsey and Egyed the core of the Earth is in а 
metallic state. In accordance with the cosmology of 
Professors Dirac and Gilbert, the gravity is decreasing 
as the fиnction of time. The metallic phase is the 
fиnction of gravity. Hence when the gravity decre
ased, simиltaneoиsly decreased the pressиre in the 
Earth, too. The conseqиence of the Earth's core from 
the · metallic state irito ·the normal one. А fиrther 
conseqиence is the increase of the volиme of the 
transformed material and the expansion of the Earth. 
We proved in оиr calcиlation in the earlier papers 
that the Moon had also а metallic core, many milli,.. 
ons of years ago, when the gravity was mиch Ьigger 
than at present. Ву the transformation of the metallic 
core, the Moon had to expand dиring the first part 
of its history. 

The energy necessary to lift the-Moon's mantle 
was a·bout 6,7.102в ergs а year. 

We calcиlated the energy necessary to prodиce all 
the craters and ringmoиntains, too. ТаЬlе VII: dia
meter- nиmber of craters and ring-moиntains respec
tively (after Baldwin) - maximal thermal energy. 
Altogether: 6,82.1031 ergs. Sиpposing that tће nиmber 
of ring-moиntains and craters on the other side of 
the Moon is аЬоиt the same that on the visiЬle side, 
the thermal energy was -аЬоиt 1,364.1032 ergs. 

Let иs sиppose that the formation of all craters 
and r.ing-moun-taiillS lasted abowt 20 million of. years. 
During this 20 miiblon of years the energy necessary 

· to lift the· mantle - that is to enlarge the Moon -
was аЬоиt · 1,34.1036 etgs. This energy is 9824 s:; 
10 000- times greater than the energy necessary to 
prodиce ring-moиntains and craters. 

We calcиlated the energy which might have pro
dиced -the moи,ntain-rings on the Moon, too. Th'l's 
energy was maximally 103о ergs. 

According to оиr resиlts the transformation of 
the metallic core of the Moon sиpplied essentially 
more energy than that which was necessary to pro
dиce tectonic· process on the Moon. 

The original calcиlations of the aиthor had been 
pиЬlished in the Magyar Fizikai Folyбirat (Hиngarian 
Physical Review . of the Hиngarian · Academy of 
Sciences), Volиme IX., No. 4., Рр. 251-264, 1961. 

ВАСИОНА IX, 1961 број 4 
______ tot 

DV А VIDA . AKTIVNOSTI RUDERA 
BOSKOVICA 

<?ve godine proslavljamo 250-godisJ:?.jicи ro
denJa R:иdera B~s~ovica, naseg najveceg astтo
noma, filozofa, f1Z1cara, matematicara i geodetи 
XVI~I-og ~t~leca. U doba prvog razvoja pojma 
relat1vnosti 1 pokиsaja da se utvrdi postojanje 
apsolиtnog prostora, и drиgoj polovini proslog 
veka, skrenиta · је paznja na · radove Rиdera 
Bos~ovica, koji. је citavih 120 do 150 godina 
r~~~e~ dao svo]и originalnи predstavи о ma
:enp 1. prostoru, svodeci Njиtnovu silи . privla
cen}a. 1zm"edи ma terij alnih tacaka na poseban 
slucaJ opsteg zakona sila koje dеlији и ma
terijalnom svetи. 

"оа ~?g vreme~a ра do danas kod nas је о 
Bosk~v:cи dosta p1sano. Ра ipak, cini mi se da 
~то JOS daleko od jasnije predstave о ovom 
1ZVanr~nom gen~jи, COVekи, koji је, ziveci dи
go и ~1mи k~~ 1Staknиti naиcnik isиsovackog 
reda, 1mao pr11Ike da dode и dodir sa naиcni
cim~ i litera!nim predstavnicima mnogih ze
inal]~· U SVOJOj 37 .?odini izabran је za dopis
nog clana Akadem1]e naиka и Parizи и tre
~иtku ka·d је vec bio иticajan clan и ;imskom 
l1terarnom drиstvи Accademia degli Arcadi. 
D~et . godina kasnije, 12. XII. 1758, izabran је 
za clana A~ademije naиka и Petrogradи, а 15. 
I. 1761 za clana Akademi~e nauka и Londonи 
(Royal Society). 

Bo5kovic ј е ро prirodi bio drиStven i иmео 
da stekne na].йonost ~ajvec~h .drzavnika svoga 
doba, и ~rиstvи kO]Ih » Ь1 1nprovizirao ele
g~tne ~t1~~ve ~~vи covjekи visoka 'polozaja, 
pri]atel]и 1ћ ko]OJ gospodi<<. (А, 184).*) ' 

. *) Pri izradi ovog clanka slиzio sam se sledecom 
llteratиrOI:n, koja је и tekstи navedena skracenom 
oznakom 1 stranom: 

1. - Dr. Zeljko Markovic: ?>Rиder Bqskovic«, Al
manah Boskovic, 1950; skracenica: А. . 

2. - ~.kad. Zeljko Markovic: »Rиder Boskovic«, 
Gтada, kriз1ga 11, Zagreb 1957; skracenica: G. . 

3. - . Roger Ј osep~ Boscovich: А Тhеоту ој N a
tuтal Phtlosophy, Latш - English Edition London 
1922; skracenica: ть. ' • 

. 4. - Vladimir Varicak: Matematicki таd Bosko
vtcev, Zagreb 1910, 1911, 1912; skracenica: 1\Ј. 

5 . . -:- Dиsan Nedeljkovic: Kтetanje i тelativnost и 
~os.kovtcevom »Novom svetu«, Beograd 1958· skra-
ceшca: К. ' 

6. - Dr. Dиsan Nedeljkovic: Теотiја . pтiтodne fi
lozo_fije (osnovni tekst), Kиltиra, Beograd 1958· skra-
ceшca: т. ' 

Ova osobina Boskoviceva, povezana sa nje
govim zaista na·dprosecnim naиcnim kvaliteti
ma i pripadanjem isиsovackom redи, koji је ро 
svima mestima Evrope imao svoje kolegije, 
organizaciono cvrsto vezane za centralи и Ri
mи, omogиcili sи Boskovicи da se и svim kиl
tиz:ni~ ce~trima Evrope nade и krиgи prija
tel]a 1 postovalaca,· te ga slobodno mozemo 
smatrati gradaninom Evrope svoga vremena. 

. U kratkom tabelarnom pregledи, slиzeci se 
~odacima akademika Markovica, naseg najbo
l]eg poznavaoca Rиdera Boskovica (А, G) da-

jem ovde kratku biografijи Rиdera Boskovica 
koji se rodio и Dиbrovhikи 18 maja 1711 ~ 
1!-~ro "~ Milan~ 13 febrиara 1787 godine, po
Z1Vev,s1 75 god1na 7 meseci i 26 dana. . 

Vreme Svega 
boravka godina 

1711-1725 14.5 

1725-1757 31.5 

1757-1758 1 

758-1759 1.5 

1759-1760 0.9 

1760-1761 9·7 

1761-1762 1.5 

1762-1763 1.5 

1763--1764 1 

1764-1770 5.5 

1770-1773 з 

1773-1782 8.5 

1782-1784 2 

1784-1787 2.5 

1711-1787 75.6 

Mesto boravka i osnovna aktivnost. 
Dиbrovnik; plsmenost naucio kod 
kapelana crkve sv. Nikole. Nize 
obrazovanje и Kolegijиmu isиso- . 
vaca и Dиbrovniku. 
Itim; (Coll. Romanum) i raznim 
mestima Italije ро zahtevu Rim
ske kurije. Napisao 42 naиcna ra
da. 1747 mesec i ро dana и Dи~ 

. brovnikи. .:_ 
В~с; ро diplomskom. poslu Repи
bllke Lисса. Sredivaцje, pisanje i 
priprema za stampu dela: Teorija 
naиcne filozofije. 
Rim i Cesana; Rad na primedbama 
Novije filozo:;je Dиbrovcanina в. 
Staya, izdatoj 1760 g. 
Put и Francиskи i boravak и Pa
rizи. Poseta naиcnih иstanova di
plomatski rad za Dиbrovnik i' rad 
na primedbama za Staya. 
London; Poseta naиcnim иstano
vama. 
Put preko Holandije i Mletaka do 
Carigrada i boravak и njemи. Bo
lest i rad na arheoloskim bele
skama. 
Риt od Carigrada do Rima preko 
Bиgarske, Moldavije, Poljske i 
Aиstrije. . Izrada dnevnika ovog 
риtа. 
Profesor matematike na Univerzi
tetи и Paviji. ProЬlem isиsenja 
pontijskih mocvara. 
Rad na Univerzitetи и Paviji i, 
paralelno, podizanje i prvi radovi 
Opservatorije Brera kod Milana. 
1769 и Parizи zbog lecenja. 
Profesor optike na visokoj skoli и 
Milanи sa zadиZenjem и radи op
servatorije Brera. Radovi na op
tici i astronomiji. 
Direktor optickog centra za mor
naricи u Parizи. Radovi na optici 

i orbltama kometa i planeta. 
Pescia i Bassano и Italiji, N а 
osиstv.u radi priprem·e stampanja 
5 svezaka: Radovi и vezi sa opti
kom i astronomijom. Stampan 
dnevnik pиtopisa. 
U Milanи i ostalim mestima dana
snje Italij~. Na zaиzimanje beckog 
dvora prodиzeno mu osиstvo zbog 
izrade nove karte Lombardije. Bo
lest i smrt. 

U novije vreme, nasi strиcnjaci koji se bave 
proиcavanjem Boskovica, роsvесији, sasvim 
prirodno, vеси paznjи njegovim naиcnim ra
dovima, te prikazиjи njegov' zivot ро_ toj vrsti 
?ela~~osti .. Pr~tom se, unekoli~o, pocinj~ о Во: 
skov1cи st1cat1 predstava naиcnog radn1ka koj1 
је pojedinim metafizickim postavkama poku
sao da «formalno« dovede и sklad svoj pogled 
na svet sa zvanicni;m pogledom tadasnje crkve
ne иprave. Cini mi se da ovo ne · odgovara liku 

l. 

Ј 
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Rиdera Boskovica, ра си и оvот clanku pokи:
sati ·da pokazeт koliko је Boskovic bio .zaista 
iskren и borbi za religiozno shvatanje sveta, 
и borbi koja ти је bila naтenjena posebniт 
sisteтoт vaspitanja i pripadania isиsovackoт 
redи. u rasтatranjи ove ·delatnosti polaziт od 
Boskoviceve rasprave О dusi i Bogu (Th, 373) 
slиzeci se engleskiт prevodoт Ј. М. Child-a 
и londonskoт izdanjи iz 1922 .godine. Росеси 
sa aиtorovoт posetoт arhibiskиpи и Беси. 

» U deo dиznosti religioznih staresina spada 
i briga о tоте da se и nezne тozgove oтla
dine, preko najranijeg interesa za nаиkи, koji 
иvek poetnje izиcavanj'em сиdа prirode, ne 
иvиkи .шi~pozeljne ideje, jer takva pogibeljna 
shvatanja тоgи postepeno pokvariti verи и bo
zanske stvari, ра cak је potpиno razoriti i iz 
korena iscиpati. Mi sто videli da је nesrecniт 
proglasoт sиprotne sиdbine (тisli se, тozda, 
na proglas enciklopedista, priт. prev.) ovaj 
proces vec odavno nastиpio ·, ро celoj Evrџpi. 
А kako se ovo, kao i bolest, siri и rastиcim raz-

_ тeraтa, тladi ljudi zarazeni-principima lazne 
istine, а sada i daleko pogibeljnijifn иcenjen1 
тisle da se ти·drost ne тоzе postici dok iz svo
jih nюzgova ne protj~rajи sve тisli о religiji 
i Воgи, sveznajиceт tvorcи i gospodarи Va
sione. (Th, 9) . . . 

Iz ovog Vi cete odтah shvatiti zasto nisaт 
oklevao da Vат dаrијет i posvetiт оvи knji
gи. Као sto sledi iz onog sto sат ·rekao, тој 
razlog ј е dvostrиk: и prvoт redи, priroda te-· 
тatike koja se и njoj nalazi ne sато da nije 
nepogodna, ·nego је do najveeeg stepena · sagla
sna sa shvatanjima jednog Hristovog svesteni
ka, i drиgo, тос i vaznoot teтatike, saтi ро 
sebi, dali sи rni svakako snage i energije za тој 
napor, iako тozda slab, аћ svakako ozbiljan, 
иkoliko је to do теnе stajalo.« (Th, 11). 

U Synopsisu, (Th, 33), и vezi sa оvот ra
spravoт Boskovic kaze: 

(t) Ovde је jedan od tih dokaza. Na sl. 71 neka је 
prostor od С u pravcu А i Е beskrajan i neka prava 
CD u ovom prostoru polovi ugao АСЕ. Isto tako neka 
је GH paralelno sa СА, presecajuci CD u Н. Pro- · 
duzimo GH tako da bude HF dvostruko vece od GH. 
Spojimo С sa F i uzmimo da se prave СА, СВ, CD 
i СЕ produzavaju do beskrajnosti. Pre svega, sada 
beskrajni prostor ECD' mora Ьiti jednak beskrajnom 
prostoru АСЕ, . jer zbog deljenja ugla АСЕ oni се 
Ьiti podudarni jedan s drtigim. Drugo, trougao HCF 
dvostruko је. veci od trougla HCG, posto је FH dvo
struko vece od GH. Na isti nacin, ako se povuku 
druge paralelne linije kao ghf, Ысе hCf dvostruko 
vece od hCg. · Prema tome је i povrsina FHhf dvo
struko veca od HGgh. То znaci da ·се i suma svih 
takvih povrsina kao sto је FHhf Ьiti dva puta veca 
od sume povrsina HGgh. Drugim recima. cela bes
krajna povrsina BCD Ысе dvaput veca . od beskrajne 
povrsine DCE, а stoga i dvaput veca od ACD: ili, da 
је deo dvaput veci od celog, sto је nemoguce. Dalje, 
nemogucnost potice od predpostavke о beskonacnosti. 
Jer, _ako su GMI i gmi kruzni Iukovi, ciji је centar 
u С, sektor ICM Ысе jednak GCM i trougao FCH 
Ысе . dvostruko veci od trougla GCH. Sve dotle dok 
imamo posla sa konacnim velicinama stvar је sasvim 
ispravna, zbog toga sto FCH nije deo ICM, kao sto 
је BCD deo od .. ACD, niti је MCG i HCG jedno te 
isto, kao sto је DСЁ jedinstveno beskrajni apsolutni 
sadrzaj izmedu krakova CD i СЕ (ovde је stampar
ska greska jer stoji DE, prim. prev.). Nemogucnost 
se javlja samo kad se prede preko svih granica, od 

»Ја си .ovde иCiniti sато jednи riapoтenи 
ti vezi sa dodatkoт о Metafizici. Naime, ја sат 
tи poЬlize objasnio kako је velika razlika iz
тedи тaterije i dиse, kao i vezи izтedи dиse 
i tela i n:jihova иzајатnа delovanja. Zatiт, u 
pogledи na Boga, ја sат dokazao, preko тno
gobrojnih podkrepljivanja koja sи и tesnoj 
v'ezi sa тојот teorijoт, da On тоrа postojati. 
Specijalno sат ротеnио, · iako sато ·delimicno, 

· njegovи тиdrost i providenje, odakle је sато 
jedan korak do odkrovenja. Sтatraт тedu

. tiт, . da sат, tako reCi, vec dovoljno иkazao na 
тој и opredelj eriost и tom sтislи. « 

Najposle, . navescи dva stava: 546 i 547 
(Th, 383 i 385) iz pomenиte rasprave О Dusi i 
Bog~. · · . 

546. - »Pored toga beskrajno i beskrajno 
malo, takvo sато ро sebi ·i sато _ро sebi odre
deno, nетоgисе ·је и stvarnim predтetiтa (kao 
sto sат dokazao и vezi ' sa prelazoт na be
skonacnost и priтeru (t), kao·· i na· · тnogim 
drиgiт . щestiтa uz vise пеgо ј edan dokaz, na 
pr. и raspravi De natura et usu infinitorum et 
infinite parvorum, i и raspravi dodatoj тojim 
Sectionum conicarum elementa, Elem. Vol.3). 
Stoga sledi da је broj tacaka тaterije konacan, 
Hi naJmanje, cak i kod oЬicno usvojenog рој
та, da ј е таsа postoj есе ma terij е konacna, 
odnosno da tacke тоrаји . popиnjavati konacan 
prostor i ne тоgи se pтostirati и beskonacnost. 
Medиtim, ne postoji stvarni razlog zasto Ьi bio 
konacan broj tacaka, ili ova kolicina materije 
pre nego neka drиga, izиzev voljoт Bica koje 
posedиje neogr!inicenи оdrеdијиси silи. Nije
dan covek svojom zdravom ратеси rie moze 
sebe ozЬiljrio иveriti da postoji та kakva po
treba za izbor та koga b·roja tacaka pre :hego 
drиgog broja tacaka. 

547. - Po•red toga, ako је Vasiona Ьitisala 
sa ovim zakoniтa od vecnosti, tnda је svakako 
Ьilo i vecnog kretanja, ра se i linije koje tacke 

cega potice razlika izmedu . prostora obuhvacenih istim 
uglom kod С, odnosno kad se uvede predpostavka о 
apsolutnoj beskrajnosti, sto povlaci . protivrecnost«. 

С G g 

Sl. 71 

(Prim. prev.: Sl. 71 na stra. 382 izdanja iz 1922 
godine nebrizljivo је nacrtana. CD је simetrala ugla 
АСЕ, sto na slici oce~idno nije.) 
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opisиju тоrаји dogadati и vecnosti (258). No, 
one se ne ponavljajи, izиzev voljoт Bica koje 
паdтаsије beskrajnu neverovatnost, · jer sат 
ranije na vise mesta pokazao da је beskrajno 
риtа neverovatnije da se neka tacka и nekon1 
trenиtkи vrati na isti polozaj koji је zaиziтala 
и nekoт ·drиgoт trenиtkи, nego da se иopste 
i ne vrati. Sta vise, ја sат dokazao da је pre-

.laz и beskrajnost sasviт nетоgис, kao sto sто 
таlо cas rasтotrili, te ova nemogиcnost mora 
vaziti za svakи vrstи linije koja Ьi Ьila opisana 
ПЭ! Ьilo koji nacin. Svakako, kretanje Ьi se 
тQglo prodиziti neodredeno i и Ьиdисој vecno
sti. Јег, ako је ono pocelo и nekom trenиtkи, 
tada т0zе postojati trenиtak vreтena и kоте 
с~ Ьiti ostvareno poвtojanje neke odredene 
beskraj1ne li:nije sато ako је ona postojala u 
tokи protekle ·vecnosti. Ра ipak, s tim и ·vezi, 
ја ne sтatraт . da је Ьиdиса vecnost sasvim. 
analogna protekloj vecnosti, zbog toga sto neo
dredeno и bиdиcnosti nije stvarno . isto sto i 
beskonacnost и proslosti. Ali, ako nije postojala 
)Jeskrajna linija (~ apsolиtni тir је jos beskraj
no таnје verovatan nego povratak и jednoni 
trenиtku na istи tackи prostora, dok је vecno 
mirovanje jos daleko vise neverovtano), tada 
svakako sledi da materija nije тogla iтati 
Y,ecno kretanje niti је тоg1а postojati и vecno
sti. 4 pos:to ona ne тоzе postojati Ьilo bez тi
rovanja, Ьilo bez kretanja, to и svakoт slисаји 
pqstoji potreba stvaranja, potreba Stvoritelja. 
Pr~ma tоте, On Ьi тоrао iтat_i beskrajnu e_fek
tivnu тос, takvи da Ьиdе и stanjи da ' stvori 
svи тaterijџ, kao i beskrajno odr~ivu silи, 
takvи da Ьi iz svih тogиcih trenиtaka beskraj
nih ро Ьrоји, ·neodredeno · prodиzenih и celoj 
vec_nosti, и svakoin pravcц, On mogaq da iza:.. 
bere svojoт neogranicenoт voljom onaJ po
sebni trenиtak и kоте се stvoriti тaterijи. Od 
svih beskrajtю тogиcih st~nja, i to иz veliki 
stepen bezbrojnosti, On је тоgао izabrati bas 
ono posebno stanje koje Oibиhvata jednи od ·kri
vih, koja prolazi kroz sve tacke иzete и nekoт 
nlzи, i pritom izabrati ona odredena odstojanja 
i one odredene brzine i prav~e kret~nja« ~ . 

Dva su razloga zbog kojih sат se ovako 
dиgo zadrzao na citatiтa. Prvo, da иkаzет na 
Boskovicevи priтenи svoje teorije, i drиgo·, 
zbog izjave Ј. М. Child-a (Th, XVII) kоји na
vodiт: 

»Dat је тetafizicki dodatak о sedistи dиse 
· njenoj pгirodi, i о postojanjи i artrib.utima 

Boga. Iza ovoga slede dve kratke rasprave о fi
lozof~koj prirodi prostora i vreтena. Boskovic 
sтatr.a da svaka od ovih kategorija postoji sa
ma и seЬi. Njihovo prisиstvo је oЬlik postoja
nja, vremenski i mesni. Sva tri ova odeljka 
izvanredno sи zaniтljiva (are fиl of interest) 
za savreтenog filozofskog citaoca« . 

I:ritere~ . koji spoтinje Child ја shvatam н 
sireт znacenjи. · Religija i daпas iта тoen:i 
sredstva иticaja kako na zapa·dи, tako i kod nas 
i na istokи. Stoga је nasa dиznost da se osvг
neтo-na strиcno prilazenje religioznшn pogledи 
na svet. · 

Ne иlazeCi и filosofske dedиkcije, ukazиjem 
na тateтatickи greskи kod Boskovica и ra-

sтatranjи prelaza na beskonacnost za navedeni 
priтer (t). V. Varicak о tоте kaze :- - · ---- : .. 

»Ti geometrijski paradoksi sато sи ilиstra
cija роисаkа, ·da dio beskonacnoga skиpa тоzе 
Ьiti ekvivalentan s cijellm skирот, а to је .ро 
Dedekindи иpravo definicija beskonacnih skи
pova, i da se iz beskonacnog skиpa moze izlu
citi odbrojivo neizтjerno тnogo skиpova, koji 
sи svi s njiт ekvivalentni. Podjedno nas ti pa
radoksi исе da se kиt ;ne smije definirati kao 
dio ravnine.« (М, 3). _ . 

Priтenoт Rolle-ove teoreтe и · konkretnon1 
slисаји dolaziтo Џо zakljиcka da se odnos p~
vrsina troиglova и konacnosti i beskonacnosti 
ne теnја. Uporedenjeт beskonacno velikiћ 
povrsina Boskovic · posтatra .odnos beskonacno 
kroz beskonacno, koji moze iтati svakи proi
zvoljnи vrednost. Рrета tоте, ne тоzе se Bo
skoviceviт . postиpkoт dokazivanja . doci do 
zakljиcaka koje је oh izveo. Uostaloт,·i bez 
ovih primedЬi, nат а ј е ј asno da se fizika i 
mateтatika ne тоgи иpotreЬiti pri dokaziva.njи 
· postoj anj а boga. 
. Moram naglasiti аа sam da1eko od pomisli da 
umanjim znacaj nauCnih radova ovog n.aseg ve

- likana XVIII -og stoleea. N о BOS.kovic nij е; ni prvi 
) ni poslednji od nauCnika, koji sи pokиsali da 

svoja naиcna dostignuca: stave u sluzbu religije; 
· Posebni drиstveni i istorijski иslovi иticali 

sи da је Boskovic, covek 'izvanrednih· sposoЬno
sti, иsтerio znatan deo svoje aktivnosti и prav
cи · sluzenja religiji. On је iskreno nastojao da 
doprinese religioznoт shvatanjи· sveta<i zapre
pascen је sиprotniт тogucnostiтa primene 
njegove teorij~ о тateriji. U tот pogledи za-

: nimljiva је prepiska izтedи nj~ga i Ј. Prie-
stley-a. (М, CCCVIII-CCCXII). . 

Iz ov~h ·pisaтa sledi da sи Priestley i Bosko
vic и Parizи cesto diskutovali о Boskovicevoj 
teoriji тaterije. Kako se ni Priestley nije mogao 
iz·dici do potpиnog odbacivanja religije, on Bo
skovicevи teorijи тaterije priтenjиje . и ciljи 
napada na Riтskи crkvи, . kojи sтatra >>potpиno 
antihriscanskom i sisteт gadosti таlо Ьolji od 
ateizтa«. · · 

Bookovicи, koji nije znao engleski, pismo је 
tuтacio »jedari od glavnih clanova kraljevske 
akadeтije nauka (и Parizи, prim. prev.) koji 
dobro zna engleski«. Zato Boskovic и svol? pi
smи Priestley-и kaze: 

»Ovaj те је иveravao, i to и nekoliko ·na
vrata, povodoт razgovoтa о toj stvari, da; na 
njegovo . najvece zaprepascenje, vi za_stиpate и 
vaseт ·delи cisti тaterijalizaт, i to bez ikakva 

/ ogranicenja, otvoreno tvгdeci: da ste ga na- . 
vodno izvиkli iz тоје teorije о materiji, cineci 
те na taj nacin saиcesnikoт и Doktrini, koju 
prezirem, koje se groziт kao bezboznicke sa 
stanovista religije, i glиpe sa stanovista zdrave 
filozofije.« . . ... 

»Mozete da zamislite koliko те ovo kaziva
nje pogodilo, narocito sto sam и тот del11 
(Theor. phil. Nat. , prini. prev.) sa риnот ja
snocoт i svoт тоgисоm preciznoscи, pokazao 
иpravo sиprotna oseeanja, govoreci о velikoj 
razlici koja postoji izmedи тaterije i dиse, kako 
је to sve receno i stavljeno и dodatkи О Dusi i 
Bogu«. · 

.. 

1 

i'" 
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Ovo је Boskovic pisao 17 oktobra 1778 go
dine, dakle citavih pet godina posle raspustapja 
jezuitskog reda. Prema tome smatram da se ove 
izjave moraju uzeti kao intimno mislj-enje Bo
skovic·a, sto је s obzirom na vreme i njegov zi~ 
votni put bilo sasvim i · prirodno. 

U kritickom osvrtu na prilike u kojima se 
nasao Boskovic posle stampanja svojih pogleda 
na materiju i »Novi svet«, akademik Nedelj
kovic navodi i sledece karakteristicne podatke: 

»А Dr. Vladimir . Varicak ј е !stakao sa 
kakvim zadovoljstvom је BO>Skovic ona mesta 
u svoji.m raspravama, na kojima se morao for·· 
malno drza~i crkvene ·dogme о Zemljinoj nepo
kretnbsti, ispravljao u kasnijim njibovi·m izda
njima posle brisanja iz Indeksa naucnih dela 
koja p<>civaju na Kopernikovom u~enju о kre
tanju Zemlje oko Sunca; kao i onaj slucaj kad 
su filozofksi pogledi Boskovicevog druga, isи
sovca F. Luina stavljeni 1778 sa njihovog mate
rijalizma na Indeks, te se i samom BoSkovicu 
iz Rima pisalo da ј е i nj egov sistem u opasnosti 
da isto dozivi, а Boskovic .na to odgovarao da 
је to nemoguce, jer је on u svojoj Teoriji pri
rodne filozofije na kraju dao jedan Dodatak u 
kojem је jasno rekao sta misli о Bogu, dusi i 
nemogucnosti materije da misli. (Dr Vladimir 
Varicak, » Ulomak Boskoviceve korenspodenci
j е«, Rad Ј ugoslovenske akademij е znanosti i 
umjetnosti, knj. CLXXXV, str. 260). 

N~ taj isti Dodatak се se B0Skovic pozivati 
i kad se nasao u teskoj neprilici da је vrlo istak
nuti engleski naucnik i filozof Dzozef Pristli u 
potpunosti usvojio njegov sistem prirodne filo
zofij е otvot eno ga u zamaSпim· svojim delima 
tumaceci cisto i vrlo Ьorbeno materijalisticki. 
Koliko~ је iskreno Boskovic ovaj metafizicki Do- · 
datak pisao, tesko је reci, jer smo videli sa ka~ 
kvim zadovoljstvom је iz svojih spisa uklanjao 
formalnu svoju crkvenu, dogmaticku ptoleme
jevstinu, kad је kopernikanstvo bilo vec jednom 
skinuto sa Indeksa. А -te8ko је opet verovati da 
njemи nije bila jasna neodrziva mnoga meta
fizicka slabost i protivurecnost ovoga Dodatka, 
kad se njegov sadrzaj uporedi sa og·romnom ci
njenickom i logickom snagom njegove fizicke, 
ma terij alisticke teorij е prirodne filozofij е, р а 
ipak se on ogradivao od takvih velikih svojiћ 
sledbenika kao ·sto је Pristli koji је svoga uci
telja tumacio i sam nastupao otvoreno i ootro 
materijalisticki«. · (К, 10-11). 

Neosporno је da је stavljanje na Indeks filo
sofskih pogleda F. Lu:ina moglo·imati svoga uti
caja u · pismu Rudera Boskovica ·Pristliu, ali 
treba imati u vidu i dota·dasnju upornost Bo
skovicevu u odbrani svoga stava. On se iskreno 
i uporno borio za savremeniji odnos izmedu 
crkve i nauke. Као sto se iz Varicakove pri
medbe vidi, taj stav kod Boskovica se formirao 
jos u mladim godtnama. Zato се kasnije sa za
dovoljstvom podvuci gresku inkvizicij е prema 
Kopernikovom delu. Zbog razlicitog stava ро 
pitanju odnosa vere i nauke i poticu sve razmi
rice izmedu Boskovica, s jedne strane, i Rim
skog kolegij а i papske kurij е, s druge strane. 
О razilazenju Boskovica sa Rimskim kolegiju-

mom akademik Zeljko Markovic daje sledece 
objasnjenje: 

»Ali odlucni razlozi bili su, cini se, ipak 
drugi, duЬlji. Boskovic, koji је tako bio vezaв 
sa starim Rimskim kolegijem, na kome је vec 
od g. 1741. predavao i bio kasnije »puЬlicus 
Matheseos professor« vidio је ja:sno, da zastar
jelu nastavnu osnovu treba izmijeniti i u nји 
unijeti onaj duh savremene nauke и podrucju 
matematickih i fizickih disciplina, kome је po
svetio najbolje svoje snage, koji је bila atmo
sfera sto ju је udisao i za koji је vidio, da se 
sve vise siri na zapadu i donosi tako obilne 
plodove. No starjesine nisu bile tome nikako 
sklone, navike su bile јасе od po~iva vre1nena. 
а sam predlagac tih preinaka bio је smatran 

. velikim ucenjakom, no ponesto slobodna vla
danja, koje stroga predaj.a njihova reda nije 
uvijek odobravala. Boskovic је ·to nerazumije
vanje duboko osjetio i vise puta pise u ono 
vrijeme, da је izgubio svaku ljubav »za taj 
dom«. Pridolazila је i druga teskoca. Роеео је 
osjecati, da је njegovoj okolini bila zazorna slo
bodna njegova naucna djelatnost, premda је 
ona formalno uvijek bila u skladи s bitnim 
naucanjima crkve, da је napose njegova Teorija 
filozofije prirode nailazila u tom zavodu veci
nom ili na skepticko prihvacanj е · ili cak na 
protivljenje; saradnik njegov u mjeтenju meri
dijana isusovac Le Mair izjavio se izrijekom -
protiv Boskoviceva shvatanja о sastavи tvari, а ·· 
poslije, iz Pariza, pise Boskovic, da mu se cini 
da se ondje isusovci Ьоје da im »ne isteti mla
dos' Njutonom« . Zidine starog zavoda bile su 
preuske za razmah njegovih krila, zadah opsta!e 
starine gusio је Boskovica. А napokon pridosle 
sи i zle vijesti, sto sи stizale iz razlicitih drzava 
о stanju isusovackog reda. Lom је роеео и 
Portugalu. Vec g. 1757. ukloinio је portugalski 
drzavnik S. Ј. Pombal isusovce s dvora, okrivio 
ih, da su digћ bunи и Paraguaju, da sи spremali 
atentat na kralja Alfonsa VI.; dobra sи im bila 
zaplijenjena, skole oduzete i oni istjerani iz 
Portugala«. (А, 160-161). 

Jos opsirnije је ovo pitanje obradeno u pred
govoru Graйi (G, 11-21), gde akademik Mar
kovic detaljn9 rasmatra tri komponente koje 
su dovele do nesporazuma izmedu. Boskovica i 
Rimske kolegije: а) nastavni program, Ь) odnos 
»Doma« prema njegovom delu Theoria Philo·· 
sbphiae Naturalis i с) portugalska afera. Ovim 
komponentama ја bih dodao kao · najvazniju 
kompon~ntu nesiaganja u pogledи odnosa izme-· 
dи crkve i nauke. Pokusacu da sa hekoliko po
dataka pob1ize ukazem na ovu komponentи kao 
osnovnu i bitnu kod Boskovica. 

Da bih otklonio predpostavku о diplo.mat
skom i formalnom stavu kod Boskovica, kad se 
radi о pitanju vere, crkve i reda, navescu neke 
karakterne osobine njegove, koje u tom pogledu 
iskljиcuju svaku dvolicnost. »Vec и ~rijeme 
skolovanja odlikovao se Boskovic velikom na
dareno8cu, а kako је pokazivao sklonosti za du
hovni zivot, bio је odreden da stupi u red isu
sovacki«. (А, 138). Kako se sklonost stice na
sledem i vaspitanjem, zadrzimo se malo na Iiku 
Boskoviceve majke Pave. 
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Predstavu о njoj nalazimo u pismima Ru
derove sestre Anice, u kojima је devedesetogo
disnja starica opisana kao durasna zena, koja 
plete Ьј ecve dok m-u Anica pise. Prema . ono 
malo materijala, koji mi је poznat, Pava Bo
skovic је neobicno stalozena zena, rekao bih. 
sa izvanrednim sniislom za filozofska por.edenj а~ 
Svojom realnom procenom okolnosti ona zna 
da na fini nacin postavi svaku stvar na svoje 
mesto. Evo dva prekrasna momenta iz zivota 
ove zaista klasicne majke. Anica pise bratu, 
13 avgusta 1766, da su Drimili pismo u kome 
gov;ori о putu u Kaliforniju radi ·posmatranja 
prolaza V enere i·spred Sиnca, 1769 godine. Pri
tom opisuje·\ majcinu i SVQju brigu sta mu se 
mйZe desitri. и toj divljoj zemlji, koju su jedva 
pronasle na karti i dodaje: »Ovo mi sad napo
minjava: »Reci mu: govorio је njeki nas dobri 
Р. D. Nichei: komu nije dosta, sto је dosta, ni
sta ти nije dosta. Tako i tebi; а ovo је njeka 
sentenca latina.« (М, CCXCII). Prekrasan savet 
щајkе svom ucenom sinu! 

Jos interensantnija је situacija u vezi sa pro
~1avom njenog stogodisnjeg rodendana (zivela 
Је 103 godine) u Anicinom pismu od 7 ianuara 
1774 godine. »Mi smo bili namislili ucinit festu 
samo и crkvi za dat slavu Bogu, а paka celjad 
(ljudi) ро sebi uzmnozili su је i produljili i и 
kuci; cuj na koji nacin! Sad cu ti vas dan pri
kazat ?d. 3 djen-a (januara), naka se i ti (ј оо 
ako s1 1 u Paridu) a:rajdas (radujes). (М, 
CCXCVI). Pise zatim da је majka ostala u kre
vetu? а ~а se u crkvi iskupile »gospode i go
·spar1 ... 1 druge celjadi«, koji su, posle cestitki 
njoj i najstarijem njihovom bratu Bozi, izjavili 
da zele cestitati licno · i majci. Ра nastavlja: 
» Kad sam to cula, digla sam se i ја oncas, er 
sam znala da се јој bit mucno nac se samoj 
s toИkijem posjedima. I tako sam i nasla, da јој 
su J:>ili njekolici od nasijih gospara i gdje se sve 
araJdava, da је nijesи zaskoeili (nasli) u odru, 
nego da је bila djusto ustala i tako iz male 
kamarice (sobice) prisla u onu malo vecu od 
s~la~a. Т';! smo је nasli mi, kad smo dosli, gdje 
~Jedi, а bile su tu deset gospoda od n~sijeh, koje 
Izaka~O SU S njom UCinili SVOje ce~titance, po
klekli su svekoliko prid nasega Bar_nbina (sv. 
Vlaћo) polak koga је ona sidjela, za dat ти sla-
vu na njegovoj milosti« . . (М, CCXCVII). · 
. U toku celog dana tu su vlastela, guverner, 
1zaslanik arhibiskupa i drugi. Majka . i Anica · 
nisu na to. navikle, jer zive povuceno (tiho. Na · 
kraju pisma Anica kaze: »А sada promisli maj
ku, kad se vidjela u takijem castima! Sve, sto 
је ц sebi duSila, sparalo је kako lumbarda na
krcana. Obratila se na mene i govori, kako је 
<?na pricica iz grckoga jezika od tovara (ща
gа:са), koji је cjenio, da se njemu cine casti, 
koJe su se davale sliki Bozijoj, kоји је n<;>sio. 
»Ovo nista meni, sve godistima«. (М, CCXCV'ЏI). 

Iako nenaviknuta na prijem ona tacno zna 
sta јој valja cin-iti u toj zaista »diplomatski:~ 
slozenoj situaciji, da bi krajnjim zakljuckom 
ipak svemu ·dala svoje pravo mesto. 

Ovaj smisao za realn-u procenu okolnosti ja
ko је izra2en i kod Rudera Boskovica pri nje
govim uspesnim, diplomatskim zastupanjima 
svoga Dubrovnika. U ovoj diplomaciji kod nje-

ga nета sukoba iz.medи delovanja i osecanja. 
On voH Dubrovnik i za njega је spreman da se 
zrtvиje, ali isto tako voli i svoj red, koji moze 
iщati veHkih neprilika u vezi sa njegovim poli
tickim ·delovanjem na dvoru Luja XV, 1760 go
dine, jer је to doba portugalske i La Valetove 
afere u Francuskoj. Zato on moli brata Bara, 
koji ga zamenjuje na kolegijи u Rimu, da oba
vesti · generala ·reda da је pisao senatu molb.u 
da ga ostave na miru, а da se ро svemu sto 
preduzima za Dubrovnik ·Savetuje se stare8ina-
ma kolegija u Parizu. (G, 89-90) ~ . 

Bo8kovic је realan u proceni odnosa ra~riih 
sredina prema njemu kao strancu. Otuda i briga 
da obezbedi starost putem penzije i zadovoljstvo 
da mu ipak ostaje njegov dragi Dubrovnik. Od
vojen od svojih i svoga grada u doba ranog 
mladiбstva, а povezan s njim samo u ·trenucima 
te8koea, kad је Dubrovni:ku trebala pomoc nje
govog »pucanina«, koji se probio do v·rhova 
evropskih dvorova, u Boskovicu se ljubav pre
ma Du·ьrovnika stapa sa ljubavlju prema naj
ЬliZim. U pismu poljskom kralju, koga moli za 
posredovanje u rusko-dubrovai:kom sporu оп 
kaze: »Ono је moja domovina; ondje imam 
svoje, а inedu njima majku јоо zivu i svjeZu 
u dobi od 98 godina« koja је zaprepastena i pu
na strave da umre pod rиsevinama krova smr
skana od bombe.« Kakve li kobne slike za ·me
ne. Ра sama plovidba obustavljena, koja odu.zi-

: ma glavni izvor za uzdrzavanje tolikih mojiћ 
rodaka i prijatelja, kolike osjecaje ne bude li 
и meni!«· (А, 186). 

N а isti nacin Boskovic ј е realan u proceni 
stanja u redu, gde se on stalno sukoЬljava sa 
zastareHm metodama borbe za religiju, sto ga 
ponekad dovodi do besa. Evo dva . primera iz 
pisma bratu Baru od 31 marta i 4 aprila 1760 
godirie iz Pariza: »А ne mozes vjerovat kako 
malo znadu od filozofije, i •matematike i kako 
sramotne objecioni (primedbe) cinu suproc fi
lozofiji od Newtona: da vidiS koliko је ovdi 
Faura, (G. В. Faure ugledni profesor filosofije 
i . teologije u Rimu, protivnik Newtonove nauke 
о gravitaciji, kao i Boskovicevih shvatanja о 
teoretskoj fizici), ma tega nemo' nikomи rijet. 
Jedari otac koji је profesur od TeolodZije drzim 
Мотаlе, i koga su stimaii, stampo је jedno libro 
suproe filozofiji od Newtona. Tako је to sra
.motna stvar, da se i ovi neprijatelji Newtonovi 
sramuju. Koliko smo ludi, i mahniti. Ovdi g<fje 
su Nevjernici toliko jaki u ovijem valjalo bi da 
mi imamo celja·di, koja bi cijenu u istomи imala, 
koliko i oni; er ovdi paka govori Mlados, et9 ti 
tu : . ne umijedu -naravne stvari i viku: to ti је 
isto i u vjeri. Neka misli ko ima«. (G, 124). 

Logicno је da Bookovic, koji је Njutna kri
tikovao sa pozicija na pocetku XX-og veka, ne 
moze da podnese skolasticara, koga ј е vreme 
prega:г;Ho vec 100 godina pre njega. U vezi s tim 
оп се generalu reda predloziti razradeni pro
gram kako ·da red dode do odlicnih strucnjaka 
koji bi uzivaЉ postovanje u nauci i imali uticaja 
na omladinu. Njega uvek cudi zatucanost i neu
me8nost kojom se vodi borba za religiju и svetu 
koji је 200 godina ranije, od Kopernika na 

. ovamo, krenuo и pravcu naucne spoznaje sveta. 
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Pritom on dиboko verиje. da и toj naиcnoj spo
znaji sveta lezi i naucna spoznaja boga. On se 
neprestano .mиci .oko objasnjavanja svo~e Тео: 
rije naucne filozofije isиsovcima и Par~zи, а~1 
tesko иspeva: »Ovdje tko nije peripatetlk (prl
stasa 'skolasticke Aristotelove filozofije), је he
retik; govoriti ovdje, da materijalna stvar imз 
neko djelovanje, nekи silи, nekи spo~sobэ:~t d~ 
se giba, znaci davati pristиp nev] ern1c1ma 1 

znaci pristajati uz mate:fijalizam. Neprestano 
tumacim, da је najveca steta, koja se moZe иci
niti vjeri, htjeti је vezati uz takve stvari и f~ici, 
za koje velik dio i katolika smatra, da sи kr1ve; 
jer tada mladez иvjerena о protivnom, ne go
vori da · ј е vj era istini ta:, · dakle ј е ta i ta stvar 
u fizici istinita, nego govori; da је ta i ta . stvar 
kriva, dakle је vjera kriva, i drzim, da se na taj 
nacin ovdje иistinи tesko naskodilo . vjeri i jos 
se иvjek skodi« (G, 208). . · . 

. Ruderovo vaspitanje u toku 33 godine zivota, 
do zavtsene teologije i prijema u red, . иtisnulo 
је duboko и njega stvar religije i reda. Ono ~~о 
njega muci је neslaganje njegove koncepCIJe 
odnosa religije prema nauci i zastarele koncep
cije tadasnjih crkvenih vrhova. Ovako kako је 
nj~ov stav ukratko ocrtari;· u ·m_alocas citira
nom -pismи od 4 apгila . 1760 gooine, on и mno
gom potseca na ono sto је рара Pije ХП. · rekao 
astгonomima prilikom osmog kongresa Medu
narodne .astronomske unije u Rimu, 1952 godine. 
Ali to је zvanic:rii sta:v sa zakasnjenjem od 200 
godina. п njegovo doba _stvar је Ьila sasvim 
drukcij-a i zato је on pun prekora i prema 
najviSim predstavnicima crkve, gde је . Bosko
vic doskora Ьiо izdvajan i cenjen (G, 6-8). No 
иoeavajuci greske Boskovic је nemilosrdan; to 
је borac .sa hercegovackih planina koji nikoga 
ne stedi i ne Ьira reei. ·apisиjuci prilike smete
nosti kod isusovaca u Parizu povodom portu
galske afere on u pismu od 7 januara 1760 go-

. dilne kaie: »Ovdi se sad strasimo jako da . ci је 
objesit, istijeh kojijeh god svak smecen, i ја 
drzim, da се to svakoga alijenat (odstranit) od 
tega grada, i od tega Dvora. (misli se na Rim). 
Ја nista veee sad ne z:udiщ, nego utec . и Cari
grad, er ufam, da cu nac, da su Turci v~oma 
bolji nego K·rstjani. Sveti Otac ima oko sebe 
y.~le (mnogo) celjadi koja ga zlo vara, а. о~ је 
prem slab i pun straha. Za ne izguЬit, sto се 
najposle izguЬit gore, stra~im se . da ne izguЬi 
veoma: vece, guЬiCi ko ga moze izbrariit kada 
иzbude potreba, . а ovdi се Ьi ti ili prij е, Џi po
slije, er ne mozes zamislit koliko је ·sad ovdi 
nevjere, i .о koliko tanku koncu vis~ ovdi Sveta 
Crkva« (G, 82-81). 

Ра ipak Boskovic nije slep da ne zapaza, i 
pozitivne momente u stvaгi odnosa izmedu re
ligije i nauke; pozitivhe ро njegovoj subjektiv
noj proceni. On је presrecan kad vidi da u Pa
risku akademiju nauka primajи akademike 
koji »ne zaud.araju« ро pitanju vere kao d' Alem- · 

. bert, koga on ceni kao naucnika1 . ali и njemи 
vidi protivn1ka vere i svoga licnog neprijatelja. 

Evo jednog ;stava iz piэma od 11 marta 1760 
godine sa podacima о svecanoj sedni~i Akade
mije.prilikom Drijema (urema Truhelk1) Jacques 
le Franc-a za clana akademije: »Il discorso del 
Proselito fu eccellente, ed еЬЬе иn plaиso infi
nito. П bello fu, che parlo con иn fervore per 
la Religione, contro i materialisti, gИ incredиli 
etc., che fu иn incanto: spero, che vedremo 
stampata qиesta pezza: la risposta, che si sиol 
fare, al sио · discorso, fu piu debole:« (G, 119). 
П prevodи: » Govor kandidata Ьiо ј е odli'can i 
propracen beskrajnim· aplaиzom. Najlepse је 
Ьilo, kad је, govoreci о Religiji, Ьiо protiv ma
terijalista, nevernika itd, sto је bilo ocarava
jиce. Nadajmo se da cemo videti stampan ovaj 
deo govora. Odgovor na njegov govor, koji se 
pritom daje, Ьiо је slaЬiji nego oЬicno.« · 

_ No ovakva su raspolozenja kod Boskovica 
dosta retka riaroei to и · zrelo do Ьа, kad ј е imao 
svoj stav i ро pitanjи nauke i ро pit~njи ·reli~ije. 
Boskoviceva · t·ragedija potice od nJegovog Istr
cavanja ispred vremena и kome је _ziveo .. N~ 
nailazeci na razиmevanje on kaze: »lsporedl .11 
se sve zlo i sve neиgodnosti, sto ih covj ek ima 
и zivotu, s dabrim i иgodnim, na ~оје је nai~ao~ 
ono prvo daleko pretcie«. (А, 184). Ovo ~е 1 

dovesti do tragicnog svrsetka naseg vellkog 
naucnika. filosofa, а pre svega borca sa Ј adrana. 
Svoj plodni zivot zavгSice и ~tpunom ~ivc~
nom slomu. · Ali · nerazиmevanJe na ko]e Је 

· nailazio Boskovic kod svojih savremenika -pre
tvorice se и divljenje njegovom genijи kod 
dana~цjih naиcnika. Evo kako Boskovicev rad 
осеnјије danas akademik Nedeljkovic: »Sam 
objektivni materijalisticki sadrzaj Boskoviceve 
teorije dace и danasnjoj vodeeoj istoriji filoso
fije i atomistickoj _ naиci, ра cak i и najzvani
cnijem skolasti~kom filosofskom recnikи manje 
ili vise za pravo Dzozefu Pristlijи, а Boskovicн 
и svakom slисаји jedno od najvidnijih i za
kljиcnih mesta и razvitkи fHosofije ·i nauke 
XVIII-og _veka.« (Т, 13). 
· Sa ovih nekoliko podataka iz prilozene lite
ratиre meni se cini da se kod Boskovica jasno 
mogи иociti dve osnovne delatnosti и zivott.l: 
naиcna i .religiozna. 1 jedna i druga, delat~ost 
stoje и ' tesnoj vezi. ОЬе sи one ~draz isto~ ћса: 
Oduzeti оvи dxugи delatnost 1z B~~oVlceyo~ 
zivota zriacilo Ьi praviti istoriski falc1flkat, kOJl 

· nam ј е danas potpиno nepotreban: Bo~kov.ice:ra 
religioznost opravdana је posebn1m 1St?r1sk1~ 
иslovinia. Iako· је razvoj naиke neuporedivo ~rz1 

· od saobrazavanja crkve savremenim· usl:OV:Ima 
zivota, mi, nazalost, i danas nalazimo religiozne 
naиcnike~ koji ne mogи da se odиpru ovom su~ 

. jeverj'u Ciji sи koreni i suvise duЬoki и ljudsk?J 
istoriji. Ali proces sirenja naиcnog shvatan]a 
sveta dale~ko је jaci danas i иticajniji na omla·~ 
dinu, no S.~o је Ьiо и doba Boskovica. S~~- ј~,.~о 
tako, mozemo zahvaHti i ~mom BoskoVIcи Cl]e 
su naиcne postavke neminovno delovale u su
protnri.oin sinerи od onoga kako Ьi to on zele?; 

· Pero М. f)urkov~c 

... ј 
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ј GEODETSKA EKIPA IZ LUBLJANE NA BRACU 
Za pojav popolnega soncnega mrka dne 15. 

П. 1961 је Ьilo veliko zanima:rija ро vsej drzavi. 
V sledeeem zelimo opisati delo in rezultate geo
dets.ke ekipe iz LjuЬljane. 

Geodetsko-komиnalni oddelek Fakultete za 
arhitekturo, gra·dbenistvo in geodezijo in Insti
tut za geodezijo in fotogrametrijo, оЬа v Ljub-

. ljani, sta v dneh od 9. П. do 17. П. 1961 orga
nizirala ekipo stirih opazovalcev na otok Brac, 
z namenom, da opazujejo popolni soncni mrk. 
Ekipo so sestavljali: Н. Kralj in М. Pиstoslem-

- sek, fotografska mojstra, м. Crnivec ml., inzenir 
geodezije in В. Kilar, astronom. 

Osnovna naloga ekipe је bilo fotografiranje 
soncne korO'Ile v totalni (beli) svetlobi in sicer 
na crno-beli in barvni film. Fotografirali ра 
smo tudi delne faze pred in ро totaliteti. 

Najvee tezav nam је povzrocalo pomanjka
nje instrumentov za delo taksne vrste. Pred 
vsem spretnosti in iznajdljivosti nasih fotogra
fov se imamo zahyaliti, da smo иspeli sestaviti 
instruniente. Za fotografiranje delnih faz smo 
uporaЬljali fotografski aparat na plosce 13 х 18 
ст z objektivom Protar 1 : 10/350 mm. Foto-· 
grafiranje korone Da smo izvedli z dvema f6to
grafskima aparatoma s katerih smo эneli origi
nalna objektiva in namestili na prvega objektiv 
Dagor 1 : 7,7/360 mm, na drugega ра objektiv 
Apotesar 1 :· 9/450 т т. Ostrino slike smo . na
ravnali s poskиsnimi posnetki zvezdnega neba. 
Ker . nimamo casovnega mehanizma, smo na
mestili instrиmente na obicajne geodetske tri
noznike, tako, da so Ьili vsi iпstrumenti v casu 
snemanja nepomicni. Za ugotovitev trenutkov 
drugega, predvsem ра tretjega kontakta smo 
uporaЬljali mali refraktor 0 50 · mm, f = 750 
mm. Na ta naCin smo ispeli fotografirati pojav 
»briljantnega prstana«. Fotografirali smo na 
plosce · ISS Agfa in na filme Agfa color, С. · N. 
17, ter Agfa dokиmentni 17. 1 

. Za . kraj opaz.ovanj а smo glede na meteoro
losko sta tistiko zadnj ih desetih let za ta letni 
cas in glede na lego srednje crte pasu totali
tete izbrali kraj Selce na otoku Bracu. N ekaj 
tezav nam· је povzrocala mocna · burja, ki је 
precej · .· tresla instrumente. Zato · smo aparata 
Dago,r in Apotesar, s katerima smo fotografi:rali 
korono, · ·postavili v neko hiso in fotografiraH 

Popolni soncni mrk 15.II .1961· оЬ 7h 36rn, 3; 7h 45rn,6 
- 7h 55m О· Gћ 04m З· 8h !Зm 7· 8h 2Зrn О· 811 32m 3 

Bh 4от: 7; 8h 51m; 9; gh 02m; 2; gh 12m; 4; 9h 22m; 6 

skozi okno, ostale instrumente ра smo namestili 
tik pod okno, pred hiso. Lego in nadmorsko 
visino opazovalisca smo dolocili iz geografske 
karte v merilи ·1 : 50.000. Koordinate so: 
q> = + 43°17',9 А= -1h7m24S, Н= 160 т. 

Pri casovni · dolocitvi nasih posnetkov se ni
smo mogli . izogniti amaterstvli. N а razpolago 
smo imeli kronometer starejsega tipa, ki је imel 

Instrumenta DAGOR f = 36 'ст (1: 7,7), APOTESAR 
f = 45 cm (1 : 9), -0 50 mm, Geodetske grupe - Lju

Ьljana, na Bracu. 

zaradi neugodnih pogojev v katerih је delal 
manj pravilen hod. Delne faze (posnetki na eno 
plosco) smo fotografirali оЬ naprej doloeenih 
trenиtkih sicer је Ьil pred totalno fazo . casovпi 
interva1 med dv.ema poэnetkoma 9m20s, ро to
talni fazi ра 10m135

• · Ti intervali niso enaki, 
saj је cas med prvim in drugim kontaktom 
drиgacen kot med :. tretjim in cetrtim. Ostali 
posnetki v :na.prej niso Ьili doloceni, ampak jih 
.је zapisnikar dolocil ро glasni napovedi foto
grafa. V zvezi z .vsem tem so casovni trenutki 
doloeeni le z natancnostjo ± 25

• --

. Vec ·Sekund · pred -drugim kontaktom t.-j . 
pred zacetkom popolnega m·rka, smo opazili ha 
zidu letece sence. Barva korone, ki se је ро 

. rhnenju vectne opazovalcev videla ze nekoliko 
pred zacetkom tota1'1e faze је Ьila za nas sre
bгno-bela, kromosfera nies:nato rdeckasta, .pro
t'uberance ра izrazito roznate barve. 

В. Kilar 

gh З2m, 9; 9h 43m, 1. _:_· PROTAR, plosce 13 х 18 ст; 
f = 350 mm (1 : 10); ekspozicije 0,01 sec in 2 sec. 
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, PLANETARIJ V LJUBLJANI 
V juniju 1961 је bil v prostorih Narodnega 

muzeja na Trgu herojev v LjuЬljani odprt pla
netarij. Instгument је . prvi te v·rste pri nas. 
Brez dvoma mu bodo-upamo, da kmalu-sledili 
planetariji tudi v drugih mestih nase drzave. 
Delo v planetariju tece redno od junija dalje 
in predstavlja korak naprej v naporih za dvig 
nasih strokovnih k<idrov. Poleg tega ра ј е po
men planetarija iz splO'Sno kulturnega stalisca 
prav znaten. 

Bralcem »Vasione«, ki morda se niso slisali 
о planetariju povejmo сети sluzi . ta instru
ment! 

Planetarij је model zvezdnego neba. Z nje
govo pomocj о ј е щоgоее na opticno-mehanicen 
nabln ponazoriti . videz zvezdnega neba in po
kazati osnovna gibanja-nebesnih teles. Gledalcu 
oziroma poslusalcu-saj spremlja vsako vodstvo 
tudi ustreZJno predavanje-se nudi v planetariju 
pogled na zvezdno nebo. Videz је skoraj popol
noma naraven in gledalec dobi . vtis, da se 
nahaja v temni,' jasni noei pod milim nebom 
s tisoc in tisoc zvezdami. 

Pogoji nasega vsakdanjega zivljenja, zlasti 
v vecjih naseljih in mestih v splosnem ne da
jejo moznosti, da bi se _z lastnimi opazovanji ' 
poucili о zvezdnem nebu in pojavih na njem. 

Planetarij ~ .LjuЬljani - instrument in notranji 
videz. 

Taksпa opazovanja se morejo vrsiti seveda le 
оЬ jasnem v-remenu in zahtevajo svoj cas, ki је 
danes vsakomur le piclo odmerjen. 

Planetarij ра nudi najsiгSemu krogu ljudi , 
moznoвt spoznati se z zvezdnim nebom in to 
seveda neodvisno od vremena in v kratkem 
· casu. V modernem planetariju se vidijo zvezde 
tako cisto kot v temni, ј asni noei na visokih 
gorah. Bistvena odlika tega instrumenta ра је . 
v tem, ·da је mogoee pojave, ki se v na-ravi od
vijajo vee dni, let ali celo tisoCletij pospeS.iti in 
jih prikazati le v nekaj minutah. N а ta naciв 
postanejo ti pojavi mnogo Ьоlј nazorni in pre
gledni. 

Zamisel z modelom prikazati zvezdno : nebo 
in gibanja na njem ni nova. Vemo, da је enega 
takih modelov sestavil ze Arhimed v З. stoletju 
pred naso ero. Arhimedov model је poganjala 
voda. Konstrukcij а modelov, ki naj bi bili do
volj precizni in nazorni ра је bila mogoce sele 
potem ko so ljude v zacetku 17. stoletja spo
znali; da је Zemlja planet, ki se giЬlje-podobno 
kakor ostali planeti-okoli Sonca. V tistih casih 
so Ьili modeli vecinoma prostorski, ·nebesna 
telesa so predstavljale krogle razlicnih veliko
sti in ·v razlicnih razdaljah. 

Pobuda za zgradbo modela, ki naj bi priko.
zal nebo taksno kakor ga vidimo v na•ravi sta 
dala leta 1913 Мах W olf in Oskar Miller. Model 
ј е izdelala znana tovarna opticnih izdelkov 
Zeiss iz Jene. То је pila vrtljiva, plocevinasta 
krogla s premerom 6 т. N а notranj i strani te 
krogle so bile na ustreznih mestih pritrjene 
lucke, ki so predstavljale zvezde. Sonce, Luna 
in planeti so ·bili predstavljeni kot svetlece plo
sCice, ki so se dale ustrezno premikati s precej 
zapletenimi pripravami. Opazovalec је bil v 
notranjosti te krogle. Model је bil sicer pazo
ren, vendar ni dajal dovolj na•ravnega videza 
zvezdnega neba. Saj izgleda lucka na razdalji 
nekaj metrov precej dгugace kakor zvezda na . 
nebu! 

Ро prvi svetovni vojni је Zeissova tovaгna 
svoj model Ьistveno izboljsala. Zvezd ne pred
stavljajo vec lucke, a1mpak је zvezdno nebo 
gravirano na bakrene ploscice, ki s.e preko po
sebne optike projecirajo •na notranjo stran za
temnjene kupole. Kupola је polkrogla in n~~ . 
predstavlja umetno nebo. Aparat је v sredп:н 
te krogle in se na ustrezen nacin vrti. Tako зе 
mogoee ponazoriti gibanja na nebu. 

Uporaba opticnih projekcij nebe~nih teles 
namesto prostorskih modelov ima veliko pred-

. nost. V.idez zvezdnega neba ј е skoraj .popolno
ma naraven, zvezde izgledajo neskoncno od: 
dalj ene od opazovalca. Та vtis se se okrepi, saJ 
izgubimo v temi vsak obeutek za raz~aljo pro- ·· 
jekcijske kupole. Sonce, Luna in planeti: Mer~ 
kur,· Venera, Mars, Jupiter in Saturn se po
dobno kakor zvezde projecirajo na umetno · 
nebo. Za vsako teh teles је pripravljen poseben 
projektor. Velikost .Sonca ш· Luninih faz v pla-
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netariju ustreza · naravnemu izgledu teh teles. 
Рас ра је seveda soncna svetloba v primeri 
s svetlohp Lune, planetov in zvezd mocno 
zmanj sana~ Pla·neti so zaradi poucnosti prika- -
zani malo poveeani, tako kot jih vidimo v manj-
sem daljnogledu. . 

Planetarij v LjuЬljani је mod·eren ma1i 
Zeissov model. Premer projekcijske kupole је 
6 metrov in okrogli prostor more istocasno 
sprejeti do 40 obiskovalcev. 

Кај je; ... mogoce pokazati v malem Zeissovem 
planetarij u? · 

Tu so vidne vse zvezde, ki jih v naravi opa
zimo s prostim ocesom. Pokazati moremo videz 
zvezdnega neba za vsak datum v letu in za 
polju~.no uro~ Povedali smo ze, da је v pla
netarl]U svetloba Sonca v primeri z zvezdami 
m~no zmanjs.ana. Zato vidimo v planetariju 
tu·d1 zvezde, k1 so v naravi nad nami podnevi, 
skupno s Soncem. · 

Planetarij је za studij posameznih ozvezdij 
zelo. primeren, pojav navideznega ~nevnega gi
?a·n]a neba ра је mogoce prikazati dosti hitreje 
1n zato nazorneje kakor ра se odvija v na·ravi. 
En.kratni vrtez nebesne krogle traja v naravi 
priblizno 23ь56m, v planetariju ра le nekaj 
minut! 

Zvezdno nebo se spreminja се potujemo ро 
povrsini Zemlje in sicer v tem smislu, da niso 
v vseh. · toekah Zemljinega povrsja vidna ista 
ozvezd]a. Те spremebe је mogoce v planeta·riju 
prav nazorno pokazati in to za vse kraje na 
severni poloЬli Zemlje. Pokazati је torej mo
goee tudi videz in gibanje zvezdnega neba na 
severnem teeaju Zemlje in na njenem ekva
torju. 

Planetarij је prav primeren tudi za studij 
t~ko imanovanega precesijskeP.'a gibanja, to је . 
g1banja vrtilne osi Zemlje v prostoru. Pokaza;ti · 
se da ustrezno pre~ikanje severnega nebesnega 
pola med zvezdami za vee tisocletij nazaj in · 
naprej. N azorno se yidi, da se Ьо pol nekako od 
leta 21 ОО pddalj eval od Severnice in da Ьо 
potoval v naslednjih tisoeletjih skozi ozvezdji 
Kefeja in Laboda. V nekaj minuta.h је mogoce 
videti v planetarij u, da Ьо cez 12 tisoc let ne
besni pol ЬliZ'll Vege v Liri. 

Zal ра z ·malim modelom planetarija, ki је 
montiran v LjuЬljani ni mogoee pokazati nepo
sredno navideznega letnega giba:nja Sonca, 
gibanja Lune in navideznega gibanja planetov. 
Povedali smo ze, da је za vsako od teh teles 
pripravljen poseban projektor, ki ga је treba
ustrezno legi telesa na nebu-naravnati za vsak 
dan posebej s pomoejo ekvatorskih koordinat 
(rektascenzije in deklinacije). 

Pomen planetarija za vzgojo strokovnjakov 
v astronomiji, geo~eziji, geografiji, navtiki in 
ae1~onavtiki је neprecenljiv . . Cilji, ki se dajo 
s poukom v planetariju dokaj hitro in eno
stavno doseci so · sledeci. Solidno poznavanje 
osnovnih zvezd in ozvezdij ter ustrezna orien
tacija na nebu оЬ razlicnih letnih casih in na 
razlicnih tockah zemeljske povrsine. Zadnje 
dej·stvo је vazno zlasti za pouk у navticnih 
·solah. Student, ki mu је na razpolago plane-

tarij tudi nazorno uvidi pomen koordinatnih 
sistemov v astronomiji, vlogo navticnega (astro
nomskega) trikotnika, njegov izgled na razli
cnih geografskih sirinah in njegovo spreminja·
nje s casom. Posebno pomemben ра је plane
tarij pri . studiju natancnosti posameznih metod 
praktiene astronomije, kar је bistvene vaznosti 
za. vs~kega astronomskega in geodetskega stro-
kovn]a:ka. · · · 

Planetarij v LjuЬljani -:- detalj . Vidna је pro
jekcijska krogla zvezd, projektor Rimske ceste in 
projektor ekliptike. Pod zvezdno kroglo so . projek
torji za Luno, Sonce, Merkur, Mars in Venero. 

Planetarij v LjuЬljani upravlja geodetsko
komunalni oddelek Fakultete za arhitekturo, 
gradbenistvo in geo~ezijo. Kljub temu, da so 
rezijs:ki stroski planeta:rija precej visoki, zaen
krat v te namene ni odobren poseben fond, 
ampak dela planetarij na osnovi samofinansi
ranja. Vstopnina za planeta-rij је 50 Din za 
odrasle in 30 D.in na osebo za skupine (otroke) 
z vodstvom. Od otvoritve do danes је obiskalo 
planetarij nekaj vec kakor 4000 ljud1. Prihodi 
planetarija torej niso zelo visoki! Brez dvoma 
Ьо v bodoce odpadla marsikatera tezava s ka
tero se srecujemo оЬ pr_vih mesecih пasega 
dela. Pricakuj emo razumevanj е, da ima pla
netarij poleg strokovnega tudi kulturni роmев 
in znatno vlogo pri dviganju splosne izobrazbe 
najsirsega kroga nasih delovnih ljudi. Zlasti је 
pomemben planetarij za utrjeva.nje pravilneg8. 
svetovnega nazora in ljubezni do narave, kar 
је vazno posebno pri delu z mladino. 

В. Kilar 
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МАРИН ГЕТАЛДИЋ 
Поводом 335 година од смрти нашег по

знатог математичара Марина · Гета•лдиhа и 
пригодом 360 го)Ј;ина од обј.ављивања његовог 
знаменитог рада: "Неколико ставова о пара
боли", кој а ће се ускоро навршити, рећи ћемо 
на овом месту неколико речи о њему · и ље

говом делу. 

Марин Гет.алдић се родио 2. окrобра 1568. 
године у Дубровнику. Био је члан угледне 
патрициске породице Теталдића, која ј·е во
дила своје порекло из јужно-италијанског 
грЗЈда Тарента. .. 

Треба се осврнути на ГеТз:лдићево пре
зиме. Колико има" аутqра који су писали о 
њему, безмало има . и · толико · тра1Нскр1ИПЦиј а 
њгговот презимена: Наш .а~троном и матема
тичар Еуген Гелчић, ~азИва - Геталдића Ма
рино Гетха:.Лди, · а енглескИ научник Лосон га 
назива Мари~ус Гетха~дус итД. •-

Најцрих~тљивије је МариН !еталдић, са 
југословен~ког. стано_вИIIIта, . а ако се води ра

чуна о његовим италијанским предцима, онда 
је свакако нај згоднИје _назвати га МарИно Ге-
талди. .. .. . 

Геталдић ј е: ј о ш у раној младости показао 
смисао и Интерес з~ : матем~тику и када је у · 
половини . друГе · деценије свога живо-га оти
шао на студИје у Рим, тамо·· је нашао погодне 
прилике за сврје усаврlliаЋање ·и рад. У Риму 
се упознао . с.а Чув~нИм Професором Римског 
колеџа, Кристофером Шлиселом, који је у 
науци по;знатйји под својим . латинизираним 
именом Кристифор Клав:Иус. Изгледа, мада о ~ 
томе нема много података, да је Клав.иус био 
ј е дан од . Геталдићевих наставника, о чему се 
може, н.асл'ућ]ifВ<}тИ из . Геталдићеве посвете 

· Клавиусу, : rope по:uецут.ог дела. 
Клавиус . и. Геталди?- су се -сприј ~те љ или 

и зато му је Геталдић посветиО. ; своје хроно
лошким редом узето, друго дело; а иначе пр

во дело из математике и опти~е. 
Геталдић је · много путовао по Европи да 

би про·ширио свој е ·хоризонте и да би се уса
вршио у математици. Геталдићево име се 
било рашчуло .у €-вропским матем.атичким 
круговиМа оног доба, тако да је он бИо добио 
и једну . врло ласкаву 'поНуду, да преузме ка
тедру математЈ.iке на Универзит.ету у бра
бантском граду Ле:вену. Но, он је ту понуду 
одбио са _ мотив~ијом: ,, . . · ; Да · в:щпе ·воли да 
сам УЧИ' него да подучава . : . " 

Ок.о 1600. године Геталдић борави у Па
ризу, .. где •СУ тада биле златне године За ма
тематику, . јер је генијални математичар 
Франсоа ВЈ!Iет био пронашао алrебру, која се 
почела на•гло _·развијати. 

Геталдић се . упознао са:· Вие~ом и О!Ц уче- · 
ника је . убрзо посТао . сарадНик и пријатељ . 
Између . осталог, он је издао· једно Виетово 
дело, што докаЗује да га је Виет високо це-
. ни о, а и бранио ј е ВИета врло е:нергично од 
критика ,цвојиц~ тащ-ашњих ма~еl'dатичара, 
који су .замерали Виету на неким иЗвође-
љима. · · 

. . . 

у периоду од 1603. ДО 1607. rодине, ГетаЈI
дић издаје своја дела у Италији, а затЈЩ: ~е 

. враћа у Ду·бровник. Касније· није публиковао 
никакве радове и то ј е свакако ј едЗн . од _уз
рока што су му неки од њих .про~али. Изузев 
једне кра~к·е д:ипломаrеке мисије у Истан
булу, он се до своје смрm није удаљавао 'из 
Дубровника, где се био скоро потцун~ · Посве
тио научним радовима !матеМатичке И фи
Зичке природе. Умро је 6. априла 1626 године. 

Геталдићев рЭЈД ј е прилично обиман, а што 
ј.е врло в.а·жно, он је · био оригиналан писац, 
тј . већина ствари које је он иЗложио, . била 
је Новост за· _тадашњу науку~ 

. Прв:и шта1Щiан рад Геталдићев . је .објав-
. љен године ,1603. у Риму . . То .је . било једно 
краТ!tо делце из· физике, у коме.: је он објавио 
и 12 врло тачнюс- одређива·ња специфичне 
тежине ра·зних тела, које је. добио експери
менталним путем и .што је унело ~гово име 

· у многе историје .физике. · · 
»Nonnullae propositiones , de, para·Ьola«, о 

коме ће бити · речено- нешто . вИIIIe је објав
л;ено у Риму, · у штампарији Алојза Занетија 
исте, 1603. године. · 

Тек пре четрдесет година је обелодањена 
садржина тога списа на нашем јези:ку,_јер је 
Геталдић све своје радове писао на латинском 
језику. · · · · 

СrщС има , два.десет . страна. И~а . наслова 
долазе две стране 'цосвете Клавиусу И ·.· две 
стране предгоВ9ра »Euridito lectori«, који. је 

· зналачки . написан .. У .преДговору се Указује 
читаоцу· на чињеm1цу да Цлутарх, Вите.дИус 
и Оронциус, који су с·е пре Геталдића .. ба
вилц проблеl'.{ОМ _коН!Струкције параболичних 
ОГЛедала НИ:СУ. биЩ{ 'уПОЗНаТИ с~ - м~rуiuщшћу, 
да је било каква парабола · довОЉна за ~он
Струкцију тог· огледала, већ су смат.рал:И да 
су само :извеене пара;боле за то ~одесне. 

. Џлутарх ·с:е осврће на. Парабо.trиЧна огле
дала · у св~м - познатом делу . · ,,УПореди~ .био
графије". Плутарх ОПИЈСује како су свете _ ва
тре у храмовйма, у Де.ЛфиМ.а . И АтИни,. мо•гле 
да буду ; некИм несреhним случ?јем угашене, 
као што се тодесИло ·у Атин~ з~ · време·владе 
тиранина Аристиона, а у ДелфИма, када су 
Медејци · опалили храм. ТаДа је · Требало до
бити ватру, алИ само · nОм·ођ.у ванземаљскот 
изв-ора. Тада је ·коришћеiно мало n.арабоviИЧНО 
огледало које је било идеалаН инструменtr за 
те сврхе. У његОЋом .фокусу би · Суirчеви .:зра_
ци заПалили неку матерИју, · која би · се : ка-

, сније пренела у храМ. То · огледало:. ~ Плутарх 
назива "с:юiфиоис". Плутарх· каже, да је · само 
парабола која се Добија ' када се пресече :пра

·воугли и успра.вни кОIНус ·nО\Цесна за кон

струкциј.у скафиоиса. 

Такво мишљеЊе имају и · Оронциус и н~
мачки 'Научник Виоrrелиус- Из Тирюrгиј-е, кози 
је своје мисли изнео у спису, који ј .е знатно 

· касниј·е штамnан зајеДно· са. Алхазеновом · Оп
тиком у 'Базелу, у изд;.ању познатог издавача 

· ФриДрИха - Ризнера, ' године : 1572. · ; Сам · Вите-
~~ : ~-~ ·. ~ - . ,, 
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лиус ј~ живео у . другој Щ)ловини XIII века. 
Могло би ~е :закљу-чиТйда је Пољак _поре
к.Лом, јер ·му nоред .имена стоји надимак Ви
теЛиус ТирингоПолоЈЩ · Или Вителиус из - Пољ-
ске Т!ИрИНГИј е. · 

· Оронциус је бИО. франЦуски научнЈfl{, чије 
је право име Оронс ФиНе. 01:1 је живео од 
1498. до 1555. Св~је . Погледе је изложио у 
<:пису »De specl:l~:o 'Џ.s~QPQ« . ; . , које је изишло 
на четири гоДЙНе ~#; Његqву . смрт у . Луте-
цији, тј. Паризу. · 

Геталдић већ у предговору каже, да му је 
поШло за руком да 1602. ГО)Ј;ИНе . дока}Ке, .. да 
било која парабола може да ПQСЛУ?Ки- за кон
струкцију .~~qоли~ог:~ ;оrщед~Л.fi> које- м-оже 

~~~~~~~~~~~~~ 
.- .- : ''Г;~~.Џ;цЈfћев~ · ИЗВ~ђ~Њ8.- :"СУ. р:оде~ена .. Н_~ 

·ч:етир~ ~-·~ iфуџе.> За .оне . · .к<iји _ ·бИ ·ЖелелИ ' . да се 
блИЖе уп<riна,ју са овИм ·· ГетаЛДИћевЈЩ _ р~.;. 
дом; од велике Је користи превощ rroг деЛа л_~ 

· ·liЗШ језИк ·и савременију математичку фор
Му, који је уС'Пешно обавио Др. Јурај Ма,јцен . 
Он је придодао и извесне коментаре о самом 
делу. Превод је објављен у "Раду Ј.А.З." у 
Загребу, 1920., у свесци бр. 223/97. · 
. Поред ова два раДа, Геталдић је објавио 
у Риму~ Г()ДИ}Је 1607~ још три списа: "Обнов
љени Аполоније", . "Додатак Галском Аполо.,.. 
јiију", и "Збирк:у разних проблема". 

"Додатак Галском Аполонију" су допуне 
на рад<>ве . Ф~ансоа Вие-rа, . који се Трудио да 
рестаурира . и пружи научницима свога вре
мена · загубљене списе АполОIНиј а из Перга. 

Геталдић ј е свој посао обавио на за:дово
љавајући на~. У "Обновљеном Аполонију" 
он износи своје нове радове и откриiiа. Нај
з.ад, "Збирка проблема", представља колек
Цију од 41 проблеl\,'!а које је он токоrм 'Времена 
биQ поставио, према ондаiпњем .обичају, сво
јим иностраним колегама. 

После Гет.алдићеве смрти, његов брат Ј а
ков Геталдић и !Ьегове три ћерке објављују 
бр а тО во и очево .. нај обимније дело. То је 
спис »De resolutione niathematiGa«, који је пу
бликован у Риму, године 1630. 

Неколико значајних Геталдићевих радова 
оптичко-астрономске садржине је, наж~лос·т, 
изгубљено. То су њеrови списи: » De radiis 
visus« . .. , » De iride«, » De telescopii «, » De spe
culo џstorio~< ... 

Геталдиh ј е одредио и географске шир ине 
Дубровника и Истанбула. За г·еографску ши
рину Дубровника, добио је вредност: 42° 35'. 
Погрешио је за св·ега око _3,5 минуте, . ј·ер је 
права вредност за толико већа. 

Желео је да са два своја суграђанина, Ма
рином Гундулићем и Игњатом ТуДишићем, 
измери Земљу. Био је одпочео са припремама 
и саста·вио је •Специјалну методу, али је на
пра·сна смрт све прекиау ла . 

Мада нам од Марина . Геталдића није 
остало дела астрономске садржине, он се 

ипак може -сматрати, на основу података са

временика, за истакнутог југословенског 
а•стронома, и то по својим радовима у вези са 
астрономским дурбинима и водећи рачуна о 
његовом раду на одређивањ.у географске ши
рине. 

Марин Геталдић спада у ред оних наших 

научниКа, чије •се · име спомињало у научним 
.круговима у Европи оног доба, а и касни ј е, 
са уважавањем и поштовањем, у сразмери са 

његовим научним опусом. 

· Он је бИо наш први већи математичар, а 

осим њега сазвежђе наших математичко

астрономских великана оног доба, с·ачиња
вају још: Фрања Петрић (Franciscus Patri
cius), Марко ГосПоднетић (Maгcus De D~mi
riis), ИваiН Даничић (Ioanus Hodierna) и наЈзад 
временс•ки млађи, али од свих већи -- Руђер 
Бошковић. 

Дра~ослав Е-кси-н-~ер 

NA 111 . MEBUNARODNOM ASlRONAUTICKOM KONGRESU 
. Atnericko raketno (i·rustvo (ARS), Americko astro

naиticko drиstV'o (AAS) i UdrиZenje za · vazdиhoplov
riи i vasionskи · medicinu · SAD ··organizovali sи za
jednicki и Vasingtonи, и vremenи od 1. do 6. oktobra 
1961.· godine, ХП Medиnarodni astronaиticki kongres. 
On је obиhvat'io ne samo citanje oko stotinи naиcnih 

. radova i strucnih iz'vestaja, ' vec i plenarne sastanke 
Medи·narodne astronaиticke federacije · (IAF), sastanke 

. Medunarodne astronaиticke akademije (IAA) i Me
dиnarod.nog· ihstitиta za vasionasko pravo (IISL), kao i . 
nekih njihovih specijalnih ·· komisija. 

Iz J'иgoslavije, ovim sastancima prisиstvovali sи: 
Ing. Vladislav Matovic, sekretar ·Jиgoslovehskog astro
шiиtickog 1 raketnog drиstva (JARD) - kao delegat 
Ј ARD:..a i dr. Mihailo Smirnov, и svojstvи direktora 
Medtinarodnog institиta za vasionsko pravo. 
.. . ~- Evropski delegati pиtovali su и .. SAD vecinom 
specijalriim avionom · Skadinavskog sistema vazdиho-

. plovnih Цnija ·(SAS), iz ~openhagena, koji је iznaj
milo Svedsko meduplanetno drиstvo (SIS) и оvи svthи, 
te ·time omogucilo prevoz Evropljana и SAD ро ceni 
vise nego ироlа nizoj od onih na redovnim linijama 
vazdиsnog saobracaja. · 

U naиcnom delи programa, koji se odvijao deli
micno paralelno sa organizacionim- sastancima, citani 
sи referati grиpisani и ciklиse koji sи se, istovre
meno, odrzavali и cetiri sale novog lиksиznog hotela 
»Mariot«, na prilazima Vasingtona, na obali reke Po
tomak, preko риtа Pentagona. 

Ovi ciklиsi bili sи posveceni sledecim oЬlastima 
astronaиtike: pogon и vasioni, astrodinamika i vode
nje vasionskih brodova, pretvaranje energije za po
trebe astronaиtike, sistemi za sagorevanje sa velikim 
иcinkom, istrazivanje · Sиncevog . sistema роmоси ra
dara i radio-astronomije, Ьioastronaиtika, veze и va
sioni, vasionski brodovi, najnoviji astronaиticki re
zиltati i planovi na medиrщrodnom роlји, instrиmen
tacija i oprema za vasionske letove, kQII1strиkcije za 
vasionski let i razna opsta pгoЬlematika osvцjanja 
vasione. . , 

Nazalost, organizator nije odrzao dosadasnjи tra
dicijи, te је otstampao samo . izvode najavljenih na
иcnih radova, dok sи predavaci, samo и retkim izи
zetcima, sa svoj~ strane, kao na primer Rиsi, stav
ljali na raspolozenje · svojim slиsaocima otiske pre
davanja. Tako se slobodno moze reci da је иtisak о 
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tehnici organizacije ovog Kongresa Ьiо prilicno siro-
masan. ь:хl' . к n 

Ра, iako su delegati letimicno о !:) 1 za v~eme о ~ 
gresa laboratorije za fiziku plazme,. udar~ih ta~asa ~ 
nиklearnи fiziku Universiteta Menlend 1 Vas10nsk1 
centar Godard americke Nacionalne UJ?rave za va
zdиhoplovstvo i vasionu (NASA), ova pr1red}?a ~nog~ 
је izgиblla otsutnoscu prvih astronauta Gagarma 1 
Titova Separda i Grisoma, tim pre sto namerno 
nepozi~anje istih iz politickih razloga ь.аса sen~u 
otsutnosti dobre volje za naucnu saradщu u vas1-
onskim aktivnostima. _ 

No, prisиtni sи, zato, blli vecinom vec P?Znati _ 
vodeci astronauticki strucnjaci iz oko 30 zem~l]Э;, na 
сеlи sa svojim doajeriom, starim svetskim P1?шrom 
astronaиtike prof. dr. Hermanom Obertom, zat1m da
nasnje »ZVezde« koje igraju vrlo istaknut~ ulogu U 
svojim zemljama u programima leta u. vas10~u .. prof. 
dr. Leonid Sjedov, pretsednik IAF-e 1 Kom1s1]~ Еа 
medиplanetni saobracaj Akademije nauka SSSR 1 dr. 
Verner fon Braиn, direktor Vasionskog centra ~arsal 
u Hantsvilu. Osim toga bilo је preko. 1.00~ drи~ih ne 
manje zaslumih strиcnjaka za razvoз vas1onsk1h na-
иka i tehnike. 

P~enarni sastanci IAF-e 

Dva plenarna sastanka IA~-e .. o~zana su, na z~
lost, istovremeno, sa vrlo zaшm1]1V~m naиcno-teh~l
ckim predavanjima, а и prisиstvu delegata 26 zemal]a? 
od иkupno 50 driava cije . su nacionalne raketne 1 
astronauticke drиstvene organizacije uclanjene u 
IAF-и. 

vazniji zakljucci ovih zasedanja odnose se na 
dalje aktiviranje IAF-e, kroz pojacani rad u Medu
narodnoj astronautickoj akademiji i Medut?-arodno!D 
institutu za vasionsko pravo, na rad na 1zdavaщu 
redovnih publikacija, na izradu visejezickog raketn?
astronautickog recnika i razmenu strиcne dokumen
tacije itd. FNRJ, preko svojih pretstavnika. na K~n~ 
gresu иzela је na sebe obavezu da razrad1. detal]nl 
plan aktivnosti na polju razmene astronaut1c~e . do
kиmentacije, pre svega izmedu drustava ucla.nзenlh и 
IAF-i kao i da predlozi nacrt dopune uшverzalne 
decim'alne klasifikacije u · raketnoj tehnici · i astrona-
иtici. 

U cilju koncentrisanja napora IAF-e, reseno је 
da se njeno sediste premesti u Pariz, gde се Ьiti 
spojeno sa Astronautickom akademijom. 

Novi pretsednik IAF-e је francиski akadeJ:?ik 
dr. Zan Peres, ра се i to, kao i prisustvo pretsedшka 
Astronaиticke akademije dr. Teodora fon Karmana u 
Parizu, zajedno sa tesnim povezivanjem sa UNE
SKO-om, omoguciti konkretniiu i siru delat~'?st kan
celarija Medunarodne astronauticke federacl]~, o~a
kvи kakva treba da bude, da Ы · odgovarala sv~ ~eCim 
obavezama i zadacima koji se pred nju postavlзaзu na 
pragu novog, vasionskog doba i pred prv~;t iskrca
vanja coveka na druga nebeska tela. 

U novi Biro IAF-e izabrani sи: njen Ьivsi pret
sednik clan Akademije naиka SSSR dr. Sjedov, dr. 
Pikeri~g (SAD), direktor Laboratorije za mlazni po
gon Kalifornijskog tehnoloskog. instituta koja ruko
vodi projektima leta na Mesec 1 planete NASA-e, dr. 
Sepherd (Engleska), blvsi pretsednik Britanskog me
dиplanetarnog drustva i saradnik Evropskog . centra 
za nuklearnu energijи, dr. Tabanera, pretsedшk Ar
gentinskog meduplanetamog drиStva i jedan od pionira 
IAF-e dr. Bonev, clan Akademije naиka Bиgarske 
kao b~dиci organizator Kongresa, g. Hejli (SAD) ka~ 
savetnik IAF-e i ing. Stemer (Svajcarska) · dosadasщ1 
desetogodisnji, zaslиzni sekretar ove Medиnarodne 
organizacije - za pocasnog sekretara. 

Sledeci Kongres IAF-e odrzava se oktobra J:?e:
seca 1962. godine u Sofiji а 1963. godine u Argent1ш, 
pod иslovom da ova obezbedi prevoz evropskih dele
gata u Argentinи avionom, ро snizenim cenama. О 
predlogu Jиgoslavije da se Kongres IAF-e odrzi 1964. 
godine u Beogradu, nije donesena zv~nicn.a od~uka, 
sa objasnjenjem da је о tome preuraщeno зоs d1sku
tovati, ali је u zapisnik usao nas prioritet za doma
cine ove velike astronnauticke svetske priredbe kroz 
tri odine. 

.Rad Astronauticke akademije i Instituta za vasionsko 
pravo 

Medиnarodna astronauticka akademija (IAA), pod 
pretsednistvom svog direkto~~.' dr. Te~dora. fon Ka~
mana, jednog od najpoznat131h aerodmam1cara sv1h 
vremena sa svoje tri sekcije za osnovne nauke, te
hnicke ~auke i medicinsko-Ы91oske nauke, odriala 
је takode svoj sastanak. Ova mlada а vec ugl~dna 
naиcna organizacija tek razvija svoju delatnost 1 za 
sada jedini Jиgosloven, njen izabrani clan је dr. Ra
doslav Andjus - u sekciji blolosko-medicinskih na
uka, dok је dr. Tatomir Andjelic,, pretsed~ik JARD-a 
kandidat koji се blti verovatno 1zabran зоs ove go
dine u sekc:;iju osnovnih nauka:. 

Motel ))Meriot«, mesto odrzavanja Kongresa . 

Najaktivniji ogranak ovog Kongresa Ыо је In
stitиt za vasionsko pravo, pod pretsednistvom svog 
direktora dr. IVIihaila Smimova (FNRJ), pre svega 
ро Ьrоји svojih sastanaka u Vasingtonu i broju i kva ... , 
litetи procitanih radova. Као posledica ~oga od~~? је 
priznanje Kongresa dr. Smirnovu,. u v1du ~e]li]eve 
пagrade koja se dodeljuje poznat1m svetsk1m stru
cnjacima zаг vazduhoplov~o ~ravo. Istu sи, ovom 
-p}.-ilikom, podelili nas z~mlзak 1 clan uprave DrиStv~ 
dr. Smirnov, sa Amer1kancem dr. Kob-Kuperom 1 
Cehom dr. Kopalom. 

Opsti utisci sa Kongresa 

Sudeci ро pocetku, tacnije receno ро sve~a~«?m 
otvaranju Ko~gresa, misilli smo . da се ОЈ?-•. znac1t1 1~
vestan preloЦl u tpedunarodno] . s~radn11 n~ роl]и 
astronautike, ~9sebno izmedu »~e~1kih« u. yas1on1 .. ?;о 
se;. moglo zakljuciti na osnovи .lZ]ava -na]1~takn~t13ih 
li~nosti kako S$SR-a, tako i SAD-a. Na1me, 1 dr. 
Sjedov i dr. Dr3.]den..' pornocnik di~ektora NASA-e, 
isticali su potrebu i zelзu za saradщom. . 

Na pitanje engleskog delegata T<;>mpsona, dr .. S]e
dov је odgovorio potvrdno u vez1 J:?Ogucnostl . d~ 
sovjetske rakete-nosaci и . ~ojima d~nas J?rednJaC1 
SSSR ponesu· instrиmentacl]U SAD 1 drug1h za to 
zainteresovanih zemalja. Dr. Drajden, ра~ •. na prov~
kativno pitanje jednog novinara sa galerl]e - ko dr~ 
prvi blti na Меsеси? - posle opreznog odgovora · 
Sjedova da ne raspolaze sa dovoljno elemenata da ~а 
to odgovori i da се se to jasnije videti iz rezulta а 
rada ovog Kongresa diplomatski је odgovorio da ve
rиje da се i SSSR i SAD to uciniti istovremeno. 

- ovaj optimisticki pocetak је, medutim, d.efs~ь 
tovan postupcima оЬе strane. Sa strane S~vзe d _ 
delegata nije Ьilo davanja dovoljn? .kon~e~шh Р0 :-. 
taka о samoj astronaиtickoj tehшc1 ko]a _з е . omofim · 
cila spektakularne njihove uspehe u vas1on~, _ z:n _ 
oni nisи do sada kandidovali ni jednog s~og 1st~ d~
tog , naucnika u Medunarodnu . a~tronЭ;utlcku а а ko ; 
miju, niti SU dali doprinos rasc1SCЭ;Van]';l stavova О 
pravnog regulisanja proЬlema vas1o~sk1h letova. е- . 

Nista bolj~ se nije pokazala n1 suprotna, а~ vi 
ricka, strana. OdЬijen је predlog da se pozo~u F>~ili 
kosmanauti Gagc;irin i Titov na Kongre.s, Р~ nlsU Naj- , . , 
prisutni ni americki astronauti Separd. 1 ~rlsO~·. iz,. , "' 
zad sovjetskim astronautickim strucщac1ma D1]e · 
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data viza za Americki raketni kongres u Njujorku, 
te su morali napustiti tle Sjedinjenih drzava na sam · 
dan otvaranja tog Kongresa. Ovo poslednje је, u 
stvari, jedna tacna verzija od mnogih koje .su se 
proturale sa vise ili manje tendencija, ра obmanule i 
pisca ovih redova da jednu od njih, netacnu, jos iz 
Njujorka javi redakciji vazduhoplovnog lista »Aero
svet« - naime da је sovjetskoj delegaciji u posled
njem trenutku dato produzenje vize, ali da su oni 
odbili zato da је koriste. 

Astronauticki kongres u Vasingtonu nije doneo 
nista senzicionalno novo, vec је odrazavao mnogostrane 
napore na danas vec prakticnom polju vasionskih 
aktivnosti. Na njemu su ozbiljni strucnjaci diskuto
vali о konkretnim pitanjima letenja u vasionu, izno
sili rezultate dobljene do danas, kako one sa robot
ispitivanja, tako i one iz covekovih priprema za nove, 
duze misije u trecu dimenziju. 

Za zaljenje је da, dok su Amerikanci obllato go:
,,orili о svojim planovima za osvajanje vasionskog 
prostora u Ьliskoj . buducnosti i davali filmove о vec 
realizovanoj tehnici, sa Sovjetske strane nije bilo 
nikakvih detalja niti fotografija о raketama-nosaci-

ma - osnovnoj tehnnici koja је doprinela ogromnim 
uspesima i nesumnjivom vodstvu Sovjetskog saveza u 
vasionskim istrazivanjima. Isto tako. nije bllo ni 
konkretnih izjava · о buducim . planovima SSSR-a u 
vasioni. 

Nekadasnje cisto teorisanje astronauticara vec је 
daleko prevazideno prakticnim rezultatima· i anali
zama iz vasione dobljenih podataka. Otvaraju se si
roke perspektive primene astronautike u svakodnev
nom covekovom zivotu, ali i u vojnoj oЬlasti. Posebno 
su meteorologija i tehnika veza - radio i televizija 
- grane delatnosti gde се se to najpre ostvariti. -
Nadajmo se da се Ьlagodeti mirnodopske primene 
daleko premasiti u Ьilansu doprinos astronautike na
oruzavanju Ьlokova. Istina, ona uveliko koristi »ko
njunkturu« hladnog rata, posebno »trku ka Mesecu~< 
koja Se razvila izmedu Istoka i Zapada i ogromno 
podize astronauticki potencijal. Ipak, tvrdo smo ube
deni da ona nece Ьiti nikada primenjena za unistenje 
covecanstva, nego za njegovo sirenje na druga, oЬli
znja nebeska tela. 

Ing. Vladislav Matovic 

DUBROVACKI SIMPOZIUM U SPOMEN 
RUOERA BOSKOVICA 

Veliki broj jugoslovenskih i stranih naucnika, ро ... 
znavalaca zivota i zivotnog dela Rudjera Boskovica, 
sastao se proslog oktobra u Dubrovniku da Ы obe
lezio dvesta pedesetu godiSnjicu rodenja naseg naj
veceg astronoma, а ujedno i jednog od nasih najve
cih naucnika uopste. 

Proslava Boskovicevog rodenja imala је vid me
dunarodnog simpoziuma, koji su zajednicki priredili 
Akademiski savet FNRJ, Srpska akademija nauka i . 
umetnosti, Jugoslovenska akac;lemija znanosti i umjet
nosti, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 
Udruzenje univerziteta FNRJ, Savez udruzenja ma
tematicara, fizicara i astronoma Jugoslavije u Jugo
slovensko filosofsko drustvo. Simpoziumu su prisu
stvovali i delegati drugih naucnih ustanova i udru
zenja, ра i delegati Astronomskog drustva »Rudjer 
Boskovic« i Astronomske opservatorije u Beogradu. 

Na programu simpoziuma, koji је trajao od 6 
do 11 oktobra 1961, nalazio se ciklus predavanja sa 
svrhom da se Boskoviceva delatnost u razhim oЬla
stima sto bolje rasvetli. Boskoviceva delatnost је, 
medutim, toliko obllna, da i pored veoma raznovrsnog 
programa i . niza naucnika raznih grana 1 koji su u 
njщnu ucestvovali, ona nije Ьila u potpunosti obuhva
cena. Iako је Boskovic veoma mnogo zaduzio astro
nomiju, ovoj grani njegove delatnosti Ьilo је posve
ceno samo jedno predavanje. Njegov diplomatski rad, 
koji jos uvek ceka svoga istoricara, nije ni dodirnut, 
а ne treba podvlaciti da nema nikakvog nagovestaja 
о temi »Boskovic covek«, iako Ьi ona bila veoma 
zahvalna za obradivanje. 

Veci broj najavljenih predavaca iz zemlje i ino
stranstva nije dosao na simpozium, niti је Ьlagovre-
meno poslao svoja predavanja. · 

U toku pet radnih dana simpoziuma odrzana su 
sledeca predavanja: 

- 6 oktobra: 
Zeljko Markovic, Zagreb: »Zivot i delo Rudjera 

Boskovica« 
Dusan Nedeljkovic, Beograd: »Jedinstvo filozofije, 

nauke i prakse i jedinstveni zakon kod Boskovica«. 
Marie Antoinette · Tonnelat, Pariz: »Idealizam u 

savremenim fizickim teorijama«. 
- 7 oktobra: 
Vasco Ronchi, Firenca: »О Boskovicevom De 

lumine« 
Johan Holtsmark, Blindern: »Promena proЬlema 

kontinuuma u fizici« 
Pierre Costabel, Pariz: » Uloga kontinuuma u 

stvaranju Boskoviceve misli« 
Dragisa Ivanovic, Beograd: »Pojam vremeпa i pro

stora kod Boskovica« 
Tatomir Andelic, Beograd: »Sila kod Boskovica« 

Lancelot L. Whyte, London: Boskovicev atomizam 
cestice 1961« 

Ludwig Flamm, Вес: »Razvoj Maksvelove elek
trodinamike i R. Ј. Boskovic« 

А. Polikarov, Sofija: »Boskovic i savremena ato
mistika« 

- 9 oktobra: 
Churchill Eisenhart, Vasington: »Ruder Boskovic 

i komblnacija posmatranja« 
Mirko D:razen Grmek, Zagreb: »Doprinos Du

brovnika matematickim i fizickim naukama do Bo
skovica« 

Sreten Sljivic, Beograd: »Optika u Boskovicevim 
delima« 

Pavle Miljanic, Beograd: »Povodom teznje nekih 
modernih fizicara da se ne prizna postojanje jedne 
opste posredne i prenosne sredine« 

Armin Teske, Varsava: »Boskovic i mehanicko 
shvatanje prirode« 

Nikola Cubranic, Zagreb: »Boskovicevo delo и 
geodeziji« · 

Dorde Nikolic, Beograd: »Ruder Boskovic i mo
derna geodezija« 

Hans Straub, Rim: »Boskovic i pocetak grade
vinske statike« 

- 10 oktobra: 
Vladimir Fok, . Lenjingrad: »Nekoliko primedaba 

па Ajnstajnovu teoriju gravitacije« (predavanje pro
citano jer predavac nije dosao) 

Matrai Laslone Zemplen Jolan, Budiinpesta: »Uti
caj Rudera Boskovica u Madarskoj « 

Zarko Dadic, · Dubrovnik: »Boskoviceva metoda 
odredivanja putanje kometa uporedena sa OlЬer
sovom« 

Caslav Stanojevic i Zoran Pop-Stojanovic, Beo
grad: »О nekim osoblnama merenja funkcija u Bo
skovicevom prostoru« 

- 11 oktobra: 
Alma Sodnik, LjuЬljana: »Uticaj Boskoviceve fi

losofije na slovenacke tekstove XVIII veka« 
Vladimir Filipovic, Zagreb: R. Boskovic kao pre

teca prirodne filosofije naseg vremena« 
Josip Torbarina, Zagreb: »Boskovic u Engleskoj 

od 24 maja do 20 decembra 1760« 
Као sto se vidi najveci broj predavaca osvrnuo 

se na Boskoviceve radove о prostoru, vremenu, ato
mima i о njegovim filosofskim pogledima. Simpo
zium је pokazao koliko su razgranate blle Boskovi
ceve ideje, te је jos jednom potvrdeno da lik ovog 
naseg velikana nije ni toliko godina posle njegove 
smrti u potpunosti rasvetljen. 

N. Ј 

1 ! 

i 
i ! 

1! 
1. 

1' 

1 : 

1' 
! : 
1.1 

1 : 
1 

1 

1-
1 
! 



tt4 ______________________________________ ~---------------ВАСИОНА IX, 1961 број 4 

РЕФРАКТОРИ И РЕФЛЕКТОРИ 

Астрономски .цурбини су се за 450 година од 
свога постанка усавршавали велихом брзином, тако 
да први Галилејеви дубрини који су били уnотреб
љени у а•строномске сврхе, изгледају према данаш
љим џиновима на астрономским опсерваторијама, 
као што би Колумбови једрењаци изгледали уnоре
ђени са "Наутилусом". 

Рефрактори су, као што је nознато, астроном
ски дурбини са сочивима, док су рефлектори аетро
номски дурбини са огледалом и сочивом. 

д9К се у изградњи великих сочива стало код 
једне, малтене непремостиве границе, дотле се за 
конструкцију великих рефлектора са огледалима, 
још увек nружају велике моrућности. · 

Пре ето година је умро енглески ткач, Џон До~ 
лонд, који је омогућио својим nроналасК'Ом израду 
добрих сочива за астрономске дурбине. Дотада су 
догледи и дурбини - давали прилично мутне и обојене 
слике пред~ета. Долондови дУРбини су постали по
јам, захв·аљујући чињеници да је нејаоноћа слике · 
и њена обојеност тиме била уклољена. 

Први већи астрономоКи дурбин, који 'је био врло 
доброс квалитета израдио је немачки оптичар 
Фраунхофер, за оnсерваторију у Дорnату, године 
1824.; · пречник сочива изн'Осио је 24 с.м.. Дорпат је 
град Тарту у Естонској ССР. Нема.чки конструктор 
Мерц је израдио два чувена инструмента, рефрак
торе за Харвардоку · и Пулковску опсерваторију. 
Оба имају иСти пречник сочива (38 с.м..), а израђени 
су 1847. и 1855. . 

Почев од друге половине прошлог века, рефрак
тори постају све већи и све бројнији. Прославили 
су се неки конструктори рефрактора, збоr изван
редног квалитета и преЦизности конструкције ин
струмента. То су били: Кларк, Мерц, ШтајiНхајл, 
Анри, Цајс и Граб. Цај-сова и Грабова предузећа и 
да•нас раде. 

Највећи рефрактор на свету је рефрактор ин
сталиран на Јерксовој опсерваторији у САД. Ње
га је израдио Кларк, године 1897, а пречник сочива 
износи 102 сантиметра. Највеће оочиво је израдио 
француски оnтичар Готије, за Изложбу у Паризу, 
године 1900. То сочиво износи 125 с.м.., али није ниг
де инсталирано. Већа сочива су некориСIНа, јер 
губе у прецизности. 

Рефрактори Београдске· опсерваторије и они у 
Микати, Јаnан и Берлину су били идентични, мада 
су први и други израђени 1930., а трећи још 1914. 
Све те рефракторе је израдила фирма Цајс. Преч
ник сочива је 65 с.м.. 

Први већи рефлектор је израдио Фуко за Мар
сељску оnсерваторију, пречник огледала износи 81 
с.м.., а монтиран је пре 94 године. До 1908. рефлек- . 
тори .'НИСУ били већ:И од 155 с.м.. Тек та,ца је учињен 
нагли скок, када је амерички конструктор Ричи из
радио маунтвилсонски рефлектор од 254 сантиме
тра, који је сК'Оро четири деценије био највећи 
рефлектор на свету. И овде, тј. при изради теле
скопа-рефлектора Цајс, Граб и Кларк су најзаnа
женији. Али појављују се и нова имена: Ком-он, 
Ричи, Куде и најзад Андерсон, конструктор маунт
паломарског рефлектора, који има огледало преч
ника 508 с.м.. Паломарски џин је - довршен 1949. го
дине. 

Ликова опресваторија у САД, на Маунт Хамил
тону, је недавно оспособила велики рефлектор, 
пречника 305 с.м.. 

Но, радио-телескоnи су по величини далеко 
премашили и рефракторе и рефлекторе, што је са
свим разумљиво, због неуnоредиво лакше коострук
Ције радио-телескопа.-

Дра~осЈtав E1Ccunzep 

Алеја хероја космоса. - Према nисању совјет
ске штампе у Москви ће ускоро почети изградња 
џиновског споменика, који ће бити посвећен Ьсва
јачима васионе. Недалеко од ·главiНог улаза познате 
московске ,.Изложбе достигнућа народне технике" 
(ВНДХ) подићи ће се обели.с висок 90 метара. Он 
ће симболички приказивати по·летаље ракете К'Оја 
се устремљује ка васионским пространствима. Ка 
том обелиску водиће, почевши од садашљег "Про
спекта мира", · широка и прилично дугачка "Алеја 
хероја". На почетку ове алеје, тачно насуnрот обе
лиску, биће nостављен велики кип "оцу а·стро
наутике" Константину Циолковском. С леве и де
СНе стране алеје-. ређаће се бисте оних личности 
које су дале знатан допринО>::: освајаљу васионе. 
Међу · првима б'иће постављене бисте Јуриј а Гага
рина и Германа Титова. 

Подножје 90 метара високот обелиска биће чи
тава зграда. Она ће бити саграђена од мрамор~ 
опточеног титаном - металом који задРжава своЈ 
сјај и блесак и после мног~х деценија. У унутраш
љости зграде налазиће се музеј историје освајаља 
кчсмоса. Једна од просторија биће уређена 'Као ко
мандна кабина васионског ракетног брода. Посе
тиоци..\iа који седну у фотеље у овој кабини и при
'l'И,сну на одређено дугме дочараће се илузија међу
планетарног лета . 

с. к. 

Razdvojna moc covecjeg oka. _..;.. 1924 godine D. 
Maksutov је nasao da normalno oko coveka moze da 
razdvoji objekte na uglovnom rastojanju od 128''. (То 
znaci da ne mozemo razdvojiti objekte koji se nalaze 
na uglovnom rastojanju manjem od 128"). 

U Astronomskom kruzoku Moskovskog planetarija 
vrseni su novi opiti ро ovom proЬlemu. U eksperi~ 
mentima ucestvovalo је 8 posrnatraca: 4 izmedu 16 1 

17 godina, i 4 izmedu 35 i 45 god. starosti. Posm~
traci su imali pojedinacnih 2-8 merenja. Pomoc~ 
vestacke dvojne zvezde dobljeni su sledeci rezultati: 
razdvojna moc prve grupe posmatraca је 10о-:-120", 
а grup~ sa starijim clanovima .izmedu 130" . i 160". 
Vidi se da је nenaoruzano oko mladeg coveka znatno 
osetlj i vij е. 

(»Bjuletenj VAGO«) 
т. f). 
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Забелlште ваправљене у васиони. - Совјтески 
днеВIНИ војни л~ст "Краснаја звезда" објавио је не
давно фотокопију неких делова дневника, који је 
водио Г. С. Титов за време свог историјског лета 
око Земље у космичком броду "Восток П", 6-7 ав
густа ове године. На фотокоnији се виде две стра
нице дневника. На једној су по часовима и мину
тама унесене забелешке о личном осећању и тек
стови упућених порука преко радија. На другом 
листу су нацртаrне фигуре - како ј е то т-ражено 

према ·програму рада. Као што се види, вишеЧасовно 
бестежинско стање није суштински утицало на 
тачност координације покрета приликом iписања и 
цртања. Ни рукопис, ни цртежи једноставних фи
гура (петокраких звезда и спирала), који су настали 
У бестежинском стању за време лета око Земље, 
готово ~е не разлф{ују од рукоnиС9- и цртежа оства
рених у обичним земаљским условима. 

с. к. 

Brzo promenljiva zvezda 

Pulsirajuca promenljiva zvezda, sa' izuzetno 
kratkim periodom blla је pronadena и sazvezdu Mi
kroskopa. Nju је pronasao juznoafricki astronom 
Ј. Carms. Za vreme fotoelektricnog merenja tog ob
jekta on је konstatovao njegove rapidne promene. 

Perioda te zvezde iznosi 96,7 minuta, а velicina 
se menja и intervalи od 9.28 do 9.60. 

Samo dve zvezde sи do sada poznate sa kracom 
periodom. То sи: SX 'Feniksa, sa periodom od 79,1 
m~nиta i СУ Vodolije 87,9 minиta. Carmsova zvezda· 
ima oznakи HD 199757, а koordinate su јој: 20h 
57m,3 i 42°51'. Koordinate sи date и odnosu na ероhи 
1950.0. 

»Sky and Telescope«, 
Јиn 1960, Vol. XXI No. 6. 

Dragoslav Eksinger. 
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Potpuno pomracenje Sunca od 15.II 1961. 
Snimio Filipin Ivica, Split. 

Stari Rimljani su imali sedamnaest naziva za 
~elove dana 
Kako Rimljani nisu imali casovnike koji Ьi poka

zivali fiksira.ne ';sate, oni sи priЬegli odredivanjи 
delova dana i noci роmоси .naziva koje sи atriЬиirali 
pojedinim momentima obdanice i noci. 

Rimljani sи posedovali vodene, pescane i sun
cane casovnike koji sи merili vreme, ali ga nisи i 
obelezavali. . 

Delovi dana i noci sи Ьili: 
Ante lиcein = pred svetloscи (oko 6 casova иju

tro). Dilиcиlum, oko 7,30 ujиtro. Mane, vreme oko 
8-9 · casova. Ad meridiem, od 10 · do 11. Meridies, 
tacno 12 casova. De meridie, oko 13 casova i kasnije. 
Sиprema, oko 16-17. Vespera, oko 18 casova. Cre
pиscиlиm, oko 18-19 casova. Prima face, и 20 ca
sova. Concиblиm, 21 cas. Nox intempesta, 22 casa. 
Ad mediam noctem, 23 casa. Media nox, 24 Ш о 
casova. De_ media nocte, od 1-2 ијиtrо. Galliciniиm, 
3 casa ијиtrо i Conticinium, a.d 4-5 ијиtrо. 

Treba objasniti latinska znacenja pojedinih na
ziva. Dilиcиlиm је vreme kada se razdanjиje и sи
mama i gajevima. Mane znaci jutro, rano. Ad meri
dies, ka podnevи. Meridies, podne. De meridie, od 
podneva. Sиprema, vreme kada se Sunce primice 
zalaskи. Vespera, ve~e. Crepиscиlum, sиmrak. Prima 
face, vreme kada se pale svetla. Concublиm, vreme 
odlaska na pocinak. Ovo svedoci da је gro Rirnljana 
isao rano na spavanje. Nox intempesta, duboka noc. 
Ad mediam noctem, ka ponoci. Media nox, ponoc, 
De media nocte, od ponoci, Gallicinium, vi'eme kada 
peva petao i Conticiniиm, praskozorje. 

Dragoslav Eksinger. 

Eksperimentalni »Raketni pojas« koji је 1·azvilo pre
duzece Bel vec је uspesno isproban и skokovima 
probnih »pilota« na rastojanju vise desetina metara. 
On је primenjen и jednom americkom manevru pri 

pojedinacnom prelasku manjih prepreka. 

т 
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Najveci teleskop Evrope. - Na Krimskom polu
ostrvu, u SSSR, postavljen је rtedavno reflektor 
precnika .. 260 crn. ,Qgledalo је izradeno od stakla te
zine 5 tona. 2izna daljina objektiva је 10 metara. 
Pokretni delovi teleskopa teze 62 tone. . 

Ovaj instrument је treci reflektor na svetu. 
Ispred njega su reflekt.ori n:a Mont Palomaru i na 
Opservatoriji Lik. 

т. f) . 

nрви rлобус .МесеЦа. - Крајем прошле године, 
пет стотина година nосле сТВараља првог глобуса 
нашеэе'Мље, у лабораторИји московског плане:арија 
направљен је први гЛобус Месеца. Као · што Је по-

знато, све. до недавно се Ме·сечев глобус није могао 
наnравити из простог разлога што нисмо знали како 
изгледа друга страна нашег природног сателита, 
коју нам он никада не показује. Тек сада, захва
љујуЋи снимцима друге · сртане Месеца учињених 
фотографским камерама са једне од совјетских 
космичких ракета, може се . направити целокупни 
rлобус нашег најближег суседа у васиони. 

· · Први Месечев глобус дело је сарадње управ
ника мо{::ковског . планетарија В. В. Базикина" астро
номас Цветова и мајстора Тјуљајева. На фотографији 
видимо мајстора Тјуљајева за време последљих ра
дова на првом глобусу Месеца. То је сада један 
од најинтересантнијих експоната московског плане.

'l<арија . 
с. к. 

Promene orblte koinete Oterma 

Kometu Oterma је pronasla Liza Oterma, astro
nom sa ! opservatorije Тиrkи и Finskoj, 27. marta 
1943. Ova kometa је ро mnogo сети nalik na asteroid, 
izиzev maglicastog izgleda koji odaje da је posredi 
kometa. 

Kometa Oterma је vidljiva . svake godine kada је 
Ьlizи opozicije, sto se retko dogada kada је и pitanjи 
kometa. Njena orblta је bezmalo krиzna i vrlo Ьliska 
Jupiterovoj orblti. Njena revolиcija iznosi 7.9 godina. 

Godine 1963. kometa се · proci Ьlizи Jиpitera, na 
svega 14,5 miliona kilometara. Тај sиsret се ozblljno 
da poremeti njenи риtаnји. Prognoza о promeni 
pиtanje је zainteresovala В . . Marsdena sa Jel.ske Op
servatorije. On је pocev od elemenata za 1958. koje : је 
izveo Р. Herget, racиnao роmоси najmodernijih ele}t
tronskih masina sve poremecaj.e do 1966., иzevsi и 
obzir иticaj ·Vehere, Zemlje, . Marsa, ·Jиpitera i Sa
ttirna na . kometи Oterma. • : 

Rezиltati su ovi: u prvoj polovini 1963. doci се 
· do znatnih ' pertиrbacija kometske .pиtanje i njenih 
elemenata, .Jj~kscentri9nost . pиtanje се porasti sa 0.25 
na 0.34.i· .peti}ieiska .daljina: се se povecati sa 3.0 а. ј. 
na 5.1 а. ј.; vreme obllaska oko Sиnca postaje za 
skoro 14 godina · dиze. Prividna velicina се se spи
·stiti na 20. 

~>Sky and Telescope«, 
Avgиst 1961 • . Vol. XXII, No. 2. 

Dragoslav Eksinger. 

Sa dvanaestog medunarodnog astronautickog 
kongresa 

ODNOS PREMA LJUDIMA DRUGIH PLANETA 

Strani novinari о diskusiji jugosZovenskog deZegata 

Dopisnik agencije UPI (Jиnajted pres informejsn), 
prateci rad XII rriedиnarodnog astronaиtickog ko~
gresa и Vasingtonи, · napisao је 4:. o~tob.ra sled~cu 
vest, · kоји је prenela njegova agenc1Ja 1 kози sи ob]a
vili mnogi svetski listovi: 

»Jedan jиgoslovenski pravni strиcnjak izjavio 
је јисе da stanovnistvo Zemlje · mora d.a se pr.ipr~mi 
za odbranи Ш da miroljиblvo saraduзe sa l]иd1ma 
na drиgim planetama. 

On је zatrazio da se postigne medиnarodni spora
zиm о vasionskim zakonima i kontroli u dvostrиkom 
ciljи - postizanje mira na Zemlji i zauzimanje je
dinstvenog svetskog fronta prema svim blcima na 
koja se moze naici и vasioni. . . . . . . . 

· Ovaj predlog j;:юdned је MihajlO Sm1rnov, IZ. Beq:
grada, na XII medиnardtlnom . astrortaиtickoni kon~ 
gresи. Smirnov, koji је predsednik Medи.narodnog 
institиta za vasionsko pravo, predsedavao ]е kolok
·vijиmи о »zakonima vasione«;, koji је odrzan и ve~i 
sa kongresom. : 

»Ne znamo na kakvu vrstи. blca cemo naici и va
sioni - rekao је . Smirnov. Mozda cemo tamo naci 
·ziva Ыса koja mozda imajи svojи sopstvenu civiliza
cijи i svoj sopstvenf stepen kиlture i ekonoinsk.og . i 
politickog razvoja. Mi se zbog toga moramo. щed1-
niti da bi se sиocili sa· ovim ljиdima sa drиg1h pl~
neta ne samo da blsmo se zastitili, vec takode i da 
Ьismo . se pripremili da preиzmemo rukovodecи иlogu 
и vasioni и slисаји da је ovim zivim Ьicima na pla
netama potrebna nasa pomoc i nase rиkovodstvo; « 

Smirnov је predlozio da se prihvati pravilo da 
se »Sa zivim blcima na planetama i. d~ugirq ne~eskiЖ:П 
telima mora postиpati na osnovu рrшс1ра риnе 1 reci
procne jednakosti«. · 

Ево ·како веmтаЧки сателит обилази Земљу. 

Наставник Артур EnepcOtн у Клам:т фолсу, У 
Ореrону, у САД, направио је .мали инстру~ент по
МО'ћу којег на најочигледнИЈИ начин обЈашљава 
својим ђацима законе ~ретаља вештачких сателита 
око Земље. Док се куглица, која представља ·• ве
Штачки сателит, креће по · својој · путаљи, иаtiод . ~е 
се окреће глобус. Једва приметна писаљка" КОЈа 

представља антену с::ателита, црта путању сателита 
над земљином nовршином. На • овај начин у~еници 
најбрже схвате зашто оателит надлеће поЈедине 
крајеве, а друге · не итд. На Еперсоновом ~нстру-: 
менту се може представити кретаље било коЈеГ по; 
стојећег или за:мишљеног вештачког сате~ита. д 
би било занимљивије, из мале куrлице ко]а пред
ставља сателит излећу звуци ,,бип · .. .- биn · · · 
бип .. . " Глобус око осе и сателит· на путањи no
кpehe електрични мотор наnона 110 волти. 

с. к. 
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О siЬirskom meteoritu. - V. G. Fesenkov i Е. L. 
Krinov pisи и Vesnikи Akademije naиka SSSR · о naj
novijim istrazivanjima о poreklи siblrskog, tиngи
skog meteorita od 30 јиnа 1908. 

Od 1927 do 1939 mesto pada щeteorita ispitivao 
је Kиlik. On је .pretpostavio .da ovaj meteorit pri
pada grиpi zeleznih dzinovs,kih щeteorita i da pod 
povrsinom terena ima i de setotonskih Ьlokova. Ка
snije se ispostavilo . da је ovaj щeteorski pad ·prilicrю 
ko~pleksan proЬlem. 

Sistematsko ispitivanje terena pocelo је .ponovo 
1958 god. Ekspedicionи ekipи sacinjavali sи ро jedan 
astronom, geolog, petrograf, fizicar, hemicar i dva 
geohemicara. 

Jos је Kиlik primetio da је oboreno drvece na 
povrsini kruga od 10 km. Pad drveca Ьiо је radija
lan. 1937 i 1938 iz aviona sи snimali teren i na osnovи 
toga sи иtvrdili da sи 30 јиnа 1908 и atmosferi iznad 
ov,ih delova Ьile . najrnanje tri eksplozije. Tako nastp.li 
иdarni_'talas~ · pok9siЏ sи · d;rv~c~, <;>Ьisli Zemljinи loptи 
i prouzrpko:v~Џ zemljotrese. Prema merenjim(l Pots- . 
darns~~ . · ops~rvatorije ovi talasi 'pros·tirali "sи se :ца •. 
oko ' 5:......_6 . .hilj~џia ·metara !znad .. nivoa mora. Poreme:. 
c~ji ·sи ·. nast~Ц. ·1 .и · .,!Jlagn~tp.om . роlји Zemlje~ · Sltni 
delqvi .. oyog. e~splodi;ranog neb.e~kog · tela .formirali su: 
4~1?-e;li. ,s~oj ·~ atmosferi . i' dve pedelje ' posle .dogadaja 
st1g11 ·· na zapa'dnи оЬаlи SAD. · Ovaj · pescani оЬ1аk · 
proиzrokovao је smanjenje Sиncevog zracenja i opste 
atmosfersko »Ьledilo«. Ovo se osecalo do septembra 
1908. Telo koje moze sve to da proиzrokuje treba da 
ima najmanje milion tona. 

Novija ispiЏvanja роkаzији · da је za vreme pada 
siblrskog met~orit~, iz pravca sиprothog od Sиnca, 
иsla и gornje sl0jeve atmosfere (и dиzini sve do Ir
ske, а, ро sirini do jиznih krajeva Francиske) fina, 
rastresita .materija; imala је · neprekj:dan spektar i 

. иmnogome је povecala povrsinski sjaj nocnog neba: 
и ovoj oЬlasti, od 30 јиnа · do· 1 јиlа, nije bllo noci! 
Ne treba sиmnjati da је ovaj oЬlak pripadao siblr
skom meteoritи. Jasno је da је ovo kosmicko te1o 
imalo ogromnи energijи i masи. Masa se procenjиje 
na vise miliona tona, а energija na 102s erga (= 27x10t3 

kilova~casova) ... u .c.eџtralnoj oЬlasti pada me.teorita 
' nije bilo ' .ostec.e.nja terena, niti . sи ostali delici mete-
orita. · · · · · ·. 
· ' Od 195:8· .''do 1960 izvrsena је -v~se риtа analiza 

f :zeщljiSta:. · Samq na nekim mestima , је bllo mogиce 
·., :·pronaci vrlo . malц kolic.inи -kиglica magnetita i sili

kata (precnika r.eda 30--40 mikrona} ko]i sи, mozda, 
:pstaci meteorita . . Najnovija metёoritska . posr:цatranja 
, роk,аzији da ovakve ktfglice nastajи onda kad se po-
vrsiџski . slojevi meteorskog tela · istope, nadиvaju i 

,. prskajц .~ to ti slисаји kp.d meteor jиri и atmosferi 
: : kosmic~om :brzinorJ1. Ovako formirane kapljice pre
.. · tvore ~е ·~ ~иglice i padaju na Zemljи. · : 

. Ispitivanje pиtanje ovog .meteorita pokazиje da 
: је ovo · t~1o jtifil() ogromnщn :Ьrzinom prema Zemlji, 
·, 1z praycCi supr()tn()g .kretanjи · Zemlje . . Jedino koinete 
_imaju t~kvo · kretanj~: .Meteori se krecu и istom .sme-

. rи kao i .Zemlja.' .z~to se pretpostavlja da је · р.ојаvи 
' 30 јиnа }90~ proиzrokovala neka kometa ko]a је pala 

na Zemlju. · · · : · . 
.Sibirski . meteorЏ, koji. је mozda Ыо jezgro ko-

·~ .m~te) nije . se .s(istojao .od vecih delova koji su tnogli 
·stici do . povrsine . Z~ml1e. Izgleda da · је .to Ьјо gиst, 
kompaktan · 6Ьlak, prasiџe.. koji se raspao иsled velikog 
otpora nase · atmosfere.. Ovo kosmicko telo imalo је 

, .i .rep .. •' ' · -· · · 
. Ove · pr~tpostav~e treь·a jps potpиnije dokazati .. 
.. Zato. је Akademija · naиka SSSR odlиcila da u leto 

1961 ·posalje jednЏ ~omplekshli ekspedicijи. Ovoj · ро
. javi s~ daje jzиzetna yaznost, jer Ьi to bio .prvi ·slи

caj da: је . konstatovan· pad · komete na Zemlju. 
Poslednjih godina mnoge grupe i pojedinci sи 

роsе~Ш ovo mesto i vrsili samostalna posmatranja. 
Тэ,kо је jedna grиpa 1959 godine postavila sebl zada
tak da dokaze da · је ova pojava nastala: posle atom
ske eksplozije. j~dnog interplanetarnog vasionskog 
broda. Vrseria sи ispitivanja radioaktivnosti · terena, 
ali nisи goblveni pozitivni .rezиltati. Interplanetarne 
rakete. iz proslosti zive samo и fantasticnim roma
nima - kazи aиtori ovog Clanka. 

т. f). 

Uspeh fotografske sekcije VI beogradske gimnazije 

Sesta beogradska gimnazija organizovala је ma
sovnи eks.kиrzijи и Nis и ciljи posmatranja potpиnog 
pomraceщ.a Sиnca 15. februara 1961. Ucestvovalo је 
240 daka 1 4 profesora. Fotografska sekcija skole, pod 
rukovodstvom Mihaila Ilica, stud. fizike, иspesno је 
obavila snimanje pojave. · 

Prilazemo ovde dva snimka М. Ilica sa fotoapa
rэtom Altix-X, objektiv Trioplan (Meyer-Optik), 
svetlosne jacine 1 : 2. 9 i zizne daljine 50 mm. Upo
treЬljen film 24 х 36 mm, Kodak LX, osetljivosti 
21/10 Dina. 

Pri snimanjи delimicnog pomracenja koriscena је 
Ьle.nda 2.9 i crveni filtar Agfa· 8 sa ekspozicijom 1/25 
sek. Snimci su preeksponirani. Kod snimanja korone 
Ьila је Ьlenda 5.6 i ekspozicija 1/50 odnosno 1/100 
sek, bez filtra. 

Slika 1 prikazиje izgled korone и sredini pomra
cenja. Slika 2 иzeta је pred svrsetak totaliteta. Na 
snimkи se zapaza korona pred formiranje dijamant-
skog prstena. · · · · 

Red. 

Tablica za odre4ivanje dana u nedelji. - L. Sa
harovskij predlaze sledeci . nacin odredivanja dana и 
nedelji. Datиm је, recimo, 9 maj 1945. То treba razblti 
na pet delova: 1) stolece (1900), 2) desete godine (40), 
3) godine (5), 4) mesec (maj) i 5) dan и mesecи (9). 
Iz taЬlice se иzimajи vrednosti k za prve cetiri grupe, 
i zatim se ove vrednosti sablrajи sa brojem dana и 
mesecи. Tako doblveni broj treba podeliti sa 7, i osta
tak daje podatke о danи и nedelji (0 - nedelja, 1 -
ponedeljak, 2 - иtorak, 3 - sreda, 4 - ·cetvrtak, 5 

petak, 6 - sиbota). 

TaЬlica izgleda ovako : 
~ 

~ ~ ~ ·u · ~ 
~ 

...., ~ '+"'> ~ 

о 
~ ;t; ~ .... 
11;) 11;) 'tj ...., ~ о ~ о rneseci k tf.) 'tj О) 't3 О) 

1500; 1900 оо 0;6 90 о jan., okt. о 
40 1; 7 1; 6 maj 1 

1400; 1800 80 2 30 7 avg., (febr.) 2 
3;8 70 2;8 febr, mart, nov. 3 

1700; 2100 20 9 3;9 јиn 4 
60 4 10 4 sept., dec. 5 

1600; 2000 5 50 5 apr, јиl, (jan) 6 

Pri . koriscenjи ove taЬlice treba voditi racиna о 
sledecem: а) godine blrati iz one kolone koja pripada 
desetogodisnjim vrednostima, Ь) kod prestиpnih go
dina janиar i febrиar ·sи и zagradama, с) za stoleca 
koja ovde nisи data, vrednost k se nalazi na taj nacin 
da se stoleca и taЬlicama . povecavajи Ш smanjиjи 
za 400, 800, 1200, itd. · 
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Primer: naci koji је Ыо dan u sedmici 9 maja 
1945. 

Desete godine (40) 
Godine (5) 
Mesec (maj) 
Dan u mesecu (9) 

k= 1 
k= 6 

-k= 1 
9 

Zblr 17 
17 podeljeno sa 7 daje ostatak 3, sto znaci da је 9 
maja 1945 blla sreda. 

(»Bjuletenj VAGO«) 

ВАСИОНСКО ОГЛЕДАЛО 

Mo~yhuocт да се .м.ењају вре . .м.е и к.л.и.м.а 

r. v. 

Сви досадашњи вештачки . сатели-rи - од 
"Спутљика I" до васиоНских бродова Гагарина и 
Титова - само су први кораци у програму астро
наутике. У догледној будуhности можемо очекивати 
да на небу угледамо вештачке сателите великих 
размера са веома значајним и замашним задацима. 
Највећи од свих вештачких сателита, који би моГао 
бити саграђен, биће такозвано В а rC И О Н С К О 
о г л е да л о. То he бити вештЗIЧКи месец који ће 
веОма снажно утицати на живот људи. Први је о 
љему говорио 'један од пионира астронаутике и 
"отаца" ракетне технике Херман Оберт. 

Како ће изгледати и чему ће служити тај џи
новски вештачхи сателит? 

Васионско огледало слично је малом ручном 
огледалцу које 'Неки живахан дечко користи да би 
љиме ухватио Сунчеве эраке и одразио их на тава
нацу собе. Разлика између ручног огледала и све
мирског огледала је само у величини. 

Када љуЈЏ1 буду пожелели да саграде огледало 
у васиони, мораће сав материјал да понесу са Зем-

. ље помоћу великих ракетниХ пројектила. Први Про
јекТил полетеће на жељену висину где ће постићи 
брзину од око 8.000 метара у секунди. У том тре
нутку он ће постати сателит Земље. При тој брзИtНи, 
наиме, изје~ачује се центрифуга:лна сила, која 
настаје приликом кретаља пројектила, оа привлач
ном силом наше планете. Због тога ракета неће 
моћи нити да оде од Земље, а неће моћи ни да падне 
на љу. Остаће да кружи око ље. · 

Једини терет овакве · ракете биће велика колИ
чина челичне ужади. У ствари, ова ужад ће бити 
намотана на ракету као конац око калема. Ако при
силимо ракету да се окреће око саме себе (око своје 
осе) ова ужад ће се почети одмотавати и рашириће 
се далеко у Васиону. Ако на исто место доведемо 
још не-колико сличних ракета, радници обучени у 
васионска одела моћи ће исплести огромну мрежу, 
чије ће свако оканце имати пречник од неколико 
стотина или хиљада метара. Помоћу неколико дру
гих ракетних пројектила можемо на исту висину 
донети танке алуминијумске листове савијене "у 
трубу". Радници ће сваки такав лист развити ира
запети га у неко од оканаца на џй.новској мрежи. 
Када сва оканца буду испуљена, добићемо огромно 
огледало које ће се, одређеном брзином и на врло 
велиirој висини. кретати око Земље. 

Пошто ће сваки алуминијумски. листић бити 
још на Земљи добро углачан, цело васионско огле
дало биће веома глатко ц сјајно. Од љега ће се 
одбија~ Сунчеви зраци као од најбољег огледала. 

NeoЫcan bolid 

Na Saharskom Atlasu (nadmorske v1sшe 1300 
metara) posmatrao је 3. juna ove godine R. Futaully 
jedan neoblcan bolid. Ovaj se pojavio u 20 casova i 
45 minuta Svetskog Vremena izmedu 1.1. i Л. Velikih 
Kola. Воја mu је blla crveno narandzasta, veliki pri
vidni precnik, oko 1/4 Meseca, sa jako sjajnim tra
gom, prividne velicine minus 5 ili minus 6. Кretao se 
veoma lagano, 7 do 8 sekundi. Bolid је eksplodirao 
bezsumno i izgublo se na oko 5° iznad Castora i 
Polluksa. 

»L' Astronomie«, 1961/V 

Ове- зраке ћемо управити IJa било коју тачку Земље 
-- исТо онако као што сваки дечак мо1Ке помоћу 
свог огледалца управити сноо СунчевиХ зрака на 
зид куће или, ако је неваљао, некоме У. очи. 

Израчунато је да би се m>моћу васионског 
огледала, чији · би пречник био нешто већи од сто 
километара, са површином од око· 12.000 квадратних 
километара, могла обасјати на површини · Земље 
покрајина са површином од 5.500 квадратних кило
метара. То је мањ~ ОД површине Шумадије Или, 
отприлике, као величина Срема. 

То значи да помоћу ва.сионскоr огледала . мо
жемо на површини целог Срема, или било које 
друrе покрајине сличџе величине, ноћ претворити 
у ·Дан. УколЏо би Ову покрајину васионским огле
да:Лом обасјаЈiи дању, ту би Сунчево светло било 
много јаче тако да ' би температура почела расти. 
Ако би то, на приме-р, учинили зими, при темпера
тури од /НУЛа степе-нИ Целзијусевих, тада би се тем
пература попела на 20 или 30 · степени и - завла

дало би лето. 
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Тешх:оћа изzрадње и опаспости од 
васиоиско~ оz.л.еда.л.а 

Приликом разматраља овакве употребе васион
ског огледала . морамо озбиљно водити рачуна 0 
добро nознатоЈ чиљеници из метеоро·логије. Ако 
загре~амо ваздух над неком територијом он постаје 
топлиЈи, а тиме и лакши. Он ће почети да се диже 
увис, а на љегово место долааиће хладније ваздУШ
не масе са стране. Тако ће настати ветар. 

То значи да помоћу васионског огледала мо
жемо изаз~вати ветар. Ако· завлада суша, а нема 
ветрова КОЈИ би донели облаке са океана моћи ћемо 
помоћу васионског огледала изазвати ве;ар ·који ће 
то !чинити. На тај начин можемо спречит·~ сушу и 
изазвати кишу у пустиљама. Пустиље ће постати 
плодне. 

Ако запазимо да ће са неког места почети да 
дУВа ветар, на пример кошава или бура моћи ћемо 
загреваlf;>ем те покрајине изазвати диза~е ваздуш~ 
них маса увис -- и тако спречити да оне у облику 
буре или ко"шаве кре11::1у над површином земље. Као 
што видимо, помоћу васионског огледала моћи ћемо 
не само изазивати, него и спречавати ветар. 

Помоћу васионског огледала моћи ћемо топити 
ледењаке на. високи~ планинама и ледене санте на 
океанима КОЈе ометаЈу пловидбу. Снег и лед у поје
диним поларним крајевима. моћи ћемо Оl!'опити тако 
да ће бродови безбедно и лако пловити. 

То су са~о 1неке од великих користи које ће 
нам пружити васионско огледало ако буде сагра
ђено. Прорачуни које је извео научник Херман 
Оберт показују да је вЗЈсионс.ко огледњло остварљив 
проЈекат, иако ће љегова изградља дуго трајати · _ 
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неколико година. Ипак, има озбиљних 
који сумљају У остварљивост такво!!' прој~аучника 
налазе •низ техничких потешко·ћа КОЈ·е ~" та. Они 

' ne отежати 
или потпуно онемогућити изградљу васионског 
огледала. Има стручљака који кажу да ћ 
моhи саградити васионско огледало али да ећ људи 
изазвати озби,:ьне реп~ркусије, ако 'се- на било е к~~ 
начин употреои. И наЈмања грешка приликом љ~
гове прим: ен е мо'ж:е довести до изненадних ол ·а 
и другим метеоролошких катастрофа. Грешком Ј'~и 
зло•намерно, сужавањем снопа одра:жених су.н~евих 
зрака са васионског огледала може се толико пов _ 
~ати температура на обасјаној површини да ц:о 
Један град може бити просто спржен. Због тога ће 
~зград~а васионског огледала и љегова каснија 
употреоа морати бити под међународном контролом 
Све одлуке о усмераваљу васионског огледала мо~ 
рэће доносити цео штаб научника раЗЋих струка 
после озбиљних студија. . 

· Да ли се васионско огледало уопште може 
градити, да ли ће се градити и како ће се употре
бити - то су одлуке које ће . донети научници и 
инжиљери, који данас још седе, као ђаци, у школ-
си:им клупама. · 

Можда ће неко, као ~ајтежи аргуменат против 
изградље васионског огледала; изнети фа,н·rастичну 
скупоћу такво·г потхвата. Одговарајући таквим 
скептиц~ма Херман Оберт је израчу.нао да би из
градља Једног великог васионског огледала, када 
би д~нас започела, коштала око две и · по до· три 
милиЈарде долара- мање него што годишље троше 
за наор.ужаље поједине велике силе. 

Стевап Корда 

У Ј АНУ АРУ, ФЕБРУАРУ И МАРТУ 1962. 

Месечев·е мене 

Мена Април Мај 

d ь · m d h 
Млад Месец 4 20 45 4 5 
Прва четврт 11 20 51 11 13 
Пун Месец 20 1 34 19 15 
Посл. четврт 27 14 оо 26 20 

Планете 

m d 
25 2 
45 10 
32 18 
06 25 

Јун 

h 
14 
7 
3 
о 

m 
27 
22 
03 
43 

М еркур - У априлу пролази кроз положај горље 
конјункције са Сунце-м. Није видљив до нај
веће источне елонгације 13. V .. Око овог датума 

/ 
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1.V/I ~ 

С.л.. :1. Прив~дпа путања Меркура у одиосу па Суице 
( 0) :и лииизу западиоz хоризоита у трепутку за.л.аза 
Cyu~a . (испрекидаиа .л.ииија Hs-Hn) у тро.Аtесе'Ч.ју 
апр~л-зуи .1962. Ј:!стакпути су по.л.ожаји Меркурових 
кои.зуюсцща, uaзвettux е.л.оиzација и nо'Ч.етии по.л.о
жаз (1. IV). Стрелице N и W дају оријеитацију цр
тежа при 'Че.м.у ова друzа; својо.м. дужипо.м., пред
ставља ве.л.и'Чиuу и с.м.ер привидпо~ дпевиоz кре-

тања иебеске сфере за 1h. 

види се увече над северозападним хоризонтом 
(сл. Ч· Залази . око 21h на азимуту 125о. Пла
нета Је мирног сјаја 0.5 привидне величине и 
пречника 7".8. ПQСле овога Меркур се привидно 
:rрибли_жава Сунцу те је већ 7. VI у дољој кон
~У.НКЦИЈИ. Остаје невидљив .до последљих дана 
ЈУНа када се, пред највећу заnадну елонгацију 
1. VII, може посмат~ати пред сам излаз Сунца. 

C.rt. 2. Про.м.еие привидио~ пре'Ч.uика и фазе Beuepe 
од 1.IV до 1. VII 1962. 

Beuepa - Већ поче'Dком троме~ечја може се видети: 
источно од тек зашлог Су;нца као "Вечерљача". 
~рвих да~а априла залаЗи око воm, а крајем 
ЈУна око 13Qm после Сунца. Пред,ња:чећи у од
носу на Сунце у привидном геоцентрич.ном кре
таљу, В ен ера пролази сазвежђа: Рибе, Овна 
Вика, Близанца и Рака. Како нам се планет~ 
истовремено и постепеоно приближава, привидни 

пречник јој расте од 10".3 на 14".2; а сјај о·д 
-3.4 на --3.5 привидних величина. Венера је у 
фази између "пуне" и "прве четврти" (сл. 2.). 

1 
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Марс - Привидно пролазећи · из сазвежђа Водолије 
у Рибе, а затим у Овна, Марс споро заостаје за: 
Сунцем, повећава своју деклинацију и излази 
све раније у другој половини ноћи: око 4h зоm '. 
почетком априла, а око 1h 10m крајем јуна. Како 
је још увек удаљен од Земље преко 292 мили
она К.м., Марс не повећава Свој привидни преч
ник преко 2".4 а сјај задржава на нивоу 1.4 при
видне величине. 

Јупитер - То1юм тромесечја је директан у сазвеж-
ђу Водолије. Излази све раниј'е у току ноћи: 

i. IV у 4h oom 
1. v 2 17 
1. VI О 2З 

1. VII 22 29 
Растојање од нас до Јупитера се смањује те 
привидни пречник: планете расте од З1".9 на 
40".9, а сјај од -1.6 'На -2.2 привидне величине. 

Сатури - У сазвежђу је Јарца. До 22. маја је ди
ректан а затим, пред опозицију, ретроградан 
до краја тромесечја: Излази све раније (око 
Зh 1. IV, а око 21h ЗО. VI) тако да је крајем јуна 
практично видљив током целе ноћи. ТИХ дана 
је привидни щ)ечник планете 16".4 док је ве
лика оса привидне елипсе Сатурнова прстена 
41".З а мала 12".6. Посматра-ч са Земље види 
северну страну Сатурнова прстена. 

Ypau - Налази се у сазвежђу Лава. 

Појаве у Сунчеву систему 

d h 
Апр. 2 ОО Јупитер 0°.5 северно од Месеца 

З ОО Марс 2° северно од Месеца 

Мај 

В 2З Венера В0 северно од Месеца 
14 19 Уран 0°.2 јуЖно ' од Меееца 
15 ОО Окултација Регулуса 
16 ОЗ Меркур у горњо] конјункцији са Суrнцем 
21 - Лириди; трајање 2 дана · ' 
27 22 Сатурн 0°.8 јужно од Месеца 
29 16 Јупитер 1° северно од Месеца 

1 · 20 Марс З0 северно од Месеца 
4 - АкваридИ; трајање 10 дана 
4 16 Уран у застоју 
6 ОО Венера В0 северно од Месеца 
6 01 Алдебара:Н 1° јужно од Месеца 

Појаве код Јупитерових сателита у јуну 19·62. 

· РР = почетак пролаза, SP = свршетак про
лаза, РО = почетак окултације, SO = свршетак 
окултације, ·РЕ = почетак помрачења (еклипсе} и 
SE = свршетак помрачења. 

1 1 
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1 1 

!-< ro 
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ф = 1%1 )1 ф = 1%1 
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"' >-. ! =: 

"' 11) 11) 

1 1 

!-< Ћ' ~ 
1 1 

!-< Ћ' "' о. ~ ~ 

~ ~ u ~ ~ ~ u ~ 

lh m hm 
1 

6 1 17 IП SP 2З о ов IV SE 
6 1 22 IV РЕ 2З 1 05 I SP 
7 о З9 I рр 2З 23 06 IП so 

. 8 о iв I so 2В о З2 п РР . 
16 о 17 п РЕ з о 041 I РР 
18 о 46 п SP 30 2З 26 - III РО 
22 о 22 I РЕ 30 24 17 I so 

1--Ј 

Е --• -+-f 
CJl.. З. Појаве код Јупитерових сателита током jyua 
1962. Са по два слова обеЈl.ежеие су та~ке UJI.U zpyne 
бJl.ucкux та~ака у који~а -се ~ozy пос~трати одzо
варајуhе nојаве. Ри,м,скu бројеви. одzоварају редпо.м. 

броју сателита. · · 

Положаји Јупитерових сателита у јуну 1962. 

Таблица даје распоред Јупитерових сателита у 
односу на диск планете сваки дан у 1h. Кад је број 
изостављен, одговарајући сателит се налази иза 
Јуцитера. 

w .. диск Е \ Датум 1 W .. диск . . .. 
1' 

6 '19 Венера 6° северно од Алдебарана 
12 02 Уран 0°.5 јужно од Месеца 

1 
2 
з 
4 
в 
6 
7 
8 
9 

432 ... 1 16 431 ... 1.· 

Јун 

1З 2З Меркур у највећој елонгацији: 22° Е 
22 10 СаТурн у застоју 
2В 04 Сатурн 00.6 јуЖно од Месеца 
26 16 · Меркур у застој у 
27 . ОВ Јуnитер 2° северно од Месеца 
ЗО 16 Марс 4° северно 'од Месеца · 

· 5 04 . Венера 4° северно од Месеца 
7 09 Меркур у дољој конјункцији са Сунцем · 
8 11 Уран 00.8 јужно од Месеца 

11 20 Венера ·. В0 јужно од По.Лукса 
19 09 Меркур у засгоју 
21 22 Почетак лета _ 
28 -·' Дракониди; трајање В дана 
29 19 Алдебара/Н 1° јужно од · Месеца 
.ЗО 07 Меркур 0°.8 северно од Месеца 

/ 

10 
11 
12 
1З 
14 
15 

41З ... 2 
4 ... 132 

412 ... з 
42 ... 1З 

41З ... 2 
. 3 .. . 142 
З2 ... 4 
31 ... 4 

... 1З24 
12 ... 34 
2 ... 134 
1 ... 324 
з ... 124 

321 ... 4 

17 4 ... . З12 
18 412 ... з 
19 42 .. ~ 1З 
20 41 ... З2 
21 43 .. . 12 
22 3421 ... 
2З З42 .1. 
24 .3.142 
25 . 1 ... 2З4 
26 2 ... 1З4 
27 1 ... 2З4 
28 з ... 124 
29 З21 ... 4 
ЗQ 32 ... 14 

А. Ћ. Куби~е.л.а 

ВАСИОНА, часопис за астрономију и астронаутику. Издају Астрономско дРУ'ПТВО "Руђер 
Бошковић'' и Астронаутичко друштво ВСЈ, уз сарадњу Астрономске секције Природословноr 
друштва из Љубљане, Астрономске секције Хрватског Природословног друштв~ из Заrреба 
и Астрономског клуба при Народном универзитету у Сарајеву. -Излази 4 пута годишње. 
Годишња претплата 300 дИн., поједини број 75 дин. Чланови Астрономскоr и Асi'Р,Онаутичкоr 
цруштва добијају часопис бесплатно. - Ученици свих школа могу користити колективну 
преТплату: четири ученика који се учлане у једном -од два Друштва, уз снижену чланарину 
од по 60 дин. годишње, добијају заједнички један комплет. - Власник и издавач Астро
номско друштво "Руђер Бошковић". Уредништво и администрација: Београд, Волrина~ 7. 
Претплату слати у :к:орист рачуна број 101-2Q:-3-48 - Штампа Војно штампарско пре-

дузеће, Београд. 
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RAKEТNI MOTOR SA CVRS1,IM GORIVOM 

~~ketпi moto~i па cv~~t·a goriv~ .Pretstavljajи sve ozЪiljnije takmace motorima па 
е ne pogoпs е таtепзе. Na sltct је prikazaп prevoz jedпog val'kasto 

cvrstog raketnog gori~a proizve~en~g и predиzeeu Tajokol. N jegov 1е pregniS:~Т::вe~~ 
а radi se t па таzvtзапзи segmerr-ata precпika 610 ст ~ vise. 

HJUZOV JONSKI MOTOR 

Ifjи~ov joпski motor и radи.- Ovaj motor razvijeп za americkи NASA-и rad' 
cesttcama el~~enta cezijuma i ·razvija potisak oko 50 grama. U bиdиenosti red~iJ: 
se da се sluz.ttt za роgоп medиplanetпih Ъrodova do daljih planeta Sиncevdgpsistema. 
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POPOL:NI SONCNI MRK ,15.11 
r - SEl: = 8!_1 42,9m 

\Foto Geodetska. e~kipa iz LjџЬlf~ne, 

Instrumept »Dagor« · 1:7,7, f=360 mm. 

Agfa-color, С. N. ).7. ~k~~ozic!ja!: 4 sec. 

(V, str, 107) 

/ ' 


	Vasiona 1958-1961_Page_001
	Vasiona 1958-1961_Page_002
	Vasiona 1958-1961_Page_003
	Vasiona 1958-1961_Page_004
	Vasiona 1958-1961_Page_005
	Vasiona 1958-1961_Page_006
	Vasiona 1958-1961_Page_007
	Vasiona 1958-1961_Page_008
	Vasiona 1958-1961_Page_009
	Vasiona 1958-1961_Page_010
	Vasiona 1958-1961_Page_011
	Vasiona 1958-1961_Page_012
	Vasiona 1958-1961_Page_013
	Vasiona 1958-1961_Page_014
	Vasiona 1958-1961_Page_015
	Vasiona 1958-1961_Page_016
	Vasiona 1958-1961_Page_017
	Vasiona 1958-1961_Page_018
	Vasiona 1958-1961_Page_019
	Vasiona 1958-1961_Page_020
	Vasiona 1958-1961_Page_021
	Vasiona 1958-1961_Page_022
	Vasiona 1958-1961_Page_023
	Vasiona 1958-1961_Page_024
	Vasiona 1958-1961_Page_025
	Vasiona 1958-1961_Page_026
	Vasiona 1958-1961_Page_027
	Vasiona 1958-1961_Page_028
	Vasiona 1958-1961_Page_029
	Vasiona 1958-1961_Page_030
	Vasiona 1958-1961_Page_031
	Vasiona 1958-1961_Page_032
	Vasiona 1958-1961_Page_033
	Vasiona 1958-1961_Page_034
	Vasiona 1958-1961_Page_035
	Vasiona 1958-1961_Page_036
	Vasiona 1958-1961_Page_037
	Vasiona 1958-1961_Page_038
	Vasiona 1958-1961_Page_039
	Vasiona 1958-1961_Page_040
	Vasiona 1958-1961_Page_041
	Vasiona 1958-1961_Page_042
	Vasiona 1958-1961_Page_043
	Vasiona 1958-1961_Page_044
	Vasiona 1958-1961_Page_045
	Vasiona 1958-1961_Page_046
	Vasiona 1958-1961_Page_047
	Vasiona 1958-1961_Page_048
	Vasiona 1958-1961_Page_049
	Vasiona 1958-1961_Page_050
	Vasiona 1958-1961_Page_051
	Vasiona 1958-1961_Page_052
	Vasiona 1958-1961_Page_053
	Vasiona 1958-1961_Page_054
	Vasiona 1958-1961_Page_055
	Vasiona 1958-1961_Page_056
	Vasiona 1958-1961_Page_057
	Vasiona 1958-1961_Page_058
	Vasiona 1958-1961_Page_059
	Vasiona 1958-1961_Page_060
	Vasiona 1958-1961_Page_061
	Vasiona 1958-1961_Page_062
	Vasiona 1958-1961_Page_063
	Vasiona 1958-1961_Page_064
	Vasiona 1958-1961_Page_065
	Vasiona 1958-1961_Page_066
	Vasiona 1958-1961_Page_067
	Vasiona 1958-1961_Page_068
	Vasiona 1958-1961_Page_069
	Vasiona 1958-1961_Page_070
	Vasiona 1958-1961_Page_071
	Vasiona 1958-1961_Page_072
	Vasiona 1958-1961_Page_073
	Vasiona 1958-1961_Page_074
	Vasiona 1958-1961_Page_075
	Vasiona 1958-1961_Page_076
	Vasiona 1958-1961_Page_077
	Vasiona 1958-1961_Page_078
	Vasiona 1958-1961_Page_079
	Vasiona 1958-1961_Page_080
	Vasiona 1958-1961_Page_081
	Vasiona 1958-1961_Page_082
	Vasiona 1958-1961_Page_083
	Vasiona 1958-1961_Page_084
	Vasiona 1958-1961_Page_085
	Vasiona 1958-1961_Page_086
	Vasiona 1958-1961_Page_087
	Vasiona 1958-1961_Page_088
	Vasiona 1958-1961_Page_089
	Vasiona 1958-1961_Page_090
	Vasiona 1958-1961_Page_091
	Vasiona 1958-1961_Page_092
	Vasiona 1958-1961_Page_093
	Vasiona 1958-1961_Page_094
	Vasiona 1958-1961_Page_095
	Vasiona 1958-1961_Page_096
	Vasiona 1958-1961_Page_097
	Vasiona 1958-1961_Page_098
	Vasiona 1958-1961_Page_099
	Vasiona 1958-1961_Page_100
	Vasiona 1958-1961_Page_101
	Vasiona 1958-1961_Page_102
	Vasiona 1958-1961_Page_103
	Vasiona 1958-1961_Page_104
	Vasiona 1958-1961_Page_105
	Vasiona 1958-1961_Page_106
	Vasiona 1958-1961_Page_107
	Vasiona 1958-1961_Page_108
	Vasiona 1958-1961_Page_109
	Vasiona 1958-1961_Page_110
	Vasiona 1958-1961_Page_111
	Vasiona 1958-1961_Page_112
	Vasiona 1958-1961_Page_113
	Vasiona 1958-1961_Page_114
	Vasiona 1958-1961_Page_115
	Vasiona 1958-1961_Page_116
	Vasiona 1958-1961_Page_117
	Vasiona 1958-1961_Page_118
	Vasiona 1958-1961_Page_119
	Vasiona 1958-1961_Page_120
	Vasiona 1958-1961_Page_121
	Vasiona 1958-1961_Page_122
	Vasiona 1958-1961_Page_123
	Vasiona 1958-1961_Page_124
	Vasiona 1958-1961_Page_125
	Vasiona 1958-1961_Page_126
	Vasiona 1958-1961_Page_127
	Vasiona 1958-1961_Page_128
	Vasiona 1958-1961_Page_129
	Vasiona 1958-1961_Page_130
	Vasiona 1958-1961_Page_131
	Vasiona 1958-1961_Page_132
	Vasiona 1958-1961_Page_133
	Vasiona 1958-1961_Page_134
	Vasiona 1958-1961_Page_135
	Vasiona 1958-1961_Page_136
	Vasiona 1958-1961_Page_137
	Vasiona 1958-1961_Page_138
	Vasiona 1958-1961_Page_139
	Vasiona 1958-1961_Page_140
	Vasiona 1958-1961_Page_141
	Vasiona 1958-1961_Page_142
	Vasiona 1958-1961_Page_143
	Vasiona 1958-1961_Page_144
	Vasiona 1958-1961_Page_145
	Vasiona 1958-1961_Page_146
	Vasiona 1958-1961_Page_147
	Vasiona 1958-1961_Page_148
	Vasiona 1958-1961_Page_149
	Vasiona 1958-1961_Page_150
	Vasiona 1958-1961_Page_151
	Vasiona 1958-1961_Page_152
	Vasiona 1958-1961_Page_153
	Vasiona 1958-1961_Page_154
	Vasiona 1958-1961_Page_155
	Vasiona 1958-1961_Page_156
	Vasiona 1958-1961_Page_157
	Vasiona 1958-1961_Page_158
	Vasiona 1958-1961_Page_159
	Vasiona 1958-1961_Page_160
	Vasiona 1958-1961_Page_161
	Vasiona 1958-1961_Page_162
	Vasiona 1958-1961_Page_163
	Vasiona 1958-1961_Page_164
	Vasiona 1958-1961_Page_165
	Vasiona 1958-1961_Page_166
	Vasiona 1958-1961_Page_167
	Vasiona 1958-1961_Page_168
	Vasiona 1958-1961_Page_169
	Vasiona 1958-1961_Page_170
	Vasiona 1958-1961_Page_171
	Vasiona 1958-1961_Page_172
	Vasiona 1958-1961_Page_173
	Vasiona 1958-1961_Page_174
	Vasiona 1958-1961_Page_175
	Vasiona 1958-1961_Page_176
	Vasiona 1958-1961_Page_177
	Vasiona 1958-1961_Page_178
	Vasiona 1958-1961_Page_179
	Vasiona 1958-1961_Page_180
	Vasiona 1958-1961_Page_181
	Vasiona 1958-1961_Page_182
	Vasiona 1958-1961_Page_183
	Vasiona 1958-1961_Page_184
	Vasiona 1958-1961_Page_185
	Vasiona 1958-1961_Page_186
	Vasiona 1958-1961_Page_187
	Vasiona 1958-1961_Page_188
	Vasiona 1958-1961_Page_189
	Vasiona 1958-1961_Page_190
	Vasiona 1958-1961_Page_191
	Vasiona 1958-1961_Page_192
	Vasiona 1958-1961_Page_193
	Vasiona 1958-1961_Page_194
	Vasiona 1958-1961_Page_195
	Vasiona 1958-1961_Page_196
	Vasiona 1958-1961_Page_197
	Vasiona 1958-1961_Page_198
	Vasiona 1958-1961_Page_199
	Vasiona 1958-1961_Page_200
	Vasiona 1958-1961_Page_201
	Vasiona 1958-1961_Page_202
	Vasiona 1958-1961_Page_203
	Vasiona 1958-1961_Page_204
	Vasiona 1958-1961_Page_205
	Vasiona 1958-1961_Page_206
	Vasiona 1958-1961_Page_207
	Vasiona 1958-1961_Page_208
	Vasiona 1958-1961_Page_209
	Vasiona 1958-1961_Page_210
	Vasiona 1958-1961_Page_211
	Vasiona 1958-1961_Page_212
	Vasiona 1958-1961_Page_213
	Vasiona 1958-1961_Page_214
	Vasiona 1958-1961_Page_215
	Vasiona 1958-1961_Page_216
	Vasiona 1958-1961_Page_217
	Vasiona 1958-1961_Page_218
	Vasiona 1958-1961_Page_219
	Vasiona 1958-1961_Page_220
	Vasiona 1958-1961_Page_221
	Vasiona 1958-1961_Page_222
	Vasiona 1958-1961_Page_223
	Vasiona 1958-1961_Page_224
	Vasiona 1958-1961_Page_225
	Vasiona 1958-1961_Page_226
	Vasiona 1958-1961_Page_227
	Vasiona 1958-1961_Page_228
	Vasiona 1958-1961_Page_229
	Vasiona 1958-1961_Page_230
	Vasiona 1958-1961_Page_231
	Vasiona 1958-1961_Page_232
	Vasiona 1958-1961_Page_233
	Vasiona 1958-1961_Page_234
	Vasiona 1958-1961_Page_235
	Vasiona 1958-1961_Page_236
	Vasiona 1958-1961_Page_237
	Vasiona 1958-1961_Page_238
	Vasiona 1958-1961_Page_239
	Vasiona 1958-1961_Page_240
	Vasiona 1958-1961_Page_241
	Vasiona 1958-1961_Page_242
	Vasiona 1958-1961_Page_243
	Vasiona 1958-1961_Page_244
	Vasiona 1958-1961_Page_245
	Vasiona 1958-1961_Page_246
	Vasiona 1958-1961_Page_247
	Vasiona 1958-1961_Page_248
	Vasiona 1958-1961_Page_249
	Vasiona 1958-1961_Page_250
	Vasiona 1958-1961_Page_251
	Vasiona 1958-1961_Page_252
	Vasiona 1958-1961_Page_253
	Vasiona 1958-1961_Page_254
	Vasiona 1958-1961_Page_255
	Vasiona 1958-1961_Page_256
	Vasiona 1958-1961_Page_257
	Vasiona 1958-1961_Page_258
	Vasiona 1958-1961_Page_259
	Vasiona 1958-1961_Page_260
	Vasiona 1958-1961_Page_261
	Vasiona 1958-1961_Page_262
	Vasiona 1958-1961_Page_263
	Vasiona 1958-1961_Page_264
	Vasiona 1958-1961_Page_265
	Vasiona 1958-1961_Page_266
	Vasiona 1958-1961_Page_267
	Vasiona 1958-1961_Page_268
	Vasiona 1958-1961_Page_269
	Vasiona 1958-1961_Page_270
	Vasiona 1958-1961_Page_271
	Vasiona 1958-1961_Page_272
	Vasiona 1958-1961_Page_273
	Vasiona 1958-1961_Page_274
	Vasiona 1958-1961_Page_275
	Vasiona 1958-1961_Page_276
	Vasiona 1958-1961_Page_277
	Vasiona 1958-1961_Page_278
	Vasiona 1958-1961_Page_279
	Vasiona 1958-1961_Page_280
	Vasiona 1958-1961_Page_281
	Vasiona 1958-1961_Page_282
	Vasiona 1958-1961_Page_283

