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ВАСИ ОНА 
ЧАСОПИС ЗА АСТРОНОМИЈУ 

САДРЖАЈ ЗА ГОДИНЕ 

XXXII (1984) DO XXXV (1987) 

књща VIII 

Иэдање Асrрономскоr друштва "Руђер БошЈ,овић" 

Беоrрад, 1987. 
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ИЗДАВАЧКИ САВЕТ 

Академик TatoiiiИp АнђепиЬ, Ненад Јавковнli (председiОIЈС], Др Алексавдар Кубичела, Др Јелена МилО!радов-Турви, Июк. 
Аnекс:андар Поповиll (само у 1984.], Проф. Др БШКИА•Р Поnовиll, Мр Марија Попсо1Ь81<, Др Софија Саџаков, Др Ћ~ Те

леки (закључио са 1/1987.] , Проф. Др Бравиmав Ыeвapllllll 

' ' ' 
УРЕЋИВАЧКИ ОДЈ;>ОР 

(1984. .1987] 

Др Мвлав С. Двмнrријеввli, Ненад Јавковвli, Милан Јеличнli, Др Аnексавдар Куби'lеЈ18, Др Јелена МилО!радов- TypJIII, Рајко 

Пеtр<~вијевић, Др Душан Славиll/од 1985./, Др Ъорl)е Телеки /закључио са 1/1987./, АnекС31Щ1р Томиll, НвиОСIIав Чабриll, 

Владан Челебоиоввll, Проф. др БравиС1188 Ыеварлиll 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕдНИК 

1984 

Проф. Др Бравиmав Ь!еварлић 

о< • 1985-1987 

Др Милан с: Днмшрвјевиll 
. ~ .. , ... 

ПОМО11НИЦИ УРF..дникА 

1984 

Др Милан с. Двмнrрвјевd и Александар томи~~ 

1985-1987 

Аnексавдар Т 010111 и Владан Челебоноввli 

УРЕдНИК ДОДАТКА 

Нви0С1188 Чабриll 

САДРЖАЈ ПРИРЕДИО: 

ГоранС1811111 

llfraмna: НИI'РО ,,Прив~ npan~". БеО!рад, Мapuiana Бврјуsо .. 3-5. 
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САДРЖАЈ ' 

(Рим::хи број о3118чава rодииу кщавiiЬl. Арапi:ки mиачавају: rодииу, свеску и араиу . Слово Д и број иэа љеrа односе се ва 
додатак и љеrову паrивацију] · 

ЧЛАНЦИ: 

БЕРИЋ МИРОСЛАВ - Т1110 Брuе- од acrp011orиje 

до ааровомвје; xxxm, 85. s. 93. 
. ВУЛЕТИЋ МИЛАН - Иsневаl)еље DIIIO Xalllj 1СЈ81и; 

XXXIV, .~6, 3, 41. 
ДИМИТРИЈЕВИЋ С. МИЛАН- Урs;ХХХШ,М,5, 

87. ' 
- Јlрича о Париској оnСq~ваrорији; XXXIV,86,1-2, 

9. 
--·nрви асупјуrоmовевСКИЈаароtизичара; XXXIV, 

1-2,18. 
- Ј~ва посеrа БеО!радској опсервDОријв 1902.rщ.; 

XXXV,87,34,88. 
ДИМИ11'ИЈЕВИЋ-КI'СТИЋ СЛОБОДАНКА- Ос

врт ва прве аудевшсе даве аудеваtа ааро_. 

ва Филоюtсхом +aкymety Увивер:sиmа у БeOIJI• 
ду;ХХХП, 84, 5, 92. 

ДОХЧЕВИЋ Д. ЗОРАНА - Суnернова као спсмул• 

rop crвapllbl Сувчевоr сваема; XXXV ,87,2, 44. 
ЋУРИЫИЋ БРАНИСЛАВ - Кос:мнчко пmадввско 

Х-зр-; ХХХП, 84, 3, 48. 
ТIОКИЋ МИЛОРАд -Како је основана Опсерваю

рнја Велвке шкоnеу БеО!раду;ХХХV,87,1, 3. 
- Како су вабављеви ааровомс:киИВСiрумеЈПИ эа . 

Опсерваторију Велвке DDCone и Увиверэитnа 
Y~IA>:;~,87,3-4,91 . 

ЕМАНУЕЛ ПАВЛЕ - CeliaJьe на nрве даве аарон
омскоr друшtВа; ХХХП, 84, 5, 91. 

ЈАНЈСОВИЋ ВЛАДИМИР - Hctpaивllbl на nод

ручју народне IC1pOHOIOije;XXXIV, 86, 5, 9·1. 
ЈАНЈСОВИЋ Ћ. НЕЈЦЦ -Сп- о Халејевој кo

llml у Срба; XXXIV, 86, 3, 49. 
ЈЕЛИЧИЋ МИЛАН - П~есет rоднна Ааровомскоr 

дрУЈD1В8 ·~ БС1111К0виi\~;ХХХП, 84,1,1 . 
- VII 1111101онална конtеренцвја ааро-а )yrom• 

вије;ХХХ11,84,5, 94. 
- · Н3поаба "Ааровомско дрУЈD1110 ·~ Бошко

ввli"1934-19!14";ХХХП, 84, 5, 110. 
- Халејева комеrа; Макс Bont и Т81011Вр Aвl)enнll; 
ХХХШ,85,5,96. 

- Cro rоднна Ааровомске oncep88ropнje у Бе01Ј1• 
ду;ХХХV, 87,1,1. 

- · Провнэориа 8С1Ј10Нс.:к& и кеtеОроnошка oncep-
llllropнja у БеО!раду; 87, 3-4, 78. . 

ЈОВАНОВИЋ БОЖИДАР - О *ИВО1)' н раду про+. 

др. Бсюадара Поповdа nоводом ~-eceroro
ДIIIIIIЬIIЦe роl)еи.а; ХХХЩ 85, 1-2, 17. 

ЮВАНОВИЋ БОI'ИВОЈЕ - Ј<лааttнкција меrео
рнrа;ХХХП,84,1,14. 

КЛАРИЋ МАРИО - Прве ВОВОСIИ са Урава;ХХХЈУ, 
86,1-2,4. 

МИЈЮГРАдОВ-ТУРИН ЈЕЛЕНА ·- CEN А: rалак

снја каннбал; ХХХП, 84, 3, 45. 
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МИ1РОВИЋ МИОДРАГ, МИЛИЋЕВИЋ дРА1'011.УБ 

- На croroДIIIIIJЬIЩ)' освивања Аарономс:ке и меrео
рОЈЈошке OПI'ql8810pиje;XXXV, 87, 34, 57. 

НИНКОВИЋ СЛОБОдАН - Креtање Сунца ка ше
ксу;ХХХЈ1,84, 1,6. 

- ХЈХ rенералва ac)'IDП1IUia МеОувародне аароном-_ 

ске уније; XXXIV, 86, 5, 86. 
НОВАКОВНЋ МИЛАН - П0С11едњи ner "Чепенџсра"; 

XXXIV,86,1-2,1. 
ПЕЈОВИЋ БРАНКО- Планеtаријум - прmор у кос

мос;ххХП1,85,1-2,6. 
ПОПОВИЋ БОЖИДАР - Решавање корвк по корак 

:taroнerкe о n~ев011 добу ва Земљи; XXXV, 8 7 , 
3-4,107. 

ПОПОВИЋ ЗОРАН- 100 rоднва Меrеоропошке oo
l'qiB810pиje у БеО!раду;ХХХV, 87 34, 71 . 

- P&Doj мereoponOIIIje од Apиcrorena до anemna; 
XXXV,87.34,96. '• 

ПРОТИЋ-БЕИИЫЕК ВОЈИСЛАВА - hдаи век Ar,. 
тро-ске опсерваторије у БеО!раду; XXXV, ·8'7, 
34,64. 

РАЕ Ј., БРАIП' 1,1. Ц., Ф1'Ю1АН Л. Д., ЊУБЕРН Р Л. 

- · Халејева к~ н планови эа њено DOOI&tpaњe 
1986;ХХХП,84, 2, 25. 

РЕЪЕ ТУЛИО - Елеменrарни курс oiiiШ'e tеорије ре

лаrнвВОСЈИ; xxxm, 85, 3, 41. 
СКУЉАН ЮВАН- Супериова 011987А; ХХХУ, 

87, 2,42. 
СОНДИ ИВАН - Текunи с освртом на мопд8111Пе ; 
ХХХПЈ, 85, 5, 90. 

СТИПАНИЋ ЕРНЕСТ - Pyl)ep Б001Коввli у науци н 
+нлоюtијндавас;ХХХV,87,1, 7. 

ТЕЛЕКИ ЪОРЋЕ - Оаlив8Ье и деловање БеО!рад· 
скоr ааровомс:коr клуба "Pyy)ep .БоwковиЬ "195 1. 

· н 1952. rод.; ХХХП, 84, 3, 54. 
- Сецаlщес:еrоrодншљнца живоtа про+. Б. 111еварл

иllа;ХХХЩ85,1-2, 21 . 
ТОЛЧЕЉНИКОВА-МУРИ С. А., CAI,IAКOB С. -

Пулховска и БеО!радска опсерваrорвја; XXXV, 
3-4,100. 

ТОМИЋ АЛFЈССАЈЩАР - Први tелее:коn Аароиом
скоr дpymt88 "Pyy)ep Бошковвli";ХХХ11,84,2,32 . 

- Свечана академија DOBOДOII 50 !ОДНВI ДрушtВа; 
ХХХП,84,5,108 . 

- Pyl)ep Боwковнll и cnкpиlle Урава; XXX1V, 86, 1-2, 
6. 

ТОМИЋ АЛЕКСАНДАР, НИНКОВИЋ СЛОБОдАН 
- УШ вациоiWП',; кoн+epeiiiUija аароиома Jyrocna· 

вије;ХХХ1У,86,1-2, 16. 

ФР АIЩИСТИ ЈАРОСЛАВ - Опсерваrорвја Хурбано

во, цевtар эа поП)'лар1D8ЦНју aapoвOIIllje у Спо .. 
,.ој; XXXJI, 84, 2, 36. 
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ФООЛ СfАНИМИР - О облику, величини и прем
ераваЈЬу Земље; XXXV, 87, 1, 17. 

ЧЕЛЕБОНОВИЋ ВЛАдАН - Викоии, уви+икација 

ииrерuщија И IЬИЈОВ 3118'18ј 38 ас:rроtИЭю<у;ХХХПI, 
85, 1-2,1. 

- Ввови -вовијевеспt;ХХХIП,85,1-2,5 . 
- ~-.ц~rја ''Спејсшаmа";ХХХЈV, 8б , 1-2,3. 
- CygX-3: tycra эаrоиепса;ХХХЈV, 86, 3; "3. 

- ПлаиетолОIНiа:ипаксеlфе/lе;хххV,87,1,13. 
џинr АЛАIIIЕВИЋ ЉИЉАНА -Облаци и њихови 

основни об1UШИ;ХХХV,87, 3-4, 116. 
- 01Ј1И11Ке појаве на обл-а и мати; . XXXV, 

87,3-4,121 . 
IIIЕВАРЛИЋ БРАНИСЛАВ -Кратак исrоријат юу. 

чаваља С)'НЦ3 у свеtу и у нас (11; XXXIO, 85, 
1-2, 9. 

С11'УЧНИ ПРИЛОЗИ 

БАБИЋ ЛАдИСЛАВ -О низовима пр1UН118Щ1 у еу. 

ичевом atCRМY;XXXIV,86,1-2, 22. 
ЈАНIСОВИЋ Ћ.IIЕНАД- Јована Pajиlla спнс о комеm 

ОД 1769;ХХХ0,84,1, 9. 
- НеuпооРајнl\евомаmсуокомеrама;ХХХП, 84, 

2,34. 
ЮВАНОВИЋ БОРИВОЈЕ - Просrор и време као er· 

3ИСiеiЩИј811Ие tорме материје у tеорији Pyl)epa Бо
шковнl\а; ХХХП, 84, 3, 58. 

- Квашва сrања материје у tеорији Pyl)epa Бошков· 
нlla;XXXDI,85,1-2,14. 

- Једиисmеиа tеорија поља у tизици ђђера Бош· 
кoaнlla;XXXV,87, 2, 52. 

ПЕ'П'ОВИЋ Љ. ЗОРАН - Молекули у меl;узвеэдав· 

ом просrору 1 ri;XXXJV,86, 3, 46. 
- Молекули у меt)уэве:щаиом просrору (111; XXXJV, 

86, 5,87. 
ТАдИЋ МИЛУ11fН - Сtудевички суичаиици;ХХХIV, 

86, 1-2,13. 
ЧАБРИЋ НИНОСЛАВ- Одре!)ивање поnу;lреЧИИК8 

и KOOPIDIII8ta цев111а лика Сунца Ю1И Месеца са сн-
181К8 ; ХХХП,84,1,17. 

IIIИБЛ БРУIЮ - Иlщиреtаво рщџwо-о118Жање Сув· 
чевИЈбљескова III ;XXXJV,86, 3, 52. 

- Иидирекrно рщџwо-опажање СувqеВИЈ б-ова 
IIII ;XXXIV,86,5, 93. 

- Индирекrно рщџwо-опасање Сувчевю бљескова 
(IIII;XXXV,87 , 1,20. 

ПОСМА1РАЧКИ ПРИЛОЗИ И УПУТСfВА ЗА ПОСМА 1РАЊЕ 

ВЕРБИЋ СР'ЬАН - Корекција оцеве сјаја Јуцвrеро
вю појасева;ХХХЈV, 86, 3, 54. 

КУЉАНИЋ МЛАДЕНКО - Извјештај о проматра· 
њуокултацвјезвијщца СИ018Лава8. 5.1987. 
roд.;XXXV,87, 2, 55. 

МУМИНОВИЋМУХАМЕд,СfУПАРМИЛОРАд -
ПОСМ81рање Халејеве комеtе са Ас:tровомсi<е оп
серваторије у Сарајеву; ХХХЩ 85, 5, 98. 

ТАНАСИЈЕВИЋ ЗОРАН- П0СМ81Ј1ање oponasa Ме
ркура преко Сувчевоr диска, 13. 11 . 1986. rод.; 
XXXV,87,1 , 29. 

· ФОИОВИЋ.МАРИНО- Визуелно посматрање про
ме~ зве:ще S Sagittae;XXXШ, 85, 5, 99. 

ХХХ - ПОСМ81рање rpyne nera из вовоr циклуса 
Сувчеве акtИВиосrв; XXXJV, 86, 5, 110. 

ПРИЛОЗИ НАСТАВИ АСП'ОНОМИЈЕ 

БАТЕС СТЕВИЦА'- Сопсrвеио кретање звеэда;· 
XXXJV, 86,1-·2, 28. 

ЛУЈИЋ ВИОЛЕТА- Сувчева 8k11111Bocr; XXXJV,86, 
3, 58. 

ОСУЉАН ЮВАН - Хаблов -ои; XXXJV, 86, 5, 98. 

ТОДОРОВИЋ ВЕЛИ КРИСТИН - Фукоов оmе,ц; 
XXXID,85,1-2,25. 

ТОЉАГ А МАРИНКО - Сатурвовв прсrевови; XXXV, 
87, 1,24. 

ТОПЛАК НЕНАд - Пр181јева ас:tров01111је у И88И18Ц· 
ијв; npiiiiЦIIII ас:rровомс:коr одреОивања поэиције 

брода;ХХХП,84, 3,62 .. 
ТОМИЋ АЛЕКСАНДАР - ОдреОивање ЖН*е даљи

ве tелескопа и ytaOВRI димензија видвоr поља по

моllу С1111118К8 Суrща; ХХХО, 84, 1, 20. 

llt MEМOIUA&I 

ЈАНIСОВИЋ Ћ.IIЕНАД- Франо Симовнl\(1907-19841; 
XXXII,84, 2,41. 

- Фран д0101111Со у Беоrрацу; XXXV, 87, 2, 41 . 
ЈР-ЛИЧИЋ МИЈ1АН -Јован С1)'118р; XXXJV, 86, 1- 2, 

37. 
-Љубомир Паувовнii;ХХХЈV , 86,5,103. 
- Комемор8П1Вна се,циица посвеllеиа Ћор/ју Теnекијr, 

XXXV,87,2,37. 
МИКЕIIIИЋДРАГАН -Мap11111Pajn;XXXJV, 86; 5, 

Д33. 

- Јос:н+Самувловвч Ыкловскв; XXXV,87, 2,Д41. 

ПРОТИЋ Б. МИЛОРАд -ДOIIIIIIКo Фрав; XXXV,87, 
2, 39. 

РАНЗИНГЕР ПАВЛА "' Фрав Домвико 1 1903·19871 ; 
XXXV,87,2,38. 

САUАКОВ СОФИЈА- Др Ћорlје Теnекв;ХХХV,87 , 
2, 33. 

СТОЈКО В ПРЕДРАГ- Поводом СМЈ1111 Пола Двра-
1(8;ХХХIП,85,1-2, 31. 

IIIЕВАРЛИЋ БР АИИСЛАВ - Се11ање ва Ћорђа Те
лекија;ХХХV,87,2, 35. 
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НОВЕКЊИГЕ 

КУБИЧЕЛА АЛЕКСАНдАР - Томнl\ Аnексаидар : 
Асrрофотоrрафија; XXXU, 84, 1, 21. 

СИМОВЉЕВИЋ Л. ЈОВАН- Таrомир П. Aиljenнll: 

Увод у ~одввамику; ХХХО, 84, 2, 42. 
ТЕЛЕКИ ЋОРЋЕ -Б. Киnар: (tериаtрвrовомет-

рија з упорiбо в rеодезијв; ХХХО, 84, 2, 42. 
ТОМИЋ АЛЕКСАндАР -Златко Бј>..tтвнl\: Сувчаие 

уре; хххп. 84, 2, 42. 
- · E.Cnmaввii:Pyl)epБoшкoвиii;XXXID,85, 1-2, 
. 30. 

АСТРОНОМСКИ СОФТВЕР 

ВЕРБИЋ СРЂАН- 88sic проrрам за корекцнју сјаја 
Јупвrеровю појасева;ХХХЈV, 86, 3, 56. 

ЧАБРИЋ ЮIНОСЛАВ - Проrрам 38 рачување вебе· 
aorx екваrорскю коордвиата Сувца;ХХХО, 84, 
2,Д5 . 

.ЕФЕМЕРИдЕ 

ЧАБРИЋ НИНОСЛАВ - Ас:tровомске еtемервде 38 
1985 . rод.;ХХХП, 84, 4, 69. 

- Ас:tроиомске еtемервде за 1986. rод.; XXXIII, 85, 
4,65. 

- Проrрам за рачување +извчких коордвиата Сувца; 
XXXU,84,3,ДIO. . 

- 88sic проrрам 38 рвчување В3ЈЈ838, 38Л8S8 в ку~~NИ
нацијеиебескюtела;ХХХIП,85,1-2,23. 

- Ас:tроиомске еtемервде 3111987. roд.;XXXJV,86, 
4,65. 

- Ас:tровомске еtемервде381988.rод.;хххv, 87, 
5,129. 

ПРИЛОЗИ ЕФЕМЕРидАЩ 

ЈЕЛИЧИЋМИЛАН -Сумрацв; ХХХV,87,5,146. 

ЈЕЛИЧИЋ МИЛАН, МИКЕI:IИЋ ДРАгАН- Месије
ов каталоr; ХХХО, 84, 4, 83. 

ЮВАНОВИЋ ЉУБИIIIА .- Плавеrе Сувчевоr свm· 

ма ; ХХХ10,85,4,84. 

- CaremnиnnaиeтaCyвчeвorcilcmla;XXXIV, 86, 
4,82. 

ВЕСТИ ИЗ НAIIIE ЗЕМЉЕ 

ВИТОРОВИЋ ЗОРАН - ОмлЩЏ~ИСКа вс:tр~ивi:ОО. 
акдија 'Тнrовим путем 85";ХХХШ, 85, 5,103. 

ШfМИТРИЈЕВИЋ С. МИЈ1АН - 30 rодвва ас:rровом
ије у НовомСацу;ХХХ10,85,1-2, 38. 

- Са републичкоr семивара о иаm.и tизике; XXXII, 
85, 1-2, 39. 

ЈЕЛИЧИЋ МИЛАН -Жан КлЩ~ Пекер у Беоrрацу; 
XXXI1,84,1, 22. 

- Оаuщесет rодвва ~ота и рада акад-а Татом· 
ира Aиl)enиlla; ХХХП, 84, 2, 43. .. 

·.:. Оrворев ~еrат Јос:ипа Славевскоr;ХХХ11,84,2,43. 
- Директор "Спица" у Беоrрацу и Новом Сацу; 

ХХХП,84,5,116. 

- НарЩ~иа оцсерваторија у ПрiПDТНИИ;ХХХШ, 85, 
1-2,39. 

·. - Окrобарска llllrJIВДa rрада Беоrрада; XXXJV, 86, 5, 
106: 

- Семввар о настави ac:tpOBOIOije; XXXIV,86, 5,107. 
- Пре,цсrавиик "Цајса"у Беоrрацу;ХХХЈV, 86, 5, 

107. 
- Халејева комета виђена в у друrом прола:у, XXXIV, 

86,5,107. 

- И311mкба ас:rровомскоr nporp- "Наутвлус"; 
XXXJV. 86, 5, 108. 

- Александар Дероко в Халејева комета;ХХХW, 86, 
5,109. 

НИИКОВИЋ СЛОБОДАН - Vl вациоВ811Rа ков+ер
еицвја ас:rровома .lyrocnaввje;XXXO, 84,1, 23. 

ПУСf МАРКО - Ме/)уuродвв ас:rровомс:кв скуп IA· 
YC-85:XXXJV, 86,1-2, 34. 

ТОМИЋ АЛЕКСАНДАР - XXI савезна оюtра в tак· , 
-ње '11аука млац-"; xxxm, 85,5. 103. ' 

ФИЛИПОВИЋ МИРОСЛАВ - 0млЩЏtRс:ка ВС!ражи
вачка акција 'Тнrовим путем 84";ХХХП1,85,1-2, 
40. . 

ЧЕЛЕБОНОВИЋ ВЛАДАН - Наrрада ''38Dрије Бр-
квll"за 1983, rЩ~.;ХХХ0,84,1,23. 

- ГоД111111Ы1Ц8 Нилса Бора;ХХХ111,85, 5,104. 
- llarpaдa ''Зuајlвје Бркн11";ХХХШ,85,1-2,39 . 
- llмplщa ''Захарије Брвн11";ХХХШ,85, 5,103. 
- Друшrво за исrорију в tиnoootиjy науке в теuоасе; 

XXXJV,86, 5,109. 

ВЕСТИ ИЗ ДPYIIITBA 

БОЈИЋ З0Р АН - Tpellв беоrр1Щскв 8Сiр0Вомски ВИ· 
кевд;ХХХШ,85,5,101 . 

ЈЕЛИЧИЋ МИЛАН - Поклон Павла Емануела; 
XXXU,84,5,117. 

- . lleзaiaМieвa посета; ХХХIП, 85 , 5, 102. 
- Новиtелеасоп;ХХХШ,85,5,102. 
- Беџ Халејеве комеtе - поклон Друшrву; }CXXJV, 

86.1-2 •. ~.. • 
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КЛИЦИЋ JAOIA - Дpynt беоq>адаси асrроиомсжи 

викенд; ХХХП, 84,5,114. 

МИЛУ1ИНОВИЋ ДЕЈАН - Беоq>адски асrроиомаси 

викенд '86;XXXIV,86,5,104. 
ТОМИЋ АдЕКСАНдАР - Плакеrа покрета "Наука 

lm8дiiМ&" Jyr0C1188Rje Асrровомсжом дpywuy ''Ру-

ђер БODJI(oвиii"; XXXIV,86,1-2, 36. 
- В~ поезије у ПпанеЈаријуму ; ХХХIV,86,5,105 . 

- ДалеiСИ роl)ак Тихо Брuеа ва ifаропвој оп.:ерва-
rорији;ХХХIV,86,5,107 .. 

- Аиеrдоtе 10 *'18018 Дpywua; хххп. 84, 5. 117. 

fЮВОСТИ И БЕЛЕЫКЕ 

СуЈЩе, IDI8Jiete, cateJJIIIИ 

- Опсривеи лух OICO Неmува; ХХХШ,85,1-2 , 32. 
- Урвиовипрс:rеиови; ХХХП1,85,1-2,33. 
- Р13Депиица Qпурвовоr прс:rеиа;ХХХШ, 85,1-2, 

33. 
- О креruьу Трнrона;ХХХПl, 85, 1-2,33. 
- Десет rопвна без помр-ња Сунца; ХХХШ, 85, 1-

-2, 34. 
- Поmуно помра-.е Месеца 4. V 1985. rодине; 
ХХХЩ85,1-2, 35. 

- Уран - 1011еtЩев.е на помолу?; ХХХШ, 85 , 5, 
104. . 

- Помра~~е~Ы Плуrововоr al1eJDII8 Харона; XXXIV, · 
86,1-2,39. 

- П001е0 22. пиклус Сувчеве 11<1И11Иос:nt; XXXIV , 
86, 5, 110. 

- TeмвepiiiY}Ie на У рану и Неmуву; XXXIV, 86, 5, 
112. 

Комеrе , меrеорн, ас:rеронпв 

- О Халејевој ха.~~~; ХХХIП, 85, 1-2, 32. 
- К011е1е: рекордна 1983. rо,пвва; ХХХПl, 85 , 1-2, 

33. 
- Трн IНЉIДе IWIНI ппанеrа; ХХХIЦ 85, 1-2, 34. 
- Маnе планете 2244 Tecna н 2348 Mialxowital; 

XXXID. 85. 5. 105. 
- Немеsиспосrојн!;ХХХПI,85, 5, 106. 
- Марк Твеи н Хапејева к011е11; XXXIV, 86,1-2, 40. 
- Аспроипв 1Ш118НН по acrpoнayu.a Cнalcng•a; 

XXXIV, 86, 5,110. 
- Судар3емљенкомеrе;ХХХIV, 86,5,112. 

Эве:rде, 'УЈiервове, пуnсарн 

- У Беоrра.цу опсрнвена tрОјиа De:tЦa? ; XXXII, 84, 
2,44. 

- з-е од mxna; ХХХП, 84, 3, 66. 
- Први пуnсар вав Мneouюr nyu; ХХХП, 84, 3, 67. 
- Објекаt Кувано ; ХХХП, 84, 3, 67. 
- М.Љ. 'УЈ1ервовиr,ХХХЩ85 , 1-2, 37. 
- Мрки 1181)'-; ХХХПl, 85 . 3, 63 . 
- О пp8IIDIIDI око Bere;XXXDI, 85, 5,105 . 
- Нови11Шс:УвеРнове;ХХХIV,86, 1-2,38. 

Мneooat вуr, ranaxcнje,1<1113apR 

- Где 1<1183apR сnиују;ХХХП, 84, 3, 68. 
- ТрdиМаlепаиов oбnax;XXXIV,85; 1-2,35. 
- О jaty ranaxcвja у Девојци; ХХХIП, 85, 1-2, 35. 
- Гапаксвја која- вије С1дl)аспа; ХХХП1; 85,1-

-2, 36. 
- Бp3111<1113ap;XXXUI. 85, I-2, 37. 

- Да пн enнJIIII'IIIe rапакснје ПOCIIIjy од спнр111ВН1? ; 
XXXDI, 85 , 1-2, 36. 

- Мас:ивви 18110 Мne'lllor Цуtа;ХХХIП, 85 , 1-2,37. 
- Г8JIIXJИЧIQI дипоn; XXXDI, 85 , 3, 64. 
- Нови поmед на еволуцију ranaxcнja;XXXDI, 85, 

3, 64. 
- Најс:ј-Р!ији хваэар; XXXDI, 85, 3, 64. . 
- Гапакснја, )'!IIO'IIDIJ( промене пonapнrera Эемп,и-

иоr кarиemor поља; XXXIV, 86, 1-2, 40. · · 
- Најудаљенија ranaxcнja; XXXIV, 86. 3. 64. 
- E.nнrrni'IВe ranaxc:иje- хоп- ипи щnре? ;XXXIV, 

86, 5,111. 
Фнэнха 

- О уреl)ељу raa1111 с:ис:rема; ХХХП, 84, 2, 44. 
- О детекrор- rpi\ВИ18JUIOIIНI таnаса; ХХХП, 84, 

3,66. 
~ Појачан СПС; XXXIII, 85, 1-2, 32. 
- Нобепова наrрада за tнэнхУ за 1984. ; ХХХIЦ85, 

1-2, 31. 
- Има nн cnoбoдiDII хвархова? ;ХХХШ,85, 3, 63. 
- Рехордвиприn~щн; ХХХIV,86,1-2,38. 
- Највюпа поспuнуrа te1111epnypa; XXXIV, 86, 1-2, 

39. 
- Пеrавраа 1011ерахције?;ХХХIV,86, 3, 63. 

·- ПроверадруrоrЊ)'Пiовоr-ова; ХХХV, 87, 2, 
56. 

ODIII'IICН внсrрr-пн 

- ЦЦД нове aммyl\aoc:nt посrојdи1 mtecжona;XXXI, 
84, 1, 23. 

- Вепихн тепеасопн буцуfаносrи ; ХХХII, 84, 3, 68. 

Р11311о 

- Об811е11ЈR1ЫауторН11В; ХХХ11,84,1,24. 

- О tраицус:хом асrро-ом друuпву; ХХХЦ84, 
1,22. . 

- Поводом aqnн П. А . М. Днраха; ХХХIП, 85, 1-2, 
31 . 

- Иmpaaxa; XXXDI, 85,1-2, 40. 
- Меl)уНародвн СИIIПОЗНјум у Јеии; XXXIV, 86, 5, 111. 
- Поводом -aвlllbll Ј<ЈЬИrе ''Зви~е rоворе, acrp-

onorнja";XXXV , 87,1, 30. 
- П01111811Сk8 марко посаdlева rOДIIWIЬIIIOI РуОера 
Боwковнh; ХХХV, 87,1, 31. 

- Т811111 мuерија н неутрннн; XXXV, 87, 2, 56. 
- Недељховиll н асrрономасо друuпво; XXXV, 87, 

2, 55. 
- Чесnпха поводомс:поДЈ11111W1Це;ХХХ,87, 3-4,57. 

- Обавептње о Эборвику радова а1 Седме вациG-
. н&пне ко+Ренцнје асrровома Јуrоспавије;ХХХЈ, 
84,5,117. 
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л;(ЭАРЕВИЋ ОЛИВЕРА- Космос; XXXIV, 86, 5, 
to6~ 

- Etccnзa; XXXIV, 86, 5, 106. 
~ Млад Месеп; XXXIV, 86, S, 106. ... 

ПЕСМЕ: 

ЈОВАlЈОВИЋ БОРИВОЈЕ - Ода С)'ицу; XXXIV, 86, 
5.106. 

,. РИЧ АНдРИЈАНА- Ппаветаријум; XXXV,87, 1, 32. , 

J{OДATAit 

ПИСМА УРЕдНИIIIТВУ 

ТОМИЪ АдЕКСАНдАР - Јуrосповенс:хо q!JDeiii/Ьeo 
ље Хапејеве комеrе; XXXIV, 86, 5, д34. 

- Извешnј ~·~ за .щ;;ољ~ СИН118Ј< помр• 
-сувцаод30.0S. 1984. rоЦ,;ХХХП,84, 5, 
Д13. 

ХХХ- ПомрачењеСувца 04. 12. 1983 . rод.;ХХХП, 
84, 1,Д1. 

ХХХ -Најбољи СИН11ЦИ ПQIIP-or Сунца 30.05. '84 . . 
rод. ; хххп. 84, 2, Д6. 

ХХХ- Сшwа КIСИОпеје; ХХХП, 84, 3, 10. 
· ХХХ-С-IИ н 11 Пеј!сеја; ХХХIП, 85, 5, д23. 

ОдrОВОРИ НА ПИТАЊА 

ВЕРБИЋ СРЋАН - Најспабнја :sве:ща видљива teJ1Do 

сжопом ; ХХХП1, 85 , 5,д21. · : 
ВУЧИ11ЕВИ11 ЭОР АН - Caremnaca С1811111Џ1 "Јуrоо

nаввја";ХХХV,87,1,Д37. 

ЈАНКОВИЋ ВЈ1АдИМИР - Bnaundlн; XXXIV, 86, 
5,Д33. 

ЈЕЛИЧИ11 МИдАН - Кахо осиоваrн асrрономсхо др

упmiо?;ХХХП, 84,1,д2. 

- НабавКа хњиrа н Опре8 у Беоq>аду; ХХХП, 84, 
2,ДS. 

- Эапоспеље асrронома; ХХХП, 84, 3, д9. 
-Пионир 10; ХХХП, 84, 3,д9. 

- Преmпа111ИЦНIUWIОВИ; ХХХП1,85,1-2,Д17. 

- Ввдљнвосr Хапејеве хомеrе; ХХХПI, 85, 5, д21 . 

- Аtмек+ера ппавеrа ; ХХХШ, 85, 5, д22. 
· - Кв.ае; ХХХIV, 86, 3,д29 . 

- Оnс&зивав.е ; XXX1V, 86, 3, д29 . 
- Кљнrе о Ру0еру" Б01111<овнllу; XXXV, 87, 1, Д37. 

· - . Преаупве rопвие; XXXV, 87, 1, д38. 
- Редоввос:r "Вас:иове";ХХХV, 87, 2,Д42. 
МАРКОВИЋ аfЕЖАНА - С1УдНје ae~poвl*llje; 
XXXIV,86, 5,Д34. 

- Маааипнmкииа?;ХХХV,87,1,д38. 

- Револуција Фобоса; XXXV, 87, 2, Д41 . 
- Сувчев rораљ; XXXV, 87, 2, Д42 . 

МIIКЕЫf'I\ДРАГАН- Секувдарви 1р011111НЭ81; 
ХХХП1,85,1-2,Д17. 

- Мар111в Pajn; XXXIV, 86, 5, Д33. 

- Јоснt Самуипов11'111Iкповаси 11916-1985);XXXV, 
87,2,Д41 . 

ОСМАНБЕГОВИЋ АМИР-Од~ noJnUYДe 
брода;ХХХIV, 86, 3 , д29. 

РУСИН АдЕН - Allarepcкo ПOCIIIDJI&љe кеrеора; 
XXXIV,f!6, 1-2,Д25 . 

ТОМИ'I\ АдЕКслндАР - Процена nlвapЦIIIИIЩoвor 
ехс:повенrа ; XXXII, 84, 3. 

- IIpeaaowwьe tororPatвja н мо:сrова; ХХХП. 84, 
3, д9. 

- Тепеасоп за .. anipacy опсzрваrорију; ХХХШ, 85 , 
1-2 , д17. 

ЧАБРИЋ fИIОСЛАВ - Лнrерnура 10 e+-PIIДIIe 
aapoвl*llje; ХХХП, 84, 2, дs. 

ЧЕЈIЕБОНОВИЋ ВЛАдАН - Эаuпо су ппаиm: oк
pyrne?; ХХХIП, 85,5 , Д21 . 

ХХХ- Нови 311С1)'1111Н1< tнрме "Цајс"; XXXIV ,86, 3, 
д29. 

АС'П'ОНОМQ(И ПОТСЕПIНК 

ЈЕЈIИЧИЋ МИдАН - Morya је c:next8К11; XXXIV, 86, 
1-2,26. 

МАРКОВИЋ аfЕЖАНА - Ааровомске веаи nц • 
RЈ100юдвиа; ХХХV,87,2,Д42. . 

ЧАБРИЋ fИIОСЛАВ - Пoмpa'lelbl Сунца 30. 05. 

ЈЕЛИЧИЋ МИЛАН : XXXIV, 86, 3, ДЗО. 

1984. ~д.;Хххu, 84, 1,Д1 , . 
..·· 

- Проq>ам за pa'I)'JWЬe ве6ескиЈ ех8атораап коор
ДИВ1118 Сунца; хххп, 84, 2, дs . . 

- Проrрам эа рачување tiDR'IICitJ xoopдinuna t)'вца; 
XXXD, 84, 3, Д10. 

ЧЕЛЕБо.н<)ВИЋ ВЛАдАН i ХХХIV, 86, 3,Д31. 
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ОБАВЕ/IIТЕЊА: 

- Беоrрадсхи 8С1Ј>ОИомаси вике~~д 84; ХХХП, 84, 1, 
Д4. 

- "Човјек и с:вапtр" бр. 2 эа198З/84.;ХХХ11,84 , 1, 

Д4. 

- Садржај "Сuуриа" эа1940 . rод.;ХХХП,84,2,Д8 . 
- "Човјек и свемир" бр . З и бр . 4. 3183/84. ; ХХХП, 

84,2,Д8 . 
- 36орi'ИК радова Аарономсхоr друш1Ва Вараждии 

эа\98З . rод. ; ХХХП , 84, 2,Д8. 

- ''Чоајек и свемир" бр. S-6 31198З/84.;ХХХ11,84, 

З,Д\2. 

- Књиrа "Аароиомија, методе ПOCМIIIpiiJЫI и пр~ 

авuьа";ХХХП,84,3,Д\2. 
- VDI конrрес мata~IIIН'Щia. фиэичара и аароиома 

.Јуrославије ; xxxm. 85, 1-2. д18. 

- l!lпицови Ш1811еТ8ријуми;ХХХПI, 85,1-2,19. 
- Тепескопи ''Науtипус";ХХХШ,8~,1-2, 20. 
- Цене юдuьа Аароиомскоr друппва "Руђер Бош· 

ковиi\";ХХХШ,8S, 5, 23. 
- П семинар аароtн-е у Јуrос:ЈW~ији;ХХХШ, 86, 

3,Д31. 

- Нова J<IЬIII8: ''Комеrе ·сведоци npoшnocnt"; 
XXXIV,86, 3,Д32. 

- Bp-.da кар1а иella;XXXN, 86, 3, Д32. 
- СкуповиповццомсrоrодишЈЬИЦе;ХХХV,87, 1, 

Д39. 

- Беоrрадсхи actpOИOII(XII IIНКе!Щ 87;XXXV, 87, 1, 
Д39 . 

- Јесен.и курс: аароиомије за п0'1е111Иkе; XXXV, 87, 
2,Д44. 

НЕЧЕI:!ЉАНО ЋОI:!Е 

... 

- И311еиациа и nрерана acpr пуков1011<а К.К.; XXXV, 
87,2,Д43 . 

НАrРАдНИ ЗАдАТАК 

ХХХП,84,1,Д2; ХХХП,84, 2,Д8; ХХХП,84, З, 
' Дll; ХХХЩ8S, 1-2,Д\8; ХХХЩ8S, 5 , Д22; 

XXXIV,86,1-2,д27 ; XXXIV,86,3,Д30; XXXIV, 
86, S, Д36; ХХХV, 87 , 1,Д39;ХХХV, 87, 2, Д43 . 
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ПЕДЕСЕТ roДИIIA ACI'POBOMCК.Or ДРУШТВА ,,РУЋЕР ВОIПКОВИЋ" 

Милаи Јели-чиh 

Народна опсерваторија, Беоl'Рад 

122. априла 1984. иаврwава ,се 50 година nостојаља нашег Астроно.м'СКоr 
дpyurl'IВa. Овај ју6илеј, који . је редах за друпmва yomuтe у нашим крајевима, 

.rюво\Ц је IПЛаmtраЊу -разЈ:tИЧИrИХ акција у оrоку ове rодине као ои: иастаsку 
овог члаика. · 

Бео~ски Универзитет примио је иа С801М ~ИЈiозофскои фа!Ку.nтету 

1933. то.дине r.рупу сrуденаЩ која : је у овом: 8С'l'Р9НОМСКСИ и родо.iьубивом 

заносу оснозала А'Кадемско . астроном:ско дРУ'ШТВО Универзитета : у . БеоградУ. 
'Покретачи: Друui'11Ва бити су студенти Ћорђе Никопић, Павле · Емануел 

и Франо Сиi&:овић; Иако су Правила (Статут) Друшmа бим прИмљена од 

Ректора та у децембру 1933., из неких · разлоrа уручена су тек у npoлehe 1934. 
rодин.е, те је IО'СНИВачка окуmптина одРжана 22. ЗIПрИЈiа :исте године. У тиы 

првим rодинама одУШевљеља rљавни носиоци рщца -били су Ћорђе Ни.колиh 

(идејни творац :м.ноmх акција био је до одлаок.а у Француску 1937.), Ненад 
ЈUпtовић и Павле Ем:ацуел. 

Иако је пр8оК'11ИЧ'Н;О било у студентскям: рукама и без веhе nодРШКе са 

стране, Друштво је 1935. I'ОДИIНе покренуло·. "Сатурн'', IIIPBИ чacormc из астро• 

Н'ОМИ]е на cpn'Clro-xpвerl'CJШМ јmику, IКОdи ~е изпази.о 12 ill'y'1'a rодиwње. 

Збоr извесних неразумеваља и , тeWКIOha на · које су ;наилазили иа .Уни

верзитету, студенти оу уз а;.радљу Војина Ћуричића, уnравника Хипотек.а.рне 

банке, .reoдeoroкor ђенерала Стевана БошкоВ'Ића ои: астронома ~ Војислава 

Грујића и · Франа Домиика оонова'ЈIИ ван У:нивер.зитета ПОЧiе'l'КОМ: 1936., "Аiстро
ном:ск.о друштво''. Тако су у Београ:ду једно xpa'Nto време mютојала) два ас

'11ЮНОIМIСКа дРуштва са истим члаиозиtlа. Свој јуrосповенсхи карактер Астро

намско друштео је 1939;!/; ·го~е Ha1'ЛaowiO променом \НiаЗ:ИВа у Јуrосповенско 
астронОИско дРуmтао. · 

· У предРатнои раду чланова треба· посебно истаiћи рад на "Сатурну", 

који је за nу'НИХ 16 rОД"ИRа постојаља изашао у 7f}. броја ·(57 свезака) на 1'784 
страие. Уредници ,,Сатурна" били су: Ћорђе Нико.лић, \IU> Војислав Грујић :s 
Ненад ЈаЈ~Кови:ћ. Изпа,жењу "Сатурна'~ допринео је оrлак:им:а Банке Војин Ћури

чић, председник Друштва. Поред Поменутих чланова "Сатурну" су својим: ра~ 

довима доnринели Николај Абах:умов и др Стјепан · Мохоровичиh :из Загреба, 

Иrван · Томец из ;/Ъубљ'ЭЈНе, ~ Ypбair Тапија m Д·убравника, Ми:пУ'ПИН Радошео. 
виh, метеоропоr из БеогiЩЦа, · а к:а АС'I'РОiНОмоке опсерваtrорије у Бео!ГрадУ м:п~1 

астронам!И: др Фран() ДОМIИНКО, Миодраr Протић ои: Перо 'Вурковић. 

Чланови Дpyurma одржапи су .м:ноrа- поnуларна цредавања 1ИЗ астро

номије, наР!)'Ш'Ј'О 'Ворђе Ни!копиh, који се т811СоЬе иста.к.ао и поспуларисан>ем 

ове науке кроз- дневну штакпу. У · организацији · Друштва у БеоградУ одРжао 
је ~ nредаваља француски астронои Жав Бослер. Од <>СТаnих . аЈЩИја .по~ 
меиим:о уопешна · nосм:атрања· · ·и фаrо11Р8Фисаље · '8'еЈ1!ИКШ' nомраЈЧења Сунца 

1936 (Aaana) и nомрачења Месеца 1938 (Рак:овЈЩа), затим снимаље · ком:ете 
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Пелтије. Године 1937. у.спешно је ор- , . 
ганизована велика свеЧаносТ, · којом 
је <>бележен.о 150 година од смрти 

в~ликог · Дубр~ваЧк-ог астрdно;.iа Ру
ђера Бошковића (1711-1'787). 

"'У издању Друштва изашле су две 

кљиге, преводи Милорада Протића: 

"Звезде и аrоми" Артура Ед'ИНrrона 

и "Улога Француске . ;у . разв<>ју ма

тематике" . Ели Картана (.са nредго

вором математичара Михајлщ Петро

вића) 1941. · Џевад Јапковић 

За време :ОК)'IIЈације земље ра.д Југ-ословенског астроном~жог друштва 

био је · забрањен. Ар:IОИ!Ва !И 6ибЈ1ИоО'I'ека Друштва: .као и IНеопродате књиге Ј< 

.бројеви "Сатурна" пред рат ~ли су , се , у стану секретара . Југослове.нС'Коr 
астрономског друштва Ненцца Јанковића. Његов-ом б.ригом сав овај материјал 

је у· · ратнИIМ тодинама сачуван и nредат (ОiсИМ архиве, :која се и џ:нас налази 

'КОД њеrа) заједно са новчаном ~аоставШТИ!ЕЮМ (која је за ;време и после рата 

вођtЩа у банци) Астрономском :дrруштву "Руђер ~wк.овић~'. 

Рад Дру;штва био је прекинут у nериоду 1941. ___, . '~951 . "'У rодинама кон

солидације земље аст.роно!IIIСК:И рад у Б_еоrраду одвијао се на А{:Трономској 

опсерваторији, на Филозофском (Природн<Н>tатематиЧIКо:м) .Факул,т~, Српској 

академији !Наука и у.метНОС'IIи и ГеограФском !ИIНСТИту'l!У ЈНА. Астрономс:ким 

посматрањима и друl'им астрономсю1м радом .бавило се . и неколико љубитеља 

неба. Рад .-'lЮјединих астронома !ИЗ ових · у>етанов,а и љубитеља .астроноЮЧе .У 

ок.виру . . астрономског друштва - обновљен је покретањем Београдског астро
номскоr IК.Луба "Руђер :Рошко:вић". · Клуб су . . !IЮЮренули сrуденти . астрономије 
Ћорђе Те_леюи, Јован <ОимО!Вљевић, ~д'а!Р Кубичела . Њима• ~У ICe nри:кЉу
чи:ли, n<>ред QCTaJIOИX, и наш . ист.аКЈНУТи . асmоном !Перо _Ћурковиh . и њеrов од

ЛИЧЗIН уче.ни:к астрономије .!ИЗ официрокоr . логора . у Хам:елбургу .(!СР Не:мачка), 

проф. др Радован Данић, хирург. Иако се Клуб налазио у са!СТ~у ."'У.tq~уже;ња 

студеюф'а ПМФ он је био отворен за .све заинтерераване; пред!=е_днцк је бИо 
проф; др .Радован Давић. 

с. обзиром на стrрук'I'уру · .чланства и . ;на жељу . да Клуб . једног ·.да1На - nре

расте у астрономсК;О друшт;во јуrословенок;ог карактера, наредне -19:52. дошло 

. је д-о оснивања . АIСТрономског ,црушт;ва "Руђер · ·. Воwк<>вић". Др~во је . за 
територију делатности . имшло, НР Србију; адреса Друштв~ ·. био : је с;ан , .ПРо-
фесора Данић\i. .. ~ 

Жељу за об}Јављањ~ · издавачке делатности, кој а . се .. ~оч~ом .1952. 
помиње као потrре()а · за ~етањем . "б~·а", . чланови -<:у . QСТВарили. у . ·са
радњи са &rздухопловни:м са.везом . Југославије .(ВСЈ). Наиме, ДруШ'l'Во је 1963. 
rюмоr ло nри ОС!ВИВаљу АС'I'РQНаут.ичкаг .щруш'11ВЭ. . ВСЈ, .. •а за узврат .. }е .добило 

материјаЈЮНу IПомоћ да у . заједщщи са АсЏн~утичооим: друштаом пок.р~не .~a
oolnlиc 1И nра.во . на Ђ:<IРишhење IН!ЖЈОС просторија ВСЈ.· Тако .су . . ток-ом ;-1953. 
грдине штампа!{а прва · два броја ,,васионе~: , часописа -за астрономију и"ас'l'р_о-

наутику. . ·.· ., .,. . - ~ ·. ; 

·/ 
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др Ћорђе НИ'к<1лић 

(1908-19711) 
проф. др. Рс..~е>ван Данић 

t1893-1979) 
Перо М. Ћурковиh 

(1908-1981) 

з 

Сарадња са асrроНЭNТичарима била је врло :У'СПЈеiiШа до 1962, х:ада је 
престало Н;>ИХ<>во финансијско учешће, да би lQfП. године престало и формално 

учешће у. уређењу . часописо.ј. После,цњи астронаутичк:и nрилози у "Васиони" 

објављенtИ су '110К<IМ \1972. тодине, те је зarro одл.учен<1 да поч6в са l980. оо
дивом "Васиона" у иа,~у. буде само чaOOIIIиc за астрономиј;у. 

"Васиона" је за 31 ГОДИ!Ну пос'l'Ојања !ИЗашл~ у VII кљига, односно 122 
бројева (107 свехtка) на 3338 страна·, не рачунајући дода'I'Ке и щруге nрилоге. 

· "Васиона" · ј~ у·век окУПЈЪЗла најiВИше члшюва. · Са часОписом је сарађи-· 
вало више десеТ'ИНа аутора из земље и иностранства. "'УређиваЧКЈИ одбор имао 

је у.юуnн.о 40 чланоsс:.t. Међу члановима уреl)ивачких одбора свој-им радом 

истичу се уредницИ : Ненад Јанковић {ОО rоДИ!На), Перо 'Вурковић (2), др Је~ 
лепа · М.илоrр.а:дов-Турин (8) и проф. дР Бранислав Шеварлић, данашњи уре
АНИК- Поред уредника, прек<> 10 година на у.ређењу часопих:З. провеЛIИ су још: 
Милорад Протић, nроф. др Радован Да.н.ић, Стеван Корда' и инж. Драгутин 

'Кнежевић. Највише објављених радова у "Васиони" имају: инж. Драrутив 
Кнежевић Gаст.рон.аутИIКа), Перо 'ВуркО!Вић, nроф. др Радован Дан.иh, Драго-

слав ЕкСIИШ'ер и н·енад Ј'9В'Ковић. · 
дРУЈ\И важан да'I'ум у nоСЈzератноџ радУ Друштва је 12.0. децембар 1964 

године, . !Када је отворена Народна оП!Серваторија. Смештена је у адаiiiТИрану 

Деспотову кулу у Горњем градУ Беогрс..;цске тврђаве. Интересантно је да су 
многи rснОВIИ чланова нашег Друштва за подизаље Опсерва!I\О'РИ;]е и пре и 

после рата били везивани за Калемегдан. Са подизањем Народне опсервато

рије први пут су чланови Друштва добили стчлне просторије и посматрачку 

станицу. Места окупљања до тада су биле nросторије разЛ'ИЧИТих установа 

и СТЗ/НОВIИ пој еД~ИНаца. 

Са оснивањем Н~одне опсерваrорије и nојавом стаЈЮНО ~ослених рад
ника !Рад . ДруШ'l'iВiа добио је нове оквире 1И квалитет; он се на нею1. наЧИ'Н 

жmституционализова<1. ДpynrrВo је у 'l'OKY овог IПОСТојања има-ло више теле

окопа, који су били влаоништво 1.1ојединаца. &{Родна ОП!Серваторија имала · је 
на о.џојој тераси два: Цајс 110/2900 (поКЈЮон Астронqмоке опсерв.аrгорије) iИ 'I'е

леском Отвеј 100/1600 '(nоклон !ПРОфесора Данића), који ·de са реконструкци

јQМ tкуле 10клоњен са терасе 1978. rодине. ДpyurDВo је ове време n~ојања 
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имало библиотеку. Данас библиотека; Народне опсерваторије броји око 5000 
књиrа и cвeзlliКia различитих .пубЈ1'ИК&ДИја. На Народној аnсерв.ат.орији налази 

се још фоо-о.лабораторија, учооница са 50 !Места и сталн~ поставка изложбе 
астраноМСКЈИХ слика. 

Задатак Народне опсерваторије био је пре свеrа паnулариэација астро
номије. Сваке rоди.не на љој су одр~ани пролећии и јеоељи курс за по
чет.нике, к.оје је положило преко 200 чланова. Повремено су одржавани и спе
цијалистички хурсеви из астрономије. Из дневника пооматраЊ81 Народне оn

серваторије .види С.е да је !ИЗвршено преко 6000 посматраља различитих тела 

и појаВ~а~. 
Народну опсерваторију по овим основама посетило је преко 400.000 nо

сетилаца - nреко 250.000 са пљаhе~ЮЫ улазющом. Са IПУбЛИКОIМ се почело 
ра.цити половином \1965, а тераса Народне опсерваторије била је затворена 
збоr реконструкције 11.978. и 1979." године. 'Управющи ~Щро.~џ~е оосерваторије 
бил:и -су ПерО Ћурковиh, .nроф. др Радован Даииh, а сада · је Алеке.ан.цар 

Томиh. 
Подизаље Планетаријума је треhи велики успех чланова Астрономскоr 

друштва "Руђер Бошковиh" (nосле nокретаља часописа и подизаља Наро~пс 
опсерват.орије). у 18!К'11има Друштва планетаријуи се :пр.ви пут помиље ЈОШ 

1938. rодине, а на.бављен је заузимањем др)"l'а Ти'та 1966. rодине. Cмewтeti 
је у тек рестаурисани ДоЊ<n'РЩЦСКИ амам Тврђаве. Има 80 места - Мал.и 
Цајсов планетарију;м, 'Црве посетиоце прю&ИО је 11969. rодине, а з.аанич.но зе 
отворен 1970.. Те rоД'ИIНе nочели су са :посетама љегови rлавRИI rости, ученици 
беоrра:доких ОС'НОВНIИХ и средњих шоол.а. Планетаријум nocehyjy 1И ученици 
ван Беоrрада, затим IГрађави и студенти. ПЈЩНетаријум је до сада iЏОСети~о 
преко 200.000 посетилаца, иак:о !ИIМа у односу на посетиоце ЈЮШУ локаци;Ју. 

Највише ~Щ>едавања у :ње:м~у ~жали 'СУ ~'Р Тdмиh и МиЈ1'81И Ј еличиh. 
Друштво је у nослератном времену ИМЈа\ло више подружюща У различи

тим ;местима Србије: Новом Саду (која ~е кас.није nрерасла 'У Астрономске 
друштво "Нови Сад"), Краrујевцу, Сомбору, Сремок:ој !Митровици, Ваљеву, 
Старој I:Lавови ... које су се еремен.ом yrЗICИJie. 'У скл.адУ са зак:ОНС'КИИ п~е
нама Друш'Ј,1Во је 1979. тадине реrистровало с.воју делатност Щ територији rра
да Беоrрада. по.четком 1978. rоди;не cтaJLIIO заnослени на Народној опсервато
рији и Плаиетаријуму -су у складу с.а законским эаасll'евима формирали Радну 
заједшщу Друш'l'Ва. с обзиром на величину ·ПОСЈiова и на мала ~едства 
Радна заједница има недовољан број заЈПослених. КЏо моикроустанове Наро
дна опсерваторија и Планетаријум дају услуrе школама, дРуштао је nочет
ком 1984. добил.о статус друштвене орrаиизације; пр~ тоrа је било удружеље 

rрађоана. 
Ас11Рономско дpynrmo "Руђер Бош.ковиh" окупља :на11већи број дипло

мира.них астронома у Јуrославији, као и ОН'ИХ аутора који IИ'blajy ·астроном
ске радове. Иnllilt преко 1.000 чланова Друштва су љубитељи астрономиј~. 
науке која има нај:више одушевљених следбеника. Прву rpyny ЧЈЩ!IОВЗ . одли

ковало је ·релативно мало активно језrрю, а дpyr.f велика флуктуација члан-
С'l'Ва. 

У пОIСЈiератно;м nериоду би.ло је више акција. Међу њима се ИС'ЈIИЧе 

велика астроноиоко-iЩС'rронаутичка IИЗЛожба из 0.954. (екопонате су израдиљи 
Милорад ПРQ'11Ић и Љ~а Пауновиh). ИзЈЮжба је nосле Беоrрада била при
казцна и irрађаиим.а Новоr Сада, Сомбора (!где је било чак '1.000 постелаца), 

Суботице. . . Ту су још свечано обележавање 165 rодина од смрти Руђера 
Бошковиhа Ј952, затим юда•ваље карата северноr неба. '1.9157, 1968. и 1971 . . и. 
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броwу·ре. о ОО'l'Пуном nомрачељу_ Сунца . '1961, које је иначе уооешно посмат

рано са Хвара. 

У · орrанизацији Друштва 1'966. и . ·W611. одрж.ани ~У · семинарИ из ~тро

номије ·за предаваче у среДЈЫW шк~ама. Дуrоrо,щишње, зауЗимаље · Друштва 

~проф. дР Бранислф! Шеварлиh, дР Софија Саџа·к.щЈ, др ВасилИје Оскщьан); 

у · .. са;радњи са астрономским . устааовама у Беоrраду, за увођеље . астроноииј~ у 

школе уродило је пладоом. На :поnуЛiариз;щији цстроноыије, нарочито у бес-· 

. ку,hничка ;врем~ радило се одр~а~ањем : низа предаваља у различитим до-

иовима .културе, радни.чк:ии и народним ушmерзитетим!i, Шl\:Олама, предузе

hима, касарнама у Беоrраду и · друrим rрадови]\lа ·наше · земље, а затим кроз 

разЈI!Ичите дневне новиве и ·часощ~Се. - ту је заТИ!М рщц чланства .У Покрету 

"Нау.ку МЛа,IЈЈИiМа'', "Младим IИС'DраЖИВаЧИМiа" И"l\Ц. 
Тон . раду Друштва дава\Ли су љеrови орrаии. Ово1'6} пута !наведимо, и 

то редом, љихове најистакнутије чланове - председнике Друштва. Председ

ници Друштва у 1Iфедр8'ШЮм периоду били су Ћорђе Никстиh и Војин Ћури

чИll, а nосле рата проф. др Радован Даниh (15 година), проф. др Бранислав 

Шеварлиh, Перо Ћурковиh, Ненад Јанковиh, проф. др :SожиДар Поnовиh, 
:мр Зоран КНежевиh, nроф др Бранислав Шеварлиh (по дрУ'Ј.'И пут) и др Ми-
лан ДИШrrЈЩјевиh. · · · 

Ако некоr 11Реба међу чланОIВима посебио истаhи онда је то Ненад 

Јанковиh. 'У свих ОО rодина постојаља дРУшТва,· он је био један од најактив
нијих чланов;;.~ Наше Друштв.Q и Ненад Јанковић не моrу се замислити једно 
без дpyror. 

: , ·· .У разrрш{атој· деЛатНости Друштва пoМeily-m чланови уЧес'l'ВОвали · су и 
на· Друrё Нааtчин:е .к:Юји овде нису расветљенИ. · Ту је за~ цео ЋИз Чланова, : 
кози су :у · мноrобројне ПодУхвате Друuiтlва · такође уткали ·мноrо знаља, eнep
r~iJe · И -времеН!а. Да бисмО иање- DCJII\I)eПIИJIИ поМенимо 'jow 1НеЙ1е Ч.Ла.1юве ј·, то 
прво оне који су се учлаиил:и npe рата: вшiку Баљиh; пРоФ. др .Ћорђа Ба
сариhа, Аванти Бертота, СлОбодаш::у Дим:итријеВиh (nрва JireНa ;ципЛомирани 
~СТраном: · у нашој земљи),- Жозету Дра·rУтиноВиh, · Стевана · Р~ nроф. Др 
Станикира. Феиn.ла .. . ), а зa'I'Иil послератне' · ·академика Тет.омира : Анђелиhа , 
мр ЈеЛисавету А:рсеНијевић, · ГеоРгиЈа Бороцкоr, Мр ЫИодраrа Дачиhа; ·МарКа 
Гајиhа, дР Драrутина Ћуровиhа, Дра.rослава Ексинrера; ·· дР ·Мйлоша Зремекоr, 

Ми1iана Карића, Петра Кубичелу, Душана Лакиh~ др· Јована Лазовиnа, . мр: 
Милана Мијатова, Ружицу МитриноВиh, Марију МизДрак, · 'Умилну . М.уu.пiцки, 
мр Георrија П0111овиhа, :инж. Косту Оивчева, Јооипа . Сла·венсltОО', прОф. ·:~ 
Живојин Ћулума: .. , · а ·ту 'је онда · цела nлејада и.падих цстронома и · .љубитеља 

астрономије . 
. , · 'У послератном · · времену · riope.Ц Астро.нмскоr . друштва ,·,Руђер .Бошковиh", 

у. :веоrр~ постојало је :дpyUrN!o · .ма'l'ема'DИЧара, ~ичара и астронома СрбИје, 

које је · :на шuщијаmиву. фи;3ичаЈра ,р~орlоЩРЗIНО .Џ!IЭ. ~аюебна . друштва. •ruкQ· 
је 198~ . ООД'ИIНе формирано Друштво астраном,а Србије (ДАС). С <Qбзиром ДС}' 

dy ·CICopo сви члан~~ .. дАС-а ч.џанови АСтроИо~скоr .· друштв~ , "руђер в·~
ковиђ,"; од са.Ищ· . !IЮч~а nостоје иДеје за .~иХо.в~ у.је.Дшьељё. .· ·. , 

.. . ~а~~~ујуhи енrrузијфму . својих ~ланова; који . су :щбориЈI!И nодизаље. 
Народне опсерватоЈЩје и Планетариј~а и покретаље ча~са, односНо . :Про:.: 
феоиона~1' .ра,ца . ;·У ' њим:а, . Астроноиско . ;ЦJ)Yll!l'BO "Руђер ,;Бошковиh"~ . се по 
мн~rо ч~ ра~је од друr.Их дРуwоrава. , На .џаиа је овимz~ ia ·астроно~а 
посебно, , да ~ даљ~ .- ра.Диио ·. На љеr()вом , ~ршЬи.ВаЊУ .. }i .~ ~азrранав~у. . Њеrове-
.це~атности. , 
Примљено фебру.ара, 1984. , 
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FIFТY YEARS OF ТНЕ ASTRONOMICAL SOCIEТY »RUBER BOSKOVICc 

Тhе Astronomical Society »Ruder ВoSkovicc has its roots in . the Academic 
Astronomical Society of the Un'iversity of Belgrade, which has Ьееn founded on 
decemЬer 22nd, 1933, and started work on april 22nd, 1934. The Society founded 
»Saturn«, . . the fi.мt ·review for astronomy in se11bocroat, whish laster until the 
war. 

Тhе work of the Society was :interrup~ ·between 1941 and 1951. In 1953, 
the . ,Sooiety f.ounded ,а qua.rterly .review »Vasiona« (Тhе Universe), in 1964 а 
public oЬservatory, . and 1969 а planetarium. All these QЬjects have had mще 
than 600.000 visitors. The article describes the Society's work and mentions . some 
activists. 

UDC 521.9-325 .. 2:523.24 :521.96 

KREТANJE SUNCA КА APEКSU 

Dт Stobodan Ninkovic · 
·. OVRO prtrodno-tehni<!ke struke »Mihailo Pupin«, JЗeQgJ;ad 

Pre dyesta godina, 1.783., Vilijem Her§el је pryi odredio .pravac kretanja 
Sunca ka onome §to se danas naziva . standardni1д apeksom. Standardni apeks 
је Ita<!ka n~ nebu tije su koordinate u nebesk<Щl ekvatorsk~m koordinatnom 
11istemu ос= 18h 113 = + 300 . . Sunc.e se ka njoj kreee . brzinom od 19.5 km s-1

• То 
su podaci koji se sreeu u astronoD;ISkoj literaturi. . . . . . 

Valja istaCi da је problem kretanja Sunca jedan od najosnovn·ijih, ako ne 
i najosnovn!ji, problem u galakti<!koj astronomiji, grani astronomije koja se .bavi 
gradom i kretanjima u na§em zvezdanom sistemu ~ GalaksijJ. То. је 'РО seЬI 
jasno, kada se ima u Vlidu da mi sva kretanja u na§oj Galaksiji odredujemo · u 
odnosu na Sunce (Ustvari u odnosu na Zemlju, ali kako njena kretanja inamo, 
m&ещо slobodno reei u odn~u na Sunce), а da Ьismo mog~i odr~itj kretanje 
u odnosu na centar GalЩije, moramo pre svega 'POznavatj kretanje Sunca . u 
odnosu na eentar Galaksije. 

Do po(!etka XVIII veka nikakva kretanja zvezda nrsu bila poznata. Pro
mene njihovih prividnih polofaja na neЬeskoj sferi Ьile su ipr.imeeene i ranij~. ali 
!,c;ve su se one mogle objlasniti kretanjima Zeptlje. ZЬog toga su zvede i Ьile 
nli7!ivane nekretnicama. Ovaj se naziv zaddao јо§ dugo u nauci, premda је .posle 
Halejevog otkrica 1718. godine postalo jasno da se · i . zvede krecu. Promene po
loflaja IZvezda ·na nebeskoj sferi koje је on otkrio, nisu mogle . da se obj;asne 
druga<!ije, nego time da se ~ede stvamo krecu kroz meduzvedani pl'O$tor. OdaUe 
i naziv · takve promene polofaja ~ sopstveno kretanje. Da blsmo rilz sopstvenog 
kretanja jedne zvede odredlli i njenu brzinu, odnosno tangencijalnu komponentu 
brzine•), treba da znamo rastojanje zvezde. Zato је 1bllo potrebno sacekati da 
prode јоА jedan vek, jer su prva rastojanja zvezda metodom trigonometrijske pa
ralakse odredena tek tridesetih godina pro§log veka· (Stru've, Basel i Henderson) · 

Веz obzira na nepoznavanje · rastojanja, te§ko da ·se moglo o<!ekivati da se 
sve zvezde kreeu, а Sunce ne. Naime., sopstvena kretanja su izmerena u odnosu 
na posmatra~a vezanog za ,sunce, ttj. u sistemu u kome Sunce mi.ruje. 

r 
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Sto se Sun<!evog pomeranja ti~e. poznato је da је dugo .Ыlо .predmet spora, 
da :li se kreee Sunce dli Zemlja, а pos]e K~mikovih radova .pa;tojalo је sve 
jasnije da se krece Zemlja. Medutim i Kopemik је zadrzao sferu zvшda-nekret 
ini.CЭt. ..,amo §to је u njenom centru sada Ьilo Sunce umesto Zemlje. Kako ј:е 
vreme odmicalo, pogotovu sa . nau<!nom revolucijom XVII veka (Keplerovi zakoni, 
Njutnov zakon gravitacije), postalo је jasno da se ovakva 'idili<!na slika, sa ne
pokretnim Suncem u centru vasione, te§ko mofe odrzati. Prema tome, ako se· 
Sunce kreee, onda sopstvena kretanja zvezda potitu delom od njegovog kre
tanja, jer је b~ina neke zvede u odnosu na Sunce jednaka vektorskoj razlicl 
brzine te zvezde i Sunca u odnosu na neki »nepokretnic referentnJ sistem. Tako 
ј·е - · postavljen zadatak: odrediti iz posmatran.ih sopstvenih kretanja onaj de:> 
koji j>otite od pomeranja Sunca i samim tim naCi brzinu Sunca u odnosu na 
dati »apsolutni« sistem. 

Takvog \zadatka )&:tdo se 'Hexiel i Ыо је prvi koj.f ga је · usp~no r~io. U 
ono vreme bila su poznata sopstvena kretanja za svega 13 zvezda. Izu~avajuci Љ, . 
Her§~\ је ·pi'imetio da se ima utisak kao da se te zvezde medusobno primicu 
u odredenoj oЬlasti neba. On је ovu pojavu pravilno protuma~o -kretanjem 
Sunca. Ta<!ka na nebu, ka kojoj se zvede »primi<!u« nazlva se antiapeks. Njoj 
suprotna ta~ka na nebeskoj sferd, ka kojoj se ustvaii Sunce krece, zove se orida 
apeks (lat. vrh, blljak, pren<ISno cilj kretanja). Her§elov . rezultзt glasio је da 
su koordinate apeksa Ot = 2620 (17h 28 m) i ' /З = +260, iito se ne razlikuje mnogo 
od dana§nje vrednosti, navedene na samom poeetku ~lanka. S obzirom na mali 
broj kori§eeni'h zvezda i nisku ta~nost podataka, mnogi stru~njaci su sklonli da 
ovakvu Ьliskost dvaju rezultata prip!Au pre slutaju, nego li <!em drugom. Na
ravno, to nJmalo ne umiшjuje 'Zna~aj Hedelovog rada. Njegov poduhvat iz 1733. 
Ьiо је pionirski i otvorio је novu stranicu u .istoriji astronomije. Pomenimo samo 
~ da је Hexiel јо§ jednom, 1806., 1p0kuliao da odredi koordinate apeksa,. Tom . 
prilikom doЬio је rezultat koji se vi§e raznkuje od danмnjeg, premda је kori-
stio veCi broj zv&da. · 

Uslovi za re8enje zadatka Sun<!evog kretanja ka apeksu - sazreU su u 
XIX veku, kada su Ы1а moguca odred·ivanja rastojanja 1 radijalnih brzina. zve-
7Jda. 5ada su astronomi raspolagali .svim potrebnim podacima ра su tako mogli da 
odred,e, ne samo 'Pravac Sun~evog kretanja, nego i brojnu vrednc.~t brzine. Tom 
pr.Шkom је uvek Ьila na . snazi preЬpostavka da је kretanje zvezda u ;prostoru 
hooti~no, drugim re<!ima da srednja vrednost brzine za datu grupu zvezda treba 
da bude · jednaka nuli. Razlibltost srednje brzine. od nule se tumacila Sun~evim 
kretanjem, te је stoga brzina Sunca jednostavno jednaka srednjoj brzini date 
grupe zvezda sa negativnim predznakom. 

Poznavanje Suncevog kretanja \{а apeksu omogucavalo је da se sve brzine 
zvezda, doЬijene iz ,pasmatranja, isprave za uticaj Sun~evog kretanja. То је 

Ыlо u skladu sa nekada§njim teznjama da se odredi kretanje objekata u odnosu 
na nek.i :oapsolutni« sistem. Pojava Ajn§tajnove teorije relativnosti 1905. godine 
1>kinula 'је ~ proЬlem s dnevnog reda, po§to је ,bllo pokazano da se takaV: 
slstem ne m&e naeL 

S druge strane uvodenje spektroskopije u astrofiziku oпюgucilo је odre
divanje brzine za proitzvoljno daleke objekte po§to na radijalnu brzinu ne utice 
daljina. Tako је ipo<!etkom ovog veka bllo utvrdeno da se Sun<!evo kretanje menja 
u zavlisnosti od · gruope oЬjekata ~ije brzine uzimamo, po§to је brzina Sunca su~ 

protna srednjoj brzini objekata datog skupa u odnosu na Sunce. Rezultate odre~ 
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"ivanja brzine Sunca . u odnosu na ra!ZИcite grupe objekata 12ucavao је. poeetkom 
dvadesetih. godina StremЬerg u obliku cuvenog StremЬergovog dijagrama. 

Stremberg~v dijagram је blo pravilno protumaeen LindЬlad-OrtovoЦt t~
orijom .galakticke rot<J.cije. Prema .toj tevr~j.i brzina svake ~veroe џ odnqsu na 
centar GalakSije V . moze se prikazati (U oЬliku mira V == u + ~ v, . gde је ., u 
u~ce zvezde u roiaciji Galaksije, а v је tzv. svojstvena bmina zvezde. Dok su 
svojstvena kretanja: zvezda haoticrta, ·ра: se .·stoga na hjih mOZ.e primeniti gornje 
sћva1azije da jEi -srednja vrednost · sv.ih bl'2Jina veee grupe zveda jednaka nuli, 
rotacЮna: brzina zavisi · od mesta, tj. menj а se od . taeke do tacke. · · Prela torne, 
ako mi ispiotujemo'Suncevo ktetanje u. odnosu тiа neke, od :nав srazmerno daleke, 
objekte, dobljena brzina sunca . u odnosu na te . objekte potice u znatnoj 
meri оо razlike u ·. brzini · rotacije. Nasuprot tome, ako: se . opredelimo za Ыiske 
~e.zde, tj-. za one Cija su rastojanja od Sunca tako mala, da se pi-omena ''u 
b_rzini rotacije mOZ.e zanemariti, Suncevo kretanj.e ·u odnoвu na njih poti~ac·e samo 
od svojstvenih brzbla. Drugim recima, mi smo na taj naCin odredili svojstvenu 
!;irzi~u Sunca .. Tako, brzina .)tretanja Sunca ka · standardnom . apeksu; pomenuta 
tj. sto raspolal.emo podacima •za veei broj molekula. 

M~utim, tim nаБ proЬlem јо& uvek nije u potpunosti resen. Posmatrajm::> 
jedan _primer. Napred је vee . bllo .pomenuto . da su svojstvepa . kretanja zvez(ia 
haoЩtna, nalik na _molekule gasa. ZamisЏmo sada. jedan sud kocl.tastog . oЬli,J!:a u 
k()me se n~ neki gas, tj. izve$tan broj molekula tog ,·gasa, recimo deset;· 
Ocigledrю је da се srednja vrednost brzine tih molekula zav.isiti : od toga zц ko
liko njih podatke о ·br.zini uzi'Jilamo pNlikom izracunavцnja srednje vrednosti. 
Jedan ее . rezultat ,ьщ. ako uzmemo podatke za svih deset, . drugi ~~;а ,· devet; treci 
za osam, itd; Naravno, rezulta:t се biti . sve Ьli!i d.s.tini, sto nam · ]е . uzorak veci, 
tj,_ sto raвpolal.emo sц pQda~ima za v!!Ci broj molekula .. 

Vratimo ,se . sada zvezdama. : Sud kockastog OЬlika u ovom .slucaj.u · zamenice 
kQCk.a proizvoljne dutine ivice u kojoj se· nalazi Sunce. Za . . ~azLiku od malopre, 
da§njeg primera . sa molekulima gasa, u ovom slucaju nam ukupan broj · zvezda 
n.ije poznat, po§to је . izvesno da postoje zvezde_ vrlo slabog &јаја ~ој е s.e ni naj
savi'ёmenijom iehnik()m n.e mogu ot)trЩ. Poveeavanje 'dimen;l)ija k~ke; ·з· druge 
s~~~ne, - ~<>Ze dovesti do koriscei;ija pod;ltaka . koji se, v_ec, OdщJSe . na ~na ras.: 
wa.hзa; оо Sunca za k<>ia promene u rotacionoj . Ьrzini riisu tЦko male.' ЬSim 
toga, sto је .zveida od na8. ci~j!l> to se njeno. sQPStvenQ.· kretanje _. sve шital!nije 
odre"uje. ?.ato treba ·Ьiti ve<>ma oprezan u izboru grщ;ie zvecia za . k<>je podatke 
koris·timo prilikom Odredivanja ·svojst'vene briiiie ·sunca. Sщ:la · nат · rriOie ьщ 
jas~o · ~a§to po5~ie f~Liciti rezuЏa~i Odre"iva;nja svojstve_ne,. Ьi:Zine SuncP,, tj. 
za§to i;Юstoje i drugi apёksi;· osim staridardnog. 

. .Као konacnu konstataciju тoZemo navesti da sё danas, ipak, sa sigur: 
n~cii moze ;te6 da svojstvena ··ьrzina . Sunca iznaoi oko 20 kmts; u- pore4enj~J 
s~ -C>ko · .2so k~ts " koliko . iznosi ·Ьrzina:· ga:iakticke rotaciie z3. polozai sunca. 
Po5lednja _ ~nje~ica јё "v~a v~zna jer nam oin()gucuje da shvatimo za§to је 
ЬSnovno telo na!e Giйaksije. (Vdd. clanak u :.Vasioni« ·br. 2-3/1983), u kome se 
na.Iazi Sunce, toliko spljo8teno. ' · · · · 

Pфnljeno oktobra 1983. 
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ТНЕ MOTION OF ТНЕ SUN TOWARDS ТНЕ АРЕХ 

Тhе article is dedicated to the twohundreth anniversaгY of Herschel's de
termination of the posiltion of the арех. А short history of the proЬlem is given. 

УДЦ 523.64(091) 

ЈОВАНА РАЈИЋА СПИС О КОМВШ ОД 1769 

Ненаg Ћ. Јанкотдi 
Народна оцсерваторија, Београд 

Мало је познато да су чувеног срnског историчара Јована Рајића (1726-1801) за
нимале и небеске појаве. Нарочито пажњу обратио је на комету од 1769, коју је открио 
Месје, а путању јој израчунао Бесел. Рајић је ову кохету лично посматрао и саставио crtиc 
који се овде преноси реЧ по реч и слово по СЈiово, с тим што су изостављени акценти над 
самогласки~ма ~ малобрс.јне скраћенице раэрешене. Рајићев рукопис чува се у библио
теци ПатриЈаршиЈе Срцске православне цркве под бројем 13. На S листова има 7 страна 
величине 148 х 223 мм, док је величина текста 112 х 17S мм. Рајићев рукопис rrрипр.е-
мили смо за објављиваЉе и снимили га већ 19S3. · 

Овом ~риликом, иако са BCJ!R'?fM закаш!Ьењем, иэражавамо захвалност академику 
Никощr РадОЈчићу (1882-1964), КОЈИ Је ПрегЛедао препис и растумаЧио нека нејасна места. 

Читалац ма~ упућ~ у Рајиhев језик може се похоћи неким руским речником, а у 
сдедеhем прегледу н:аliи ће изговор појединих стари~ слова: i~ ы, й, v = и; ro = о; ro = 
= от, од; у = у; щ = шч, шт; Ћ = е; sr = Ја; ю = ЈУ; е = т; ~ = кс; ъ, ь не 
изrовара се . 

АСТРОЛОГИЧЕСКОЕ 6>ПИСАНIЕ 
ro КОМЕТАХЪ 

и свойствахъ тЋхже 

(§ 1) 

Комета есть rреческое слово, цо нЋко
торыхь раэсуждекiю, еже зкачитъ кос
матую, ИЈiИ ВJiaCJtryю звЋзду, заие обы
киовеиио оны w себе wдаваютъ ЛY'Uf 
власемъ nодобиьvt овогда округу себе, 
овог да же на страну кудииибуд', ниогда 
краткiЈt, ииогда широкЩ, икгода узкiЈ( и 
долгiя, якоже миоrащи примЋчеко. И за
неже Комети сiи лучи своя Чрезъ в:ебес
ный rлубокый воздухъ, таже чрезъ на
шую Атмосферу (Зе:\UIЫЙ воздухь) ииэ
цускаютъ, раэличная nолучили w Людей 
Имена, на примЋръ власmый, брадатый 
и подобная:. 

(§ 2) 

Древнiи Астрологи неимуще Телеско
пiй, сколко точiю аростимь окомъ цосты
rиути могли, тоЈiИКо об нихъ и раэсуж
дали, и мало что достовЋрио rrримЋтити 
могли. Новiи же Астролоrи во преки 
средствiемъ уже изобрЋтениыхъ Теле
скопiй много лучшее о тЋхъ имутъ пoк
Jtrie, а ИЈI!.енв:О ЯК6> тiи Комети несуть 

единаго вида, но ииiи кpyrJiiи, иниже по 
нЋсколко долrоватiи, и не всеrда съ иа
Чала до конца едииакови rrребываютъ, но 
премЋмЮТ'Ь видъ свой въ теченiи своемъ. 

(§ 3) 

ПодобиЋ и цвЋтъ ихъ или колоръ не 
единаковъ бывати обыче. Ибо нЋцiи w 
нихъ такъ какъ распалекный уrль блещатъ, 
в:iщtи же темиЋе какъ мЋдъ свЋтЈtrЪ и 
в' течекiи своемъ свЋтлость и цвЋтъ пре
мЋкяютъ. Самый пуиктъ внутреккый или 
езrро кометъ доволиrо свЋтитъ, а окру
женiе того темиЋе бываетъ, и аки нЋкими 
царами цокровено блистакiе wдаетъ. 

(§ 4) 

Матерiа изъ которW( таковая тЋлеса сос
тавзtЮотС.I(, хотять иЋцiи кЋкоему rустому 
смiппенiю быти, инiи во преки скази
ваютъ, что матерiа тц есть изъ тонкихъ 
и .цеrкихъ во едино собраииыхъ и сгро
мажеииыхъ в' круrлостъ паръ. ВеЈiИЧЈШа 
тЋхъ да бы едииакова бЬIЈtа еще в:иког
даже кепримЋчеко. Заие иiп<оторiи w 
нихъ величиною подобsrтсЈt церваго раду 
звЋздамъ постоФiымъ, ииiи втораrо, или 
третi.Ј(го P.ltдa тiЮке представл.I(ЮТЪ. 
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(§ 5) 
Многiи комети .llВЈiј(ЮТСЯ имущје хво

стъ, нiщiи же без тогоже, у нЋкихъ хвостъ 
тотъ есть до.лгiй, у инихъ во преки краткiй. 
Но и длина тая не всегда равна бываетъ, 
но или мекша илн вяiiЏПа . Простираютъ 
бо нЋцiи хоботъ свой на 40. 60. п 80 
градусовъ, и болше, на небеси, и той 
состоитъ w тоm<Щ матерiи прозрачныя 
тако яко видЋти можно . за тЋмъ сущЩ 
постоялыя звЋэды. w кометъ доткайшјй 
хвостъ имЋвlПИХЪ до се.!iЋ, три найпаче 
с.ЈiавнЋйшiи примЋчени, два прежде Рож
дества Хрiстова, единъ за 373 лЋта, а 
другiй за 120, третiи же по РождествЋ 
СпасителевЋ покаэалсll в' лЋто 1680. 

(§ 6) 
Еще и то примЋчаютъ Астрологи, что 

Комети ражда!О'I;сЈ( ниже сл'нца, а выше 
луни, и потому викогда ве бьmаютъ в' 
нашей адмосферЋ. НЋцiи цаки nридаютъ, 
яко тiЯЖде обыклн появлll'rися в' соэ
вЋэдјяхъ сЋвернаго полукружiя а именио 
во Антинои, ПегаэЋ, АндромедЋ, БыкЋ, 
ОнонЋ, меншемъ nсЋ, ХидрЋ, Кен
таврЋ, СкорпiонЋ и СтрелцЋ. 

(§ 7) 
Теченiе Кометъ подобнЋ неравно бы

ваетъ. Инiи бо w востока текутъ к' за
паду, а другiи во прекп w запада к' вос
току, а нЋкоторiи w юга к' сЋверу, и на
противъ w сЋвера к' югу, никогда в' 
параллелной прllмой линеи, но всегда по 
другой части свЋта, иногда скорЋе, иног
даже и поздЋе склаюиотся. Тако и пре
бьmанiе ихъ неравно бьmати обыче, но 
нЋцiи w нихь понЋсколко дней или ведЋлъ 
покаэуются, нЋцiи паки и нЋколико 
мЋсяцей сто!lТЪ, якоже и в' 1680. и 81. 
годахъ показавшiйся 3. МЋсяци пребы-
валъ. 

(§ 8) 
НЋкто w Астрологоовъ Станиславъ Лю

бЋнЋцкiй прочиСЛИЈtЪ что w Потопа до 
1665. по РождествЋ ХрiстовЋ таковыхъ 
Кометъ на НебЋ покаэалося до 415. А 
Хевелiй числитъ тЋхъ w Потопа до своихъ 
временъ 250. Въ прошломъ вЋкЋ мноriи 
примЋчени комети коегождо года, а в' 
нашъ сей текущiй вЋкъ главнЋШши были 
в' лЋто 1742. и 1744. и сей нынЋшнiи 
1769. года. 

(§ 9) 
Текущаго сего 1769. года w онихъ ве

ЈIИКИХЪ Кометъ покаэался какь цримЋ
чено в' МЋс!lЦЋ АvгустЋ 14. денъ, а 
парижскiи Астрологи еще 28 I у.!ХЯ (по 
старому календару) примЋтили его, когда 
еще малъ бьvtь и начинался. Онъ главою 

стоllлъ в' первыхъ днехъ своего начала 
в' созвЋздiи Быка ниже Хеадовъ и Ал
дебара, и теЧевiе свое имЋлъ съ запада 
к' востоку. И свякой денъ премЋШ(ЛЪ 
мЋсто по три или четири градуса wсту
Па!l к' югу, всегда пря:мо восхода сл'неч
наго поспЋШаЈt. Езгро его, илн средный 
пунктъ представЈtЯ.Јiь звЋзду втораго pllдa, 
каковаll есть звЋэда на .лЋвомъ рамени 
Орiона, цвЋтъ те и колоръ не всегда 
едниаковъ потдавалъ, но иногда показо

вался свЋтелъ, иногдз темноватъ, а най
паче б.лЋденъ, и во видЋ былъ круглъ . 

(§ 10) 
w помянутаго своего мЋста г лавою всегда 

быль к' востоку равноденствениому, а 
хвостомъ к' западу подобнЋ еквинокiцi-: 
алному, и иэъ быка в'ступилъ в' щитъ 
Орiоновъ, и поспЋшалъ ниже кь Еква
тору наполденъ, а к' востоку чреэъ Орi
она. Потомъ исподъ губи Инорога пря:мо 
звЋэди в' горлЋ его наход!lщiЈtся: гла
вою клонисля:. w туду стоя.лъ главою в' 
пtiЋ Инорога, подъ градусомъ 98. И далше 
всегда к' востоку преступивъ Екватора 
чреэъ nравое колЋно Инорога главою 
досЈ(залъ в' перси Инорогови. И паки 
еще далЋ к' востоку поступа!l в' краи 
ЈtЋваго П.Јiеча ТОГОЩЪ СТОilЛЪ. И WТЪ 
туду цремЋннвъ мЋсто исподу Инорого
вою .лЋвою цреднею ногою и между гла
вою болшаго пса, и звЋэдою нil.рицаемою 
Сирiусъ, в'нутръ к' востоку подъ брю
хомъ Инорога пребьшалъ. И тако нЋскQЛКо 
дней всегда далше к' востоку шелъ, и к' 
югу непорЯдочно склонясм, дондеж-е 

прншель к' нашему Гориз.онту при вос
ходЋ сл'вца, и тогда уже или совсЋмъ 
иэчеэлъ, или солнечных:ъ ради лучъ не

видимъ бьiЈtь. 

(§ 11) 
Въ первыхъ днехъ явленЩ своего хво

стомъ обраща!lсЈ( к' западу прямо небес
наго Кита, кончилсЈ( хвость его в' средней 
звЋэдЋ в' челюстехъ Китовыхъ находя
щей:сЈ( тpeтi.~tro рЯду . nотомъ какъ самь 
wдамлсЈ( к' востоку главою пр.~tмо, а 
косвеннЋ к' югу, тако и хвость его всегда 
кончился между Китомъ и рЋкою Ер!:[
даномъ. А когда уже в' Инорога всту
пилъ то и хвостомъ досяэалъ звЋэди Ери
данови, и Орiонови ноги и юпку надъ 
хребтомъ Зайчевимъ. 

(§ 12) 
Длина хвоста настшtщаго Комети · в' 

среднихъ днехъ явленЩ его занимала на 
глобусЋ небесномъ 35. градусовъ. Пос
пЋша!lже к' востоку и скончанiю своему 
всегда болшiй показивался. Хвость к' 
тому той При главЋ съужевъ бьiЈtь а по 
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средииi; широкъ, и прц концЋ весма остръ. 
И тако подобiемъ своимъ изображалъ аки 
нЋкiй мечъ обоюду острый или шпагу 
широкую на концЋ весма изощренную. 
Былъ еще хвость той прозраченъ тако, 
что, ког да цротЈttаЛСЈ( и покриваЈiь звЋ
зды Орiонови при ItostcЋ его сущыя: 
(щапци зовоЫЫЈt) они видими бывали. 

(§ 13) 
Явился: сей Комета в' полукружiи сЋве• 

рномъ подъ градусомъ 12. сtверныя: ши
рини и возвишеннiи полуса арКТИЧескаго. 
И w туду поступая: косвено к' югу пре
ше.пъ в' полукружiе южное до 12. гра
дуса южНЫ.I( пtирины, и возвишенiя: по
луса антарктическаго. И тако занималъ 
овъ в' косвениомь теченiи 24. градуса. 
w запада же к'восходу сл'нца поспЋшая:, 
обя:мъ в' длину около 50. градусовъ. И 
потому Овъ все теч.енiе свое соверпtилъ 
в' · зонЋ торридt между тропикамИ подъ 
Екваторомъ. 

(§ 14) 
Ежели теченiе его здЋ описанное сне

семъ съ мЋстами на глобусЋ земном~ на
ходт.цимися:, то обрtтаемъ в' первыхъ что 
онъ с' начаЈiа явленiя: своего зенитомъ 
бы.nъ мЋсть в' скрай Африки в' Царствt 
Дангалскомъ, около Чермиаго моря:, при 
пролив-Б Бабелманделъ, а именно в' мtстЋ 
називаемомъ Батлуръ, еже отъ нашего 
зенита 33. градуса къ юrу отстоитъ. w 
туду овъ премЋня:я: мЋсто на небt, зе
нитомь бывалъ Острововъ восточнаго 
Окiана окоЛо Мадагаскара сущихъ. Иво
гда онъ бываЈХЬ зенитомЪ в' БатлурЋ хво
стомь цокривалъ Ависинiю и источника 
Нила, и Царство Куртуфи, и источннкъ 
рЋ:ки великiя: Нигеръ зовоЫЫЈt. 

(§ 15) 
w свойствахъ Кометъ · много примЋча

ютъ Астрономи сирtчь w созвtздi.l( в' 
коихъ я:вля:ются и пеоходя:тъ, и w цвtта 
или фарби ихъ, и w вида." И по · тЋхъ 
примiiчаютъ нЋкую в' свЋту Пре."Ћну. 
ПовЋствуютъ же тако: а) если Комета 
желтоватъ будетъ, и подобевъ · цитрон
ному цвЋту, то великую суШу предзна
менуетъ, б) Вели цаки весма я:сенъ · и 
свtте.пъ покажется, провозвЋЩаетъ же
стокiя: выхри, в) А темноватъ Предска
зуетъ землетрксенiя: и поморъ, г) Вели 
паки..бЋлъ или бЈхi;доватъ будетъ, то вос
пооrhдуютъ многiи · дожди и наводненiя:. 
Цнiи еще хотя:тъ ·и cie рещи, я:ко комети 
сутъ предвозвЋстители Паденiя: Царей, ра
тей, глада, вели:кихъ Боевъ, завоеванiя: 
градоовъ, и инихъ подобныхъ премЋвъ. 
Мнози к' тому не назначающа именомъ 

случ:аевъ послtдующихъ, но точiю ска
зиваютъ возвЋстители быти бЋдъ и неща
стi.l(, и премЋнъ, а найпаче в' онихъ кра
яхъ гдЋ комети зенитами бываютъ, или: 
которiи подъ тЋми созвtздiя:ми стоя:тъ 
чреэъ которьнt комета проходитъ. 

(§ 1~) 

ПослЋднихъ вtковъ Астрономи ника
ковЬl.l( сили Кометамъ симъ, тако якоже 
и прочимъ звtздамъ не восписуютъ, зане 
и они сутъ еще оть начала Мiробытiя: 
создани, и свое теченiе на НебЋ, какь и 
прочiя · звtзды совершають. Вистонъ же 
нЋкто Англискiи Астрономъ нецщева.nъ, 
что Комета произвепь цотопъ всемiрный 
во вреМЈl Ноево, и той самой конецъ 
свtта устроитъ. Но таковое мнЋнiе про
чiи фiлософи осмЋваютъ, а Богослови и 
потопъ и скончаше Мiра не Кометамъ но 
силЋ божiей восписуютъ, которiй едини 
словомъ. и мановенiемъ вся:тtеская: иэъ ни
чего произвелъ тако тЋмже силнимъ сло
вомъ своимъ тая:жде в' :ничто обратити 
можетъ. 

(§ 17) 
Cie обаче безспорно есть, и тыся:щними 

п.:;>имtри освидtтелствоватися: можетъ, 
яко я:вленiе Кометь суть нЋкiи предвозв
Ћстители праведнаго гнЋва божiя:, изливае
маго на Землю и Люди, ы чемъ паки 
мнози сумня:тся: и за cyeвtpie почитаютъ. 
Но примЋри противная: Намъ повЋству
ютъ яко предъ разоренiемъ Iерусалима 
комета страшевъ показаЈiсЯ: возвЋщак . па
денiе града и разсЋя:анiе Людей: недtи
ствоваЈХЬ одиакожъ сiя: Комета но Богъ, 
комета же . в' томъ слуЧаи аки нЋкiй 
вЋстникъ бьiЈЉ. 

(§ 18) 
Паче проЧИХЪ Кометъ возвЋщаюЩifхъ 

ярость Господню, показался еднвъ во 
времена Андроника юнЋишаго, когда из
волилося: правосудiю боЖЈ.ю истребити 
царство греческое, и многiя: отъ нападенiя: 
скvескаго бЋдн ·претерпЋти, которiя про
странно ыписа.nъ Грегорасъ Ни:кифоръ, в' 
Исторm своей:. К. XI, ст. 376 и проч. 
В' которое еще время: и гибеЛЪ Царства 
По тожде ыписанiю два затмЋнiя: сл'нца 
и луны въ шестиадес.I(Ти днехъ бывшия 
предвозвЋстили. Комета единъ сл'нцу уже 
приходя:щу к' лЋтиему солстщiю w сtвера 
абiе по захожденiи сл'ица показаЈiся:, ко
торiй не хвостатъ, но брадатъ на подобiе 
меча выся:ща цоказался: в' · ногахъ Персеа 
близъ ·спини быка к' востоку власи обра
тившiй, котораго Грегорасъ изря:дно оци
суетъ в', К. XI. стр. 380 Д. ЗатЋмъ пос-
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лЋдоваЈiо что Турки смирнскiи и Ико
нискiи IЛЛVрикъ разорили, Никомидiю 
завладЋли, еракiю напаствовали. Въ тре
тiе паки лЋто с' начала весны другiи 
кометъ поя:вился: названъ ~ифiасъ, ко
торiй собою саЮ~мъ мечъ изображалъ. И 
затимъ послЋдовало, что Турки 8(){\{) 
ЧИС.IЮМЪ преww:вше Хелеспонтъ, еракiю 
ыпустошали, и Mvciю разграбили. Гре
горас К. XI. ст. 385. 

(§ 19) 
В' нашя: прошедшая: уже времена ко

мета цредвозвЋсти.nъ кровавiя: войны Рос
совъ съ Турками, гладъ, а найпаче по
моръ во Унгарiи, Славонiи и СремЋ Л. Г. 
1739. и кесаря: Кароли съ тЋми же Турками 
съ погубленiемъ Серблiи и Белиграда. 
Таже явивь:ri!:сккометав'Л . Г.1744. пред
возвЋстилъ ратъ баварскiй съ домомъ ау
стрискимъ, и многiк бьmшык премi;ни. 
w коихъ примЋровъ доволио увЋдомитися 
можемъ, что комети, хотя: и натурал:ни 

бьmають, вЋстники одиакожь сутъ божјк 
гнЋва и премЋиъ в' земли слуЧаюЩifхся. 

(§ 20) 
Но что речемъ ы настоя:щемъ кометъ 

W 14. Avrycтa до 4. септемврiа пребьm
шемъ, и со удивителиою скоростiю те
ченiе свое соверmившемъ, нЋсть мое раз
суждати, или именно премЋ:ни, и слrчаи 
будущыя назначати. Богъ бо единь насто
я:щак и будущаlt смотрить, и строитъ 
вся:ческая:, я:коже хощеть. А еже повt
ствуютъ нЋцiи w проmлыхъ вЋковъ Аст
родоги, что Комета сотворитъ запалеlriе 
вселенiя:, и w туду воспослЋдуетъ скон
чанiе Мiра, невижу для: чегобъ сего бо
я:тщ:я:, когда таковое мнtнiе на единихъ 
точiю догадахъ (I)СНовуется:. И къ тому 
комета сей на нЋсколко сотъ тыся:щъ мtръ 
земли w земли нашея: wдалился: и из
чезлъ. Мы же много я:сншее имамы бо
жестиениое слово, ЈП<о скончанiе Мiра 
скоро воспослtдуетъ. Самъ бо Господъ 
засвидtтелствова рекiй Ей гря:ду скоры, 
аминъ (Апок. 22, 20). ПредвозвЋстилъ 
обаче сей Кометъ великое наводненiе во 
всей вселеннtй. ПримЋченоже, я:ко чреэъ 
Орiона проходюцiй комета всегда тое проз
наменовати обыче. wкуду глаголютъ нЋ
цiи, m<o той же комета и всем...рнь:ri!: 
потопъ прознаменовалъ. 

Въ Новомъ СадЋ 1769. МЋся:ца Сеп
темврiя: 6. дне. 

Ко.Аtете од 1577(1), 1680(2) и 1760(3) 

НАПОМЕНЕ УЗ ПОЈЕДИНЕ liАРА
ГРАФЕ: 6. Онон, грешком место Ован. 
7. Комета откривена 14. новембра 1680. 
видела се 126 дана. 8. Станислав Љубе
нецки, пољски астроном (1623-1675); Јо
хан Хевел, немачки астроном (1611-1687). 
12. Штапци су наше народно име за 3 
звезде у Орионовоме појасу. 14. Дангал
ско царство биhе област Данакил између 
Абисиније и мореуза Баб ел Мандеб; Бат
лур је вероватно Тађура, место у Аден
ском заливу; царство Куртуфи је област 
Кордофан, југозападио од Картума. 16. 
Вилиам Вистон, енглески астроном и те
олог (1667-1752). 18. Андроник Млађи, 
византиски цар 1328-1341; Нићифор Гри
гора, византиски астроном и историчар 

(1295-1359/60). Иконија, сада Конја, град 
и област у Малоi Азиiи. 19. Карло VI, 
аустријски цар 1711-1740, који је бео
градским миром 1739. вратио Турцима се
верну Србију са Београдом. 
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UDC 523.681 -
KLASIFIKACIJA METEORITA 

Boтivoje Jovanovic 
Centar usmerenog obrazovanja, Воs. Gradi§ka 

Naucni interes za 'izucavanjem meteorita potice otuda Мо se smatra da su 
to najstarija tela u Suncevom sistemu, najstarija u smislu da se ova tela nisu 
mnogo menjala od vremena svog nastanka, jer zbog nemogucnosti cesto.g 
zagrejavanja onemogucene su u njima diferencijacija materijala i izmena strukture. 
Njihova fizicka staгost је odrec1ena merenjem aktivnosti radioizo~pa. 
1{40, RЬВ7, U235 i U238, cime је nac1eno da i2:nosi (4,5-5).109 godina, tj. koJ:iko Ј 

citavog Suncevog sistema. 
Do sada је sakupljeno u svetu oko 3.000 komada meteorita, od cega је 

jedna trecina 1posmatrana pri padu, а ostali su slucajno nac1eni i identifikovani 
ро svojim osdЬenostima kojima se razlikuju od stena Zemljine kore. Та se raz
lika u spoljnjem dzgledu u specificnim obИcima, regmagliptickom reljefu, siv~ 
tamnoj koгi nastaloj oevrscavanjem rastopljenog povrsinskog sloja, dok su unu
trasnje razlike u mineralookom sastavu. 

Ро svom izgledu, sastavu i strukturi, meteoriti se takoc1e i mec1usobno ve
oma rarzldkuju. Prema izvesnim zajednickim odlikama dele se u tri oonovne klase: 
kamene, zelezne i zeleznokamene. Od ukupnog broja poznatih metoorita 920/о su 
kameni, f11/o su zelezni i ZO/o su .zelezno-kameni, а .ргеmа masi ovi odnosi su re
spektivno: 850/0, Н'/1/о i 5Q/o. 

Osnovne mineralooke komponente meteorita jesu: (1) zelezno-magnezijumo
vi silikati, tj. olivin.i (Fe, Mg)~i04 i pirokseni '(Fe, Мg)SI08 , vrlo razldcitog sa
stava : od cistog fajalita Fe2Si04 i ferooiШa FeSI08 do fersterita М~о4 i en
statita MgSiOs, i to Ш u oЬliku malih kristala Ш u obliku stakla (amor.fno sta
nje; (2) nikeldnsko zelezo FeNi, tj. cvrsti rastvor nikla u Zelezu. pri cemu kon
centracija nikla varira od 6--7WJ/& (kamasit. -FeNi) do 30-500/о (tenit, -FeNii, 
ali је moguce i beznike1insko zelezo; (3) zelezni sulfid kao troilit FeS. Osim 
ovih, do Sada је otkriveno јо5 oko 140 raznih minerala i ро tome su metooriti 
jednostavnijti. od zemaljskih stena u kojima ~ma preko 1.000 minerala. Pored mi
neralo5kog sastava za klasifikaciju је vazan i hemijski sastav. 

1. Hondriti. - Vise od 900/о -kamenih meteorita sadrZi okrugla zrna -
hondre, ро kojima su doЬili ime hondriti. Hondri su razШШih velicina, od 1. 
mm do 10 mm u precniku. Takoc1e dm је brojnost razlicita; ·ponekad mogu obu
hvatiti cak 500/о ,zapremine meteorita (sl. 1). Hondri su utisnuti u sitnozrnastu 
masu istog sastava, ·а tu meteoritovu kom,ponentu cemo zvati osnovom Ш mat
ricom. Hondre sacinjavaju stakla i polikristali olivina i piroksenil, ali ima i me
talnih. Jos uvek ne postoji teorija о njihovom nastanku. Mec1utim, hondri se 

· nalaze samo u meteorJ.tima, i nigde viSe, te zato predstavljaju siguran kriterijum 
kojim utvrdujemo da li је dato telo meteorit ili oblcan zemaljski kamen. 

Sastav hondrti.ta odrec1uje i njihovu gustinu (zapreminsku masu) koja iz
nosi od 2000 do 37~0 kg m 

Pokazalo se da је osnovna razlika dzmedu hondrita u sadrZini zeleza i u 
stepenu njegove oksidacije. Zato је ·potrзZen odnos izmedu metalne faze zeleza 
i opste kolicine zeleza s jedne strane, i odnos opste koliёine zeleza i silicijuma 
s druge strane. Ova istrзZivanja su uslovila klasifikaciju hondrita u pet grupa 
sa nekim podgru-pama, oije su oznake: Е (EI, EII), Н, L, LL, С (CI, СП, CIII). 
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Sl. 2. Vidman§tetenove figure. 

Sl. 1. Hondтi na povr!ini preloma тe
teorita Saratov i n;ihov izgled na 
poliranoj povr!ini тeteorita Gorlovka. 

Kod /!'londrita tipa Е skoro sve zelezo је u elementarnom stanju, ра је pi
roksen &ti enstatit u kolicini 40-600/о. Zatim sadrZi kamasit (17-2SO/o), troil't 
t7-150fo), plagioklas (5-100/о) i јо5 tridesetak dru~ih minerala u manj.im koli
cinama. 

Hondriti Н imaju visok sadгZaj Zel~ kako u elementarnom stanju, tako 
i u jedinjenjima. Najzastupljeniji minerali su: o1ivin (25-400/о), bronzit (20-
3'::11/0), kamasit i. tenit (18-21Q/o), troilit (50fo) i dr. 

Za razliku od prethodnih, hondrdti L su siroma5ni, а LL sasvim sirom~l\i 
u zelezu, а .dominiraju minerali: olivin (:t5-600fo). hJ.persten i bronzit (25-35%), 
kamasit i tenit (ВО/о) i troilit (5"/о). 

Hondriti tipova Н, L 1 LL ~ine potklasu oЫcnih hondrita. 
Prema stanju zeleza hondriti grupe С su dijametralni u odnoвu na R, .tj. 

sadгZe mnogo zeleza, ali s.koro sve se nalцt u jedinjenjima. Ime :щgljenic (С} 

su doЫli ,ро svojoj tamnoj ooji koja potice cxl magnetita Fea04, ali sadrze i 
graf.it. Posebno se izdvajaju meteoriti CI koji su sa/!injeni samo Od oвnove koju 
grade amorfnJ. silikati (stakla), sto ее reei da on'i ne sadrze hondre, te ova okol
nost otezava njihovu identifikaciju. 

Analize brojnih hondrita dovele su do zakljucka da ровtоје razni stepeni 
njihove · dugovremenske metamorfoze. То se ocenjuie prema prisustvu hondra i 
odnoвu olivina prema zelezu d magnetitu. Modeli procesa metamor.foze su ne
pouzdani zbog nepoznavanja uslova и kojima su se kameni nalazili. Prema ste~ 

penu doвtignute promene razlikujemo sedam ti,pova. 

Tipovima 1 'i 2 pr~adaju hondritti. koji nisu pretrpeli metarmofaze, а sa
stoje se od amorfnih silikata, zeleza, magnetita, troШ.ta. Ova· dva tipa se medu
sobno razlikuju ·ро tome sto tip 1 nema hondre, dok је kod tipa 2 dobro J.zraiena 
tekstura (izgled hondra). ZЬog ods.\.istva metamorfoze., smatra se da su to naj
starije stene, јоо s p~tka nastanka Suncevog S'istema (npr. С ;1). Тi.pu З odg~ 
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- ~~r!фi·- neznatno metanЮrfizovani primerci :u kojima se . :isticц staklo i jasno -iz
rзZeni -hondri. J<<~d :tipa .· 4 granice hondra su neAto malo razudene, а stцkla su 
retkai. Kod tipa 5 granice hondra su vroma rasplinute, ald se mn-ogi h<1ndri joli 
J:"!iШkuju. lu' O!IDOvi; _ stakla vi§e riema. Kod , tip_a 6 hondri su retki i jed_va pr.i

-inetni, metamorfoza · је skoro potpuna, а kod tip·a 7 је zavr§ena. Jedino hondriti 
Ъ-1>~ 3"i dalje sad~e kristal~ kamasita 1 'tenita. · · · -

·. ~ ~ · 2. Ah<1nd~iti. _:_ Sk~ro HfJ/o kamenih пietoorita su ahondmti. On;i su vrlo 
~-~oma§ni -gv<>Zdem, а -sasvim doniirura jeciDa (ali ne ista) vrsta s'ilikata (40-

-970/о); ра · su ~P<> rndneralolikom sastavu svrstan;i u pet grupa. Ra.zИcitost se sastojl 
;u· razUCitim: kolicinaina Fe, Мg i Са. Kod njih uop6te nema hondra i veoma su 
sllcni eruptl\rnim stenama na Zemlji. ZЬog toga :ih је te§ko prepoznati d pot

-V.~фti '-: njib<l\1\.i - meirori-tsku su§tinu,i- .Smatra se da su nastali magmatskom dife
fericiiac~joЩ· . pratela· ·oondi:.itskog sastava. Naime, ako se rastali hondrit, nasta

.-~ : dve ~ faze : koje' se ne rneAaju: silik.atna (<ldgovara ahondritu) i ·metalna (sli-
~ni! :~el~inorii metrorii~>. §to ~е laЬorat~rijski provereno. · .. 

,( .:_ · 3. Zel~i -· ritet~riti . - Metroriti ove klase se skoro u celosti sastoje od 
. nikeiinskog f!ele~~- ь reltlm slul!ajevima sadrze do 20V/o silikata i '(ili.) troiЏt. 
Gustina-im је iato znatha i iznosi' oko "'iOO kgm 

- 'Vetina 'iijdh · зта neoЬi<!nu teksturu. Ошi se -sastoji od cetiri sistema _ para
lelnih kamasitnlih ploeica odvojenih tankim _ slojevima tel1ita i, takode, sitnozr
naste smese kamasita i tenita (plesit) . DeЬlj-ina kamasitnih -plocica mme Ьiti 

od dela milimetra kod nekih meteor.ita, do del<1va centirnetra kod drugih. Ustva
ri )щmasjtne plocice .su rasPQredene_ ро stranama oktaedral. Ova tekвtщ:a se otkri
va kada se uglacana povr~ - prelije. razЬlazenom sumPQrnom k.iselinom. Onda se 
P<;)javljuju prelepe Aar-e PQznate pod imenom · Vidman§tetenove figure (sl. 2) . 
Ovakve :figure se sreeu samo kod metrorita, -i>a sluze kao pouzdan ki'literijum za 
,dokazivanje da li је da·ti k<lmad meteorit ш oЬican zeleznJ. ,predmet. 
: . - Meteoriti -koj.i · imaju oktaedarsku strukturu (teksturu) se nazivaju - IQ~ta
ed~tim~. Medutim, .. dma meie<»rita bez oktaedarske t~tu,re, tj. bez VidmanAtete
novih tigura. .То је slucaj kada meteorit .sadrf!i vrlo mal<1 nikla, ра se 58St0j! 
~am~ -~- monokristala kamasita cija _ deЬljtna m&e . Ыti veea i od 50 cm. Ova~ 
k~v mon<~knSiai ima kublcnu kristalnu ;re5etku, te takve meteorite nazivamo 
heksaedritima. Osim toga postoji joli jedan retki tilp relezni-h meteoгita; to su 
atak,siti. -: O~i- nemaju ~ikakvu zakonorчernu strukturu, а sadrzaj nikla је· od 
ffJ 1 о р а ~ak . d<1 6f1J 1 d· 

:postoje ·teor.ije ро · kojima su zelezni meteoriti komadi relativno veltkЉ 

astetoida, . npr. od •100 km, јег su m<~gli nastati diferencijacijom materijala top-
1-j!enjem,. dakle; Pod pr:itiskom i veeom temperaturom (>1ООООС). U uslovima .la
ganog hladenja (1-10 К za mШon godina) forrnira se <~ktaedarska struktura, 
Odatle se otvar.a pitanje о i~vori!I)a toplote. 

4. :Zelezno-kameni meteoriti. - Ovi metooriti imaju unikalnu · struk~uru: 
sastoje se . .-pola _ od silikata, а PQla od n•ikeИnskog zeleza. Lice na sunder, i to 
ili metalni sunder cij.j su- otvoГi (veliki do nekoliko c~ntimetara) ·napunjeni si
likatima kao sto је slu~aj kod Palasovog zeleza (sl. 3), rpa se ovi meteortti na
ziyaju palasi-ti, . ili- silikatni sunder napunjen metalom, а PQnekad troiliitom, te se 
na~vazu meZ<ISi~ei1iti. · 

· Nikelinsko. f!elezo је ро sastavu sШ!no kao u releznih meteorita :i gradl 
oktaedarsku strukturu, §to PQtvrduje VidmanAtetenove figurEt, SШkati palasita su 
99'/о .olivin'i,- а silikati mezosiderita su 40-800/о ortopirokseni. 

' 1 
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Sl. З. Uglai!ana povr!ina Palasova z~

~ez(l . (si~Щat је t~~rt~ ._Ьяiе)> 

Vrlo retki su meteoriti kod k<1jih је 

jedan deo-. zelezni, · а .drugt •Zelezno-ka- -;:, 
meni. Pгimeri drugih sastava su neP.O·.. , 
-~riati, jer је inace brojnost <~ve klase 
meteorita mala. 

~-- i' 
· Gustina zelezno-kamenih meteorita 

је od 4700 do 56 kgm -з 

Ne postoji zadov.oljavaju~i "modt!l 
nastanka ovih tela. . 

~- . . . ': .. ' -· . . .. . . ·, .. 
.. ·. ~ 
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ODREBIV лN.Ji! '' POLUPRE~NiкA 1 KOORniNATA 
CENТRA UКА SUNCA IU МЕSЕСА SA SNIМAKA 

· · ; Ninoslav · дaliric . 
.. , Nцo!lna opservatorijll;- Beograd . . ,, 

· Cest~ је u p;.~i pЭtrebri.o ~ se odred~ ~eliane rika _sunca ili .Meseca rta fotogtitfskoj J?loa; 
ili negativu, kao i koordin.ate. _njihovih centara. Ovi s.u ;podac1 potrebш zv. ~azn~ namen~, na pr~e;, 
za odredivanje rastojanja izmedu"Zemlje i Sunca~ .ill Mese~, za odre~1va~)e ugao~ ra:'to)aщa 
Sunca Ш Meseca do drugih neЬeskih. tela (okцlta~ye, prolaz1, ppmra~щa), 1. ~а ,odred1VIЦ1JC kOC?r-. 
diniita ta~ · na ·Mesecu ' fli suncu._ ' . ' . · . · . .· _ . , - .. 
.• '> Prcd~l~~ koji m0ra Ьiti isр;щ;еџ cta: Ьi se.,ovakav,postupak uopite mogl!l) Щt sprovede је 
doЬfjanje slrimka. optimahie gustiцe (korektne _ekspozic!je). Za ОЈ?.С kojj· U_ OVOm po~U D.C~J11:. 
naroato iskustvo dobro mogu da poslu!e radov1 А. Tom1ca (VAS10NA 1978/3-4, 1979/1,2 1 3). 
Neophodna је i korektna oЬiada fotomaterijala. 

. .. _ POLAZNE FORМULJ:! . .. . . . , . . .· 
-- 1, .. •. ; · . ~ : : · . . : .. ~ . • • • . . • .. - ·. • ' . • . . . '· . ' . ~ . . . • ' 

. . .·, Koo'rdinate (х,: у) -m&e na ruЬu ·lika Sunca..(ili Meseca) · u· proizvoljno postavjenom ·ko()rdi ~ 
natitom· sisfemu; .~p:>vezaцe su:·sa njegovim polupreёnikom (R) i koordinat&ma centr~'.'lika - (а; ·Ь) 
relacijom-, · -·-. · ,_., . · -- · · '- ., : ~ · , .. ; 
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(х....,...а)2 + (у-Ь)2 == R2, 

.pod prctp<>Stavko[\1 da ianemarimo spljo§tenost lika Sunca. Posle elementranih transformacjja ova 
se jedna&la то~ . napjsati u oЬlikU: 

Ах + Ву + С = х• + уа 
gde је А~ 2а, В= 2Ь ј С.,. R•_.аа.;;_ьа. 

Ako se veliёine А, В ј С ца neki naёin odrede onda su koordinate centra lika: 

а = А/2 ј Ь = В/2, 
а p:»lilpreёцik lika: 

1 . • ;-:-=...,..--=--:--=-' 
R = - v 4С + А2 + В2 
. 2 

ODREDIVANJE KONSTANТI А, В i С 

(1) 

(2) 

(3) 

Veliёine А, В ј С jz jednaёine (1) mogu se odreditj metodom najmanjih kvadrata. Najpre 
је potreбno oёitati koordinatc proizvoljno izabranih taёaka sa ruЬa lika Sunca ili Meseca. Neka 
tih taёaka ima n "(iJ praksi зе pokazalo da se dovoljna taёnost postiZe sa dvadcsetak taёaka). Obzirom 
da svaki par koordinata х, у zadovoljava relacjju (1) doЬija sc sistem jednaёina: 

Ах, + Ву, + С = z,, 
gde. је z, = ~ + у:. Ovih jednaёina jma oцoliko koliko ima merenja. Ро uoblё&jenom postupku lz 
metode najmanjih kvadrata doЬija se: 

D = 2:Ех1 1:yl :Е%(.)'1 - (:Е%1)2 [1:у: - (1:yl)2 1:~ + n (~ 1:у: - {1:х(.)'с)2] 

Do = zc (1:у, :Ех(.)'с- :Ех, 1:у~) + :Ex1z1 [n 1:у:- (1:у1)2) + 1:y1z1 (:Ех11:у,- n1:X(.)'I) 

Dь = Z1 (:Е%1 :Е%(.)'1 - :Ех~ 1:yl) + :Excz1 (1:xi1:YI - n:Excy1) + 1:yczl [n~- (:Е%1)2) 

Dc = Zl [~ 1:у~- (1:х1У1)2) + :Ex1z1 (1:yi:Exi.YI -1:х11:у:) + YIZI (:Ex1:ExQ11 -1:у~). 

11 

Ovde је simЬolom 1: oznaёen matematiёki simЬol 1:. 
i-1 

Sada је 
А = Do/D, В = Dь/D i С = Dc/D. 

KONТROLA MERENJA 

Каdа su odredene veliёjne А, В i С mogute је izraёunati, iz јеdцаёјnе (2) i (3), veliёjne 
а, Ь i R. Kontrola se mo!e sprovesti raёunanjem veliёine с koja је definisa:na sa: 

с;= v'z1-V2axc + 2Ь.У• + R1 -а2-Ь2• 

ОЬе veliёine sa desne strane predstavljaju rastojanje date taёke od J)oeetka proizvoljno izabranog 
koordinantnog sjstema. U prvom fjguri!u samo merene vrednosti, а џ drugom i merene i raёuцate, 
ра njihova Шlika, dakle veliёiria с treЬa а budc pribliZno jedn&ka nuli. Vcea razlika javlja se pri 
gre!kama u merenju ili raёun.Щu. · ·· · · · 

МERENJE KORDINATA 

Postupak merenja koordinata zavisi pn svega Od raspo1o!jve opreme. Za s1uёaj da se raspo
ldc profc.чionalnom opremom rezultat mo!c blti oцohko taёan koliko dozvo1javaju kvuitet objek
tjva teleskopa pomoeu koga је snimak цaёinjen i moteoro1oiki uslo.vi u tom trenutku. lpak, dobri 
se rezultati mogu postiCi i priruёnom opremom: projektorom za dijapozitive i milimetarskom 
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у 

Yt 
ь 

о. х 

Sl. 1 Za snimak, ili njegOfJU projekdju fJezuje 
se proizvoljno postafJljen koordinatni sistem. 
Koordinate talke па rиЬи diska Sunca (ili 
Meseca) x,,yl se olitafJaju i pomoeu njih od
re4uje poluprelnik lika (ili P,.ojekdje lika) 
tela. 

hartijom. U tom s1uёaju negativ treba postaviti u ram za dijapozjtiv sa staklcnim p1oёicama i pro
jektovatj ga na milimetarski papir. U uveeanju ne treba preterivati-njega odreduje kvalitet objektjva 
projektora. Za veeinu komercijalnih projektora ne primeeuju se deformacije u projekciji za uve
eanja do 10 puta. Ovo omogueuje da odredimo koordinate Ьi1о koje taёke na projekcijj sa greikom 
ne ve<:om od 1 mm (0,1 mm na fi1mu) §to је za mnoge цamene, obzirom ца uoblёajene veliёine i 
kvalitete amatexskih teleskopa sasvim dovo1jno. 

Uz profesjonalnu opremu i vi!estruko merenje uz razne orjjentacije negativa moguee је 
izvuёi Ьо1јu taёnost. 

Ovaj relativno veliki raёun lako se i brzo obavlja uz prigodno napisan p~ogram za raёu~. 
Tu је dovoljan ј miцi raёunar koji Ьi omoguёjo це samo da se brz0 doblju rezultati, vеё i da se merenje 
kontroli§e pre nego ito se snimak pomeri i time јо§ iJ toku merenja elimini!u razno s1uёajne grdke. 
Tako је, na primer, preko pedesetak snimaka okultacije Jupitera od 6. 3. 1983. godine obxlideno za 
oko 5 sati efektivnog rada. 

Piimer: 

Predpostavimo da је mere11jem koordinata dobljeno: 

х ___ , 5,60 114,8~ 126,10 33,30 143,50 ,44,30 1 32,50 121,50 114,601 6,20 

у 18,14 5,80 3,03 4,80 15,40 28,24 41,54 42,69 40,08 29,82 

Sada treba za svakj par vrednosti izraёunavatj z, ху, xz, yz у2 i z2. Sabiranjem vrednosti ovih veli-· 
tina za sva merenja dobljaju se, iz odgovarajucih formula: D = 39128755, D .. =. 1956520600, 
Dь = 1799853600 ј Dc = -29504560000, odakle se doЬija: А = 50,002, В =45,998 i С= -7 54,038 

. Sada se definitivno doЬija da su koordinate centra u odnosu na postavljeni koordinantnj sis
tem Ыlе: а=- 25,0 i Ь = 23,0 а da је polupreёцik Ьiо 20,0. 

Zaclatak: 

Za ve!bu se ino!e uraditj sledeco: Nacrta se na milimetarskoj hartiji knig projzvo1jцog pre
ёnika (ili samo deo kruga 1). Koordinate centra mogu se direktno oёitati ро mestu gde је Ыо po
stav1jen §estar kojim је lcnW1ica nacrtana, а otvor !estara odreduje njen polupreёnik. Ovi ае podacj 
mogu upo1e.diti sa rezultatima dobljenim iz1o!enim postupkom. 

Primljeno januara 1984. godine 

ТНЕ DETERМINATION OF ТНЕ RADII AND COORDINATES OF CENТRES OF 
ТНЕ SUN AND MOON IМAGES FROM PHOTOGRAPHS 

А new method, usefull Ьoth to P'"Ofesional.and amateur astronomers for tho deterlnination 
JOthe quantitios mentioned in the tide is proposed.. · 
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ODREDIVAN)E 2IlNE DALJINE TELESKOPA 1 UGAONIН 
DIМENZiJA VIDNOG POLJA POMOCU SNIМЛКА ·SUNCA 

Aleksandar Tomic 
Narodna opservatorija, Beograd · 

.. . , 1 . :· 
; . 

Zadatak: Snimak Sunca is!<oristiti za odredivanje tiZne daljine te1eskopa i dimenzija vid-
nog ро1ја. · , 

Potrebna oprema: Dijap:ojektor, projekcioni ekran · (mi1imetarski papir), efemeride, 
snimak Sunca. . . . . . . · 

Postupak: Snimak Sunca projcktovani na milimetarski papir. Odreditl radijltt lika Suцca 
na projekciji (R). Iz godi§njaka interpolacijom iuaёunati ugaoni radijus (R') Sunca u trenutku 
snimanja. Odrediti iaktor uveeanja (М) . pri projektovanju, ~. odnos izmerenj~ vr_ednosti .118 ~!o
~kciji (В) i;na ~filttiu (Ь) kra~ strani~ filinskog : ~dra, : ' :M =.ВfЬ. . ~ , . · . ~:. , . ' 
. ·. · · :'RadijЩ lika Surtca rut..filmu (r) 1zraёunava se 1z !adtJUSa Ц1<а _Sunca · ~а proJekCIJI· (~) -~~ :; 
r· ..: ·R!M~ Sada se ' mo!e jzraёurtiti' Шila da1Jjrta·te1eskopa ро formull : ·· . . ·· .. : · : 
.\·.' " "·--'·~( '· :.:· -!. . .. . .. •.. i .' .. . . ~- _ ; · :..' .. ' ,, . .. ~~. · · ~ - . ,. ' . . . .. ---~ : 

. ,. :· ···:, :; '· . ' ; ' ·. . .. 3438 . ,, .: : :·,. -· ~ ,. ,• 
F= --. -.т . !' ,..-. 

R' ·" .· . 
: .'-·· : .. . _; ... : ·. 

'(1): 
: ;·ј. · ~ ::. , . ' .· . -· · . •. · ' 1 . . ··. ; 

i djmenzije vjcfuog ро1ја na filmu formata а х Ь : 
· ..•. ·:: ' · · .• . . . .:'·" ;.. а· ·. · · 11'· ' · <:. 

., , .. · . ~.с . , . : · в .. х 6ь = }i 3~~8' х у 343~; 
тeJd.-ke q~o~e{' 

• • ... . • 1 • -· - • 

. (2}' 
.· ;. . 

·.: .. 

1. Opjsanj postupak mote da se primenj ako se raspolate kvalit~tniin . ~riiinkom · Suncil. · 
Drugim retima Sun~eva jvjca (limb) treba da bude vid1jiva na filmu, а uz to ј da bude optimalne_ 
gustine zacrn;enja. То se postj~e ako vreme osvotlJavanja iznosj: · ·• · 

} . ~ . · ,. : , . (F/f>)l a(z) k1k 
t(s) = . 

75 106 т .. то s 
Ovde su FJ:>-zi~na daljinai 'prebl objek1jva, :r .. ~ т.".......,propusnost atm~sfere ј oьjektiva, S(ASA) 
- osetljjvost· filma, _a(z), k,, k -: . f~orj _ produtenja vremena osvetljavanja ).181е4 atmosferske 
apsorpcije, up0trёbt: filtera ј efekta zatamrijёrija krajeva. Za p1avu svetlost ( 430 mm) је k = 5,2, za 
~lu. svedost k ::rc 2,3 а za: .. ctvenu; (670 nm) k = 2,1 . · · - ' . · · 

·· · .· 2. Za kvaHtetne projёkcione aparate · dovoljilo velikog pre~iiЏ<a 'objektiva i ~i.Zцe d~Ь1jjne; 
kad'a је . film eentrinШ. iia opti&oj osj; deformacije pri projektovariju do nmerenih \1\<eCinja (5-
--:-.20 puta) mog11. se-·?;&neщariti, :U tщn ~1ueaju· krШniea ostaje :krutnica ј na projekciji.,Merenjem 
visine kadra (В) na centriranom de1ц, slike .moguee је da se doYo1jno taeno odredifaktor uveeanja · 
(М). 

3. Postupak egzaktnog odredivanja po1upreenika lika Sunca na snimku opjsan је u.. pret; 
hodnom ~lanku N. Cibrjca na str. 17 ovogbroja Vasione. Ukoliko је сео lik Sunca n8 'sriimkti, 
postupak se mo!e.. pojednos~xiti, jer se-na milimetaukoj .rщe,Zi la;ko 4о.Ьiја .pretnik · Sunca. 
. . .•. , ~: •· -Uga9~j r'ad.ijus. sUn.~ u trenutku s~~~ dobjJa se -interpolaciiom ·iz podataka datih u 

efemeridama:za najbl.iZi pr.:thodni.J..kasniji datWD. (Npr.·na str~ - 102 -11: Efemeridama Vasjone.•za 
1984. g.) .... •· ' ·' · : . ' .· .. .• ... ..... . _;·::-··· '.· ·:· . _, .. ·.:k · .. , .. _ .. ... . 

s. Razmera u vidnom po1ju tё1eskopa-kamere titne da1jj~~ . (ђ d~Ьija se iz ob~uca koji · 
povezujo linearni preenik (d) 1ika u fokusu, sa ug1om (6) pod k6jifu 'Se vjdi objekat: . . .. 

d = Ftg6. 

~ ugl~~~ ~ј~'џd 5°, ~-to ј/~~4~ s1u~J j~r ј~ ~а~~~ ug~rUP~~~Д~ des~t :P'!~ Џt~nJi; dJ~?~~~o· 
ta~n rezultat daje l pribШan obrazac: d = F/K, gde је К= 57,3°/6° = 3438 6 = 296265 /6 . 
Ako se. ugaoni radijus 'Sunca jzrazj u lu~nim rninutanui, ozna~i sa . R' i uvrsti uniesto 6', odavde ~е 
doblja formula (1). · · · .. ·· · . . -.. · .. ~ . :,, _ ,, 
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6. Ako је format vidnog ро1ја pravougaon, uoЬi~1jeno је .da se daju ј njegove ugaone щ~ 
menzjJe. Iz jedrla~ina datih u ta~ki 5. za d = а, gde је ц linearna dimenzjja s.~anice kadra, doblja se 
611 = 3438' a/F, odnosno konaeno forntula (2). · 

U s1u~ju kada se na snimku nalazj samo deo lika Sunca ugaone dimenzije kadra odred~ne 
su ј na s1edeei na~jn : · · · · · .· :, 

6 .. =а М R'/R, 6ь = Ь М R' /R. (3) 
. ' . 

Ova formula је o~igledno ekvjvalentna formuli (2). Njena vrednost је u tome da se direktno do: 
Ьijaju ugaone dimenzije kadra, §to је naro~jto ugodno kod snimanja Sun~cvih pega _okularnom 
kamerom. U tom s1u~ju obavezno treba koristiti postu::;>ak za odredivanje radijusa 1ika Sunca nil 
filmu (R), opjsan u navedenom ~1anku N. Cabriea. · · · ·· :> 
Zadaci: 

1. Al<o је uvetanje kod projektovanja 20 puta i ta~nost o~itavanja 1 mm, kolika је gre§ka 
u odredivanju ti.Znc daljine? (Odgovor: F = 3438/ R' М, o.dnosno grc§ka iznosj priЬli~o 5 mm.) 

. 2. Cesto s~ kod puЬlikovanja fQtogra(jja pege daje ugaona -vclieina jedriog milimetra : na 
slicj. Izvesti odgovarajucu formulu (Re§enje : U formuli se pojav1juje j.faktor p(}veeanja negatiVi>; 
М, ра jednom rnilimetru odgovara 61' = 3438/MF, ili 61" . ;:: 206265/.МF.) ' · 

Prjm1jeno januara 1984. 

ТНЕ DEТERМINATION OF ТНЕ FOCAL LENGTH AND ANGULAR DIМENSIONS 
OF ТНЕ FIELD OF VIEW OF А TELESCOPE FROM SO,~AR Р~Отс;ю~НS 

. . ~ · ~ - . . ... 
А method for so1ving the proЫern js descrjЬed. 

1 
НОВЕ 

А. Tomic: ASТROFOTOGRAFIJA -
Fotograflsanje nebeskih tela i pc,java. 
Univerzite&sko . aвtronomsko druitvo,_ 

SaraJevo, 1983. 

А. Tomic, . upravnik Naroone opser· 
vatorije u Beogradu, poznat је cita<l
cima Vasione ро brojnim c1ancima iz 
oЫasti prakticne astron<1mije u naj 
Airem smislu. P<>Seban afinitet kao · da 
је pokazivao prema temama .jz astro
nomske f<1tografije. Ovaj ·. njegov in
teres, vi§egodi§nji trud i iskustvo na
§li su svoj .ilzraz u knjizi :oAstrofoto
grafфic - prakticnom udZЬeniku i 
prirucniku iz ove oЬlasti. Knjiga је, 

pre svega, namenjena astronomima ......... 
amaterima · i r.adena је na osnovi pre
davanja k<1je је autor drzao na Na-: 
rodnoj opservatorijoi. 

Knjiga polazi od <>Snovnih pojmova 
prakticne astron<1mije, posebno astro
fotografije : te1eskopa i njeg<lvih ор· 

·t ickih parametara; posmatrackih at
m<>Sferskih us1ova d smetnji, kao i 
nekih <>SoЬina fotografskog materijal8. 
Vee u · drugoj glavi telesk<1p se i de-

К -Љ - ИГЕ 

t~1jnije . kvantitatiyno tretjra . kЦ~ ' as:, 
trofotografski instrument . ·и . ra:ф{i;n 
njeg9vim vjdovjma i ... sag1edavaju . se 
granice realnog Щ&terщi. ob~ktiv ,._ ·
film u pog1edu . raidvojne. niOci а 'ma-' 
ksimalnё efekti~ne 'Zizne daljlnё. _тu 
је I ni?" . .pra~ticnih . P9Stupaka za . · od.:. 
redivanje parametara potre~nih · p1·i 
snlщanju_ nebeskih te1a. U · t~ё;юј gla;. 
vi dat~ su <1snove· fotografske ·. fotorri~ ; 
trije uop§te . i sa . цs:tr.imoinskog - gledi~.: 
ia. Narocito . su · qeta1jnc), · razlikqvani 
slucajevi tzv:: tackastih { neta~kasblh 
iik-c>va nel)eskih te1a.. _;, §to ' је od _ve-. 
like vazri<>Sti za . razUrrievanje finesa . u 
totogrщkoj ast~_QfQto~etrщ . .. od~ Atb 
cini da , knjiga 'fi:ude vr1o ~ kofistan.,. 1. 
p~~tican pr.;irucnik su i>Osle<Щje · dve 
g1ave. · U ~etvrto) је dat niz · piЂktiei1Щ 
uputstava.-.i .podataka ~а .sv:e - ~rste ,aS; 
t!'onomsldь . sцimanja Щ>Је се amate~ 
(i ne samo ,.- amater). sresti u ._praksi: 
od sjajnih ( prostranih 9biekata; ·· Sun~ 
са, Meseca i p1aneta, <IQ' slцЫh · i .;,ta~ : 
kastih, zvezdanih ·ukova · grariicnog 
sjaja za· ·date uslove snimanja. Ovde 
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је autor ulo!io dosta napora da ko
risn'ika knjige inspiriAe da u datom 
astrofotograskom zadatku poveca koli
finu doЬijen.ih ·korisnih .informaclja -
narofi-to onih na kraju dometa koriA
cenog teleskopa. Brojni podaci, tekstU·· 
alni, tabelarni ili ilustrovani, su tu 
da ovo .olakAaju snimatelju. U posletl
njoj glavi је verovatno sve Ato је · as· 
trofotografu potreЬno za laЬoratorij

sku .obradu crno--bele fotoemulzije. 
Knjiga, na.Zalost, obiluje §tampar

skim gre§kama. Moraee se ne§to, _ma
kar 1 naknai:ino, predџzeti da se fita-· 
lac, korisnik knjige, spase za:mki о\'е 
vrste. 

А. К. 

ВЕСТИ ИЗ ЗЕМЉЕ , .. 

ZAN KLOD РЕКЕR U BEOGRADU 

Ugledni francшkj astronom, akade· 
mik 2an Klod Peker, boravio је od 
22. do 26. novembra 1983. u Beogradu 
na pooiv Instdtuta za astronomiju Pri
rodno-matematifkog fakulteta. 

Na Institutu za astronomiju odrzao 
је dva predavanja sa temama : Svemir 
danas (23. 11.) i Sunce kao · magnetna 
zvezda (25. 11.). 

Astronomsku opservatoriju posetio је 
24; novemSЬra. 

Gost Astronomskog drШtva »Ruder 
Boiikovicc Ыо је 25. ·novembra. Pred 
Narodnom opservatorijom 2ana Kl()da 
Pekera docekali su predsednik · Dru~ 
iltva di' Milan · Dimitr.ijevic, flanovi 
Radne zajednice DrШtva i mladi as
tronomi, flanovi DrШtva. 

2. К. Peker upoznat је sa proillooiicu, 
tadom i saddnjim proЬlemima DrШ
tva, а zatim је razgovarano о saradnj.i 
sa Francuskim astronomskim dru§t,-
vom, npr. о mogucnast.i razmene VA
SIONE za L'ASTRONOMIE. Na terasi 
Narodne opservatorije upoznat је sa 
pro§loAcu beogradske tvrdave, а zatim 
је оЬiАао Opserva,toi'iju d Planetarijum. 

MUan Jeliclc 

2an Klod I-екет sa c'!lanovima DтuJtva 
na teтasi Naтodne . . opseтvatoтije. S 
leva na desno: Mitena Maтtic, Nenad 
Toplak, Milan Jeliёic, 2an Klod Реkет. 
Vladan Celebonovic ~ Milan Dimitтi-

jevic. 

Kako је и meduvтeme·!tU poc'!ela тaz

mena »Vasione« i »l'Astтonomie« evo 
nekih ' osnovnih infoтmacija о Fтan-

cuskom astтonomskom dтu§tvu: 

F.raricusko astronomsko dru~tvo (So
ciete AstГQnoniique · de France 
SAF) Q.;novano · је 1887. godine. Vid
no uёеБсе u pokretan]u · Dru§tva i ёa
sopdsa imao је velik·i popularizato-: 
astronomije Kamij Flamarion (1842-
1925). 

· Dru&tvo је me§ovitog karaktera. Po
red astronoma profesionalaca okuplja 
viAe hiljada amatera najrazlifitijih za
nimanja. 

Rad Dru§tva odvija se kroz koml.~ 
sije: PovrMne planeta, Amateгski .fn
strumenti, Astrofotografija, Surice, 
Komete, Dvojne zvezde, Astronomija 
i informatika i dr, Radom komisija 
rukovode poznati astroщ>mi. Jednom 
godiAnje, na Medonskoj opservatoriji, 
odГZava se sastanak clanova svlh ko-
misija. · 
DrШtvo organii:uje c'!esto predava

nja, koja dгZe i najpoznatiji francuskl 
i strani astronomi, · fizil!ari i dr. Rad 
se odvija d kroz letnje Akole. U mnv
gim gradoviiila ·Francuske DrUAtvo 
ima svoje podГUZnice. 

Adresa DrШtva је: З Rue Beetho
ven. 75016 Paris. 

v. с. 
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VI ILЩИ9~QA КЩIФЈ:Р~ЈЩИ~~ 
' · ·· · АСТРОЈtОМА JYfOCЛAВJi;ft _ 

• , • ·ч, • : r ' ; , , • :• ' • ~· ;, ~ • w . ·_ : ~ , : , ~: . ' :: , : , :-· 'i. ,: • 'l, 

ИАFРАДА "ЗАХАРИЈЕ ВРКИЋ" 

На скромној свечаности у Инсти
туту за астрономију Природно-мате-
. матичноr · . факултета, · 8. : новембра 
·.1983. rоди.н~ додељеца - је . :по ,-рећи .. 
пу:r, .. наrрqда , Ј:fЗ : Ф~да . ,,nр_оф .. ..дР 
Захарије Брк:Ић". Наrраду, која . се . 
ДоДељује најбољем . . ДИIШОмйраном ' 
(јтуденту · астрономије ПМФ у Беоr
раду 'У протецt.лој . IIIIКOJI[OКQ] l'ОЈЏЩИ. 
добила је Милена Мартић, дипломи
рани астрофизичар. Редакција "Ва
сионе" цридружује се че~~U~~а. 
-~ ~ . . . - . ... ' . . 

В. ·Ч . . 

. 'CCD ' .....;' :NOVE Mбф]'CNOSTI; ' ~
: Ј • . :- 'РОsТ()Ј~Ш ''rELЁ$K.Qr~~ : .:.-:: 
·· :ke~~~,n~ otkmca !u . elek~t~~i~i : · :;_ 
vela '· su <lo va.Zn'ih .rerz:ultata za·: asti:o
nome, sli~no kao i grada velikih · te
lesk_opa pre 40 godina. N а Hejlo..voj 
opservatordii se nalazi teleskop . pre

./!nika 5 metara, ali se . i u njeпiu: pri 
·fatogr!lfisanju guQ.i · 99,5'0/о pr:Цtuplje
ne energije, · jer fotoploca iskoriAtava 
svega 0,50/о. Elektropski w.Jal!iyaёi sli
ke iskorist,avaju d~ 1fll/(), .а neЦavno 
realizovani CCD detektor (videti Va
sionu 1/1982, str. 21), razvijen za sve-

. mirski ' .teleskop u okviru projekta 
Skajlab posl!ize iskori§cenje 3fi0/o od 
prispele svetlasti. . ··, 

Prototd·i> CCD detektora pQSt~vljen 
.. је . ~а: . v_elik.i telesltop ,op~ervatori}e na 

Maunt Palomarli i · vec је dao n'~ 
znafajnih rezultata: Jedno od akiu
elnih pitanja је i ovo: da li је sve·· 

.mir evoluirao przo .('tj. · za prvih ne-
koliko. miLijarcЦ . godina .·:r:takon . Veli
kog praska) i sada polako stari, Ш 
evoluira neprekidno. · Pomoeu CCD de
tektpra astr<momi. , t:nogu · da uofe da
leko . vec.i br-Qj slablj~h i. ~а tipic
nih obj~kr;~.ta, pomocu istih teleskopa. 
Jedan od onih koji su imali priliku 

. da ovom novom tehn.ikorri iiOsmatraju 
··dva ·interesantna skupa zveda, .koji sз 
. oznacavaju . sa;. 3С295 .i 09 ,24, .Ы.о је 
dr Alen Dresler. Qn smatra · da се · sni
mci slaЬih glilaksija · udaljenih 5. do 
10 milijardi svetl.OSnih godlna . orrio
guciti statisticko poredenje ·· sa »зav

:- remenimc galaksijama, tako: da moze-
mo da · ka.Zemo .da SJJ »normalnec . ga
laksije pre deset milijardi godina Ьi
le , mozda' dru.gaёije, da su · stvaiale 
vi§e zvezda nego .saddnje galaksije. 

Poznato је da su neke galaksije vrlo 
aktivne u stvaranju .. zvezda i d,a su 
obll!no spiralnog oЬlika, sa jasno iz
r&Zenim skupinama zvezda. S druge 
strane imamo galaksije . cak i Ьlizu 
nas,. koje nis.u -spiralnQg oЬlika i spa
c;iaju' u . . tz:v . . r.tuspavanec galaitsije. ,F',o
si:natra li' s.e ova dvojnost, pitanje је 
'koliko su ove . Uspavane galaksije u 
•snцc, : Ato .se tice · stvaranja . zvezda · .... 

· da li .se .to .dogadalo .od poeetka sve
mtra, da li su te · galaksije Ьile rodene 
а zatim se smirile ne stvarajuci nove 
zvezde za duze vreme. Gledajuci sa
vremene~ · snimke . vrlo . је . te§ko reci 
da li neka galaksija prestala da .: stva-
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ra zvezde pre jedne, . pet .Н.i deset 
milijardi gOdina. · 

Posmatranjem' dalekih · jata galaksi
ja i njihovim brojanjem moze se po
kazati_ · barem statisti~ki da li је »US
pavanihc galaksija bllo isto toliko ili 
manje · pre pet · Ш deset milijardi g:r 
dina i da se direktno odgovori na 
pitanje koliko su te galaksije Ыlе u 
»SDUc. 

Ako, na prlmer, utvrdimo da је 
»uspavanihc gala~sija sve manje · i 
manje · kako se vracamo kroz vreme, 
to zna~i da је evolucija stalna. Ali, 
ako (l~emo do zakljucka da је nji
hov broj Ыо isti pre 5 ili 10 mili
jardi . godiria, siedi da је evolucij'.l 

zavdena u pi:'v.ih nekoliko milijardi 
godina i da se nakon toga svemir nije 
mnogo izmenio. То su dve mogucno
stl koje pokШavamo da izuOOпo. 

Pretpostavlja se da се ·biti potreb
no 5 d<> 10 godina da Ы se procenio 
broj ovih galaksija, а za sticanje do
bre slike о tome kako su galaksije 
stvarane, i!to је krajnji cilj ovog 
posla Ысе pott·ebno slede6ih dvadeCJe-
tak gOdina. · 

»Discoveryc - »ВВС World Servkec. 
21. februar 1984. 

Igoт Pifat 

ОВА VESTENJE AUTORIMA 

Casopis ,. Vasionac · objavljuje na srpskohrvatskom dezlku priloge -domacih 
i \s_llranih auot.Qra. Tekstovi treЬa . da odgovaraju koncepciji casopisa а da nisu 
objavljen:i 111а drugom mestu. OpfJimalan оЫm је do 6 Strana kucanlih ро ЗО 
redova, ukljti~uju6i tabele, crteze d apstrak\. NOvosti i belei!ke do 2 kucane 
strane. · · · · 

Clanci mogu da budu or.iginalni nau~ni radovi, prethodna sao~tenja, pre
gledni i stru~ni radov..i ili popularni ~lanci. Pr.ilozi nastavi astroiqmije treba da 
sadrze i .Zada:tke: » Vasionac objavljuje i priloge amatera, naroёito posmatranje 
aз:tronomskih · pojava. Prilozi se rie honorarii!u. · Autorima pripada . ро . 5 primeraka 
broja sa objavljenim tekstovima, .. za novoQSti i bele§ke З primerka. 

Svi ~lanci podlezu receмiji . 
. Molimo autore da priloge i!alju u 2 primerka, sa marginom 5 cm sa 

leve sttane i З cm odozgo. Crteze treba uraditi t.u.§em. Sir:ina crteza · i fotogra
.fija treba da је 9 Щ 18 cm. Vi&na slova na crtezи 4 . do 6 mm. Literatur.u · citi
. rati samo ' u neophodnoj rneri abecednim redom i na sledeei na~in : 
Бurkovic, Р. М. : 19561 Bull. ОЬs., Astron., Be~grad, XXI, 1-2, 23. 
Segan, .К : ~98З, KoQSmos,· Otokar Keri!ovani, Rijeka. 
BJ,"ejdo, I. · I. : 197З, sti-. 107 u ed. Mihajlov, А. Ai.: Kurs astrofizikii ;i zvezdano] 
astronoiniji, Nauka, Moskva. 
Formule· pisati u tekstu ukoliko nije neophodno da se lizdvoje u posebnom redu. 

· Ispod naslova ~lanka naveвti puno dme eutora, naziv institucije kojoj pripada 
i nieВio . . 

(IV ·str. korice): 
NO'Qe tehnologije stalno unapтeduju astтonomski таd. Na ovim slikama vidi se 
EAkeova . kometa snimljena · и maju 1983. g., ~ Lik· Qpseтvatoтiji pomoeu tzv. CCD 
detektoтa. ОЪе slike: su doblj~e kbmpjuteтskom оЬ.таdот . па Beтklijskom univeт
zitetu. lzdvojene su obt~ti iste gUs~ine. (Kada је те~ о obiinoj fotogтafij~ tioЬica
je?Ц> је da ве t~ . oЬlasti nazivaju ekVidensitama.) lzduzene paтalelne oblasti Ртеkо 
cele slike pтetstavljajц tтagove zveida. SnimiQ: · Stani$iav f>oтgovski. - . . 

(III str. korice) 
Ekvidfflвite ' KohoUtekove komete snimljene 21. 1 1974. na ospeтVatoтiji Tautenbuтg 
(DRN), ·. doЬijene kalst~m· natinom • . (V. Hegneт i N. Rihteт). 
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ЧАСОПИС ЗА 

АСТРОНОМИЈУ 

ГОДИНА ХХХП 

1984. Б Р О Ј 2 
БЕОГРАД 

HALEJEVA . КОМЕТА 1 PLANOVI ZA NJENO POSMATRANJE 1986. 

Ј. Rae 
Remeis Opservatol'ija, Bamberg ј Univerzitet Erlangen - Nirn·berg, .·Zap. Nemacka 

Dz. с. вriшt 
Laboratorija za Astronomjjи i Fizikи Sиnca NASA - Godarov centar za 

svemirske letove, S.A.D. 

L. Ь. Fridmart i R. L. Njuber1_1, 
Lal:)oratOrijи ·za mlaznи . propиlzijи (ЈРЧ Pasadena, Kalifornija, S.A.D. 

·uvoD 

u. minиlim vremenima nagla, nepredvjdiva i ·cesto poma1o vatrena pojava 
kometa, koje su · narиSavale elegantni .poredak : kojl је vladao na nebu, smatral1a 
је za zastrиSиjиci sim.bol predstojecih katastrofa . . Halejevoj kometi Ьila је pri
pjsana »odgovornostc za vise tragjcnih · dogadaja. Dvanaeste ·g:odine - pre na5e ere 
pojavila · se iznad · Rima i . predskazala Agrjpinи smrt,. а ·posmatraria . је i jz 
Jer·usalima 66 . . g.n.e, ·nesto pre nego· sto је gra.d ·.uni&ten. Kometa је · videna i 
451. g:n.e., u toku - Ыtke. ·za· Salon (Chalons) kada su Rjmljani • porazЩ Hune, а 

pojavila se ј 1066. predskazav5i osv.ajanje br.itaщ;kih .ostrva od strane Norinana. 
Kada se Halejeva kometa pojavila 1456: .. g., и doba kada sи · Tиrci .opsedali Beo
grad, ро naredЬi раре Kaliksta LII. (Calixtus III) sirom Evrdpe citane su . molitve 
za osloЬodenje od davola, Тuraka i . ·- · komete . . Cak i · u ne · tako· davnoj. pro5losti, 
prilikom poslednje pojave ·komete 19HI. god., ·ona је izazvala veliku . - zabrinиtost. 

Kada se saznalo da се Zemlja .proei kroz · . ~ер komete, mnogi ljиdi sirom sveta 
poeeli su da smiS.ljaju nacine. kako :da. ·izbegnи kon:tam.ina:cijи otтovniщ gasovi.ma. 
Dana5nji astronomi smatrajи. komete potpиno .Ьezopasnjm. 

· U ovom clankи cemo kratko govoriti О·· onim. opstim osoЬinama Halejeve 
-kome.te koje · se mogи . . odrediti na osnovu Г!indj.ih posma.tranja .. Cjtaoca zajnte
resovanog za detaljnije informacije upucиjemo na postojece .pregledne .clanke 
(Marsden 197!1., Newburn i Yeomans 1981.). Najveci deo ovog clanka Ысе .pod· 
vecen planovima za · posmatranje Halejeve· komete prilikom · njene slcdece p:ojave 
- 1986. 

IZRACUNAVANJA ORBITA · 

Prva saznanja · о udaljenostjma kometa od Zemlje роШ!и iz 1577.; kc:.da је 
Tjho · Brahe pokazao da је kometa koja је · te godi~e · posmatrana Ыlа шijmanje 
4 риtа dalja od Meseca. Skoro jedan vek .posle ovoga: .· Kepler јё . otkгio zakone 
kretanja planet~. ·Njje jh oprimenjo na kretanje kometa · p05to · је sma.trao · da se 
one kreeи ,'ро pr~vim linjjama i l!ak је iskoristio Pojavu Halejeve komete· 1607. 
god.; za ilиstracjjU ovog svog t-iтrderija . · . · · · · ·- · . 

· · . Eglesk.i ·astroщnn Edmип'd Halej (Edmund Hii.lli~y, 1656 - 1742) primen1o 
је ~~Jиtrн>v, . и ono <io68. -novootk~tveni, · iakon gгa~jta~ije . na kгetanje koinet~. oi:l
redio Је ·elemente orЫta 24 ·dobro posЊatrane ·komete · а zatim јЕ! ·p(>ktisao ''da 
~~~-- :· ' • • , . • .• · ··, ' . . • Ј . · . . . ·• . . ; .. 

LjиbaznoS'cи- dr Rae-a· (Ј. Rahe) cJ,anak smo doЬili '· j:oS oktcibt a 1981. g; · objavljujemo 
ga· sada · kao. najavu povratka. Halejeve komete· krajem sledece· godine. 
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nal1e komete sa identi<!nim vrednostima elemenata. Posle dugih i komplikovanih 
izral!unavanja mogao је korektno da predvidi povratak komete: 

:.Mnoge stvari me dovode do zakljul!ka da је .kometa iz 1531. koju је po
smatrao Apian lsta ona koju su 1607. opisali Kepler i Longomontanus, i · koju. 
sam lieno posmatrao 1682. Svi elementi .se sla!u, osim sto postoji mala 1·a;;:.lika 
u vremenЬna trajanja revolucija; ove razlike nisu toliko velike da se ne Ы 
mogle pripisati fizickim uzrocima ... « » .•• Dakle, s11 sigurno5eu mogu da pred-
vidim povraJtak komete .za 1758. \ ... Ako se kometa zaista vrati oko 1758. g. 
nepr.istrasno \potomstvo morace da prizna da је to prva kometa koju је ot
krio jedan Englez.« 

· Sa priЬlizavanjem 1758. god., fr!шcuski astronomi Klero, Laland i Lepot 
(А. Clairaut, Ј. Lalande i Н. Lepaute) za'PQOOli su ilzracunavanje perturbacija 
koje su u kretanju komete izazvali Jupiter i Saturn. RadeC.i danonoeno pola go
dine, objavili su 14. Xl 1758. god., da ее kometa proCi kroz perihel 13. 111 1759. 
Kometu је .prvi posmatrao Ј. Palic (Ј. Palitzsch), farmer i amater astronom i.t. 
okoline Drezdena na badnje vel!e 1758. god., koristeci teleskop zizne daljine 8 
stopa. Prvi profesionalni astronom koji је posmatrao kometu .ыо је Sarl :Мesije 
(Ch. Messier) iz Pariza 21. 1 1759. Mesije је kometu posmatrao punih dvadesl:)t 
dana .pre nego ~to је pro/Ha kroz perihel. 

NajЬolje efemeride 2:а pojavu .Iromete 1835. god. dali su Pontekulan (Pon
tecoulant) iz Francuske i Rozenberger (Rosenberger) iz Nemacke. Тrenuci prolaza 
kroz perihel koje su oni predvideli odstupali su od posmatranog trenutka 3,5 
odnosno 4,4 dana. Kometu је .prvi .posmatrao Е. Dimu~el (Е. Dumщouchel) iz 
Rima, skoro tri meseca pre nego ~to је pro51a kroz perihel. 

Za pojavu komete 1910. god., najbolje efemeride dali su englezi Kouel i 
Kromlin (Cowell i Crommelin), аН su i n}ihovi re:DUltati iianali grekku od oko 
tri dana u predvil1enom trenutku prolaza kroz .perihel. 

Sistemske g~ke od oko 4 dana koje su se javljale pri svim ranijim po
jav.ama komete, obj~njavaju se u modern.irn teorijama delovanjem sila negra
vitacionog porekla. Ura<!unav~i i ove efekte Мikijelsen (Michielsen) је predvideo 
da се kometa stici u perihel 9. 11 1986. Ne~to oblmnija J.zralnmavanja izvdio је 

Jeomans (Yeomans, 1977.). Povezao је sve posmatrane polйZaje komete od 837. 
·god. naovamo u jednu orЬitu i doblo isti datum .prolaza sa grclkom od oko 
± 0,25 daria. 

FIZICKE OSOBINE HALEJEVE КОМЕТЕ 

Podaci prikupljeni pri poslednjem prolazu Halejeve komete 1910., uglav
nom ~ ·kvalitativne prirode, ali se ipak na osnovu njih mogu odrediti nekt; 
njene ooP~'IIe osoЬine. Na primer, .pokazano је da је kometa sjajnija pre nego 
posle prolaza kroz perihel. Na isti nacan menjala se i du!ina repa komete. 

Pri .poslednjoj pojavi najmanja daljina komete od Zemlje iznosila је oko 
0,15 А.Ј. 'Jok.o 2,25 х 107km.), а u toku maja Zemlja је eak pro5la kroz rep 
komete. :Pored vizualnih, mena su i fotogratska i spektroskopska posmatranja 
komete. U spektrima su zapa!ene uoblcajene emisione linije jona CN, С2, С3 itd. 
NajЬolju analizu pojave Halejeve komete 1910. god., dao је Bobrovnikov (Bobrof
nikoff, 1931.). Na osnovu njegovih rezultata odrel1eno је nekolik.o fizickih osoЫna 
komete. NjuЬern (Newburn, 1979.) је .pokazao da najverovatnija vrednost precnika 
jt:!zgra komete i:zJnosli. oko 5 kпn, gUВ>tina ako 1 ,g an-s, а masa oko 6,5 Х 1013 kg. 
Takol1e је utvrdeno da jezgro komete rotira u direktnom smeru sa peгiodom od 
oko 10,3 casova, i da је osa rotacije skoro normalna na ravan orblte (Whipple, 1980.). 
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Sl. 1. Shema orblte Halejeve komete 
l91Q-1986. g. 

T11bela 1 

МАI/ 

""" 

' sит · •'!'/ ·' 

Sl. 2. Shema orЬite Halejeve komete 
1985-б; P-perihel, · E1,z-najЬliZi polo
iaji Zemz;e i komete pre i posle pro
laza kroz perihel 27. XI 1985. i 11. IV 
1986, 0-polo!aj Zemlje 9. II 1986. kada 

bude и perihelu. 

PODAOI О HALEJEVOJ КОМЕТI 

(Yeomans, 1981.) 

Istorijski podaci 

Najrunija zabelelena pojava 
Broj zabele!enih pojava 
Naj•kтa6i ·period izmedu pojava 
Najduzi .penod i'ZПlel1u pojava 
Najmanja daljina od Zemlje 
Najveca za>bele!ena duZina repa 
Najveea p.r'i.vidna velicina 

Flizii!ki podaci 

Preenik jezgra 
Gustina jezgra 
Period rotacije jezgra 
S.pektn pam1atrani 1910. 
Posmatrani repovi 
Meteorski rojevi .povezani sa 
Halejevom kometom 

OrЫtnl podacl 

poloZвj ·pola orЫte 
PoloZвj peri'hela 
Heliocentril!na d.aljina 
cvorova orЬite (А. Ј.) 
Daljina .penhela .i afela od ravni 
or.blte (А.Ј.) 
Brzina u periohelu 
Brzina u afelu 

240. god. p.n.e. 
28 
74,42 god. (1835.-1910.) 
79,25 god. (451.-530.) 
0,04 А. Ј. (11. IV 837.) 
930 (April 837 .) 
-3,5 (11. IV 837;.) 

5 km 
1 g cm-• 
10,30 h., d!rektan smer 
cN, с2. Cs, ен, Na, со+ ,Nt 
pla.zma i praS-ina 

71 Akvaridi i Orionidi 

) = 328Џ5; ~ = 720,24 
·Л = 3050,32; ~ = 160,45 

rQ = 1,81; ru = 0,85 

Z(q) = 0,17; Z(Q) = 9,99 
54,55 km s-1 

0,91 km s-1 

------· -----------··- · - · · ····------~-----·------------------_.... 
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POJAVA КОМЕТЕ 1986. 

Halejeva kometa njje nj prЉlizno tako sjajna ј spektakиlarna kao neke 
drиge poznate komete, ali је zЬog mnogih razloga naj~иvenija Najstarija za
pisana posmatranja ove komete poticи iz 240 g.p.n.e. ·Od tada, kometa se verno 
i pravilnQ, »jednom .и . zivotи«, vracala и .Ьljzinи Sunca tokom celog istoГ!jskog 
razvoja covecanstva. 

. ..ZahvaljиjuCj s·vom pel;iodи, kometa se relativno mali broj puta prЉLiZa
vala Sиnси оо onog trenиtka kada је prvj риt napustila tzv: Ortov (Оотt) oЬlak 
daleko .van granic.a Sиncevog .sistema. Ona је jedna od »najsvezijihc kometa sa 
periodom manjom od 200 g9C}ina, i jedina predvidiva kometa kod ·koje se mogи 
иоС;Ш svi znaci kometne aktivnosti'. Prisиtni sи skoro &vi poznati fenomeni: ve
lika, gusta komn; - repoVi plazme 1 pra~'ine, ··mlazevi, erиpcije, pojave diskonti- · 
nиiteta itd. Halejeva kometa.-je jedina zaista aktivna kometa sa dobro poznatom 
orbltom. 'Вrzjna . . kojom--sE!'.iz: nje oslobadaju gasovi veca:· је oko 100 puta nego 
kod Ьilo koje druge poznate komete. Naj12:ad, ona nam рrШа mogucnost upo
redivanja osoblna 5j"ajne aktjvne komete pri dvema uzastopnim pojavama. 

. Na zalost, pr~tojeca . pojava Halejeve komete 1985/86. Ысе veoma ~~eim
presjvna, i ·najveci .deo .coveeanstva је verovatno nece ni zapa.ziti. Prj prooloj 
pojavi; · kometa је pl"'OOla · kroz perihel 20. aprHa, i Zemlja је bila u relativnu 
pogodnom ipolozaju. u tolф maja n~a planeta је cak proola kroz rep komete. 
Idu6i put се kometa pr~i kroz perihel 9. 11 1986. Na zalost, tada se nece moei 
posmatrati sa Zemije, pOO.to се se na§a planeta i kometa nalaziti na suprotnim 
~tranama и odnosu na Sunce; Posmatraci koji budu daleko od gradskog osvet
ljenja, opremljeni dvogledima i znali gde da ·traie kometu, uspeёe da је pro
na4u marta - aprila 1986. Posmatraci sa jиzne hemisfere Ысе u ne~to povolj
njjem pol&aju, ali се ј onj, najverovatnjje videti slabи, neirtlpresi\rnи kometи . 

Det3lji о vblljivosti ·komete · mogu 5Е! naci и radи Joemansa (Yeomans; 1981.). 

Ovde u, ш јоо IOOlje izvan Beograda, kometa се - ~~ yjdeti u jиtarnjim ca
sovima marta i u · veeerlijim casovima sredinom i kr;ajem aprila U ··toku ma1·tг 
kometa се mo:lda biti slab objekat ' з. - 4. privi~ne velfcjne.: 

Sl. З. Putanja Halejeve komete od jula 1984. do nоvетЪта 1986. 

г 

1 
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ТаЬеlа li 

PLANIRANl LET()VI DO HALEJEVE КОМЕТЕ 

ESA - »E>oto« »Planeta А« »Venera« 
datum lansjranja 1З. VII 1985. 14. Vliii 1985. 
raketa »~iana2« mi-ЗSII 

masa svem. broda 750 kg 1З5 kg. 
tjp. svem. brooa spjn spjn/despin 
brzina prenosa 
informacija 5З kЬit/s 128 Ьit/'S 

datum min. daljine 1З. ш 1986. 8. III 1986. 

22. XII 1984. 
»Proton« 
oko 1000 kg. 
З- osno 
staЬilizovan 

vШе od 10 
kЬit/s 

brzina pri min. 
dalj.in.i. 68 km/s 70 km/s 

8. 111 1986. 
78 km/s 

tacno6t u navodenju 
na kometu 90 km. 105 km. 104 km. 
greSka u pol&aju 
jezgra komete 500 km. 500 km. 
masa mernih instr . 5З kg. 10 kg. 

500 km. 
50 .kg. 

'lnstrumenti : 
»E>oto« : maseni spektrometri za neutrale, jone i p;:v.Sinи, an·ali
zator jona i elektrona, magnetometar, kamera, ekьperimenч sa 
cesticama visoke energjje, opticki eksperimenti. 
»Planeta А« : UV kamera i magnetometar. 
»Venera« : TV kompieks, spektrometar, IC spektrometar, maseni 
spektrometar za prмinu, brojac cestica pra§ine, m.aseni spektro
metar za jone i analizator jona i elektrona, takode magnetиnet1·j. 

KOSMICКI LETOVI < 

Na srecu, vizualno posmatranje dvogledjma nije jedini raspoloz.iv metoJ 
posmatranja Halejeve komete. Mnogi astronomi sa opservatorija opremljenih vt?
likim teleskopima Ыее veoma zainteresovani za njeno posmatranjc. Pored toga, 
oёekuje se da се i Svemirsk.i teleskop Ьiti Iansir4;1n pre nego sto se kometa 
priЬlizi perihelu. Postoji mogucnost i direktnog merenja parametara komete, 
pomoeu kosmickih sondi koje се proei kroz nju u doba maksinшma aktivnostt. 
Detalji ov.ih projekata se јоо uvek razradujц. 

Organizacjje za istrazivanje svemira iz Evrope, Japana i SSSR odlucile su 
da lansi-raju specijalne letilice na Halejevu kometи. Sonda koju се lansirati 
Evropska svemirska agencija (ESA) proC.i се kroz kometи pooto ona vec bude 
prosla kroz perihel. 

Ovaj svemjrski brod nazvan је »E>otoc ро florentinskom slikaru koji је 

posmatrao kometџ 1ЗО1 . goo., kada јој је тер Ыо dиZJ. od 7011, i koji ju је pred
stavio na jednoj freski u kapeli porodice Skrovenji u Padovi. 

»E>Oto« се poneti instrumente za obavljanje 10 eksperimenata, ukupne mase 
54 kg. Sonda се rotirati oko svoje ose, ucestano5cи od 15 obrta u щinutu. Spe
cijalni dvostruk.i, ~tit zaklanjate svemirski brod od cestica prasine izbacen;.ћ iz 
jezgra komete, za koje se oeekuje da се 1mati brzinu od oko 70 km в-1 . Pl·o
lazak ,.E>otac kroz kometu trajace svega oko 4 casa. 

Osnovni. cilj misije ,.E>oto« је proucavanje jezgra Halejeve komete. Sonda 
i·e blti opremljena karnerom za sn.imanje fotografjja u ·boji, а moei се se da
ljine od 1000 km da slika objekte velicine 50 . m. Medutim, vidlji.vo~t je:lgra је 
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Sl. 4. Postednji snimak Halejeve · ko
met doЬijen na Lovetovoj opseтvatoтiji 
30. таја 1911, kada је kometa Ьila oko 

5 а.ј. od Sunca. 

јоо uvek predmet o&trih diskusija ·medu specijalistima. U unutrasnjosti kome 
komete, gustina ёestica Ьi mogla Ьiti toliko velika da atmosfera pootane optiCki 
debela, l!to Ьi uёin.i1o jezgro nevidljivim. Pomoeu tri .tzv. »mast>na spektrome
trac Ысе uёinjen .poku§aj merenja hernijskog i izotopskog sastava neutralnih i 
jonizovanih gasova i pra~ine, u <:llju Ьoljeg ra;zumevanja procesa koji se ocii.
gravaju u atmosfer.i komete. 

Odrediee se, takode, d raэpodela .ро masama ёestica prasшa, kao i pros
torni ras.pored ёestica pra~ine i gasova koji zraёe. Bice izvedeni i eksperimenti it 
oblasti fizike plaZIПle, •U ·kojtima се ве prouca'Vati ,interakeija Sunёevog vetra sa 
razliёitim delovima komete. 

Predvideno је da »Doto« bude lansiran 13. VJ.I 1985., а da na minin;alnoj 
daljini ood komete prode 13. IV 1986., brzinom od oko 68 km s-1. Sonda ~ 

kometa се se onda nalazitli !na da~ini od oko 1 А.Ј . od Zemlje i od Sunca, а 
mimoici се se pr.i minimalnoj dalji-ni od oko 500 km. 

Ро sadмnj.im .planovima, Sovjetski Savez се lansirati dva identiena tro
osno stabilizovana svemirska broda. Lansiranje se planira za decembar 1984., 
а !dolazak 1\.1 ·Ьlizinu planete Venere za juni. 1985. Sa оЬе sonde се onda Ы~ 
lansirana ро jedna manja letilica ёiji је cilj ispitivanje Venere, dok се t;Vemir
ski Ьrodovi koji su IJIOOli sa Zemlje dospeti u Ьlizinu Halejeve komeLe fi. III 1980. 
god. Predvida se da се daljina min.imalnog prilaza iznositi oko 10.000 'km 

Japan planira da lansira svoj .prvi ko5miёki brod, koji се se zvati »Pla
neta Ас. Prikupljace podatke о Sunёevom vetru, planeti Veneri i priЫiZ.i.ce se 
Нalejevoj kometi marta 1986. god., na minimalnu daljinu od oko 100.000 krn. 
1 ...... _ 

MEE>UNARODNA POSMAТRANJA - ORGANIZACIJA IНW 

Medunarodna organizacija za posmatranja Halejeve komete (lnteтnationo.Z 

Halley Watch ~ IHW) је sveobuhvatni naucni program, namenjen sto uspe~ni
jem kori~cenju predstojece pojave komete. Radna: grupa koju је vodio jedan od 
autюra ovog ёlanka (Bтandt et. al., 1980.) precizno је definisala ciljeve i metode 
rada IHW. 

Centar ovog oprograma је u Laboratoriji za m1aznu propulziju u Pasaйeni u 
Kaliforniji (Jet Pтopulsion LаЬотаtоту - JPL). Qвnovni ciljevi IRW su: 

1. da stimuliSe i koordinira nauёna posmatranja komete prilikom predst.o
jeee pojave, 

2. da obezbedi standarddzaciju posmatraёkih tehnika i instrumenata gde 
god је to moguce, 

3. da oЬezbedi ёuvanje svih prikupljenih rezultata posmatranja, 
4 .. da . omoguci тaspodelu podataka nauёniclma kojl uёestvuju u programu, 

kao i siroj javnosti i 
'5. da doprinese razvoju dnstrumenata ·tamo gde је to potrebno. 

-~-. -
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IHW се imati ulogu koordinatora meduna.rodnih napora za prouёava11je 

Halejeve komete, а takode се doprineti uspostavljanju veza sa naui:nim institu
tima koji nisu obuhvaceni ov:im .programom. Aktivno се se pomagati p<>smatra
nje komete .i;z svemira. 

Glavnu oЫast rada predstavljace kordinacija napora posmatra~a «а Zemlje. 
Planirano је ·nekюliko posmatrackih mreza ·rasprostranjenih sirom sveta, od kojih 
svaka okuplja spooijaliste zainteresovane za neku od sledecih oЬlast' fizike 
kometa: fenomeni velikih razmera, oЫast Ыizu jezgra, spektroskopija, fotomeћ·ija 
i polarimetrija, .radiometrija i astrometrija. Proba funkcionisanja IНW Ьi(е iz
vrsena u toku 1984. god., pri posmatranjima Enkeove (Encke) i1i neke druge 
kratkoperiodiёne komete. 

Kroz nepune dve godine, а tako ее sigurno bl1d i 2061, 2136. i 2211. goo .. 
ijudi sirom sveta се oёekivati povratak Halejeve komete u Ыizinu Sunca. 2'ajed
nickiш naporima naucnika citavog sveta, udrufenih u organizacije ·kao sto је 
IHW, moei ее se sainati mnogo novih ёinjenica о ovoj kometi kuja је hiljada01a 
godina opё.i:njavala i plмila nме pretke. 

Primljeno, oktobra 1981. 
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preveo: Vtadan Cetebonovic 

HALLEY'S СОМЕТ AND PLANS FOR ITS OВSERVATIONS DURING 
IТS RETURN IN 1986 

The development of our knowledge aЬout Halley's comet, its present cha
racteristics and plans for oЬservations in 1986 are discussed. 

Napomena prevodioca: U zimu 1983/84, prilikom pojave komete P!Crommetin iz
vrsena је proba rada IHW. Pored profesionalnih astronoma u programu su uёestvo
vali i amateri. Kometu је prvi uoёio francuski amater Ј. С. Meriln, 29. XII 1983. 
Maksimalna · prividna veliёina komete iznosila је oko 8, а zavisnost sjaja od uda
ljenosti menjala se nepravilno. U spektru su uoёeni molekuli NHt, CN, СН, С2 ... 
Iako su postignuti odredeni rezultati, kako se saznaje, proba IНW ·nije dala oёe
kivane rezultate. 

J:>rojekat svemirskog teleskopa na!alost kasni i Ысе realizovan tek posle 
pt·olaska komete. Prema reёima dr Rae-a svi projekti najavljeni u ёlanku, kako 
se oёekuje Ьiсе realizovani. 
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50 ГОДИНА ДРУШТВА 

УДЦ 520.2 (091) 

ЛРВЈf ТЕЈIЕСК.ОП АСТРОВОМСКОr ДРУШТВА ,.РУЋЕР ВОШКОВИЋ" 

Александар To~uh 

Народна с:mсерваторија, Београд 

Иист.р)'!Мен'l'.И 1И Qдrаваа>ајућа питература потребни су си за обично УПЈО:
знавање са та:јtнама 1И лепотама !Неба. Отуда сан чланОО!а овааrог асТiрОIНОМОког 

друш'l!Ва чине Оirеер&М'Орија, пл;щ.етЗ!рИјум 1И сопс'Ј1ВеНИ ч·асопис. HaiWe друш
тво издаје чаЈСQПИС од осниваља, оnоерваторија је О'l'IВОРе'На 1964. r. а плане

тариј)'IМ 1969. щцине. 
У архиви друш11Ва чува се и nисмо оптичк:е фирме IВu·tenschoen из Хам

бурга Avanti Bertottu, од 21. октобра 1936 . .r., IКОјiИМ ll'a обавештавщју о. моrућ

ностима набав.ке ОI1'11ИЧКИХ елеw:тата тепоокопа 1И пОС'l'Оља. Очиrлещно, одмах 

по оанивању ~yul'l'IВa чл.анови су нщ:тоја'ЈЈ.И .ца шrо npe IНЭiба.ве renecuroiпe.' 
А. Bertotto их је · још пре рата имао нек~элико. Сопотовене инструменте имали 

су и 'дРУI1И ЧЈiанави IZQPYIIЏl18a. Међ)"''ИМ, !Први телеокоп ,Iфуштва је телоокоn 
Ottway ОД 4 IИНЧЗ. , 

Мнооим члаиовима д'PYUJ'l'IВa :и посетиоцима (ЈОСерваrорије позкато јР 

да -су &QВе до .IЮЧе'11Ка !реКонструкције 1977 . .r. на тера'СИ Наро.цне опсерватор.и!јс 
била два телескопа - рефрактора Zeiss и Ottway. Међу -чле.сновима Друштва и 
сада -се .може чути дз је рефра/к'юр Ottway пак·лон америчког rенерапа Ј. К. 
Waters-a професqру Данићу. 

О rrdмe сам 1977. r. !ПИТаО црофесора Данића и сазнао да је он ·КМ 

хирург <macao живот 1945 . .r. lfiУ'КОВЊИКУ, IЦ'Оцније .rенера:лу Watters-u1). За те
леско!I је. само рекао да га је 111окло.нио Друштву ,.још док .нисмо :имали оп

серваторију"~ На основу докумената из заоставштине професора Данића (који 
се, чувају у архиви Друштва), као и арх.ив·а· Друштва рекоиструисан је ток 

догађаја веза1RИХ за рефра:ктор Ottway. 

Већ 1946. r. ДЗЈНИ:ћ 111окушава ща !Набави п~ тепоок<m. Ilиwe у Енrле

ск:у фирму ~ss !Ltd 27. V1II 1946., која ra t6. 1Х 'УПЈућује на Н. Grubb Par
sons & Со., којој је [[фООЛеђено њеrово IIIИCIМO. 0В1и та IПИОМом о.ц 29. Х у.пућу ју 
на фирме Broadhurst Clarkson & Со и W. Ottway & Со. На обе адресе ~" 

30. XII и :већ •14. 1 1Э4'7. оба. цроиэвођа-ча WЗЈЫУ .кarraлore. Из ПИ<Љfа се ЈЩци 

да се Данић !ИН"rерооовао оо. IК!Ва:литетаи рефра:ктор nреч:ника 4 IИНЧа (10 цм). 

Препиока се IНЭ:СТавља до јесени 1949. У . IМеl)угремену пуковник Данић 

добија .!IIЈРЕ!IКОМандУ 1ИЭ Новог Сада IY Беоrр~ У то време дооази си до резо

луције Информбироа ;и IПОЭRа'Тих IПPffNJCЭ/Кa на IНamy земљу. Ок.оЛ!НОСТИ НР 

поrодују набавци те~с:mа. Иlпа!К, 30. 1Х 1949. Дан.ић nокушаiВа .ца nреко 

своје ·војне nоште набави од Географског :инстит_ута ЈА стr•rив расходован.ог 

теодолита, да би ra IПреуредио у екваторијал, "који he послужити као тип 
по коме би юе мor.ilи юрађива'I.'IИ у IНЗоШОј земЉIИ ова~&ви ·стаrrиви". На 'ИСТОМ 

папиру су још три порухе <:а печатима• си п0'11Писима одговорних лица, као доказ 

путеш~а за'Хтева до IНаз:начених а•,~фееа. Ове эавршава ј'111утс'l'8ом од 10. 
Х 1949. да IНЭIПИШе !НОВИ Gахтев" 'У !Коме iће(те) т.р~ IИЭдЗ!Вање је.ц:н:оr ста

рог тeoдomrra за Вэше IПO'llpeбe". Оаочу.ваии док:ументи индиректно показују 

да је Д81НИћ ооду~СТао о IIIРВобитне 'НЭIМере. 

. Ј) Васиова_ Ј979, 2, 37 
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У mroмy !Које 11. Х '49. IIIИWe фирми Ottway, Да:ниh траж:ЈИ информа

цију 'Кo.n.иtro !Кошта иопоруха "објективокоr сочива ·пречника· 4 икча, Ж~ИЖНе 

даљине 60 инча, три Хајгенеова окулара жижних даљина 0,75 инча, 0,60 инча 
и 0,35 ~. . !Као и !ДВа ортаскстс.к.а акулара О'д 0,3 и 0;2 икча, 'Кi8талошки 

бројеви . .. " Из IН'еДатираие !КОПИје mrома-мишљења Минис'Ј'Ql)СТВу mољне тр

rовине ФНРЈ (IПo'Nrиcao rrенерал-лаlјтнЭIНТ ~ј!Ко Ник:ОЈDИШ) IВИДИ осе да је 

препо.ручено .ц.а~Ва.ње 'С811'лаюнасти ·за )'903 IНЦ'Ведених .целова ,;ко)и се <ЦЦа 

још IНе IИЗрађују у !Нашој земЉIИ" а ко}и су IМУ ПО'l'lребни "за ов&ј иаучии 

посао", те 'да оове .ко.шта 80 енrлеоюих ФУ!НТИ. 

·9. јуна 195(). роба је IИIОПоручена nреко одrОО!арајуће војне .п<mrre, а 25. 
јула crиr.ao .је путкОВН!ИКу Даiнlићу и рачун на У'КУОЈ:iО 12.200 динара. Сачувани 

су делови IНSIЦРТа-IОКИЦе по којима је у мај:сторокој 'РЗ'дИО.НИЦИ АiстрОIНОМIС:ке 

опсерватарије рађен стат.ив екваторија1Ј11Не монтаже. Папир .цат.ираи 22. XU 
1!151. садржи списак трошкова "за израду инструмената др Данића" укуnно 

27.720 ДИН18Јр31. ·Пише 1И то .,ца •је механичар МиЈ1181Н Кlраљ рщцио 118 чаЈСОВа, 

о.д чеrа ,,de 60 ча;сова .,цобрОО!Ољ.но •доо". ДSIКЛе, теЈЈiеiОКоп је :коштао Дааића 

39.Э20 ДЈИНара, ~о. 

О евЕЈН"l'уаiЛ'НИМ тешкоЬама око юра.це .постоља IНЕ!Ма з·аоиса. Међутим, 

било је nробдема 10а објек'mВом. Још у iiЈРобном ра,ц:у уочено је да објектив .не 

даје довољно IК!ВЗiЈlИ'I'IеТIНУ оСЛIИКУ. 111а је OOOirl'E:'IЫбpa 1952. nослат произвођачу на 
~у. Заменмк теХЮtЧКог :директора пише Да,нићу 29. 1Х 1952: "Сигуран 
оа1Ы да 'CX'8all'atre .Ца је llфајње !НеОбичнО IIIOIC'l'ЭSЉa'I.'IИ DИТЭIЊе IКара'R:Тер!ИС'l'ИКЭ 

сочива · /ВИШе о.д :,цве 'rодине !НЭ:КОН што •је IПро.д-ато, маща ћемо си авqом усаiМ

љеном сл·учају rпоклонит.и !На.јвећу пажњу чим капацитети дозволе, и .на

nиоаћу ВЭЈЫ 1IЈУ1НИ швeurra~ шта је било". 

Нз Данићево IПИОМо о.д 22. 1 '53. 'већ 27. I ll'IOICJlaт је одrовор .ца је об

јектив дотеран .16. 1 те да h.e бити послат југословенској амбасади (у Лон

дону)". ~;""'~ 
Из зЭiПИХ:ника са ООКИ'В!I!ЧКе 'ОКуmiЈТИНе .Беоrрадоко;r ас11рономс.ког lt.!Iyбa 

"Pyl)ep Боипщвић" 9. XU 1951. !ВИДИМО д'8: је тепеок<т 'био IIЈРИКаЗЗIН првим 

члановима: ,;II. Ћурковић ~е преддожио да се прикаже ~строномски инстру
мент itoj.и је ~ IМаfl'еРИ'јаiЛ'Ну 111омоћ ~ Дaamha У1РЗ1дИ'0 Љ. fiaY'НOO!иh у ра!ДИ
оници А'СТ'рОIНОIМIОКе апоерваrrори:је у .Београ:цу". "Иiнструмеит који је оовојlина 

клуба iПрЕ!IЦСТавља 1И њеrаву .матер.ијаЈDНУ ба:эу оо. 'JtiaiCIНИje прерасrање у SIC'llpo
HOМIOК'O 'У\Ц'РIУЖење". 

Ово 7е l]еџQИНИ IПИСЗIНИ rекст у · арх.иву Друштва .који говори о пqреклу 

овог тепоокопа. У !ПРВОМ броју ВАСИОНЕ ю 1955. г. на стр. 29. у рубрици 
"Ве<;ти из Друw11ва" читамо да је "инструмент ~председника Друшт:ва др Да

нића) стављен на употребу Друштву". 

ДOIOyiМeiН'l' о .поклону !Не постојiИ, или tНМје сачуrва'Н. 

Ове до иэrрадње НаЈРодне ОIIIСерваторије тепеокоп .је био углавном на 

rера~и ~Dрофесора Даииh.а, :којiИ !.i\e у13 !Њеrа 11ЈР0В00 мноrе дане и .ноћи. О томе 
сведочи ;и ЊiеrОIВИХ 1368 IПООМЗ'!'Рачких бележака. У овеаttама аво;r чак:<Ј~IШСа 

бр. 2/1966, 1_ 1И 2/197;1 и 1/1975 објављена !СУ IIIOOМЗII\pa.њa atoja >еу н.име .обавили 

З. Ивановић, Д. Геземшr, М. Миј!Ић ;и А. Томиh. Кори:шћен је и за 1сиимање 

Филм-ском камером тока nомрачења Сунца од 20. маја •1966. 'l1alj успео фил-м 

А. К)'Gичеле, · н. Ј~~ковиhа, М. Карановића, Ј. Грујића · и З. Ивановиhа, при
каэа!Н на београдској т.елевиэиј•и маја 1966, и дана:с ое ч~ у 'ВРХИВIИ ,ll)руштва, 
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Од IIIOIC'l'aвљaњa !ДО уклан.ања са терасе опсерваторије 1977. г. овим те

леок:опом IIIOQММ1Pa..лe су 'ХIИЈЫI'Де ЉУIЦИ, а са.рВiДНЈИЦИ оnсерваторије ООСТа!ВИЈI.И 

су у Д!Невнику IIIOCIМa'l1P8њa. забележених 1326 rпосматрачких бележаха. У учи
аници 0111Серв8/1'011]Ије телеок:оrп се IКQPИC'rot за упозна.вање ученика и !МЛадих 

сарадн:ик:а ~е са на'ЧIИiНам ра;да и кОНIС'I'Р'УIКЦијоМ телесхопа - ек
ваториј&Л.а. 

Преко 100 саrраџџmка Народ~Не аnсерватарије обучено је за IРа:д на овом 

телеокапу. Неки м Њ1ИХ оу IIIOicТaли иэва:нред~m а:матери-а"СТРОНОМIИ, а неки су 

и \Ц'И!!IЛОМiИр8!Јl'И .ах:тронаъmју, У оваЈКам 'СЈIУ'Шј(У, овај телеокОIП је Одиr'Рао зна

чај!Ну ryлory 1И био веЈIИКИ IIЮдстрек члаiНовима Дјруш'11Ва у остварењу замаш

иих !ПЈ1'81НОВа, 'У!ПРКОС својим IСКIР<ХМНIИМ IIIail)a.иeтtpИМa. 

Примљено јЗ~Нуара 1984. 

ТНЕ FIRST TELESCOPE OF ТНЕ ASTRONOMICAL SOCIEТY 
:oRUDJER BOSKOVICc 

Thois рарег is а story about the 4 inch »Otwayc геf.гасtог given ·to !the 
society Ьу Dг. Radovan Danic, its fiгst pгesident, in 1951. 

УДЦ 523.64 (091) 

НЕШТО О РАЈИЋЕВОМ СПИСУ О КОМЕТАМА 

Некад Ћ. Јанковиh 

HatpOДRa оm::ерваторија, Веоrра.ц 

У прошлом бр<Јiју · ВАСИОНЕ објSIВљен је у целас'I'И Рајиhев "Астроло

шки orrиc комета и њихових особина", од 1769. IСа'*У'Ва:н у ру;коrпису Патри

јаршије бр. 1З, а овде се дају нека објашњења која mглещају Потребна: 
Пре · свега, реч аютролоr.ичеiОIG{ (аiС'nрОлошк:и) 1НеМiЭ. еадаш.ње зиэ:чење -

за ЈОВ!IIНа Рај.ића аiСТрОНом је исто што и aiC'IIPOЛor, па је IIIC'l'P<>JiOIIИЧeOКIИ исто 
што и а'С'11рОНоиичесК!И. 

Пошто је тач·но објаснио шта значи реч комета, писац каже да ком:ете 

ИСПiупnају свет.лост 'Ва различите иа'ЧИИе, rпа :им: оту.да rназиви ксiомате, бра

дате 1И 011'ИЧНСЈ1 (<§ 1). Већ tстЭЈР.И rрци зна(ју за разне об.пlике комета, IIIa им 
дају Il'PИI'<ЏVНe називе: мач, зубља, 111)еда, i:ТУ6, копље итд., а сљич;ну 1Поделу 

има и Ј. Хевел у XVII /Веку. У IВ'аiСТазк;у {§ 2) рећи ће Рајиh <да етаЈРИ астро
номи, :посма!11рајућiи само 1IЈР01СТИМ оком, не !Моrаху .много ющет.и, а IНОIВИ, з81-

хваљујући телесхопу, запазише да комете немају увек исти изглед, неке 

су Qlфуме, . ~ytre ?U'II'YЉacтe, а и токоы времена изrлЕIД .им се м.ења. Ово 

ни~ у III0'11IIYIНOCТIИ тачно,. јер је IВећ у хелецоко \ЦООа заmшкено да се rизмед 
· комета меља. Тачно је, !Међутим {§ З), .ца комете мещv бити разЈDИЧИТих боја, 

У шrо нас ~wjy многи сrрани поомаrrрачи, rпа за комету од 1528 бе.л.еже 

.ца је била Ц11ВЕ1На као ХЈРВ (1). 

Зат.им: t(§ ;з~ 4) Рај.ић наводи ;ца <је јез11Ро IКамете сјај.но, а окружени;е 
тамније и зрачи · !Као да је акружено парЭЈМа. О ;материји ~к:амета :изнеће два 
иишљења, не оцредељ)"јући се 1Н1И за једно: ща је то ~Нек:шсва туста. IСМеша, 

ИЈI!И 't:Ia'К ~Ца. !Су гу lltИТЗIЊУ ipe'!Ute и ..ла~Ке кжуmьене narpe. У 'ТО .време није се 

више знало о саставу - ·комета - треба сачекат.и сrпек:тр01екоrt И nоларископ. 

1 
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rоворећи о :репавима !КОМета· {§ 5), Рајић iПОМиiье да могу бити различито ду.rи, 
800, па и !ВИШ'е, Архима!Н'дрит, учен и iНачитаЈН човек, м001ао је неrде IIЈРОЧИТати 
да је камета од 1264 !ИМала pen (цут 1000, а она од 1618. и .цужи (2). Међутим, 
као xctиe'l\.i IВеама дуга репа навешће оне од З73. и 120. IIфe rнawe ере и ану 
од 1680. Прва година 'С.IВЗ:КWКО је IIIOГ·pewнa· - јеДЈИа кОмета аюјави.ла се 372, а 
120; 'Виђена је комета из К!Ине; rна комети од 1680. Њутн је проверио .свој за
кан qnште теже. 

Комете се IIIоја.взыују rна: разним деловима rнеба, кретаље 1ИМ је .неједна

ко, као и ~·ње ВИДЉIИВОIСТИ, некоЈl!ИКо снещеља :или ~М;есеци, !Па се ~к:ом:ета од 

1680. 'ВИдела З ~ца· (§ 6~ 7) - тачно. ВрСЈј комета од IIIoтaпa ,цо 1665. је по 

Љубенецком (З) и по Хевелу (4). За неке доцније спискове Рајић изгледа не зна. 

Повод ра tпжање овога ра·да Рајићу је дала комета за .коју вели да 

је примећена 14. 8. 1769. {IIIO јУ'ЈLИ.iаЦсКоме ~к:а..лен.д8iру). Изгледа ,ца је то дан 

ка/Да ју de оrн !nрви ttry'l' iУ'I'ледао јер споrrам !Каже ..да су је :nариоки 'Э.сr.рономи 

видели већ 27. 7./8. &. 1769. Каща ово .п:ипrе, 6. 9, 19&9, Рајиh. овака!Ко јоШ НiИје 
дознао да је комету открио Ш. Месије. У даљим редовима писаће о овој кq

Ме'11И, rде се IНВIЛЈа'ЗIИла IНа небу, К81КО юе lфетала, !Како јо.ј беху 0КiР€1КУ'11И глава 

и реп (§ 9, 10, 1'1). Звезда Наt левоме рамену Ориона је у Oгionis, · а она на:д 
"хребтам За]q!евим" !ie ~ Leonis. За реп !КаЖе ·да је био дуг З5О. Кахо га је 

измерио? Свакако ,да tpataiioлa:ra!IIIe неком звез;цаном ~к:артом или rнебеским 

rлобусом, IIIa је, У'11ВР.ЈЧИВШИ .положаје ;гла.ве 1И IКp!Jija. pena у однооу на звеэде, 
израчунао !Колико им је .раст<Јiјање у .стеnенима. У IНаiСтаЈВКУ је mmrгaњe о 

кретању ове !Комете (§ 1З) и ис'11ИЦање изнад !Кој.их земаља се налаэила у зс

ниту (§ 14). 

У преаста.лим одељцима ~ојић се nита да ли IКомете најављују неку 

I1'PQМI6НY ·У ~. о чему 'Се ыноrо nисало, а.Ј1'И - !Каже - у nОСЈЩЦње време 

астроном:и rне nридају ·ком:стама !НИКакву силу, !Иако је Вистон 'l"Врдио .како 

је комета изазвала Нојев •потоrп и да ће једном уништити свет (§ 15, 16). Ову 
намеру енrлеаки ак:троном !Приmtеиваше IКОМет!И од 1680. Ра:јиh. као ,ца !Није 

сиrуtраон да ли tКомете пред~казуtју промене на Земљи, јер навади 1Н6К1е -елу

чајев.е, несреће ~к:ојима је претх()ДИла .појава ком:ете, IПОЗИВајући се IНа Нићи

ФОјра rpиropy (§ 17, 18). Прва rн:а;ведена IКОМ~ета ОТК;РИВЕ!На је 26. 6. 1ЗЗ7. 11 

видела \Ое ;цо 24;. 10. Ј.,ЗЗ7, ка·да се -налазила у Влашићима, дакле ·на .леђима 
Вика, по Рајић,у, а и I1ригори, .који замста IКаж>е да је била ·на !Иебу о оЈiеТ!Њем 

соЈI<:тицију и да није била "брадата", него слична мачу (5). Она .цруrа .ко

мета, која ее као и IIIpsa видела за вла.де Ан,црониюа П Мла·ђег (1З28--1341), 

откривена је 24. З. 1340. у Скорп.иј.и и, по I\pиropy, пој.а!вила ое ка.,ца је Сунце 

ушло у ЗН81К Овна, :па је !ИЗ Скорпије прешла у ЭНаtК Девице .да би нестала 

у ЛЭЈВу; и ОIНа беше НаЈI!ИК rна МЈач, трчки iКIСИ'фос (6). Рајоић, 1као што се ви

дело, ·ПОМIИЊе 1И !Неке 1комете из нО'ВIИ'јеr ~оба у ·вези са догађај:има, па зак

ључуј.е ,ца ОIНе, иwко IIIPИJI)OДHe појЭЈВе, rмогу биТIИ веаиице божјега гнева (§ 19). 
Али што ICe '11ИЧе :комете од 1769, ииј.е њеrово :да юе изјашњава. Не !Верује, 

иеђУТIИм, у nриче астронома :nрошлих времена да комете ,могу за.па.ЈIИТИ Зе

мљу (оrпет алузија .на Вистона), јер су веома далеко од ње, што је устаиовио 

Тихо Врахе., 

Васц Стаји.ћ има следећу замерку: Рајић зна да се rнови астрономи .под

омевају ВИстану, 81Ј11И и са:м cмarrpa да су оне веонице божијега rrнева, иако 

други у то сумња:ју. Узгред - Стај:ић греши IМIИ'Слећiи \Ца је :коыета од 1769. 
Халејева (7). Сетимо .ли 1ее IКаЈКО 1И да!Нwс цвета 'ЗIC'l'poлomja, !Не IМОЖ~tо осу

ђивати је,дiНоr теолога 01Д IIIIPe .два века због :ивве'СН!е кОЈiебљивости. 
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Оно wто архима-НДIРЈn' манастира Грабовац •rовори о кометама уОIЈШте, 

од значај-а је само утолико што покаGује ~а ~е у XVIII веку једЗ!Н наш чооек 
би<> добро улућен у тщцашњу .ст·ручну литераiЈ'У'РУ .- нема'ЧIКу, лаrr.ичок.у, руску. 

Важно је и то што је nостао љубитељ ове !Нayure, !СВакако nредајући .маl'l'ема

тич.ку rеоnрафиј-у (коомоrрафију) у Кэрловцима. Али !НајваЖiНИје је оно пrro 

је 'НЗnИСЗIНО о комети од · 1769, dep еу у .nитању, о-чиr~о. њеrова mRНa nо
сматраља, па ·У љему 'Iq)eбa Виде'I\И !Не 10амо љубитеља, већ и ЗIМатера :астро

нома. Овој СП1И1С · Рај.ић је ·завршио 6./17. 9. 1769, iДЗIКле :два да.н.э по IИШчеза

вању комете, IПО њему, а она је nосматрана уствари до 1. 12. ·17169. Није јасно 
да ли .је Pad:иh СЗiМ уочио комету, .или је эа љу еа'ЭНао од .дру~~их, ал.и ;кије 

верова11но да је о њеноме кретаљу IМorao нешто сазнати - 'IICШO брзо - из 

иrrамnЗIИИх ,цела. Зато њеrова IПОСIМа'l'Рања :морамо юматраm ориrина'ЈDНИМ. За 

одређива•ђе nоложај·а комете !На небу морао ICe слувGtТи !Неком звездЗ!Ном КЗIР
том - нећемо .nоrађа'11И да ли Фљемст!ищовом !ИЛИ :неком ,цруrом. Шrо се тиче 

О'.дређивања :места коој!ИЈма ~е ·комета била у эениту IСЛУЈЮИО .се эемаљ1:Жм.м 

rлобусом ИЛIИ каортом. 

Рај!Ићево :цело 'l'P66a утоЛИIКо пре и.стаћи, wто је он nрви о,ц Срба, от.рi·

нуmх од турске ·власrи, IКс>ј.и ·преюида к:а ~ОТЭIДашњом .на.виком преписиваља 

давно ЗЗIСТарелих :цела и IПИШе Н'Е1ШТ0 саовим iiOIВO. 

ИЗВQРИ: 

(1) Flammarion, Astronoтie popиlaire, 1860, 600 . . 
(2) Guillemin, Les coтetes, 1875, 195; Boquet, Histoire de l'astronoтie, 1925, 313. 
(3) Theatrит сотеtiсит, 1667. · 
(4) Coтetographia, 1668. 
(5) Nicephori Gregorrae, Byzantina historia 1, Parisiis l 1'I02, 1 . . XI, с. б. 
(6) Ibld., 1. XI , с. 7. 
(7) ЛЕТОПИС• 309, 1926, З, 358. 

NOTES OF Ј. RAJ•IC ABOUT ТНЕ СОМЕТ OF 1769. 

The Serblan historian Jovan Rajic oЬserved the comet in 1769 and noted 
Ms impressions in а manuscгipt which :is now ·beeing puЬlished for the first time. 

In the second paper some blstorical explanations needed for understanding 
the first paper are giveЦ. It is · pointed .out that Ј. Rajic was one of the first 
ama·teur (astronomers in the h:istory of the Serblan people. 

UDC 520.1 

OPSERVAT.ORIJA HURBANOVO 
CENTAR ZA POPULARIZACIJU ASTRONOMIJE U SLOVACKOJ 

Ja-;-oslav Francisty 
Astгonomsko drustvo »Novi Sa.d ........ ADNOS, Novi Sad 

Tacno . na lsredini puta dzmedu mesta Komarno. -i. Nove Zamki u Juznoj 
Slovackoj nalazi · se selo Hurbanovo, poznato u Austro-Ugarskoj- pod imenom 
Stara •Djala. Smesteno u plodnoj ravnici re-ke iNHtre i okrиZeno nepregledni:m 
poljima kukuruza, za ovo malo naselje na 'PГV'i .pogled Ы se reklo da је jedno 

.'1 
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»tipiC.Ooc selo jиZne SlovackS. Kroz selo ide siroka glavna ulica, u centrц је 

mala crkva, а preko puta nje, skola, prodavn:ica i mesna kancelarija. Мedutim, 
veliki lucni natpis :oSLOVENSKA USREDNA HVEZDAREN HURBANOVOo: (Slo
vacka centralna zvezdarnica Huvbanovo) na ulazu u poveci park u samom centru 
sela, · ukazuje posetiocu da se ne nalazi u »oЬic-nomc selu. Sa skoro samog ulaza 
u paork, zapaZa se u daljini zdanje astronomske opservatorije, delimicno zaklo
njeno bujnim kroSnjama drveca. То је sirom sveta .poznata opservatorija МikulaSa 
Thegc KONKOLY-ja- jedna od nastarijih opservatorija u Srednjoj Evropi. 

OSNIVANJE OPSERVATORIJE I NJEN RAZVOJ 

Za vreme revolucionarn<ih nemira u Budimu u toku 1948/49. god. izgorelo . 
је do temelja zdanje Ugarske opservatorije. Njenom propa5cu prakticno )е zam
ro sva~i astronomsko-posmatracki rad u ovom delu Evrope. 

Inicijativu za obnovu astronomskog rada na teritoriji tada!nje Ugarske, 
pokrenuce tek i871. god. Mikul.aS Konkoly (1842--19i6) izgradnjom privatne opser
vat~rije ; Staroj Djali (tj. :clanas, Hurbanovu). Ро ugledu na ·ovu, osnivaju ~е 

Slika 1. - Miklos Thege Konkoly 
(1842-1916) saradivao је i dopisivao se 
sa· тnogiщ poznatiт astronoтiтa: М. 
Wolf, Н. С. Vogel, М. Раиlу, Z. Merz, 
Ј. Hartman i drugi. Bio је covek !i
rokog interesovanja, и stobodno vreтe 
Ъavio · se тиzikот, а lieni prijateli ти 
је. Ьiо poznati koтpozitor Rihard Vag
ner. Konkoly је Ьiо clan: Royal 
Astronoтical Society, Astronoтische 
Geselschaft, Societa dei spektroskopisti 
Italiana i Associotion scientifique de 

France. · 

Slika 2. - Reflektor od 60 ст тedu 
slovackiт astronoтima .poznat pod 
iтеnот »Starodalska sestodeseticao:, 
bio је na Hиrbanovu od 1927. do 1938. 
godine. Sa njiт је Dr. Sternb~rk 1930. 
god. (neposredno ро otkrieu и Aтeri
ci) prvi и Evropi fotografisao planetи 
Plиton. Od 1943. do 1978. god. teleskop 
је Ьiо na opservt;ttoriji Skalnate Pleso. 
Na njemu su se s1colovali prvi astro
nomski kadrovi и Slovackoj, а 11nimci 
naCinjeni njiтe poslиZili su 1947. god. 
Antoninи · Becvaru da napravi sirom 
· sveta cиveni »ATLAS CbELI«. 
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k.asnije i druge opservatorije ,ро plemickim imanj'ima !iirom tada!nje Ugarske, 
ali ni jedna od nj:ih nikada nije d{)Stigla slavu Konkoly•jeve opservatorije. 

Opservatoriju u Hurbanovu Konkoly је i2Jgradio na svom imanju, koje је 

preuredio u veliki park sa raznovrsnim drvecem, -ra'Stinjem i cvetnim alejama. 
Glavno zdanje opservartorije sa tl'i. kupole, smesti.o је u cen·tralro deo parka. 
U prizemlju su blle mehanltka radionica, fizicka i hemijska laboratorija, dok 
su na spratu blle radne prostorije i blb1ioteka. Nedaleko od glavnog zdanja po
dignuti su paviljon za meridijaski krug, paviljon za meteorolo§ke instrumente, 
paviljon za seizmograf i tzv. bela kupola. U godinaшa svoje najvece aktivnosti 
opservatorija је imala devet kupola.. Glavni instt-ument opservatorije Ыо је re!
lektor od 254 mm sa Browni-ng-Topferovim protuberan~im spektroskopom. Po
red ovoga inst.rumenta, opservatol"ija је imala јо§ reflektor od 200, 150, 135 i 
:roo mm: Zahvaljujuci pre svega Konkonlijevom .izuzetnom talentu za konstruk
ciju noviћ instrumenata, а i nabavkom gotovih od poznatih proizvo6aca sirom 
Evrope, instrumentarij opservatorije se .neprestano uvecavao sa najsavremenijim 
instrumenti.ma koji su postojali u to vreme u svel;u, ·tako da ova opservatorija 
postaje jed·na od najsavremenijih opservatorija u Evropi. 

Osnovni program rada opservatorije blLa su spektrosloopska izucavanja ne
besk.ih tela, аИ ·obavljalo se i sistematsko posmatranje Suncevih pega, posmatra
nje ., planeta, planetoida, . meteora. i kometa, а ~radila је 1 casovna sluzba koja је 

dostavljala tacno "" vreme po§t.i i zeleznici (samo na teritoriji ta.dasnje Uga-rske). 

· Ne mogav8i da sam finansira rad i dalfi razvoj opservatori je, koja је za 
dvadeset go<iina izrasla u veliki naucni institut, М. Т. Konkoly 1899. god. pokla
nja opserva~riju i celo imanje u Hurbanovu u trajno vlasniStvo Ugar&koj drzavi.. 

P.ri kraju prvog svetskog . rata 1917. god. s . obz'irom na neminovan raspad 
Austro-Ugarske monarhije i da ne_ Ьi skupi astronomski instrumenti ostali ·i:По· 
vacima (Hur.Ьanov9 se nalazi. na teritoriji Slovacke) Madari su vecinu instru
menata odneli u Budimpestu. Oni· su Nnili osnovni instrumentarij tek formirane 
astronomske opservatorije u Budimpesti, cija izgradnja poel:nje neposredno posle 
rata na jednom od Budimskih b.refuljaka (Szabads-ag-hegy). U cast pokretaca 
razvoja na teritoriji Ugarske (sada vee Madarske), Madari su ovu opervatoriju 
nazvali Konkoly-jeva opservatorija. Тај naziv ova opservator1ja nosi i danas. 

Posle rata Hurbanovo је pripalo novoformirano] Repu.Ыici Cehoslovackoj, а 
opservatorija ulazi u sastav Astrofizicke opservatorije u Pragu. Obnavlja se as.
t·ronomski :rad i nabavlja se Ci.tav niz nov1h i-nstrumenata. Na primer, .192~. gQd. 
opservatorija doЬija Zeiss-ov тeflektor od 60 cm, а 1934. god. spektrohelioskop 
Halёovog tipa sa Maunt Vilson opservatorije (SAD). 

Nazaloзt, period mirnodopэkog .rada Ыо је kratak. ~Ьоg predstojeee r~ 
opasnosti (ovoga puta da skup1 astronomski instrumenti ne padnu u ruke Ma
c1ara) 1938. god. najvredll'iji instrumenti su demontirani i .poslati u unutra§njost 
zer11lje. 'Гаkо је na prirner, spektroheHskap poslat u OndZejov. {kod Praga) gde 
је kaQ prvi instrument ove vrste Ьiо zacetriik astrofwke Sunca, ро. cemu се 

ova opservatorija kasnije posiatj poznata sirom sveta. Reflektor od 60 cm poslat 
је u Presov (Severna Slovaёka) gde 1е stajao demontiran do 1943. god. kada је 
prenet na novoizgradenu opservatoriju Skalnate Pleso na Visokim Tatrama. Tamo 
је Ыо u pogonu punih 35 godina. Na ovotn ·teleskopu su se !ikolovali .prvi astro
nomski kadrovi u Slovackoj а snimci na~injenic njime posluzШ su Antoninu 
Beevaru da na osnovu .njih 1947. god. nacini M·rom sveta cuven'i »ATLAS COELI«. 

' 

_l 

ВАСИОНА XXXII 1984. 2 -------------------39 

SHka 6. - Jensch-ov celostat hoтizon
talnog spektoheliografa ima ogledala 
preenika 60 ст. Glavno sferno ogle
dalo је preenika 50 ст i zize 35 т. 
Cehoslova~ki astronomi su od firme 
Karl Cajs iz Jene kupili 5 ovakvih 
instrumenata, (dva za opservatoтiju 
Slova~ke akademije nauka na Visokim 
Tatrama, i jedan za opservatoтiju и 

Hurbanovu.) 

HURBANOVO - CENTAR ASTRONO:МA AMATERA U SLOVACKOJ 

Posle drugog svetskog rata na opservatoriji nije obnovljen astronomski :rad, 
а zgrada opservatorije је sluzila za stariovanje. Takvo stanje је Ыlо sve do 
1958 . . god. kada је opstinski· d.ns-pektor kulture. L. Valah pokrenuo inicijativu 
za obnovu glavnog zdanja nekada5nje opservator1je za potrebe Narodne opser
vatorije. Posle relronstrukcije koj·a је trajala riekoliko godina, 1. februara 1962. 
god: svecano је otvorena Narodna opservatorija kao oЫasna opservatorija za 
opstdne Komarno, Dunajska Streda, Nove Zamki i Galanta. Za kratko vrerne op
servatorija postaje poznata u · celoj Slovackoj, Zahvaljujuci velikim uspesima u 
radu na popular.isanju astronomije; 1969. god. Ministarstvo kulture Slovacke -ime
nuje opservatoriju za Centralnu narodnu opservatoriju u Slovackoj, а 1972. god. 
doЬija danasnji riaziv »Slovenske ustredie amaterskej astronomijec (u slobodnom 
prevodu : »Centar amaterske -astronomije za Slovacku«). 

Opservatoriju u Hurbanovu posetio sam u avgustu 1982. i u martu 1984. 
godine. Glavno zdanje zadrzalo је stari izgled iz vremena Konkoly-ja, nalazi se 
u dosta looem stanju, naroeito kupole tako da је u planu njegova ·generalna re
konstrukeija, U najveooj kupoli sada se nalaz.i reflektor tipa Kasegren 40 cm/5,6 
m -koji је 1963. god. napravio cehoslovacki graditelj teleskopa ing. GajduSka. 
·1nstrun1ent је vee dotrajao ра se planira njegova zamena sa neAto veCim ref~ 
lektorom od 60-80 cm. U juznoj kupoli nalazi se Zeiss :reflektor tipa Coude 
150/2250 mm, а u zaseЬnoj kupoli, odmah pored nje, mont-iran је poznat.i »Cele
stron 14« (Smidt-Kasegren -reflektor 356/3995 mm). Opservatorija raзpolaze i sa 
prenosnim Zeiss-ovim instrumentima: reflektorom 80/1600 i reflektorom 150/2250 
mm. Ти su i jedan dvogled Binar 25х100, Majerov fatometar, kamera za snimanje 
celog neba »r~Ыје okO«, uredaj za registrovanje SWF efekta, Compucor.t 326, 
kvacni casovn.ik i -puno raznog pomoenog priЬora. Ponos opservatorije · је hori
zontalno spektroheliograf firme Carl Zeiss iz Jene, nabavljen 1981. god. povodom 
proslave 110 godina opservatorije. Instrument ima tzv. Jenschov celosta~ 

precnika 60 cm, а zize 35 m; spada medu najvece instrumente te vrste u Evropi. 
Uz sam 1nstrument nalazi se i manja jednospratna zgt·ada u kojoj su radne 
prostorije odeljenja za 1\iz.iku Sunca. Na samoj istoenoj ivici nekadasnjeg Kon
koly-jevog parka, nalazi se sada5nja upravna zgrada (cen.tralno zdanje) opser
vatot··ije 'I'o је jednospratno zdanje, dugacko dvadesetak metara, savremenog 11rhi-
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tektonskog izgleda koje na prvi pogled podseea na skolu. То i jeste skola, ali 
ne klasit!na vee astronornska. U prizemlju se nalazi sala za predavanja plane
tarijum (Zeiss Medijum, sa kupolom 6 m), Ьiblloteka i radne prostorije' za sa
radnike. Na spratu su takode radne .prostorije, sekretarijat opservatorije, soba 
za g.ost~ i velika terasa. Zgrada је zavrsena 1982. godine. ' 

Na opservatoriji me је vrlo sl'dat!no primio dugogodisnjl upravnik Milan 
Belik. On mi је pokazao opservatoriju, а u duzem razgovoru saopstio mi mnoge 
interesantne podatke u vezi sa radom opservatorije i Saveza astronoma amatera 
u Slovat!koj. · · 

·Rad Saveza organizovan је na teritorijalnom pг.incipu, pri t!emu је Slo
vat!ka podeljena na 7 oЬlasti. Svaka od njih ima OЬlasnu opservatoriju. Ove 
opservatorije rukovode radom mesnih opservatorija, а svaka .mesna opservatorija 
ima u svom sastavu ро nekoliko astronornskih kluЬova. Sada u Slovackoj ima 
12 narodnih opservatorija od kojih -v~e su u IPreS<>vu, Hlohavou (kod Tn1ave), 
Banskoj Bistrici, Zilini, Rimavskej SоЬоСе i naravno u Hurbanovu. Pored Hur
banova planetarijum postoji i u · KoSicama (takode Ьiр Zeiss Medijum). Sirom 
Slovacke pri skolama radi oko 770 astronomskih sekcija sa ukupno oko 15.000 
Nariova. 

Као glasilo Saveza astronoma Slovacke Hur.banovo izdaje naut!no-popularni 
casopis »Kozmosc. Casopis izlazi 6 puta gocШnje poeev od 1969. godine. StЭJilpa 
se na 38 strana od kojih su 8 u boji (format 29,4х21 cm~. U prvom delu cas~pi:щ 
nalaze s~ strueni tekstovi, u sredini aktuelne astronomske foto,grafije, u drugom 
delu i:t\'estaji sa astronornsk.ih .posmatranja, upuU!tva za prakticni rad, izradu 
instrumenata i slicno. Na poslednjim st·ranama daju se efemedide za naredni 
period. Skoro u J?.Vakom broju I)alazi se i prikaz neke od poznatih astronomskih 
opservatorija u svetu. Pored casopisa opservatorija u Hurbanovu, . najcesce u 
saradnjt sa nekim od OЬlasnih opservatorija izdaje 'i odgovrajuce knj•ige na
menjene astronomima nmater.ima. Pomen·imo na prim~r. ,.Prakticnu astronomiju<: 
holandskog astronoma М. G. Miпnaert-a i .poznati udzbenik Voroncov-Veljami
nova. Tu su i specijaln~ brosure i skripta, na prdmer »Izrada amaterskog tele
skopa i astl·okamerec, »Atlas sazvezda sa zaniшljivim objektima«, »Astt·onomski 
praktikum«, itd. 

Na opservatoriji u · Hurbanovu pqred rada ria. popularizaciji astronomije 
(predavanja, seminari i slicno) 1·edovno se obavljaju i strucna astronornska pos
matranjn. Najcesce se radi u okviru nekog IZajedniekog programa u saтadnji' sa 
nekom OЬlasnom opservator.ijom il:i pak profesionalnim astronornskim institutom. 
Glavni posmatracki program је pos-matranje Sunca pomoeu spektografa (Merenje 
radijalnЉ br7Jina Юretanja materije u fotosferi, merenje veliciorie · ma.gnetnih 

polja suncevih pega, ispitivanje рrоШа spektt~alnih linija, i.td.). Obavljaju se јоо 

posmatranja Sunceve fotosfere (odredivanje Volfovog Ъrоја), okultacije i foto
grafisu sjajnij'i bolidi kamerom »riЬlje oko«. 

Opservatorija ima 19 zaposlenih. Ceblri su astronomi .prakticaгi, 4 rade na 
poslovima populat·izacije astгonomi.je u okviru Saveza amatera (planovi гаdа, 

seminari, kursevi, itd.), а 3 su zaposl~na u redakciji casopisa ,.кazmos«. Тu је 

јо5 jedan elektгoinzenjer koji radi na odгzavanju elektr!)nike, dva administrativ
na гadnika, З kvalifikovana radnika rade na izradi malih teleskopa (reflektora 
130 m_m, njutnovog tipa) i na kraju jedan 5ofer i upravnik. · Rad opservatoгije 
finansiгa se !fz budzeta Ministзrstva kultuгe Slovacke. Na primer, 1982, god. op
servatoг'Ja је doЬila dva mШona kruna (oko 9,5 miliona ·dinaгa) . 
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Autor ёlanka је pre posete ~urbanovu Ьiо · na nekoliko narodnih opseг

vaioгij.a u · Francuskoj, SSSR-u, Mac:!arskoj, Austrijoi i Cehoslovackoj, i .na osnovtl 
svega sto · је video moze' reci da opseгvatorija u Huгbanovu ulazi u геd naj_ve_cih 
i najЬOljiћ narodnih opservatoгija u Evropi. · 

(pri)nljeno: oktobгa 1982. - !>kraeenje i dюрi:ш.а ' teksta u maг.tu . 1984.) 

ТНЕ HURBANOVO OBSERV ATORY 

An . account . of the developmeri.t and .present activities of the Hurbanovo 
Obseгvatory in ·czechoslovakia is presented. 

1 
1 N MEMORIAM 

· ФРАВО СИМОВИЋ (1907-1984) 

Рођен ·1907. у ма;~ом ceory Муо, 
:крај Котора, Франо Симовић је··· по

сле завРшеБ:Е! Поморск(' а:каДемије у 
Котору и 1930._ nолоЖеног исnита за 
капетана дуге _ пловидбе,· пловио ·по 

СБИМа морима и океа:нима IНа бродо

вима · јуrос.по~нскоr лоiда. После, 
1932, уnисује . .се ·на Философаiо,; фа
култет у Београду да би студирао , ас

трономију. 

У току 1933, са Ћорђем Нико:ЛИћем 
и ·Павлом Емануел ом раЗrов~а · о 
оонивању студентског а{:Трооюм;акоr 

друштва. Ови разговори · довешће, де

це.-.t:.бра 1933, до подношења · захтева 
P~kтopaw да се о~qбрИ раД Ака·дем:
ског а.строном:аКоr д'РуШтва УнiИверзИ
тета у Београду. Прва nравила Си

мовиh· . ПОт.писује "!Као ~ћ·и IПО реду. 

Студије Завршава и 1935 . . ·. полаже 
nрофесорски исnит. Пре ro~a је . на
пу-Стио Београд, ради службе, па ;ни

је · могао акт~но · уЧествоати · у рщцу 
новог Друш'l'ва. 

Рат затиче Симовиhа као :профе

сора Поморсоко-:Трговач.ке аКаДемије· у 

Котору, na -га : Италија.нЈ.i интернИра- · 
ју . . По проnасТи Ита-лије зраћа се 
кУћи, 'да би ·1944 . . радио у Каъ~ан.ди 

Југословенске pa'l'IНe морнариЦе. Некб 

вре14~ ·биће у УIПРа~и nоморства у 
СnЈi!Иту и у · миниСтарств'у лQ.морс:'11Ва 
у . Београду . . Међутим, · већ 1940. -Си- · 
мовИ:ћ је .професQр - ВИше паъ~орск;е 

шко.riе у РијеЦи, са : _које д~ости 
одла~И у n~зију 19!).3. 

Оимовић је у САТУРНУ објimио 

стручни чланак "Савремтrе методе за 

одређиваље' положаја брода у преко

<Жеан.Ској f.аа:Иrа:Циј.И'' (1935), а · .rttpexo 
двадесет других стручних чла.нака у 

ПОМОРСТВУ. Издадио је . []!р!Ве Ца- · 

утиче таблице· у наwој земљИ, наnи

саq распрiщу ·. о астро-хиПербоЛ'ИЧi{ој 
на•вЩ'ацији и . многа скрипта за а!Оје 
сту.центе. 

. 'Франо Симовић, мио човек, . 
ТеЉ <СВаКОМе С;!. !КОјИМ б~ Се уtПО~аО, 
опреыао .се ,ца дође .на IПро:сдаву 50 
година наШег ·ДрУшmа, · али :га је 

смn омела 23. фебруара 1984_, отрг
нувши Га ОД ПОрОДИЦе . И НаС · њеrо
ВИХ nријатеља. 

Н.Ј. 
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НОВЕ КЊИГЕ 1 
Татомир П. АнЬелнh: "УВОД У 
АСТРОДИНАМИКУ": Математички 
институт СР Србије, "Математички 
видици" кп.. 4, Беоrрад, 1983. r. 15JI 
страва 

Почетком ове rодиае изашао је из 
штаМIIIе "Увод у асrродина'Мику" ау
тора коrа не морамо да nред~тавља

мо ч.итаоцима "Васионе". Најновији у 
дугом !НИзу уџбеника .које је наnисао 
прQфесор Т. П. Апђелиh опет нрсд
с ~тавља .nрви уџбеник из своје о:>ла
<:ти у .нашој средини, Нш:тао из ау
торових ~ања на Груnи за ме
Х81НИКУ ILриродно-математичког фа
култета у Београду, овај уџбеник са
држи поглавља чији на~лови довољ
но јасно говоре о садржају: I - Ос
.новн:и пој.мови рак~инЭ!Мике; П -
He~m појмови из астрономије; III -
Кре1'а.Ње у nољу Њутнове ~иле гра
витације. Кеплерови закони; IV -
Проблеъt два тела; V - Путања. 
Елементи nутање. Поремећаји и ко
ришћење; VI - Проблем и тела; 
VII - Проблем '11РИ тела; VIII 
Астериодни nроблем; IX - Сфера 
)Цеј.ства; Х - Коамичке брзине; XI 
- Препа.з иэмеђу ка?.mланарних кру
жних орбита; XII - Неки космички 
маневри. Књига се заэршава сnиском 
литературе са 45 !Наслова и petriИcТipoм 
пој?.rова. - За читаоца који се ви
ше интересује за !Коомичке летове на
рочито ће бити за'Н'Имљи.ва после;цња 
четири поглавља. Међутим, ту ће од
мах примеТIИТИ коликu и како нама 

да-нас свакодневно и обични пuјмо
ви - лет до неког небе!;:ког тела 
опуштање на њега, поврат~Џt .на Зе
мљу, обилажење .различитИх аутома
т.ских станица ако ·неке планете и сл. 

- зависе од основних стааова раци

оналне и !Небеске механике, ивrрађе
н.их у време када !Се о лету у васи

ону могло само маштати. ТЗ!Ко ова 
књита заи-ста ·nред>стаsља увод, .и то 

онај који се никако ·не може зао, 
бићои, за свако иоле озбиљ:н~е инте
ресовање за крстање вешта'ЧК!их .не

бе.аюих тела. Међутим, постуuпюст и 
јаоноћа излатања уч;n~иће ову кљи
гу, верујем, корисним из-вором: оба
вештења ·из астродинамике и за он~ 

који се не баве посебно овом ди
сципл•ином. 

Ј. "Л. Сшtовљевиh 

В. Kllar: •SFERNA TRIGONOMET
RIJA Z UPORABO У GEODEZIJI«, 
Fakultet 2:а arhltekturo, gradbenlStvo 
in geodezijo, Univerza Edvarda Kar
delja, LjuЫjana, 1983, 166 str. 

Ova knjiga docenl;a Dr Bogdana 
Kilara је univerzitetski ud.Zbenik. · Sa
drzi sledecih 9 glava: Osnovni poj
movi u vezi sfere, Yeze izmedu ele
menata u sfernom trouglu, R~avanje 
opsteg sfernog trougla, Povrsina sfer
nog trougla i sferni eksces, V e:za iz
medu sferne i ravne trigonometгije, 
Racunanje malih sfernih trouglova, 
Diferencijalni obrasci sfernog troug
la, Upotreba sferne tгigonometrije, i 
Primeri za ra/!unanje op5teg sfernog 
trougla. 

Knjiga sadi'Zi sve one obrasce i 
uputstva koje su potrebne - ne samo 
geojetima, kojima је ovaj ud.lbenik 
prYenstveno namenjen, nego i astro
nomiПia - pri resavanju zadata.ka iz 
sfeг.ne trrgonometrije. Osnove su da
te, dosta sazeto, u priЬlizno poloV'ini 
knjige. DоЬга stfiina ovog ud.Zbenika 
је navodenje dosta primera za upu
trebu sferne trigonometrije. Tacka 8.11. 
је posvecena primerlma iz astrono
nнje. 

Treba zalitl da ova korisna knjiga 
nije izdata u lep5em grafi/!kom izda
nju. 

Intercsantno је napomenuti da је 
ovo dгugi univerzitetski ud.Zbenik Dr 
В. К.'ilara: 1978. godine, isti Fakultet 
је izdao njegov udZ.benik »PriЬlizn~ 
dolo/!itev astronomskih geografskih ko
ordinat in azimutac. Е>.Т. 

Zlatko Brltvic: SUNOANE URE, 
Astron. dru§tvo •Oton Ku~erac, 
Zagreђ, 1983. 

Z. Britvic poznat је mnogim po
setiocima zvjezdarnice na Popovom 
tornju u Zagrebu i u/!es11:icima let
njih skola astronomije ·»Nauka mla
dima« SR Hrvatske. U radu sa mla
diпia posebnu paznju on posveeuje 
astrogn<YZiji i pojedinim oЫastima pra
ktt/!ne astгonomije. Vec · niz godina 
poseЬno ga privla/!e sun/!ani /!asovnki 
tsatovi, ure), о /!emu svedo/!i i spi
saк literat·ure dat u knjizi. 

Tome su dva razloga. Suncani ca
sovnik sa ша1о truda i painje nto:i.e 
da napravi gotovo svako, а upra\·o 
na pt·imeru sun/!anog casovnika некi 
•Jd pojmova sferne i prakticne a";tro
nomije postaju lak.§e shvatljivi za mno
ge lju-Ьitelje neba. (Meridijan. verti
kal, horizoг.t, zenit, podnevna linija, 

L 
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nebeski ekvator, horizon.tske -i nebe
ske ekvatorske kordinate, geografske 
koordinate, vremensko izjedцal:enje, 
zvezdano vreme ... ) Otuda i podnas
lov knjige : uradi sam. 

Tekst је pisan lakim stilom. U 
pasebnim odeljcima govori se о tome 
sta su sunёani /!asovнici, vrstama is
tih i poseЬno о realizacij-i horizontal
nog, veгtikalnog i ekvatorskog sunl:a
llOg l:asovnika. U prilogu su date ta
Ьlice vremenskog izjednacenja i de
klinacije Sunca u toku godine, neop
hodne za pгakti/!nu realizaciju. Ти је 
1 ilustrovani re/!nik osnovnih koris
ceniћ pojmova. 

Knjiga је stampana na formatu 
В6. lepo је ilustrovana i opremljena. 
Crteti su odgovaтajuci, шаdа se moze 
staviti zamerka da \'elil:ina slikc ne 
pt;ati uvek njen stvarni zna/!aj. Ne
uoblcajeno za knjige, ova nema nu
merisane strane, а kako ih је 48 рго
Ьlеmа u snalazenju ipak ne · ы tre
balo da bude. 

Ovu korisnu i zaniтnljivu knjizicu 
preporucujemo svim uzrastima na.1ih 
l:italaca. I ne samo to - poku~ajte 
sval5;ako da napravite sun/!ani l!asov
nik! Uz pomoe ove knj·izice to Vam 
neee Ьiti t~ko . . 

Adresa izdava/!a : Astronomsko dru
stvo ,.oton Kul:erao: , Sestine, po5t. pret. 
4, 41081 Zag.reb. 

А. Tomiё 

1 ВЕСТИ ИЗ НАШЕ ЗЕМЉЕ · 1 

ОС~СЕТ ГОДИНА ~ОТА И 
РАДА А~ ТАТОМИРА 

АВЋЕЈIИЋА 

У малој сали Колар<rевог народног 
универзитета о,цржано је 1. новем
бра 1983. вече nоводом: 80 rодина од 
рођеља академика Татоиира Анђе-

. лиhа, члана нашег Друun1Ва. 

Биографоке .rщцаТiке и кратак пре
глед рада у.rледног механичараi и м:а

тематичар.а (први је код нас у на
стави увео те.нзорски рачун итд.) 
дао је дР Драrутин Трифуновиh, :иа
тем:атичар · и историчар .науке. 

Затим је своје успомене говорио 
.цр Марко Леко, некгщашњи гимна
зијски ученик, студент и асистент 
Татомира Анђе.пиhа, сада његов на-

следн·ик .на предмету ·"Рационална 
механика."· 
Сећање на вeJI!ИIIto з~имање Та

том:ира А.нђелиhа у нашим астро
наутичким: организацијама (почасни 
је председник САРОЈ-а} изнео је ис
такнути популаризатор астронаутике 

инж. Миливоје Јуrин. · 
СлаЋљеника су поздР1:!ВИЛИ проф. 

др · Ћорђе Карапнџиh у -своје име, 
дР Стеван Ком:љеновић у име Мате
матичкоr института САНУ, проф. др 
Ћуро Курепа у •име Балка.нскоr ма
тем:атичког савеза, - npQф, дР Добри
воје Павловиh, историчар уметности 
љегов бивши ђак и у име часописа 

· "Дијалектика" проф, др. Андри
Ја Стојlt()виh. 

При крају вечери; подста·кнут . од 
roвopЩf!ta, о некИ'М детаљима из 

своr ЖЈИВота и о себи говорио је 
ТаТОIМИр Аяђелиh. Поред осталог об
јаснио је .како је nостао !ИДејни тво
рац сИЈМбола "три сочива", једНе од 
мисија Скајлаба и како је као · ше
стогодишњи . дечак био одушев
љен .појавом: Халејеве ком:ете 1910. 
године, за коју је рекао да је била 
"права песма" . 

ОТВОРЕН ЛЕГАТ ЈОСИПА 
СЛАВЕНСКО Г 

У Беоrра;цу је 8. децембра 1Э83. 
rодине свечано отво.ре.н легат једноr 
од највеhих ју.rослове.нсюих компо
зитора ЈОСИIПа Славенокоr (1896. -
11155). lt()jи је узео ви,цно учешhе у 
послератном: раду .нашег А~оном
скоr друштва (о Јосипу Славе.нС'КОМ 
видети "Васионе" 1/11966 и 4/1980}. 

Леi\Э/Г поред .радне собе, lt()ja је 
пренешена из његовоr стана у ули

ци Св. Саве, ю.tај малу музичку 
д'ВОрану са стотинак .места и пом:о

·ћие nросторије. Од SС'Ј'РОНомских 
С'11Вари у соби се .на·лази веhи ручни 
дУРбин и неколико астровомских 
књиrа . 
о· "рапсодУ Балкана" rоворио је 

и леrат отворио Војин Ко:иа\Ц'Юiа, 
секретар Председништва Савеза, ор
ганизација коМ.позитора Јуr.ославије, 
а затим је изведена краhа м:узич.ка 
свечаност ва кој ој су изведена не
ка делз Јосипа Славенс.ког. 

Легw се налази ва Тргу Маркса и 
Енгелса бр. 1/V . 

Милак Јеличиh 
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НОВОСТИ И БЕЛЕШК~ ,1 

У БЕОГРАДУ ОТКРИВЕЦА 
ТРОЈВА ЗВЕЗДА? 

Различите анал.изе nоказују да 
највећи број звезда у нашој- rалак
СЈ-:ф{ приnада · да<>ј.иим или · вишес
трук_им системима. Појава усамљених 
звезда као што је Сунце nредста
вља сразмерно реда•к догађај. Поред 
видљивих комnоне:нти, у састав . ви

шеструких еистеМа могу улазити и 
тела слабијеr сјаја (звезде Патуљ
ци. планете, моrуће И црне рупе .. ·' 
која се у оnтичким nосматрањима 
не уочавају. О nостојању . оваквих 
члано~ -вип:iеструких эвезд_аних си
стема .могу се донооити зак.Ључци је
дино . на основу анализе nериодичних 
nopeмehaja које . њихово nрисуство 

.изазива у релативном кретању вид,-

љивих комnОненти. . · 
· Један нов пример тpojiior (тачни
је речено ,вишеструкоr) зве~аНоr си
сrема открили су бeorp8дqm . астрQ
номи Д. Олевић са Астрономске Оn
серваторије и Д. Ћуро,виh из ИН'Сти
тута · за астрономију ПМФ. Анализи
рали ;су nутање .дЈIЮјне звезде .ADS 
11520, на основу: . ,10() посматрБ.јЊа из
врш'евИХ у Iiе'риод_у 1900. ·- 1~76. 
Показали су да·"се, :К81Ко у nоложај
ним yrлoвJnota тако и у . растојањима 

·В1:fД~иВих iК<ЩП!Оненти. пара уочавају 
nер'иодИчНи поремећ!:Qи. ПериоДа · У:
_очених nертурбација износИ око · в 
.година, ·а· Цм!nлитуда ().02" ·односно . око 
зо. ПостојаЉе ових nертурбација ~о
;ж.~ · се, по- . llmЦI:Љeњy аутора, ·проту
маЧ~и · као резултат . riри:с;уства јоШ 
на}мање ј~диог тела · у систему. ·. На 
ЖалосТ, вреМенска .раоподелс:t и· ' та
чност раоооложивих мерења не до.:. 
nуштају израчуgавање .орбите хиn:>
тетиЧног трећег_ теЛа. · . · . 
PuЬI. ~e-Pt. Astroil: ... 
Un_iv. Beograd; 1981, 11, 1'5. В. Ч. 

. О УРЕЋЕЉУ rАСВИХ СИСТЕМА 
У скорО свим ',l'е~јама о -nос;анку 

неб~ких тела, систем. се, на неком 
стацијуму развоја nредставља као 
rасо,вити облак. Доnушта · се да об
лак буде nолтtомпонентна о~о~еша, и 
да се у њему одигравају различите 
хемиј-аке -реакције. . Одвијање реак
ција доводи до неодржавања броја 
честиц<.~ које су -на. почетку ,.,nери
ода nооматрања" биле присутне у 
систему. Једин'И исnраван 11ачин Зli 
теориј.ску анализу оваквих _система 
nредставља коришћење тзв:· неста
ционираНИх корелационИх . функција. 

· Троје југословенски;х . ф!'lзичара 
(Љ. Д. _ ~ашко,вић, д . . МирЈанић и 
Ж. П. Ше'11РЗI]чић) из ИнститУта за 
физику у Новом Са,ду и са Т~хно:
л.ошког · фаКултета · у БаЉа Луци 
проучили су . најједност!I!Внију ~ри
јанту оnисttног nроблема·. Ан~ЛИ;Јii
рал:И су двокомпщiентну r*ну_ ~ме
шу . у ·којој молекул:И х&iијс-ки реа::.. 
гују па ·се, услед · т.оrа, број честица 
Не одрЖаsа (таква ситуli:ција · ПОСТО• 
ји, нпр., у међузвезд8.ии.м облацима). 
Циљ им је било иэрачунавање вре
мена, живота· Парова чес,."ИЦа који 
настају у реаiЩИјама. ОдредиЛи су 
зависност времена ~ота парова од 

nра:в.аца и интензитета релативних 

имnулса честица у nаровима .Пока
зшrnи: су да једино nарови у_ који~а 
честице имају паралелне или анти
nаРз.nе·лне имnулсе живе - бескона-:
-чно д_уто, док се сви остали nосле 

неког хоначн:ог времена расnадаЈу. 
Мада: · аутори 0вог радгЈ виде ъюrуh,
ност- · за IJ!IЖМeuY , својих . закључака 
nоглавито у биофизищи. чини нам се 
Да би ОНИ МОГЈiи, . та.кође, ИМаТИ ве
ОЩ .. ин,-ересантЩ{х _ п.qследица у ко

смолј)rији. 

F·izika 16, 23, (1984) в. ч. 

Slike na ILI stтani . koтica: - U velikoj kupoli 6,7 т nataZi se glavni 
instтuтent opservatorije - Kase.gтen тefтaktor . od 40 - ст. 'Рте таtа и "ovoj ku
poli ·se · nalaziб~' .тeftekto-r · od ~О ст, а и vтете Kofl;koly-ja · тeflektoт od- 25,4 ст 
~- Paviljon h~rizontalnog · spektтoheliogтafa ' . i zgrada za fi;ik~ · Sunca · iiтaifёni 
povodom · го godina opservatorije. · · . . _ · · · _ : __ 
N~gativ · Hatejeve komete na. :koiem se vide dv~ тера ......, jed.an .. · od . p,lazтe 
(goтnji), , d.т:ugi od pra§ine. Sni~k - Lovelove 01J.seтvatqrije и Ftagstafu, Arizona, 

· · · · .. б. тај 1910. g. · · · _ 

Slika na IV strani korica: Glava· Hatejeve __ k.oтete sniтt;ima . 8. : та ја 19io. $·а 
,_ . . . opservatoтije МаиТЈ.t Vilso·n. - -



rАЛАКСИЈА " КАВИБА.."' 

• 
КОСМИЧКО · 

ПОЗАДИНСКО Х-ЭРАЧЕЊЕ 

• 
БАК "РУЋЕР БОШКОВИЋ" 

• 
ПРОСТОР И ВРЕМЕ У 

ТЕОРИЈИ Р. БОШКОВИЋА 

• 
АСТРОВОМИЈА У 

ВАВиrАЦИЈИ 

• 
ЗВЕЗДЕ ОД СТАКЛА 

• 
ОБЈЕКАТ КУВАНО 

• 
ПРОГРАМ ЗА РАЧУВАЉЕ 

~ЗИЧКИХ КООРДИНАТА 
СУНЦА 

1984 з 
' rодинл XXXII 

VПI 

Роттасеnје Sunca 30. таја 1984. g. sni
тtjeno sa Petтovaтadinske tvтdave, и 20 h 
7 min 29 s иkaznog vтemena. Snimio Zoran 
Pivnicki iz Astтonomskog drustva »Novi 
Sad«. U kategoтiji fotogтafija ovaj snimak 
zauzeo је 4. mesto na konkuтsи »Vasione«, 
о сети се Ьiti viJe теСi и naтednom Ътоји • 

'----~· ~ - 1 



YAS 1 О N А REVUE 
D'ASTRONOMIE 

ANNEE ХХХiт 
1984 .N!! 3 
BEOGRAD 

BWI.etin de la Soci~t~ Astronomique "R. ВolkoviC''. Adresse: VASIONA, 
Narodna opservatorija, (Кalemegdan), Gomji Grad 16, 11000 Beograd, Yougoslavie 

Dr Ј. Mi1ogradov-Тur~n: Cen А - ga-
laksija kanibal - - -

В. Dur•isic: Kosmicko pozadinsko x-
-zracenje - - - - - -

Dr D. Teleki: Osnivanje i delovunje 
Beogтadskog astтonomskog k~иЬа 
»Rи<ter Boskovic« 1951. i 1952. god 

В. Ј ovanovic: Pтostor i vтете kao eg
zistencijalne fотте mateтije и te
oriji Rи<!ета Boskovica - - -

N. T-opla·k: Primjena astronomije и na
vigaciji - princip astтonomskog od
re<!ivanja pozicija Ьтоdа 

Novosti i belE!Ske 

Cen А - galactic cannibal - - 45 

Cosmic х - тау backgroиnd тa-
diation - - - - - - 48 

The foиnding and activity of Bel
gтad's Astronomical сlиЬ »Rи
<!ет BoskovЊ< dиring 1951. and 
1952. - - - - - - 54 

Space and time as existential 
form of matter in the theoтy 

of »Rи<!ет Boskovic« 58 

The application of astronomy to 
navigation 66 

News - - - ....,... 66 

iiШAVAC.КI SAVET 

Akademik Tatomir Anдelic, Nenad Jankovic (predsednik), Dr Aleksandar Kubl~ela, 
Dr Jele~~ Milogradov-Turin, Inz. Aleksandar Popovic, IProf. dr Bozidar Popovic, 
Mr Маща Potkonja.k, Dr Sofija Sadzakov, Dr Dorдe Teleki, Prof. dr Branislav 

Sevarlic. 

U·REDIV АСКI ODВOR 

Dr Мilan Dimitrijevic (pomocnik uredni'ka), Nenad Jankovic, Milan Jeli~ic, 
Dr Aleksandar :Кubl~ela, Dr Jelena Milogradov-Turin, Rajko iPetronijevic, Dr Do
rde Teleki, Aleksandar Tomic (pomoenik urednika), Ninoslav Cabric (urednik 
dodatka), Vladan Celebonovic, iProf. dr Branislav Sevarlic (glavni i odgovorni 

urednik). 

Naslovnu stranu izradio Petar Kublcela 

V ASIONA, casopis za astronomiju, izlazi u 5 brojeva godisnje. lzdaje Astronom
sko drustvo »Ruder Boskovic«, uz u~esce RepuЬlicke zajednice za nauku SR 
Srblje. Adresa urednistva i administracije : 11000 Beograd, Gornji grad 16, Ka
lemegdan, telefon 0111/(124-60.5. Rukopisi se ne vracaju. Godisnja pretplata iN1D 150, 
za inostranstvo З US · dolara. Cena pojedinog broja ND 30, za inostranstvo 0,60 U5 
dolara. Pretplatu slati u korist ziro ra~una broj OO!ro6-в7S-0039. · 
»Vasiona« br. 1984/31 godina XXXII, knjiga VLII, str. 45-6&, stampano okt. 1984. 
Na osnovu mi§ljenja RepubliC'kog sekretarijata za kulturu broj 413-665/74-02 od 
27. XII 1974. ovo izdanje је oslobodeno poreza na promet. · 

Эtampa: INILGRO »!Privredni pregled« - !Вeograd - Marsala !Вirjuzova 3-5. 

1 

1 

\ 

:,_ 

ВАСИ ОНА 
UDC 524.7-48 :524.7-424 

ЧАСОПИС ЗА 

АСТРОНОМИЈ"У 

CEN А- rАЛАКСИЈА КАНИБАЛ 

Јелем МU.tLоzрадов-Тури-к 

ГОДИНА ХХХП 
1984. БРОЈ 3 
В Е о· ГРАД 

ИнститУ'l' за астрономију, I!Iриаюдно-математи<Шmi фаtкултет у БеогрЭi.DЈУ 

Један од тлаsних фронтова L1Џl1НаШње аостраоноыије усмерен је према 
активним i11Э'Ла'ШСијама. То су оне ·ГЭIЛаа«щiе које збоr овоје ЭIКооности юрачују 
И ДО :У!ИЈI!ИОН fПУТЗ 18ИШе eнeprotje ry еЈЈеiК'I'РОIМа11НетН0м ПОдручју .НО ООИЧ'Не .fЭIЈIЭIК
оије. Иа-ко чине ICIВera неколико nроцената од yкymiOr броја пооонаТIИХ ~ала.к

сија. оне IНЭiМ iПружају мoryhiНOICТ >ДЗ! сазнамо ·ВИШе о (бурним ·процесима у :ко.с

мосу. НајзначајН!Ије )'IQIJexe у њихосвом истрЭЖIИIВању ЭЈСтронаии су пос'l"Иrли тек 
ОНДа КЗ!Да је IIЮ'СТЗЛО !Могу'ће ИCIIl'И"l'ИIВa'l'И ЊIИХОВО рщцио-зрачење, ·а ОДСКОра, У 
пару 'С.11уча•јева и нмхово Х-эраче:ње. Више IIЮдата.ка можемО очекИ!Ва'Ј'1i· ·тек са 

осетљивијiИМ инстру:менmма, јер су по правилу акmвне галаксије веома далеко. 

Једини . изуоетЭ!К је NIGC 1·51·28, која ~е овеrа 15 милиаона .година ЈДа:лек.о од нас. 

и која на~м: IIфужа ~м:оrућЈнОIСТ да на њоој ИЗОIWТорим:о овоје оружје. 

Ка.ко ју је још Џ001 Хершел <ШЈИСаО у ;ювојОfј IКЊIИIЗИ ;,Аст.рО'НQМИја", · та га

лаксија изГледа :као· eJliJfirl'Jfчoнal "а..ли пресечена шираком тЭЈМНом: трЭIКом:". · Када 

Сл. 1. Оnти"i.ка слика и радио-кст.:rуре z.алаксије NGC .. 5128 у Cen. Север 
је горе а исток лево. Радио-астро11.о.м.сх:и резултати овде nрuказа11.и се од-
1/.осе са.м.о . 11.а у11.утращњи део радио-·,..арте Cen А. Сnољни и и-ктер.м.едијар11.и 
изба•tаји су даљи. Та.м.11.а трака је npe.AIO дапашње.м. схватању nредњи део 
nрстем и.ли диска xoju окружује eлunru•t-кy zалаксију. · 
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те траке не би било она би се ~оrла ноорети на rрашщи :видљивОIСТи rол.њ~ 
оком. Овако је 'Ч'ИТЗIВУ эе.mичiИIКу слабија. 

Савремени ОIIт.ИЧ1К.И телескСmiИ IIIaкa.зyjy да је : 1rлавни \Цео NGC 5128 еЈrИП
тичн.а rалак:аија, око З5 000 светлсх:них година Ш!ИрОка на најширем: месту, која 
споро 'РО'DИРа. ТаiМ!На 'l'р'ЭIКа је састаЈВљена од !Прашине, эвезда _i и обла'Ка ј.онизо
вапо.r ·ВСЩОНИЈКа. 'IIpaкa има обл.ИЈК IДИiаКа чцјq су ивице и:шИ-]ене у .су.прОО'Ном 
смеру. TalltНa траiКа ротира брже, ' на на-чин IКој!и је "NШИЧаЈН з.а диокОЈDИКе rала.к

сије. Трака и елИII!са су центриране у истој та:чк:и .а травитациоою nоље елип
тичне галаiКЮије !ВЈDа,Ца овим: ~ОМIIIОIНеНТИЫ IОИСтемаы:. 

За ту талак:оију је везан један од најсјајниих радио-извора на небу, Cen 
А се сасrоји /ИЗ језгра, које се nаклаnа са INGC 5.128, :и два ограiНка, облика лати
це, ко:ји !Се IIJl)O'reЖY на СЈ"'IРО'11НИМ етtранаrм:.а од језl'ра, дуж nраЈВца ,који је у 

средини УIПРа·ван на Tli'МIКY 'l'раку. С.а ; 'У'даљаЈВањем: од dезгра лаТIИЦе осе криве 

1На суnро'11Не стране, та.ко да у ЦелиiН'И Cen А nодсећа :на благо :извијенсi слово S 
дУrо на !Небу око ~О iМесечевих ' ~r~РечнЈИЈКа. 

Саме латице су сложене rрађе .. Обе · имају унутрашн.у и IОПољну к.о..'IШО

ненту, У н.ајсјајнијеы делу CIКQ'PO кружног облика. Штю се даље иде од сре

дишта, коМIЮненте су веhе и расnлинутије. Изглед унутрашњих •~rомnоненти 

може да се види !На слици Ј., rде су · раДИЈО-<Изофоте нацртане nреко снимка NGC 
5128. Унутрашља кюъmюнента допире до даЉ!ИНе од око 20 000 светЈЮсних r.о

ДИНа раrчунато од средиш'l'а, средља •Коыrюнента се нал-ази између ~(} 000 и 

130 000 светлоових година, ДЈОК се QIЮЉ'На коМIIIонента nростире између 000 000 
и 1 500 000 светЈ110СIН1ИХ. I~одина дооек'о од језrра. 

У об.iiаЈСТИ средље ·КОМIIIОIНенте, на IQНИiЫЦИЫаi ~а дуrих еюаnоэиција, 

нађена су IВЛ!IIК!На јонюованоr водОНИЈКа. У бЛЈИЗИН!И IНек:их од њ:их заnажа·ју се 

и НIИ'.ЮВИ IIIЛазих IСјаЈјtН!ИХ звезда, СТ8ЈРИХ ;свега акQ 10 IМiИЛ.И.ОНа го:ци;на. СII!екТ!Ро

скопск·а изучаваља naкa'Зiylj.y \Ца клепен ексцитаqије raca OIIaдa са удаљеН>еЫ од 
сре.д'ишта система, )'1КаЈЗујућtИ да ИЭВQ'Р noбyljeнor ~а!Са лежи у сред'ишту. Са:ме 

звезде су nак толик<> младе да су морале на<:тати у бл.изи:ни места где <:е виде, 

јер и nоред брз:инаi од око 1000 km/s IНе би могле <:ТЈ1ћ1И од ,сред'ltШта. 

У облаiСТИ североисточне У'Н'УТIРаmље и оредње !Компоненте, "АјtНШтајlнова 

опсерваторија" de pel'ИC'r.pcma•лa Х-а{Рачеwе. УзасјаЈМЈНИ III'oлoжaj N.GC ,5128, Х-<ИЗ
вора и дела paWfo-лa'NЩe ~дат је на слици 2. !И З. кюје ау уtрађене у ис'!'ој 

сраз:мери. Лourro су :КОIН'l'УРе иа ~СЛИЦИ З. изведене из !Мереља мање раз,цвојгне 

моhи, са телеакОIIом: У. Дарк.су, аве IНе да']tу оно обиље .детаља које <:е заnажа 

на \ слици ,са ,стране /15. која је изведена из мереља са VLA, [~) раздв\ојно,ј 

моhи бЛIИС'Кој OII'l'IИЧКod IСЈПИЦIИ. ИзучаваЊ'е nојединости ;на ,ра~дио и Х-;картШ~а 

ј~ ПОЈСазало да "~а" ~ малим: ООЛастим:а IIIOjaчaнor зрачеља у X-illOД

pyчjy oдrcmapaJjy "ЧtВоорић'И" 'У раЈДИ(НIЮдручју. РаЈДИо-зра:чење и Х-зрачеље 

латица су линеарно tiЈоларихз.сЈ~ВаЈНiИ mтq :yutaзyje иа rro :да та израчују релати

вистичК'И елект:рооm n<Јомоћу tЦРОЦеса 111'0ЭН'атоr nод :именом: синхрот.ронСIКИ меха

низам. 

Ово су чиљенице; а шт.а оне э:наrче? Иако још У'Век не можем:d ТIВрд.ити 

да СМО ИХ У 1IЮ'l1Пу1НQСТИ објаiСНIИЛИ, IИIЗГЛеда да СМО данаЈС 6ЈIIИЖИ одтовору На/ ТО 

питаЊ€ но до tirPe IIIap .rсщина. Изгледа да INGC 5128 IIIреДIСТаЈВљ·а резулта7 блис

к.оr сусрета двеју ll'.a:Jiaaooиja, што су !још i!1pe тридеоет.а~К ; trо.дина 1IфЕЏ1ЈIIостЭЈВИли 

Бааде и МИ!нкоВСIКИ. НедаiВН!И ~ рщц Табоа !Са Националне Радио Ак:'l'ро

номсхе аn:серзаторије С.А.Д. је IIIOКaJЗao да :ll'ac и аl/РаЈШИНа отр!1Нј"''И 'П\о'DИЪЮЮИМ 
дејством из суседне rа:лаксије IIIatДajy у еЈIИm1ИЧ1НУ галаЋЮИју и чине \D1ИСК веома 

сличан тамној траци у NGC 5128. 

; 1 
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Сл.. 2. К<mтуре ж-зрачења у области уnутрашње и средње североистачnе ко.кnо
'Н.е"Н.Те Cen :А ооnете nреко сnu.мка NGC 5128. 

сЈ~. з. Радио-коnтуре у области ун.утрашње и средње североисточnе КOAI.no
'lf.e'"Te Cen А naneтe nреко сnи.АI.ка NGC 5128. 

Такав tпроцес Юriа:јања ' <:е зове .rала.к"l'ИЧЮЮ ImНИбализаы .. Он је IКОришhен 
и за тумачеље и неких других снажних радио-<Извора, као што су извори у 

неюим ј.с:.'11ИЫа rалакаија у 'ЧИјем се средишту нал·ази џиновска елип'l'ична rала

ксија. Предnоставља се да 'Се та џинов.ска rалакоија створила после ыноrостру

ких сусрета rалаксија у централним: деловима јата. Сваки сусрет делује као 

својеврсна' сила трења )С-Оја натерује веhе галаксије да спираљно прилазе сре

ди:l.lту. 'I.1окоы временс:,;, нај:масивније галаксије настављају да се сје,IЏ11Њују, 

стварајуhи на крају џиноваку централну галаксију. Она затим nрождире маље 

обЈiижље rала.ксије. · 

У случа.ју NGC 5128 :nроблем: је,у ~е што јЕ/ то усамљен објекат •И ње
rови једини ауседи су II!атуљаlете rалакаије. MOЖiii:a је NrGC 5128 IВeh IIIож,дерала 

све остале сусцце. 

М.атерИ:ја !КОја је IIIPOOШдei)aнa чини rорИВО за "м.ашицу" која IIIРОИЭВОIДИ 
млазевс избачее . ll/!a-repиje и раlдио-а.рачеље. Начин на хоји се rro spwи: није 
саавим јаЈСан, IМаiД'а tОМо иэмеда IН& IIIYТY да •га раз)'1Ыемо ~ЦРаВећiи теоријс!к:е мо

деле и nQ'PeдehJИ са IIIсюr.щтраЈЊеМ. 

НајtПОIЈУларнији модел данас изrледа овако: М!ЦIЈ!ИНа :КЮја ствара радио

-плазму је рОNfРЭ.'јућа ~а iPY'J1Q ·у сред'ИIШТУ, NaJCe од ако ЫIИЈIIИ]арде :м.ш:а 
Сунца. Гориво IКОје се оојлаЈКШе IКООЈIЗ'У1Ьl'ИРа tte .ra!C к:оји · у ту pyn)1 ~аЈда преко 
акрецион.ог диока:. Интеракција гаса 1И црне р~е д'ОВО\ЦИ tДо С'l'Вараља у<ПtИХ 

снопооо електрона .и 1МаЈГ'Не'11Них лиm(ја сила У'ПРавно . !На 'дИОК, у близини pY'Jie. 
Они чине yнy'l\paiiiJЊIY IКСХШIОНеll'ГУ лаrrоще. Како се :млаз удаљује од ;средишта, 
турбуленција на ивицама млаза доводи до захватаља сжюљнот raca који настав
ља да струји заједно са еле.ктронииа. Удс.!РНИ таласи унутар млаза моrу да 

убрзају елеК"l\РОIНе тако \Ца ааи дОIСТа IДylro зЭЈДржаЈВају сnособност tДа зр~че 
QWn:хротронок:о зрачење. Када nJraiЗbla СТИГIНе до \ЦСli.ЉIИIН'е >l'Де. l]e уочена средља 
хоыn~не·нта ..латице, део raca 'КЮ]и .је .цQIКУIIЈљен је ДОIВОЉ'НО Х!Ладан да :се r.ра1Ви
та:цион(l саж.ме и С'l'ВQ'РИ зв~д'е. Те IМаiСИIВне · эвезде би могле за релаll'ИБ.Но кра:r
ЕО . време. iЦа стигну 1\У овом: разва.ју до фазе ICY'IIepнQВe, И да еюоплоэијом nory-
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Ј;>ају nлазму 1И :у6рзају eJieiO!'poR~ .који IМОЖ!Да Стога уаnевају да 'С'l'Иl1Ну . до 
д::.љнна оnоЈЫНе IКОШЈООrеНте која се ЗаiПажа јер ани јОш уаrек !Могу да: -зраЧе. 

J:I.<rntpдy тanmoj хиnотези · ln~aiВљa 0'11к.J;mhe љу<ЖИ на снимпtу !NGC 5128 
са иатераыеричке оnсерваторије Серо Тололо. На .њЩ' посебним ii:IOCТy'l]кoм 
nриrушен је 'Cjad сред'ИШЊИХ облаt:т-'1, те се :no обод!.У · маrу qети де'l'аљи 
(4 стран.а IК'Орица). К'ОIЩентриЧЈНе љуске око .еЈ!IИIIТИЧ'Не .галцкаије, nрема 
теоријском \МОделУ, јесу природна посЈщдица зах.вата: иање диок:ОЈIЈtКе т~иј~ 

од стране !Веће еЈiiИШ!ИЧНе -галакЈОИје. Број и размаЈК љуоСКIИ 1да:}у nодатке . о napa:. 
V.етр.ЈЈ!Ма заХIВатв.: ан !Се ·десио <npe 900 ~МИЈ~Иона др 2 IМИЈ!'ИјЭЈРде l'ОДИНа, а iч~с
IН'ЈЩИ су ;могли tима'l'И IМЗIСе од 20 МИ~Л".јардц IМаЈСа Су!!ща 1И 300 IМ'ИЈIИја'РдiИ !Маса 
Сунца. Овај ~резултат roe сла!Же са nредхОД!ШfМ рачунима :да је тамној ТРЗЦН 

ТРебало око МИ.Л.ИјаЈРду rодина lд'Ct се ·ФО!љmра. 

Веома ·је ЗВIНИiМЈЫИВо да Cen А :има доста· ка~НДИДата Ga ораднике. Ту ;су 

пре овеrа JWioroбpojiНiИ IВаЋГЭIЈIСi'К'I'tИ'IЮИ ювори !Који у РЩЦИIО-«<од'Ручју .показују 

млазеэе. У iсред'ИШТУ .таок.вих објеката:, а Љ1Их је нађеiю преко 70, јесте елиn
т.и.чна rала'К!С!Ија или IIOВaGap. УастЗЈЈiом:, моЖI,Ца ·су !КВазари aat~ јез!ЈРа tДаЛе
них галаЈКсијв., као што МНЮ11И сматрају. Детаљи, .К<-10 што је тамна трака, к:од 

већане тих објекшrа се 1Н.е :могу 1Н1И, очекивати да he бwrи :Виђени због Огромних 
даља.tна. Иnак ry :цва :случај-а: Cyg А и PКIS 1934-63 мО!Же се 10Ма'11рати 1да је трака 
уоче.на. 

За сада јое nознато .неколико tде.сетина raiJiwКJOИ]Ia ICa т.раЈКаы, tкао urro су 
NGC 5363, INGC 5266, NGC 1947, [С 4370, за које не знамо IКайrо о'У на!Ст.але. Ве
рује се да he таквих ,_,пре.сечених" гa.ilaкwja наћи 1И више јер су досадашља 
трагаља •вршена на .сериј'СК!Им' преr.ЈЩЦ'ИМа неба (Palomar i ESO) тде су !МНОrе 
тамне траке могле . да се изгубе на древише експонира·ним центр<.IЈI.н~м дело

вима галаксије. 

Верује !Се да -је IНelta- врста IИНТерающје довела до 'СТВараља 1И галЗ~КЈСија 
са .nоларн;им IIЈ!)<;тенювима од којих се једна види на 10Нимку са З. стране 
корица. · · · 

Навођеље ОВIИХ примера не значи да је и ту у nитаљу обавезно каниба

лизам, они једноставно nоказују да су сложен~ аистёi.Ш не тако ~а:· щ>јава 
међу галаоссија!Ма. :Ми за сада одговор не знамо. . 

М:и смю и .нЗIIIIOj ГалаЈККЩјм, Млечном Путу :нашли објекте св. млазевима 

као што су . .ss 433 и .эоо Х-1. 'Й<.~Ко оу Много. ближи, ми јQШ увек не li<ЮЖемО 
да се .ПОЈШЈаЈilИМо да С1М0 несумљиво протумач.или све у вези са Њ!ИМа. · 

CEN А - GALACТIC CANNIBAL 

А review of the observatio.nal results and the ·recen<t model based on 
galactic cannibalism а~е presenrted. 

UDC 524.827 
КОСМИЧКО ПОЗАДИВСКО Х-ЗРАЧЕIЬЕ 

Бракш:лав Ћy.puшult 

студент астрономије . ПМФ, Бео!ЈРад 

ПоЗIНата је чиљеница >Ца lalropo ЈСве електромЗ~mrеТ~Но эрачеље 1ИЗ видљи

вог дела елект.рамагн.е'l'IНог оСIПект.ра IIIO'i1ичe од nојединачвих звезда. У •,rwyrим 

областима елеtмрома•гнетног I(Шeк'l1Pil: каiо што су : нaljlвehlи део раДtИО-6бЈШСТи, 

инфрацрвена област, улатраљубичаста обласТ, област гама-зраока, IОИТув.ција 

је слична утол:ико шТо :највеhИ део зра~Чења у 0ВИ1М облаютима nотiиче од дИ-
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окретних извора. Због тога је зрачење у тим областима електроматнетног 

cneк'IIPa нера.внаыерно p!IICIIIopeђeнo на небеокој сфери. 

У · две областИ елек:тромаmнеТ!Ноr oneк'IIPa, у . микроталаоној области и у 
облаЈС'l'И Х-зрака, веома је важно зрачење IЮЗа/ДИНе које је ра1В1Номерно рас

поређена IIO небу. Међутим, riopeд постојаља и~роnног rюзадинског зрачеља, 
у овим двема областима постоје и пюјединачни извори зрг.•че~а. · · 

· Ово се може објщиити сЈDИКовито на следеh.и IНа..mн. ~ко бисмо зами
слили једног IIIOCIМaтpc:rчa у га·лаtк<:И]IИ а iдР)'IГОГ ван . гала.нюије тада . би QДНОС 

еЛек:ТРОМЭmн~ енергије IМерщiе . ОД IC'l1pa1Нe ВаЈНГаi.ЛакТwшсог IIIOCIМaтpaчa . nрема 
електромагнетној енер11И]IИ мереној од стране вангалаiКтичк:ог посматрача за 

различите области електрома!l'нетног .. сnекТРа био различит . . Али оно --~То 
је за о.ву III'PИ'iY бmmo јесте сле~е. у ра.,цмо, инфрацрвеној, .видљивој, ултра
љубцчастој и гама обљасти тај Од'IЮС, :иако за paзJJiИ'Ufie ~ОСТ!И раз.mrчт, 
је мањи од је,цинице. Једино у МИ'КЈРОТаi.Л.а.оној 1И Х- области та:ј однос, иако 
међусобно разЈl'ИЧИТ, био бИ :већи ор. оје,цiиmще. То nракти'Шо значи . да ~ у 
првих nет на:ве,цених облак:'l'И ·вантал!IIКТИЧЮИ :nоаматрач GЭIIlamtO да је зра-. 

чење концеln1Рисааю на I'a!JIЗIКICИje :и !Врло мало .на. iiJIPQCТOP <Међу та.ла.кх:ијсi.ма. 
У МЈИКРОТаi.Л·аЈОНО'ј 1И Х-обЛ.аЈС11И, IВЗIНГаЛЗIКТIИЧХИ П()(Љ{а11РаЧ би ,.ешк:о раGЛИКОВаQ 

галС!iКIСИје з6<хr IIJPИCYIC'11Вa IИНТ6НЗИВНQГ дифутюг изот.Ропн_ОГ IПОЗЗ',ЦИIЮКОГ •эра:

чеља. 

Позадинско зрачеље у iМик:роталаюној облас'l'И је откривено 1965 . . rодmц? 
и уобичајен назив му је Јtuкротала.ска nозадиШl. Зрачење у облЭЈСТи Х-зрака 

је от.кр.иве.но 1962. године и rгерщщ за ову врсту эрачења је nозадикс100 х.: 
-зра"~tење. Иако је IIIOЭ~O Х-эрачење 0'11КЈРИВеНО paamje од микротал<~~С~IIог, 

да:нос оно IIJ'I)6,!ЂC'l'a.вљa . још увек ЗЗ/Гонетку. Што се тиче >Мик:роталасне · поЗа
диве, веhмна аiС'Грофи:mчара ~атра . то зрачеље . остат.каМ Be.mim:e_ ексnлозије 
(Big Ba11-g). НеравнамераЈН раiЗВој у тумаЧењу ов,Ј:1Х nозЩ11iКНаких зрачеља !Може 
се највише III.(»~a'l'И . раЗлиЦи ry IIЮСматрачюm теХ\НИКаЈМа. У iМИК!ротаЛа;Сној 
обЈхасти (та:лаане дУЖИНе од Ој]. ст до •10 cm) .эрачеље може IЮ,Цре.цИт.и кроз 
атмосферу и према томе може бит.и Детек"ГОвано са Земље. Х-облаС'l'И (та
.:~асне дужине од Q,l nm до 1 nm) зрачеље бива сасвиМ аnсорбоваm од зем..: 
Ј!>ИНе атмосфере тако 1да осе .цетектори iМopady nOiOJiaТIИ ван Зеџлмн.е a'l'МIOC~ 

фере.· Интере1СЗIН'11НО је да су за ту оврху ЈЈЈрви :nут <ОЈlужиле ,зЭIIlлељене нема

чке ракете V-2 које ley а:мерички аст.рономи . КористiИЈIИ за слаље Х-'детектора 

в:щ Земљине . а~фере .. 
Прво је откривено Х-зрz!чеље са Сунца, које nотиче од Сунчеве короне. 

Интензитет Х-зрачеља оса С~а и:шо:аи овеrа око м:илионИтог iЦела интеН
зитета Сунчевог видљ:ивог зра-чења. Раqу~Н 'IЮlШЗује да од на']ближих "нор~ 
ма·лних'' звезда !На Земљу 11Реба да долази око 40 милијарди пУта маље Х
-зрачења него са Су.нца. Х-эра-чење ICa Сунца се може :детектова'l'И не збоr 
вел:иког инrеэитета т.оr зрачења ·већ због ; бЈlИЗ'ИНе Сунца. Ове. чиљенице · го
воре да је · Х-зрачење ,fH<фMaiJIНIИX" . звезда у гала!ЮСијiИ ·~Сунце је ,,.нормална 

;!Везда") врло мало и :nрЗIК'mЧ'Но, · за СЩЦ<l.ј без, ЗIНачаја за бiдућа ист.ра'Ж!ИВаља. 
1962. године Riccaтdo. Giacconi еа ЈС:Вајим IКОЛеrа!Ма .учес'l\Ву;је у лансЩ>а.њу ра
кете са .детек:тором Х-зраtка. 'Раi,РЈИ nроуча~Вања nотенцијаЈШЮГ Х-зрачеља ,,не

нормалних" небеаюих објеката. ОвЗЈј :,четект.ор је биО . осетљпвиј<и од оног на 

раtке~ама V -2, и био је у стањж. iЦа .,цетек'l'У',је Х-зр~чење вая , Оуiнчевоr система. 
Резултат овог rвp.no значајног подуХIВат.а огледа се у два IВаЖIНа открића. · 

ПРВО ОТКРИЋЕ је · дете!ЩИја извора Х-ЗраЈКа у. IIIPaЋцy сазвеж}}а Скор

пије. Иако је Х-зрачење овог ювора било IМИЛIИОН . nута слабије од Х-эра-че

љ·а са Сунца, . оно је било ЗIНa"'"".ti9 јаче нerQ. предвиђено Х-зрачење >еа IНЗ/јбли-



50 ______ _______ ______ ВАСИОНА XXXII 1984. З 

ЖЈ1Х ,,IНОрма\Љ!·rих" звезда. Овај објекат је озна=чен !Као SCO Х - 1. ПолоЖај 
му ј-е било могуће одредити 'СЭ1М0 nрибmокlно 'ЈIЭЈКО ща у 'Прво време .није било 

са-свим јаiОНо ~да >ЛИ :та>ј извор Х-зрачеља а,щrовара неком ВИДЉIИВОМ објекту. 

МнОliИ IКаЈСнији екюперимЕIН'11И ас'I'рООЮМа 1ИЗ више эе:маља: nоказали су 

nостојање IНЕЖ.ОЈИИХо \СТотина овапсвих \ЦИОК!рет!НИХ И:ЈВора Х-зр81Ка. Данас се 

сматра 7\а -су IИIЭВQРИ оваr Х-эрачења врло Дoa:JieiGt, "ненормаmш" эвездани . 
системи, т.це Х-зрачење нa'C'l'ade у процееу КЈМене звеэдане :материје између 
"нормаЛiНе" звеэде и IКOМIIaat'11Нe звезде, одмакле у процесу ~эда.не еволуције. 

Та комш1Јктна звезда може бИ'11И беЈ1'и патуљах, неутрооюка звезда или чак 

црна рупа. 

Та!Кође се nокЭ~За~Ј~о тачвим предвиђаље да неће бити IМOryhe детекто

вати Х-зрачеље оса неколико нЏЈIIИЖЈИх ,,нормалних" звезда. 

ДРУГО ОТКРИЋЕ је 'СЭЈСIВИМ неОчекивано оТIКриће !ДИфуэноr Х-зраrqеља 

nозадине, Од ових особина оваr зрачеља најуочљивија је њеrова и.зузет.Н.а 
tс.эотроnија, !КОја постоји и IКОД ~РQТа'Ла.С!Н'е IIIOЗaдmre. У nоследњмх щеоетак 

година је то iiiОЗа'ДИНIСКО Х-зра·чењое иапитива;но оса детекторима IIIОСтаЋљеним 

на вештачюим IСЭ.телитим:а који -круже око Земље. Нај.модерни~и •детектори 

су У 'С'l'ању 1Да .ре:nиструју nромену интензитета Эраrqења .јеДЈНоr делића !Неба 

од свега 1°/о у односу !На дезrић неба 'КОји је од npвor :ущаљен за уrловно ра

стојаље !КОје oДl'(J(IIapa 11Ј!у1НОМ !Месецу. У овим ОК'Вирима није nримећена nро

мена интензитета !Ј:l'ОIЗSДинокоr Х-зрачеља што rовори о изузетЈЮј IИЗОТОПИји 

зрачеља. 

Из ове асобине >се !Може извести закључЭ!!I: ·о удаљености IИЗ'Вора тоr 

зрачеља. Оно би :могло ~да nаrиче иљи ш IНeiiOCpeдiНe бпиэи.не Сунчевоr сис
тема иљи са изузетно веЈI'ИЮИх удаљенОIСТи, avrи Н!ИКВIКО са удаље~ЮСТ~И IКОје 

су упоредиве 1еа уда:љенОIС'NWа међу звездама ГалВIКIСије или чак -са \Удаље
яоd'IIИма .цо најб.!rИЖIИх талаiЮСија. Да је ово nоследље случај зрачеље би 

било неизотропн:о јер би 1НеК'И IИЗIВОРИ зрачењ>а, ОIДIНОIС!Но ~Делови :извора эра

чења, ·биљи бл.ижи а IНЕ!КiИ Даљи IIIa; би се ја.вила IIIpюteтнa разтtка у 10јају 
У појединим lfЈРа.БЦИМа. Моrућност да зраrчење II10'11ИЧе 1ИЗ непоореДЈНе блИЗИНе 

Су.ячевог !Система, што би сликовито омоrло !да к:е прик·аже -као ;да је· цео 

Су.ячев IСИСТем ,,IIЮТОIПљен" у таЈј евеНТ'УаЈI:НIИ :извор nоза.диlЮКоr Х-эра'Чења, 

одбацује ICe ,као tма\Ло IВ'e'P<JII!Q'l'Jia. Према troмe, -закључак о IIIОзадиноком Х-эра

чељу, IC обзиром на юузе'11Ну изО'Ј.1РО[ИИју зрачеља, •јесте да то зра'Чење потиче 
са врло IВ'Е!ЈLИЮИХ 'У·дэ.љености :које су у11WреД1ИВе 1еэ: ;:1даљеност.има нај,ца:ЈЬiЮС 

nознаоо објеката у Свемиру. 
Што се "11ИЧое прироще извора позадинСIКоr Х-Gрачеља, -мора ICe озбиљно 

узети У обз.ир чиљеница !Да је Х-'Эраче:ње .вик:око енергетоко эра:чеље и сходно 

томе, ФИЗИЧШИ III.pOЦec који узрс:жује ово эра;чеље :МОРа бити •ВИСОКо енергет

ски. Једа!Н од nоонатих процеса !Који доводи •до Х-орачења одмах је !УЗет у 

обэир :као евентуаљни узрйiК IIIОЗЩЦИНIQК.Оr Х-Gра:чења. То је процес !КОји се 

догађа У 1IЈЈI1аЗМИ iИ зове 1Се зако~'ЊО зра~ење (Bтemsstтahlung).). УiК!ратхо, 1ИЗ 

физИilrе је !IЈООНато 1Да к:лободни елехтрон nролазећи IIIOpeд слобоДЈНог nротона 

губи ;део енерzије и та :изгубљена енергија се изра'tИ у ДЈюкре'l'IНом IIIaкeтy 

електром:а!1Нетне 'енерliИје, фотону. Ta.ii.a;aнa дужиzна оаако :насталог эрачења 

је у вези са те:м:nераrrуром !ПЛазме. Сматра ICe ;дэ: за темnерату.ру nлазме у 

опсегу од 107К до 5xl08K, За'К'ОЧ!НО зрачеље даје фо'ООНе таласних дУЖIИНа у 
Х-облас'I'И. 

По једној Х:ИIЮТези 'l'la IIIлазм:а ·се .налази · у целом 'МеђугалёЈКТИчхом про
стору, Друrим }>е'ШЬlа Свемир de IJICIIIY'Њe!Н 'IIIJiaз:мoм ~ја уозрОКу.је iiiоэа.;динакО 
Х-зрачење. Како не IIIOICТoje дирек'ШiQ nроучазања 'МеђуrалаiК'11ИЧКе !Материје, 
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Сљ. 1: Mozyhe варија'Н.те удаље'Н.ости nоте'Н.цuјаљ'Н.оz извора nозади'Н.скоz Х
-:rра~ења, изведеие из њеzове изотроnије. 
а) ,nриказује сљу~ај a'ICO би извор rroz зра~ења био .врљо .бљизу тј. Суп~ев 
систе.м био "nотоnље'Н." у тај извор зра~ења. Ова .моzућ."Н.ост се одбацује као 
.Аtаљо вероват'Н.а. · 
Ь) nриказује <:љу~ај кад 6и се извори овоz зра-чења "Н.а.п.азиљи 'Н.а удаље'Н.о
сти.АШ ynopeдuв'U.AC. са удаље'Н.ОСТ'U.АС.а u:;.међу звезда 'Н.аше Га.п.аксије ил,и ~ак си. 
удаље'Н.остU.Аtа до пајбљи.жих zа.п.аксија. У ЩIO.At сљу'tају, с.м.атра се да зра
~ење које би nотицаља од таквих извора 'Н.е би 6ид.о изотроn'Н.о. 
сј nриказује сљу~ај изуэет'Н.о удаље11-их извора тоz зра'tења. Ова .моzуh'Н.ост 
се узи.ма као 'Н.ајвероват'Н.ија. 

()Ва хиnотеза к:е !Не може неnооре,zЈЈЯо nроверити. 

Међутмм, nостоје !НеКе ЧЈИЊенице :које би 'ИШЛе у .приЛог овој ХЈИООтези. 

Детектујући Х-эрачеље омн:оmх јата галаксија ~најбога'l'lија јата садрже сrо

:гине па и ~љаде галаксија) утврђено је да Х-зрачеље IК1оје .nютиче од јатз 
rалаюсија није једнако простом збиру Х-эра·чења IIЮјединих галаксија ·чла
нова јата, <Еећ 'да је · и nрастор ·међу галакюијоаsма јата одrоворсш за Х-зрачеЊе 
тако да· је X-зpa"leffie целаr ja'l'la \ЦИфузно. АострофизичЗЈрИ сматрају да је 
уэрОIК Х-зрачељу !Које nотич-е из nростора · ИЗ!Међу ~алаiК!сија у јзrг.има, эакочно 

зрачење плазме темпераоrуре од 2х107К 'дО 6х1107К IК'OjL~ исnуљ·ава nростор из
међу rала:кеија. 

Посматраља Х~эра.чења у ja"Nma га:ла~е npe говоре о -могуhностим 
постојања на IIIОјед;иниы tмеС'l\ИМа 'У СВемиру nлазме :високе температу.ре, од
говорне за ·д·ифузiНО Х-зрачење, него што доказују IIIOCТOjaњe IIIлаз.ме која 
равномерно иаnуња•ва цео Овемир, одrоворне за емитоваље OШllтer позадмн

скоr Х-зрачеља. 

Та хипотеза има озбиЈЫНе nооледице за IКОамоЈI'Огиј.у, Постојаље меl)у

гадактичке IIIJia'ЗIМe би утицало .на по:већање ~а;на-с усвојене вредн<ЈСТои средње 

rуСТ~Ине :Свемира, ,а рознато је да од густине зависи да ли ће с.е Све~ 
непрекид;но ширити 'ИЈLИ ihe па:к у јЕ1Д!НОМ "11.Ј?€iН!У'11КУ iПОЧ€ТИ да: Се ОК'УIIЈЉа; 

Смишљена је, међутим, •и l)ф:yra х.иnотесза о .nореклу дv.фузног nозадин

ског Х-зрачеља. ЗаiмиоЈLиъiо у · !ОВИМ П·ра!ВЦИ!Ма врло :веЈDИЮИ број ;~~иаюретних 
објека'I'а, :врло удаљених, који !СУ уз аве то и врло ја1rи 'Иiзвори Х-зрачеља. 
Зрачеље /ових објеката би -се слило ·за пооматра'Ча na !би било •;щифузно и 
равнQIМерно opaiOIIopeђeнo у 1С1ВИМ IlЈра.вцима, без .абзира што IIIОТИЧе од -дис

кретних, IIIојед•ин.а'ЧiНИх обј~ката . Да љи у Свемиру nостоји TIIIIOВИ објекти, 
који би задовољаашли смдеће услове : 

1. да :су :врло ~а'К.и ~ИЗВори Х-зрачеља, 

. 2. да -су врдо бројни у свим правцима, 

З . · да су врло да·леки? 
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Нор.чал:пе zа.яаксије, иааtо врло бројiНе, ниоу јаiЮИ извори Х-зрачеља да 

би се њима објаЈаНило позадИНIОКо Х-зрачење. 

П.яаз.ча у nростору јата zа.яаксија предстаЈВља снажЗIН извор Х-зрачеља 

али IIIOiКaзyje се да !ТЗIКIВИ објекти .нису \ЦОIВОЉ/Но бројни 1Да би се њима обја'С

н:ило позаДИ~Н~~Жо Х-эрачеље. 

Квазари uy ое пок:азали као нэQпОГОДЈ!fИји :к<IПЏ]јИДати за објашљење 

ПОЗЗ!Д'ИНСКОГ Х~рачења. До ТОГ Эа!Кљ,у'ЧКа се \ЦОШЛО .на ОСНОСВу IНа,јlновијlих 

мереља Х-эрачења са ,.Ajtmrra!]IНaвe оnсерваторије" - оrrецијаљног Земљиног 

сатељ.wrа аrrремљеноr уређафима за мереље 'КОСМИЧК!ИХ Х-зракова•. Неки ·юва

зари :су били познаmи као- doomt: /ИЗВОри Х-<31рачеља 1И .пре, !На основу .података 

прикупљених оа. ~eaтemrra . и ракета. Meђrmlм: ,.Ај.нштајнова ол.е::ер&!аторија" 

. је детектОIВЗ:Ла Х....зраrчење са осетЉIИВошћу .која је II'фемашивала nретхад:не 

еК'С'IrеiРименте за фаЈк-юр од око 1000. [!ретхо,!ЏIИ I,Ц'еТектори су сЭЈМо грубо 

реrистроваљи 1Ј11Н'ГЕ1НЭИ'rе Х-зрачеља nом.оћу је,~Џ~ОСТ31В'НИХ Га)героаих бројача. 

Детектор .на Ајн.urгајнавај <mеерваторији је И1Мiа.0 .новИ фокуюирајtући ~СИСТем 
који је био у :етањ.у 1И да форммра JliИIIroВe у Х-обЈDа:СТIИ, који су били рЩЦIИ()

-Јrутем nреношенщ IНа ЗемЈЫУ у диnwm.лном облику. 

'Гок юткрића је текао овавю: IЮЧе'ГНИ задатак ,.Ајнштај'НОве опсерв.ато

рије" је био да IИIОПИТа Х-зрачење објеюата !КОји осу биЈЈЈи позна'l'М као вр.л:о 

ј ак:и {ИЗБОРИ или у радио-облас'11И иљи у видљиво ј QблаС'11И. н~ од 'IJIX 

)'На'Пред адређен;их објек:аrrа су били већ n~a'Ni К!Ваэари, IНек:и су били 

двојн:и звеэдани системи, итд. Метода посма'l\рања са ,.А11НШТајrнове опсерва

тораје" осе юа:стојаља ·У таме ща се детеюгор у.омери IНа· IНеюи ~~д одре

ђени објекат који би био у цеН'11РУ ,.видног поља" деl'еК'Тара Х-зра~к:а. УIКо

лико би унутар аб.ласТIИ ,.видног .поља" било још неких објеката, и они би 

били забележени. У свим ОСЈIУ!Чајевима, n<жаЭа.ЈЮ .се да , IИМа и слабих ·извора 

Х-зра~к:а у.нут.а.р зада/Н!ИХ ,,18ИiЦШ1:Х< поља". Ови неочеюивЗIНИ објекти 'СУ IНа~ЗВШш: 

"SERENDIPITIOUS Х - RAY SOURCES« шrro значи: к:рећ'Но, ЈСЈiуЧај'Но от

крмвени .из.вари Х-зрака. Пiримећено је да број iреl'ИС'11рованих објеката зависи 

од времена ~Цетеюџtјое Х-.зраm. Што је то !Време <ЈдУЖе, · више се тих обје
ката региструје, И1З чеrа се :може ЗаiКЈЈ:V"ЧlИ'l''И да их .има .ве<Љfа ыного јсiш rне

ОТКЈривен.их. 

Одмах се ПОСТЭЛ!!ИЈЮ !ПИ'Гање п:рираде озих објеката. Да ли они оДГОIВа

рају неким позна'11ИМ објек'DИ!Ма у видЉIИВОМ . делу еЈiек'l1рам6.11'Нетног спектра. 

Приликом тражења ОДГОВ()ра :пdј·аsИIЛе су се теwкоће •јер је због техничке 

огра.ничености Х-щеrектора било . tмОгуће одре.ц.ити положај објекта у Х-об

Ј1асти СЭЈМО ICa !Сразмерно :малом таЧIНоwћу {облак:т nречника око тридесетог 

дела лучiНог ютепена). Унутар 1re обла!С'l\И :неба, обично је биЈiо неколико об

јеката у !Видљивом подручју, Тада: би опек-rралrнам анаЛЈИЗОМ тих IПОТеiЩИ]аiЛ

них кащидата било ;у'l\ВРђеrно коlји би од ших !ИОI'а.о бИ'11И !ИЗВор Х-<ЗРЗIКа. 

За ту -сврху оу били 1IЮ'11ребни · врло велики 'rеЛескОПИ, ооог изу-зетно .слабог 

сјаја 'гих юбјекат.а эа 1110СМатрача \На Земљи. ПОказало се да се ти fЛаби 

изВQри у ·нај!Већем брају 'С.mучајева могу mmстовети'I'IИ .са ;ювазЗЈрима IВел·иких 

црвених nома~к:а. У rнај'Е!К!стрем!НИј;им случ.а.јевима .пdједи.начни ~Каазар про

изведе 1000 пута више енергије у Х-nодручју него што .nроизведе 1000 

милијарди звезда Гала<КЈСије ;у вищљивом: подручју. На1 тај начин се ~дошло 
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С.я. 2: Део сазвежЬа Водо.яи;а, сни.ч
љен Па.яо.чарски.ч те.яескоnо.ч, ~ к~
.че се на.яази двојни систе.ч кози зе 
;ак извор Х-зра'Чења. .С;~.М.. . њеz~ 
,.А;нштајмва оnсерваторща зе 1! ':0.' 
об.яасти наш.яа један »Seтendtp~tt
ous« извор Х-зрака. Унутар круlа су 
nр<Жађена.-· 4 .чozyha кандидата за · 
овај извор Х-зрака. Сnек~ра.яно.ч а
шtЈ~.изо.ч је утврЬен.о да обзекти А, В, 
с и,.чају· · сnектре ,,мр.ча.яни.х" зве
зда". Сnектар об;екта D ;е био сnе-
ктар тиnичан за квазаре. ·· 
Пошто су ,.нор.АЮ.яне" звезде с.яаби 
Х-извори а квазари јак'f. закљу'Ч~'К 
;е да ;е об;екат D назвероватнизи 
,.seтendipitioиs« Х-извор. 

езе д ~е ;3. а поз. а. 'n'ТAUn'll'n Х-зрачеље о. дrоворан велики број, У. _свим 
.цо хиnот · а Ј ,.. ••• --

. правцима, врло удаљеяих КiВЭ.Зара. 
· од :ме"уга.ла/К"11ИЧКе плазме IИЛИ од Да ЛИ 'ПОЗа·ДИIIОКО Х-зрачење ПQI'l'МЧе џ : . . 

врло удаље11их квазара иЛи мО.жrда. од обе појаве? Одrовор н~ 080
. пит~е . 

· · · · у · су учиљени эећ од-
моrу .дати једино бу~ еirоПеримен'l'IИ. т;m смислу . . . , . . . 

... . · н~~....о "'дре"'ен ·з· е спектар позад'ИНОКОГ· Х-зрачеља Т]. о,цре-
ре.Јени караqи:. .w._-, "" '' · . 

: hиван је интензитет . зрачеља на ,разним т.аласним .цужинама У Х-ПО\IU>УЧЈУ· 
Утврђено .је · ~Ца је спектар .поза~Дииокоr Х-зрачења: врло (:ЛИ'Ю'Н спектру . за-

• • r 5x:lO'K Ова чИљеница би ишла У кочноr зра·чења у nлазии :reмnep .. rrype . · . . . . . . 
nрилог. Х:ИПQтези о м~талак'Т.ичкој .плазма шао Ж3ВОРУ. nозадинског Х-зра-
чеља. X-'CincWnpИ t;аЈјближЈiх IК!Ва'Зара (кој;и су једиао ДО сада iИ одређиiваЈНИ) 
не поклаnај.у 'Се с~ опектром позадиооког Х-ерачеља. 

Међутим, због евоЈiуционоr еФекта присутног кюд хmазара тј. оојаве да се 
особине >КВазара :мељају у зависнОСТIЈ.I од IC'Nipocти !(Ва.заЈРа, сматра 'Се да су 
сnектри ррло уДаљених квазара раз.пичит:и од оаектара блияmх квазара. Из 
изложеноF следи да би баш uви врло уда.ц,ени юваз&ри највише и доприно-

СИЛИ ПОЗа,IЈiИНСКОМ Х-зрачељу. 

на ово каQ . и друrа nитшьа, моhи he ща ;се дају одrовори када се ост

варе пројРКТИ са ИIН('Трументима осетљиnИјИМ И боЉИМ ОД досадаШЉИХ. '11и 
. . :к.осмичког телескапа (SPACE TELE· 

подаци he бити · д<ЈСТУ'ПНИ лансиран.ем , 
SCOPE) пла!:lfИРаЈНiИМ за 1985. rоди:-fУ, као И ла'ЈЈС.Ирањем сателита AXAF (AD

V.4N(;ED X-RAY ASTROPHYSICS FACILIТY) nредвиђеним nосле 1990. године. 

(Овај ч~а.к: •;it'l .рађен !Као cet.tИJiaJJ;)IC!ltИ ращ из предмета ,.м:етодик.а :на'С

тlliВе вк:трооюм.ије'' 'ПОД ЈРуХОВОДСТIВО.И Др Јелене Милоградав-Турин.) 

COSMIC X-RAY BACKGROUND RADIATION 

А review ~f 1the .present day knowledge abaut .·X-ray background emission is 

presented. 



54'-- ___________________ ВАСИОНА XXXII 1984. 3 

UDC 061.2 (091) : 52 (091) 497,.1) 
. ,·· 

OSN-IVANJE 1 DELOVANJE . BEOGRADSKOG ASТRONOMSKOG KLUBA 
•RUBER BOSKOVICc 1D51. I 1952. (ЩDINЁ . 

Dj. тezeki :· 

Astronomska opserv~orija, Вeograd 
. . 

Te.§ko se setl.ti sv!i.h detal]:a u vezi osnivanja · i ra:da Beogr.adskog :AStronom
skog kluba (ВАК) 1951. i 195i. godine - pr\rog iakvog udr.uZenja posle Џri.Igog 
svetslrog rata - ali је sre6om saeuvano nekoliko Д()k.umen.a.ta pomocu ikojih је mo
_guce, за dosta sigurnosti, rekonвtrtiisati njihov .Z.ivot. ZadЗJtak је ovog clanka da to 
. .uCin:i. ... ,,. ' .. 

Кrajern 1951. godine, kod вtudenata AS.trOn.omвke gxvpe ~irodno-matema
ti.okog :fa.'lrolteta u Beogradu sazrelo је oseeanje da је potrebno formirati jedan 
klub, koji Ы prvenstverю slnШ:io njihovom strucnom uzdizanj-u. Мо!е se postaviti 
pitanje: zasto treba studentima, pored univenЉtetske nastave, роmоё nekog kluba? 
:Da Ьi ' se mogao slivatiti odgovor n~ ovo pitanje, treЬa znati da su u to vreme Ьu
duci astronomi - prt-ma nestavnorn planu - prvenstveri.o ~1li matematicke pred-

. mete,1 а ·a.stroru>mske samo kao njj.hov.u dopцnu. Dakle ~astava . je ·Ьila u ma.ksJ.mэ.l
. noj :Щeri inatern~Шirana. Ali .. tak.va · је .bila i sщna . astronornska nastava, tako da 
Щudenti aвtronomje od :o:formul.a nisu У.юец neЬQ~. Nd!su щogli dц , sagledaju astro
nomsku .:..._ . а ne Iriatema.ti&ko~ehaniblw .::..:.:. .sWtinu vasiane i njenih pojava. Za 
'tako ne~to trebali su i~ati ·ne samo Odgovarajuёe nasta.vne' predmete, nego i pra•k
ti.tan rad. А -prektH!nih . савОvа вkoio .nije bilo, 'budu6i astrononi.i nisu imali moguё
nosti. ' da · nocu sede pored teleвkopa i da -·.vrse odrec!~na ··merenja .-:- :iЏ, Ьarern da 

-.~yaju u pojedinim pojayama. А k.ada su, V~Flo retko, dosli na Astr:pn.omsku opse~-
vatoriju u Beogradu i razgovarali sa njenim nauCщn щadni.cЦiia _- .dakle sa )judi
tria koji su obavljali astronoiџske ,poi;iove __: mogiiL S1.i kimstat.avati. koliko malo 
znaju da Ьi pro.stupi:li !l!St~onornsk0т,' . а . .fie materDatiOkoпi; p.oslu. А .innogi su ieleli 
da rade na ovoj Opsel"V'З•torijd. Tret>a1o је, dakle, ri.esto . uraditi. Zakljueeno је da 
Ы se _najV'i~e poэtiglo osЩvanjern щ!lltog kluba, Щi.i zadacl Ьi. Ь.iЏ: »strueno izdizanje 
cЧa:nova . i .. тaz'l)ijanje . inteтesovanja i _pop_ulaтizacija astr.onoщije. а) . stтu~no цzdi

. zanje ostvaТuje se рТеkо . stainih kuтs~va i po'vтemenih predavanja . i omogucavanja 
samostal~g posmatтa~kog таdа · - ~zanot>ci. Ь) тazvijan;a inteтes'ovania i populari
:·aci3a .Q.stroitomije' ostvaтuje . se pieko . odтzdvdnja popularnih . piedavanja sa pos
m.atra~kim sastancima za ~lanove i :ne~lanove, i Ьilo. povremenim ili periodi~nim 
puЬlil~acijaтa« (Clan 4 . Pтavila .ВАК-а), , SoџuJ.~ralo se ~ Ы se eve >to moglo os-

-t\:arlti ~а sara<tnic~a AsЦ:onOm:Ske <aPзrvat6rije i sa drugilin ljublteljima neba. 
·• Nadeno је da юuь trеьЭ: da· Ь~dе 'u okvil-u Udrozenja si'Udenata РМF, koji је 
vеё imao ·V:i.Se struloov.mh эёkсiја; : а moglo · је 1 ·· pnditi materij.a1nu pomol:. 

Ta~k.o ј~ 'dO.Slo · do . osniva:r\ja Boogra<Шtog astronorriskog sLuba :oRuder · :Воs
. kov.ic« 9. deeembra 1951: ~N.a toj Osniva&oj skiф~Hni razgoravarano је i о za
dacima ЮuЬа - о tome evo nekoHko reeenica iz 7Jalpisnika sa tog .sklupa: - . ~-; ·.· ~ . . . . . . . . . . . ~-

»U~maju_Ci те~ ц ~iskusiji prof. l'fliSkovic se. zadтzao na z,/Щat_lщ kluЬa na 
popularizaciji astronomije, koji је iznet и pтedlogи pтavilnika. On је izтazio sи
n~nju da stиdenti mogи da pтivukи puЬlikи, јет се pиЬlika smatrati taj klиb za 
!kolu, а pиЬlika ne zeli da и~i, qna hoce da ·se za.Pavlja. Me4иtim, stиdenti ne 
smeju da se zabavljajи, oni. тотаји . ozЬUjno da и~е. On је izтazio bojazan da 

.<:dvostruki· zadatak klи~a - .podizanje struenog znanja stu.d.enata D.Stтonomije i 
rad sa amateтima - ine odvede и diletanstvo i !aтlatanstvo. On је .:.'7Ю : kтаји 

r 
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istakao i pohvalio primeт izvesnog broja- profesionalaca koji ·је . izтazio $ртеm:: 
"ost . -da pomogne studentima и njihovom · тadu i оЬесао је svojи ротос i sa

т.adnjи. ·· 
Posle ртоf. Mi§kovica iatтazio је те~ ртоf. f>urkovic, koji. se и svom iz

la;ganju zadтzao na pт.imedbe ртоf. Miskovica, podvla~eCi · opтavdanost роtтеЬе 
stvdenata za stru~no иzdizanje: ~ koje tтеЬа da Ьиdе prvi i -najglavniji zadatak 
kl.иba · и Cijem izvт!avanjи tтеЬа aktivno da и~estvujи .saт.adnici-profesori i · is
takno da stиdenti mogи ' dopri.neti popиlaтizaciji . astтonamije, na ртiтет и zanat
skiт skolama; ј ет S'u oni Ьudиci nastaVVtici. On ne vidi smetnjи . zasto se jednom 
stиdentu ~etvтte godine ·ne bi dozvolilo da pod - rukovoastvom struenjaka izvr§i 
funkcijи popularizatoтa astтonomije. Zatim је govoтio pиkovnik Danic koji је 
konstatovao · da ртеmа izlaganjи ~lanova Inicijativ.nog' odbora tтеЬа razlikovati 
clva .zadatka klиba: . s'trucno-naи~ni · таd :·pod rukovodstvom pтofesoтa-naи~nika, 
koji се blti glavni i najvainiji zadatak; i dтиgi, koji, , ustvaтi, . pтedstavlja . dodatak 
onom prvom, tj; amateтski rad«. . .. · 

Nepune tri jnedelje posle Oвrnvacike sk.upStine, Upravni odЬor. ВАК-а је, 
na tra:Zenje Udru:Zen}a вtudenata PMF ,izmenio prvoЬitnd tekвt Clana З Pra
vilnika, koji је u imnenjenam obliku glasio: »КlиЬ је ·и sastavи UdrШenja stи
denata Ртiт.-таt • . fak., te је za stиdente·, - ~tanov~ КlиЬа - · oЬavezan -politi~ki: 
таd и okviru Saveza stиdenata« (prvoЬitni clan је glasi.o :o.Кliub је 1\.1 ok:V'iтu Ud
ru-Zenja &tudenata Prirodno-.tnatemati.Ckog fakulteta«). · 

Ovi detalji su . karak.teriвti.Cni za asJronomske . i droge .pri1ilke u to vrerne. 
kod nав. 

Bilo је . diskusija i о tome kako nazvati ·Klubl; U zapisnoiku Osnival!ke .skup 
stiiie nalazimo sle'deee: . ... 

»lnicijativni оdЬот pтedlozio је da naziv kZиЬа Ьиdе »Rи4er Bo!kovЊ<, 
obтazlaiиti to time, !to Ы se na taj naCin ·.stvorio jedan kontakt ' izme4и na!eg 
kluЬa i sekcije koja vec postoji и ZаgтеЬи, · pod istim · imenom, а samim tim i . 
uslovi za eventиalno osnivanje jednog jиgoslovenskog astтonomskog drustva. · Ртоf. · 
f>urkovit је povodom toga istakao da krajnji citj svih ~tanova klиba tтеЬа da. 
bude ozivljanje jиgoslovenskog a.stтonomskog drustva koje је postojato рте таtа, 
а za · ·. koje sada и izmenj~im · pтilikama · ·.postoje svi uslovi, i da se njegov ... таd 
uzdi'gne na nivo таdа dru!tava takve vтste · koja postoje и zapadnim . zemljama. 
Ртеmа tome naziv kluba, koji је pтedlozio :Inicijativni оdЬот, najЬoZje се odgo- . 

vaтati tom ciljи. 
Du.!ko Stefanovic је pтedlozio da kZиЬ nosi ime profesoтa Milan~ovica. 

I ·n.icijativni odbor sё nije stozio s . tim pтedlogom s motivacijom da nije иоЬl- . 
~ajeno da klиbovi ovakvog ' kq.тaktera nose ime jednog zivog naи~nika. 

Dru.g Topalov је piediozio da ktиb· nosi naziv »Astтonomski klиЬ« i da· 
ne nosi nikaktav drugi naziv. GovoтeCi о таdи klиba on је теkао da се . glavni 
zadatak klиЬа Ыti podizanje struenog . znanja . studenata astтonomije . i рориnја~' 
vanje pтaznina и tOkи njihovog stиdiranja. · · 

U diskusiji ро pitanj-u. naziva klиba иzeli . sи u~e!ce јо! i dтиgovi КиЬ'iсеlа 
i Petтovic koji sи izneli svojи saglasnost sa pтedloggom Inicija~ivnog odЪ.ora«. 

. u dokumentim~ ве ~~ puta Spominj~ Inioijativ~ odbor, · ali . nета . traga 
<Ј tome ko su IЬШ -~jegovi . l!la.Ilov;i. Q mogucim clano~~ OdЬora moZeтo в~~ 
вagac!ati ~itajuci ZЗ!Pisnik sa OsnivaOke skupШne. Sk:up,. ј~ ()1vol1io tP. _ Durko:~c 
i u Radno predsecШi.Stvo је predl&io Pro:f. V. Mi.Skovica, R. iDanicц, D, Teleki]~ 
i Ј. SimoYljevica. Re:ferat о .zadadLma Юluba је podneo А. KuЬiCela. U UpraVIU 
adbor KluЬa :su uSli: R. Damc (predsec;lniik), D. Тeleki ·(sekretar), Ј. Silmovljeviё 
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(Ьlagaj:nik), Р. f>urk.ovil:, В. •Pop.oV'il:, А. KuЬi~ela . i :D. · IStefano:vdt. Dakle, тuko
vodstvo Кluba эu вabl·njavaU: 4 studenta aвtronomЪje А. Kublcela, Ј. Simov
ljevic, D. Stefanovic :i f>. Teleki), dva profesiona;J.na astronoma ~- f>urkovic i 
В. Popovic) i jedan lju.bltelj astronomije (Dr ·R. Danic, hirurg, pukovnik ЈА) . 

О tome Ма је Upravni odbor uradio z.a oko Seэt meэeci pcлcttojanja . ВА.К-<а, 

informacij.u nalazimo u zapisпiku Osnivacke ~JkupstiJne Astronamskog d:ru§tva 
»Rucier Boskoviёc, 18. maja 1952.: 

»Referifu.Ci о radu Beogradskog astronomskog ktuba koji је detao u or
ganizaeionlm okvirima Saveza studenata, pukovnik JNA, Dr Radovan Danic, na
brojao је neke od uspeha koji su postignuti i neke proЬleme. 

Inicijativom ktuba odrzana. su dva .predavanja: :оО novim zvezdama.c i 
:.0 vezi izmei!u ma.tema.tike· i a.stronomijec za ctanove, jedno »О Maunt Pato
tnaru« za §iru javnost na Kotarcevom na.rodnom univerzitetu, а ctan ktuba, dт:u.g 

Р. f>urkovic, naueni saradnik Astronomske vpservatorije ,odrzao . је na GroЛ

skom na.rodnom univerzitetu predavanje »Pomrac«nje . Sunca i Meseca«. Povo · 
dom 165-to godi§njice smrti RucZera Boskovica, ktub је organizovao svecanu aka
deм.ijи. 4<'"'"~ 

Zatim, и interesи prosveCivanja i o~aveiltavanja na.jsirih _narodnih stojet1a 
о predstojeCim a.stronomskim pojavama, . ktиЬ. је davao ро jedan ctana.k meseeno 

и »Borbl«. ·У''' 
Као aktиetan proЬlem istaknuta је izgradnja _ kиpote za instrument koji 

bl postШio poputarizaciji astronomije i prakticnom radи ctanova, Pukovnik Danic 
је istaka.o da је uprava Ъivseg ktиba vec uCinita prve korake u tom pravcи. 

KonstatиjuCi da је Ъrojno stanje ctans.tva . 64, Dr . Цanic је na.gtasio da је 

to samo za prvo vreme dovotjno, te treba utoziti sve sna.ge za da.tje oma.sovtjenje 
•irиStva«. 

Iz ovog izveЗtaja interesantno је •i:zdvoj.iti ono sto . је u :vezi sa akcijom za 
izgradnj.u kupole. Ћ'еЬа poeeti time sto . је na Osmvackoj ok:up§ti;ni 9. decem
bra 1951. Р. f>urkovtll: tpri:kaiZ~ jedan teleskop koji је uz matenja,џiu pomol: Dr 
Danica i.zradio · Lj. IPaunov.iё IU radionici Astronomske opserva.torije .u Beogradu, i 
~nagta.sio da. taj instrument, koji је svojina. ktиba, predstavtja i njegov'u . materi
jatnи Ьаzи za kasnije prera.stanje . u. astтonomsko . udrШ~nje. Za mesto, na kome 
се ве nataziti instrument, prof. flиrkovic predta.Ze jednu kироtи na. Katemeg
danи, koja Ъi se. izgradita uz odobrdnje i ma.terijatnim . вredstvima. IONO grada 
Beograda«. Ova ideja је 10. januara 1Эб2. izlor!enэ. f>. Jojki6u, predsedniku IONO 
-а Beog.rada, kojli је оЬееао da се је preneti Savetu za Kalemegdan . . То је i uci
nio. Savet је od КluЬа IZ'Il·traZio detaljan plan о izgra~.H posmatrackog centra 
na Kalemegdaпu. О tom pitanju је r.aspravljao U.pravni odbor ·na SVQjoj sednici 
od 22. feЬr. 1952. Qdbor је, · 'Ila predlog R. iDa.nica, 'Ш!vojio sledeee zahteve: »iz-
11radnja · kupole . za.. instrument, sala .za sednice, kancetarija i · higijenske prostorije 
Osim toga, lna. predtog Popovica, treba predvideti и planu mesto za planetarijum 
koji Ьi se postavio u bttdиcnosti«. iDr IDanic је {23. febr. 1952.) po8etio arh. Јо- · 
vзnov.ica, predsednikв Saveta za Kalemegda.n, •koji је tom priLikom izjavio da 
Savet d:ma namet1U da KluЬu preda kupoLu Vojno-geograf. ins~iltuta na Kalemeg
danu. !Predlozio је da se do iseljenja InstitUta iz ove kupole, iz.gradi na Tas
majda.nu jed.na .ku.pola od lakSeg ma-terijala, gde 'Ьi KluЬ smestio svoj instru • 
Jnent i -radio ISa puЬlikom. ·UpraV'пi odЬor XLuЬa је pri•hvatio ovaj .predlog, iza
brao mesto na TaSтajdanu i zamolio Р. f>шkovica da izradi .skicu kupole; koja 
се poslumti za 1ra!enje noycanih sreds-tava za izgrad.nju. U meduvremenu Uprava 
Kaleme.gdana је obaveэti1a ВАК da је .. ustanovtjeno da u toku ·ove, а mozda i 
dисе 3-4 godine, nece Ьiti тоgисе postaviti poвmatracki centar na. Katemegdanu«, 
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Zato је predlo!eno da эе K1ub oЬrati Urbanistickom zavodu Beograda za odre
divanje mesta za kupolu. 

UspeStю је :Ьila organirzov.a-na (13. · !ebr. 1952.) .sveca,na aiOademi:j-a povodom 
165 godiAnjice smгti Ruciera Boбkovica . Predavanje su, dэpred oko 250 prisutnih, 
odriali Prof. D. Nedelj.kovic li Dr f>. Ni.koШ:. 

.ВАК је fUveo jednu veoma 1korisnu praksu, da meseёno. obj.avi u dnevnom 
listu »Borba« clanak о astrcmomskj,m (aktuelnim) pojavama~ Ti clanci su· dobr3 
priшljeni kod citalaca . . 

Aktiv.nost ВАК-·а је uskor.o morala · Ьiti prekinuta. Naime, ·Udruzenje stu
d-enata РМF је zakljOOilo da Kliub u ovakviOIIl sastavu ne IIIIOZe da Ьude u ok
' 'iru Saveza sЬudenata J -ugoslavije. :То z•bog tog·a sto •К1uЬ ima clanova· koji nisu 
studenti, а oni pa:k ne mogu Ьitri. clanovi UdгuZenja. tZato је Ud11uienje predlozilo 
Klubu da se osamostali. Upravni odЬor IQuЬa (na svojoj .sed.nioi od .23. marta 
1952.) је odlucio da pl1ihvati ovaj predlog i izabrao је deэet lica, ISa molЬom da 
bu:du osnivaci Astronomskog drustva »Rш1er Bo§kov.ic«. SVIi su pr.ihva.tНi ovaj 
poziv Кluba. Tako su osniva~i novog d.rustva ·postali (ро oЗJbecednom -redu): Dr 
R. Daniё (hir:urg, pukovnik JNA), Р. Dur.lrovic (naucni saradnik .Aistr. ops.), Dr 
f). Nikolil: (nate1n.ik Astronoms·kog otseka Geog,rafskog .Шэtituta JNA), В. Po
povic (naueni sa'r~dnik Astr. aps.), i · Ј. Slavenski (kompomtor, •profesor Muziёke 
akademije), k!ao i pet etudenata astrooomije: А. :Кn.:fbl~ela, М. NШI!ic, Ј. Simov
ljev.il:, f>. Teleki i М. Topalov. Oni su, u ;syojoj .predstavoi Мinistarstv.u unutra
~njiћ pqslova NR Srblje, zapisali sledel:e : 

:.Astronomski ktиb »Rui!er Boskovi« Ъiо је do sada · u okviru Udruzenja 
studenata Prirodno-ma.tematickog fakutteta, а preko njih u sastavu Saveza stu
de11ata Jиgoslavije i na tаз na.cin imao odobreнje rada od strane Narodnih vta.sti. 

Mei!иtim, kao sto se vec iz pravita ovog КtиЬа vidi, njegova је teznja 
da и . svojim тedovima okџpi pored studenata i strul1n.ja.ka na potju astronomije 
JOS i sve ljubltetje a.stronomije и NR Srblji. Zbog toga sto је za ctanove ovog 
Ktuba росео da se javtja sve veci broj Нса koji nisu stиdenti, а smatrajuCi da 
је sirenje a.stronomskih zna.nja i pogtedu na ustrojstvo materije и vasioni danas 
·r~eophodno potrebno, mi· smo · odtuciН, u sagtasnosti sa Savezom stиdenata Jиgo
slavije, da ве izdvojimo iz okvira Saveza stиde11ata i formiramo posebno dru§t·пo. 
Citj o~og d~иstva u prvom redu је poputarizacija na.иcnog materijatistickog gle
d(tnja na. svet, sto se postize sirenjem- naucnih sa~nanja iz oЬlasti astronomije 
риtет predavanja, kиrseva, poputarnih izdanja, itd. 

U vezi sa ovim, Astronomski ktиb »Ruder Boskovic«, koji do sada Ъroji 

sezdeset i . t:etiri clana, odrzao је ptenaтnu skщ:istinu na dan 18. v' 1952. godine, 
na kojoj su donete potrebne zakonske izmene и pogledu organizacije Ьиdисеg 
Astronomskog dru§tva »Rшter Boskovic«. Ova ptenarna skup§tina. odrz!ina је и 
okviru Saveza stиdenata i imala је i svoja formatna zakonska prava. Na skиp
stini иsvojena је izmena Pravita, koja и pritogи dostavljamo zajedno sa pro
gramom drustva. 

Radi svega gore navedenog molimo Vas da odobri te rad drиstva. Zvanicni 
naziv drиstva је : Astтonomsko drиiltvo »Rиder Boskovic« . . Sedi ste drustva је 1' 
Beogradu, а adresa је - Astronomsko drustvo »Ruder Boskovic«, Beograd, иtica 
Strahinjica Bana Ъrој б, II sprat, stan pukovnika JNA Dr Radovana DaniCa«. 

I tako је na S~upstini od 18. maja •1952. prestao da postojd ВАК »Ruder 
Boskovic, i istoV'I'emeno је Astronomsko drustvo »Rucier BoskovUi:«, koji i dэ.nas po
stoji. In.teresantno је napomen·uti da је .ВАК preneo na racun novog drustva 
svoju novcanu imovdnu od 3810 dinara. 
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Iz prednjeg !izlaganj-a se moglo videti da ВАК prak:ti.Cno nije niSta uradio 
na strucnom uzdiza•nju studenata, ~to је Ыо osnovni motiv njegovog foOI'IIliranja. 
Glavni ra.zlog treba ·tra.Z;i,t · u preprekama za f.ormiranje jedne popular.ne opser
vatorije - ni tada, ni dugo godina poole toga, taj se proЬlem .nije mogao re-· 
sШ. А s druge strane, Astronomska opservatorija u :Beogradu, zbog 9tava svog 
direktora V. Miskovica (koji nije d.mao konэtrok.tivan prilaz prema studentskim 
aktivnostima i :Zelja.ma za. strucnim W'.'dizanjem); •nije stvorila neke uslove za 
p1·aktican rad stud$ata - to naravrю nije uanio ,ni РМF. Pri ova.kvQin stanju 
dosta је splasnulo i intere.sova·nje эtudenata astronomije prema stщanom, . pose
Ьno instrumenotalnom, uzdiza.nju van univerzitetske nastave. Ali sam~ cinjenica 
da su studenti ima.Н mogucnosbi da u okvi'l'U KLuba, . osetno t6S6e neg(). riшije, 
budu u drШtvu sa a·strOIIOmima, povecala је njihovo astronornsko znanje. Oni 
su, .naime, vise ziveli u a.stronomskoj atmosferi, ·nego ranije. 

Dakle ВАК »Ruder BoSkoviC<< је mveo svega oko р~1а godi'ne. Obavi.o је 
pionirski pasao i stvorio neke startne osnove za delovanje Astronom.<Jkog dru
stva »Ruder BoSkovic«. Z.bog svega ·toga ВАК-оvо delovanje treba qceniti ро..: 
zitivno. 

ТНЕ FOUNDING AND ACTIVITY Olt' BELGRAD'S ASTRONOMICAL CLUB 
•RUDER BOSKOVIC« DURING 1951 AND 1952. . 

The paper describes the activity о! lthe Astronomical club »R. Bookovicc 
v.rllich exi.sted in Belgrade during '1951 and 1952; a-nd which leter grew i n<to the 
present Astronomical Society .:.Ruder BoSkov:icc. 

UDC llЗ/119 

PROSTOR 1 VREME КАО EGZISTENCIJALNE FORME 1\IATERIJE U 
TEORIJI RUDERA BOSKO'\'ICA 

Borivoje Jovanovic 

Astronomsko drustvo »Ruder Вoбkovicc 

Prvi је u svetu R. Bo5kovic shvatio da. su prostor i vreme egzistencijalne · 
forme materije, а da se manifel)tuju kao ·njeno kretanje. Do svesti Q tome је dO
sao razvijajuci shvatanja о mikrostru,k,tur'i mc;iterl.ije i n.jenim re«>rezentima ~ te-
meljnim tackama materije. · . 

Svoja ucenja је najpre obelodanio u Rimu 1755. u. dodatku knjige Philo7 

soph:iae recentioris а Benedicto . Stayl), а zatim u Beeu 1758. i Venecjji 176З. u 
cuvenom delu Theorl.ia phillo&opMae natural·is i u Dop.un~a :toga dela') . 

OSNOv"E TEORIJE 

Teorija prostora ј vremena se zasniva u stvarj na ovjm postavkama: 

1) :.Svaka toeka materije ima dva stvarna nacjna postojanja: jedan mjesni 
jedan vremenskic (р. 142),. ра se »stvar nalaz.j tamo gdje jest i tada kada 

jestc (р. 2, З, Dopuna I) ; 

1) Na nuem jeziku prevod dr D. Nedeljkovica, 1956 : Ruder BoAkovic, о prostoru, 
vremenu 1 relativnosti, •Kultura«, Beograd. 

2) Prevod Jakov Stiplilca, 1974: R. BoAkovic, Teorija prirodne filozofije •Liber~ . 
·Zagreb. (Svi su roa\"Odi odavde). ' · 

ВАСИОНА XXXII 1984. З------------------- 59 

2) »Ti stvami nacini pojedinaeno nastaju i pojedinacno propadajuc (р. 5, 
IIOp. I); 

· З) Postoji »kontinujtet samo u gibanju koje znaci щ!sto sukcesivnoc (р. 14З). 

Nepasredno iz oV:ih stavova kao posledoica proistjce shva.tanje о relativnosti 
·prostor-vremeria · i njegove sustLnske povezanostj sa kretanjem materije i n)enom 
strukturom. · 

Tako, BoВkovic razlikuje stvarni .· prootor koji pripada tackama · materije i 
njihovo stvatno vreme od geometrijski · shvaceщ~g praznog,, apsolutnog prostora 
i kontinuiranog apsolutn-og vremena koje nezavisno od materije .tel!e. Zamisljeni 
prostc>r on na.ziva imaginamim i kaze da .је to »konfuzno shvacena moguenost 
svih:·mjesnih naёina koje naclne mi shvatamo svoOjom preciznom spoznajom kao 
da postoje ·u isto vrijeme, iako n·e mogu 'svi postojati u :isto vl'ijemec (р. 142). 
Ovim Bo5kovi~ odbacuje apsolutnost p1·ostora i vremena koje је u fizi.ci ucvrstjo 
Newton na osnovi zdravorazumske Aristotelove logike. 

Prema Newtonu u prirod.j postojl apsolutnj prostor nezavisan od matetije, 
а materija se u njemu nalaz1 kao u kakvom veliko0m sudu "i .potpuno nezavisno 
od · prostora se kreee. · Tako i.Sto, р(> Newtonu, postojj jedno apвolutno kontjnui
rano vreine koje nezavisno od materije teee. 

Bo5kovic kritikuje takva .poimanja sledecjm reCima : :oOni koji prihvataju 
pojam prostora kao ne5to apsolutno, sto је ро svojoj stvamoj naravi kontinui-

. rano, ·v·jecno d. · neizmjemo: .. marajru prihvatШ nekakav naain koJi nije cjsto 
imaginaran, ve~ stvaran naCin postojanja, ро kojem se stvari nalaze ·tamo gdje 
jesu i koji postoji tada kada su· one ·taino, а nestaju onda · kada ih nema tamo 
gdje su Ьilec ·(р. 2, Dop. I) : Ј: dalje: »Svaka toeka ima stvaran jedan nacin pos
tojanja ро· kojem· se nalazi tai:Do gdje jest, i drugi ро kojem se nalazi u vrjjeme 
kada postoji. Ро . mom su miSljenjuti stvarni nal!ini stvamo vrjjeme i prastor. 

· Mogucnost ·tih nacina. .. . jest ро mom m!Sljenju prostomi vakuum i. . . Vгemen
. skj vakuuin jlii pak imaginarnj prostor i imagtinarno vrijeme« (р . 4. Dop. I) . 

· Medutim; ovi nal!inj ntisu staticni, jednom za.uv·ek· dati, nego jh svaka l!e-
·stica mora uvek iznova obnavljati, tj. stare guЫti а nove stvarati. Тај proces 
stalno traje: »Тi stvarni na~jni pojedinaeno nastaju i pojedinal!no propadaju«. 
Ovo је od fundamentalnog znataja, јег u ovom procesu se sastoji kretanje ma
·terije, on l!ini da stvar :istovremeno i jeste i nije па jednom mestu. Ovo је onaj 
proces 'koji је naCin •postojanja materije; ovo је onaj proces koji је 13оЭ.П1 je
djnstvo ·djskontinuiteta i kontinuiteta - diskontinujteta reprezenata materije i 
kontinujteta njihove egzistencije'. 

Svi su ovi procesi medusobno povezani i uslovljeni, jer nema izolovanjh 
· Ee!itica, nema objekata bez polja, S.to је formulisano reeenicom: »Buduci ... da 
sve ·uzajamne sile ov:ise о udaljenosti, stanje svake · pojedine toeke ovisit се bar 
maLo <> stanju svih drugih itoCaka koje su na svijetu« (р. 96). Stoga sve · tacke 
materije · rriedusobno neprestario interaguju :i na taj nacin poprimaju uvek novo, 
dakle drugo, neponovljivo stanje kretanja, ~ tako: »Nikakva toeka · шaterije njkada 
ne zauzjma ni ·toeku polozaja ·koju tada zauzjma neka druga toeka mateгije ni 
onu koju је ·Ьilo ona sama, Ьilo neka druga toeka materije ikada zauzimala« 
~~u. -

Odavde slede zakljucci koji se til!u sustine Citavog proЬlema: (1} da su 
materijalni konstituenti, kretanje, vreme d prostor cvrsto uzajamnQ povezani ј 

· uЗlovljeni; · (2) kako se tai!ke . materije zbog repulsivne sile njkad ne dodiruju, 
· to' su prostor i vreme diskontjnuiteti koji pripadaju tim objektima kao njihov 
зopstveni .. prostor ' i sopstveno vreme, а jedino је kretanje kao nj'ihova izmena 
kontinuirano; (З) odatle .. proistice relativnost d •.kretanja i prostora i vremena. 
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NEKE PRIMENE TEORIJE 

Da . svaka tacka materije ima svoj prootot· i svoje vreme, а da је и kre
tanjи sadrzina njiћova neprestana izmena, · Bo8koviC istice oV'im: •Sva.ka toeka 
materije, ako postoji, numo veze nekи toekи prostora · .s nelcim vremenskim 
trenиtkom. Ona naime nиzno negdje postoji, kao sto i nиzno и odredenom -vre
menи \Postoji« (р. 13, Dop. 1) . Ovaj stav је revolucionaran ц odnos~ na idota
dasnje naиcno . saznanje, а takode, omogиcava razmatranj_e i re8avanje nek:ih 
sиStinskih pitanja. 

(1) · Kad :raspravlja о proЬlemи nastanka, razvojnosti i otvorenosti Vasine, 
Bo8-kovic s obzirom na samokretanje ma-terije -i · relativnosti vremena sistema, 
kзZe: :oGiЬanje se zaista тоZе protegnиti . и beskonacnosi kroz Ьиdиси vjecnost .. . 
Medиtim smatram da и tom gibanju Ьиdиса vjecnost nije posve analogna onoj 
prethodnoj, tako da ono beskonacno Ьиdисе vj~_n·ooti nije poove Эtо i ono bes
konacno prethodne vjecnostL« (р. 547). 

Prema i>Vome Vasiona ima svojи istorijи, ali vreme dalek~ pro8losti i 
vreme . daleke · bиdиcnosti ne mo:ie se poimati prema sadasnjem vremenи; ·ta se 
vremena razlikиju jer se i stadijиmi razvoja Vasione rnedиsobno razlikиjи . . Drи
gim recima, -vreme .Vasione zavisi ·od procesa· razvoja same _Vasione, tj. od -njene 
materije :i ni od cega dlrugog. 

(11) s obzirom da ne postoji. apsolиtni prostor, to је besmisleno pitanje: 
Sta је iza granice Vasione, _ako је Vasiona ogranicena? 

Кцо .prostor i vreme -postoje samo .povezani s materijom,- -Јо tamo _ gde 
nema materije nema ni prostora ni vrehlena. Dakle, ako је Vasiona ogranicena, 
iza toga nema ne samo n1"'-terije, nego ni prostora ni vremena, odnosno· nema 
apsolиtno niceg. 

Materija ne moze da postoji ako neprekidno ne . izgradиje prostor-vreme 
и kome postoji. Svaka cestica, svako telo neprestano :opronice« эvој novi ~reme
-prostor, а taj proces jeste sиStina kretanja i egzistencije mateгLje. On иjednoO 
odredиje i gran:icи Vasione. Zato u stavu.: »ti stvarni nacini pojedinacno ·nastajи 
i pojedinacno ргораdаји«, sadrzan је entitet citavog Sveta. . 

(1И) . Zbog toga sto se tacke materije ~eprekLdno krecи, to stalno -dola1Ji do 
promena stanja kretanja i nacina post>Ojanja, ра _»и stvarnosti . ne .moze nigde 
doCi . оо poklapanja . dvijи veliCina и preteZпosti ako sto nije mogиce ni u vre
menи, ра prema tome ne postoji и stvarn.osti jednakost koja Ьi se_ temeljila na 
pиnom poklapanju. . . Cim se dиZ.Lna od deset stopa prenese na drиgo mjesto, 
nastupajи drиgi - novi nacini_ postojanja - krajnjih toeaka. ' .. « (ор. 374). lz ovog 
razЬoga se .. menjaju dimenz,ije (dШina) neke sipke njenim preme8tanjem, ра ona 
nikad ne mo:te ·Ь'iti apsolиtno i tacno . merilo za dиzinи. То Lsto vam i _ za ca
sovnik .. Tacnije, merila mozemo smatrati jednakim, ali ne i :identieni~. 

Ovo dma kakoO . gnoseolo§ki, tako i prakticni , zцасај jer . sи · merenзa prostora 
i vremena osnovna merenja u fizici i ·astronorn;iji. 

ODNOS AJNSTAJNOVE 1 BOSKOVICEVE TEORIJE 

Kada је 150 godina kasnije . teorijи relativnosti prootora i vt·emena oObnoOvio 
А. Einstein, do§lo је doO pravog pre>Okreta u naиci, .ра rasprava о ovoj teoriji joS 
иvek trajи. Medutim, najznacajnije jeste to sto је Einstein do§ao do kvanti-ta
tivnih odnosa od -sиStinske vaЪnosti i izrazio -:ih и . oЬlikи matematickih fo0rmиla, 
dok је Вo&kovic ostao samo na•kvalitativnim tиmacenjima. 

1 
1 
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Zajednicko и teoгJjama ВoOSkovica Eiilsteina јеsи · эt,avovi da svakom fizi
ckom sistemи pripada njegov . prostor i njegovo vreme, odnosno da је ree о ·re
lativnooti samih prostora i vremena, da је to njihovo0 svojstvo koje је и funkciji 
materije. 

lz Einsteinove teorije izlazi da »Sopstveno« vreme zavJsi od brzi·ne kretanja 
sistema ро formuli : 

dok za odvojena nebeska tela zavisi od gravitacioOnoOg potencijala, tako da је 

Da brzina kretanja ima veliku иlоgи и promenama роkаzији matematicke 
relacije za skraC:ivanje dШine i usporavanje vremena, а ciji sи oblici: 

d = do уЈ- (v/c)2 
tJ.t'. 

tJ.t = ---::====-
yJ-(v/c)2 

Medиtim, promena stanja . same cestice se tice prvenstveno njene mase tako 
da је : 

Osim o0vo0ga Einstein је dooao do formule za jednи . od najduЬljlh yeza 
svojstva materije, formиle za energijи mirovanja: 

Druga -razlika izmec:lи Bo§kovica i Einsteina se sastoj;i и tome sto BoSko
vic dopиSta postojanje apsolutnog, praznog, imaginarnog prostora i .isto takvog 
vremena kao .Ьeskonaene mogиcnosii -realnog prostora i realnog vremena, cime 
је donekle pravio klompromis s NewtonoV'im gled~em, а donekle riaznacavao od-

. stojanje od tog gledi&ta. U EinsteinovoOj teoriji sи ne5tali potpi.шo pojmovi ap5o-
lиtnog prostora i apsolиtnog vremena. . · 

primljeno nov. 1983. 

SPACE AN:9 TIME AS EXISTENTIAL FORMS OF MATTER IN ТНЕ ТНЕОRУ 
OF RUDJER BOSKOVIC 

R. Bo8koV!ic has been the first to иnderstand space and .-time as existential 
forms lof matter, which manifest themselves as its motion. Не came -to these 
'conclиsions \Ьу ·developing the notions of the micr<~strиcture of - latter and .its 
representants ....:. Ьasic points of matter. Не discussed these ideas for th~ first 
time in а book pиЬlished in Rоше in 1755. 
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ПРИЛОЗИ НАСТАВИ АСТРОНОМИЈЕ 

UDC 527 

PRIМ.1ENA ASТRONOМIJE U NAVIGACIJI 
0 PRINCIP ASТRONOMSKOG ODREDIV ANJA POZICIJE BRODAo 

Nenad Toplak 
student astrofizike, РМF, Beograd 

Astronomska nagizacjja је dio n ,.vigacije koj~ predstavlja sjstem plovjdЬe u kojem se po
zicija broda (ili vazduhoplova) i drugi navig.1cijski elementi doЬijaju na osnovu opdanja nebeskih 
tijel&. Primjenjuje se uglavnom u oceanskoj navigacjjj, van vidika ob:Ue, kad ne po~toji moguc
nost upotreЬe dn:g.ih oЬlika navigacije. Da Ьi se mogla odredjti pozjcjja b1od~ pomoeu nebesk.ih 
tijela potrebno је 7.nati njihov polofaj na nebeskoj sferj u datom trtnutku. Pored toga, potrebno 
је imati hronometar (vrlo taёan sat za mjerenje tocrtog vremena) kao i sekstant za mjerenje ,;_ 
sine nel:;esk.ih tijela. 

КRЛТАК POVJESNI OSVRT NA RAZVOJ ASTRONOMSКE NAVIGACIJE 

U povijesti nije detaljno zaЬiljden poretak i prvobltnj razvoj astronomske navigncije. 
Кinezi, Polindani, Feniёani, EgipCani, Grci ј drugj stiri narodi koristili su sazvijdda za plovidbu. 

Astronomsko odredivanje pozicije broda primjenjivalo se u 15. stoljeeu, u eri otkriea novih 
pomorskih putova. U doba KolumЬa Ьili su jedinj instrumenti za mjerenje visine neЬeskih tijela 
Jakovljev stap i astrolab. Astrolabom se koristio Vasko de Gama (Vasco da Gama) na svome 
prvom putovanju oko rta Dobre nade 1497. g. U 15. stoljeeu portugalski princ Henrik Pomorac 
(Henrique el Navegador) osnovao је u Sagresu opservatoriju da Ьi doblo sto tocrtije tablice dekli
nacije Sunca. U to vrijeme odredivala s ~ samo geografska §jrina. Odredivenje geografske dufine 
astronomskim putem jos је Ьiо nerije§en proЬlem i nakon otkriea /.merike. 

U to doba, satovi su bili netocrti i na brodu su se koristili vodeni i pjesёani satovi. 
Pored ostalih metoda odredivanja geografske dufine, poznata је ona koja koristi kutna 

·oostojanja Mjeseca od zVijezda. Mt:du prviпla prepotucro ju је Ј .. Verner (Ј. Werner) iz Nirn
Ьerga 1514. g. u svojim zapisima о Ptolemejevoj geografiji. Usavr§io ju је Ј .. В. Morin, ali nije 
prihvaeena zbog netocrtosti Mjeserevih efemerida. Radi to<!nijeg odredivanja polofaja Mjeseca 
za godinu dana unapred, engleski kralj Carls П ( Charles Il) osnovao је 1675. astronomsku op
servatoriju u Grinifu (Greem~ich), ~iji је prvi upravitelj Ьiо poznati astronom Flamstid ( Flamsteed). 

Каdа је Р. Vemi (Р. Vernie) prona§ao nonijus 1631. i G. Hadli (Hadley) konstruisao 
sebtant 1731 . poveeana је tocrtost mjerenja visine neЬeskih tijela, а kad је G. Нarison (Harrison) 
1735. uveo hronometar, Ьiо је rije§en proЬletn dobljanja to~nog vremena na brodu, а time i geo
grafske dufine. Ovim izumima po~inje novo dоЬа u povijesti astronomske navigacije. 

Usavrsavanjem sekstanta i hronometra poveCala se tocrtost motrenja neЬeskih tijela_, а 
poЬolj§ani su i nauti~ki godisnjaci. U engleskom Nautical Almanac-u za 1767. pored Mjese~evih 
odstojanja nalaze se svi potrebni podaci za asttonomsku navigaciju sa potrebnom tocrtoseu. Astro
nomska opservatorij:~ u Grinjfu imala је za osnovni zadatak vrsenja astronom5kih osmatranja i 
redovno izdavanje Nauti&og godisnjaka. 

Vdan napredak u odredivanju astronomske pozicije broda u~inio је 1837. ~ ameri&i po
morski kapetan Tomas Samner (Thomas Н. Sumner) uvodenj:m pravca pozicija. Mark de Sen
-ller (Marcq de St. Hilaire), francuski kapetan Ьojnog broda (poslije admiral), objavio је 1875. 
jednostavniji i savr5eniji metod rafunanja i crtanja pravca pozjcjja koji se i danas naj~ce koristi 
bez principijelnih izmjena. 

КRU2NICA JEDNAКIH VISINA, КRU2NICA POZICIJA 1 PRA.VAC POZICIJA 

Polofaj neЬeskog tijela Ј na nebeskoj sferi odreden је koordinatama-deklinacijom 8 i sat
nim kutom u Grinifu S (Sl. 1 ). Prava linija koja spaja nebesko tijelo Ј sa sredistem nebeske sfere 
sijere meridijan u to~ Ј'. То&а Ј' predsmvlj~ projek-::iju nebeskog tijela Ј na Zemljinu povr
sinu. Као svaka to~ na Zemlji, tako i toCka Ј' ima svoj~ koordinate ........ geog::&fsku sirinu ср i 
geografзlw dufinu Л. . 

Mjesne ekvatorske koordinate nebeskog tijela Ј su deklinacija 8 i mjesnj satni kut S. Luku 
satnog kruga na neЬeskoj sferi od nebeskog tijela Ј, tj . deklinaciji, odgovara na Zemljj luk koji 
је jednak geografskoj Sirini to&e projekcije Ј'. Luku koji predstavlja satni kut S u Grjni~u od~ 
govara na Zcmlji luk Л.,, а to је geografska du!ina to&e Ј'. ·· · 

1 
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sl. sl. 2 

Iz ovog proizlazi da је projekcija nebeskog tijela Ј' u datom trenutku na Zcmlji odredenэ 
geografskim koordinatama koje su ро kutnoj vrijednosti jednak.e koordinatama ~ebesk~~ ~jela 
(срЈ, = 8, л.,, = S). S obzirom da se !Djesne ;kvatorsk~. k?ord~ate ne~kog tlJ~~a !DllenJ~J~, 
naro~ito satni kut, proizlazi da to&a pro)ekcije Ј stalno mlJenJa svoJ polohJ na ZemlJШOJ povr§ШJ. 
То&е projekcije za svijezde, koje imaju stalnu deklinaciju (mijenja se .spo.~o ~b:>g sporih ef~k~ta 
kao §to je .precesjja ose), kreeu se u toku d~a ро ~eografsko!.Pl_l"~eli, ~•Ј.а Je .. geo~s~a ~шnа 
jednaka deklinaciji, dok za drug•. neЬeska tiJela, koJa bde пщеn)а)u deklinaClJU, op1su)e Jednu 
slLb) istaknutu spiralu. . . . 

To~k!l. projekcije Ј' na Zemljinoj povrsini krece se od istok1 pr~m:\ zapadu, tJ .. u sm1sl.u 
pri,idnog dnevnog kretanja nebeskog tijela, odnosno u suprotnom sm)eru od okretMJa ZemlJe 
oko svoje osi. . . . . . . . , 

Ako Ы se neki osmEtrac О nalazю u datom trenutku u tolli proJekCl)e nebeskog tl)ele Ј, 
njemu Ьi to tijelo bilo u zenitu, dakle V'isina tog tijela Ьi Ьila 90•, а zenitna udaljenost оо. Ovo 
omogueuje da se samo jednim osmatranjem i to mjerenjem visine, doblje pozicija broda. Medu-
tim, ovo se rijetko dogada ј ima vi§e teorijslq zna~j . . 

Vidjeli smo da se toCka projekcije nekog neЬeskog tijela stalno kre~e, §to zna~1 da. ~е ~>no 
udaljuje od zenita, ukoliko је blla u datom trenutku u osmatrarevom zen1tu. Iz ovoga sli)edl da 
se visina neЬeskog tijela stalno mijenja. Visina tijela Ьi se mijenjala k'Ula Ы Zemlja i э njom ta~k1 
projekcije mirovala, а osmatrac se kretao u Ьilo k~jem smjeru. . . . .. 

Pretp: stavimo za trenutak da se nebesko tlJelo ne kreee, а motntelJ se n'llazi na ZemlJI 
u to&i О i mjeri visinu neЬeskog tijela pcd uglom V =ЈОЈ' (Sl. 1). ~ada је zerij~ai ud?l!~ost 
z neb=skog tijela jednaka sfemoj udaljenosti od zenita z do neЬeskog tl)ela Ј. Sa sl!ke se V1d1 da 
mofe blti beskoxщfuo mnogo motritelja koji Ьi mjerili istu visinu neЬeskog tij :la Ј i svi Ьi se na
lazili na krufnici 01' i svi Ьi imali jednaku zenitnu udaljenost z, koja је ustvati polumjer kndnice Zl. 

Sp,.jajuci zenite svih osmatra~ koji u istom trenutku imaju istu zenjtnu ud?Jjenost z, 
odnosno koji su u odiedenom trenutku izmjerili istu visinu nebesko gtijela Ј, doЬija se na ne
Ьeskoj sferi Ьа§ krufnica Zl, tzv. :krufnica jednakih visina ili krufnic1 visina. Dakle, srediste krШ
nice visiria је nebesko tijelo Ј," а rp.djjus је zenitna udaljenost z. Projekcjja te krumice na Zemlju 
је kndnica 01' s p)lumjerom z', k:>ji је ро kutnoj vrijednosti tocrto jednak zenitnoj udaljenosti z. 
Dakle, projekcijom krufnice visine na Zcmljfuu po~sinu "doblja se krufui.~ О~' na kojoj se. nalaze 
svi osmэtraci koji u istom trenutku izmjere istu vismu nekog nebeskog tlJ ~la 1 ta se krufnica na
ziva kndnica pozicija broda. Posmatranjem drugog neЬeskog tijel t. <;i:oblee se drug.1 .kru!ni~ 
pozicije broda. U sjeci§tu dviju kndnica pozicij! nalazi se prav~ poZ1ClJ8 ~r~!l.. Meduum, dVl_J~ 
krШnice sjeku se u dvije to&e. U kojoj od te dvije to&e se nalaZl prava J?OZlClJa, rt;~ozemo. o.~redl~! 
npr. pomoeu zbrojene pozicije.l) Prava pozicija broda Рр jest onaj presJek krufnica pOZlCIJa kOJI 
је ЬШi zbrojenoj poziciji Pz. (Sl. 2.) . 

Ukoliko su to&e presjeka kndnica роЩсiја suvise blizu, oko zbrojene pozi~iJe ~acxt!l . ~~ 
krug polozaja zbrojene pozicije, а to је onaj krug ~iji radijus odreduje gre§ku u zbro)enOJ poZlClJl. 

1) Zbrojena pozicija је termin terestri~ke navigacije i pr~ds~avlj~ vektorski zЬi~ kurseva 
broda od posljednje prave pozicije (kurs broda Је kut izmedu mendi)ana 1 pravca kretaщa broda). 

- - - ------------ .. -·---·-··- - ·····----·-----~--------------------
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Za poziciju broda uzima se ona to&a koja pada u krug polohja zbrojene pozicije. Dakle, rjdenje 
prave pozicije bilo Ьi najjednostavnije na globusu na kome Ьi se sa podacima S i 8 ucrtala g~o
grafska pozicija to&e projekcije neЬeskog tijela Ј'. Zatim Ьi pomoeu prave visine Vp doblli ze
nitnu udaljenost 

z = 90°- v" (1) 

Sa zenitnom udaljmo§cu kao polumjerom opisali Ьi kruZnicu sa sredi§tem u Ј'. Slimo Ьi ucrtali 
drugu kr\dnicu sa podacima doblvanim motrenjem drugog neb:skog tijela. Prava pozicija Motri
telja Ьila Ьi u sjeci§tu tih kru.!nica. 

Napomenimo јо§ da pravu visiдu ne doblvamo direktno mjerenjem. Izmjerenu visinu 
Vt trebэ. papraviti za gтe§ke sekstanta, kao i za visinu oka osmatraOi iznad razine mora (depresije · 
morskog horizonta), astronomsku refrakciju, а za. Mjesec, Sunce, ponekad i planete, treb1 uvesti 
popravke za radjjus i dnevnu paralaksu. Sve ove p:>pravke se vde pomocu posebnih tablica ukup
nog popravks., k'Jje se nalazt u nautillim taЬlicama. Tako doblvamo pravu visinu V Р kao da је 
mjerena iz sredi§ta Zemlje, iznad pravog horizonta, jer је prava visina koordinata na nebeskoj sferi. 

Medutim, globus na kome Ьi nauti~ka milja1) Ьila prikazana u veli~ 1 mm, imao Ьi pro
mjer ok) 7 m, §to nije zgodno za praktime svrhe, jer se u veCini slu~jeva toliki globus ne Ы mo
gao amjestiti na komandnom mostu broda. Na pomorskoj karti ucrtavanje kru.!nica nije uvjek 
moguce, jer se na njoj izuzev slu~ja mjerenja velikih visina u nШm geografзkim §irinama, k:ru!
nica pozicija prikazuje klo elipsa ш sinusoidalna kriva, tj. kao dio paraЬole crje је crtanje kompli
cirano. Кr d је visina veea od 87°, а deklinacija ne prelazi з оо, krumica na Merkэ.torovoj karti 
moie zamijeniti bez velike gre§ke kru.!nicu pozicija, ali motrenje tako velikih visina је neprecizno 
i dosta. tclko, ра se u praksi izbj~gava. 

Po§to kru.!nica pozicija predstav-lja geometrijsko mjesto. broda, proizlazi da se brod u od~ 
redenom trenutku nalazi na luku kruZnice pozicije koji se nalazi u krugu poloiaja zbrojene po
zicije (Sl. 2.) i taj se luk naziva luk pozicija. Kako је polumjer kru!nice pozicija oblmo vrlo velik, 
mali se dio kru!nice pozicija u Ьlizini prave pozicije moze zamjeniti pravcem. Gre§ka koja se pti 
tome ~ini toliko је manja koliko је radijus kruga pozicija veci, odnosno koliko је visina neЬeskog 
tijela manja. Zbog toga, kao §to smo prije napomenuli, nije dobro osmatrati nebeska tijela .velikih 
visina. Dakle mozemo bez velike grclke reCi da se prava pozicija Рр nalazi u sjeci§tu dvaju pra-
vaca pozicija (linija pozicija Ш stajnica). · 

'Prema tome, astronomska stajnica је tangenta na kru!nicu jednakih visina i stoji norщalno 
na amjer prema projekciji nebeskog tijela Ј', tj. normalno na azimut ro. Astronomsku rtajnicu, 
k!J.O §to amo vec m,pomenuli prije, prona§ao је ameri&i kapetan Samner 17. п 18З7. g. ра se ро 
nje!Du naziva i Samnerova linija. Samner је ·svoj pronalazak isku§ao u praksi i 184З. g. ·objavio 
u rnjizi "А пеw and accurate mгthod of Finding а ship's position at sea Ьу projection оп Mercator's 
~hart" izdanoj u Bostonu. 

NACIN ODREDIVANJA ASTRONOMSКE STAJNICE 
I ELEMENTI "Ц. NJENO CRTANJE 

Za ~;rtanje astronomske stajnice danas se najvi§e upotreЬljava Sen-Ilerova metoda koja se 
ponebl na~va i visimka mгtoda. Postupak se sastoji u slijedeeem: motritelj mjeri visinu Vo 
neЬeskog tijela Ј (Sl. З.) koju ispra\lja pomoeu tablica ukupnog popravk'l u pnrvu visinu v·". 
S grini&im vremenom motrenja uzim11 iz nauti&og godi§njaka deklinaciju 8 i satni kut S ne~ 
beskog tijela u Grinifu. Njemu dod•.je geografsku du1inu zb1ojene pozicije Лz i doblva mjesni 
satni kut s. Koristeci zatim geografsku §irinu zbrojene pozicije cpz izra~va iz astronomskog 
trokuta. P;;ZJ (Sl. 1) azimut ro i visinu neЬeskog tijela koja· Ьi odgovarala motritelju klida Ъi se 
brod doista nalazio u zbrojenoj ' poziciji Pz. Tako doblva ra~anu visinu Vp, odnosno njezin 
komplement, ra~atu· zenitnu udaljenost z,. Za ra~unenje azimuta i visine koriste se razne for
mwe i na~ rjdavanj1 astronomskog trokuta, а тј ovdje navedimo one koji slijede iz GaUзove 
grupe obraz.!l.ca u sredenom obliku za doblvanje ro i V;.: 

sin Vr = sin cpz sin 8 + co(~z cos 8 cos s (2)' 
sin ro = sin s cos 8 sec Vr. . (З) 

Nakon ovoga n~lazimo razliku 
4у~~-~ ~ 

koja d~.je udaljenost izmedu to~a Pz i Р~; gdje је Р~ vjetovatna pozicija. 4 V predstavlja razr 
liku visina. lsto tako mozemo naci i razliku zenitnih udaljenosti · · 

4 z = Zr-.: z11 , · (5) 

2) Nauti~ka milja (nm) jest duljina luka jedne minute velike krШnice Zemlje kao . kugle 
Ш jedne minute meridjjana na srednjoj geografskoj §irini, na Zemlji kao elipsoidu i iznosi zao
kruZeno .1852 m. 
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gdje је z11 prava .z~nitna ud·.Ujenost ~sl. З.) Razlik1 visin~ 4 V i azimut ro ~ine elemente zз crtanje 
cstronomsk~ staJПice. . . . . .. . . . . 

Ako је zr vece od z11, tJ. ako Је Vr manJe od Vp, 4 V Је p:>zltlvno, а to zna~1 da se to~kз 
р kroz koju prolazi kruZпica pozicija nalazi 4 V nauti&ih milja u smjeru azimuta (prema neЬes
k;m tijelu). Ako је Vr vece od Vp, 4 V је negativno ра se to&a Pv nalazi za 4 V n .tuti~kih milja 
u suprotnom smjeru. (Sl. 2.) . ·· 

Elementi za crtanje astronomske stajnice ро navedenoj metodi ra~aju se, kao sto smo 
vidjeli iz astronomskog trokuta sa. Sl. 1. rje§enjem razlicrtih formula sfeme t;rigonometrije, po
moeu tablica prirodnih i logaritamskih vrijednosti trigonometrijskih funkcija Ш specijalnim nau
tiCkim tablicama koje znatno pojednostavljuju i ubrzavcju ra~ski postupak. Osim to.ga, st2jnica 
se moie odrediti graf-illi putem raznih dijagrama, mehani~ (spravama) i malim elektri~nim ra
ёunarim8. 

Sl. 3 · 

ZADACI: 

1 .. Prava visina n~ьeskog tijela је Vp = 
= 40°. Koliki је polumjer kruZnice pozicija 

· izraZen u nauti&im miljama? 
2. Koliki је polumjer kruZnice pOZIC!J& 

za visinu V11 = 82°? Uporedi ga sa polu
. mjerom iz prethodnog zadatka i objasni za§to 
se dio ki-uznice pozicija u blizini zbrojeд.e 
. p:>zicije moze aproksimirati pravcem. 

з. u kojem sluOiiu se samo jednim os
matranjem direktno doblja pozidj11 broda i 

Primljeno oktobra 198З. 
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kolika је . ona za mjesne ekv2.torsk.e koordi
nate neЪesl_tog tijela ~ = + 28°ЗО', 
s = '78°25'? · 

4. Каkо izgleda obrazac (2) za ra~unanje 
visine u specijalnim sluOijevima kad је zbro
jena pozicija na ekv'atoru cpz = О i kada је 
deklinacija nebeskog tijela jt>dnak.a nuli 
8 = О, zatim kada је deklinac;ja i geografska 
§irina jednake nuli? -

· ·iS: Pofu.ati ~u је· jednaka ra~ata vi
sina Vr pri gomjem prolazu nebeskog tijela 
kro:i meridijan. (Napomena: dobljaju se dva 
slima izraza za Vr jer treba voditi ra~a о 
predznacima cpz i 8 da bi ra~ata visina 
Ъila manja od ·90°). 

6. Na zb:ojenoj poziciji Pz (ср = 28°18'N 
i Л = 15°22'W) osmatrane su dvije zvijezde 
·i izmjerene njihove visine od kojih је drugo 
osmatranje izvrseno u meridijanu. Prva zvi
jezda је Procion: V11 = 48°17,8', 8 = = OS~.Z0,6'N, s = З6°09,0'Е. Druga zvijezda 
ie ;Rigel: Vp ""'53°27,0', 8 = 08°14,9'S (Na
.pomena: z.t drugu zvijezdu koristiti rezultat 
prethodnog zadatka.) Nacrtati stajnice i oz

· na~iti to~ prnve pozicije broda Рр . 
.Primljeno . oktobra 1983. 
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ТНЕ APPLICATION OF ASTRONOMY ТО NAVIGATION 

The hisЦ>ry. of astn:momical navigation, and :the basic ideas . of i1s contem
porary practice are described. Some proЬlems are also given. 
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НОВОСТИ И БЕЛЕШКЕ 

О DEТEКTORIMA GRAVITACIONIН 
TALASA 

Teorijski odnos savremene koomo
logije predstavlja Op5ta teorija rela
ttvnosti. U zav1зnosti. od izbora tzv. ».ten 
zora energije - '1mpu1sa« re§enja Ajn
sLanovih jednacina орisији razliCite 
flzicke siэteme, od svemira ·koii se §iri 
do ~v. prvobltnih crnih rира. U jed
nom эpecijalnom slисаји dobljajи se 
t-e.!ienja koja imajи smisao periodicnih 
poremecaja и prootor vremenu, i koja 
sи, -zb~ slicnosti sa elektromagnetiz
mom; nazvana .gravitacion'iш talasima. 

P<JStojanje grav-itacionih talasa nije 
do sada sa sigurnoocи иtvrc1eno, mada 
з.о vrЗeni razliC:iti eksperimenti. Osnov
n•i proЬlem и ovim merenjima је slab 
intenzitet zracenja za kojim se .traga. 
Usled toga se, и novije vreme, predlaze 
hlac1enje detektora и cHju smanjivanja 
sиma koji и anteni stvara termalno 
kretanje cestica detektora. Mec1иtim, 
pri hlac1enju se nailazi na i•iz tehnolo
sko-termodinamickih proЬlema. Na pr-i_ 
тег, potreЬno је ispitivati pona§anje 
toplotne provodljiv<JS·ti materijala и 
sиper provodnom stanjи. Na niskim 
temperatиrama mnogi materij.ali po
stajи sиperprovodni, а vreme koje се 
ьщ potrebno za hlac1enje detektora za
viS'i od njegove toplotne provodljivosti. 
· U Evropskom centru za nиklearna 

istrэZivanja и ZeneVIi. izvr5ena su 
detaljna jg.tJrafivanja pona§anja velikih 
masa razlicitih materijala pri hlac1enjи. 
obavljene sи dve grиpe ispitivanja: 
numericke simulacije procesa pomoeu 
racиnara, i stvarna merenja ltoplotne 
provodljivooti, specifi'cne toplote i kri- . 
ticne temperatиre и opsegи tempera
tиra od 0,05 do 1,3 К. 

Utvrc1eno је da najbolje .termodina
micke ()SI()blne ima smesa c'!iji је sas
tav: 94,ffJ/0 Al; 5,2!'/о Мg; ОДОfо Mn i 
0,10/о Cr. 
Pokazano је da kriticna temperatиra 
na kojoj ovaj шaterijal prelazi u зцper
provodno stanje opada sa porastom 
magnetnog polja .и kome 8'е иzorak 
nalazi, а da pri tome toplotna provod
ljiv<JSt ostaje dovolj.no :y'isoka da omo
gucava vreme hlac1enja reda velicine 
casova. 

Svi eksperimenta1ni rezultati odnose 
se na иzorak mase 5 tona, duzine Зm, 
koji је predbodno bio ohlac1en do ·tem-

perature od 1 К. Hladnjak se nalazio 
na sredini uzorka. Utvrc1eno је da је 
poole 4 casa rada hladnjaka krajnja 
tacka uwrka imala temperaturu od 
svega 0,1 К. Ovaj .rezultat је doЫjen 
numericki, re§avanjem tzv. diferenci
jalne jednacine tqplotne .provodljivooti. 
Na osnovu doЬijenih podataka, od·re
dene sи karakteristike hladnjaka koje 
Ьi trebalo koristiti и rea1nim eksperi
mentima. 

Ј. PHYS. Е, 1983, 16, 695. 
v. с. 

ZVEZDE OD STAKLA 

Ро proracunima S. I§imare i nje
govih saradnika sa Univerziteta и 
Tokijи, unutra§njost belih pa:tиljaka i 
spoljni delovi neutronsltih zvezda mo
gu Ьiti od stakla. 

Dugo se zna da је materija u be
lim -patuljicima и lzuzetnom stanju. 
Os1m na samoj povr§ini, atomi su jo
nizova-ni и potpunooti Elektroni 8'U ta;.. 
ko blizи da efekti kvantne mehan.ioke 
mo~ da оЬеzЬеdе dovolj.an pri.tnsak 
za uravnoteZenje ogromn.og gravitaci
onog ,pr1v-laeenja. 

Unutra§njost zvezde ima svuda is
tu: temperaturи i h:J,adi se polako zra
ctшjem ener.gije и kosmos-. Brzina ћla
denja odreduje оооЬ1пе nedegenerisa
nog povr§inskog sloja. Zaћvaljиjиci 
elektricnim silama izшес1и cestica, na 
odrec1enoj tem-peraturl unutra§njoot · се 
se pretV()riti u cvrsto telo pravilne 
struktиre, cak i kada temperatиra do
stize nekollko miliona stepeni. Zvez
da pootaje dzinovski kristal. иredene 
struktиre. 

Da li plazma mora иvek da prede 
и kristalno stanje? Mnogi materij ali 
imajи osoЬine cvrstih tela i bez иre
dene · unutra§.njosti strиittиre. Staklo је 
tipican primer. Zato se cesto kaze 
da је otvrdnиta . tecnost, amorfne stru
kture је1· molekиli шsи urec1eni na 
vecim rastojanjima. Uredenost na mo
lekularnim rastojanjiшa odgovorna је 
za os6Ьine · cvrstog tela. Amorfno sta
n]e је nestaЬilno jer se pri dovolj
r.o niskoj temperaturi kristali mogu 
formiorati i иveeavati. Kod stakla taj 
se proces naziva devitrifikacijom i 
izuzetno је spor-staklo iz grobnica 
an.Ш:kog Eg\pta ne pokazиje ni!!ta sli
cno. 
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Rad japanskih naucn·:ka pokazao је 
da Ьi unиtra§njost belog patuljka mo
gla preci u metastaЬilп:> staklasto sta
nje bez kristalizacije. Njihov racun 
pvkazиje da је toplvtna provodnost 
ovog zaista neobicnog stakla dosta ra
zblcia od kristalnog stanja. Za gvoz
deno jezgro s temperaturam od deset 
milюna stepeni, zivotni vek moze blci 
do sto hiljada godina. Ovaj iљ..:;:val 
је od as-trofizЮkog interesa. NaJUCn.ici 
iz Tokija za.k.lj .иeuj.u da se staklasti.J 
stanje mateгije mora ozbiljno uzeti 
ll obzir u analizi procesa и neutr·on
s i-.iш zvezdama i beliш paLulJ<.llr.a 

l"rema Sky an Telescope. 
:-; o\·ember, 1983. 

ПРВИ ПУЛСАР ВАН МЛЕЧНОГ 
ПУТА 

Ау.с-'11ра.лијК)ки научници су помоhу 
ра:дио-телескоnа .у Парюсу о'l'Кри.ли 
пуљсар у ВеЈliИКом МагелЗЈНовам Об
ла<и:у. Тај 'IIYЛICG.\P PSR 002.9-66 има 
nериод од 0,9571407s и вел·ику дис
~rерз:ију IИШiулса. 

Према Sky and Telesoope, Нов. 1983. 

Ј. Мuл,оградов-Тури.'l/. 

ОБЈЕКАТ КУВАНО 

У npoлehe 1-979. rодине јЭIПански 
aC'l'ple»>IЫ У.' Кувано 0'l11СрИ1Во је про
мену сјаја објекта P.U Лисичице, 
(RA = Q.Oh 1·9min, IDec = 21° 26', eniOX1:> 
19.50г.), чија се удаљеност цени на 
5-7000 крс). С обзиром да се за nола 
~одине сјај PU Лиоичице увеhоо з<.• 
5 звезданих велиЧЈИНа, објекат Кува
но је за.интересов<.10 астро!Номе. 

Исmn1ива.њ:а у СССР-у (Кримока 
СХПЈСерваторија и Институт "Ш'I'ерн
б~рг") у -августу 1~79. показала су 
да је објекат има:о сnектар '11ИIЈИЧан 
за еуnер11ИГанте класе F (темпера
ту.ре 6300 К и пречника \КОји је сто 
nута веhlи од Сунчевоr). За .време 
мак.с.имума сајоа ре:rмстрована је ре
лативно :малоа nери.одична nромена 

сјаја од (),25 м са а:Iериодом од 78 
дана. 

Крива сјаја <>бјекта Куван:о има 
дубок :минимум. Ову промену ј е те
W!СО ;,цовеС'11И у !ВеЭИ са rюстојач,ем 

·неке помр<.јчујуhе к.омпоненте. При
хватЉIИВИје је · об}ашљеље појавом об
лака nрашине, сличн·ог ономе који 

о 

~ 
ф 

fQ 10 
• 

fQ 
(1) 

12 

• 
1=[ 14 
:s: 
fQ 16 
:s: 
р. 

Ј:: 
1977 1979 1981 

године 

С.л. 1. Крива сјаја објекта Kyвa'lto 

је пос:ма'l'ран 1934. године nриликом 
nосматраља Нове у Хер.кулу (3,5 ме
сеца nосле еруnције, сјоај звезде се 
за 25 дана смаљио за 8 зв. велиЧIИНа; 
за наредних 100 д.Ща са разилаже-,. 
њем облака сјај се увеhао за 6 ве
ли ·IИНа). Овоме иду у П!РИЈЮГ реm
стровано ш-иреље, 'Највероватније ОМI:>
тача, овог чу~~ЏЮг објекта брзином од 
nриближно 50 аz:м/с. У МИIНИМУIМ'У сја
ја објекта Ку•вано у спектру су биле 
видЉIИВе ,аii!СОр!ПЦионе траке к-аракте
рист.ичне за хладне 11ИГ<1Нте класе М. 
Кувано објекат најсличнији је : 

1. симбиотоюим звездама које ка
РаЈКтерише неnраmшноа щюмена сјаја. 
Г.оЮ».~ некољико ·месеци оимбиотск~ 
звезде могу увеhати сјај за некю.rnико 
:mезданих величинщ да би .им се сјај 
~а ~лике годину дана вратио на 
првобИТtНи ниво. Њихов ICIIIeктap са
ЦРЖIИ ИСl'ОВремено оапсорпционе тракг 
хладних звезда нпр. '11ИТана• и емиси
оне ЈIIИiН'Ије ·ВИС<ЖQјiОИИзованих елеме
на'I'а вруh:их звезда·. 

:Мож:доа се објекат Кувано поnут 
оимбиотских звезда састоји од xJra.Д
Iroг '11ИГЭIНТа :и "110Плог белог Пё.'гуљка. 
Неnраsилне iПрiомене сј-ај а би тада 

·моrле бити везане за нестационарно 
сагоревање облЭЈКа водоника оюо бе
лог ла'ГУЉIКа (хоји се IМ'ОЖда формира 
и истицаљем •1\fЭ.'I'ерије са хладног rи
г.анта). 

2. CПO})IIW новZЈМа х.оји-ма се сјај 
увеhава эа HeiOOJl'ИIO) звез;,даЈНИХ ве
личина у време ерупције, · да се за
ТИIМ неби мељао наред:нiИХ неколико 
десетина rодина. И ове су звезде по
nут симби:отак:их IЦВО]IНе; К'ОIМПоненте 
QY хлацни гигант класе К или М 
и тоnли бели патуЈЬ'ЭК. 

Према Земля и Вселенная бр. 3/83. 

Mu.лa'lt Једи'Ч.иh 
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ВЕЛИКИ ТЕЛЕСКОПЈI 
БУДУЋНосm 

'!1ренУ'Ј'!НО ее у ювету рщци ЈНа разли
'ЈiИТИМ IЦРОј~Т!ИIМа телесЈrоПЭ. са ве
ликим отворима. Два .нај.већа су ев
рОIIЮКа, иако · телескопи ЈНеће бити 
пост!IIВљени у ЕвропИ. Совјетски про
јект QДНОIСИ се на .се11Менll'ираЈНО огле
дало, !КОје може tC'КJYIIИ'IIИ светлост као 
огледало ry ~едном блоку од 25 метара 
у лречнику. Карак-геристик:е телеско

nа, као и место бУ\ЦУ'ћ~ ОI1'Серваторије 
још .них:у -~но од·ређени. Ев
роiЈЈСКа јужна Qпсерваll'орија (Europe
an Soцthern Observaf;ory) развиј-а пpo
jeri телоокаnа са огледалом, к.оје ће 
одговарати оо-ледалу пречника од 16м. 

.Тед.е~коn од 10..к (400 ии-ча) K€fд.u-
• o фopuujcкoz уииверзитета бuhe 

... око..кn.л.етираu 1990. Њеzова светд.о
сиа. o.A(oh ј~ · -четири nута веhа од 
светд.о~е ..коhи - noзuaтoz Пад.а..кар
скоz }'l!д.ескоnа (20

0
0 ии-ча) 

· c.Jiuкa ?ia 111 стра11.и корица: . :: . ~ . . -

Ту ICY З<n"ИМ три :сwеричка пројекта ; 
огледала од 15 :и Юм :неће тwкође 

. бити из једног дела, док he телесхаn 
од 7,6м има'l\И огледало у јеДIНОМ 
кома:щу. 

ДанаiШIЬИ, чак и нај.већи оптички 
т.елеокапи, у nоређељу 'Са про(јек:това
IIИIМ телеок:опима ЧIИНе се .малим:. 

Шатл003 ~ телеокаn (Space 
Telescope) са својих 2,4м према њима 
ће б:и'11И а:rатуља.к:; али имаће вел-ИК'У 
nреЈД!НОСТ - налазећи СЕ' ван Земљине 
атмQIСфере. 

Према L' Astгonomie, 98, 272, јун 1984. 

Мид.аи Јед.и-чиh 

ГДЕ КВАЗАРИ СТАВУ~ 

Све IВИ!Ше п~атааtа rовори о тО!Ме . 
. да ~ !К!Вазари и:змеда СУ1IЈерсјајна 
језгра . -иначе сразмерно норма:лних. 
галаксија; М. ·л. Малкан са Caltecha 
и љегови сарщцници .су у узорку од 

25 :квазара оразмер.но ј·акоо- 'РЩЦИО
-зрачења наmЈЈIИ да су 15 :кзазара 

чији је црвеНIИ nомак био мањи од 
G,4 ~ИМали 1И "магЈI!ИНУ" око себе. Код 
маглине је ~нuье :извесно, вероватно 
због веће даљине. 'Уочена маглина је, 
cw цра!Вилу, по особинама СЈI'ИЧ!На 
нормалним оrпиралним NI!ЈЈЗ~К:Сијама. 

К81Ко СаtМИ а')"ТОри lltaжy "к:вазаре 
је Чele"ro ОПе'Ј'РОСIКсmсюи немогуће :пре-
111031Нати :да ·нису . Сајфертове гала;к
сије. Да . ли ће се једна Сајфертова 
1·а,л~а сматрати хвазаром · заВIИ'СИ 
од тога да ЈЈIИ је њен црвени noмai~ 
зећ!И од 0,1-Q,2. 0 Qко.тна :м:атЈЩТНа . Је 
сувише слаба да би се за веће z · мо
гла видети, па тада о остаје видљиво 
само ']EIЗ:npo - КЈВазар" . 

Према Sky and 'felescope, Мај, 1984 

. Ј. Мид.оzрадов-Тури:Њ 

Лащ:щ .'2ад.n:к.сија у Цеитауру. · Нај11.еuuи-чиија ..кеDу њи..ка је NGC 4650 А, z-a
-~a'/;t-иja са ·светд.и..к nрстеко..к. За њу Лаутсеи и Вест тврде да је издужеиа 
емш1·и-ч11.а zад.аксија са nрстеко..к ynpaвнu..1t ua дуЖу осу. 

· C.f U'ICa ·-~ IV ~траии кор~ца: 
. . о;бра!}~ии 011.и.ш11с zал,аксије NGC 5128 са иитера..~tери-чке оnсерваторије Серо 
'· To.ll.o.д.o; ua које.~~, се :ianaжajy коицеитри-чие љуске. У уму -је да:r иеобраЬе11.и· 

; ;C7.t щrа'/С' •. , о 
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ASTRONOМSKE EFEMERIDE ZA 1985. GODII'IU 

Njnoslav CABRIC 

Narodna opservatorija, Вeograd 

Astroпomske efemeride za 1985. godjnu pred$iavljaju odredenu selekcjju podataka takve 
ta~nostj da se mogu koristiti pri planiranju posmatra~kih programa. 

Tropska godina po~inje О. jaпuara 1985. godine u 10h 35,5min sredпje-evropskog vremeпa 
(SEV). Po~etak pojediпjh godi~пjih doba је: 

prol~: 20. 111 u 17 h 13,9 min, 
jesen: 23. 1Xu 3h 7,7miп, 

(sva vremeпa su u SEV). 

leto: 
zima: 

21. Vl u 11 h 44.2 min 
21.XII u23 h 8,1 miп 

Efemeridska popravka za 1985. godinu је +55s. Svj podaci koji su dati u SEV odnose se na 
posmatra~a па geografskoj dui rii -1 h 21,6 miп i geografskoj ~irinj 44° 49,6' (koord iпate Narodne 
opservatorije u Beogradu). 

U Jugoslavijj, po~ev od 31. marta 1985. u 2 h (SEVI do 29. septembra 1985. godiпe u 2 h 
(SEVI vdi ukozvano letnje vreme (YUL). Podaci dati u ovim efemerjdama mogu se prera~unatj u aktuelno 
vreme ро sledeeim obrascima: 

SEV = TU + 1 h 
TU •SEV -1 h 

YUL=SEV+ 1 h 
SEV = YUL -1 h 

YUL=TU+2h 
TU =YUL -2h 

Generalпo uzev~i sva vremena u taЬelama su u TU (svetsko vreme), osim oпih kod kojih је 
nazпa~eno da su u SE V. 

Ove godiпe iz па~ zernlje se пе rnozeposmatrati ni jedno pomra~eпje Suпca, alj su vidljjva dva 
pomra~eпja . Meseca (potpuпa). Podaci о ovim pomra~eпjima su dati u odeljku PLANETNE 
KONFIGURACIJE 1 POJAVE 1985. GODINE (u maju ј oktobru). 

U rubrici КALENDAR dati su datum, dan u пedelji, frakcjja tropske godine, broj dапа 
Julijaпske perjode proteklih do 12 h (TUI ј srednje zvezdano vreme u О h TU u Grjni~u. 

· Rubrjka .VELIKE PLANETE sadrfi, za plaпete vidljive golim okom ili manjim teleskopom, 
rektasceпzija -Ј, deklinacija -О. rastojanje do Zemlje -А, rastojanje do Sunca -!::.о, trenutak gomjeg 
prolaza planete kroz meridjjan Beograda (Narodпe opservatorjje u Beogradu) -Т (u SEV), prividпi 
polupre~nik - f', i prividnu veli~ iпu -m . Svi podacj, osim trenutka gornje kulminacije planeta, doпose se 
па treпutak О h TU. Podaci su dati za svaki ~etvrtj dап kod Merkura, za svakj osmj dап kod Marsa i Veпere, 
za svakj ~пaestj dan kod Jupitera i Saturna, i za svaki tridesetdrugi dan za Uraп i Neptuп. 

U rubrici PLANETNE KONFIGURACIJE 1 POJAVE dati su treпuci debvaпja 
najinteresantnijih astronomskih pojava u TU. Е ozna~ava istok, W- zapad, N - sever, а S- jug. Pored toga, 
ovde su date i faze Meseca kao i trenuc1 prolaza Meseca kroz perigej i apogej (TU). 

IZLAZ 1 ZALAZ MESECA U BEOG RADU је dat u SEV za svakj dап. lspod podataka о izlazu i 
IONA • . za astronomiju izlazi u 5 brojeva godisnje. Izdaje Astronom- za~azu (u zagradama) date su ј deklinacije Meseca u tim treпucima (dekliпacjje su date u stepeпima). Pomow 

VkAS d st' cas~~~er Boskovic« ~z ucesce RepuЬlicke zajednice. za nauku SRu ov•h podataka, na osnow datog uputstva mogu~ је izra~uпati treпutke izlaza i zalaza Meseca u bllo kom 
~r~ije ruA;r~s; urednistva i ad~inistracije : 11000 ~eograd!. <?orщi t gfatd ~ ~;о . mestu u Jugoslaviji. . 
lemegdan, telefon ОН/~24-605 . Rukopi~i ~е ne vr~c~JU . Ggd~:Ji~:s~:a~s~vao 060 US . 
za inostranstvo 3 UiS dolara. C_~na po]edшog ~ro)a ND·B~M39 ' Efemerjde SUNCA sadrfe.:datum, treпutke gorпje kulmjnacije Suпca, kao ј treпutke jzlaza i 
dolara. Pretplatu slati u korist z1ro racuna bro) 6ОВОО-67 · 1984 zalaza u Beogradu (u SEV), rektasceпziju -Ј., i dekliпaciju Sunca - д u О h TU. Takode:su date ј fizi~ke 
VASIONA 1984/4 godina ХХХ\1 knjiga Vlll, str. 69-90. Stampano decembra ' ko~rdinate Sunca: Р- poloiajnj ugao sevemog kraja Suп~eve ose rotacije (mereno pozitjvпo ka istoku), В..-

, Ь · 413_665/74-02 od h?l•ogratska ~iгјпа i Lo- heljografska ~iriпa sredi~a Suп~evog diska. Pored toga tu su ј prjvidпi polupre~il< 
Na osnovu misljenja RepubШ:kog sekretarijata za kulturu ro] d1ska -.Р. i rastojaпje Sunca do Zemlje u astroпonskim jedinjcama. Svi podaci, po~ev od rektasceпzije 
27. ХП 1974. ovo izdanje ј е os1obodeno poreza na promet. odпose se па treпutak О h TU datog datuma. 

Stampa: INIIGRO »•Privredni preg1ed« - Beograd - Marsala :В'irjuzova 3-5. 
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UPUТSTVA 1 OBJASNJENJA 

KALENDAR 

Pored kalendarsk ih podataka (datum, dan u nedelji) u ovoj 
taЬeli data su jol ро tr i podatka za svaki dan: 

1) F rekdja tropske god ine 

Na predlog Besela za poeatak tropske god ine uzima se 
trenutak keda srednja longituda Sunca, umanjena za konstantu 
aЬeracije ima vrednost 280°. Poeetak tropske god ine (koja traje 
366,2422 sred njih suneevih dana t .j. 366,2422 zvezdanih dana) 
svake godine pada u intervalu О. januar- 2 . januar. U taЬeli su 
dati protekli delovi tropske god ine do О h TU datog datuma. 

2) Julijanskl dan 

Julijansk i dani se broje od svetskog podneva (12 h TU) 1. 
januara 471 З. godine pre nale ere. Svakog dana julijanski dan se 
uvetava za jedan Ьеz obzira па datume, prestupne i oЬiene 
god ine. U tabeli је dat julijanski dan u trenutku 12 h TU datog 
datuma. 

З) Zvudano vreme 

Vremensk i period potreЬan da neka tatka neЬeske sfere 
ponovo dode u isti polohj naziva se zvezdani dan. Dvadeset 
eatvrt i deo zvezdanog dana је zvezdani eas, а vreme koje se 
meri ovakvim easovima naziva se zvezdano vreme. 

U feljenom trenutku zvezdano vreme se mofe dobiti kao 
easovni ugao gama taeke ili iz poznavanja zvezdanog vremena u 
О h TU u Grinitu. Poslednji podatak se mofe izraeunati iz 
obrasca: 

S0 • 6,6460666 + 2400.051262 т+ 0,00002581 т2 , 
iz koj~ se zvezdano vreme (S 0 ) u О h TU u Grinieu dobija u 
tasovtma, а Т vreme raeuпato u julijanskim vekovima (ро 
36.525 dапа) od О. januara 1900. godine. Ovako doЬijeno 
zvezdano vreme, obzirom da је doЬijeno iz podataka za 
rektlscenziju srednjeg Sunca (ро Njukombu), пaziva se srednje 
zvezdano vreme. Pravo zvezdano vreme se doЬija ako se 
obraeuna i nutacija. 

U tabeli је dat set, minut i sekund srednjeg zvezdanog 
vremena u О h TU u Grinieu. 

U trenutku t, u mestu tija је geografska dufina L srednje 
zvezdano vreme fe biti: . 

s• So +t (1+Ј1)- L, 

gde је )Ј • 0,002737909З, а t treЬa izratunavati u TU. 
Geografska dufina (L) se raeuпa kao pozitivпa zapadno od 
Grinita. 

Prim•l: 

•1 Koliko је frakcijo tropske god ine 26. morta 1986. godine u 
19 hSEV1 
Odgovor: 
26. morta 1986. godine frekcija tropske godineje 0,2288. Potto 
је 19 h SEV • 18 h TU imamo da је fra11fija tropske godine u 
tra!enom tronutku 0,2288 + 18/24 х~ • 0,23086. 
bl lzrui 16 h SEV 22 . 1111ја 1986. god ine u jul ijanskim danima. 
Odgovor : 
22. maja 1986. god ine u 12 h ТU роеео ј е 2446208. julijanski 
dan. Kako је 16 h SEV • 14 h TU, to је od svetskog podneva 
do !e~enog trenutka proteklo 2 h. Sada је 

JD • 2448208 + 2/24 • 2446208,0833 
cl Koliko је srednje zvezdano vreme u З h YUL З. jula 1986. 
godine u Beogradu fL • -1 h 21,8 mir. • -1.ЗВЗЭЗ hl1 · 
Odgovor: 
З . jula u О h TU u Grinieu zvezdano vreme ја iznosilo S0 • 18 h 
4З mln 62 s • 18,7З111 h. Polto је З h YUL • 1 h TU, sledi da 
је s • 18,73111 + 1 х 11 + 0,00273790931- f-1,ЗВЗЭ31 • 
21,1187178h•21 hll min60 L 
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VELIKE PLANETE 

Rektascenzije i dekliпacije Marsa, Venere i Merkura 
ratunate. su па osnovu srednjih elernenata orЬitl plantl koje је 
dao Njukomb (za Mars su primenjene i Rosove popravke) . Za 
Jupiter, Saturn, Neptun i Uran ovakav postupak ne Ьi dao 
feljenu taenost, zЬog uticaja kratkoperiodienih poremetaja, ра 
је korilten netto drugaeiji postupak. Nebeske koordinate su 
ratunate iz oskulatornih elemenata putanja preuzetih iz 
Astronomieeskog jefegodnjika SSSR za 1985. godinu uz 
primenu kvadratne, а gde је Ьilo potreЬno i kubne interpolacije. 

Opisan postupak obezЬedio је takvu tatnost da su svi 
podaci u tabelama taeni do па jedinicu poslednje cifre, osim 
prividne velieine kod koje su mogute odstupanja do О.З od 
podataka koje daju drug i autori. 

Podaci u tabelama su dati u takvim intervalima vremeпa da 
se za relativno manje taean raeun mofe primeniti i linearna 
interpolacija, а vec kvadratna interpolacija daje odliene 
rezultate. Takoc1e veoma је pogodпa i primeпa formula iz 
metode polovljenja intervala kojom se uz vilestruku uzastopnu 
primenu mogu dobiti svi podaci za svaki dan tija се tafnost 
ostati u granicama jedinice posla.inje cifre izaЬrane velifine 
date u tabeli. 

lz podatka о gornjoj kulminaciji planeta u Beogradu 
mogufe је izratunati i trenutke njihovog izlaza i zalaza u 
Beogradu. Ovaj postupak opisan је u odeljku IZLAZ 1 ZALAZ 
NEBESKIH TELA gde su tako<le date i formuie potrebne za 
preratuпavanje ovih podataka za druga mesta u Jugoslaviji. 

Prividna vel ifina planeta raeunata је ро formuli 

m.,= m 0 + 51og (r R)- 2,5 log F, 

gd~ .su r i R. r~stojanje planete do Sunca i Zemlje u А.Ј., mg
providna veltftna planete na jedinitnom rastojanju od ZerniJe i 
Sunca, pri fazi F =1, а faza se ratuпa ро iormuli: 

F a 1/2 (1+oosd) , 

gde је d - razlika geocentriene i heliocentr ifne longitude 
planete. 

Ova formula је priЬiifna i veoma osetlj iva za ekstremno 
male faze planeta, gde se i mogu javiti vefe odstupanja. . 

MESEC 

Trenuci izlaza i zalaza Meseca u Beogradu, kao i deklinacije 
Meseca u tim trenucima rafunati su па osnovu neЬeskih 
ekvato!skih koordina_ta Meseca doЬijenih primenom teorije 
kretanJa пaleg pratюca. U formulama za heliocentriene 
ekliptieke koord inate Meseca, koje ta teorija d irektno daje 
koritteni su flanovi fiji је mnofitelj veei od 1,5' 1to oЬezbec1uj~ 
da ~el~a. ~ trenutku izlaza i zalaza nije veu od 1 min, а u 
dekltпactjt Је grelka manja od jed inice prve decirnale,lto је za · 
ow namenu potpuno zadovoljavajuee. 

~afin p~eratuпavanja trenutka izlaza i zalaza Meseca u 
drugtm mestoma na osnovu podataka za Beograd op isan је u 
odeljku IZLAZ 1 ZALAZ NEBESKIH TELA. 

PLANETNE KONFIGURACIJE 1 POJAVE 

Svi . podaci о .Pianetni.m konfiguracijama i pojavama, 
Meset~tm ~zama о tre~ucoma prolaza kroz perigej i apogej 
pre~zett su tz Astronomteeskog jefegodnjika SSSR za 1985. 
godtnu. 

Svi trenuci i velieine odnose se 1:111 "geocentritnog" 
posrnatraea te је za neposredпa posrnatranja potrebno izvrtiti 
korekciju u zavisnosti od polofaja na Zamlji. 

Za ~srn~~~a iz Jugoslavije mofe se uoptteno reci daje u 
povol]noJ poztctJo da posmatra okultaciju planeta ako је njihovo 
geoce~trifno rastojanje do Meseca manje od 1 °s (ju!no) . Svi 
prolazt planeta severno od Meseca ne mogu se iz nale zernlje 
posrпatr1ti kao okultacije. 
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SUNCE 

Efemeridsk i podaci za Sunce rafunati su iz srednjih 
el~men~ . p~nje Zemlje. (NjukomЬ). Tafnost podataka је 
ПIJmlnJe Jedtntca poslednje date cifre. Gustiпa podataka је 
takva da mofe . da ~ovolj i i linearna interpolacija, dok 
kvadratna vee da1e odlttne rezultate. Za doЬijanje efemeridskih 
podataka za . svaki dan preporutuje se pr imeпa metode 
polovljenja intervala (dva putal . 

Podaci о izlazu i zalazu, kao i kulminaciji Sunca u drugim 
mestima mogu. se •. iz tabelarnih podataka za Beograd, dobit i 
postupkom optsantm u odeljku IZLAZ 1 ZALAZ NEBESKIH 
TELA. 

INTERPOLACIJA 

Za nalafenje vrednosti velitina datih u tabelarna za neke 
df~:~Se t ren';"ke koriste se interpolacione formule. Od mnogih 
koJe se koroste ovde се b iti date tr i: 

11 za interpolaciju na potetku taЬiice (Njutnova formula 1) 

У (х)= Уо+ n IY1 -Yol+ n (n-1) (y2-2Y1+Yoll2 , 

21 za interpolaciju u sred ini taЬi ice (Beselova formula) 

У (х)= У0 +n lv1 - У01 +n (n- 1) (у2 - v1 ...:. у0 + У.1 )/4, 

З) za interpolaciju na kraju taЬi ice (Njutnova formula 11) 

у(х) а v0 + n(y0-Y.1) +n( n +1 )(у0 = 2v.1 + v.2112, 
gde је n= (x-x0 )/h. 
Smisao oznaka је sledeei: 

h- korak (u danima) sa kojim su podaci u tabel i dati; 
V0- vrednost velitine koja odgovara trenutku "о . Pozit ivni indek· 

st uz V se odnose па пaredne podatke, а negativni па prs:!tmne. 
х- trenu~k za koj i se !eli podatak, izrafen u danima (i 

delovorna danal . 
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Primeri: 

dl Koliko је rastojanje Merkura od ZemQe fu AJI 4. septetnЬra 
1985. godine u О hTU1 
Odgovor: 
Za "nultu" .datum uz!memo х0 • 2. septemЬ.r, ра potto ј е 
korak sa kot•m a.t dato podaci za Veneru h • 8, onda је n • 
0~5" Sa!aje.y. 1 • 0,932 , у 0 • 1.042,у 1 • 1,145 i y • 1,234. 
Promenom BeseloYO formule doЬija se da је rastojanj~ Merkure 
od Zemlje u !eljenom trenutku 1,068 д.Ј . 

el Koliki је prividni polupre~nik Jupitera 2. jula·1985 godine u 
4hTU? . 

Odgovor: 
Za "nulti" datum uzim:amo х • 26. jun, а polto је 
pretvaronjem vremena u dane: 4ћ4 = О 1667 onda је х • 
2,1667 . jul i • 32,1667 . jun. Sada је fh • i61 n .:. 6,1667/16 • 
0,3854. 
~r imenom Beselove formule IV.1 • 20,5, у 0 • 21,4, у1 • 22,1 
о У2 = 22,51 doЬijamo : у • 21 ,7. 
U ovom slueaju Ьi isti rezultat doЬili 1 uz zenemarivanje 
poslednjeg ~lana u 8eselovoj formuli. 

IZLAZ 1 ZALAZ NEBESKIH ПLА 

I.M-

Podaci о trenucirna izlaza i zalaza Meseca u Beogradu dati 
su za svaki dan. Raeunanje ovih trenutaka za Ьilo koje drugo 
mesto u Jugoslaviji, tije su koordinate 'Р i L, mogute је oЬaviti 
ро formulama: 

Т;=Тю +dL+C Tz • Tzo+dL-C, 

gde su Т i• 'Iz- trenuci izlaza i zalaza Meseca u ~ekom mestu, 
а Т;0 • Т zo -trenuci izlaza i zalaza Meseca u Beogradu, 

С- popravka zЬog razl ike u geografskim liriпama datog 
mesta i Beograda, · 

dl - popravka zЬog razlike u geografsk im dufinarna da· 
1Dg me.sta i Beograda. 

Paprevka С lu mlnut~mel 

DEC/ 'f 41° 41 ,5° 4~ 42,5° 430 43,5° цо 44,5° 450 45,5° 460 46,5° 47° 

о о о о о о о о о о о о о о 

1 0.5 0.6 0.4 0.3 о.з 0.2 0.1 о о .0.1 .0.2 .0.2 .о.з 

2 1.1 0.9 0.8 0 .6 0.5 0.4 0.2 0.1 о .0.2 .о .з .0.5 .0.6 
з 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 о .з 0.1" ·0.1 .о .з .0.5 .0.7 .0.9 
4 2.1 1.9 1.6 1 .З 1.0 0.7 0.5 0.2 ·0.1 .0.4 .0.7 .0.9 ·1.2 
5 2.7 2.З 2.0 1.6 1.З 0 .9 0.6 0 .2 ·0.1 .0.5 .0.8 ·1 .2 ·1.5 
6 З.2 2.8 2.4 2.0 1.5 1.1 0.7 0.3 ·0.1 .0.6 ·1.0 ·1.4 ·1.8 
7 З.8 3.З 2.8 2.3 1.8 1.З 0.8 0.3 ·0.2 .0.7 ·1.2 ·1.6 ·2.1 
8 4.З З.8 3.2 2.8 2.1 1.5 0 .9 0.4 · 0.2 .0.8 · 1.З ·1.9 ·2.5 
9 4.9 4.2 З.6 з.о 2.3 1.7 1.1 0.4 · 0.2 .0.9 ·1.5 ·2.1 ·2.8 

10 5.4 4.7 4.0 з.з 2.6 1.9 1.2 0.5 · 0.2 ·1 .0 ·1.7 ·2.4 ·3.1 
11 6.0 5.2 4.5 3.7 2.9 2.1 1 .З 0 .5 ·О.З ·1.1 ·1.8 ·2.6 ·~ .4 
12 6.6 5.8 4.9 4.0 З.2 2 .З 1.4 0.6 ·О.З ·1 .2 ·2.0 ·2.9 ·3.8 
13 7.2 6.З 5.З 4.4 З.4 2.5 1.6 0.6 ·О.З ·1 .З ·2.2 ·З.2 -4.1 
14 7.8 6.8 5.8 4.8 З.7 2.7 1.7 0.7 · 0.4 ·1 .4 ·2.4 ·3.4 -4.4 
15 8.5 7.4 6.2 6.1 4.0 2.9 1.8 0 .7 ·0.4 ·1.5 ·2.6 ·3.7 -4.8 
16 9.1 7.9 6.7 5.5 4.З З.2 2.0 0.8 ·0.4 ·1 .6 ·2.8 -4.0 ·5.2 
17 11.8 8.5 7.2 5.9 4.7 З .4 2.1 0.8 ·0.4 ·1.7 ·З .О -4 .З ·5.5 
18 10.4 9.1 7.1 6 .4 5.0 З .6 2 .З 0.9 ·0.5 ·1.8 ·З.2 -4.6 ·5.9 
19 11 .2 9.7 8.2 8.8 5.З 3.9 2.4 1.0 · 0.5 ·2.0 ·З .4 -4.9 ·6.З 
20 11 .8 10.З 8.8 7.2 5.7 4.1 2.6 1.0 · 0.5 ·2.1 ·З.8 ·6.2 -6.7 
21 12.8 11 .0 9.З 7.7 8.0 4.4 2.7 1.1 · 0.8 ·2.2 ·3.9 ·5.6 ·7.2 
22 13.4 11 .7 9.9 8.2 8.4 4.7 2.9 1.1 ·0.8 ·2.4 -4.1 ·5.9 ·7.8 
2З 14.2 12.4 10.5 8.7 8.8 4.9 3.1 1.2 ·0.8 ·2.5 -4.4 -6.2 -8.1 
24 15.1 ,3.1 11 .2 9.2 7.2 5.2 з.з 1.З ·0.7 ·2.7 -4.8 -8.6 -8.6 
25 16.0 1З.9 11 .8 9.7 7.6 5.6 3.5 1.4 ·0.7 ·2.8 -4.9 ·1.0 .g,1 

Popravka dL lu monutarna) L0•·1 h 21 min 48.1 1 

.050 .о 55 ·1 оо ·1 05 ·1 10 ·1 15 ·1 20 ·1 25 ·1 30 ·1 35 

31.8 26.8 21 .8 16.8 11 .8 8.8 1.8 • 3.2 . 8 .2 ·13.2 
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Da Ы odredilj vrednost popravke С treЬa iz taЬele za 
IZLAZ 1 ZALAZ МЕ5ЕСА U BEOGRADU otitatj vrednost 
dekljnacije Mesece u tom trenutku (DEC ј i/ilj DEC ). Za tu 
vrednost dekljnacije popravka С se doЬija jz prilofeпe ~аЬеlе u 
stupw koji odgovara geografskoj f jrinj mesta za koje se 'felj 
jzratunatj trenutak jzlaza ј zalaza. Znek popravkeje tаЬiј/!пј za 
pozitivne dekljnacjje, а suprotan od tablitnog ako su 
dekljnacjje пegatjvne. 

Popravka dL sedoblja ро formulj: 

dL = L- LIY 
gde је Lo = -1 h 21.11 miп, а vrednost za L (geografska dufjna 
rnesta) treba takode jzrazitj u vrernaпskjm jedjпjcama. Za lakle 
korileer1e, vrednost ove popravke za пеkе geografske dufjпe 
data је tabelarno. lzrneCfu tabelarпjh vrednostj mogute је 
koristitj ljпearпu jпterpolacjju. 

lako su vrednostj popravkj date sa tatnoltu 0,1 mјп, 
tatnost dobljeпjh podataka је mjnutna ра se svj dobljenj 
rezultatj zaokrufuju na celi broj mjnuta. 

11. Sunee 

Polto su podacj za jzlaz ј zalaz 5unca datj na svakjh /!etjrj 
dana (za Beogred), dobljar1e podataka za druge dane moguc1e је 
primenom opisanog jпterpolacionog metoda. 

Za druga mesta u Jugoslavijj rnogul!e је korjstitl jstj 
postupak (ј tabele) kao ј za Mesec. 5trogo govorecj vred nost 
popravke С se. пelto raz(jkuje za 5unce od опе za Mesec, ali u 
okvjru mjnutne tal!nostj ta је razlika zaпemarjva. 

111. Planete 

U taЬelarna efemerida dat је podatak о treпutku gorпje · 
kulmjnacije planeta u Beogredu. Treпucj gorпje kulmjnacjje u 
drugjm mestjma, uz zanemarivanje dnevnog pomeranja planeta 
rnofe se doЬitj ро formulj: 

Tk=Tko +dL, 
gde dL jma j5tj smjsao kao ј raпije, а Tk ј Tko predstavljaju 
treпutke prolaza kroz meridjjaп mesta ј Beogreda respektjvno. 

PLANETNE KONFIGURACIJE 

Januar 
d h 
з 20 Zemlja u perjhel11 
3 14.З Merkur u ek>ngacjjj 2~ 

13 Б.б Merkur 1°5 od Neptuna 
14 22.З Jupiter u k•>r1unkcijj sa 5uncem 
16 7.8 Saturп ~Nod Meseca 
17 18.5 Uraп 2°N od Meseca 
18 222 l\l!ptuп 4°N od Meseca 
19 1З2 Merkur ЗОN od Meseca 
20 2.8 Longituda Sunca ЭЈО0, ulazj u Aqr 
21 2.Б Mled Mesec 
22 2.1 Veпera u elongacjji 4~Е 
24 2З.8 Veпera sDNod Meseca 
З1 Б.1 Merkur 1°5 od Jupitera 
FeЬruar 
d h 
8 1.8 Veпera ЗОN od Marsa 

12 16.1 Saturn ЗONod Meseca 
14 22 I.Ј'ап 2°N od Meseca 
1Б Б .7 Neptuп 4°N od Meseca 
1Б 19.1 Veпera 4°N od Marsa 
17 10.4 Jupiter 4°N od Meseca 
18 16.9 Long jtuda Sunca 330°, ulazj u Psc 
19 7.7 Merkur u gorr1oj kor1unkcjjj 
19 18.7 Mlad Mesec 
2З 8.4 Mars ЗОN od Meseca 
26 18.1 Venera u najveeem sjaju 
м.rt 
d h 
7 22.5 Saturп u zastoju ро rektascenzjji 

11 2З.4 Saturп ЗОN od Meseca 
12 8 .1 Veпera u zastoju ро rektascenzjjj 
1З 8.9 Uran 2°N od Meseca 

VASIONA XXXII 1984- ASТRONOМSKE EFEMERIDE 

Keda se zna prolazak planete kroz merid iјап, trenucj jzlaza 
ј zalaza plaпeta mogu sa priЬijfno dobitj korjfi!enjem formula 

Т ј • Т k- Pol.luk Т z =Т k + Pol.luk, 

gde је Pol.luk (poludпevпj luk) za datu dekljnacjju plaпete 1 Ј ) 
ј datu geografsku lirinu mesta I'P ) rnogui!e odreditj iz taЬijce 
(na prjmer VASIONA 197Б/3-4 str. 109). Za druga mesta, ako 
se ne raspolafe taЬijcama za polud nevпj luk, пјеgа је rnoguee 
odreditj ро formuli : 

Pol.luk • arccos (-(0.0102 + sјп 'ј) sinf 1/(cos 'f cosr)). 

Polto 01111 formula polud nevпj luk daje u stepaпjrna 
treЬa ga pretvoritj u vre111enske jedjпice. 

Prim«l: 

f) Kodo izlazi MlteC u DuЬrovnjku 13. 06. 1985. godjno? 
Odgowr: 
Polto је geogrofska dufjno Dubrovnlka L • ·1 h 12,45 min,to 
је dL • 9,4 miп. Geografska lirino DuЬrovпika le 42,5°. lz 
t.Ьele IZLAZ 1 ZдLAZ МЕSЕСд U BEOGRдDU za trdeпi 
dltum nolazimodajeTio •1 h 11 miп IDEC; • 6,!0) iT zo • 
14 h 32 min IDECz • 9,00) . Sa ovim podacima nolazimodaje 
С; • 2,0 min iCz • 3,0 min. SadajeT; • Tio +dL +С; • 1'h 
22 min i Tz • Т zo+dL -С,•14 h 38 miп. 
Dakle, Меоес u !>uЬrovniku izlazl 11 miп kasnQ• пеgо u 
Boogrodu, 1 zalazi 6 mlп kasп~o. 

gl Koda izlazi i zalazi Mars u Sarajevu 14. 03. 1985. godiпe? 
Odgo.Or: 
Geografska dufino Sarajeva је -1 h 15,1 min, ре је dL • 6;75 
min. lz podataka za Mars vidirno da navedonog datuma u 
Beogrodu оп kulminira u Т ko • 13 h 58 min, а da јо njegova 
deklinacija istog dano u svetsku ponot 11 о 13'. 
Polto је geograflka lirino Swajeva 43 ° 55' za poludпovni luk 
dobijamo da iznosi 101,85860• 6 h 47 .З min. 
lz izratunatog sledi da Mars u Sarajovu kulmiпlro u Т k • Т ko + 
dL с 14 h 15 miп, izlazi u Т; а Т k- pol.luk • 7 h 17 miп, а 
z;~lazi u Т z • Т k + POI.Iuk • 2D h 52 min. 
Pore/lenja rodi navedimo da illog dana u Beogrodll Mws iztazi u 
7 h 9 min, • zalazi u 2D h 47 miп. 

POJAVE 1985. (TUI 

14 12.0 Neptun 4°N od Meseca 
17 2.5 Jupiter Б0N od Meseca 
17 6.6 Merkur u elongacij i 1SOE 
20 162 Lot1 ituda 5unca о0С ulazj u Arj 

РО ЕТАК PROLE А 
21 12.0 Mlad Mesec 
22 18.5 Merkur SON od Meseca 
22 21.7 Uran u zastoju ро rektascenziji 
2З 2.4 Merkur БDs od Marsa 
24 11.8 Mars 1°N od Meseca 
24 12.8 Merkur u zastoju ро rektascenziji 
April 
d h 
з 142 М!rkur u dопјој konjuпkcij i 
з 22 .0 Veпera u donjoj konjuпkcjjj 
5 12 Neptuп u zastoju ро rektascenzijj 
8 7Ј) Seturn ЗОN od Meseca 
9 16.4 Uran ~Nod Meseca 

10 19.1 Neptun Б0Nod Meseca 
1З 17.0 Jup iter SO N od Meseca 
1Б 2З.9 Merkur u zastoju ро rektascenziji 
18 З.7 M.-kur ЗОN od Meseca 
20 Б.4 Mlad Mesec 
20 З2 Longituda 5unca :Ю0 , ulazj u Tau 
22 11 .4 \A!nera u zastoju ро rektascenzijj 
22 12.6 Mars0P5od Meseca 
Мај 
d h 
1 14.5 Merkur u elongacijj 27"w 
4 19.7 Potpu7Nmratenje Meseca 
Б 14.9 Seturn N od Meseca 
7 12 Uraп з"N od Meseca 
в З.7 Neptuп Б0N od .Меsеса 
9 1ЗЈ) Venera u najvetem sjaju 

VASIONA XXXII 1984-ASТRONOМSKE EFEMERIDE 
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Мај SeptemЬ.r 

11 Б.6 Jupiter Б0N od Meseca d h 
1Б 18.0 Saturn u opozjcjjj sa 5uпcem 4 21 .0 Merkur 0.01°5 od Marsa 
1Б 2ЗЈ) \A!nera ЗОN od Meseca 12 8.1 Veпera 5°5 od Meseca 
18 0.9 Merkur 1°5 od Meseca 12 9.0 Neptuп u zastoju ро rektasceпziji 
19 21 .7 Mled Mesac 1З 6.1 Mars 4°5 od Meseca 
21 2.5 Longituda 5unca 60°. ulazj u Gem 14 19.4 Mlad Mesac 
21 10.4 Mars 2°5 od Meseca 19 1.7 Saturп ЗОN od Mesaca 

Jun 
20 11 .З Uraп ЗОN od Meseca 

d h 
21 1Б .З Neptun 5°N od Mesaca 

1 22.4 Saturn ЗОN od Meseca 
22 19.9 Merkur u gornjoj konьunkcijj 

з 10.1 Uran 2°N od Meseca 
23 2.1 Longituda 5uпса 180 , ulazi u Ljb 

4 1З.О Neptun SON od Meseca РОСЕТАК JE5ENI 
OktoЬar 

Б 7.9 Jupiter u zastoju ро rektascenzjj ј d h 
в 18.8 Uran u opozjc• i sa Suncem з 10.1 Jupiter u zastoju ро rektascenzijj 7 142 Merkur u gornjoj konjunkcij i 4 2З.О Venera 0.1°N od Marsa 7 16.0 Jupiter 5°Nod Meseca 12 12 Mars ЗОs od Mesece 

12 21.9 Venera u elongacjjj 4ffJ W 12 92 Venera ~5 od Meseca 
14 10.7 Venera 2°5 od Meseca 14 4.6 Mlad Mesac 
18 12Ј) Mled Mesec 1Б Б .3 Merkur 1°5 od Meseca 
19 16.1 Merkur 2°5 od Meseca 16 14.Б Seturп ЗОN od Meseca 
21 10.7 Lot1jtuda 5unca 90°, ulazj u Спс 17 20.5 Uraп ЗОN od Meseca 

РО ЕТАКLЕТА 18 22.6 Neptuп 5°N od Mesaca 
23 192 l\l!ptuп u opozjc•j sa 5uncem 21 12.9 Jupiter 4°N od Meseca 
29 4.4 Saturn ЗОN od Meseca 2З 112 Longituda 5unca 210°, ulazi u 5со 
:ю 17.8 Uran ~N od Meseca 28 17.З Potpuno ~matenje Meseca 
Jul :ю 21 .З Merkur 4 od Seturna 
d h NovemЬar 
1 21 .7 Neptuп SON od Meseca d h 
4 22.9 Jupiter 4°N od Meseca 8 9.1 Merkur u elongacjjj 2ЗОЕ 
Б 10 Zernlja u efelu 9 18.З Mars 2°5 od Meseca 

14 12 Merkur u elongacjjj 2~Е 11 10.4 Venera 1°N od Meseca 
14 8.9 Venera 4°5 od Meseca 12 14.4 Mlad Mesec 
17 2З.9 Mled Mesac 14 З.Б Merkur О.ЗОN od Meseca 
18 2.6 Mars u konjunkcijj sa 5uncem 14 8.8 Uran ЗОN od Meseca 
22 21 .4 Longituda 5uпса 120°, ulazj u Leo 1Б 9.0 Neptun 5°N od Meseca 
26 9.8 Saturп ЗОN od Meseca 18 О .Б Jup iter 5°N od Meseca 
26 122 Seturn u zastoju ро rektascenzij ј 18 192 Merkur u zastoju ро rektascenzijj 
27 З.4 Merkur u zastoju ро rektascenzjjj 22 8.7 Longituda 5uпса 240°, ulazj u Sag 
27 2З.9 Uraп ~N od Meseca 2З 1.8 Saturп u koпjunkcjji sa 5uпcem 
29 4.6 Neptuп Б0N od Meseca 2В 21.9 Merkur u donjoj koпjunkcijj 
A1111ust DecemЬ.r 
d h d h 
1 2.5 Jupiter 4°N od Meseca 4 4.5 Мerkur 2°N od Venere 
4 11.7 Jupiter u opozjcij ј sa 5uncem 5 10.7 Venera 1°5 od Saturna 

10 22.1 Merkur u donjoj konjuпkcђj 8 10.З Mars 0,1°5 od Meseca 
1З 8 .З Veпera БОs od Meseca 8 10.8 Merkur u zastoju ро rektascenz~i 
16 10.1 Mled Mesec 10 7.8 Uraп u kor1uпkcjjj sa 5uпcem 
20 62 Merkur u zastoju ро rektascenzjji 10 17 .4 Merkur Б0Nod Meseca 
22 16.4 Seturn ЗОN od Meseca 10 22.9 Seturп 4°Nod Meseca 
2З 0.8 Uran u zastoju ро rektascenzjji 12 0.9 Mlad Mesec 
2З 4.4 Longituda 5unce 150°, ulazj u Vjr 1Б 17.9 Jupiter 4°Nod Mesaca 
24 Б.1 Uraп ЗОN od Meseca 16 17.4 Merkur О.Б0N od 5aturna 
25 10.0 Neptun SON od Meseca 17 Б2 Merkur u elongacjjj 210W 
29 4.1 Jupiter 4°N od Meseca 21 22.1 Longituda 5unca 270°, ulazj u Сар 
28 122 Merkur u elongacijj 180W РОСЕТАК ZIME 

MESECEVE FAZE, PERIGEJ 1 APOGEJ 1985. (TUI 

Mesec pun Mesec paslednja eetvrl mladMosec prva t:etvrt punMesec perigej apogej porigej apogej 

d N m d h m d h m d h m d h m d h d h d h d h 

.lln. 7 02' 17 13 23 28 21 02 29 29 03 ЭЈ .. .. .. 12 04 27 09 - .. - .. 
F..Ь . Б 15 2D 12 07 58 19 18 44 27 23 42 - - - 8 04 24 04 - - .. .. 
Mort 7 02 14 13 17 35 21 12 оо 29 16 12 - - .. 8 06 23 15 - .. - .. 
Дprjl 5 11 33 12 04 42 20 05 23 28 04 26 - - .. 5 18 19 17 - .. - -
Мај 4 19 54 11 17 35 19 21 42 27 12 57 - .. - 4 05 17 оо - - .. -
Jun 3 03 Б1 1(1 06 20 18 11 59 25 18 54 - - 1 13 13 14 29 09 - .. 
Jul · 2 12 09 10 оо 50 17 23 57 24 23 40 31 21 42 .. - 11 08 25 18 - .. 
д~~g . -- .. 8 18 ЭЈ н; 10 06 23 04 37 ЭЈ 09 28 - - 8 02 2D 04 .. .. 

.Sept . - .. - 7 12 17 14 19 21 21 11 04 29 оо 09 .. .. 4 21 16 19 - .. 
Okt. - - - 7 05 05 14 041 34 2D 2D 14 28 17 38 - .. 2 13 15 01 29 22 
Nov. - .. .. 5 2D 07 12 14 21 19 09 04 27 12 43 - - .. - 12 13 25 22 
Dec. -- .. 5 09 02 12 оо 55 19 01 59 27 07 31 .. .. ·- - 11 01 23 07 
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JANUAR 1985 . 
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APПIL 1985. 
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Се 
Ре 

Su 
Ne 
Р о 

Ut 

о . 

2460 
2507 
2635 
2562 
2590 
2617 
2644 
2672 
26!19 
2726 
2154 
2781 
2809 
2836 
286З 

2891 
2918 
2945 
297З 

3000 
:Ю28 

:Ю55 

3082 

З\10 

З1З7 

З\65 

З192 

3219 
3247 
3274 

244 
6067 
6U66 
6069 
6070 
6071 
6072 
007З 

0074 
0075 
0076 
0077 
0078 
0079 
0080 
0061 
0062 
006З 

0064 
6085 
0066 
6087 
0088 
0089 
6090 
6091 
6092 
609З 

6094 
6095 
0096 
6097 

244 
6157 
6168 
6159 
6160 
6161 
6162 
616З 

6164 
6165 
6166 

616'1 
6166 
6169 
6170 
6171 
6172 
617З 

6174 
6176 
6176 
6177 
6178 
6179 
6180 
6181 
6162 
6\8З 

6184 
6186 
6186 

1 h an s 

06 42 22 
1!6 46 18 
06 50 15 
06 64 12 
06 68 08 
07 02 05 
07 06 01 
07 09 68 
07 1З 54 
07 17 51 
07 21 47 
1!7 25 44 
07 29 41 
07 зз З7 

07 З7 З4 

07 41 :ю 

07 46 27 
07 49 2З 
07 53 20 
07 57 16 
08 01 1З 

08 05 10 
08 09 06 
08 13 03 
08 :;; 59 
08 20 56 
08 24 52 
08, 28 49 
08 З2 45 
08 36 42 
08 40 Э9 

h m о 

12 З7 12 
12 41 ~8 

12 45 05 
12 49 02 
12 52 68 
12 56 65 
13 оо 51 
13 04 46 
1З 08 44 
13 12 41 
13 16 З7 

13 20 34 
1З 24 З1 

1З 28 27 
1З 32 24 
13 36 20 
1З 40 17 

1
\З 44 13 
13 46 10 
13 52 06 

. \З 56 ОЗ 
14 оо оо 
14 G~ 56 
14 07 5З 
14 11 49 
14 16 46 
14 19 42 
14 23 39 
14 27 35 
14 31 32 

VASIONA XXXII 1984- ASТRONOМSKE EFE~ERIDE 

KALEN DAR 

е 
8 
а 

FEBRUAR 1985 . 

1 
2 
з 

4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
28 
27 
28 

Р о 

Su 
Ne 
Ро 

Ut 
Sr 

l:o 
Ре 

Su 
No 
Ро 

Ut 
Sr 

Се 
Р о 

Su 
No 
Ро 

U1 

Sr 
l:o 
Р о 

Su 
No 
Ро 

Ut 
Sr. 

l:o 

о. 244 
1!865 0098 
0892 0099 

0919 6100 
0947 6101 
0974 6102 
1002 6103 
1029 6104 
1056 6105 
1084 6106 
1111 6107 

1138 6108 
1166 6109 
1193 6110 
1221 6111 
1246 6112 
1275 6113 
1:ЮЗ 6114 
1З:Ю 6115 
1357 6116 
1385 6117 
1412 6118 
1440 6119 
1467 6120 
1494 6121 
1522 6\22 
1549 6123 
1577 6124 
1004 6125 

МАЈ 1985. 

1 
2 
з 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
1З 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
21! 
21 
22 
2З 

24 
25 
26 
27 
28 29 
:ю 

31 

Sr 
Со 
Ре 

Su 
Ne 
Р о 

Ut 
Sr 
Се 
Ре 

Su 
Ne 
Р о 

Ut 
So· 
l:e 
Р. е 

Su 
Ne 
Р о 

Ut 
5< 
l:e 
Ре 

Su 
Ne 
Ро 

Ut 
Sr 
l:e 
Ре 

u. 244 
Э:ЮI 

З329 

З356 

З384 

3411 
3438 
3466 
3493 
3620 
3546 
3675 
36U3 
Э6:ю 

3657 
З685 

3712 
З739 

З787 

З/94 

3822 
3849 
3876 
3904 
39З1 

3959 
3&86 
401З 

4041 
4068 
4095 
412З 

6187 
6188 
6189 . 
6190 
6191 
6192 
619З 

6194 
6195 
6196 
6197 
6198 
6199 
6200 
6201 
6202 
620З 

6204 
f>21!5 
Ь7.06 

6207 
6208 
6209 
6210 
6211 
6212 
621З 

6214 
6215 
6216 
6217 

1:: Е 
08 56 25 
09 оо 21 
09 04 18 
09 08 14 

09 12 11 
09 16 08 
09 20 04 

09 24 01 
09 27 57 
09 31 64 
09 35 50 
09 39 47 
09 43 43 
09 47 40 
09 51 37 
09 55 33 
09 59 :ю 

10 03 26 

10 07 23 
10 11 19 
10 15 16 
10 19 12 

10 23 09 
10 27 06 
10 31 02 

h 0\ & 

14 36 291 
14 39 25 
14 4З 22 
14 47 18 
14 51 16 
14 65 11 
14 59 08 
15 03 04 
15 07 01 
15 10 68 
15 14 54 
16 18 51 
15 22 47 
15 26 44 
15 :ю 40 
15 34 З7 
15 38 33 
15 42 :ю 

16 46 27 
15 50 23 
15 64 20 
15 68 16 
16 02 1З 

16 06 09 1 
16 10 06 ! 
16 14 02 
16 17 59 
16 21 56 
16 25 52 
16 29 49 
16 33 45 

" 
~ 

-ё :~)1 " 1 
1i ..,!"( s.·= 

а ;,: ~ g1.1 
MART 198 5. 

О. 

1 Ре \6З1 

2 Su 1659 
з No 1686 
4 Р о 171З 

5 Ut 1741 
6 5< 1769 
7 Со 1796 
8 Р о 182З 

9 Su 1850 
10 Ne 1878 
11 Ро 

1 

1905 
12 Ut 1932 
13 Sr 1960 
14 l:e 1987 
15 Ре 2015 
16 Su 2042 
17 No 2069 
18 Р о 2097 
19 Ut 2124 
20 5< 2151 
21 l:o 2179 
22 Ре 221!6 
2З Su 2234 
24 Ne 2261 
25 Р о 2288 
26 Ut 2316 
27 Sr 234З 

28 l:o 2371 ' 
29 Ре 2398 
:ю Su 2425 
З1 Ne 245З 

JU N 1985 . 

о. 

1 Su 4150 
2 No 4178 
з Р о 4205 
4 U1 4232 
5 Sr 4200 
6 l:e 4287 
7 Ре 4З14 

8 Su 4342 
9 Ne 4369 

10 Р о 4Э97 

11 Ut 4424 
12 Sr 4451 
1З l:e 4479 
14 Ре 4506 
15 Su 45ЗЗ 

16 Ne 4561 
17 Ро 4688 
18 Ut 4616 
19 Sr 464З 

20 l:o 4670 
,21 Р о 4698 
22 Su 4725 
2З No 4753 
24 Ро 4780 
26 Ut 4607 
26 Sr 4635 
27 l:o 4662 
28 Ре 4669 
29 Su 4917 
:ю No 4944 

:!2 om !:; ~ .,f-4:5 
Hs~ 

З. -с~ N t: :t :s . 

h m а 

244 
6126 10 34 59 
6127 10 38 65 
6128 10 42 52 
61:zjl 10 46 46 
61:Ю 10 50 46 
6131 10 64 41 
6132 10 58 38 
6\ЗЗ 11 02 35 
6134 11 06 31 
6135 11 10 28 
6136 11 14 24 
6137 11 18 21 
6138 11 22 17 
6139 11 26 14 
6140 11 :ю 10 
6141 11 34 07 
6142 11 38 04 
614З 11 42 оо 
6144 11 45 57 
6145 ': 1 49 53 
6146 11 5З 50 
6147 11 57 46 
6146 12 01 4З 

6149 '2 05 39 
6150 12 09 36 
6151 12 1З 33 
6152 12 17 29 
615З 12 21 26 

-6154 12 25 22 
6155 12 29 19 
6156 12 33 15 

h m • 

244 
6218 16 37 42 
6219 16 41 38 
6220 16 45 35 
6221 16 49 З1 

6222 16 53 28 
6223 16 67 25 
6224 17 01 21 

6225 17 05 18 
6226 17 09 14 
6227 17 1З 11 
6228 17 17 07 
6229 17 21 04 
62:Ю 17 25 оо 
62З1 17 28 57 
6232 17 32 54 
62ЗЗ 17 3650 
6234 17 40 47 
6235 17 44 4З 
62З6 17 4640 
62З7 17 52 36 
6238 17 56 33 
6239 18 оо 29 
6240 18 04 26 
6241 18 08 2З 
6242 18 12 19 
624З 18 16 16 
6244 18 2Q 12 
6245 18 24 09 
6246 . 18 28 05 
6247 18 32 02 
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с 1 :>< ·m Jl 
-а =~ ~ u ~ 111 f-о"ё 

.,; -!1 ~·= 1 u .c:'t: 

i !.::g1 !.а !1 ~оО 
' 

N :s:s !l с :>! -ё :~~ ~ . ~ 
~ ~ ~·- ~~ ,::_1 

JU L 198 5 . Ь m s AVGUST 198 5. 

1 о. 1 244 

1 
1 Ро 4972 1 6246 18 36 68 
~ Ut 4699 6249 18 39 55 

о. 244 
· 1 l:o 6920 6279 
2 Ре 6846 6280 

з Sr 5026 8250 18 4З 52 
4 с. 5054 6251 18 47 46 
5 Ре 5081 8252 18 51 45 
6 Su 5108 625З 18 55 41 
7 Ne 5136 6254 18 59 38 
8 Р о 5\8З 6255 19 03 34 
9 Ut 6191 6258 19 07 31 

10 Sr 5218 6267 19 11 27 
11 l:o 6245 6268 19 16 24 
12 Р о 5273 6269 19 19 21 
1З Su 5300 6200 19 2З 17 
14 Ne 5327 6261 19 27 14 
15 

1 

Р о 5365 6262 19 31 10 
16 Ut 5392 6263 19 36 07 
17 Sr 5410 8264 19 39 03 
18 с. 5437 6265 19 43 оо 
19 Р о 5464 8266 19 48 58 
20 Su 5492 6267 19 50 53 
21 Nt 5519 6268 19 64 60 
22 Ро 6546 6269 19 69 46 
2З Ut 5574 6270 20 02 4З 
24 Sr 5001 6271 20 08 39 
25 l:o 5829 6272 20 10 З6 
26 Р о 5656 627З 20 14 32 
27 Su 669З 6274 20 18 29 
28 No 5711 8276 20 22 26 
29 Ро 5739 8276 20 26 22 
:ю Ut 5766 6277 20 :ю 19 
З1 Sr 579З 6278 20 34 15 

з Su 6875 6281 
4 Ne 5902 6282 
5 Р о 69:Ю 628З 
6 

1 

Ut 6957 6284 
7 6r 6985 6285 
8 . {:. 1 0012 6286 
9 Ре 5039 6287 

10 ј Su 6067 6288 
11 No 6094 6289 
12 

1 

Ро 6121 6290 
1З Ut 6149 6291 
14 Sr 6176 6292 
15 l:e 6204 6293 
16 Р о 62З1 6294 
17 Su 6258 6295 
18 Nt 6286 6296 
18 Р о 631З 6297 
20 Ut 6340 6298 
21 Sr 6368 6299 
22 l:o 6395 6300 
2З Р о 642З 6:I01 
24 Su 8450 6:I02 
25 No 6477 в:юз 
26 Ро 6505 6:I04 
27 U1 6532 6:ЮS 
28 5< 6500 6:I06 
29 

1 

l:o 6587 6:I07 
:ю Ре 6614 в:юв 
З1 Su 6642 6:I09 

OKTOBAR 1985. h Пt 1 
f- -

NOVEMBAR 1985 . 

о . 244 о. 244 
1 Ut 7490 8340 оо 38 42 1 Ре 8ЭЭ9 6371 
'Ј Sr 7518 6341 оо 42 38 2 Su 8367 6372 
3 Се 7645 6342 004635 3 No 8394 6373 
4 Ре 767З б34З оо 50 31 
5 Su 7600 6344 оо 64 28 
6 No 7627 6345 оо 58 24 
7 Р о 7655 6346 01 02 21 
в Ut 7682 6347 01 06 17 
9 Sr 77UIJ 6348 01 10 14 

10 l:o 77З7 6349 01 14 11 
11 Ре 7764 8360 01 18 07 
12 Su 7782 8361 01 22 04 

4 Ро 8421 6374 
6 u 8449 6375 
6 Sr 8476 6376 
7 l:o 850З 6377 
8 Р о 85З1 6378 
9 Su 8568 6379 

10 Ne 8686 6380 
11 Ро 861З 6381 

1З Ne 7819 6352 01 . 26 оо 12 Ut 8840 6382 
14 Ро 7846 635З 01 29 57 13 5< 8668 638З 
16 ' Ut 7874 8364 01 ээ БЗ 14 l:o 8695 6384 
16 5< 7901 8365 01 37 50 
17 l:e 7928 8366 01 41 46 
18 Р о 7956 6357 01 45 4З 
19 Su 798З 6368 01 4840 
20 No 8011 6369 01 6З 35 
21 Ро 8038 6360 01 57 33 
22 U1 8065 6361 02 01 29 
2З Sr 809З 6362 02 05 26 
24 l:e 8120 6383 02 09 22 

16 Р о 8722 . 6385 
16 Su 8750 6386 
17 No 8777 6387 
18 Ро 8805 6398 
19 Ut 8832 6389 
20 5< 8859 6390 
21 l:o 8667 6391 
22 Р о 8914 63&2 

25 Ре 8146 6364 02 13 19 23 Su 8942 бЭ&З 
26 Su 8175 6365 02 17 15 24 No 8969 63&4 
27 Ne 8202 5366 02 21 1'.! 25 Ро 8996 63&5 
28 Р о 82:Ю 6367 022609 26 Ut 9024 63&6 
29 Ut 8257 6368 02 29 05 27 Sr 9051 6397 
:ю Sr 8284 6368 02 ээ 02 
31 Со 8З12 6370 023669 

28 l:o 8078 6398 
29 Р о 9106 6399 
:ю Su 9133 6400 

" ~ .а 1 ~ uf-o :s 
E~sl5 
N :о :о 

1 h m • / 

1 
20 38 12 
20 42 08 
20 46 05 
20 50 01 
20 5З 68 
20 57 54 
21 01 51 
21 05 46 
21 09 44 
21 1З 41 
21 17 З7 

21 21 34 
21 25 :ю 

21 29 27 
21 33 2З 
21 37 20 
21 41 17 
21 45 1З 

21 48 10 
21 5З 06 
21 57 оз 
22 оо 59 
22 04 56 
22 06 52 
22 12 49 
22 16 46 
22 20 42 
22 24 39 
22 28 35 
223232 
22 36 28 

h m • 

1 
024055 
02 44 51 
024646 
02 52 44 
02 56 41 
030038 
оз 04 34 
оз 08 З1 
оз 12 27 
оз 16 24 
оз 20 20 
оз 24 17 
оз 28 1З 

оз 32 10 
03 36 07 
оз 40 оз 
оз 44 оо 
оз 47 66 
оз 51 53 
03 55 49 
оз 59 46 
04 оз 42 
04 07 Э9 
04 11 36 
04 15 32 
04 19 29 
04 23 25 

1042722 
04 З1 18 
04 36 16 

SEPTEMBAR 1985.Ј h m • 

1 

2 
з 

4 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

' 22 
2З 

24 
26 
26 
27 
28 
29 
:ю 

Ne 
Ро 

Ut 
5< 
с. 
Р о 

Su 
Ne 
Ро 

Ut 
5< 
l:e 
Ре 

Su 
No 
Ро 

U1 
Sr 
Со 
Ре 

Su 
Ne 
Ро 

Ut 
Sr 
l:o 
Р о 

Su 
No 
Р о 

О. 244 
6669 
6696 
6724 
6751 
6779 
6806 
68ЗЗ 

6861 
6888 
6915 
694З 

6970 
6898 
7025 
7052 
7080 
7107 
7134 
7162 
7189 
7217 
7244 
7271 
7299 
7326 
7364 
7391 
7408 
7438 
746З 

6310 
6311 
6312 
6313 
6314 
6З15 

6316 
6317 
6318 
6319 
8320 
6321 
6322 
632З 

6324 
6325 
6328 
6327 
6328 
6329 
вэ:ю 

6331 
6332 

6Э33 

6334 
6335 
6336 
6337 
6338 
6339 

DECEMBAR '1985 . 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

i! ,1 
1З 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2З 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
:ю 

З1 

Ne 
Ро 

Ut 
Sr 
l:e 
Р о 

Su 
N• 
Ро 

Ut 
Sr 
l:o 
Р о 

Su 
No 
Ро 

Ut 
Sr 
Се 
Ре 

Su 
Ne 
Р о 

Ut 
Sr 
l:o 
Р о 

Su 
Ne 
Ро 

Ut 

о. 1 
9161 
9188 
9215 
9243 
9270 
9297 
9325 
9362 
9390 

.9407 
9434 
9462 
9469 
9516 
9544 
9671 
9599 
9628 
965З 

9681 
9708 
9735 
9763 
9790 
9818 
9845 
8872 
9900 
9927 
9955 
9982 

244 
6401 
6402 
640З 

6404 
6405 
6406 
6407 
6408 
6409 
8410 
6411 
8412 
641З 

6414 
8415 
6416 
6417 
8418 
8419 
6420 
6421 
6422 
842З 

6424 
G425 
6426 
8427 
6428 
6429 
64:IO 
6431 

1~~: ~~ 
22 46 18 
22 52 16 
22 56 11 
2З оо 08 
2З 04 04 
2З 06 01 
23 11 57 
2З 15 54 
2З 19 50 
2З 2З 47 
2З 27 44 
23 З1 40 
2З 36 З7 

2З 39 33 
23 43 :ю 

23 47 26 
2З 51 23 
2З 55 19 
23 59 16 
оо оз 1З 

оо 07 09 
оо 11 06 
01! 15 02 
оо 18 58 
002255 
оо 26 52 
ОО:Ю46 

003445 

1 11 m а 

1: ~: 
04 51 01 
04 54 58 
04 68 54 
О& 02 51 
05 06 47 
05 10 44 
05 14 40 
05 18 З7 
052234 
05 26 :ю 
05 3) 27 
05 34 2З 
05 38 20 
05 42 16 
05 46 1З 
055009 
05 64 06 
05 69 оз 
06 01 59 
06 05 56 
06 09 52 
OG 1З 49 
06 17 45 
06 21 42 
06 'JS 38 
06 29 35 
06ЭЭ32 

06 З7 28 

1 
l t 

i 

i 1 

1 
' 

1 
1 
1 

1 1 

' ! 
: 



76 

Datum т 

ISEVI 

1 h m 

Januar 1. 11 42 

5. 11 44 

9. 11 45 
1З. 11 47 
17. 11 48 
21 . 11 50 

25. 11 51 
29. 11 51 

FeЬruar 2. 11 52 
б . 11 52 

10. 11 52 
14. 11 52 
18. 11 52 
22. 11 52 
26. 11 51 

Mart 2. 11 50 

6. 11 50 

10. 11 49 
14. 11 47 
18. 11 46 
22. 11 45 
26. 11 44 
:ю. 11 43 

Дpril з. 11 42 
7. 11 40 

11 . 11 39 
15. 11 38 
19. 11 З7 

2З. 11 З7 

ID 27 . 11 36 

Мај 1. 11 35 
5 . 11 35 
9 . 11 35 
1З. 11 35 
17. 11 35 
21. 11 35 
25. 11 35 
29. 11 36 

Jun 2. 11 36 

6. 11 З7 

10. 11 38 
14. 11 38 
18. 11 39 
22. 11 40 
26. 11 41 
:ю . 11 42 

VASIONA XXXII 1984- ASТRONOМSKE EFEMERIDE 

SUNCE 1985. GODINE 

B c ograd Fizickc koordinate 

izlaz 1 zalaz "' 1 
3 1 

р 1 Во 1 Lo 1 р 1 ~ 

h m h m 1 h т 1 
. 

1 
. . . 

1 
. .. Ј А.Ј . 

1 

07 16 16 08 18 46 -2З 01 2.0 '-З.1 З11 .0 16 18 0.98З 

07 16 16 12 19 о з -22 38 0.1 -З.5 258 .4 16 18 0.98З 

07 15 16 16 19 21 -22 08 - 1.8 -4.0 205.7 16 17 0.98З 

07 1З 16 21 19 38 -21 З1 - З.7 -4.4 15З.О 16 17 0.984 

07 11 16 26 19 55 -20 48 - 5.6 -4.8 100.З 16 17 0.984 

07 08 16 З1 20 12 -19 58 - 7.4 -52 47 .7 16 17 0.984 

07 05 16 З7 20 29 -19 02 - 92 -5.5 355.0 16 16 0.984 

07 01 16 42 20 46 -18 оо -10.9 -5.8 :Ю2.3 16 16 0.985 

06 57 16 48 21 02 -16 5З -12.6 -6.1 249 .7 16 15 0.985 

06 52 16 54 21 18 -15 42 - 142 -6.4 197 .о 16 15 0.986 

06 46 16 59 21 З4 -14 26 -15.7 -6.6 144.З 16 14 0.987 

06 41 17 05 21 50 -1З 06 -17.1 -6.8 91.7 16 1З 0.987 

06 34 17 11 22 06 -11 43 -18.4 -7.0 39.0 16 1З 0.988 

06 28 17 16 22 21 -10 17 -19.6 -7.1 346.З 16 12 0.989 

06 21 17 22 22 36 -08 49 -20.8 -72 29З.б 16 11 0.990 

06 15 17 27 22 51 -07 18 -21 .8 - 72 240.9 16 10 0.991 
06 07 17 32 2З 06 -05 46 -22 .7 -72 1882 16 09 0.992 
06 оо 17 38 2З 21 -04 12 -2З.б -72 135.5 16 08 0.99З 

05 5З 17 4З 2З 36 -02 38 -24.З -72 82.8 16 07 0.994 
05 45 17 48 2З 50 -01 о з -24.9 -7.1 :Ю.1 16 06 0.996 

05 38 17 5З оо 05 :оо З2 -25.4 -7.0 337.4 16 05 0.996 

05 З1 17 58 оо 19 02 06 -25.8 -6.8 284.6 16 04 0.997 

05 2З 18 о з оо З4 о з 40 -26.1 -6.6 2З1.9 16 оз 0.988 

05 16 18 08 оо 49 05 1З -26.З -6.4 179.1 16 02 1.000 
05 08 18 1З 01 о з 06 44 -26.З -62 126 .З 16 оо 1.001 
05 01 18 18 01 18 08 1З -26.З -5.9 7З.5 15 59 1.002 
04 54 18 2З 01 зз 09 40 -26.1 -5.6 20.7 15 58 1.00З 

04 47 18 28 01 47 11 05 -25.8 -б .З 327.9 15 57 1.004 

04 41 18 зз 02 02 12 27 -25.4 -4.9 275.1 15 56 1.005 

04 34 18 38 02 17 1З 45 -24.8 -4.5 2222 15 55 1.006 

04 28 18 4З 02 33 15 оо -242 -4.1 169 .З 15 54 1.007 

04 22 18 48 02 48 16 11 -2З.4 -З.7 116.5 15 5З 1.00S 

04 17 18 5З о з о з 17 17 -22.5 -З.З 63.6 15 52 1.009 
04 12 18 58 о з 19 18 19 -21.5 -2.9 10.7 15 51 1.010 

04 08 19 02 о з 35 19 16 -20.4 -2.4 З17.8 15 51 1.011 

04 04 19 07 о з 51 20 08 -19.З -2.0 254.9 15 50 1.012 

04 оо 19 11 04 07 20 54 -18.0 -1.5 212.0 15 49 1.01З 

о з 57 19 14 04 2З 21 35 -16.6 -1 .0 159.0 15 48 1.01З 

о з 55 19 18 04 40 22 09 -15.1 -0.5 106.1 15 48 1.014 
о з БЗ 19 21 04 56 22 38 -1З.5 -0.0 5З2 15 47 1.015 
о з 52 19 24 05 12 2З оо -11.9 0 .4 02 15 47 1.015 
о з 51 19 26 05 29 2З 15 -10 .З 0.9 :Ю7.З 15 46 1.016 
о з 51 19 27 05 46 2З 24 - 8.5 1.4 254.З 15 46 1.016 
о з 52 19 28 06 02 2З 26 - 6.8 1.9 201 .4 15 46 1.016 
о з 5З 19 28 06 19 2З 22 - 5.0 2 .З 148.4 15 46 1.017 
о з 55 19 28 06 З6 2З 11 - З2 2.8 95.5 15 45 1.017 
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Fizicke koordinate 
Datum т 

\

. Beograd 

(SEVI izlaz 1 zalaz « 1 3 1 Р t Во ј Lo 1 Р ј ~ 
l-----;~-h-m---!1-h_m___,l,_h_m_l!----h -m--+1 -.---7-1 - ,-+-! - .--1 • 1 ·-.-. ~~ 

Jul 4. 11 

8. 11 
12. 11 
16. 11 
20. 11 
24. 11 
28. 11 

43 
43 
44 
44 

45 
45 
45 

д~ust 1. 11 45 
5. 11 44 
9. 11 44 
1З. 11 43 

17. 11 42 
21. 11 41 

25. 11 40 
29. 11 39 

SeptemЬ. 2. 11 38 
6. 11 37 

10. 11 35 
14. 11 34 

18. 11 32 
22. 11 З1 

26. 11 :ю 

:ю . 11 28 

OktoЬar 4. 11 27 
8. 11 26 

12. 11 25 
16. 11 24 
20. 11 2З 

24; 11 22 

28. 11 22 

Novemb. 1. 11 22 
Б . 11 22 
9 . 11 22 
1З. 11 2З 

17. 11 2З 

21 . 11 24 
25. 11 25 
29. 11 27 

OecemЬar З. 11 28 
7. 11 :ю 

11 . 11 З1 

15. 11 33 
19. 11 35 
2З. 11 37 
27 . 11 . 39 

З1 . 11 41 

оз 57 19 

04 оо 19 
04 оз 19 
04 07 19 

04 11 19 

271 
26 

24 1 
21 
18 

04 15 19 14 
04 19 19 10 

04 24 19 05 
04 28 18 59 
04 зз 18 54 
04' З7 18 48 

04 42 18 42 
04 47 18 35 

04 52 18 28 
04 56 18 21 

05 01 18 14 
05 06 18 06 
05 11 17 59 

05 15 17 51 

05 20 17 44 

05 25 17 36 

05 :ю 17 29 
05 35 17 21 

05 39 17 14 
05 44 17 06 
05 49 16 59 
05 55 16 52 
06 оо 16 46 
06 05 16 39 
06 11 16 33 

06 16 16 27 
06 21 16 22 

06 ~7 16 17 
06 32 16 12 
06 38 16 08 

06 43 16 05 
06 48 16 02 

06 БЗ 16 оо 

06 58 15 58 
07 02 15 . 57 
07 05 15 57 

07 09 15 58 
07 11 15 59 
07 14 16 01 
07 15 16 04 
07 16 16 07 

06 52 
07 09 
07 25 
07 41 

07 57 
08 1З 

08 29 

08 45 
09 оо 

09 15 

09 :ю 

09 45 
10 оо 

10 15 

10 30 

10 44 
10 59 
11 1З 

11 27 

11 42 

11 56 
12 10 
12 25 

12 39 
12 54 
1З 09 
1З 24 
1З 39 
1З 54 
14 09 

14 25 
14 40 

14 56 
1S 12 

15 29 
15 46 

16 02 
16 19 

16 37 

16 54 
17 12 

17 29 
17 47 

18 05 
18 2З 

18 40 

22 54 

22 :ю 

22 оо 

21 25 
20 43 
19 55 
19 оз 

18 05 

17 оз 

15 56 

14 45 

1З :ю 

12 12 

10 51 
09 27 

08 01 
06 33 

05 02 
оз З1 

01 58 
оо 25 

-01 08 
-02 42 

-04 15 
-05 47 
-07 18 
-08 47 
-10 15 
-11 40 
-1З 02 

-14 21 

-15 36 

-16 47 
-17 54 

-18 55 
-19 51 

-20 42 
-21 26 

-22 04 

-22 35 
-22 59 

-2З 15 
-2З 24 

-2З 26 

-2З 20 
-23 07 

-1 .4 

0.5 
2.3 
4.0 

5.8 
7.5 
92 

10.8 
12.4 
13.9 

15.3 
16.7 
18.0 

192 
20.З 

21.З 

22.3 

2З. 1 

23.9 
24.6 
25.1 

25.6 
25.9 

262 
26.3 
26.З 

262 
26.0 
25 .6 
25.1 

24.5 

23.8 
23.0 

22.0 

20.9 
19.7 

18.3 
16.9 

15.4 

13.7 
12.0 

102 
8.4 

6.5 
4.6 
2.7 

З2 

3.6 
4.1 

4.4 
4.8 

52 
5.5 

5.8 
6.1 

6.3 
6.5 
6.7 
6.9 
7.0 

7.1 

12 
12 
12 
12 
12 
7.1 

6.9 
6.8 

6.6 
6.3 
6.1 
5.8 
5.5 
5 .1 
4.8 

4.4 

З.9 

3.5 

3.1 

2.6 
2 .1 
1.6 
1.1 

0.6 

0 .1 
-0.4 

- 0.9 
- 1.4 

- 1.9 
- 2.4 
- 2.9 

42.5115 45 1.017 
349.6 15 45 1.017 

296.7 15 46 1.017 

243.7 
190.8 
137.9 
85.0 

15 46 1.016 

15 4611 .016 
15 46 1.016 
15 47 1.015 

32.1 15 47 1.о15 

3392 15 48 1.014 
286.3 15 48 1.014 
233.4 15 49 1.013 
180.5 15 50 1.012 
127.7 15 50 1.011 
74.8 15 51 1.011 

22.0 15 52 1.010 

329.1 15 53 1D09 
276.3 15 54 1.00S 
223.5 15 55 1.007 

170.6 15 56 1.006 

117.8 15 57 1.ооБ 

65.0 15 58 1.003 
122 15 59 1002 

319.5 16 оо 1.001 

288.7 16 01 1.000 

213.9 16 02 0.999 
161 .1 16 03 0.998 
108.4 16 04 0.997 
55.6 16 06 0.995 

2.9 16 07 0.994 
310.1 16 08 0.993 

257.4 16 09 0.992 
204.6 16 10 0.991 
151.9 16 11 0.990 
99.1 16 11 0.989 

46.4 16 12 0.989 
353.7 16 1 з 0.988 
:Ю1.0 16 14 0.987 

2482 16 15 0.986 

195.5 16 15 0.986 

142.8 16 16 0.985 
90.1 16 16 0.985 

37.4 16 17 0.984 

344.7 16 17 0.984 

292.0 16 17 0.984 

239.3 16 17 0.983 
186.6 16 17 iо.98З 

1. 
1 



~1 
~k 
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IZLAZ 1 ZALAZ MESECA U BEOGRADU 1985. GODINE 

Januar FeЬruar Мart April - Мај 1 Jun 

~ l-lzlaz-~~-Za-laz-l--lzlaz--/-Zalaz--l--lz-laz~/-Zalaz--l-1-zlaz---т/-Zalaz--I~-Izlaz____"j,..-Zalaz--l 
1. 12 2З 01 27 

(11.5) (9 .ЗI 

2. 12 45 02 З1 
(16.ЗI (14.41 

з. 1З 11 оз 38 
(20.51 (18.91 

4. 1З 44 04 46 
(2З.81 (22.7) 

5. 14 26 05 54 
(25.9) (25.41 

6. 15 20 06 57 
(26.61 (26.61 

7. 16 25 07 5З 
(25 .61 (26.11 

8. 17 38 08 39 
(22.81 (2З.91 

9. 18 56 09 16 
(18.41 (20.21 

10. 20 14 09 47 
(12.91 (15 .ЗI 

11 . 21 З1 10 12 
(6.61 (9.51 

12. 22 47 10 35 
(0.0) (З.21 

1З. · - - 10 57 
. ! - (-З.2) 

14.! оо 07 11 19 
1 (-6.61 (-9.41 

15. : 01 19 11 44 
(-12.81 (-15.21 

16. 02 38 12 14 
(·18.З) (-20.1) 

17. оз 5З 12 50 
(-22 .81 (-2З.81 

18. 05 06 1З 35 
(·25 .41 (-26.01 

19. 06 11 14 3) 
(-26.6) (-26.61 

20. 07 06 15 33 
(-26.1) (·25.51 

21 . 07 49 16 42 
(-24.0) (·22.91 

22. , 08 2З 17 51 
. (-20.61 (.19.11 

2З. 08 50 18 69 
(-16.41 (.14.41 

24. 09 12 20 05 
(.11 .51 (-9.21 

25. 09 З1 21 09 
(-6.ЗI (·З.71 

26. 09 49 22 11 
(.().91 (1 .81 

27. 10 07 2З 1З 
(4.41 (7.ЗI 

28. 10 25 - .. 
(9.61 -

29.110 46 оо 20 
(14.51 (12.51 

3:1. 11 09 01 21 

1
1 (18.91 (17.21 

З1 . . 11 39 02 28 
1 (22.61 (21 .ЗI 

12 1Е ОЗ ~ 10 51 02 25 12 54 ОЗ 37 14 27 ОЗ 01 17 27 02 36 1. 
(25.21 (24.4}... (26.41 (25.91 (20.81 (22.41 (5.81 (8.81 (-18 .11 (·14.7) 
1З 04 04 40 11 44 оз 26 14 14 04 09 1б 47 оз 24 18 51 оз 06 2. 
(26.61 (26.ЗI (26.91 (26.91 (1б .61 (17.81 (-1.41 (2.21 (·2З,О) (·20.21 

14 04 05 40 12 49 04 19 1б 35 04 36 17 09 оз 46 20 11 оз 45 з. 
(26 .ЗI (26.61 (2б .71 (26.ЗI (9.21 (12.1) (-8 .61 (-4.81 (·26.1) (·24.ЗI 

1б !б 08 З1 14 оз 05 05 16 56 05 оо 18 33 04 11 21 21 04 34 ·4. 
(24.ЗI (25.21 (22.81 (24.0) (2.1) (5.51 (-15.21 (-11 .81 (-27.21 (-26.71 

16 .32 07 12 15 2З 05 41 18 19 05 24 19 59 04 39 22 17 05 34 5. 
(20.51 (22 .1) (18.21 (20.1) (-6.21 (-1 .51 (-20.81 (-17.61 (-26.31 (·27.1) 

17 5З 07 46 16 45 06 12 19 42 05 47 21 21 05 1З 2З оо 06 4З 6. 
(15 .ЗI (17 .51 (12.21 (14.81 (.12.21 (-8.51 ·(-24.91 (·22.51 ( ·2З.81 (·25.71 

19 1З 08 14 18 07 06 38 21 06 06 1З 22 36 05 57 2З 32 07 56 7. 
(9 .01 (11.81 (5.41 (8.61 (-18.ЗI (.14.91 (-27 .01 (-25 .81 (-20.1) (-22 .61 

20 зз 08 38 19 28 07 01 22 29 06 44 2З 38 06 51 2З 58 09 08 8. 
(2.21 (5.41 (-1 .71 (1.81 (-2З. 1) (·20 .ЗI (-27.1) (-27.21 (·1б .4) (-18.ЗI 

21 51 09 01 20 49 07 24 2З 46 07 22 - .. 07 54 - - 10 17 9. 
(-4.71 1-1.21 (-8.81 (-6.11 (·26.1) ( ·24.ЗI ·- (·26.71 1 - (-1З.ЗI 

2З . 09 09 2З 22 11 07 49 - - 08 09 оо 28 09 04 оо 19 11 2З 10. 
(.11.21 (·7 .71 ~15.21 (·11.61 - (·26.61 (-25.41 (·24.51 (·10.31 (-7.81 
- .. 09 48 2З З1 08 16 оо 56 09 05 01 оз 10 14 оо З7 12 27 11 . 

- (.1З.81 (·20.51 (-17 .41 (-27 .21 (·27 .21 (·22.41 (-21 .0) (-4.91 (-2.21 
оо З1 10 16 .. - 08 49 01 47 10 10 01 32 11 2З оо 54 1З 29 12. 
(·17 .01 (-19.0) -· (·22.1) (-26.51 (·25.91 (-18.ЗI (·16.41 (0.61 (З.бl 

01 44 10 49 оо 52 09 28 02 29 11 18 01 54 12 3) 01 11 14 32 1З . 
(·21 .71 (·2З,О) (·24.ЗI (·25.ЗI (-24.ЗI (·2З.2) (.1З.51 (·11.ЗI (6.1) (9.01 

02 58 11 З1 01 59 10 17 оз 02 12 27 02 14 1З 34 01 29 15 36 14. 
(·24.91 (·25 .71 (-26.51 (·26.81 (-20.9) (-19.41 (-8.41 (-6.81 (11 .ЗI (14.1) 

04 04 12 22 оз оо 11 1б оз 27 1З 34 02 З1 14 З7 01 50 16 41 1б . 
(-26.61 (-26.8) (-27 ,0) (·26.71 (.16.7) (.14.71 (·2.91 (.().21 (16.11 (18.81 
Об 01 1З 22 оз 48 12 20 оз 48 14 39 02 48 1б -39 ·02 14 17 47 16. 
(-26.61 1·26.21 (-25.81 (·25,0) (·11.81 (-9.51 (2 .бl (5 .41 (20.41 (22.61 

05 47 14 28 04 27 1З 27 04 07 1б 42 оз 05 16 42 02 44 18 5З 17. 
(·25.0) \24.1) (·2З.21 (-22,0) (-6.51 (-4.01 (7 .91 (10.81 (2З.81 (25.51 

06 2З 1б 37 04 57 14 35 04 24 16 45 оз 24 17 46 оз 22 19 55 18. 
(·22.01 1·20.71 (.19.61 (-17 .91 (-1 .1) (1.71 (1З,О) l1б.81 (26.1) (27 ,0) 

06 б2 16 46 05 21 1б 42 04 41 17 47 оз 46 18 б2 04 10 20 50 19. 
(-18.11 (-16.ЗI 1 (-15 .1) (·1З.ОI (4.41 (7 .ЗI (17 .71 (20 .ЗI (27.21 (27,0) 

07 15 17 б2 05 41 16 47 04 59 18 б1 04 12 19 58 05 . 08 21 36 20. 
НЗ.41 l-11.2) (.10 .1) (-7 .71 (9.71 (12.61 (21 .71 (2З.81 (26.71 (25.51 

07 35 18 б7 1 06 оо 17 50 05 18 19 55 04 44 21 02 06 15 22 14 21. 
(.S.ЗI (-6.81 (-4.71 (·2.11 (14.71 (17 .41 (24.81 (26.21 (24.61 122.51 1 

07 б4 20 оо 06 17 18 5З 06 41 21 01 05 2б 22 02 07 28 22 44 22. 
(·2.91 (.().21 (0.71 (ЗSI (19 .1) (21 .51 (26.71 . (27 .21 (21.01 (18.21 . 

08 11 21 02 06 34 19 55 06 09 22 06 06 1б 122 бЗ 08 42 2З 0912З. 
(2 .61 (б .41 (6.1) (9,0) (22.81 (24.71 (27.21 (26.81 '(16.1) (12.91 

08 29 22 Об 06 5З 20 б9 06 4З 2З 09 07 16 ј 2З 36 09 б7 2З 32 24. 
(7 .91 (10.71 ! (11 .ЗI (14.21 (2б.51 (26.71 (26.ЗI 1 (24.81 (10 .ЗI (6.91 

08 48 2З 08 1 07 1З 22 оз 07 27 - - 08 24 - - 11 12 2З бЗ 125. 
(12.91 (15.71 1 (16.1) (18.71 (27 ,0) - (2З.71 1 - (З.9) (0.51 

09 10 - - ., 07 З7 2З 09 08 20 оо 08 09 З71 оо 12 12 28 - - 26. 
(17.51 ·- 120 .ЗI 1 (22 .61 (27 .1) (27 .ЗI (19.81 (21 .41 (·2.91 -

09 З6 оо 17 08 07 - - 09 24 оо б7 10 52 оо 41 1З 45 оо 14 27 . 
(21 .41 (20.01 (2З.71 - (25 .61 (26.ЗI (14.61 1 (16.81 (-9.61 (-6,0) . 

10 09 01 20 08 44 i оо 17 10 35 01 36 12 . 08 i 01 04 15 04 оо 38 28. 
(24.51 (2З.51 (26.01 1 (25.41 (22.61 (2З.91 (8.51 1 (11 .ЗI (·1б.81 (-12.ЗI 

09 32 101 1б 11 50 102 09 13 24 1' 01 27 16 26 01 04 29. 
127.1) (26.91 (18.1) (20.01 (1 .7) (б .О) (·21 .1) (-18,0) 

10 3) ,. 02 11 1З 08 02 З7 14 4З !01 48 17 .46 01 38 3:1. 
(26.61 (27 .0) (12.41 (14.91 (-6.21 i (.1.71 (-24.91 (·22.71 

11 38 ' о2 58 16 04 -1 о2 11 з1. 
(24.51 ! (25.51 (-12.0) • (-8.41 
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Jul Avgust SeptemЬar 

1 
Q lzlaz 1 Zalaz lzlaz 1 Zalaz lzlaz 1 Zalaz 

1. 19 оо 02 21 19 58 04 27 19 24 06 50 
(·26.91 (-25.81 (-19.41 (·22.1) (.0.11 ( -З,О) 

2. 20 о з о з 16 20 2З 05 40 19 41 07 б4 

(·26.91 (-27 .1) (-14.61 (-17 .61 (5.61 (2.91 
з. 20 52 04 21 20 44 06 б1 19 69 08 58 

(-2б . 11 (·26.бl (-9.21 (.12.ЗI (10.9) (8.51 
4. 21 29 05 34 21 02 07 б8 20 19 10 02 

(·21.81 (·24.1) (-3.61 (-6.61 (1б.81 (1З.81 

б. 21 58 06 47 21 19 09 оз 20 42 11 07 
(·17 .4i (·20 .ЗI 12.1) (.().81 (20.11 (18.51 

6. 22 21 07 59 21 З7 10 07 21 11 12 12 
(.12.41 (-1б .41 (7.61 (б .ОI (2З.71 (22.51 

7. 22 41 09 08 21 56 11 10 21 46 1З 17 
(·7.0) (-10.01 112.71 (10.51 (26.21 12б .41 

8. 22 58 10 13 22 17 12 15 22 31 14 19 
(·1.41 (-4.3) (17 .41 (1б.51 . (27 .41 (27 .1) 

9 . 2З 16 11 17 22 42 1З 20 2З 27 1б 14 
(4.1) (1 .41 (21 .41 (20,0) (27.21 (27 .41 

10. 2З 33 12 20 2З 14 14 2б - - 16 02 
(9.51 (7.01 (24.61 (2З.61 - 126.21 

11 . 2З б З 1З 23 2З б4 1б 3) оо З7 16 42 
(14.41 (12.3) (26.61 (26.1) (25 .41 (2З.41 

12. - - 14 28 - - 16 З1 01 47 17 14 
- (17.21 - (27.21 (22.01 (19.11 

1З. оо 16 1б 34 оо 46 17 24 оз 04 17 41 
(18.91 (21 .31 (27 .ЗI (26.91 (17.1) (13.71 

14 . оо 44 16 40" 01 45 18 09 04 2З 18 04 
(22.61 (24.81 (28.41 (24.91 (11 .0) (7 .41 

15. 01 18 17 44 02 б8 18 45 05 43 18 28 
12б .41 (26.81 (2З.81 121 .41 (4.1) (0.51 

16. 02 о з 18 42 04 12 19 1б 07 о з 18 48 
(27.01 (27.2) (19 .71 (16.81 (-3.1) (-6.41 

17. 02 58 19 32 Об 3) 19 40 08 24 19 11 
(27 .01 (26.21 (14.ЗI 110.81 (·10.1) (·12.91 

18. 04 о з 20 1З 08 48 20 02 09 48 19 39 
(2б .бl (2З.81 (7.91 (4.41 1·18.бl (·18.71 

19. 05 1б 20 48 08 05 20 2З 11 08 120 12 
• 1 (22.ЗI (19.81 (1.1) (·2 .ЗI 1·21.81 (-2З.ЗI 

20. !06 З1 21 1З 09 2З 20 45 12 27 120 бб 
: (17.71 (14.51 (-6.91 1-8.91 (·25.бl (·26.3) 

21 . !07 47 21 37 10 42 21 09 1З 39 121 48 
! (12.01 (8.81 (-12.51 (.lб .OI (-27.41 (·27 .61 

22. 109 оз 21 58 12 01 21 38 14 39 ~2 50 
(б .71 (2.21 (·18.31 (-20.21 (·27.41 (·27.01 

2З.110 18 22 19 1З 20 22 1З 15 26 ~4 оо 
(·1 .1) (-4.ЗI (·2З.О) (-24.21 (·2б.71 (-24.71 

24. 11 34 22 41 14 З6 ј22 58 18 02 - .. 
1 (·7.8) (.10.61 (,28.1) (·26.71 (-22 .бl -· 

25. 12 б2 2З 06 1б 44 2З 54 16 3) 01 12 i (·14.1) (·16.41 (·27.41 (-27.41 (-18 . ЗI 1-21 .1) 

26. г 11 2З 36 i 16 40 - .. 16 5З 02 2З 
(-19.61 ( ·21 .ЗI 1 (·26.91 1 ·- (.IЗ. ЗI (·16.ЗI 

27. 15 30 - - 17 24 01 оз 17 12 оз 32 
1·2З.81 - 1·24.71 1 (·26.ЗI • (·7.81 1-11.0) 

28. /18 45 оо 16 17 59 02 11 117 3) 04 38 
1 (·26.бl (-24.91 1 (-21.1) 1·2З.б1 (·2.21 1-6.21 

29. 17 б1 01 04 18 26 03 24 1 17 47 05 4З 

1·27.21 (·26.91 (.18.81 (-19.51 (ЗSI (0.71 
3:1. 18 44 02 04 18 48 04 35 18 04 08 47 

(·26.1) 1·27 .1) (.11 .41 (-14.51 (9,0) (6.51 
31 . 19 26 оз 1З 19 07 05 44 

( ·2З.41 (·2б .31 (-6.81 (-8.91 

79 

OktoЬar NovemЬar Decembar 

1 
lzlazJZalaz lzlaz/Zalaz Izlaz Ј Zalaz Q 

18 2З 07 51 18 20 10 оо 18 б9 10 35 1. 
(14.21 (12,0) (26.91 (26.ЗI (25.91 (26.61 

18 45 08 бб 19 07 10 69 20 07 11 12 2. 
(18.81 (17.0) (27 .71 127.61 (22.91 (24.1) 

19 10 10 01 20 о з 11 52 21 18 11 43 з .. 
(22.61 121 .ЗI (27.21 (27.51 (18.71 (20 .41 

19 4З 11 06 21 07 12 35 22 З1 12 09 4. 
(2б.бl (24.6) (25.21 (26.01 (1З.З) l1б.61 

20 2З 12 08 22 18 1З 11 2З 44 12 З1 5. 
(27.ЗI (26.81 (21 .71 (2З. 1) (7.21 (10,0) 

21 14 1З 06 2З З1 1З 41 - - 12 51 6. 
(27 .71 (27.71 116.91 (19.01 ·- (З.71 

22 14 1З б6 .. - 14 05 01 о з 13 11 7. 
(26.61 127 .1) - (1З.7) (0.41 (·2.91 

2З 2З 14 38 оо б1 14 27 02 16 13 33 8. 
(2З.91 (2б .О) (11 .1) (7 .51 (-6.51 1-8.61 

- - 15 12 02 04 14 48 оз 37 13 58 9. 
- 121 .бl 14.41 (0.81 (-1З.31 (·1б.91 

оо 41 1б 40 о з 2З 15 10 05 01 14 29 10. 
(19 .71 (16.7) (·2 .71 (-8.1) (-19 .ЗI (·21.ЗI 

01 55 16 04 04 44 1б 34 06 27 1б 10 11 . 
(14.ЗI (10.81 (-8.91 (-12.81 (-24.1) (-2б.ЗI 

о з 1З 16 27 06 09 16 03 07 48 16 о з 12. 
(7.81 (4.1) (·16.61 (-18.91 (·26.91 (-27.41 

04 33 16 48 07 36 16 39 08 58 17 08 13. 
10.71 (-2.91 (-22 .1) (·2З.71 (-27.61 (-27 .ЗI 

05 бб 17 11 09 оо 17 25 09 5З 18 2З 14. 
(-8.61 1-8.81 (-2б.91 (-28.71 (-26.21 (·2б.21 

07 18 17 З7 10 16 18 24 10 34 19 41 15. 
(.1З.61 1·.16.21 (·27 .81 (-27.71 (·2З.ОI 1·21.51 
08 44 18 09 11 17 19 зз 11 Об 20 56 16. 
(·19.71 (·21.61 (-27.21 (-26.61 (-18.61 (-16.61 
10 08 18 49 12 о з 20 47 11 29 22 07 17. 
(-24.ЗI ( ·2б.41 (-24.91 (-2З.81 (-1З.41 (-11 ,0) 
11 28 19 39 12 38 22 02 11 49 2З 15 18. 
(-27 ,0) (·27.41 (-21.ЗI (-19.61 (-7 .81 (-6 .11 

12 33 20 40 1З 04 23 1З 12 07 .. - 19. 
(-27.71 (-27.51 (.16.61 (-14.51 (-2 .11 -

13 25 21 50 13 26 - - 12 2З оо 2З 20. 
(-26.51 (-25 .71 1·11.41 - (З.61 (0.81 
14 05 2З 02 1З 44 оо 24 12 41 01 24 21 . 
1-23.71 1·22.41 1-6.91 1-8.91 (9.1) 16.61 
14 36 - - 14 01 01 26 12 б9 02 27 22. 
(·19.81 -· (.().21 (-3.1) (14.21 (12.0) 
15 оо оо 17 14 18 02 3) 1З 21 о з 32 2З. 
(.1б,О) (.17 .91 (б .41 (2 .71 (18 .71 117.0) 
1б 20 01 · 2З 14 35 о з 33 1З 47 04 37 24. 

(-8.71 (.12.81 (10.81 (8 .41 (22 .61 (21.21 
1б З7 02 29 14 55 04 37 14 20 05 42 25. 

(-4.1) (·7.1) (1б .71 (1З.7) 125.51 (24.61 
1б 54 о з 34 15 17 Об 42 1б 01 06 45 28. 

11 .81 (.I.ЗI (20.1) (18.51 (27.21 (26.81 
16 11 04 38 1б 45 06 47 1б б1 07 43 27. 

17.21 14.61 123.71 (22.51 (27.61 127.81 
16 29 05 41 16 20 07 б2 16 52 08 32 28. 

(12.51 110.21 (28.21 (2б.51 (26.41 (27 .0) 
16 49 08 46 17 04 08 5З 17 69 09 13 29. 
(17 .ЗI (15 .41 127.51 (27 . ЗI (2З.81 124.91 

17 1З 07 б1 17 б7 09 48 19 10 09 48 3:1 . 
(21.41 119.91 127.51 (27.61 (19.91 (21.бl 

17 4З 08 54 20 22 tO 13 31. 
(24.7) 12З.81 . (14.91 (17 .01 



1 

1 
.. 1 

h m 1 

3 

Datum . ' 

Jan. 1. 
5. 
9. 
1З. 
17. 
21 . 
25. 
29. 

17 09 -20 42 
17 25 -21 34 
17 4б -22 22 
\8 07 -22 58 
18 З\ -2З 20 
\8 56 ·2З 24 
\9 22 -2З 09 
19 48 ·22 33 
20 15 -21 35 
20 42 -20 15 
21 09 -18 32 
21 З7 -16 27 
22 04 -\З 58 
22 32 ·11 08 
2З оо .()7 57 
2З 27 .()4 зо 
2З 54 .()0 54 
оо 18 02 38 
оо 39 05 48 
оо 54 08 19 
01 02 09 54 
01 оз \0 24 
оо 58 09 47 
ОО 48 08 \З 
оо 37 06 10 
оо 29 04 09 
оо 26 02 35 
оо 27 01 41 
оо зз 01 28 
оо 42 01 5З 
оо 55 02 51 
01 11 04 \6 
01 29 06 05 
01 60 08 14 
02 12 10 37 
02 38 1З 11 
оз 06 15 60 
оз 37 18 28 
04 11 20 5З 
04 47 22 55 
05 25 24 21 
06 оз 25 оз 
06 40 25 01 
07 \З 24 21 
07 44 2З \1 
08 11 21 38 

Feb. 2. 
6. 

10 . . 
14. 
18. 
22. 
26. 

Mart 2 . 
6. 

10. 
14. 
18. 
22. 
26. 
30. 

Дрr . З. 

7 . 
11. 
15. 
19. 
2З. 
27. 

Мај 1. 
5. 
9 . 
1З. 
17. 
21 . 
25 . 
29. 

Jun 2. 
6. 

10. 
14. 
18. 
22. 
26. 
зо . 

Datum 

Jan. 1. 
9. 

17. 
25. 

FеЬ . 2. 
10. 
18. 
26. 

Mart 6. 
14. 
22. 
зо. 

Apr . 7. 
15. 
2З. 

Мај 1. 
9. 

17. 
25. 

Jun 2. 
10. 
18. 
26. 

Jul 4. 
12. 
20. 

.. 
1 

1 h m 1 

21 57 
22 зо 
2З 0\ 
2З зо 
2З 57 
оо 21 
оо 42 
0058 
01 09 
01 12 
0\ 05 
0060 
0033 
0020 
оо 16 
оо 21 
0034 
оо 52 
01 14 
01 40 
02 08 
02 38 
оз 10 
оз 44 
04 19 
04 56 

28. 05 34 
Дvg . 5. 06 1З 

fЗ. 06 5З 
21 . 07 33 
29. 08 1З 

Sep. 6. 08 52 
14. 09 З1 
22. 10 09 
30. 10 47 

Okt. 8 . 11 2З 
16. 12 оо 
24. 12 37 

Nov. 1. 1З IЗ 
9 . IЗ 51 

17. 14 29 
25. 15 09 

Dec. з. 15 49 
11 . 16 З\ 
19. 17 14 
27. 17 58 

3 

. ' 

-14 1З 
·10 36 
.()6 46 
.()2 51 
01 оз 
04 49 
08 \8 
11 22 
1З 48 
15 19 
15 32 
14 11 
11 зо 
08 26 
05 58 
04 35 
04 19 
04 58 
06 18 
08 07 
\0 14 
12 29 
14 4б 
16 52 
18 44 
20 14 
21 17 
21 48 
21 42 
21 оо 
19 40 
17 44 
15 17 
12 21 
09 02 
05 26 
01 39 
.()2 14 
.()6 06 
.()9 51 
·1З 21 
-16 З1 
-19 14 
-21 22 
-22 60 
·2З 34 

~. 1 ~о 
А.Ј . 1 А.Ј . 

MERKUR 1985. 
0.962 
1 .04З 
1.116 
1.180 
1235 
1282 
1.321 
1.352 
1 .З76 
1.391 
1.399 
1.398 
1.387 
1.З63 
1.325 
1270 
1.196 
1 .10З 
0.997 
0.887 
0.784 
0 .698 
0 .634 
0.597 
0.585 
0.595 
0.62З 
0.663 
0 .71З 
0 .768 
ОВ28 
0.890 
0.954 
1.020 
1.086 
1.160 
1210 
1262 
1.ЗО1 
1.320 
1.З18 
129З 
1251 
1.196 
1.135 
1.071 

0.38З 
0.405 
0 .425 
0 .441 
0.454 
0 .462 
0 .466 
0 .466 
0 .461 
0.452 
0 .439 
0 .422 
0 .401 
О .З79 
0.346 
0 .334 
О.З17 
О.ЗО8 
О .ЗО9 
0 .320 
0.338 
0 .360 
0 .38З 
0 .405 
0 .425 
0 .441 
0 .454 
0.462 
0.466 
0 .466 
0 .461 
0.452 
0 .439 
0.421 
0 .401 
О.З79 
0.355 
0 .334 
О.З17 
О.З08 
О.ЗО9 
0 .320 
о.ззв 
0.360 
0.38З 
0.405 

1 т 1 

1 h m 1 

10 оз 
10 04 
10 08 
10 14 
10 22 
10 З\ 
10 41 
10 52 
11 оз 
11 14 
11 26 
11 З7 
11 49 
12 01 
12 \З 
12 25 
12 35 
12 44 
12 49 
12 48 
12 41 
12 26 
12 05 
11 39 
11 \З 
10 49 
10 30 
\0 15 
10 05 
09 59 
09 57 
09 57 
09 59 
10 04 
\0 \1 
10 20 
10 32 
\0 47 
11 06 
11 26 
11 48 
12 11 
12 З\ 
12 49 
1З 04 
\З 16 

1 
~. 

1 
~о 

1 
т 

р 

З .Б 
З2 
з.о 
2.8 
2 .7 
2.6 
2 .5 
2.5 
2.4 
2.4 
2 .4 
2 .4 
2 .4 
2 .4 
2.5 
2.6 
2.8 
з .о 
З.4 
з .в 
4 .З 

4.8 
5.З 
5 .6 
5 .7 
5 .6 
5.4 
5.0 
4.7 
4.З 
4.0 
з .в 
З .Б 
з.з 
З. 1 
2.9 
2.8 
2.6 
2.6 
2.5 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
З .1 

1 

1 mv 

р 

·2.7 
·2 .6 
-2 .5 

1 

-2 .З 
-22 
-22 
-2 .1 
-2 .1 
-2 .1 
-2.1 
-22 
-2 .З 
-2 .4 
-2 .6 
-2.8 
.з .о 
-З. 1 
-З2 
-З. \ 
-2.9 
-2.5 
-1.8 
.().5 
4.0 
о.з 
-1.1 
-1.7 
-2 .0 
-22 
-2 .З 
-2 .З 
·2.4 
-2 .4 
-2.5 
-2 .5 
-2 .7 
-2 .8 
-2.9 
-З.О 
-З.1 
-З. \ 
·З.О 
-2.9 
-2.8 
-2.6 
-2.5 

mv 

1 А.Ј. 1 А.Ј. 1 h ml " 1 

VENERA 1985. 
0.84З 0 .72З 14 60 10.0 -4.0 
0.785 0 .722 14 52 10.7 -4.1 
0 .726 0 .721 14 51 11 .6 -42 
0 .667 0 .720 14 49 12.6 -4.З 
0.007 0 .719 14 44 \З.В -4.4 
0.548 0.719 14 З7 15 .З -4.5 
0.491 0.718 14 26 17.1 -4.5 
0 .436 0.718 14 11 19 .З -4.6 
0 .384 0.719 1З 60 21.9 -4.5 
0 .340 0 .719 \З 21 24.7 -4 .З 

О .ЗО5 0 .720 12 4З 27.5 ·З.6 
0286 0 .720 11 57 29.4 -1.8 
0284 0.721 11 09 29.6 .().8 
О .ЗО1 0.722 10 24 27.9 .з.з 
0 .334 0.724 0949 252 -4.1 
О.З79 0 .725 09 22 222 -4.4 
0 .432 0 .726 09 04 19.5 -4.5 
0 .490 0 .727 0860 172 -4.4 
0.551 0 .727 08 41 15 .З -4.4 
0.615 0 .728 08 35 1З.7 -4.З 
0 .679 0 .728 0832 12.4 -42 
0 .74З 0 .728 08ЗО 11 .З -4.1 
0.807 0 .728 08 З1 10.4 -4.0 
0.870 0.728 0833 9 .7 -3.9 
0.932 0 .727 08 З7 9.0 .з .в 
0.99З 0 .726 08 42 8.5 -3.7 
1.о52 0 .725 0848 8.0 -3.6 
1.110 0 .724 08 56 7.6 -3.6 
1.165 0.72З 09 04 72 -3.5 
1218 0 .722 09 \З 6.9 ·З.4 
\268 0.721 09 21 6.6 ·З.4 
1.316 0.720 0929 6.4 .з.з 
1,362 0.719 09 З6 62 ·З.З 
1.405 0 .719 0943 6.0 -З.З 
1.446 0 .718 09 49 5.8 -32 
1.482 0 .718 09 54 5.7 ·З2 
1.516 0.719 09 59 5.5 -32 
1.548 0.719 10 04 5.4 -3.1 
1.576 0 .720 10 09 5.З -3.1 
1.602 0.720 10 15 52 -3.1 
1.625 0.721 10 22 52 .З. \ 
1.646 0 .722 10 зо 5.1 .з.о 
1.662 0.72З . 10 39 5.1 .з.о 
1.677 0 .725 10 49 5.0 .з.о 
1.689 0.726 11 01 5.0 .з.о 
1.699 0 .727 11 IЗ 5.0 .з.о 

Datum 

Jul 

Avg. 

Sep. 

Okt. 

Nov . 

оес. 

1 .. 1 3 

1 h m 1 . ' 

4. 
8. 

12 . 
16. 
20. 
24. 
28. 

1. 
5. 
9 . 
IЗ. 
17. 
21. 
25. 
29. 
2. 
6. 

10. 
14. 
18. 
22. 
26. 
зо. 

4. 
8. 

12. 
16. 
20. 
24. 
28 .. 

\ . 
5. 
9 . 
1З. 
17. 
21 . 
25. 
29. 
з. 
7. 

11. 
15. 
19. 
2З . 
27 . 
З1. 

08 36 19 49 
08 56 17 5З 
09 14 15 54 
09 28 \З 59 
09 38 12 14 
09 44 10 46 
09 46 09 44 
09 42 09 15 
09 34 09 25 
09 22 10 16 
09 11 11 35 
09 :ОС! .. \З 06 
09 оо 14 25 
09 05 15 16 
09 19 15 24 
09 40 14 4З 
10 05 \З 12 
10 зз 10 58 
\1 0\ 08 15 
11 29 05 14 
11 56 02 05 
12 22 .()1 04 
12 47 .()4 09 
1З 11 . .()7 09 
1З 35 .()9 59 
1З 58 -12 39 
14 21 -15 08 
14 44 -17 25 
15 07 -19 26 
15 29 -21 1З 
15 51 -22 41 
16 11 -2З 60 
16 зо -24 36 
\6 44 -24 57 
\6 5З -24 47 
16 52 -24 оо 
\6 40 -22 29 
16 19 -20 22 
\6 оо ·18 2З 
15 49 -17 19 
15 51 -17 21 
16 01 . -18 08 
16 17 -19 18 
16 37 -20 34 
16 59 -21 45 
17 2З -22 4б 

.. 
1 

3 

Datum / h m / . ' 

Jan. 1. 22 29 -10 З1 
9. 22 52 .()8 07 

17. 2З 15 .()5 40 
25. 2З 37 .()З 10 

Feb. 2. 2З 59 .()0 39 
10. оо 21 01 51 
\8. 0042 04 \8 
26. 01 04 06 42 

Mart 6. 01 26 09 01 
14. 01 48 11 1З 
22 . 02 10 \З 19 
зо . 02 33 15 16 

Дрr . 7. 02 55 17 о з 
15. оз 18 18 41 
2З. оз 41 20 07 

Мај 1. 04 04 21 21 
9. 04 28 22 2З 

17. 04 51 2З 11 
25. 05 15 2З 47 

Jun 2. 0538 24 09 
10. 06 02 24 18 
18. 06 25 24 1З 
26. 06 48 2З 55 

Jul 4 . 07 11 2З 26 
12. 07 33 22 44 
20. 07 56 21 51 
28. 08 17 20 48 

Avg . 5. :ов .3/ 19 36 
1З. 0900 18 14 
21: 0920 16 46 
29. 09 40 15 10 

Sep. 6. 10 оо \З 28 
14. 10 20 11 42 
22. 10 39 09 51 
зо . 10 58 07 56 

Okt. 8. 11 16 05 59 
16. 11 35 04 01 
24. 11 54 02 01 

Nov. 1. 12 12 оо 01 
9. 12 зо .()1 59 

17. 12 49 .()З 57 
25. 1З 07 .()5 5З 

Оес. з. \З 26 .()7 46 
11 . 1З 44 .()9 36 
19. 14 оз -11 21 
27. 14 22 ·1З 01 

~. 

А.Ј . А.Ј . 

~ о 

1 

т 1 

h m 1 

MERKUR 1985. 

1.005 
0.940 
0.877 
0.816 
0 .759 
0 .707 
0.661 
0 .625 
О.ООЗ 
о.воо 
0 .620 
0 .665 
0.735 
0 .827 
0.932 
\.042 
1.145 
1234 
1 .ЗОЗ 
\ .352 
\ .385 
1 .40З 
1.410 
1.406 
1.39З 
\.З72 
1 .З44 
\ .308 
1264 
1212 
1.152 
\ .08З 
1.006 
0.92З 
0.837 
0 .757 
0 .698 
0.678 
0 .709 
0 .779 
0.870 
0 .964 
1 .05З 
1.132 
1201 
1200 

1 
~. 

0.425 
0 .441 
0.454 
0 .462 
0.466 
0 .466 
0.461 
0.452 
0 .438 
0.421 
0 .401 
0.378 
0 .355 
0 .334 
О.З17 
0.308 
О.ЗО9 
0 .320 
0.338 
О.З60 
0 .38З 
0.405 
0.425 
0 .441 
0 .454 
0 .462 
0 .466 
0.466 
0.461 
0.452 
0.438 
0 .421 
0.401 
О.З78 
0 .355 
0 .334 
О.З17 
0.308 
О .ЗО9 
0.320 
0 .338 
О .З60 
0.38З 
0 .405 
0 .425 
0.442 

1 
~о 

\З 24 
\З 29 
1З З1 
\З 29 
1З 2З 
1З 14 
12 59 
12 40 
12 16 
1149 
11 22 
10 57 
10 39 
10 29 
10 27 
10 32 
\0 41 
\0 5З 
11 06 
11 \8 
\129 
1139 
11 49 
11 57 
12 05 
12 12 
12 20 
12 27 
12 34 
12 40 
12 46 
12 51 
12 5З 
12 52 
12 4б 
12 29 
12 01 
11 25 
\0 49 
10 2З 
10 09 
10 оз 
\0 04 
\0 08 
10 14 
10 22 

1 
т 

р 

з.з 
З.6 
з .в 
4.1 
4.4 
4.7 
5.1 
5 .З 
5.5 
5.6 
5.4 
5.0 
4.5 
4.0 
З.6 
З2 
2.9 
2.7 
2.6 
2.5 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2 .4 
2 .4 
2.5 
2.6 
2.6 
2.8 
2.9 
З. \ 
з .з 
З.6 
4 .0 
4.4 
4.8 
4.9 
4.7 
4.З 
з .в 
З .б 
З2 
2.9 
2.8 
2.7 

1 

1 mv 

1 

р 

1 

-2.4 
-2 .4 
-2 .З 
-2 .З 
-22 
-2 .1 
-1.9 
-1.5 
.0.7 
1.6 
\ .З 

.0.1 
-2 .1 
-2 .6 
-З.О 
-З. \ 
-З. 1 
-З .О 
·2.9 
-2.7 
-2.5 
-2.4 
-2 .З 
-22 
-2.1 
-2 .1 
-2.1 
-2 .1 
-22 
-22 
-2 .4 
-2.5 
-2 .6 
-2.7 
-2 .7 
-2.5 
·1 .4 
6.6 
-1.6 
-2.6 
-2.9 
-2.8 
-2.7 
-2 .6 
-2 .4 
-2.З 

mv 

1 А.Ј. 1 А.Ј . lь ml " 1 

MARS 1985. 
1.720 1.402 15 2З 2.7 0 .7 
1.770 1.408 15 14 2.6 0.8 
1В20 1.415 15 05 2.6 0.8 
1.870 1 .42З 14 56 2.5 0.9 
1.921 1.431 14 46 2.4 1.0 
1.971 1.440 14 З7 2.4 1.0 
2.Q21 1.449 14 27 2 .З 1.1 
2.070 1.458 14 17 2 .З .12 
2.118 \ .468 14 08 22 \2 
2.166 1.478 1З 58 22 \.З 
2212 \ .488 \З 49 2.1 \.З 
2257 1.499 1З 40 2.1 1.4 
2.ЗО1 1.509 1З З1 2.0 1.4 
2.343 1.520 1З 22 2.0 1.5 
2 .38З 1.5ЗО 1З 1З 2.0 1.5 
2.420 1.540 1З 05 1.9 1.6 
2.466 1.560 12 57 1.9 1.6 
2.489 1.500 12 49 1.9 1.7 
2.519 1.570 12 41 1.9 1.7 
2.547 1.580 12 зз 1.8 1.7 
2.571 1.589 12 25 1.8 1.8 
2.59З 1.597 12 17 1.8 1.8 
2.611 1.006 12 08 1.8 1.8 
2.625 1 .6\З 12 оо 1.8 1.8 
2.636 1.621 11 51 1.8 1.9 
2.644 1.628 11 41 1.8 1.9 
2.647 1.634 11 З1 1.8 1.9 
2.646 1.640 11 21 1.8 1.9 
2.642 1.646 11 11 1.8 1.9 
2.633 1.650 11 оо 1.8 1.9 
2.620 1.664 1048 1.8 1.9 
2.00З 1.658 10 З7 1.8 1.9 
2.582 1.661 10 25 1.8 1.9 
2.556 1.663 10 12 1.8 1.9 
2.526 1.666 10 оо 1.9 1.8 
2.492 1.666 ·09 47 1.9 1.8 
2.454 1.666 0934 1.9 1.8 
2.412 1.666 09 21 1.9 1.7 
2.365 1.666 09 08 2.0 1.7 
2.З15 1.663 08 55 2.0 1.7 
2261 1.661 08 42 2.1 1.6 
220З 1.658 08 29 2.1 1.6 
2.142 1.655 08 16 22 1.5 
2.078 1.651 08 оз 2.З 1.4 
2.011 1.647 07 60 2 .З 1.4 
1.941 1.641 07 37 2.4 1 .З 

8 

~ 
ј 

~ 
i 
1 

= :D 
о 

1 
~ 
m 
m ... 
i 
:D 

2 

i 
о 

f; 

~ 
i 
1 

= ~ 

1 
m 
m ... 
i 
:D 

2 
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MESIJEOV KATALOG 

Milan Jelicic, Narodna opservatorija 
Dagan Mikelic, Astronomsko dru§tvo "Ruёler BolkoviC" 

U godjnama ocekjvanja Halejeve komete podsetjmo se Kataloga ma,gljna j.zvezdanjh jata (Catalogџe de 
neЬuleuses •et desamas d" etojles) poznatog "lovca па komete", franaнkog astronoma Sarla Mesjjea (1730-1817). 

Veljkog "lovca па komete" , medutim, ne pamtjmo ро kometama vee ро pomeootom Katalogu, kojj је 
sastavio kako Ьi sеЬј ј drugjma olaldao potragu za kometama. Evo ~ta kafe u "P.oznavanju vremena" (Connajssance des 
Temps) za 1801. godjnu : "О по !to me је navelo da pocnem rad па Katalogu Ьila је magljna koju sam otkrio jznad jufnog roga 
8jka 12. septembra 1758 .• dok sam posmatrao kometu jz te godjne ... Ova magljna toljko је podsetala па kometu ро formj ј 
sjaju da sam nastojao da prona(lem druge, tako da astronomj ne Ьi zamenjjvalj te magljne sa kometama koje рос јпјu da sjjaju." 
Katalogjzovanj objektj podseeaju na komete pre razvoja repa, а razljkuje jh postojanj polo!aj па neЬu . Kretanje kometa jnaee 
podseta па planetsko. 

Spjskove magljпa ј zvezdanih skupova Mesjje је oЬjavljjvao u vi!e navrata . Prvj jz 1771. god jne jmao је 45 
objekata, а gore pomeooti. poslednjj, jz 1801. godjne 103 objekta. 

М!sјје је korjstjo nesavr!ene teleskope ро dana5njjm merjljma. Najveej је ро optjckoj mocj Ьiо ravan 
savremenom refraktoru sa objektjvimaprecnjka 8 cm. Zato се astroпonijamaterj prj povoljnim atmosferskjm uslovjma sa 
teleskopomod 10 cm lako vi:letj sve objekte. Cak vi!e od polovjne Mesjjeovjh objekata mo!e da se vi:lj Ьoljim dvogledom, 
rpr. onjm 7х50. Pronalazenje M-oЬjekata је ј пас е јеdпа od ve!Ьi jz oЬuke tragaca za kometama. 

S obzjrom da Katalog sadrfj najsjajnjje magljcaste objekte, dostupne amaterjma oЬjaviCemo ga u celosti, 
u taЬijcj koja је nastala posle oЬimnog kompilacionog rada. 

ТаЬiјса "Mesjjeov katalog" sadrzj sledeee kolone: 1. Redni Ьrој u Mesjjeovom katalogu, 2. Broj u NGC 
katalogu, З. Sazvelcje u kome se oЬjekat nalazj, 4. Polofaj za epohu 2000. (rektascenzjja ј dekljnacjja), 5. Maghjtuda, ukupna 
zvezdana veliCjna; jz razljcitjh jzvora odabrane su one vrednostj koje najvi!e odgov•aju vizuelnjm, 6. Prividn j precnik, 7. 
Daljjna, 8 . Тјр objekta, 9. Datum otkrjca ј 10. Pronalazac . 

Tekst kojj sledj је komentar nekjh koloпa taЬijce. Pre nego ~to prederno па prw kolonu pomenjmo da је 
veej deo с lanka posveeen prjrod ј objekata о kojoj astroпomjjaMesjjeovog vremena njje mogla ni!ta reej , 

Razmotrjmo neke kolone taЬijce "Mesjjeov katalog". 

Redni broj i oznacavanje Mesijeovih objekata 

UobiCajeno је da se Mesjjeovj objektj oznaeavaju slovom М ј rednjm brojem u Katalogu. Tako se sa М 1 
oznaeava prvjobjekat kojj је u~o u Katalog, za kojj daпas znamo da predstavlja ostatak supernove jz 1054. godjne. 

Neke taЬijce M~bjekata jmaju 104 objekta. Objekat М 104 ("Sombrero") Mesjjeovom katalogu је 
prjkljucio F lamarjon, otkrjy~j 1921 . godjne na orjgjпalu, Mesjjeovom rukom dopjsanj polozaj ove galaksjje u Devojcj, 

U ovom veku Katalog је dopunjen sa sedam objekata za koje је utvrcjeno da IU Ьilj poznatj u Mesjjeovo 
vreme, to su tzv. dodatnj oЬjektj, 

NGC katalog 

Novj op~tj katalog (New General Catalogue - NGC), kojj sadrfj 7840 nezvezdanjh objekata, vecjnom 
galaksjja, objavio је Danac Hervj Drejer 1888. godjne. On sadrzj veejnu Mesjjeovjh objekata. Tako poznata Andromedjna 
gelaksjja М 31 р о owme katalogu nosj oznaku NGC 224. lako postojj v i!e k~taloga nezvezdanjh objekata, u op!toj 
astronomskoj upotreЬi najc45Ce se pomjnju Drejerov ј Mesjjeov. 

Drejer је 1894. ј 1908. godjne dao dopuoo svome katalogu, objaviv~j dva tzv. lndeks kataloga (lndex 
Catalogue), kojj zajedno sadrze 5386 magljna , Objektj sadr!anj u njjma jspred rednog broja jmaju oznaku IC. 

Vrste objekata 

Svj maglicastj oЬjektj u Mesjjeovo vreme пazjvanj su magljnama-neЬulama. Vreme је pokazalo da se 
Mesjjeovj objekt j ро rastojanju mogu podeljtj па vangalaktjcke (to su sve od reda galaksjje, u taЬijcj oznacene su sa Gl ј 
galaktjcke objekte. Galaktjckj objektj dele se na zvezdaпa jata (rasejaпa - RJ ј loptasta - LJ) ј magljne (djfuzne- ОМ ј 
planetne - РМ). Medu Mesjjeovim galaktjckim objektjma пalaze se јо~ ostatak supernove (ozпacen sa SNr. engl. supernova 
remпant), svetlj deo Kumove Slame ј asterjzmj- А (asterjzmj su teleksopske grupe оЬјсnо fizjckj nevezanjh zvezda). 

Daпas znamo da su, od 110 objekata Mesjjeovog kataloga, 38 galaksjje, 29 loptasta jata, 27 rasejana jata, 
6 djfuzne magljne, 4 planetne magljne, 2 aster jzma, 1 ostatak supernove, 1 svetlj deo Mlecnog Puta, 1 "nestalj" oЬjekat, а 1 
oЬjekat Mesjje је gre!kom uneo dva puta . 

Razmotrjmo sada svaku od пavedenjh grupa objekata. Oznake tipova pojedjnjh grupa su medunarodne. 

------------ ·----
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1 Galaksjje N J'nog jzgJeda ameгifki astгonom 
GaJaksije pгedstavJjaju gigantske zvezdane sisteme, ~put naJeg MJкnog Puta. а osnovu spo Ј • 
Edvin НаЫ (1889-1953) podeJio је gaJaksije na fet1r1 t1pa: 

1 Ellp
..... laklije _Е ima ih oko 25%. OЫik im је, oblfno, vile iJj manje eJiptifan, ра fak mogu 

. • ... rwga • .. н ы od ес:1 је formu Jom· 
bitj ј Joptaste. RazJikuju se ро stepenu eksentrjciteta- n, kOJI se рЬо) . а u г u · 

n а 10 (а - . а, . . · Е7 
· ь J'k · 1а роЈ 

058 
ObJ-1k im 18 krкe u гasponu od sfeгnih oznafenjh sa ЕО, do 1zгaz1to spJjoћen1h - · 

gde su а 1 ve 1 а 1 ma u · ... . . . ad р ·me 
Ne vidi im se unutrain]a struktura. lduci od centгa ka perifer111 SJ8J 1m ravromerno ор а . r1 r 

eJipti~ ne glaksije је pratiJac дndгamedjne gaJaksije М 32 (Е2) · 

2
. Spirelne galaksije deJe 58 na dve podjednako zastupJjene porod ice - sJ. 1, HaЬiov kamerton (zvufna 

viJjutka). ) Obie ne (normaJne) spjгaJne gaJaksije imaju grane koje ро~а~е. iz .c~ntr~Jnog 
.. . а trj odti а: Sa, Sb i Sc. lduci od Sa ka Sc SJaJ 1 veJ~ 1n~ ЈВZ\!га 

jezgra. Ро stepenu гazv~enost1 gга~ (kr~~~va) d_ei~.::Otanj"P Tip~ni predstavnici su м 31 i nai MJefni Put; on1 pr~padaJU 
opadaju, а spiгaJni kгaci postaju sve IZГ&ZitiJI 1 manje · 

tipu SЬ . Ь) Prefkaste spiгaJne gaJaksije- SB (barred, engJ. pгкkast), imaju гeJativno dugu, 
sjajnu prefku koja proJazi kroz jezgr~. ј 58 fjjjh krajeva poJaze spiгaJnj kraci. GJedano noгmaJno na gaJakt1eku ravan ove 

Jak .. podseeaju na "Segnerov toeak . 
ga SIJe Podtipovj ove рогоdјса su SBa. SBb i SBc. Oznaka а, Ь i с imaju isto znaeenje, kao pгethodno pomenute. 

Spiralne galaksije (norrnaJne ; preekaste) su najbrojnije. SpiraJne grane se sastoje ugJavnom al aЬIIka 
usjjanog gasa, praijne ј sjajnih zvezda- super giganta vrlo yjsoke temperatuгe. 

So Sb Sc 

ЕО ЕЗ Еб ~ 
@-.-s-' 

SJ. 2. НаЫоv kamerton: Е- eJjptiene. 

SO - preJazne, S- оЫеnе spiraJne, SB 

_ pгeekaste spiгaJne galaksije. 

@)-®- aJI])-@ 
~ SBo SBb SBc . 

е-~-? 
з. Prelazrw gaJaklije (soeivaste) - SO . НаЬЈ је naknadno uveo preJazne gaJaksije kao vezu izmedu 

eJjptjenih ј spjraJnih. . . . . . о . е tk 
Prelazne gaJaksije jmaju veJjko, sjajno J&Z\!ro 1 ravan d 1sk .~e.lnJen od zv~da . ne nemaJu za е е 

spiraJnih gгana, n jti se u njima nalaze oЫici pгatine ј gasova. ReJat1vno su ~este u Ьla1n1 reie gaJaksiJe. 

4. NepravjJne galaksije - (engJ. irregular). Karakterjie ih nepra~iJna foгma odno_sno ~~stvo Ьilo_ kakve 
simetrije. Ро pravjJu nernaju jezgro, iskomadane su ј sJaЬog sjaja. Bade је jednom pr1J1kom rekao da Је ov&J t1p poslu!1o kao 

"korpa za otpatke" . . . 'Ј "ka .. · .. kla v а 0 е 
НаЬI је eJiptiene galaksije nazivao "rano~" kJa~ , а sp1raJne 1 neprav1 ne SПIJim sama. ez v , 

kao i dгugih klasifikacija gaJaksjja sa njihovom reвJnom evoluciJOm n11e potvrdena. 

11 Zvezdana jat8 
Zvezdana jata su grupe zvezda 51 desetak do deset mjJiona elanova. Zve1de u jatima, zahvaljujuc j mec:lusobnom.gravitacjonom 

dejstvu imaju zajednieko kretanje. DeJe se na : 

1. Ra•jana јвtа (гazvejana, otvoгere) - RJ, sadr~e ne_koJjko deseti~ do nekoJi~o ~iJjada ~Janov~ . S 
obzjгom da nernaju jasno izra!enu strukturu ј da imaju гelativno maJ1. ~~ОЈ zvezda ova J&ta na neЬu 1ma1u гвtl~ite oЬI1ke . 
Рг к njk im је obie no manj ј od 1 Оре ( ima ih i od 1,5рс), mada mo!e dost1c1 1 1 ОО рс. 

Poznato је oko 800 ovakvih jata, njitюv Ьrој u naioj GaJaksiji ргосе.nј~је s;e na oko 
30.000. Koncentr isane su oko gaJaktieke ravni. Zato se nekad n~;Zivaju. ! gaJaktieka j~ta. ~v-~zde. u г~sejanlm jatlma su 
relativno mJade; foгmirane su iz mec:luzvezdanog oЫika gasa рге nekoJ1ko m1J1ona do nekoJ1ko m1J1j&Гd1 god1ne. 

Bгojnoieu u гasejanim jatima p_г~vJaduj~ zvezde gJavnog njza. ReJativno гetki beJi i pJavi d!ioovi i 

supeгd!inovi su neizostavni elanovi ovih jata; u Joptast1m Jat1ma 1h nerna. . 
Rasejana jata se posJe nekoJiko. оЫЈаzа~ ?ko gaJaktiekog centra razvejavaju i njihove zvezde se stap&JU 

18 JokaJnom zvezdanom sred jnom. Tipiean pгedstavn1k su Vlal,i61, М 45. 

U taЫici је data kJasifikacija ро ~epJiju : . . 
с - veoma sjгornaine zvezdama 1 neprav 1Jne 
d - siгomaina 
е - sredn]e Ьogata 
f - Ьogata 
11 - vrlo bogata ј gusta 

1 
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2. Lop1asta jata (globularna, zЫjena)- LJ, sferno oЫikovani skupovi sa 10 5 do 10 7 eJanova. Рго.Кnа 
veJie ina im је 40 рс (kгеее se od 15- 200 рс). Veoma је izra!ene koncentracija zvezda ka centгu, tako da se pojedine zv~zde 
ne mogu razdvojiti sem na rubu jata. Kada Ы se Sunce naJaziJo u centru Joptastog jata, na naiem nebu videJi Ы smo mnogo 
zvezda sjajnih kao pun Mesec. 

Za гazJiku od гasejanih jata koja ih uорће nemaju, Joptasta jata sadгle vrlo mnogo avenih i !utih 
d!inova i superd!inova. Loptasta jata imaju mnogo vile promenJjivih zvezdi. Takode za гazJiku od гasejanih jata, koja imaju 
mnogo praijne i gasa, u Joptastim jatima gasa nema, а pгatina se retko naJazi. Ova jata su starija- staгost im se ceni na 8- 10 
mi\jjaгdi godine. 

Poznato је oko 200 Joptastih ]llta; veruje se da ih u MJeenom Putu nema mnogo vile. Rasporedena su 
sferno oko gaJaktiekog centra i izгazito se koncentriiu ргеmа njemu. Zbog toga se Joptasta jata, posmatrana sa ZemJje, vide 
grupisana oko sazve!da StreJac. ОЫЈаzе oko gaJaktiekog centra ро eJiptienim i jako nagnutim orЫtama, sa periodima od раг 
stotjna miJjona god ina . 

Ро stepenu koncentracjje zvezda, ~epJi ih је podelio ·na 12 kJasa od Ј (najzЬijenije) do Xll (koje imaju 
najsJaЫju koncentгaciju) . 

Najpoznatija Joptasta jata su М 1 З u Herkulu i Omega Centauгi koje је najsjajnije, а ne nalazi se u 
Mesjjeovom kata logu. 

111 Galaktii! ke magJjne 

Pгostor izmec:lu zvezda naie GaJaksije ispunjen је razre(!enim gasom i pгaiinom . Gasna komponenta uglavnom se sastoji od 
vodonika, а praiinasta od eestica veJi~ine od desetih do stotih delova mikгometгa. 

Ponegde se ta mateгija javJja u nећо zgusnutijem vidu, 100 do 1000 atoma/cm3, te eini tzv. gaJaktjeke 
magJine, iJi oЬiake . Bez оЬziга na maJu gustjnu оЬЈасј mec:luzvezdane 1111terije su vidJjivi zahvaJjujucj svojim ogгomnim 
гazmerama. MagJjne se izгazito koncentriiu u gaJaktiekoj гavnj, 

MagJine deJimo na: 

1. Tamne magline, оЫасј praiine (ро svoj pгjJici sastavJjeni od silikata i karЬonita), ili hladnog gasa, 
dovoJjno gusti da apsorЬuju svetJost objekata koji se naJazi iza рјiћ . Tamna maglina naJazi se, na pгimer, izmedu objekata М 42 
iM43. 

2. Svetle magllne deJe se na: 

а) emisione magJine, to su gasovitj оЬЈасј, uglavnom jonizovanog vodonika, te se zato zovu i Н 11 
magline, koje apsorbuju ultгaJjubieastu svetlost Ыiskih vrucih zvezda, а zatim је emituju u vidJjivoj oЫasti spektra. Рогеd 

vodonjkove crvene (656,3 nm) i pJave (486,1 nm) Jinije u spektru emisionih magJina naJaze se i linije dva puta jonizovanog 
kiseonika О IIJ, azota i heJijuma. 

Gusti11e gasovitih magJina kreeu se od нr19do 1~/cm3 • 
Pгimer је М 42 u Oгionu, eiji gas svetli zahvaJjujuci vгeJim zvezdama kJase О, od kojih najsjajnjje eine 

poznatj "Oгionov trapez". 

Ь) гefJeksione magJine, manje su sjajne od emisionih, svetJe zahvaJjujuci refJektovanju svetJostj zvezda na 
eesticama meduzvezdane praiine. Zato im је spektar istovetan sa zvezdama spektraJnjh kJasa ВЈ - д, koje nisu sposobne da 
jonjzuju prisutan gas. Lep pгimer је magJina u PJejadama, eiji је nejsjajniji deo oko zvezde Merope. 1 

Emisione, гefJeksione i tamne magJine jrnaju nepravjJan oЬiik, te se zato nazjvaju difuznim maglinama
DM. U taЫici Ј emjsione, гefJeksione i meiovite magJine oznaeene su sjmЬoJima DM е, DM г i DM е-г. MagJina М 20 u Stгelcu 
jstnvгemeno је emisiona, гefJeksiona i tamne magJina. 

с) planetne magJine - РМ su srazmeгno rnaJe gasovite ovaJne magJine. Takvo su ime dоЫЈе, јег 
posmatrane kгoz teleskop pri malom uveeanju podsКaju na pJanete, sa kojjma .inaee nernaju njkakve veze. оыеnо u centru 
irnaju vreJu zvezdu, belog patuJjka klase О jJi WR. Veгuje se··da su nastaJe tako ћо је centraJna zvezda ekspJozjjom odЬeciJa 
gornje slojeve, аЈј ne veJjkom bгzjnom. 

Staгost planetnih magJina cenj se od 10'.000 do miJion godina, а masa na stotj deo Suneeve mase. Оо 
sada је katalogizovano ргеkо 1.000 plinetnn magJina. Neke 1*1 njih se vide kao pгsteneste magline, јег u pгostoru imaju oЫik 
sferne Jjuske oko centгaJne zvezde. Tjpi/!an pгedstavnjk је М 57 u Liri. 

UtaЫici pгimen]ena је kJasifjkacija pJanetnjh rnaglina В. А . Voгoncova-VeJjamjnova : 

Ј zvezdoJika 
lla ovaJna, гavnomeгno sjajna, sa cantraJnim zguinjenjem 
llb ovaJna, гavnomerno sjajna, bez zgulnjenja 
IIJa ovaJna, neravnomerno sjajna 
IIIЬ ovaJna, neravnomerno sjajna, na krajevima sjajnija 
IV prstenasta 
V nepгaviJna (prelaz ka difuzinim magJinama) 
VJ anornaJna 

PronalazКi 

U koloni "PгoreJazae" navedenj su posmatraei kojj su prvj po1m1tгaJi pojedjne М- objekte. U spjsku 
koji sledj dati su osnovnj podacj о posmatraejma. Na kraju spiska su dati podacj i о autorima koji su u naiem veku prjkJjueili 
Mesijeovom ketalogu oЬjlkte, koji su ЬiЈј poznatj u Mes~eovo vreme. 

· --------·-----------~-----
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1. Bevjs (1695-1771),JohnBevjs, er.Jiesk.jfjzjcar ј astronom· amater. 

2. Bode (1747-1826), Johann Elert Bode, djrektor Berljnske opservatorjje . 

З. Darkjje (1718-1802), Anto jne Darquier de Pellepoix, francuskj astronom 

4, Flemstid (1646-1719), John F lamsteed, djrektor GrjnviCke opservatorjje. 

5 .. Halej (1656-1742), Edmund Halley, er.Jieskj astronom poznat ро otkrjЬJ perjodjcnost j pojave sjajne komete koja је ро 
njemu nazvana. 

6. lle (roden polovjnom XVII v.). ·м . Ј . Abraham lhle, nemackj astronom amater . 

7. Kjrh (1639-171 О) , Gottfrjed К jrch, astronom Berljnske opservatorjje. 

8. Keler (1745-1801) , Johann Gottfrjed Koehler (jlj Kohler), sekretar Astronomskog dru~va jz Lajpciga. 

9. Lakaj (171З-1762), АЬЬе Njcholas-Loujsde Lacajlle, francuskj astronom. 

10. Le Zantj (1725-1792), Gujllamme-Joseph-Hyacjnthe-Jean-Baptjste Le Gentjl de la Galazjere, francuskj astronom. 

11. De Meran (1678-1771 ), Jean Jacques Dortous de Majran, francuskj astronom. 

1З. Maraldj (1709-1788), .Jean-Domjnique Maraldj, francuskj astronom jtaljjanskog porekla. 
1З. Ммеn (1744-1804), Pjerre Francojs Andre Mechajn, francuskj astronorn Studjrao је matematjku, fjzjku ј arhitekturu. 

Astronomjjj ga је poducavao Laland. U Parjzu se upoznao sa Mesijeom. Otkrjo је 32 m.agljcasta oЬjekta 1780-81 ., koje је 
Mesjje ukljucio пakon provere u svoj Katalog . Prvj је otkr jo obllje magljna u Coma-Vjrgo oЬiastj , Za njjh danas zпamo da 
predstavljaju jato galaksjja. Otkrjo је 10 kometa, od kojjh је пajcuvenjja Enkeova kometa. 

14. Mesjje Sarl (1730, Badonvjle, Loreпa- 1817, Parjz) , Charles Messjer. Mesjje је roden u lstocnoj Francuskoj u sirorndnQj 
porodjcj, kao jedno СХ: m.&пaestoro dece. Godjne 1751 . u 21 . godjnj dolazj u Pariz gde radj kao asjstent Njkole Delila па 
novootvorenoj opservatorjjj, postavljenoj па vrhu kule jz XV veka иlanja Otel d'Kijпj (Hotel de Cluny). Qpservatorjju је 
Delil podigao, ро povratku jz Rusjje, gde је oko 20 godjпa ui!estvovao u podizanju Pulkovske opservatorjje. 

Radeej u potetku kao crtac ј Deljlov protokol jst, Mesjje se veoma zajnteresovao za komete. Ро 
Deljlovom zahtevu ј па osnovu njegovih rai!uпa 1757. godjne poteo је potragu za Halejevom kometom. 1 otkrio је 21 . 
januara 1759. godjne, alj njje zпао da ga је Palj(! u Nernackoj pretekao za nepunjh mesec dапа . Posmatranje kometa 
postalo је Mesjjeovo !ivotno opredeljenje. Danas Ьi se svakako jznenadio kada Ьi i!uo da :е poznatjjj ро Katalogu. 

Posmatranja је vriio nevelikjm jnstrumentjrna, mec'!u kojjrna ne пalazj Njutnov reflekor sa !j!nom 
daljjnom od jedne stope ј ahromatskjm refraktorjrna sa fj!nim dalj jпama od З,5 ј 5 stopa. 1 pored slablh jnstrumeпata 
Mesjje је za !ivota otkr jo prema svojjm tvn1enjjrna 21 kometu. Р о danainjjm meriljma ovaj broj је smanjen па 1 З-15. Na 
!alost, nj jedne ne nosj njegovo prezjme. 

Mesjje је prvj astronom kojj је temeljno opjsao razmere, sjaj ј promene oЬijka kometa . Posebno se 
istiCe ј mec'!u entuzjjastjma kojj su polovjnom osamпaestog veka uvodjli nМto ito Ьi se moglo zvatj "slu!Ьa kometa". 

Svojjm zaljuЫjeпj(!kjm posmatra/!kjm radoiТ) Mesjje је vite lji!io ne astroi'trrв amatera, te ga је 
Francuska akademjja пauka tek 1770. godjne, prjmorana njegovirn mnogoЬrojjnim otkrjcjma, prjmjla u svoje redove. 
Uskoro, postao је clan akademjja пauka u Londonu, Petrogradu ј 8erljnu. U i!ast veljkog otkrjvai!a kometa, Laland је 
jzme(!u Kasjopeje ј Severnjai!e furmjrao sazvekle Messjer. Ono se ne nalazj mec'!u daпas zvanj(!no prjhvacenjm sazvefdjma. 

15. Qrjanj (1752-1832) , BarпabusOrianj, jtaljjanskj astronom sa opservatorjje u Brerj, kod Мјlапа. 

16. De Pejresk(1580-1637), Nicholas-Ciaude Fabrj de Pejresc (ili Pejrescus), francuskj pravnjk i erud it. 

17. Ptolormij (oko 120-1 ВО), grl!kj aleksandrijskj astronom, poznet ро sjsternatjsanju dotadalnjjh astronOI'IIikh zпanja ; 
njegovo glavno delo pozпato је pod arapskjm пazivom Almagest. 

18. De ~ezo (1718-1751 ), Phill jppe Loysde Cheseaux, §vajcarskj astronom ј maternatj/!ar. 

Doclatnl oЬjekti 

1. Kamij Flamarion (1842-1925), Camjlle Flamarion, .francuskj astronom, specjjaljsta za popularjzacjju astronomjje, 
svetskog glasa. 

2. Helen Hog, Helen Sawyer Hogg, amerj(!kj astronom, strucфk za zveиlaпa jata. Proпalla је podatke о trj objekta u pjsmu 
koje је МеИn poslao 8erljnskom astronomskom godilnjaku. 

З. Oven D!jnd!erji!, OwenGjngerjc/1, profesor astronomije i istoril astronomije па Harvardskom univerzitetu. 

4. Kenet Gljn D!c-ns, Kennet G lyn Jones, poznati britanski astrnom arnater, doЬar poznavalac Mesijeovog kataloga. 

Lit8'atura: 

1. Jones, K .. G.: 1968, Messier's nebulae and star clusters, Faber, London. 

2~ Mallas, Ј., Krejmer, Е.: 1978, The Messier Album, Sky puЬijshing corporation, Cambridge. 

З. Амкян, 1981, Зве~ы. 1311аКПIЮI, метаrалактиюt, Наука, Москва. 

MESSIER CATALOGUE 

Extensive taЬular review of Messier objects data is presented. The nature and discovery of the objects is 

particularly emphasized in the text. 

VASIONA XXXII 1984-ASТRONOМSКE EFEMERIDE 

MESIJEOV KATALOG 

м 
NGC Sazve. Polo!aj, ероћа 2000. M1111ni- Preё!nik 

ltle RA(h,ml Dec.f,1 tuda ( ' 1 
Dlljina 

(av. god.) 
Tip 

oЬjlkta 

1 1962 Tau 5 34,5 22 01 8,4 6х4 З 600 SNr 
Rak (monkl), 111 КrаЬ. · m1111liм, olt8tllk a~pernove 1z 1054. godlne. 

2 7089 Aqr 21 33,5 -оо 48 6,3 12 55 000 U 11 

З 6272 CVn 1З 42,2 28 2З 6,4 в 48 500 U Vl 

4 в121 Sco 16 2З,6 -26 З1 6,4 20 7 500 U IX 

5 5904 Ser 15 18,5 02 05 6,2 20 27 000 u v 
в 6405 Sco 17 40,0 -32 12 5,3 25 1 ЗОО RJ е 

7 8475 Sco 17 54,0 -3448 4,1 50 600 RJ 8 

8 6623 Sgr 18 03,7 -44 23 в ,о 90х40 4 850 DМ 8 
lagu1111 (Jez .. st uliv) rnagllna. U IIIIDm pnycu је RJ NOC 6530 

9 8333 Oph 1719,2 -18 З1 7,3 6 25 600 U Vlll 

10 6254 Oph 1в 57,2 ....(1406 8,7 8 1в 300 U Vll 

11 в705 Sct 18 51,1 -06 18 в,з 12х30 5 500 RJ 8 
Ja1D d ivlj ih P8Uka 

12 6218 Oph 1в 47,2 ....(11 57 в,в 

1З 8205 Hw 18 41,7 38 28 5,7 

14 6402 Oph 17 З7,6 -03 15 7,7 

15 7078 .... 21 30,0 1210 в.о 

9 

2З 

8 

12 

18 6811 Ser 18 18;& -1З 47 в,4 8 
U .)lrtu • n~~lazi dlfuzna emillo1111 rnagllм~ 

17 6818 Sgr 18 20,8 -1в 10 7,0 48х37 
Omep 1111\otkovli!asta rnagllм 

18 661З Sgr 1819,9 -1708 7,5 7 

19 6273 Oph 17 02,6 -26 1в в;& 5 

20 в514 Sgr 18 02,4 -23 02 9,0 29х27 
TrHid, ili Trodaln~~, Tropoljn~~ 111 Troli- rnagllna. 

21 66З1 Sgr 18 04,7 -22 30 в.s 12 

22 686в Sgr 18 38,4 -23 54 5,9 17 

19000 U IX 

22500 uv 
24000 UVIII 

48500 U IV 

5870 RJc 

5870 DМе 

4900 RJd 

22500 UVIII 

2300 DМа 

4250 RJd 

9600 LJ Vll 

Datum 
otkriea 

17З1 . 

1.1.9.1748. 

З.5.1784. 

1746.-46. 

5.5.1702. 

1746.-46. 

oko 138. 

oko 1680. 

28.5.1784. 

28.5.1784. 

1671. 

30.5.1764. 

1714. 

1.6.1784. 

7.9.1746. 

1746.-46. 

1746.-46. 

з.в.1784. 

5.8.1784. 

5.8.1748. 

5.в.1764. 

28.8.1655. 

Proмlaui! 

Dt. Вevis 

~-~.M-Idl 
Mesije 

De!ezo 

G. Klrh 

De!ezo 

Ptolomej 

Flemstid 

Мesije 

Мesije 

G. Kirh 

Ммlје 

Halej 

Мeslje 

~-~.M .. Idl 

Da!ezo 

De!ezo 

Ммlје 

Мesije 

Мetije 

Mllije 

A.lle 

2 160 RJ е 20.в.1784. Мesij8 
24 - - Str 18 18,4 -18 25 4,6 Џi0 · - zv.oЫak 20.в. 1764. Мesije 
23 8484 Sgr 1756,9 -1901 в.в 35 

U owm zvudanom oЬiвku Mlei!nog Pu• nalezl• RJ tipll "g"- NGC 8603 rnagnftude 11 4 prei!nika 4,5' 
udaljeno 1в 000 av. godlna. ' ' ' ' 

25 4725+ Sgr 18 ЗЏ -19 14 в,s З& 2 ово RJ d 
+- Вrојје iz drugog!C kataloga. 1745.--46. De Aezo 

28 6894 Sct 18 46,2 ....(19 24 9,3 9 4 900 RJ f 20.в~ 1748. Мnije 
27 6853 Vul 19 59,6 -22 43 7 ,в 

DamЬellli Dule rnaglin~~. 

28 6828 Sgr 18 24,6 -24 52 7,3 

28 891З Cyg 20 24,0 38 З1 7,1 

30 7099 Сар 21 40,4 -4З11 8,4 

8х4 

15 

7 

9 
З1 224 And ОО 42,7 41 1в 4,8 160х40 

Androтedlмlll Velikl rnaglin~~lplaklij8) . 

32 221 And ОО 42,7 40 62 8,7 Зх2 
Ove petuljaa pllklije Ј• pmilec Androтedln~~ galaklije. 

33 586 Trl 01 33,8 30 38 в,7 55х40 

975 РМ llla 

15000 LJ IV 

4000 RJd 

41000 uv 
2.22 n111. о sь 

2,22 mll. G Е2 

2,35 mll. G. Sc 

12.7.1784. 

27.7.1764. 

.29.7.1764. 

З.8.1764. 

pra905. 

29.10.1749. 

25.8.1764. 

Mesije 

Мetije 

Melije 

Ммlје 

AISufl 

Le~entl 
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VASIONA XXXII 1984-ASТRONOМSKE EFEМERIDE 

• 
Sllzve- Polo!ej, epoha 2000. Мagni· Prкnik DaQina Tip Datum 

м NGC t4e RA(h,ml Dec.\0 ,'1 tuda 1 ') (sv •. god.) oЬjekta 

PronalaZII~ 
otkriea 

34 1039 Р• 0242,0 4247 5,6 36 1450 RJd' 25.8.1764. Mesile 

36 2168 Gem 0608,8 2420 6,3 30 2850 RJe 1746.-46. DeSezo 

38 1960 Aur 05 36.З 3408 6,3 20 З700 RJf 1749. Le!antl 

37 ~ Aur О55З,О 3233 6,2 26 З600 RJf 2.9.1764. 1\/!esije 

38 1912 Aur 05 2В,7 3650 7,4 26х10 2 760 RJe 1749. Le !anti 

39 7092 Cyg 21 32,3 4826 6,2 32 826 RJe 27.10.1764. Мesil• 

40 . UMa 12 22,2 5806 dve zvezde А - -

41 2287 СМа 0647,0 -2048 4,6 30 1600 RJ е 162.1702. Flemstid 

42 1976 Orl 06 З5.З . -062З 4.0 68х60 1500 DМe-r 1810. N. P ... 

Velikl OrionoYII meglina. 

43 1982 Ori 05З5,5 -0616 9,0 2 1500 DMe-r pr81731. о.м .. n 

OYII m881ine је deo Velike Orlonove m8811na. 

44 2632 Cnc 0840,0 2000 З,7 70 526 RJd .130. PNE uklju~ujelh Hlp8rh 

Prezepe, Jasle ill Kolnicl. 

46 Tau 0347,6 2407 1,6 120 410 RJc 1000. PI\IE IPOfllinje lh Heziod 

Vlalitl ill Plelad•· Мaglina u "lrna Ј• refleksivna. 

48 2437 Pup 07 41,8 -1449 6,0 30 З200 RJf 192.1771. Меs~· 

47 2422 Pup 07 38,8 -142В 6,2 26 1750 RJd 19.2.1771. Mesija 

48 2648 Н уа 08 1З.В -0648 6,6 35 1500 RJf 192.1771. Mesii• 

49 4472 Vir 12 29,8 0800 8,6 4,6х4 41 mll. G Е1 192.1771. Mesije 

50 232З Моn 07 03.0 -0821 6,3 15х20 2950 RJ е 5.4.1m. Мeslj8 

61 6194 CVn 1З 29,9 4712 8,1 12х6 З7mll. GSc 1З.10.177З . Мeslj8 

Vrtlog m8811na. Svetla mrlja na NЬu galak .. eja NGC 5195. 

52 7664 Cas 23 24,2 6138 7,3 20х12 зооо RJe 7.9.1774. Мesll• 

5З 5024 Com 1З 12,9 1810 7,8 10 69000 uv З2.1775. Воd• 

64 6716 Sgr 18 55,1 -3028 7,3 6 49000 Ulll 24.7.1778. Мesij8 

65 6809 Sgr 19 40.0 -3067 7,8 16 18900 UXI 1751.-62. Lekll 

66 6779 Lyr 19 16,8 3011 8,2 6 46600 ux 19.1 .1779. Мesll• 

57 6720 Lyr 18 53,8 3302 9,3 1,3х1 1410 PМIV jan.1779. Darkie 

Ptstanasta 111 Rl~ meglina. 

66 4679 Vlr 12 З7,7 1148 8,2 8х6 41 mU. OS8c 16.4.1779. Мest• 

69 4821 Vlr 12 42.0 1139 9,3 2х1.& 41 mR. cOS 11.4.1779. Koeh* 

ео 4648 Vlr 1243,7 1133 9,2 2,6х2 41 mll. G Е2 11 .4.1779. Koehler 

61 4303 Vlr 12 21,9 042В 9,8 8 41mll. GSc 6.5.1779. Orilnl 

82 5268 Ор\1 17 01,2 -3007 8,8 8 22600 UIV 7 .8.1771 . Мesija 

53 6066· CVn 1З16,8 4202 10,1 1Ох6 23,8mll. оsь 14.6.1779. Мelen 

64 4826 Com 1266,7 2141 6,8 8115 44mll. GSЬ 4.4.1779. Воdе 

Мagllna Crno oko 

86 3823 Leo 1118,9 1ЗО6 9,6 8х2 29mll. GSa 1 .З.1780 . Mdln 

66 3827 Leo 1f20.З 1ЗОО 8,8 8х3 29mil. GSb 1.З.1780. Mdln 

67 2882 Cnc 0861,3 1148 6,1 27 2700 RJf pre 1779. Koehler 

68 4690 Н уа 12 39,6 ~46 8,2 4 39000 LJX 9.4.1780. Mdln 

69 6637 Sgr 18 З1,4 -3221 8,9 4 23500 uv 1751.-62. Leklj 

70 8681 Sgr 1il43.2 -3217 9,6 4 65000 uv З1.8 .1780. Meslja 

71 8838 Sge .1953,7 1847 9.0 6 18000 u 1746.-461 DeSezo 

VASIONA XXXII 1984 -ASТRONOМSKE EFEMERIDE 

М· NGC 
Sazv. Poiotaj, epoha 2000. Мagni· 

ei/le RA(h,m) Dec.(o ;1 tucla 

72 6981 дqr 20 53,6 -12 32 9,8 

7З 69~ Aqr 20 69,0 -12 :pl 9,0 
OЬjekat se sestoji od ~atiri zvvde 

Prкnik 

(') 

6 

з 

Daljina 

(sv. god .) 

Tlp 
oЬjekta . 

62000 U IX 

- А 

Datum 

otkrita 

30.8.1780. 

4.10.1780, 

Мelen 

Мesll• 

74 828 Psc 01 35,7 15 47 10 '> 8 

75 

,. 26mll. GSc ... 19 
6864 Sgr 20 06,1 -21 65 8.0 5 :1В 000 U "'ra .1780. Мelen 

76 850 Р• 01 42,2 5134 11 1 .27.8 .1780. Mdln 
\.eptir meglina, М.li DambeL Ро H.telu је.,~=.~: meglina .:је2ОО ~:: 6.9.1780. Mdln 

77 1066 Cat 02 
42 7 

-оо 
01 8 0 

u logu aznallena • NGC 660 1 fi61 
' "' з 52 '1 G SЬ 

78 2066 Ori 06 48,
7 00 04 8

,3 . 8х6 1
:;; 29.10.1780. Mdln 

79 1904 Lep 06 24,2 -24 З1 7,9 З 43 000 DM r po~kom 1780. Мelen 
80 609З Sco 16

17
.0 -22 

69 
1 U V 28.10.1780. . Mdln 
7•7 6 36000 u 11 4.1.1781. Meslje 

81 30З1 uм. 

82 3034 uм. 

83 5238 Нуа 

84 4374 Vir 

86 4382 Com 

09 65.8 69 04 7,9 16х10 

09 66.2 69 42 8,8 7х1,6 

1 З 37,7 -29.52 10,1 8х7 

12 26,1 12 53 9,3 2 

12 26,4 1811 9,3 з 

86 4406 Vir 

87 4486 Vir 

12 26,2 

12 30,8 
88 4601 Com ·"., 12 32,0 

12 67 

122З 

9,7 

9,2 

14 26 10,2 

12 33 9,5 

· зх2 

з 

5х2 

з 89 4662 Vir 12 35,7 

8,5mil. G Sb 

8,6mil. G 1 

8,5 mil. OSc 

41mil. GSO 

41 mil. GSO 

20mil. GЕЗ 

41 mil. G ЕО 

41 mil. G Sc 

41 mil. G ЕО 

90 4669 Vir 12 36,8 

12 36,4 

1717,1 

07 44,6 

12 50,9 

1044,0 

10 48,8 

11 14~ 

1З 10 10.0 7хЗ 41 mil. G SЬ 

91 Сот 

Her 

14 30 Nestali oЬjekat, v.ovatno kometa 

92 6341 43 08 6,1 10 З7 000 U IV 

9З 2447 Pup 

94 4738 CVn 

95 3361 Leo 

96 3368 Leo , 

97 3687 UMa 
SoYII maglina 

98 4192 Com 

99 4254 Com 

100 4321 Com 

12 1З,8 

12 18,8 

122Џ 

-2353 6,0 18 

4107 7~ Зх2 

1142 10,4 

1149 

6601 

9,1 

11 

з 

4х3 

з 

14 64 10,7 8х2 

14 25 10,1 5х4 

16 49 10,8 5 

101 5467 UМа 14 ОЗ,2 54 21 9,8 10х8 

З600 F.IJg 

32,6 mll. G Sb 

29,3 mil. G SBb 

29,3 mil. G Sa 

10 000 РМ llla 

36mil. GSЬ 

41 mil. G Sc 

41 mil. GSc 

11,5 mil. G Sc 

102 .l'o Mdlnu u pitanju је pogrelna ilentifikacQa М 101 
103 581 Cas 01 33,1 ео 42 7 4 12х5 . 8 • 500 RJd 

104 4694 Vir DODAТNI MESIJEOVI ОВЈЕКТI 
12 40.0 -11 37 8 7 6х2 

105 

Sombrero galeksija. Kirtal!)llu priklju~io •1921 lilarna . 41 mil. G Sb 
3379 Leo 10 47,9 12 36 9,2 . 2 rюn. . 

108 Ovaj oЬjekat је 1947. katalogu prikljuiШa Heien Н 21~ mll. G Е1 
4268 CVn 12 19 О 47 18 8 6 · og. Prik'u~ila HogoYII 11147 god ' • З1х18 26 mil. G Sb 

107 6171. Oph 16 32,6 . _1~~ 
PrikiJui!ila HogoYII 1947. godine. 

9
.2 З 10000 u х 

108 3666. ':ЈМ. 1111,6 65 40 10 7 PrikiJu~ю 1960. godina Oven DtindJorjc. 
8х1 26mil. G Sc 

109 3992 UMa 11 67 7 5З 22 10,8 Priklju~io 1960. godi.;. OVWI ~indferil. 7х4 З7mil. GSb 

110 ~ ~nd оо 40,3 41 41 9,4 1()1(5 
Prokqu~ю Glin Dtons 1966. godine. 

2,2 mП. G Е& 

З1 .12.1774. 

З1.12.1774. 

1751.-62. 

18.3.1781. 

4.3.1781. 

18.3.1781. 

18.З.1781. 

18.3.1781. 

18.3.1781 . 

18.3.1781. 

18.3.1781. 

27.12.1177. 

20.3;1781. 

20.3.1781. 

20.3.1781. 

20.З. 1781 . 

16.2.1781. 

15.3.1781. 

15.3.1781. 

16.3.1781. 

27.3.1781. 

1781. 

11.6.1781. 

4.1782. 

Воdе 

Воdе 

Lakej 

M8S1le 

Melen 

~· 
~е 

M8S1je 

Mesije 

Mesije 

Mesije 

Воdе 

Meslje 

Melen 

Melen 

Mden 

Melen 

Mdln 

Mdln 

Melen 
Melen. 

Melen 

Mdln 

Mdln 

Mdln 

1787. oЬjavljeno Мdln 

1787. oЬj8VIjeno 

177З. 

Mdln 

Mesije 
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50 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊ.\ 
ДР'УШТВО ЈЕ ОБЕЛЕЖИЛО 

НИЗОМ АКТИВНОСТИ. ОВАЈ 

БРОЈ ПОСВЕЋЕН ЈЕ ПРОСЛА

ВИ НАШЕГ Ј'УБИЛЕЈА. КОН

К'УРС ЗА НАЈ'УСПЕШНИЈИ 

СНИМАК ПОМРАЧЕЊА С'УН

ЦА НА ЗАЛАСК'У. 30. МАЈА 
1984. 'УКЛОПИО СЕ 'У ПРОс
ЛАВУ ПА ТИМ ПОВОДОМ НА 

4 СТРАНЕ 'У БОЈИ ДОНОСИМО 
И НЕКЕ ОД НАЈУСПЕЛИЈИХ 
СНИМАКА. 

1984 
rодивл 

кљиrл 

5 
xxxu 
VПI 

Ovaj S?timak zalaska Sunca 30. V 1984. natinio 
је Radulovic Dтagoslat• iz N . Beogтada. Tele
objektiv МТО 111100· ст, film RD 21 , filtтi 
ОС 14 i ZS 17. Barlovljevim sotivom .ii.ina 
daljina је pot•ecana dva puta. 

1 

Ј 
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VASIONA, casopis za astronomiju, izlazi u 5 brojeva godisnje. Izdaje Astronom
sko . . drustvo »Ruc!er Boskovic«, uz ucesce RepuЬlicke zajednice za nauku SR 
SrbiJe. Adresa urednistva i administracije: 11000 Beograd, Gornji grad 16, Ka
Ie~n:egdan, telefon 011/624-605. Rukopisi se ne vracaju. Godisnja pretplata N'D 150, 
za шostranstvo З US dolara. Cena pojedinog broja ND .зо, za inostranstvo 0,60 US 
dola~a. Pretplatu slati u korist ziro racuna broj 60806-678-6639. 
»Vaslona<< br. ~9~4/5: godina XXXII, knjiga VIII, str. 91-ЫS, stampano marta 1985. 
Na osnovu mislJenJa RepuЬlickog sekretarijata za kulturu broj 413-665/74-02 od 
27. XII 1974. ovo izdanje је osloboc!eno poreza ·na · promet. 
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ВАСИ ОНА 
UDC 06.1.2(091) :5'2(.061.2) 

ЧАСОПИС ЗА 

АСТРОНОМИЈУ 

ГОДИНА XXXII 
1984 Б Р О Ј s 
Б Е О Г Р А:.Д 

СЕЋАЊЕ НА ПРВЕ ДАНЕ АСТРОНОМСКОГ ДРУШТВА 

Пав.л.е E.Atanye.л.l) 

Астро.номско друштво "Р. БоШК{IВИћ" 

Прошло је м.ного времена откако омо · се >каос IНеколико .са истим идејама 

и са м-стим 10олетом реwили да 'Предуэмемо ·Кораке · •који ће :.цовес11И до оони
ва:ња једног астрономског удружеља·. У•колико .се сећам, у то· •време, iiPpe [Је
десет ГО\дИНа, · у моме остану у А.цtмирала Гепрата утщи, .цо .каоно у ноћ оса!Ста
јали смо :се и расопраовљал·и о [Јроблемиыа којЈи ће ·имати будуће ·друштво, · Ту 
су · били: Ћорђе НоикоЈvић, Франо Оимовић, Бинка Баљиh, Слободанка Дими
трЈ1јееиh, можда још неко од студената. 

Једнога дана све 1:1ас примио је рек'l'ор Александар Белиh и благослОв 
и&м .дао за осниваље ·друштва. Тога ·дана !Почела .је једна erroneja IКO\i.Y ви, 
јцраirи сара.щници, •nосле [ЈО'ла -столећа J'ICI18WHO' на'Ста•вљате •И .цоводите .,цо злат
нога јубилеја, B·aLir изванредно воЛ>ени чассmис ВАСИОНА убра.ја се данаiС У 
с·веТС1{У астрономоку nериОIДИ·ку. Зато треба одати вељико 11Јl)и:знање Ћорђу 
Николићу и свима вама IКОј!И осте у [ЈОчетку та1ю скромно .друштво уздигли на 
за·видну · висину. · 

Током Јiета 1934. no одлуци · У'Ј1равника Астрономске оnсерваторије, В'О
јислава Мишковића, Њикспrић и ја !Почели смо радити она Тlражиоцу !КОМета. 
То . је био одличан Цајсо'В .инструм~т. објектива 200 мм, кратко фокусан и 
оветлосилан. Се.циште за 'ПОсматрача било је оnојено са .,цурбином, сnокретало 
се С·а љиме, та•I{О .да је nооматрач <iио увек у IКОМотноr.rе положа(ју, седећем 
или лежећем, са оком иза окулара, без обзира nрема којем делу неба је .цурбин 
УЈnрављен. С обзиром да оскале координатних I{ругова нису биле iОСВетљене, 
Миш:ковић је наредио механичару Астроноомске оnсерватор.ије да ту .n:penpeкy 
отклО'Ни. Од свих на .разним оnсерватаријама !Виђеним 1-tНстру:ыентима, овај 
мали и оскороьщи тра~илац /Комета IНај-више IМIИ лежи на .орцу. 

Наш nрви щrетрумент био је направљен од 'Сулуон.цара за [Јећи. Био је 
леnо обојен са унутрашље 'СтраЈНе црном бојом мат. Објектив, ·куnљен од 'ПОЗ
натоrа 'Старинара Вла·јка Иiгња•че&ића-Марсовца (та.ко су ra зва·ли зато што је 
јеД!НiОм тражио од rюште да [ЈОШаље телеrрм она Марс, Ш'l'О је [ЈОШТа .прво 
одбила, но •noCJie .пристала •.ца га сnошаље али без гарwтије да ће. ·бити уручен), 
имао је у [ЈЈ>ечнику 100 IММ, а жижу на 110 цм оmриЈIИКе; био ]е ахроматоюи, 
~ши не :ta астро.номска .посматраља. Цев за окуЈiа,р била ·је наnрављена од из
леnљеног паnира. Постоље 'ИНIСТIРУЈМента било је тешко .и •незrра'IЈIНо, :са •nолаll)
ном ос<Ж која ;щ:iи()Јl'ИЖIНо одговара латиту.цои Беоrраща. 

Овим инстру.мен'l'ом, с временом побољша!Ним, обавили смо више nо
сматраљ-а·. ' Прво 'СМО [ЈОСМатрсrли •.ЦеЛИМIИЧНО .nом.рачење Сунца 19. 6. 1936. Не
над ... ЈаiН!Совић и ја .nрво сью возом [Јренели дурби:н до Белог Потока, ·а затим 
га :nеш,ке !Пренели .цо врха А.вале, уочи дана помрачеља. П()'!'ом tCY IД'OWJIIИ Ди
м.итрије Лан.цсберr са женом 1И већ [Ј0 мраку Ћорђе Николић. Ноћ IС'ЫО щове
ли .nод ,ведрим небом и били спремни за поома'l'IРаље почетка nомрачеља рано 
ујутру. Јутро обасјано Сунцем nочело је бледе11И. Месечева . сен!К'а сnељала се 

на Сунчев ~ZЩОК. Птице су 'Прекинуле !СВоју [Је'Ому Ландсберг је IНалра·вио !Неку 
врсту .екл.иrrооrрафа, са сочивом од 50 !ММ, з жижом . на око 50 цм. У њеrа 1е 
УЈrрЗ!дИо фотографски за'l'Варач 'С окидачем и снимио nише лута [ЈОМ!рачено 
Сунце. Небо је цело ·време било без !ОблЭIКа, видоик неограничен и дивна nри
рода Око нас .. У ·САТУРНУ смо објави.mи сним-Itе · и оnис [ЈОМрачеља. 

· Истим пнстру:ыентом приредили оемо на · крову згрщце та..цашњег "ЛУ'ЈС'СО
ра", у В&л·каiНIС'КОј ул•ици, nосматраље .к:омете Фищ:лер 1937, у авЈ'УIСТУ те 1'0-
дине. Окупило -cei 6().-.80 лица и све је npoWJio IНе може <iи'l'И боље, а IНООВИНе 
су објавиле фотографију инструмента. и [Јублике. 
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Астрон.о.Аtија је хоби П. Едан.усЈ/.а и 
дан.ас, На ово.Аt њеzово.Аt сн.U.Аtку од 
26. 2. 1979. (Мон.те Рио, Ка.яифорн.ија) 
виде се два .яика nо.Аtрачења Сун.ца -
један. од објектива, а друzи (.Аtањи) од 
тражиоца те.яескоnа. · 

Када је наш 'И'Нструмент био преуд~шен за снимање, ноћу .измезђу 7. 
и 8. новембра 1938. посма'l'!Ра·ЛЈИ IОМО и :снимили пом.рачење Месеца. Ради овоr 
IПОСМ·атрања отишли смо у Раковицу, у вилу једног приј·атеља Н. Ја·нковИ'hа, 
који на'М је 'Il'ретходно припремио обиЈllну вечеру. 

Са нашим ста'}»fМ и добрим другом Ава1Нтијем Бертотом, IНа њеrов по
зив, гла·чали смо једно IМаiС'ИВIНо 'СТа!КЛО, око 40--50 цм nречник:а. Добили емо 
параболично оrледа\Л.о жИЖIЯе даљине око 7 м. Користили см.о га без цеви 
за фотоrрафисање Суuща и Месеца. У при:.,tа<рноме фокусу Њ>Ихове :епике има
ле 'СУ у nречнику нешто овише од 7 цм. 

Када смо IПОiфенуЈllи часоrшс САТУРН, НикоЈllић и Јанковић имали су 
на)юtше теШ'Коhа са мном. Ј·а сам саЈСТавља.о ефемериде за сва.ки месец, <1 
време за то састављаље морао сам одвајати од времена за nисање нота · за 
оркеста.rр. И:сто тако, када са'М на Асторономокој 'ОII'Серваторији 'nосматрао на 
'IIра:ншюцу ;комета, !Морао .саiМ често Нiиколића 01ета:вити самог, да бих nрек.о 
qt1Paд>e <tr:pчa·o lf!a свираље и :ка'С!Но ноhу истим .путем враоћ·а.о !Се IНМ'раr 'да 
'l'Ра'Жим комете. ·Молим за 0111роштај .што тако лирсК'И од.стуnам од теые, али 
са му\эиком и даН:ДаiНас кубурим. 

Са добри.'\.1 друговим·а и колегама имали оемо мноrо рад'(>сних чак:ова, .,цу.ги 
низ ·ГОДIИНа rра.деhи на nоnуларисању ·аt:'Ј1Рономије. Мислим да од ·а:строномије 
'Нема Gа:х:ва~нијеr хобиј·а, од младости до гроба. Каже се :да: су најлепше ства
ри ·у животу слобод1Не и бelcrl\Л'ame. А шта је леn.ше од звезданог неба? · 
Примљено аnрила 1984. 
1) Сада у Са!Нта Рози, Калифорниј-а. 

REМINENCF8 ON ТНЕ FIRST DAYS OF ТНЕ ASТRONOMICAL SOCIETY 

One of the founders of the Society »It. Boskovic« presents his souvenirs of the 
first days. 

UDC. 378.4(091) (497.11) 

ОСВРТ НА ПРВЕ СТУДЕНТСКЕ ДАНЕ СТУДЕНАТА АСТРОНОМИЈЕ НА 
ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОrРАДУ 

С.яободан.ка ДU.Аtиrријевиh-Крстиh 

За нашу генерацију У~НИВерэитет је био светилиште наоу-d:е. Са как:ви.'>f 

омо nијететом и IПОНОсом улаэили у импровизоваау зrра'ду "Капетан-Мишино 

здашrје". И ·даiНак: 1је у 'l'Oj Зl'ради ректорат, а у наше студеln1С'Ко доба поред 

ректора'Nl био ·је <Шештен Ф!илозофски ф~·лтет. У то време ФИЈl'ОЗоф<ти 

факуЛтет је имао 26 ·il'pyna. Прве две rp:yne биле су за матема'IIЈ1КУ, треhа 
зn астрономију, па cry :се за11ИМ ређале '11PYIIIe за ФИЗЈ1КУ, хемију, био.логију, 

геоЈ1Рафиј1у, историју, је:шке и на .крају за фил.озофију. У свакој групи ~trРед

мети су се 1110Jiall'a.nи у 111ри .,цела - nад а, Ь и с. '1\peha .група за а!С'11РОИохијУ 

имала је следеhе rпредNете: 111од а Мтрономија и Небеака меха•кика, IIIO.Ц Ь 

Теоријска IМатема'l'IИКа, и nод с Физика, Рациана:пна механика и Метеороло· 

rија. 
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.... .... Шеф ·~d'l'eдope .nрве три .rpytiie _ био . ·је чуtаени математичар ,nроф. М:и,. .. 
хаило П~'Юр'9вић: : (~апrи .. :М')iiКа.,алак:), · а на ТОој . Ка/Гед'РИ ..nредавали су-· про- . 

фесо:ра 6, доцент 1 и асистента 2, од к.ој.их ~е један био асистент-волоm:ер 
(да.на•с акадеЮЈК). 

·када се · стане · лицем nрема · "КЭЈПетан МИШIИНој ·зrра,ди" ·;_ ·балкон на 

.'lевој tстрани ·прИпа:дао· је · уч:иокицИ ·матема'11ИЧ1Ке катедре. У тој ~о . уЧиони
ци, са малим изузетосом, ПIРОвели цео IНЗ!Ш С'11Удентски ЖЈ1ВОТ од првих 1Да1На 

lJiO диnломоког tиоnита:. У то време, у .раздобљу од . !9.32..,--1936 ... IГ. на т.реhој 

груnи било је свега 5 сту•дената {3 мљадиhа iИ 2 дево]Јrе). Уз IНate оу преда

вања из - астрОноМије !Прве 1две 'Године · ·~Лра=ли ,и о.ни - етуденти тюрве '11PYifle 
који rcy за иопит 1110д .с ·изабрали . ·а~номију у.место ФИЗИке, iИ no два •ма.: 
ринска официра. 

Нисмо •мора:ли да· ж.урИмо на :l'федаiвања · ···rра.дн бољих ,.места, јер нас 
беш~ . !'о!ал.о. што IНJt.ie био случај са фЈо~ЭИком, Чв.совЈо~Ма физике присуС'IIВовали 
су · · студеg'DИ медицине, 'l'ехнике iИ Шумарок<НПољоrфивредног _ФаЈКiУлтета . у 
Земуну. Та О'!1Ромн.а маЈСа IC'llyдeнatl'a '11ИОк.аЈiа .се у ТIIЈКОЗВЗ!Ној "ВеЈI.IИкој сали" 
нОвог . . ~иве~~а; а{ ој а · .~је била акустиЧIНа, а наравно у . ан о време неоз- · 
вуtrена. · ' . 

. . . . . ) 

АстрО.НоМију Нам је • 111реда1Ва0 проф. В. В. М!ишковиh, од којег · см;Q • 
HCi IПрщ~м; часу . чули + 1Ца1. ~е !СВака 1НаУ1Ј!'а ICaiМo . -i-o.mtкo ,,onpwвa IJia.yrкa" .коЛико 
има у !Оеби ~тема'IIЈ1Ке, Проф. м. Мила:кковиh је ·nредавао - ·!Небеску . меха
НИК); - .И IJIOOBeтiю Iђ'!ну nажњу ;цст.ориј'С'Ком развоју ове 'дшnrе науке. Џо 
Њ~rсЩЈо~М . , /реЧИма, ~да · бИ · .ОО Једна IНа,уЈКа темељно уnознала, '1\Реба · по'ћи . lo,z; _ 
њеНИх .. nрвИХ корена. и данас IIJoOOe IПOJI·a веюа одзва·њ'ају ~а~ ~е . ,реЧи: 
"Прве кЛiИЦе нашег зна·ња о Јфе'Ј.'ању IНебеоких тела, иикле су ;у старој Ме
сопотамији. Као !Да ј'е. ~а ~сам:а· 'о;цQбра.nа · овај IКpaij за ту сетву. Све је 
изгледало ОIНI,Це као сТIВорено за оистема.1\С!Ко .nооматрање · .небеских - 111оја:ва, 

ра·вно тле, кристалаiН ваr.щух, ведро яебО, ~ . залазак; с:упЩСi И : хл;iдовита 
ноћ IП'OCJie дневне жеге oмorydiaвaJI.IИ су овештеницима ,древног .Вавилона да 
са својих се,щмоопратовних кула изчекују долазак ,;·Бога -ва•ла" •. Пl}ву 1110јаву 
младог Месеца" итд. 

А како НаiМ је !Професор 1дочарао улогу "А:.лекх:а·Ц!фиакоr музеја" у ра

звоју љурјС!Ке миоли. У том музеју је Еук.лид дедУКтованом методом обрадио . 
геомстрију у делу · ~wЮм IIIOД иМеном · "ЕУ'КЛЈИДС:ХВа елемента'', ·а ,t\риста.рх 
и·~· Ерат"ст~н !'Е!9Меi1РИјlоюиМ .. :раК:уђива.Њем -· IДOђoiiie до саэнања" о аеличини 
Су;нца - ·и рSђа~у Пpiie ·'яде.је . О . "хе.л.иоцеifтРичноМ СИстемУ", l{aO И ме~:ЕЈ>У. 
Земљиног IЮЈI'УIПречоНЈИКа. ДаiНаЈС :на жалост 'НИје IIIOЗHaтo ни Nесто где ~е био 
овај храм Нау~Ке у дивном IМед;итеражжом r.рад'У у земљи · ~евнИх фараона, 
у којој је један од њих 1350 . rод. пре IШШiе ере - Аменофис IV Ахена'ГО'н 

- схватио СУ~FЩе осао iИЭВ<ЈР живота :на .. Земљiи: и у жељи . да ОуtНце бу.д~ . . 'ffe . 
с<~мо врховно веh јединО бо:Ж.ШСГВо Ynyh.yje му хm,;:Ну: · 

.. У одУШеВЉењу и IМЛаЈДЗ/ЈIЭ.чком IПолету :са жељоы да и дру.rе у;познамо . 
са ·:овам IДИВ.Ном ·. науrком, : наше · Nлаоде колеге · · дају идеју о .оонива:њ;у нашег 
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друштва, које ће 'ИЗДавати научно-iiЮnула·рни ча:сооис. Та·ко је опре []Ола векА 

ос-новано "Аiкаlдемоко а'СТРО!НОМС'КО друштво У:ниверзитета· у Београ-ду". 

AN ACCOUNT .OF ТНЕ FIRST DAYS OF STUDIES OF ASTRONOMY A'I 
ТНЕ UNIVERSIТY OF BELGRADE BEFORE ТНЕ LAST WAR . 

UDC 52(091) (082.21) :061.3.055 

VII NACIONALNA KONFERENCIJA ASТRONOMA JUGOSLAVIJE 

Mitan Jelitic 

Narodna opservatorija, Beograd 

U Beogradu је od 9'-11. maja 1984. odrzana VLI Nacionalna konferencija . 
astronoma Jugoslav!je - tematska iz istorije astronomije. 

U sklopu akcija za obelezavanje 50 godina postojanja na~eg Astronomskog · 
dru~tva »Ruder Bo~kovic-., Predstavni~tvo је predvidelo odrzavanje skupa iz .is- ·. 
tori~e astronomije i radilo na njegovom organizovanju. Prvobltno zamШjeni sim
pozljum vremenom је prerastao uz pristanak i pokroviteljstvo Saveza dru~tava 
matematicara, fizicara i astronoma Jugoslavije, odlukom od 13~ 2. 1984, u · VII Na
cionalnu konferenciju astronoma Jugoslavije. U organizaciju skupa · kasnije. se 
ukljucilo i Dru!tvo astronoma Srblje (DAS). . 

U щ~ucni odbor Konferencije u~li su: dr Zarko Dadic (predsednik), Nenad · 
Jankovic, dr Milan Dimitrijevic (DAS*), dr Jelena Milogradov-Turin dr Dti~an 
Slavic, dr E>orde Teleki (DAS*), dr Dragan Trifunovic (povukao se 2З. ·2. 19S4) 1 
prof. dr Branislav Sevarlic. . . 

Konferencija је radill:i plenarno u sledecih sedam sekcija: 

1 Multidisciplinarna saop~tenja 
11 Astronomske institucije 

111 Astronomska dru~tva 
IV Starija istorija (do 1900. godine) 
V Novija istorija 

Vl Razvoj pojedinih oЬlasti astronomije 
VII lstorija geodezije 

Clanak ima za zadatak da hronolooki i ро sekcijama prikaze sadГZaj ._radova 
svih ucesnika, kao i ostalih konferencijskih zblvanja. Vi~e mesta dato је onii'n ra
dovima koji Ьi mogli Ьiti interesantni za citaoce, i onima koji nece Ьiti ~tampani 
u Zborniku. 

.Pozdravni govori i diskusije su autorizovani. 

1 dan, pre podne. Otvaranje Konferencije i pozdravni govorl. 

Sa radom se pocelo и 9 h 30 min. 
U ime domacina ucesnike је pozdravio predsednik Astronomskog drШtva 

»Ruder Bo~kovic«, dr Milan Dimitrijevic, sledecim recima: 

»Као predsednikи Astronomskog drustva »Rиcter Boskovic«, koje је jed.an 
od organizatora VII nacionalne konfeтencije jиgoslovenskih astronoma, pala mi је 
и deo izuzetno prijatna dиinost da pozdravim postovane goste i sve pтisutne i da 
vam najsrdaenije zahvalim sto ste svojim pтisustvom иvelicali proslavu 50 godina 
ndeg Dтustva. Dтugim gostima ielim иgod.an boravak и Beogradи i иspesan rad па 

") Clanovi delegirani . od strane DAS-a; ujedno su i clanovi na!eg Dru!tva. 
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Konfe~~:nciji. Prijatn_o ~ат . ~z11enacten ~~olikim odzivom za .ucestvovanje па Kon
ferenC1J~ ~а tem_om tz ~stопзе astronom~зe, koja је ртvа takve vrste и Jиgoslaviji, 

. ~ ze_leo ь~h da ~ и Ьиdисе astronomi i ljиbltelji па ovaj nacin ispisиjи povesnicи 
svoзe naиke. 

__ . U ime Dтustva zahvaljиjem Nacionalnom komitetи za astronomijи па odo
brenзи da ova Konferencija, koja је organizovana и cast pedesete godisnjiџ Drи
stva, · ponese naziv VII nacionalne konferencije astronoma Jиgoslavije. 

. ·. _· .f>oseb'Q.и · zahvalnost ·nase Drиstvo dиgије drиgovima iz Pedagoskog тиzеја, 
koji sи nат neseblёno omogиCili da и ovom prijatnom ambljentи odrzimo nas 
skиp.« 

Zatim је dr· Zarko Dadic, presednik Nacionalnog komiteta za astronomiju 
otvo1·io rad Konferencije. 

·· »Meni "је jako drago da тоgи da pozdravi·m tako brojan skиp, koji se odr
iava · и povodи 50. godisnjice Astronomskog drиstva »Rиder Boskovic« и Beogradи. 
Drago mi . је da је taj skиp posvecen historiji astro11omije, koja se do sada nije 
mozda toliko istrazivala. koliko је bllo potrebno, tim. viSe §to је ovo prvi skиp koji 
је posvecen posebno toj proЬlematici. Sigиrno је da се ovaj skиp mnogo · dopтinjeti 
poznavanjи na§e astronomije, naime razvojи astronomije и svim dijelovima Jиgo
.slavije i tako nas obogatiti za jos jednи komponentи nase pro§losti. Ја ovom skиpu 
ieljm _uspjeh, а svim иcesnicima иgodan boravak ovdje и Beogradu«. 

·Ucesnike Konferencije pozdravili su zatim jos -
dr Paskal Sotirovski sa Pat·iske opset·vatorije: 

. . . 
»Direktor Pariske opservatorije Pijer Sarven (Pierre Charven), direktor ode

ljenja za Sиnce Zan-Klod Enu (Jean-Claиde Неnоих) i sve moje kolege pozdrav
ljajи i iele uspeh svim _ иcesnicima VII Ko11ferencije jttgoslovenskih astronoma. 

Kada sam doblo poziv da pтisиstvиjem Konferenciji, direktor se nije dvou
mio ni jedan minиt. Iako sam Ьiо veoma zaиzet u radu sa jednom grиpom, doblo 
sam ovlascenje da ovde Ьиdет zvanicni predstavni.k Opservatoтije. I to pokazиje 
njihove simpatije ртета nasim astronomima i Jиgoslaviji. 

Mislim da је ovo prilika da иspostavimo konkretnije relacije izmedи Pari
ske, odnosno Medonske opservatorije i jиgoslovenskih opservatoтija i astronoma.« 

dr Borde Teleki, clan Predsedni~tva SDMF АЈ : 

»Моја prijatna duinost је da vas pozdravim и. ime pokrovitelja ovog skиpa, 
Saveza matematiёara, fizicara i astronoma Jиgoslavije. Dozvolite da ovom prili
kom istaknem tri stvaтi: 

~rvo, kao sto znate, ovaj sastanak se odrzava povodom 50. godisnjice Astro
nomskog drи§tva . и Beogradи. Od tih 50 godina Drиstvo је 40 godina aktivno ra
dilo. Prekretnica је nastala os·nivanjem Narodne opservatoтije i od tada Drиstvo 
је dalo veci dopтinos podi:гanjи ne samo opste kиltиre vec i odablru, pтipremanj-u 
i -.. skolovanjи pr.ofesionalnih astronomskih kadrov_a. Ova cinjenica posebno ireba 
da · таdије. Nadamo se da се Drиstvo delovati i и bttdиenosti. 

Drиga stvar, koja treba ovde da se spomene је to da smo иёesnici prve te
matske nacionalne konferencije Као sto znate, do sada smo imali sest opstih kon
ferencija, i to · је prvi риt da smo se. odlиcili za razmatranje samo jedne teme. 
Bice veoma vazno da Nacio.nalni komitet za astronomijи proceni efekat svih kon
ferencija - ne samo ро Ьтоји иcesnika nego i ро sadriaju i kvalitetи radova koji 
su na njima prikaza1ti. Moida vec sada treba da odlиtimo kakav се Ьiti tip sle
dece Nacionalne konjerencije, koja treba da se odтii и okvirи Kongresa matema
ticara, fizicara i astronoma Jиgoslavije idиce godine и Pristini. 

Ттеса тоја napoтena је и vezi sa predmetom ove Konferencije. Prvi put 
govorimo о . istoriji astronomije, Sigurno da mi nета то snaga da resavamo рто
Ьlете -opste istorije astronomije, ali smo neosporno obavezni - јет to niko nece 
иraditi иmesto nas - d.a sami izucimo aspekte istorije astronomije и ovoj zemlji. 
U ovom domenu vec su posebno veliki doprinos dali Nenad Jankovic i dr .Zarko 
Dadic. Ovde vidim dosta mladih ljиdi i nadam se da се oni nastaviti ova izиca
vanja i dati novi dopтinos istoтiji jugoslovenske astrononiije. 

Svima vaina. ielim иspesan rad. Hvala!« 
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dr Jelena Milogradov-Turin sa Instituta . za astronomiju iPrirodno-matematM:
kog faЮWteta. 

»Meni је pala и dиznost pтijatna obaveza da pozdravim ovaj sku.p и. . ime 
Jnstitиta za astr.onomiju, jer је upтavnik slиzbeno odsutan. 

Dr.ago mi је §to ovde тogu da naglasim da izmedu Instituta za astтonomiju 
i Astтonomskog drиstva »Rиder . Bo§kovic postoje tesne . veze, naroCito --stoga_ · st<J 
smo na!li nacina . da povezemo nastavu iz pojedinin pтedmeta sa radom· Narodne 
opseтvatoтije i Planetaтijuma Dтustpa. Nadamo se da. је zщlovoljstvo sar.adnjo.m 
uzajamno. Zelja nат је da ta :;aтadnja Ъиdе dugotтajna. · 

Meni је, i licna:, dтago sto sam и_cestvovata и тa!ft' ovog Dтustva.; Нраlа.« 

dr Radomir Bor4evic iz redakcije casopisa DIJALEKTIKA. 
»Imam vтlo pr.ijatnи duznost da·. pozdravim· sтdacno иcesnike · VII · ·nacionalne 

konfeтencije astтonoma Jиgoslavije. Br.ojni iStaknиti naucni· radnici iz va§e sr.edine 
(Pero f>uтkovic . . . ) saтadujuci и nasem casopisu pr.иzili su znacajan doprinos 
razmatranju mnogin aktuelnin teoтijskin ртоЬlета. Nadam se da · се ·ovaj -skиp 
ЪШ znacajan podsticaj za nove inicijative i тezultate.« 

· dr Bozidar Jovanovic iz Astronomskog dru~tva »Novi Sad«. . 
»Zeleo Ъin da и ime Astтonomskog dтu§tvi:t · »Novi Sad.«, kојё vec goiliiiama 

saтaduje, ртvо kao Podтuznica ovoga Dтustva, а sada samostatno, poidтa.vim ovaj 
Skup. Nadam se da се se sadasnja saтadnja ·i dalje nastavШ. ovako· uspesno kao 
sto је i do sada Ъilo. Zelimo svima uspeh..«-

Anatolij Ј. Jacenko iz Astronomske · opservatorije Engelhardt . ~ Kazanju, 
SSSR: ·. . · .. . . . ... 

»Као· .clan Svesaveznog Astтonomsko-geodetskog dтustva u?imam slobodu .da 
и ime ove oтganizacije pozdтavim Dr.и§tvo »Rиdет Boskovic«. Mi, kao . i ' vi, ispu
njavamo jednu funkciju и Siтenju astтonomskih zтtanja kod svih ljиdi . . Као Pтo
jesionalni astronom pozdтavljam - и ime astтonoma Sovj.etskog . saveza . - . sve 
pтisutne па 50-godisnjici va§eg Dтu§tva i zelim sve najbolje.« · 

Pre prelaska na radni deo Konferencije minutom .cutanja odata је posta 
svim preminulim clanovima; posebno, su pomenuta imena: Radovana Danica, Pera 
:E>urkovica, :E>orda Nikolica i Josipa ·Slavenskog. 

· Uvodni deo Konferencije vodio је predsednik Drustva. 

1 dan, pre podne. Sekcija >+-Multidiscipllnarna saopiitenja«. Predsedavao је . . dr 
Zarko Dadic. 

Prezentujuci prvi svoj rad na ovoj 
Konferenciji о odnosu. istorije astro
nomije i filo:z.ofije Andтija Stojkovic 
је rekao da · su tekovine astronomije 
kroz sve vekove Ьile osnova, na kojoj 
је graden filozofski pogled na svet -
osnova od koje se polazilo u davanju 
odgovora na ontoloska (kosmoloska), 
gnoseoloska i vrednosna pitanja. 

Ra.domiт f>oтdevic је nacinio poku
saj gnoseoloskog razgranicenja pojmo
va: hipote;z;a, predvit1anje i prognoza, 
koji imaju razlicito odredenje i u za
sebno . uzetoj · filozofskoj ili naucnoj 
upotreЫ. 

Dтagosla.v Stoitjkovic tvrdi da Bo
!Цtovicev zakon sila nije prevaziden, 
kako to neki smatraju, vec da је to i . 
dalje savremena teorija u svetu atom
skih jezgara, atoma, molekula . . . i da 
se njen odsjaj vidi i u Savic-Kasani-

novoj teoriji о nastanku rotacije ne
beskih tela. 

Podsetim о da · · Boskovicev zakon 
sila govo1·i о tome da se sa· · smanje
njem ·rastojanja izmedu dve materi
jalne tacke· naizmenicno smenjuju pri
vlacna i odbojna sila, da Ы na · veoma 
malim rastojanjima prevladala bes
krajno velika odbojna sila. 
(Autor је svoj rad prikazao drugog 
dana rada Konferencije kao · ·p1·:vi re
ferent). 

U svom saopstenju Boтivoje Jova.
novic otkriva i komentarise najsu
stinskija svojstva B~koviceve dinamic
ke strukture materije, da svaki kon
stituent materije neprestano guЫ i 
jednovremeno stvara. svoj prostor i 
svoje vreme. Bez ovog procesa mate
rija ne moze da. postoji . . Ovi · p1·ocesi 
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zavise od x·a:z.nlh inter·akcija. .Oni od- . 
reduju razvoj vasjone ј njene grani
ce. Prema sada8njem vremenu, in
struщ~ntima . i · nosi.ocima informacija 
(foto~н~a) ; ekstrapolacije daleke pro
~lostl 1 daleke buducnosti sveta su 
veoma grube. · U ovom fundamental
nom stavu sadrzi se trajna aktuelnost 
teorija . Rudera Book()_vica . . 

. . . . 

97 

u. ~adu о istorijsko-genetickoj ve
z~nost~ . kosmol?~ije i kosmogonije za 
f~lozoflJu A:ndnзa. Stojkovic је zaklju
cю da su 1 _danas ove discipline vi~e 
filozofske nego · astronomske, jer је 
mogucnost ekstrapolacije fizickih zna
nja u njima 1·elativno mala, а filozof
skog naslucivanja velika. 

S_ekcija ,.Astronomske insШucije«. Predsedavao је Nenad Jankovic. 

Ja.sminko · Mulaomeтovic је govorio 
о· . muvekithanama (sahatnicama) ca
sovnim sluzbama, koje_ su postojale u 
Bosпi i Hercegovini i to pri dZamija
ma· ·u · Sarajevu (Carevoj, postavljena 
1854,-. i Begovoj dzamiji, 1859), Mosta
ru (mozda iz XVI . veka) i Banja Luci. 
Zadatak im је · Ыо davanje tacnog 
vremena. u »а la ·Turka« casovima· 
pre svega zbog . .. molitve. Instrumenti 
muvekithana su: kvadranti oktanti 
sektanti, gnomoni i dr. ' ' 

(Aџtor је r~d i~lozi~ drugog dana ~а 
Po<!etku nastavka rada sekcije .. stari
ja istorija«). . . . 

. Paska.i . Sotiтovski, astronorit Paris.:. 
ke .. ·opiiervatorije .: go'!orio · је о . Jstoriji ,. ·. 
ove prv~ nacionalne (ne privatne) ор~ 
servatortje u svetu. Koristeci se ra
dom . Monet Bartelo -na zanimljiv na
/Hn ]е · predstavio mnoge astronome 
poi!ev . od Kasinija I (1625~1712) р~ 
do .. dana8njih dana kada Opservatorija 
ima 700 zaposlenih. 

Јuтај Ba.Cic izneo је niz interesan
tnih . detalja vezanih za opservatoriju 
u . ·. PuH - >+-najstariju . na· Balkanu.-. 
PrvobЏnu provizornu opservatoriju 
Ratne mornarice Austi:o'-Ugarske · za
menila је .. 1871. nova velika opserva
~orija. Na njoj је mladi beeki astro.:. 
nощ Joha~ Palisa . ~~tkrip vj/ie plane~ 
toida .. Prvi otkriven · 18'74. nazvao је 
AUstriзa; dat mu је broj 136 . . Tu su. 1 
planetoidi ~ija su · imena vezana : ·za 
naБ.u · . z~rrtlju: 142 Polona' (Pula), 143 
Adria · 1 18_3 · Istria . . Rad opservatorije 
postepeno је zamirao tako da se pot
puno ugasio pred . Prvi svetski rat . . 

· Jedan od glavnih zadataka 1973. 
godine osnovanog< Astronomskog . dru
stva. _ .. lstra« :pored popularizacije. as
tronomije. · је . i ·oьnova preostalog se
vero-isto<!nog . dela nekiida8nje astro~ 

nomske . opservatorije, cije ·~је .; zdanje 
teliko ·· ·· stradalo u Drugom svetskom 
ratu, · · · · 

. . ·, }~a'l Pa.kvoт је, korist~~i · knjigu 
Planшarskog . drustva »FrtiSka · Gora:.. 
g?vorio о akc!ji kojom је Ьilo pred~ 
VIdeno .J?resel]enje Astronomske op
servatorl]e iz Karadort1evog parka 
kao i · montiranje · instrumenata dоЫ: 
venih reparacijom na FrиSkoj Gori 
1927. godine. 

О ·. odnetim instrumentima sa Astro
nomske opservatorije u Beogradu ј 
o8tecenjjma same Opservatorije ·· za 
~reme .. Пrugog svetskog rata, go~orila 
зе Voзt.Slava. Pтotic. u sklopu · istrazi-

• . уа~ја jonosfere, .vezanih za lansira-
. nje V(fau)· - -raketa. Nemci su februa:... 
ra 1942. odneli spektroheliograf, naj'
verovatnije na Siciliju - u opserva
toriju u Sirakuzi. 

. Ро .odlucj Vermahta glavni jn~tr~~ 
menti, veliki refraktor i fundameriia:i~ 
na . astrometrijska trojka (vertikalni 
krug, meridijanski i pasazni instru
ment) trebalo је da posluze za jezgro 
nove opservatorije u Gracu. Iako је 
zbog o:ve planirane pljacke tokom 
1943 . . godine u Beogradu boravio dr 
Stupf~ predvideno demontiranje . zЬщ~ 

. razvo]a . dogadaja nije ostvareno. 

. Na bezocan nacin jula 1944. godi
ne ~et _је iz kupole n"a upravnoj 
zgrad1 tra.Ztlac kometa. Posleratna: na~ 
stojanja oko vracanja ovih instrume
nata nisu uspela, jer im se nije uslo 
u trag. Fabrjcki broj Askanija spek~ 
troheliografa је А 5822, а karakteris
tike Cajsovog trazioca 200/1330: · · 

P~i kraju prepodnevne sednice Kon~ 
ferencije u jednoj od prostorija Pe
d~g~kog muzeja odrzana је IV sed
щca Nacjonalnog komiteta ·za astro
nomiju. 
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1 . dan; posle po'dne. Sekcija »Astronontska druMva«, Predsedavao је dr Bor4e 
Teleki. 

napl.- veku kоз· i з· е:'· omogucio nesmetanu: iz-
Pr~itana su za ovu priliku k t d As.tro- lazenje SATURNA. sa finansijs е s ra-
sana »Secanja na prve . ane . . ne koji је dosta · u~inio .da se ._na. :·do-
nomskog drustva«, jednog od osшva- st~jan na~in obelezi ' 150· goфna : .. od 
са Drustva, odsutnog Pavla Emanиe- smrti Ru~er.a Boskovica. . . :. ·'' 
la;. videti str .. 91. Obojici su .. fasisti zlostavljanjem 

Slobodanka Dimitтijevic-Kтstic, је- skratili zivot. 
dan od osniva~a na5eg Drustva, prva 
zena diplomirani astronom u n~s, na- о SA'DUtRNU prvom casopisu naseg 
dahnuto је pricala о studentsk1m da- · . Drustva zajednicki su govorili Jelena 
nima na Filozofskom fakultetu, na Milogтadov-Tитin i Milan JeliCic. SA-
kome su profesori Ьili astrono~i М~- TURN casopis za astronomiju, meteo-
lutin Milankovic i Vojislav M1skov1c 1·ologij'u, geofi:iiku . i geode~iju . moze 
i matemati~ari Mihajlo Petrovic, · Та- se smatrati s. obzirom. na .:v1sok ude.o 
dija Pejovic, Jovan Karamata i t.roji- Clanaka iz astronomije .~ ·8~/о, .da зе 
са ruskog porekla . - Nikola . Sa'ltlkov, prvi astronomski casopis na srp~k?hr~ 
Anton BШmovic i Vja~eslav :Zarde:::.- vatskom jezikl.i. Jz. priloga se v1d1 da 
ki: Videti stranu 92. . је casopis ure~ivan · sa 1juЫtvlju, da 

Nenad Jankovic је govorio 0 . prv~ је ulozen veliki nap?r (izla~io је 12 
dva (predratna) predsednika DrиStva:_ puta godisnje), da зе -• pokr1vao. sve 

D st oЬlasti astronomije1 da su budno pra-
0 Dor~u Nikoli~u. ospivacu ru va 1 cene·· astron·omske . novosti, . pojave, ., go• 
autoru prvog Statuta, pokretacu· ~ ku~ disnз'ice, da su clanci br1zljivo·. odaЬi-
mu SATURNA, velikom popular1zato_- ј 

Б · с:·с cU rani, da је .strucno pracen, razvo. а_~~ 
ru i rodoljubu, i Vojinu ur1 1 u, - troriomije. Priloga iz · pleteorol?gljE~ :u 
rektoru Hipotekarne . banke (njegova SATURNU Ыlо . је oko 10'/о, lZ geo~ 
banka }е dala sredstva Univerzitetu fizike ЗО/о, iz geodezije 1~/о, iz iriterdl-
za . podizanje Astronomske ~lpasneurva;~: sciplinarnih nauka 40/о : I .. ostalih . 2•/е. 
rije u Beogradu), pocasnom " , " . . .. · . . , . 

Sekeija ;.Astronomska dru~tva.. ..;.. nastavak; P.redsedavao је . pror;:. dr Jloiif1ar 
Jovanovic. . .. 

v~lteт ·. Vtah је · predstavio A.stro
nomsko drustvo ... oton Kucera«· iz Za
greba u tt·idese~oj . ,godini njegovog 
postojl!~ja. Drus~vo_ је osnovano З. 10. 
1954. g()dine pod 1menom Astr:onom
sko drustvo Hrvatske ... oton Kucera«_. 
Melfu njegovim osnivacima . bil_i ~!Ј ·· ~ 
dr Slavko · Rozgaj, Zlatko Br1tv1c 1 
Vlaho Kuceta. 

t>rust'vo је 1961, godine dobilo · : s~
larnu opset·vatoriju, koja ni dana~ ш
је kompletirana. Dat је pregle~ .tzd,a: 
vacke i · posmatracke akt1vnost1; kao 1 
drugih . akcija koje su izvrsili clano
vi Drustva, (Autor nije · prisustvovaQ 
Konferenciji) . · 

. . Milan DimЦтijevic. i Ateksan<Uir. rf~miC· u dva . saop~tenja osv~tlili su -po
P.Ularizators~i rad prof. dr RadQvцna 
rianЊi (1893-1979). Ovaj veliki zц
ljuЬljenik u nebo od 19513. do .L973. 
godine . u у ASION~ ј~. objavio. 33 clan~ 
ka· i 103 notice i 4 pr1kaza ~щiga. - ~9-
aџtcr efemerida Ьiо је ·В puta · · ~i~v~:
staj . м . . Dimitr:ijevica). А. T9m1c зе 
dao prikaz tematskih predavanja ~ 

192 predavanja · - koja је · ptof~srir 
Danic odrzao na . vise· mesta; kao 1: 14 
kurseva koje је odrzao ~а Narodn~J 
opservatoriji za, ljuЬitelje ·' .astronom1-
~ . -

Zivojin Сиtит, poznati ,populariza
.tor. astronomije. iz NO.vog Sad·a, govo" 
rio је о posleratnoj pQpџlariza~iji. ~s
tronomije u · Vojvodini .. kroz . . razll~tte 
zgode. On licno odrzao .је . ~~ stottne 
razli~itih j>re~avanja u . okv1ru . novq .: 
sadske podruznice Лstronomskog . dr.u~ 
~tva ·. »Ru~er BoAkovic .. , · na. razlic~tн11 
radnickiin i narodnim univerzitettma, 
kao i . u okviru Astronomskog drustv~ 
»Novi Sad« koje · је : Qsnovatю . . 19'74. 
godine: Na 'kraJu se osvriiU(I i n~ vi
segodisnje nap(lre za podizanjem Na~ 
rodne . . opservatorije u NoVOJl\ sadu; 
l.irbanisti su· predv~deli njenu , ,~radnju 
u novoпi delu grada. . .. 

о ,nabavci delova i ,. pravljenju , te
leskopa ••Otvej"'; koji : је . prof.esor: : R~" 
dovan Danic : poklonio · .. DrиStvU: ~ govo• 
rio је Ateksa.ndaт Tomtc. -(Rad Је . оЬ.~ 
. i_avHen ,u VASIQNI .. br. 2/~le&4t. :· ~ ;~,.. 

., 
-~ 
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1 dan, navece . . Poseta Astronomskoj opservatoriji. 

Navece је ucesnicima prireden topao pt·ijem na Astronomskoj opservato
riji u Beogradu. Као dobri domacini goste su sledecim recima pozdravili: 

. !'fiodrag Mitrovic, direktor Astronomske opservatorije. 

»Dтиgатiсе i dтиgovi, иcesnici VII nacionalлe konfeтencije astтonoma Jиgo
slavije, dтagi nasi gosti, sa .izиzetnim zadovoljstvom vas pozd1·avljam и ime тadnih 
ljщ:li Astтonomske opseтvatoтije i ц svoje lirno irne. 

,· . Poseblto .mi је dтago· sto је sa .nama veceтas dт Paskal Sotiтovski, pтedstav
nik Paтiske opservatoтije, zatim dт :laтko Dadic, pтedsednik Nacionatnog komi
teta za astтonomijи, nase kolege iz LjиЬljane, ·Zagтeba, Saтajeva, Skoplja, Novog . 
Sada, Риlе i dтиgih gтadova. 

U ime Astтonomske opseтvatoтije i и S1JOje licno ime cestitam Astтonom.." 
s/com· dтиstvЏ »Rиdет BoskoviC<< 50 godina иspesnog таdа sa zetjom da i ша;е 
uspes1щ saтadujemo. . ·. . . . .. . .. 

. Isto .. tako, zetim da odam pтiznanje Astтonomskom dтиstvи »Rudeт . Bosko-
·v.ic« na ideji i oтganizaciji VII nacionalne konfeтгncije zajedno sa Dтиstvom astтo
noma SтЪi}е. koja је posvecena . istoтiji astтonomije. Deo te bogate· istoтije cini i 
s,k,oтo . stogodisnji таd . AstT01J.Omske !)pseтvatoтije и Beogradи. Zato nат је dтago 
#о . ~е . progтamom VII nacional.~f! kOnfeтencije pтedvidena ova poseta. 
. .. Zeleo Ъih da ovo nase dтuzenje tokom Konfeтencije i ova poseta Astтonom~ 
skoj opseтvatoтiji Ъиdи · podstтek za jos veeu saтadnjи astтonoma i astronomskih 
institиcija и Jиgoslaviji. . 

·· · . Astтonomska .. opseтvatoтija sa svojim naиcnQ-istтazivackim kadтom, .instти
ment\ma, . ЪiЬliotekom i dтиgim . sтedstvima је otvoтena i spтemna za тazvoj te 
saтadnje. йvala.« . 

i dr Sofija Sadza~ov, predsednik Dru~tva astronoma SrЬije. 

Driigi dтugovi i dтuga1'ice, · tast mi је pozdraviti vas . и. ime Dтustva astтo~ 
noma SтЪiје i · pozeleti иspeha ·· и таdи na роlји тazvitka astтo.nomske nauke 
kdd nаэ. ' . . .. . . . . 
··.. . .- DuZnost ·mi је kao predsedn~ku DruStva . astтonoma .STbije, .da · pOzovem :па 
zajednickи akcijи kod pтosvetnih oтgana и nasoj RepuЫtci za иvodenje astтono
mije kao obaveznog pтedmeta и pojedine smeтove иsmeтenog obтazovanja, kao i 
astтonomski.h sadтzaja. ·и sтodne nauke. :letimoc 11as posetiti· .da se ·и ·pedagoskim 
akademijama ne izu~ava astтonomija kao nastavni pтedmet, sto govoтi da se astтo
nomski sadтza,ji, koji sи .pтedvideni .nastavnim planom i pтogтamom ne izvode i 
рт.еdаји и~enicima kvaЩetn!J, kako to zahteva sadasnji · тazvoj ove naиke. 

.. Cиli smo i . и saopstenjima na VII nacionalnoj konfeтenciji ovih dana о zna-
cajџ a$tтoriomije ЈА. · dana§njoj . ЪотЪi za naurn1t slikи sveta, и kojoj s"e sve jasnije 
рстtа,vа,ји pтeimиc$tva- di;alekticko-mateтijalistickog pogleda sto ima neizmeтan ide
o/psko-v_aspitni znacaj. Astтonomija . је и stanju, vise no i jedna dтиgа naиka, da 
иcenikи na ocigledan na~in .otkтije zakone evolиcije и pтiтodi i da ih poveze sa 
evotиcijom coveka i dтuStva. 

Astтonomija svojim kosmogoni~nim delom ртиzа najbogatiji mateтijat · da 
se kod novih geneтacfja ·иtти poslednji tтagovi ртеdтаsиdа, pтaznoveтja i misticiz
nщ, .Qn.a . иcenika naoтиzava znanjem ko;e се ти kasnije Ъiti. potтebno и kиttuт-
nom -uzdizanjи. · · · 

Pтakti6ti znacaj astтonomije ogleda se и njenoj pтimeni и savтemenoj . kaт
togтafiji, geodeziji, · geofizici, . pтekomoтskoj i vazdusnoj plovidЪi, stиzЪi odтediva
nja ·i pтenosenja ta,cnog vтemena, katendaтskom i hтonoloskom тarunanjи, istтazi-" 
vanjil.· тudnog i petтolejskog bogatstva и Zemaljinoj koтi itd. Astтonomiji se kao 
nasta.vnom pтedmetu · . odиvek poklanjala, а osoЪito danas poklanja velika paznja. 

.' ..-: : ·Zato pтedlazem" da sve svoje snage usmeтimo ka иjedinjenjи; zajednicki 
smo . jati· i' иbedtjivijio .и svojim zahtevima i teznja11W.. .. 
., :. ..,; · ~etim'. vam јо§ . jednom' '.риnо:. иspeha и ti~nom usat,тsavanjи и astтonomiji, 
kat>: i: :и' .zajedni~kom.: тesa'lianju : pтoblema koji stoje ispтed·. svih astтononщ, а · me.dи 
nji'l'n(f', .. je> poт.ed· . potozaja 'astтonomije и osnovnom, sтednjem i : visokom ' obtazva
njи::i : n-abavka i ·.postavljanje savтemenog instтиmentaтija и Jugoslaviji . 
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Zatim је dr Dor4e Teleki upoznao ucesnike Konferencije sa istorijom, ra
dom i narednim zadacima Astronomske opservatorije. 

Posle zakuske ucesnici su razgledali neke od paviljona ove na~e velike as
tt·onomske institucije. 

11 dan, pre podne. Sekcija »Starija istorija... Predsedavao је pror. dr Branislav 
Sevarlic. 

Ро recima Dтagana Jakimovskog do
prinos njegovog rada svodi se na po
stavljanje pitanja: Kada је nastala 2-
stronomija? (ne kao zvanicna nauka) 
i Kojim putem treba prici ovome pro
Ьlcmu? ProЬlem treba da re~i istori
ja astronomije specificnim pristupom 
koji uzima u obzir mitol~ko-astro
nomski habltus koji imamo sa kultur
nim nasledem. 

Матјаn Nikolovski tvrdi da su u 
Staroj Grckoj i helenistickom periodu 
kosmologija i kosmogonija blli shva
ceni kao: 

1. zanat (umetnost), gde је vasiona 
shvacena kao ne~to sto postoji ро se
bl (van i nezavisno od coveka). Kako 
na coveka ne deluje prapoeetak i raz
voj vasione to је za obja5njenje co
veka potrebno uvodenje mnogih bogo
va. Predstavnik је Tales. 

2. sudblna, gde је smatrano da po
stoji jedinstvo coveka i sveta, gde 
prapocetak ima direktni uticaj na co'
vekov zivot i smrt i gde se oni obja
~njavaju jedno drugim. Tu bogovi 

imaju zanemarljiv uticaj na ljude. 
Predstavnici ovog shvatanja u heleni
stickom pet·iodu su iz Epikur0ve i 
Stojicke skole i misticar Plotin. 

Milutin Tadic је prikazao tri rimska 
suncana sata nadena u na~oj zemlji --:
u Sirmijumu (Sremska Mitrovica), Sa
Joni (kod Splita) i Metulumu (kod Jo
sipdola), а zatim је dao uputstva za 
t•ekonstrukciju antickih ·sun<!anih ca
sovnika. Naveo је razlike izmedu da
nasnjih i antickih suncanih casovnika 
(pokazivac senke kod dana5njih 'sato~ 
va је paralelan Zemljinoj osi, а ne
kad је blo normalan itd.), а zatim је 
gore pomenute satove svrstao u Vitru
vijeve tipove suncanih satova (Marko 
Polije Vitruvije, rimski arhitekta iz 1 
veka nase ere). 

Povodom 400 godina od zavr5etka 
dvorca astronomije Stejnborga Мiто 
Beric је govorio о zivotu i radu naj
veceg astro·noma predteleskopske ·ere 
- Tiha Brahea. Rad се blti objavi]Em 
u VASIONI. . 

Sekclja »Starija . istorija"' - nastavak. Predsedavao је prof. dr Zlvojln Culum'. 

Jaтoslav Fтancisti је prvi obradio as
tronomski deo prvog toma knjige 
»Panonsko-Mezijski Dunav ... , koju је 
1726. godine · u 6 tomova objavio bo
lonjski grof Luidi (Alojzije) Ferdinand 
Marsilji. U vreme Austro-turskog ra
ta Marsilji је kao pukovnik austrij
ske vojske u casovima odmora vrsio 
merenja prenosnim teleskopom i kva
drantom, koji su mu kao kartografu 
sluzili za odredivanje sirine i duzine. 
Analizirana su posmatranja Meseca, 
Jupiterovih satelita i odredivanja vi
sine nebeskih tela koje је Marsilji vr
sio sa pet mesta u Vojvodini . Autor 
је utvrdio dana5nje polozaje nekada
snjih posmatrackih mesta. 

Nenad Jankovic је dao prikaz dva 
rada istoricara i teologa Jovana Ra
jica. Rad »Kratko rukovodstvo pozna
niju zemjovodnogo kruga... је udZbe
nik geografije koji је Rajic napisao 
ро ugledu na knjige »latinskih i ne-

mackih« autora kao profesor gimha . 
zije u Sremskim Karlovcima 1762. go
dine. 

Drugi rad је spis »О kometah · i 
svojstvjah tjeze ... , govori о kometi iz 
1769. godine, koju је Jicno posmatrao 
(rad је objavljen u V ASIONI br. 1 1 
2/1984) . 

Zaтko Dadic је u radu о astronom
skim tekstovima na narodnom jeziku 
u Hrvatskoj do 18. veka pomenuo sle
decih sest tekstova. 

,.·Lucidar« predstavlja enciklopedi
ju razlicitih znanja, . preveden је sa 
ceskog - ot•iginal је . na nemackom. 
Odstupanja od originala su dobar . -in
dikator tada5njeg shvatanja geocent
rizma i upli\ra crkve. U senjskom »Ко~ 
rizmenjaku... iz 1508. u recenici. da se 
Hrist nalazi medu svojim ucenicima 
»ро sredi kao Sunce medu planetam~"' 
autor vidi . refleks ferarske . . Gvarinove 
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!kole; .koja ј·е obnavljajuCi anticka gle
dista uticala i na samog Kopernika. 
ОЬа teksta pisana su glagoljicom. 

»Latinsko-ilirski recnik« Belosten
ca iz 17 veka, poput sliCnih knjiga u 
Evropi toga vremena, zastupa geocen
trizam i ne razlikuje astronomiju od 
astrologije .. Tu su i tri kompletna spi
sa na· narodnom jeziku iz 18 veka, 
koja se uglavnom odnose па astrolo
giju. То su ,.,.Knjige mnogo lipe ј ko- , 
1·isne« · Ivana · Maut·ovica, »Spisanije 
zvjetdoznanskog navuka« astronoma 
Regiomontanusa (prevod Fl"anje Kose
dnara) i · »Govorenje od astrologije«, 
nepoznatog autora. 

Eтnest Stipanic је govorio о radu »О 
пajskorijem prehodu Danice pt·eko 
Suncevog kola« profesora kotorske gi
mnazije Ivana Mil~evica (1850, Vene
tija - · 1877, Kotor) koji predstavlja i 
prvi tekst na ·srpskohrvatskom jeziku 
о pt·elazu Venere. Pri tome је izneo 
i blogt·afiju autora, poznatog borca za 
jugoslovensku ide]u. Napomenuo је da 
је Ruder Boskovic prvi od na~ih as
tronoma napisao raspravu о prelazu 
Venere na engleskom jeziku pov_odom 
njenog prelaza od 5. juna 1761, i da је 
brat qd _strica · Ivana Mil~evica, rim
ski astronom Ilija Milosevic (1847-
...:....-1919) pi~ao takode о istom prelazu 
od 9. decembt·a 1874. na italijanskom. 

Ivica Maтtinovic prikazao је bele~ke 
sa predavanja iz astronomije (praktic
ne) Rui>era Boskovica, koje је na~inio 
pitomac rimskog Kolegijuma Duzepe 
Romano, skolske 17·54/55. Rukopis se na
lazi u Ceпtralnoj ЫЬliotecj »Vjtorio 
Emanuele« u Rimu. Pisan је na latin-
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skom jeziku. Ima 204 strane + 4 ta
bele astt·onomije i 13 stranica aritme
tike drugog profesora. Autor је dao 
ЫЬliografski prikaz, istorjjski kon
tekst i moguce pravce istrazivaпja ru-
kopis_a. . 

Bozidaт Jovanovic је govorio о zivo
tu i radu monaha Julijana Cokora, ko
ji је kao up1·avnik Mitropolijsko-gi
mnazijsk~ tipografije u Sremskim Kar
lovcima uredio ј izdao "Mesecoslov 
vseh · svjatih za 1860. i Hl61. godinu. 
Iz kalendara za 1861. godinu vidi se· 
da је posmatt·ao pomracenje Sunca od 
6. jula 1860, koje је predvideo u ka
lendaru za 1860. godinu. 

lmao је privatnu opservatoriju u 
zgradi tipografije, posmatrao је svo
jim teleskopom i sa zvonika crkve. U 
Somboru је projektovao dva suncana 
sata. · 
Stalno aktuelna p1·oЫematika kalen
dara u pt·avoslavnim zemljama an
gazovala је vi~e naucnika u Srblji . 
Nenad Jankovic је u svom radu po
lazeci od E>orda Stanojeyica, Milana 
Nedeljkovica, Maksima Trpkovica ... 
dosao do naseg vremena, do Du5ana 
Slavica. lstakao је odnos crkve prema 
kalendaru tokom vremena, zatim bor
bu Srpske crkve u Austro-Ugarskoj 
pt·otiv prihvatanja gregorijanskog ka
lendara i rad Maksima Trpkovica 
(1864-1924), ёiji је kalendar uz malu 
modifikaciju Milankovic prikazao щ1 
Svepravoslavnom kongresu u Carigt·a
du 1923. godine. lako је tom prilikom 
kalendar prihvacen, nije ga koristila 
niti ga danas koristi i jedna _pomesna 
pravoslavna crkva. 

11 dan, posle pщlne. Sekcija »'Starija istorija« - nastavak. Predsedavala је 
d-:o Jelena Milogradov-ТUrin. 

Georgije Popovic је prikazao astro
riomski sadt·~aj raritetnog »Recnika«, 
Nemca, ilirofila, Jozefa Kucbeka. Kuc
bek је Recnik izdao о svom trosku u 
Becu 1791. Posvetio ga је Ilirskom 
dvorskom kancelaru. Pisan је goti
com ј · staroslovenskim slovima. Ima 
300 stranica. . 

Recnik ima dva dela. 1 deo, nema
cko-ilirski, ima 21000 reci, а 11 deo, 
slavenoserbsko-nemacki, 11 000 reci. 
Analizom stotinak astt·onomskih reci 
konstatovao . је da је na5a tadasnja 
astronomska terminologija blla · mno
go manje · internacionalizovana (mese
coslov ....-.. ka!endar, Utrenaja, Danica 
- Venera, zvezdozakonije, zvezdocet
naja щiuka - . astronomija ... ) i da је 

Recnik dob1-a osnova za sagledavaпje 
astronomskih znanja tog vremiшa. 

Vladan Celebonovic је prikazao pis
mo Laplasove unuke Fizou koje је na
deno uz komplet sabranih dela (6 
knjiga) njenog dede, koji se nalazi 
na Narodnoj opservatoriji Drustva. 
Knjige је u Klermon Feranu kupio 
osnivac· na5eg Dt·иStva E>orde Nikolic 
za vreme svog skolovanja u Francus
koj. Autor navodi Laplasove potomke 
koji su objavili ovo drugo izdanje 
Laplasovih dela 1879-84. 

BoZidaт Jovanovic·je naveo preko dva
deset popularizatora astronomije u 
Vojvodini do 1941. godine. Роеео је 
sa Zahal'ijem Orfelinom i njegovim 
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»Vecnim kalendat·om .. ·" u kome se 
niilazi zabelezena. pojava polarne sve
tlosti nad Sremskim KarlovGi~a, 7. 
januara 1770. i Pavlom Kengelecem 
koji је svoje »Jesteslosovije . . ... iz~ 
dao u Бudimu 1811, а zavr§io sa Mi
lanom Nedeljkovicem, profesorom iz 
Karlovaca, koji је dake izvodio na 
Magarcev Бreg da Ьi 1910. godine po
smatt·ali Нalejevu .kometu. · 

Ateksandaт Pavtovic је govorio о zi
votu i radu na.Seg prvog astrofizi
cara Dorda Stanojevica (1858, Nego
tin - 1921, Pariz). Бiо је profesor fi
zike u .Vojnoj akademiji, direktor As
tronomske opservatorije i rektor Uni
verziteta u Бeogradu. Docekao је Ni
kolu Teslu 1892. u Beogradu, а blo је 
domacin i Мihajlu ·Pupinu . . Radio је 
na elektrifikaciji Srblje - podigв,o је 
hidrocentrale kod Uzica i Leskovca. 

Autor se posebno osvrnuo na Sta
nojeviceve · doprinose fotografskoj teo
riji . . Ori је kao saradnik cuvenog as
tronoma :Zila :Zansena u Medonu 1886. 
stojecim talasima pokusao da objasпi 
fotografijom otkrivene »fotograf-;1: ·~ 
mreze«. Prisutnima је dao na razgle · 
danje cetiri kolodijumska dijapoziti
va Meseca i Sunca na plocama 40 х 40 
ст sa Pariske opservatorije (autor ih 
је doblo od Zlate Stanojevic) . · 

Iz rukopisa seste knjige »Eksperi
mentalne .fizike<< (prve dve stampane 
~u 1902) vidi se da је Stanojevic · prvi 
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povezao fenomen naknadnih slika ·.sa: 
kinematografijom - . to је prva senzi;
bilisticka teorija filma. 

Rad Vojislava Gledica odnosi se na 
stanje astronomije u Crnoj. Gori u pro
slom veku. Pomenuto је nekoliko e.a.
sopisa i almanaha u kojima se na · po
pularan nacin pisalo о astronoщiji. 
Dat је роsеЬап osvrt· na »astronom
ski« rad vladike Petra 11 . Petrovica 
Njegosa. Da је Njegos pratio zblvanjq 
u ~stronomiji vidi. se iz njegove »Бi
ljeznice« . u kojoj se nalaze podaci о 
pomracenj_ima, duzini zvezdanog dana., 
tropskoj godini, dimenzijama Zem
lje ... Istaknuta је njegova »Luca mi
krokozma« u kojoj veliki pesnik go
vori о vasioni i njenom nastanku џа 
filozofsko-poetski . nacin. (Autor је Ьiо 
odsџtan) . · ' · . . . · . · .. 

Ves11a Tтajkovska је izloZil~ dva 
kratka r.ada. U prvome ј.е Ц;iglasil;i 
da su . u · nasoj sredini kalendari Ьili 
prvi astronomski informatori .. · Zatim 
је pomenula nekoliko kalendarskih re
ci koje se danas ne u):юtreЬljavaju ·ш 
se manje koriste. 

U drugom . radu Veselka Trajkovska 
osvrn:ula se na predlog .iz 1837, (ob
javljen је u ·,..serbskom narodnom li
stu«, Pesta) nepoznatog autora, da 
Srbl podignu spomenik Nikoli }{oper
niku »jer svetli zraci veeite slave _ nje~ 
gove na сео slavenski rod odavno pa-
daju«.. · · 

Sekclja ,..Nova istorija«, Predsedavao је dr Mllan Dimitrijevic. 

Izlaganje priloga о metodologiji ra
da MiJutina Milankovica Bo~idaт Po
povic је zavrsio zakljuckom da је Mi
lutin Мilankovic u svojim radovima, 
pored toga sto је isao od opsteg ka 
pojedinacnom i od uzroka ka posledi
ci, znao da »majstorskim« razdvaja
njem ukljuci sustinske иzroke i da 
cineci ,..virtuozne aproksimacije.c do
de do resenja. 

Izlaganje је ilustrovano analizom 
dugogodisnjeg sistematskog rada Mi
lankovica na proЬlemи osиncavanja Ze
mlje. (rad је referisan III dana pre 
p;1uze и sekciji »Razvoi pojedinih o
Ьlasti . astronomije«.) 

Goтan Ivanisevic govorio је о jed
nom od na.Sih najaktivnijih astronoma 
pre rata, prof. dr Stjepanu Mohorovi
cicи. ·Veci deo rada odnosi se na nje~ 
govo aџgazovanje oko ' casopisa SA
TURN u kome је objavio 104 clanka 

(clan Drustva postao је 1936) i na 
t-ad и njegovoj Privatnoj postaji ·za 
kozmiёku fizikи u Zagrebu. Ро godi~ 
nama је pomenuta njegova posma~
racka aktivnost. Deo posmtaranja vr
sio је i sa Nadblskupske zvezdarnice 
u Zagrebti (refraktor sa objektivom 
preёnika 15,5 cm) , 

МШса Mv.~ijevic prikazala је tri ra
da iz istorije .щ.tronomije akademika 
Vojislava Miskovica (1892-1976); ina
ce pocasnog ёlana Astronomskog dru- 
stva >+Ruder Бoskovic« . 

U pitanjи su monografije .о · Kep
leru iz 1972 (u kojoj su pomenuti os
nivaci moderne astronomije.· ,....,. uz· Ке:.,· 
plera su to »pionirsko sazvezde.c cini .:.. 
li Kopernik, Brahe, Galilej i Njutn), 
Hiparhu - ,..prvom . pravom· .:osnivaёu 
nauke о vasioni«. i »Hronologija . as-. 
tronomskih tekovina« u dve knjige · (1 
tom odnosi se. na - 4712 do 1700, а 
П na peri od izmedu . 1701 do 1900) .. . 

' 1 
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. :.· -f>ore :Cenev је izneo: rezultate ·astro
-etn0lo5kih . ispitivanja sprovedenih ' 
1982. godine и jugozapadnoj Makedo
niji· {dve ekipe su оЬШе 30 sela i is
pitale · ·2()0 ljudi). Tom prilikom је ko~ 
riscen upitnik sa 130 pitanja, koja su 
se odпosila na astronomske i meteoro-
loske pojav.e. ., . ·· ·,_ 

Rad sadrzi desetak podgt·upa --' 
Suџce, Mesec, pomracenja, zvezde i 
sazvezda, meteori, komete, Kumova 
Slama, Zemlj.a, nastanak i · kraj sve
ta; . 
: · Zbog·. ogranicenog · vt·emena (15 mi

nuta)" autщ· је fragmentarno izneo· re
zultate. Culo se da · zvezdu .· Бetelgez 
narod naziva Orac, · da se Sёtzvezda 
Ralica, Krst' i Svt·dlo . poklapaju sa 
Orionom, Delfinom i Labudom; da · su 
пa·rodna .. imena za februar, juni · i juli' 
see\{o, crvenik i zetvar; .·da se . hrisca
nima lo§e pisalo za · vreme pomrace
njз. . Sunca (Mesec је simbol Turaka:) 
.. . i da · Се : lt-r aj uskoro, · · jer · је Hrist 
rekao da . ce·' svet skoncati hiljadu i. : . 
godine. · 

. Goтan IvaniSevic је jz1ozio rad »Pro
Ьlem treceg tijela u Aigolovom susta-

11 dan цvеёе. Veё.era u Skadarliji. 
' . 
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':'u u ~iz~н·tac(j i Slavka Rozgaja«,· koji 
1е na6nю u saradnji · sa Kre!imiiom 
Pavlovskim. 

Iz prvog 'dela . disertacij~ vicli se 
da Rozgajevi t·acuni govore da Algo
lov sistem nema ·trecu. komponentu: 
Ovom njegovom zakljuёku idu и pri'
log najnovije analize (1970) posmatrac
kih . podataka. Drugi deo diserta:cije 
bavi se analizom spektroskopskih pQ~. 
dataka . i govori da se s obziroш n:.1' 
tacnost .merenja proЬlem ne moz'<! re 
siti definitivno. Doktorat је ina:!e je
dini naucni rad ovog poznatog popu
larizatora astronomije. 

Bozidaт Jov anovic saopstava о radu 
»Keplei: је boravio na teritoriji Ju
~oslavije« , da је protestant Kepler· ро- • 
~1е verskih nemira u Stajerskoj bora
lio jedan mesec ч mestu Pe'lanjci (na 
Muri) · na· .imanju poro'dic ~ Nadazdi, 
S obzirom da Се .Se Za 14 godina na
vrsiti 400 godina od njegovog rodenja 
autor је predlozio da se to na neki 
naёin naznaёi u mestu Kepler'ovog u~ 
tocista. (Rad је prijavljen za vreme 
rada Konferencije) . 

· , .; · Deo иcesnika u veёe.rnjim ёasovima posetio је Skadarliju. Zajednicka vecera 
је. Ьila u ,.zlatnom bokalu«. 

III· · dan pre podli~. Sekcija ;.цazvoj · pojedinih oblasti astronomije«, Predsedavao 
је d.r Paskal Sotirovski. · 

· f>orl1e Teleki је izlozio rad о i:azvo
jli zrianja о astronomskoj r·~lrakciji. 
raden zajeЏno s~ Olgom Atanackovic. 
Izl6zen је и tii dela: · 

1·. dat је istorijski pregled. Pome
nuti su_ Бrahe, Kepler, Kasini, Bt·edli, 
Бesel, Gilden, . . : · 

2. Koristeci metode naukometrije 
(nauke • о riauci) utvrden је : · 

а) rast informacija о astronomsko~ 
refrakciji. Ро decenijanta Је razvrsta
no ·. 1019 radova. Бrој radova se stal
no u.vecava. Dok se u periodu od 1670 . 
do . .. 1829.. njihov broj udvostruёavao 
na .i03 . godine, u periodu od 1945. do 
19.80. .udvos·trucavan је sv·akih 7 go-
dina.. · · · · 

.. Ь) rast tacnosti podataka · и t·efrak
cionim taЬlicama . Rast је i ovde evi
~entan, ali u nase · vreme.:."ilije bur.an 

k i10 ranije. Taёnost Бraheovih posщa
tranja је 60", Keplerovih 15", Kasini
je.vih 2"; Bredlijevih 1", а danas u 
najboljem sluёaju iznosi 0,1". · 

3. Iz uporedenja razvoja astrci"nom~ · 
ske refrakcije i fundamentalne astro
nomije (za indikatore је uzet broj ka
taloga i njihova tacnost) vi.!!i se d<. 
se tacnost refrakcijskih ta:Ьlic .. , udv<\
strucuje u zadnjih 100 g"dina na 57 
godina, а taёnost polozaja u zvezda
nim katalozima na 41 godinu. Ovo 
govori da prepreke u obracunu re'frak-' 
cijskih (i uop§te atmosferskih) utica
ja na astrometrijska merenja ogra:fii
cavaju razvoj zemaljske ast~ometГije. 

Rad Jelene Milogradov-Tv.rin · pro~ 
izasao је iz njene doktorske teze iz 
radio-astronomije:. Ona је iz svojih 
posmatranja radio: neba obavljenih na 
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Dzodt·el Benku, 1967. godine na 38 MHz 
i posmatranja Polini-Tota i SejkSafta 
na 408 МНz, iz 1962. godine, napravila 
kartu вpektralnih indeksa. Njen rad је 
pokazao da је karta spektralnih in
deksa engleskog radio-astronoma А. 'н:. 
Brajdla, iz 1967, na kljucnom mestu 
drukcija. Naime, u najmanje intenziv
nom delu radio neba (u oЬlasti Malog 
Lava - sazvez~a u Ьlizini severnog 
galaktickog · pola) spektralni indeks је 
nizak, _dok је Brajdlov visok. Nanovo 
obra~ujuci Brajdlove podatke (imao је 
tri u·cestanosti) ona је na§la njegovu 
gre~ku. 

Kako је ро visokom spektralnom 
indeksu zaklju<!eno da na§a galaksija 
ima radio-halo od visokoenergetskih 

• elektrona, njen rad opovrgava posto
janje elektronskog galakti<!kog haloa. 

Brarrista.v .S.evartic dao је kratki hro
nolo§ki pregled dostignuca mlade ra
dio-astronomske nauke. IZlaganje је 
Ыlо podeljeno na preglede ispitivanja 
radio zracenja: ISunca, planeta, galak
sija i galakti<!kih · objekata (radio-ga
laksije, kvazari). Zaklju<!io је da se 
za svega 50 godina u radio-astrono
miji bezmalo uradilo kao u opti<!koj 
astronomiji u njenih poslednjih 300 
godina. 

Goran Ivani§evic је najpre izlozio 
kratku blografiju §vedskog astronoma 
Knuta Lundmarka, а zatim se osvr
nuo na njegove doprinose vangalak
ti<!koj astronomiji izme~u 1919. i 1946. 
godine. 

Lundmark је · jedan od prvih as
tronoma koji је tvrdio da se spiral
ne g;,ilaksije nalaze van Мle<!nogPuta 
i da postoji pomeranje spektralnih li
nija . ka crvenom delu u njihovim 
spektrima. Iste, 1926. godine kada је 
НаЬl objavio svoju cuvenu klasifika
ciju galaksija Lundmark је galaksije 
klasifikovao u 4 grupe: anomalnu, 

loptastu, Magelanovu i spiralnu. НаЬl 
је tvrdio da је Lundmark plagirao 
njegovu klasifikaciju. Prvi је uveo 
pojam metagalaksije (odnosi se na sve 
galaksije koje se vide), pravio "је ka
taloge magli<!astih objekat itd . . 

Boris Franusic је izneo niфnteresant
nije delove oЫmnog rada; koji . pred
stavlja povesnicu astronomske· naviga
cije. Pomenuti su Hiparh; El Batani, 
Toledske i Alfosinske tablice, .' prve 
stampane efemeride Regiomontanusa 
koje su koristili najveei . moreplovci 
sveta (Kolumbo, de Gama i dt·.), . а' za• 
tim Parisku i Grini<!ku opservatoriju 
koje su podignute kako iz astronom
skih tako i nautickih razloga. 

. Pomenuti su »Poznavanje vreme
na-« (Conaissance de temps), Britanski 
i ameri<!ki nauti<!ki godisnjaci i go
disnjice: ove godine se navrsava , :100 
godina ·od kako је u Va§ingtonu Gri
ni<!ki meridijan progla§en po<!etnim i 
150 godina od · kako је Britanski· na
uti<!ki almanah prvi put uveo taЬlice 
koje su korigovale izmerenu visinu 
Severnja<!e (odnosno geografske iiir1-· 
ne). 

Posebno је prikazan na§ >+Nauticki 
godisnjak« koji su zajedno (za 1934. 
godiriu) · priredili .· Astronomska opsei~ 
vatorija (I deo, efemeride· V. Mi§ko
.vic) i Hidrografski institut iz Splita 
(II deo, Uputstva - urednik Marde
sic), tako da se ove godine navrsilo 
50 godina od njegovog prvog §tampa
nja. Posle II svetskog rata >+Nauticki 
godisnjak.. ra~en _је u prvo . vreme u 
Astronomsko-numeri<!kom institutu 
SANU, а zatim ga је radila i t•adi As
tronomska sekcija Hidrografsk~;>g , in-
stituta, . . . 

U savremenu navigacijsku. prakSIJ 
u5li su racunari. Jedan od njih daje 
polozaje nebeskih tela do 210Q. go
dine sa ta<!no§cu · od desetine minute. 

Sekclja »Razvoj pojedlnlh oЬlastl astronomlje... Predsedavao је prof. dr Boiidar 
Popovic. 

Dttsan Slavic dao је pregled tacnosti 
70 solarnih kalendara. Posebno se os
vrnuo na one kalendare kod kojih · је, 
pored brige da pr"osecna kalendarska 
godina bude sto Ьlize prose<!noj trop
skoj, v~eno racuna da odstupanje 
pocetka ovih godina bude §to manje: 

Uzimajuci u obzir periodi<!ne gres
ke na§ao је da је za na§e vreme ·naj-

tacniji Hajamov kalendar iz 1074: · go-· 
dine cija је ukupna varijacija poeet~ 
ka godine izncisi 1,21 dan (idealno је 
1). Mnogo vece varijacije imaju . gre-
gorijanski kalendar - 2,44 (iz 1576. 
godine), а od .. na§ih« Trpkovicev (Mi
lankovicev) - 2,60 (1900), Stanojevi
cev - 3,25 (1908) i Miskovicev - 3,27 
(§to znaci da prolecna ravnodnevnica 
pada u 4 dапа, 1965) . 

Sam autor је kot·ekcijom ldelsщщ- · ·' ··. 
vog kalendara, odnosno koristeci svo-
j.e · interkalaciono ._pravilo doblo· kцlen-:· · · 
dar sa varijacijoщ- -od samo Џ~~. dana. 
То је danas na.jtacn_iji ,.kal~ndar. . ~- . 

DuJan Slavic se na slican nacin · u 
drugom radu osvrnllo· -na ::66 lunarnih 
kalendara koristeci istu :.metodologiju 
pokazao је .dii sц u tim kalendarima . 
naj<!esce upotreЬljavana "" .; takva ·. inter• 
kalaciona pravila (odreduje raspored 
meseci od 30 i 29 dana), koja gre§ku 
(razliku izm~u pocetka lunarnog ka
lendara i !l()Vog щеsеса) u :: najvecem · · 
bt·oju . slucajeva ·· ne · mogu ·. sаЬШ ni ·· ·u 
4 -d·ana. · -' ·' ··· 

· -lomejevog sa , 1048 · zv.ezda ' (:polotaji ·-za 
ekvinokcij 138. g.), Hevelijevog; . ko]i 
prv~ S(ldrzi . i .- zvezde ciji su · polozaji 
.odredeni · telesk;apom; '· • Fiemsti(iov~g, i~ 

. . 1690. godine, . /!ija је sredt:tja . gre5ka 
l}ekoliko lu<!nili sektщdi, Atiasa .se~ 
~er.t:~Qg neba . . (BD · _ k~taloga) .. iz ' 1QB3.: 
godiri~. koji _ sщirzl.' .:. pqlo~aje , ~~4188 
zvezda, do tzv. FK kataloga ' - dovi·~ 
-senje FK 5 ol!ekuje s~ ·U ·. nart;!dnoj go-
dini. · 

Dat је i ·kratak osvrt ·: n-a ··zvezdane 
kataloge rac1ene kod nas. 

. · ~ \Prugi zajec;Inicki x:ad Miodf~~· ·_pei·; 
. Ci6.a i . SоЩе . Sadzakov џ}{azuje · р.~ 
znal!aj oф:eФvlinja pQ!o.zajl't "zyeztla , Ч 

: · Na : krajti је naveo svoj ciklus :ud Ьlizini .radi<! . izvora. ·: д~d-~ је : izlqZ,io 
49 meseci i svoje interkalaciono pta"· Miodrag Dal!ic. · · · · · · 
vilo (26 meseci ima 30 :dana, tako ;da .. · · u . ~~iju ·. utvrфyan:iil . _ · :,;~psq{u~nog~ 
njegov Iunarni kalendar; niфa<!niiHlo . kr~taпia фје~аtа . nме' gaJa~sij~, tre.~ 
sada, ima: ·varijaciju od svega 1,51 dan : : .: Ьа . haciniti inercij!lJDi. lч>p~dii"џш~n.'j 
{Varijacija ' -vrlo dobrog · arapskog ·ka- s~steф .. zц njegove r~pj:!re · 1Ј · pi>slednje 
lendara izпosi 2,27 dana}. · · vreme .se .$V:~ yise . џzi.:maj~ · vang"alal{• 

. уki(Цщ.i:Т . ~ritjanin · dao .· је pregied ticki radio-izvori cije· koordiriate od-
~(i~setogodi~njЦt nastoj!Шja da se . na- t·e4Џie · dџgpba.zi<!na radiQ:-iri~~.rferom~~ 
du uzroci mikroturbulencije. ТUфu-. tri"jџ._ J{o_risёeni:erri. met_t>ci.!l _ int~rfe~:_o~ 
lentnim kretanjima nazivaju se sva · me:trije . pg~pzaji potџe!1Чti!'(tepera: tre~ 
щ~t(!rtщiir:i_Ц k~e~~nja · u atn)osf~rama· rtu"tno .se odrec1uju_sa · .t~cl)oscu _~5/1_0Q 
i'vezфi, kQjц _ prekQ Dople.t·pvog ~fekt~ . , . delpva· lucne ' seku~de. ~qat~~- је q!;~ 
uticu rta §irinu spektralnih linija .. Na- tvarivanje veze . ovog si·sti:!ma·· i siste-~ 
zv_an;i sџ . mikrotut·Qulentnim, . jer . su ma FK ~- .. . - ... -
~~~~а:: qd -sredri)eg slobodnog puta fp- _u tom ~Нјu se . .i ~' .::в~~gradц- . 11а 

.meridijanskom .krugu · ЛstroROJ;nske QP· 
Sofija Sadiakov је u radu sa Miodra- set·vatorije po<!ev od 1982. vrse siste-

gom · DaCicem · dala prikaz razvoja· zve- · matska .·posmatt·anja zvezda .џ . okoli-
zdanih ·kataloga pocev od prvog. Eu- ni vang~laktiC::kih radio-.izvщ·a u sts~ 
dol{sovog sa 25· zvezda, ра preko Pto- temu FK 4. 

-~ . . . . .. , .. 

Sekcija .ofstorija geodezije ... Predsedavao dr ·Dusatt :Slavic. 
. r .. . ·. - . . . . ·:-:·· 

· · Drago Stёmberger је na osnovu "dt>.; · · · 
кurrienata 1 lii:nih ".kazivanja ' ucesnika . . 
tovorio о astronblnskim merenjima na · 
Laplasovim i geoidnim tackama, koja 
$il od 1954. do 1973. godine vrsili struc
iфici Vojno,;.geografskog instituta i Sa"- · 
vezne geodetske uprave. Pomenuo је da 
је pukovnik dr Dor~e Nikolic sa sa
radnicima organizovao 1952. za potrebe 
ovih sveobuhvatnih meтenja:. j.ednogo~ 
disnji astronomski kurs i da је Astro
nomska 9P.Servatorija. -.u Beograqu dв,la , 
veliku pomoc sa strucne strane,. kao · .-1,-

· Glavn:cig denet·al staba · Kraljevine . Sr
.. Ыје na·· ·celu sa geodetskim .- denet'a1om 

Stevanom Bo§kovicein, in·ace · poeas'
. ·. nim ·I!Ianom na§eg Dru5tva :· i od""i9.27•. 

do 1934. Vojriogeogt-afski institiit Kra
ljevine Jug_oslavije. · · -~~ ,:: 

Rad Bogdй.na Kilar~ . "ьavi sё . pr.; 
vim diplomskim 1-adom iz geodetske 

. astrop~;>mije u .. Sloveniji, koji је . 1933. 
gbdirte na TiЊnickom · fakultetu · Uni
.ve.r:liitetв, u LjuЬljanj odb:r;anio .Prapt·o-
, tцik. - . . . -. . ~ . 

u · instrumentima. · _ : . Diplomski rad· se . sastoji . u· :фraktic-
- Inace u . na§im krajevima ·astronom- nom. · odr~ivanju ·geografske.- ~ ·Бirine o". i 

skв, щerenj!l. . . za .. potreЬe geodetske ·у . ·. duzine mesta ·posmatral!a 'i 'azimuta 
sluzbe vr!Шi su krajem pro§log veka zemaljskog.· cilja . izabranjm . astt·oтgeo
beeki . Yojno~giщgrafski insti.tut, . ~atim . ' · .. . detskim: · m~tadama. : (Autar: :· riije Ыо 
od . 190.0.,-1911. Topogt·afsko:: odeljenje · . i>t-:isutan.~·; ·: ~: ': ·i: . . ~ . .:. · · 
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IП dаь, · podne. - Koktel u GK SSRN Beogtada .. .. 

. -Posle zavrsetka rada poslednje sekcije ·xonfetencije. ocesnici~a · је · u 'l>Зh 
u gradskoj konferenciji Socijalistickog saveza Вeograda . pr1rec!:n рще~: . . .. 

· Dr MUan Dimitrijevic i dr Zarko Dadic s~ · ~ i~ ?r~aшzatora 1 ~ac10nal: 
nog kom.iteta za astronomijU pozdravili drugove 1Z :SoCi)allst!~kog saveza .. l .zahva 
lili : im se na pozivu, doeeku ·i prirec!enom kok~el\\ ... Tom p~1l1kom . doщactnl!Jl'a su 
urucene po)tlon-knjige (»Atlas nebac В. Sevarltca 1 ;S. Sadzakov). 

·s· re-"•·-vi-", "lan, .. · nredsednistva GK .. s. SRN_. sledecim' Odpozdravio је Vojislav '"""' " " ...-
recima: · .i . 

· : . - ·»D.тugarice .·.i drugovi, 

pripatq . mi ;е posebna ~ast da. p0zdravim va~; · u~esn:ike VII naci?natne . konferen_":C . 
cije astronoma .Jиgostavije. Posebno pozdravtзan~. dr Paskata _Sottrovskog, vaseg - ~ 
naseg go_sta iz -Francuske, zatim . dr Zarkt!. Dadtca, predsedntka ~acionat~og · ko- . 
тi.tft\1 astronoma Jug·ostavije, kao i sve druge naurne .~regaoc_e t entuzi3aste na 
polju astronomije koji u~estvuju и radu ove . Konterenct3e. · .. 

. . Sigцтan sam . da vas rad i detatnost vasih o~_ganizacija n~u _"_tiita ' man?~. 
i~~ajni o<l pregatastva drЏgih тщџ~nih radnika · i ~3th?vih: .organtzact3a . . u zem~3t .. 
Т(!~ ste sa:da pokazati svojim istrazivanjima ~а J?Ol3u tSton.1e astronomt3e, _ostv_a
rujuCi zn«~ajne. ~ezuttate . . Iz . rad~, Konferen~je t . tema . . ko3e ste obradivatt o~tto 
;е : da ." te se n3e~~ - тezultatt. odrazttt ~.а таzvоз astronomt.3~ kod nas.. ,··. : · 

.·.. Iako skromnih moguenosti nasa zajednica . se tтudt da stvort sve. po~r~Ъne 
ustove kako. Ьi vi џ vaiirn 1uiporima ЬШ sto . щpeinij~. · Da ~е ~e~afortrn<>. ита~. 
zim .,- va§ put ka zvezdama је рЩ nase nau~e. i predstavl3a 3edtnstven t sP.~~ 
cifi~an doprinos razvo;u sveukupne naurne mtStt.. . .. 
. . Pozdravt;a;uci vas ispтed Socijatisti~kog saveza Beograda, ~eltm v~m . u~p~~ 

san rad i nadam se da se necemo susreta.ti sато na konf~renci341114 . prt resava~ 
nјџ va!ih pitan;a; nego i u drugitn: trenиcima kada vam 3е na§a J)om()c potreђ.-

nija.« za vreme prijema predsednik . Milan Dlmftrijevi~ ·. urucio · је . po!Цon-khjtg'ц. 
u . ime Drustva na5em velikom rodoljubu, uglednom astro'?-?mu ~ar1ske opserva-: 
torije Paskalu .Sotlrovskom. Tom prilikom -obratio se sledec1m rec1ma: 

»Zeteo Ьih da u ime A~trono111Skog drustva »Rud~~ Boskovic« ~ uruci7n je
dan pokton Paskatu Sotiтovskqm sa Pariske op~ervaton3e, kao ~lt znak J?ri
znanja za neseЬi~nu ротос koju ;е иvek pruzao t . ртцzа Jugostoventma. u -Pa~U:· 
Imao sam sreeu da и nasoj ambasadi u Parizu prisustvuje~ sv_e~anostt n~ ko303 
;е Paskat Sotirovski primio visoko odtik~va1_1-je za P?moc ko3u зе pruzao ~ prёm 
nasim botesnim sиgradanima · i · onim4 /cQ3e 3е u Panzu snast!l ne~ ne1)0l3a . . ·· . . цо 
sam kako tanю tjudi pri~a;u: »Sta се nат ambasada u Partzu kad i~mo Pas
ka:ta«, . jer on је ·и svako doba dana i noCi spremno pruzao ротос, sa~e~tvao .teske 
botesnike · na aerodromu . i . pratio ih do ~~kara ... ~apomen';Lo Ъ.ih ta~d.e da . 3е on 
jedini u~esnik VII nacionalne konferenct3e ko3t Је ncl -.n)u do§ao · tz ~~ostram.tv(1 
i ;edan od prvih koji ;е prijavio u~esce. ·. · . . ;. · ·. · . . 

Zbog svega toga ~oveku koji . је u Beogradu . zavrsto U8!~l3sku ikoЩ t .Ро.~ 
~zao i dokazao kotiko ga voH, s. postovanjem pr.edajem kn1tgц »Beograd ko3~ 
VQlim«,~ autor~ . lve Ete~ov,Ca«. · } · 

111 dan, pos~e podne, poseia Planeiarljumu i generalna_ debata. . 

· u Planetarijumu gosti su upoznati sa pro5lo8cu Beograda i Prikazana i~- . је 
redovna predstava za grac!ane ,.zanimljiva vasiona-«. . .. 

. . · Zatim је odrzana generalna debata о_ istoriji . astronomije . I · Kon~e~enC1)1. 
Iako programom ova panel-diskusija nije b1la predv1c!ena, ~nogt-- ucesnн~~~- · pod· 
staknuti diskusijama posle izlaganja . · 'м. Nikolovskog .i D. Jak1movskog -pre- svE!ga, 
sa .nestrpljenjem su је oёekivali~ - · · . . . . · · 
. , u zanimljivoj . i temperamentncij raspt·avi govorilo se о tstoщs_~o-astro~om~ 

skim ist1·azivanjima 1 vt·ednovanju njihovlh 1·ezultata. Evo ukratko ncкth mibl}enja. 
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Ј. Mjlogradov-Turin је istakla da s.vaki naucni rad mora da : dA: bar mali 
doprinos nauci; u suprotnom su- to /.korripilacioni radovi. . . . 
· Z. Dadic је rekao da se na istoriju astronomije (odnosno nauke uopste) gl~

da . na razH~Џe n~c~ne, ,~er se i_storija dugo vt·emena bavila deskripcijom. Opisi zi
vota · n~ucn1ka (b10gr~~t)e), zat~~ ~as~anka i razvoja · pojedinih 0 rganizacija ,;kao .:i 
dogadaJa ne mogu b1t1 sadrZa) tstQri)e nauke. Naucni rad u .ovoj oЬlasti prepo~ 
znaje se ро zakljuccima koji su .sledili posle istra!ivanja odredenog proЬlema- sa 
gnoseoloikog ili socioloskog aspekta. · · ·· · . . 
,. . . ~~trazi vanja-s~ gn_oseolosko~ .aspekta odnose se na spoznajni proces, nao. va~ 
lorizac1)Џ rezultata 1 ·.na · smestan)e proucayanog dela u razvojni proces . odredene 
nauke. Valorizacijom ·pokusavamo ; da , delo_ veiemo .. za radove koji su mu pred-
hodili i one koji su .sledili. . . . . . . . · . 

· Analiza proЬlema sa socioloskog stanovisia podr.cizumeva. istraziv~rije nauc
ne sredine, odnosno njen utlcaj na odredeniJ struku. Dok su gnoseol~ka istraz1-
vanja· cvrsto u ok\•iru astronomije, ova su ро шetodologiji · Ьliza istorijsko-socio-
loikim. · · 

Zatim је naglasio da se istrazivanja mogu v1·siti na dva nivoa. Dok se na 
prvom grac!a skuplja (u zavisnosti od kriterijuma vise Ш manje strucno) na dru
gom nivou v-rsi se interpretacija. Ako rad ne sadrzi originalne zakljucke do kojih 
se doslo odredenom metodologijom, onda se moze reCi da imamo popularni Ш pri
godni clanak. 
. . ~ · Siicn(). su govorili D. Stavic, ko)i је. rнiglasio da · ]е sriaga jedne it-auc~e kon
ferencije onoliko koliko је vredan najslaЬiji referat na njoj i N. Jankovic koji је 
konstatovao . da ·'Su neki autor[ govorili i о sadainjosti, mada skup · to · nije· podra
zumevao, naglasivsi · da· savremenici ne mogu · ьш· objektivni· u davanju ·istorijske 
ocene sada5njego trenutka. ·· · · · 

М. Dimitrijevic је naveo 1·azlike izmedu naucnih ·radova u egzaktnim i hu
manitarnim naukama. Dok је u prvom slucaju jasno sta је ko uradio i sta је na
ucni dop1·inos, u humanitarnim naukama је prelaz izmedu nau~nog i strucnog 
rada mnogo fluidniji ра је teze, naroeito mladima, da procene da li је nesto na
ucni doprinos ili ne. Osim toga zakoni egzaktnih nauka su u mnogome · nezavisni 
od drustvene sredine sto nije slucaj sa postavkama humanitarnih nauka sto ta
koc!e u prvom slucaju jasnije omogucava sagledavanje naucnog doprinosa. 

Pomenuo је da postoji . razlika u vrednovanju· radova u malim sredinama, 
odnosno onima gde је slaba koncentracija naucnih kadrova i onih gde је ta kon
centracija velika. Dok u velikim. naucnim .centrima naucni rad relativno brzo na
lazi svoje mesto u slaЬim је cesta manipulacija. 

Zakljucujuci da је Diskusija Ьila korisna p1·edsednik Nau~nog odbora Zarko 
Dadic, oko 17h, zakljucio је diskusiju i rad Konfercncije. 

.· Konferencija је odrzana u donjoj izlozbenoj sali . Pedagoskog muzeja. Sve 
vr~J:ne rijehog trajanja_ prateca manifes.tacija Ьila је izlozba ,.Astronomsko dru-
stvo 'Ruc!er' Boskovie', 1934-1984:.., . . . . . . . 

. Na konferenciji је sa 55 radova ucesce uzelo 47 autora (42 је Ьilo · prisutno). 
Мес!\1 radovima · је i 5 poslatih koje njihovih 5 autora, zbog nedolaska · u Beograd 
nisu izneli ... _Qdsutan је Ьiо i jedan autor zajednickog rada. ·Na 48 Г!idOVa .radilo 
је ро jedno lice, а na 7 ро dva. Uzimajuci u obzar i pojedinacne i iajednicke ra~ 
dove izlazi da је 4 autora imalo pq . З, а 7 ро dva rada, dok је ро jedan rad imalo 
36 autora. . · · · 

Ро razliciЩn 9Sn.ovama. Konferenciji је p1·isustvovalo preko 60 u~eshika~ te 
zato ona ulazi u red najbrojnijih. Mec!u . gostima . nalazili su se i . nas'i isiaknuti na
ucnic'i akцdemici Pavt~ Savic .i ~atomir Andetic. P1·edvic!eno је Ьilo cla Konferen-
ciji prisustyuje i 8. stranih na.JJcriika, ali na zalost plan se nije ostvari(). . . . 

Ро tematici radovi su bili veoma · raznorodni. Izneseno је mnogo . zaniinlji
vih detalja iz astronomske proslosti "nasih naroda i dela naiiih ljudi, koji su se 
bavili i astronomijom na periferiji evropskih i svetskih astronomskih zЫvanja. 
Naravno da је bilo i onih radova koji su se odnosili na astronomiju uopste . i na 
ljude i · njihova dela koja nisu vezana za na5u zemlju. 

· Sto se tice kvaliteta )noze se reei da је Ьilo odlicnih sintetickih i analltic:.. 
ko-kritickih radova . nasih istaknutih astronoma i istoricara astronomije, ali i oriih 
radova :ilz kojih ISe vidi da njlihovd autozi nilau ;rascietШ sa metodol:ogijom таdа. То 
su uglavnom . Ьili mlac!i autori. Sa . druge strane щnogima od njih. ovo .је Ьilo me
sto; afirmacije i ·podstreka za dalji . rad. 
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' · · _,.. ~Predvide!'lo ,: је :da · se r_adovi ueesnika· puЬlikuju. Urednki · ·zbot·nika VII na
cionalne konferencije su Nenad Jankovic i dr Zarko Dadic. · · 

. "; - :- ~.. -. -. 
, Na pra).<tjcnoj realiza:ciji organjza:cjje Konferencjje dosta se zauzeo Loka1ni 

orgahjzacionj komitet< (LOK):" Ucesnjcjma su poSlata tt·j po:iiva· (prvi, od 20. 10. 
1983~ poslat ; ј е na 220 :adresa) ј dva ·-programa. Tu ·'SU zatim korespodencija, spre
manje .matel"ijala, Qbezbedenje • t'adnih prostorija, docek i srilestaj - t1cesnika,' pos
lovi oko kotizacije itd. LOK su cjnili : AleksaП:dat· · Tomic, Vladan Celebonovic, 
Olga Atanackovi'C (DAS), Slobodan ·.J'ankov {DAS) i Milan Jelicic. LOK~u је ne
-seblcnu pomoc _pruzao· -Ninoslav Саь·rјс, а t·adom na prjjavnjcj Konferencije mпo-
go su pomogle: Katю·ina Stevanovic, Gordana Markov ј Mileпa Martjc. -

_ Op~ta ocena ucesnika је da је Konfereщ:jja, prva · teщaiska· kod _ -nas; blla 
tispёsnii k~ko u . strucno'm -- tako ј tl organizacionom pogledu. . . 
· .. : .· Sl~d~~a ~VIti ~ac~onaln~ l~o~fetencij~J astt:ot1qma Jugoslavjje odrzace se kra
]ein septembпi niн·edne godjne u Pt·istini. 

R!~lmljeno oktob~·a . IOB4. --

Т~~ JiEV~N1.H , Nf.':ЧONД(,.. CON~ERENCE OF YUGOSLAV ASTRONOMERS 

~h\s conference • .;,...as _he-ld ~ in . Eelgrade ort Мау 9tћ - llth, 1984., as the ma,in 
e.'l(en celebraЦng .-50 . ye_ars ·. Qf· exjstence of the Astronomjcal Society · wRu4er Bo5-
kovjc... The conference was devoted to the history of astt·onomy_ jn· Yugosla. 
.yia. 55 _paper.ct.::Were pres.ented. · . 

.• 

.UDC' 061.2::5-2(061':2)~ 

.. ј. : ·:. ~ ~ . . . •.• . . . . . . - .. ·::· :: 

:·.··:·..: 
, - : ·SVEC:t\NA.AKADEMI.JA POYODOM 50 GODINA DRUSTVA ·_ 

... •·· ·:•. 

Aieksandar Tomic 

· · Nrirodna OP,Set·vatol'ija, Beograd 

-~ · :_ Jedria u: ' nizu ,imai:Шestacija • povodom 50 godina od osnivanja i. 40 godi.na rada 
riћ:i:stv~ ''Ьila је svel:ana akadeniija za blanove, Ocinari 2о. tnaja 1984; g. u plane-
tarijumu se. tim povodom okupilo . oko pedesetak aktjvjsta. · - · 
._ ~ ::. :· !scn>nim ' pr~godriim gov'orom : ·predsednik Drustva dr Milan Dimitrjje
:vlc.C::potdravio · је · ·prisutne. goste i . cla:n-ove; . kojima је zahvalio »sto su svojim· се:. 
fi.j _e~Чn. Pr~,sustvom ttveli~aН pтoslavu juЬileja., тetkog и nasim kтajevima za.: ova.kva 
иdтцzе1фi«, Zatjm је · govorjo . о radu prustva u proteklim godinaщa ј jStaknutim 
pregaocima, · kojj su · puno godina s mriogo zara unosili sebe u ovo nase Dru~tvo, 
џ_ plemenitom ciljџ podizanja kultur.nog ј naucnog nivoa nase sredjne ј sopstve
i10g stru~riog uzdi:iiфja. Medu mnogobrojriirЬ 'zasluznim aktivistjma, pored dr f>orda 
Nikolica, . N~nada Jankovica, . dr Radovana .Danica i Pet·e Бur~ovica spomenuti _ su 

. i . MilorЭ.d . Ptotic i . dr .. Je)e[la ~Milogradov-Ttitin, dr . Sofija Sadzakov, prof . . dr вra:
nislav Sevariic, dr· f>orde Teleki, prof . . Zi.vojin Culum, Georgije Borocki', Avanti 
в_ertoto; puk. Steva,n Kor<la; -Jovo Stupar i di:ugi. •. . . . . 
... ,. .· ч svom : ~zlaga,njџ ppedsednjk је naveo brojne podatke о posetjocima_ planE!
tarijum~ . .i opservatorjje, о »Saturnu« ј ,..Vasioni«, о velikoj astronomsko-astro
nautii!koj jzlozbl 1954. g, . .. G()vorio је potom .о -znacajnjm datumjma za nase 
drЧS~yo . - pokretanju »Saturna«, obnavljanju • d1·ustva nakon r.ata, pokretanju 
»:YiiSjone~. borhi · 2Щ VlЋCanje astronomjje u skol~. podizanju opservatorjje_ ·i pla
netarijuma. 

~ • • - ~ ••• ·' • ј_ 

.Dr Milan Dimitrjjevic: је spomenuo ј ·. nedavho . zavclenu konfei·encjju. odrza
nu t1 okviru ot·oslave jublleja Drustva, istakavsi . da . је: ».nase DтџS.tv.o u§to. и ро ... 
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vest najlep§e nauke -i kao oтganizatoт 
ртvе ·и Jugoslaviji. nau~ne konfeтen
cije- . sa tетот . istoтija astтonomije. _ 
Upт.kos nepoveтenju sa · ne.kih strana . 
u g!avne oтganizatoтe, koji osim en
tuzijazma nisu imali nikakvog iskus
tva и -ova_kvoj vтsti posla, entuzijazam 
је pobedi.o. Ртеkо 60 ucesnika podnelo · 
је 55 теfетаtа, koji su obogatШ stтa
nice povestt na§e na.uke.« 
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А. Tomic, . upravnlk opservaiorije 
i planetar!juma, pozdravio је sve ·pri
sutne; · poseЬno -Nenada Jankovica;- dr 
Aleksandra ј . ·Petra Kublcelu ј Slo
bodana Lojzanina (jednog od pl·-
vih ambasadora nove Jugoslavj- Sl. 2. Реtат i ~1' ' 41eksan~aт : ~џbl~~l~ 
је) . Zatim је jzrazio zahvalnost 
clanovima kojl su pomogli lokalnoпi organizacionom- komit'ёtu."<I{.On!!:!rei-1<Me .i...:•'Ni
noslavu Cabricu, Gш·dani Markov, Kata-t·ini Щevanovic i Mileni Martjc - da iz
vanredno funkcioni~e. kao ј direktoru · Pedago!lkog muzeja- Svetomjru Gacicu, cijim 
zalaganjem su D1·u!ltvu ustupljene prostorije mџzeja_ za organizovaпje konferen-
cije i izlozbe. · · ·· 

Spomenuti st1 i najuspesniji inladi saradiiici ·.:....: ..:dei:a .opserv~·torije ... , .kako 
је govo~io_ pr~fesor D~ruc: Zoran Ivanovic, Jovan Grujic, Nikola Zivari_avi4, )~r~:: 
drag .MlloJkovtc, Brantsla:v Gezeman, Dragan ~arltovlc, . Predrag. J.ovanlc, · Brani
slav f>ordevic, · Milan Mijic, Slobodari ·.JarЩov, ·Ljubl§a Jovanovjc1 Jovan · ZilgajaCf: 
Katanna Stevanovic . . . Ujedno . ј~ istakntito da . Drus~vci . ne . ·Ьi - biJo . ono. stp j~te 
kada - ы se izostavila aktivnost ј dopt·in<is - Ьilo kojeg .clana. _· · • .. .. ·· · · · · 

· .. .. Medu mnogobrojnim darodavcima Ьiblloteke . DrШtva spomen~ti . s\.1 · ~hi koji 
s.u poklonili najviSe knjlga i C!aзoplsa: dr }:)ord~ Nikolic, Geш·gije<!Зoroeki , .Stani~ 
slav. f>orgovski , Marjan Obradovic, dr }taЏoyan Danic. . , ·' > · 
· •- _ .. Dru§tvo s.u .raznim prШkama .mnoga pomog\i . i ljudi . koji ·- nisi.{ ·biH <!1anovi 

narocito oko podizanja opservatorlje ј planetarijuma: -Navedimo : neke: оо · "rijih·: 
Josip Broz ТЈТО, Milos .Minic, Ја§а Rajter, Mjle Zegaraё, Ranko R'ado\ranov~c • 
Marija Potkonjak, . Zdravko Pecelj, Branko Milo§evic, MHovan Кljajic : :-. ,._ : /· '~ 

· · lzlaganje је zavr§io i sprjcavsl: nekoliko anegdota · iz zivota DruЉ/a:: :.iJ d!iij~iJi~ 
neformalnom delu цkademije, Nenad Jankovic ј bt·aca Kuhii!ela · ispricaЦ ,_si.i:' "riiz 
deta;tlja vezanlh -z11 t·azne аkсф! Drustva: §t~:~nipanje »Saturrш .. , .istorija~ ·teJ..eskopa 
Jost'{)a Slavenskog,- о obnavljanju Drustva pos1e 1·ata, о ekspedicijj_ ·па Н'va·t· "za 
potpuno pomrai!enje Sunca 1961. g: · ј naзtanku · jzva:nteфie .slike· Si.ini!eve k(н:oite 
(autor Petar KuЬii!ela), kcija se i!uva · na · narodnoj opseryatorijj. ~enad Jankoyi~ 

· Sl. 3 Deo u~esпiloa -sve~ane• akademtje · . . . \. ~- · .. · 
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j~: ~~.~~i~o , v.ise anegdota ;"eZ!iЧH~ ~~,, predratni rad .J?r~;~~tva. Paznju је privuklo i 
prikazivarije· dijapozitiva\~1:1 v;п ·,џactp!l;8lne konferenciJe: · · . . . 
. . · :tJi' manju, zakuskul.· ! . prij!it!'le :·:~Чtzgovore vreme )е br~o prolaz1lo. Sa zaka~

njenjem. је stigla 1. i delegacija A,strp~~omskog dru~tya »Nc;>Vl Sad« <P.,~NOS), · koje 
j~ '/nasia1o.; : f.z jedrte . od .: naj_v~cЩ: .i -~~Jaktivnijih ~odruzшca Dru~tva; ~rofesor dr 
Bofidar··: Jova:novic Ьiranim re<!~ma . ,)~ pr~neo u 1~е clanova ADNOS а ~td~ne 
ti.Q~drave; ./!estitli:e za ju~~lej i . р.аЈЩ>;~:е. zel)e za dalJl uspe~an rad. Fotograflsan]em 
i~pred planetarijuma z:av~en r je; ._ovaJ.}?pJatan skup. . . · . . 

4{~~:~;,;t;~~;~~~~;~~~:~~:::~ ~:tlng waa 

UDC 061.2 (091) : ·52 (061 ;2) : 061.4 . . 

IZLO~JIA ... ASTR()NOMSKO DRUSTVO 'RUDER BOSKOVIC', 1934~1984« 
Milan Jeti~ic 

Narodna opservatorija, · вeog1·a·d 

Povodom 50 godina postojanja_ Astronomskog . dru~tva. .. Ruder B~kovic« u 
Beogradu је od · 8-13. maja 1984. u d1щjim · izlozbenim · prostorijama · Pedag~kog 
rrttizeja· odrdana iz1ozba .. Astronomsko drUзtvci '.Rude1· B~koy~c·, 1934'-1984... . 

. u prisustvu . 'preko 50 zvanica i 'prec;lstavnika javnog informisanja izlozbti )е 
8. ·niaja u· 1Зh otvorio · prof, · dr Dejali Milov•novic, predsednik Koordinacion.og . od.~ 
bora :i:a nauku GK SSRN 1 <!lan · Predsedni~tva RK SSRN SrЬije, . sledeeim Г.eciina : 

Dтцgarice i drиgovi, drcigi gosti, · · · · · · · .. 
Okиpili . smo se·'danas ovde zajedno, na·иcni тadnici sve.tskog теnотёа, ama

tert- ·- zal;иы;entci и astronomijи, univerzitetski ·protesori, ·pripadnici JNA; pr~-: 
svetni radnici, stиdenti, иceni.ci, . ·penzioneri; · ~lanovi ' i · neclanovt Astronomsko·g 
drи!tva »Rисtет Bo!kovic »i mnogt drugi· _..-.".. тесји: · .svi oni .koji vote astronomijи i 
svoje radno i slo~o.<ino vтете ;о; м.sebleno d(t.rиjи. ' . 

Okиpili smo se da zajednicki otvorjmo i pogledamo izlozbи kоји sи : organi
zovali Astronomsko drи§tvo - »Rиder Bo!kovic«, Dмtv.o astronoma Sr.blje i :Pe
«Щgo!1ci тиzе{ grada Beograda, p0vodom 50. godina rada. Ast.rono~kog .dтц.tva 
»Rttc!~r Bo!ko.vЊr. . · . -. ' . .· · . . . .. ·.: · 
. : Као §~о · cete · sami za ko;i trenutak vic:leti, ~kspo.nati koji иkаz.и;и 1Щ <tџgи 
tтadid;и p6_smatтan;a astтiniomskih pojava и na!em narodи, izlozeni- sи . и . ovoj 
dvorani. То sи faksimili najstaтijeg . ?ЩЈеg dela iz. astronomije prepisa · »$.E;STO
DNEVA JOVANA EGZARHA« iz 1263~. glodine i njegovog prepisa iz 1646, go~i~_e, 
zatim niz minijatttra zodijackih znakova iz tog vтemena, Zapis о sиn<!evim 
та od . в. 11. 1624. godine, .. Bele§ke- о pomracenju Sиnca (1.. 01 , 13.86. · . 
;,~(Q7. 16~6: godin~' i: l~<:o9 .. '1699.: :. i7o4~· . - о ~orrЩi' :od : 15_77. i zap\$ о ·.u'elik.om 
bolidu o.d 17. 10. 1794. godin-e. ··Ти · ~-и· · .- sa podaC\ma о 
kQj('sи :se u prC!Jlim ~toteCjm.a ЬOvili · i п .. ,~ .. ""'"'w.~.;"""- . ,,id.ec~emo 
ge :ь 'astronomij~·. iz _ pтo§lQg ve,kf!., . itampcine - . nutm•r)mJ 
1z~(iz~i s'u i predm~Џ. vet(tni. za · istoriф.L i ra.d : tn.J~ttJ:иctзa-~ .-•~~ . , џ.,щ;Qno-
щЏ~ , и Srblji,, ~ : nas~avi · as·tт~noтiii;ё; -,~а 

~~f~je. · ' =: :i~r6zpe ' ·•· . ·. ·.: ·' · : ' 
iisi7·oПomsJ<:o . 
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Sl. З. Deo izlozbenog prostora. 

Sl. 1. Ртоf. dт Dejan Milovanovic (и sтedini), dr Milan Dimi.trijevic · (levo) · i Si,e-
·· ···- tomir Gatic, na .. otvaranjи izlozbe. 

Cestitajиci slavt;enikи Astronom$kom drtlltvи »Rиcter Bo!kovic« ·- 50.:.-ti 
-тoctendan, јо! jednom . .se potsecamo da · sa.dafnje Drи!tvo fakticki delи;e na teri
t.om;t cele Jиgoslav.ije _..:,.:. od. njegovih< 1.100. clanova; 500 zivi i radi и svim тepиb
tikama i pokraji1ЦJ.ma. Akttvnosti Dru!tva · s·u v·etike i тaznovrsne, .рте svegiJ usme
rene na popиlarizacijи astтonomije и svim sтedit1ama, od fabrike ·do !kole, uni
veтziteta, domot;,a . - kиltите i · . kasarni. Sada§njim svojim radom, Dтц!tvo је stalno 
prisutno,. и . ;avnom ~ivotu Beograda; . kako ртеkо Naтodne opservaiori;e t Plane
tarijuma, ko;e poseti godimje preko !10.000, posetilaca, tako i svojim casopiSom 
.;vasiona« i stalnim . infoтmaCi1ama . и . . drиgim sredstvima javnog infoтmtsan;a о 
aiitтonomskim pojavama. . - . . .. . . .. . . . . . .. - . 

.-::' _ ': Potrebno ;е, medиtim, јо§ vi!e ml.adih, ali .i svih drugih radnih ljudi i gra
&lna "ovog gтada i ·. cele na§e . samoиp7:avn.e· _,socijalisticke. dтц!tvene za;ednice prt~ 
vиci istronomiji, rasvettiti im mnoge naиene i$tine i tajne, pribliiiti ~h ·· toj bes.
kr.ajnjoj vasi.oni koja , ;~ coveka pтivlatila od iskona. Pri tome иvek treba polaztti 
i od toga. ·.:..... neиmitn·e · \stine - .da nёта naиke· i naucnin oЫa$ti koje su .rezer
v.isane . s(imo .za velike i ekonomski jake zemlje. 1 one-> male« mogu .dati 4 .:d4vale 
,и, znaca;~e: nauene dOpтinose и najrazlititijim naиCri,im sferama, obиhvat4~8 i 
a$tronomij.u. Zar to nisи dokazali i jцgoslovenski astrйnomi od Rцct~ra Bo§kov.~~a 
( Milиtin·a· Mitankovica do danas. · · · 

·". Na!a dru!tvena zajednica, · posebno Beograd,: trebaio .bi ->da ob~~~e(i:i ~~си 
mat~тiialnи i druge vidove . pomoCi kako Ьi akcije. i aktivnosti na рЩnи ~ popЏla
rizaci,je · i. razvoja astronomij.e и . celtni Ьile јо§ oЬimnije ali i kvaЩetnije.~;l ~-ц.gp
roeni _program ekonomske stabЩzacije polazi od toga da tre~q. stmuЦS(Iti . ono 'lto 
daje · najznacajni;e i dтц§tveno · najkoтisni;e тezultate, . ра se to · тота odnositi J: na 
4i:u!tvene organizacije. и иslovima oskиdice materijalnih sredstava, . prioritet imaju 
~jkvalitetni;t programi i takve се drи§tvena ;џ~jednica иv_ek . iю1ТI4!1ati i . $t,it.щ,.~t
S.A.t.i. Mislim .da и dтц§tvene organizacije koje s P:ra_vom m.Pgu reflektirati. n(,& ta{t.'tl'e 
p.rioritete, do~azi .i Astronomsko .:dтц!tvo »Rиder 'l)o!kovic«:._. · " • . .. : · ··\ :';'\'. ; 
' ;, . . Dozvolite mi da vas podseti~ па ;oJ,.ne§to !to ;е· . s~iffl,a: ,Mma/Pd~e,~no 

dr-ago. . · . . · > . .:-.:__ ·. . ··;-)f:,i.· ..... _\ . ~ .. - ~ ,·: ~ >;;r.- .. ,;:· .. t. 
Kada sи na§e oci, slobodne' Ш potpomgnи~~ -; razliBti~';:instnim~timd, · --ц~~,. 

rene и kr.Щalno bistro nebo ---: §to u ovo~ ~~ет р(i~nеЫ;и ~i;e ; тet~st ··= ~ ~ seti!fiO 
se da .и tiПJ.: dalekim · prostтan$tvima -vastone .lеЬ'!Ц - ~~а . pl~~ta · k01tL: . su ;1J>!.qщiJ,li 
.na!i ast1'QЩ~1ni i tijo, ;е privremenet oznaka zamenjena · imenom -~IT():;,l949'' ' f1od~e. 

~tтon~. Miloтad Protic,: koji је 1937,. godine prornt!ao оvи таlи planetii, 
11-aPisao ;е jednom prilikom: »2;bqg svega onoga .!to је иtinio, ~е samo. za ЩЈs i 
·'1\.D,!u zeml;и, nego • i . z~ •. titavo ~c>vecanstvo1 · Tl:T.O · : се c>$t~ti : и:- trajm); ·щро_щ~ј 
mnogih bиdиCih pokQ~enj(L. Neka bi njegovoj besmrtnosti .<loprinelQ. i to §to jedno 
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~;~~~tt:~~:~~~~1~~~~~;~~=~1:~r::~:J::;:ц;::~~:.g. -~sis·t~ma/ ·u~~~~sio~~~j:·.:~~ 
~:·;: ·r, .~t'i Dozv!)lite , mi~. na Jc,тajfi · da :•у~~ .: $.ve po;t(ttavиn и: tm~ _dтџstveno-pol,tt\tk* ~~ 
g~~i.i~Щci i SkupЩne <gтadil Beogtadi1 i и '~v~~e . litno нп,е; :..;. i pтoglasim · iz_~.!l?~ 
:pMoi!Qfn .so. gqdina . ,Aftтdnomskoч.~d~stva '.~.Ruaer · вos~QvЊr, ._ OTVO,RENQM,, ., , 
' ;, ·' ·Zvanice Je.,.zatin\ ,_ pl:)zdravi:o ·ipJ;edsedni!( . ђ.stronoщ~kog ф·uЗtva ,.Ruder В_о&;" 
kovic+< ~~i~i~~~ - f:>.ir.n.:Џ~ijevic. :-v ·:'is;wrom if.~~ahju; ~risч.tne,: ' je ?Qds_etio; na ре~~~ 
setogodi!Jф>t~ZVO] 1': -'\IS.\)~he Џru~t~i. Govo~ .ј,е:: ~~уr§ю ~t~d.ec!m rel!lJ!la. . ' ' •,: 
.' ;' · »~hvarl:r,tj_uci \~~p.,tet7,1P~: _entu.;tзa.zmtt ,~:uозф : _tla:~нya kojt. ~и sv: · P?-stiglt -~Я[ 

~~~~~~hJJiт:~g1!ct~,.~~~~~~~-~~~k~~i~~j;o0~0od~~т.~:fo': 1~m~i~Y .~e~:.~;;{;~t:,~' 
piisif!i · ~r4i~_1Џmp) ' f~J~<!niJc, ;.~,«n-ia:::· о;: Vasiottt ~ .; ь · ~ve_rnt~, : ztt~qnima .. ртiт~dе. }X\!fJ-,e 
ppf.i'J.p#. ~~1!41.ati.J1l, ::#iл.v;Џ~~~" P.!?:UJ~~:I~k.na sve :~~t,() se 'doga~a . u<_ ~eskтa?ntm :dи~~~,~ 
ј)Т'Оstйта···с ·tакЬ ·'тazbf1tt "sbl pfaifl'дvefice i ~:r~~;~tsud~. ~ · 8!k..ryita' ,$.vt~5" · s~4. · !11:!! 
najlepse, -slike }G_qj(! · pr~roda · туzе pтuziti fi;nllзqqi.~iизer;n: .. :co~e]Щ . . O~t . ko#~ , 
pisali 'istori;u 1iauke spominjace _i ulogu Dтy:~ty~i).~:. тa~~o.i~- ,n~§e ~;Cff.troп~m~з~~ "".,,; 
је za mnoge ртvа Lestvica uz koзu su se роре11 йi се se popett na putu do vтhun-
~!cНl ostV/11:'enjй, ч naucj«·. .. < . . ·< :: ... ·', , . . _ _ 
· · · · Izlofba ј~ · i~~i~ dva·· dela . . U. prvom је dat. kt·a.tak . p1·egled razvoja astl·ono

mije u SrЬiji, dok је drugi deo Ьiо posvecen Drustvu. 
Razvoj astronomije u SrЬiji. Dat је kratak razvoj astt·onomije u St·blji pri 

ce.mu је stavljeno , tezi!te .ца nje_n.e po~eJI,te. . . . .. 
·. . . месiЏ. . prvim ~ksp~natima nalazio . se. ... sestodnev+< Jovana Egzarha . u . .rl:iko

pisima Teodora :Gramatika .iz Hilandiira,.· 126_3 . . i . G.~vril_a Tr~jicanina. j z 1646, zatim 
pemen .pomratenja ·Sunca. iz 1386.: :u peekom letopJsu · 1 zapts о :peg'l na Suncu .Od 
&.:· 11 . . 1624;· koji је :nacini'o ·jerodakon Varlaam iz Hopova. . . · . . . , .. . 
·~: .: ·>' .Od prvih : knjiga: izlozene su »Geografija · sa kosmcigrafijom+< iz 1'762>- J~v~.n~ 
:Rajica, Vel:ni :kalendar ·· iz 17-&3. -Za:hiirija•_ .. Orfelina i ~esecos~ov svjeh ·sv_jatth·:?=!l 
186i. · Julija · Cokora iz ··St·erriskih' .: Кarlovэ.ca. Eksporiati · ovoga ·. _dela su· ·ko~ije -ori· 
ginali · iz · z'Ьirki N'finada ·Jankovica i · a-г: :вozida1·a· . Jovanovica :.- odnosno Astronoт·
skog drШtva >+Novi Sad« (ADNOS). .· .· ·· .: ... 
· ;, ·" Q(i .. knjiga 'koje , .imaju i astronomski · sadt·:!aj pomenimo . ••Fiziku•< , . · c вudim 
1801, AtanaSija Stojkovica i: ·•·Nacela : fizike«, Eeograd .- 1851, · Vuka Marinkpvi~a ·.(.оЬе 
su ·pozajmijerie iz BiЬlioteke_ SANU), : .· . . ·. . 

!Poseban ·odeljak tinile su pubu-ita:. 
· сiјё vezarie za irrie na§ёg ·prvщ~1 astro'

. · · fizЉira : Dorda 'Stanojevica; :. kdje ' је 
·· ·· Ъaknadrio iz svoje zЬirke ' doneo · nje
. ·· , gov veHki po§tovalac Aieksaridar Pa:'-

vlovic; : :. : · 
.. Trodimenzionalni . eksponati. (uglav

: .nom instrumenti• sa . po~etka - ovog· ve:.. 
ka) ·.- ugla,..nom . su · ЬШ sa ·· Astronomske 

• . . ·.. opserV.a tol'ij е . u . ·Вeogl'adu, · Pomenim_o 
· . . ra~unsku . maAinu na kojoj . su . Drago

. .. slav. ''S: Mitririovil: . -i . Stanimir FemPl 
obav.ili · deo oЬimnih -t·aёuna ·: · vezariiћ 

, .za Milankov.icevu teorjju:,i .Je1i~.ki me'
.. teorit, komad od 7,зsо ·- kg . koji је рао 
u qlizini (:а~lщ 1889 . . go~Џne · (vlasni
stvo Prirodnja~kog muzeja u . В!Ю." 

· . . · gradu). ..н . · 

Na · kraju ovog dela nalazili su- se 
prvi · · ьrojev'i' razli~itlh · petiodi~nih iz~ 
danja Asttonomske opservatorije i 'svi 

St;:- .2; . . Zodi:Jacki znaJc, »:!tтelac« iz sтр~ ' brojevi. •PuЬlikacija Instituta ·.za astro-
skog . 'М.Lwpisa koii se tuva . и MЪlio.te-~ nomiju FМIF, kaci i kopije naslovriih 
C'P Patrijarlije . u Beograau, а :· tpot~e iz · · · .. strana ud!benika l:iji. su autol'i· zapo:.. 
. :· .': ·. : ·. ~ ·:. 1664•· godi~e .. ·. · . ,. . . . . c. slen1 na ' civom· Insiitutti, .... . :. ·: ... · ·, ·_ : : ·. 
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· ·. '· N а: nettolik<> ·fptogt:afija- -biii · ~u · prikazani Jtast. prvi .. astronomi J;tojt su se 
uglavnom bavili popularizacijom astronomije u Vojvodini. . . . 
Astronomsko druiitvo »Ru4er Boikovlc+<, ·.1934-1984. Veci, prvi deo, ovoga dela 
izlozbe Ьiо је posvecen predratnom radu na.Seg Dru§tva. Iz at·hive koju је sacu
vao u odlicnom stanju, i сџvа dalje _Nenad . Jankovic, poslednji sekl'etar predratnog 
Drustva izvrsen је odЬir. . 

Medu pt·vim eksponatima nalazio se zapisnik sa . osnivacke' skupstine Aka
demskog astronomskog dt·ustva Univerziteta u Beogl"adu, koja је odr:!ana 22. 4. 
1934, Dnevnik koji је vodio . osnivac DruЗtva Borde Nikolic, i odeljak posvecen 
njemu. Tu su zatim mnogobr'ojni iseccr .iz· novina, diploma о primanju Astronom
.skog drustva u Fl'ancusko astronomsko dt·ustvo, fotografija · sa posmatranja komete 
Finslet· 1937, zahvalnice Milutina Milankovica, Gastona Ruzijea, Zana Boslera, 
Erns\a Esklangona i And1·e Danzona na izbot· u pocasno clanstvo, -pozivnice za 
3kademiju odrza:riu :povodom · 150 godina ·od smrti Rudet"a Boskovica, pismo Drzav
ne hipotekarne banke iz koga se v~<,ii da ona odobrava koriscenje l:itaonice za po
trebe DrиStva »u vankancelarisko vreme+< i izve.Staj policiji о prestanku t·ada Ju
goslovenskog astl·onomskog_,. drustva ~d 19. maja 1941. 

. . ': Zahvaljujuci _Nenadu Jankovicu iz ratnog ~e1·ioda sacuvana su i .dokumenta 
i.z kojih se vidi da-. је on uputio zaroЬljenici~a 220 kompleta .godista SATURNA i 
50 primeraka knjige »Zvezde Ј . atomi+<, koju је preve6 Milorad . Protic, . а izdalo 

.-PruЗtvo, · U ovome : Џelu је i .,raskomadani »Udzbenik astronomije+<· Elisa i Beщita 
St1·emgrena iz koga је prof: d.r Љadovan Danic . . 1943-44. godine u. _ oficirskor:n lo
goru · џ · Hamelbџrgu, · uz рощqс . Pere Burkovica, tajno ucio · astrorioniiju, а koju је 
рщ!lе rata preveo. ТU· је . ·i izvod Narodne banke, od 31. 12. 1947 . .i.z · koga. se vidi 
stanje· na · zi:ro t·acunu Ьiv~eg Drustva. .. · · 

~= : :. · Poslef~tn·i · 1·ad· DruStva ·sr·azmerno је slabi.je rasvet1jen. Poseban odeljak Ьiо 
је posvecen Ruderu Be>Skovicu. Za ovu priliku iz Narodnog . !J1UZeja Ьiо је donet 
pot·tt·et patrona naseg Drustva, rad Vlaha Bukovca. 

Bilo је izlozeno 13 plakata - poziva na predavanja, uglavnom f)orda Niko
lica, koja su odrzana 1953. zatim pozivinica za otvaranje velike astronomsko-as

. tronauticke izlozbe odrzane 1954, kao i jedan eksporiat sa te izlozbe; tu su zatim 
poklon knjige Milutina Milankovica i Borda Nikolica, kompleti SATURNA i VA
SIONE, strani casopisi za koje se VASIONA razmenjuje, ·karte neba i druge .pu
Ьlikacije ' Dt-ustva, . dnevn.ici posmatranja, fotografije Radovana Danica, Pern Бш:
kov:ica, zatim Narodne opservatori]e i Planetarijuma i d1·. 

. Dobat· deo eksponata iz posleratnog perioda, Ьiо је posvecen radu nasih po
dr:uznica u Vojvodini, pre svega novosadske, koja је 1974. pt·erasla .u ADNOS. Naj
stariji eksponat је predavanje ,.Putovanje kroz vasionu«, koje је odrzao na§ ve
liki popularizator astronomije Zivojin Culum. 1950. godine, а пajnoviji -је fotogra-

, fija пiaket~ bџduce Nat·odne opservatorije u Novom Sadu. Ovaj deo · izlozbe koji 
: su spremili , Clanovi ADNOS-a kraslle · su fotografije Petra KuЬicele koji је na nji
) na ovekovecio ' razlicite . astro~omske pojave i dogadaje . npr. rad mnogih ekipa 
kpje su 15. : 2. · 196~. godine pqsinatrale potpuno pomt·acenje . Sunca sa Hvara. · 

• ." ' . • • • : 1;. ". Ј'· , ~· . ·. ,. . . . 

'' '.... Izlozba. ј~ ' im~la · ukupno ,316 'eksponata te ро tоше ulazi u t'ed najbogatiji11 
:-k~je , su odrzane .u . Pedagoskom~ muzeju. Istoriji astronomije u SrЬiji Ьilo је po
! -~vec~n·o 107:, eksptщata; predratnoщ radu Drustva 112; Ruderu Boskovicu 17, ро
! slet,.atnom r,adu 58 i podi·uznicama DrиStva u Vojvodini i ADNOS-u 22 eksponata. 

i· ' lzlozbu је . spremio Odbo~ eiji su clanovi blli: Nenad Jankovi~, Aleksandar 
Tomic, mt: Vojis.lava Protic-Benisek (u ime DruЗtva astronoma St·Ьije), Svetomir 

'· Gal:ic (Pedagoski muzej) Rastko Jovanovic (Pedagoski muzej), dr Dragan Trifu-
novic (povukao se pismenom izjavom 23. · 2. 1984) . i Milan Jelicic. Na praktitnoj 
rea1izaciji .. pdred clanova Odbora pomogli su dosta ]os · Branislav Momcilovic iz 
Pedage>Skog muzeja i Gordana -Markov, clan naseg D1·ustva. . 

. l'?~ozba је 9i. io.·j 11._-maja blla prateca manifestacija :vи nacionalne konfe-
; rEшcije ·· astr·onoma Jugoslavije, ·te је tih dana ·praktil:no Ьila zatvorena za pubfiku. 

Nazalost poseta је dva na.redna dana Ьila ispod oeekivanja. 
... 

Pl·imljen.o januat·a 1985 . .. 
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''!'НЕ EXHIBITION ,.ТНЕ ·· AsTRONOMICAL SOCIETY· R. BOSKOVIC, 1934-1984 .. 

During the conference · described in the preceeding paper, an astronomical ex
hibltion was orgaliized. 316 documents, books and old . inst1·uments, relevant for 
the developement of astronomy in · Serbla, and for the activity of the Astrono
mical Society .-R. Boskovic« were presented. 

ВЕСТИ ИЗ НАШЕ ЗЕМЉЕ 

UDC 52 (001.3) 
DRUGI BEOGRAUSKI ASTRONOMSКI VIKEND 

Ktici~ Ј asna 

Ast1·onomsko drustvo »Ruder Bo§kovic« 

.· Prvi · letnji dan · ove . godine Ьiо је 
'znacajan za ' astrorюme amatere лаsе 
:z~fulje. Je.dan deo se . okupio da od 22. 

'до 24 . . juna .Pris\)stvuje prugom рео- . 
gradskom · astronomskom · vikendu 
(BAV). Qrgaпizaiori · BAV-a '84 Ьili · 
su Astronomsko drustvo -. Rш1el· Bos
kovic« i poznati casopis za populari
zaciju .nauke . u nasoj zemlji, . »Galak
sija«. 

Ucesce na Vikeпdu uzelo је 60 oso- . 
Ьа, sto је sko1·o t1·i puta vise neg:J 
prosle . godine.: Prisutni su . ЬЩ astro- . 
nomi-amateri iz cele Jџg:oslavije i to : 
Stojanovic · Milan (Beli Manasti~·), Jo
variovic Borivoje (Bos. Gradiska) , Bu
ljubasic Mustafa (Bratunac), Begic ·· 
Zeljko, .·.Medencevic Hadis (!Derventa), 
Gasic Zo1·an (Mostю·), Ognjanovic. Mio
drag (Kraijevo) , Marjanovic Atanasi
je (Leskovac), Tanasijevic Zot:an (Ljig), 
Krivosija Aleksandar (Ma1·ibor) · Co
vic Mladen; FrancisH · Jaroslav; Mau
ric · Ivan, Mihilljev Zeljko (Novi Sad) , ·· 
Kcivacevic Milutin, Radojcic Svjetla~ · 
na, Ra!iic Sinisa, Sebenji Damir, Sta- · 
ubringer Mi1·ta (Osijek), Bart-Zako 
Milan, Vujasii1ovic Snezana, Vujasiпo
vic ·Biljana· (Pancevo) , Donik Ivan 
(Ptuj), · Blagoje Petrusev, Mihovska 
Rada, Apostolovska Gordana (Skopje), 
Cetkovic Sa!ia, f>ш·kovic Srda, Nova
kovic · Nikola, Perovic Dragan, Petro
vic · .Nebojsa (Titograd) ; Bablc Ivica, 
Vuckic Nedim (Zavl doviei), Bogdiшo
vic' Ljiljana, . Bojanjc Vasja, Bojic Zo
ran, Bukovci.c Miroslav, Cetkovic Zo- · 
rica, f>uric Vladimir, Filipovic Miro
slav, Gojkovjc Katarina, Jankovic Ni
kola, Jankovic Vladimir, Jovanovic 
Ljublsa, Jovanovic Nena, Markov Gol·
dana, J.Vljjajlovic Zarko, Mikesic Dra
gan, Milutinovic Dejan, Muncan Ма · 
l'ina, Otasevic Aleksandal', Petrovi.: 

S1·eten, Randelovic Bojan, Savic Bl·~
nislav, Stanjsavljevic Dejan, Talij~tl1 
Biljana, Verblc Srdan, Vjtorovjc Zo
ran·, Vjestica Nenad i Klicic Jasna 
(Beograd). · 

Srediste Vikenda Ьiо је Planetari
jum ; u njenш su se odrzavala preda
vanja, а ispred njega је formiran as
tro-kamp od deset satol'a u kojima 

St. 1. Deb ucenika BAV 84 ispтed gia
vne zgrade Astronomske .opservatori;e. 
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se smestio deo ucesnika. Pre otvara
nja, prisutni su doblli plan i program 
rada za dva dana i prospekt Narod
ne opservatorije ј Planetarijuma. 
. U centralnoj prostoriji nekadas
njeg srpskog amama, u 1400 svecano 
је otvoren Drugi · ВА V. U ime orga
nizatora, prisutn~ је pozdravio dr Mi
lan Dimitrijevic, presednik AD »Ru
der Bo5kovic« koji је naglasio da је 
ovo pedeseta godi11a ' postojanja Dru
J:iva. U ime casopisa »Galaksija«, . dr 
Vladimir Ajdacic је pozdravio uces
nike ј pomenuo par primera primene 
nstronotnskog znanja u prakticriom 
zivotu, а u ime Astl'Onomske opserva
torjje u Beogradu mr Istvan Vince, 
koji је govorio о astronomjji u kojoj 
је mnogo toga »U b1·ojevima i mere
nju«. Na kraju uvodnog dela, sekre
tar AD »Ruder Bo§kovic«, Milan Je
litic, upoznao је prisutne sa lstorija
tom Drustva, od njegovog rodenja, р 1 

do danas. 
Zatim је sledila predstava »Zanim

ljiva vasiona« namenjena gradanimd 
i predavanje Aleksandra Tomica о ko
ordinatnim . sistemima zvezdanom 
vremenu. 

Sve ucesnike је iznenadila kisa 
koja је padala i kroz noe, ali su do
bro do§li vec postavljeni §atori. 

Posle jednoeasovne pauze nastav
ljeno је sa radom. Zoran Tanasijevic 
је odr:!ao predawnje .-Lov na kome
te«, koje је Ьilo aktuelno zbog pred
stojeceg dolaska Halejeve komete u 
Ьlizinu Zemlje. Milan Stojanovic је 
govorio о fotografskim posmatranjiпia 
promenljivih zvezda u amaterskim u
slovima. Miodrag Ognjanovic је upo
znao prisutne sa astroklimatзkom eks
pedicijom na Rgajskoj planini kod 
Prokuplja (Jovanova glava). Rezulta
te istrazivanja се koristiti Astronom
ska opservatorija na Zvezdari, koja 
lma · u planu izgradnju visinske· sta
nice na toj lokaciji . 

Navece је organizovan okrugli sto, 
gde su ucesnici izneli rad i proЬle
me u svojim astronomskim dru§tvima, 
sekcijama, itd. Do5lo · .se do zajednj/!
kog zakljucka da Ьi se boljom sarad
njom i povezivanjem astronomskih 
udruzenja postigli veci · rezultati. Bilo 
је reei i о izdavanju informativnog 
astronomskog cirkulara· na nivou na
se zemlje. Govorilo se јо§ о predsto
jeeim istraiivackim akcijama i nji
hovim programima rada, organizaci-· 
ji . . . NajviAe rel!i је Ьilo о etnoastro-
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Sl. 2. Jankov objasnjava posmatracke 
programe па solarnom spektogтaf·u .. 

Astronom.~ke opsert,atoтije. 

nomskom programu, је1· је poslednji . 
cas da se narodno · znanje iz oЬlasti 
astronomije zapjse. · 

Drugog dana Vikenda, u subotu, u 
1000, ucesnici su posetili Astronomsku 
opservatoriju u Beogradu, najvecu u · 
Jug011laviji. Posle uvodne reei . Milana 
Jelicica, mr Gojko f>ura!ievic је po
veo preko 50 .Posetilaca pod kupo.lu. 
gde se nalazi Zeiss-ov veliki· · ekvato:-.. 
rijal 650/10550 i upoznao ih ~а pla-.~ 
nom i programom rada ·ovog refrakto-: 
ra. »Vikendasi« su zatim obi!il1 i Sun- · 
cev spektrograf gde је Slobodan Jan~ 
kov . demonstrirao njegov rad. Naza
lost, Suncev sjaj је zbog velikog slo
ja oЬlaka Ьiо i dalje mali. Ostali. ра- . 
.viljoni, kao oni sa pasainim jnstru
mentima i meridijanskim krugom ra
zgledani su spolja. · " · . 

Posle pauze za rucak, od 140о ца- ·: 
stavljeno је sa radom, Posebno zani~ · 
mljivo Ьilo је p1·edavanje - Jaro~.Iav11. . 
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Francistija: ,;Моје posete ··evropskim 
opservatorijama« ilustrovano sa . pre
ko 200 slajdova. Bila је to prilika da 
se domaci amateri posle obllaska Ьео• · ' 
gradske Astronomske opservatorije u- · 
poznaju sa jos nekim slil!nim jnstitu
cijama. Sledilo је zatjm predavanje 
dr .<Milana Dimitrijevica о novostima 
u .. istrazjvanju velikih planeta. То · је 
Ьllo inter_esantno щ;ioznavanje slusa
laca sa novim: otkricima u planetolo::: ·. 
gjji, · .koja је poslednjih godina dozi-
V'ela veliki napredak. · 
.' Zatif:n su- se posetioci premestili iz 

zgrade Plartetю·ijuma u ul!ionicu ' Na
rodrie opservatorije, gde је Ыо izlo
zen.- verovatno najveci amaterski.-tele
sltop u na8oj zemljj, Njutnov ref}ek
ter, pre/!njka objektjva 32 cm. Ovaj 
teleskop, relativnog ·otvora f/D = 4, је 
vrlo p6godan· za posmatranje difuznih 
nebeskih objekata. Njegov vlasnik, dt· 
Aleksandar . Jovanovic isprj/!ao је na
/!jn gradnje ovog instrumenta, (!jji su 
optiёiOi" ј . mehaniёki delovi nabavija
ni u iri6stranstVu. Pokvareno raspolo
zenje prjsutnih, jer је izgledalo dq bez 
putovanja :van zeшlje i dobrog fjnan-. 
sjjskog stanja nema kvalitetnog te~e-. . : 
skopa, popravjo је .. Dragan . Mjkesic . · 

_govoreci о samostalnoj izradi astro~_ - . ~ 
nomske optike, tj. о brusenju ogleda~· ·, · 
la i naёinu ispjtivanja njegovih 'Qptjё-. 
klh ·. parametara. Posle ovog · korishog 
predavanja sledilo је informatjvno. iz~ 
laganje . Ninoslava .Cabrica о taёnosti 
i brzini najpopularnijih modela raёu
nara koji mogu Ьiti od kot·isti prili
kom astt·onomskih izraёuriavanja. To
mic- Aleksandar је u kratkjm artama 
upoznao prisutne: sa fotografskim po
smatranjjma dvojnih · ·zvezda, -о mogil
cim uslovima i potrebnoj opt·emi za 
doЬijanje -dobre astrofotografije. 

- Zatim · su progla8erii pobednici kon~ 
. kursa za -najbolji snimak pomra~ёheg . 

Sunca; 30. os, 1964. u • kat~goЩi dija'
pozitjva na:dmetalo se 87 radova od -~ 
autora~ Najboljini је progla~en -, s!ajd 
Ristic • Radoslava:, .astronoma-amatera·.: 
jz Beograda. U kateg01;iji fotografija 
prispelo је .50 · i'adova (19 -kolor i 31 
с/Ь) od 13 · autora. Prva nagrada prj:. 
pala је Macek Patriku jz · Dervente. 

Proglasenj su ј najbolji . resavateljj 
nagradnjh zadataka ..... vasjone«. Na-jbo" 
lji od najbol)ih - је RuЬinjc Stjepan · sa 
Cresa. SVim pobedniCiina dodeljene su · 
odgovarajuce n_agrade, kao ј najmla
dem uёesl)iku · Vikenda, Cetkovic Zo
ri·c[ · .. Podeljena su .ј- svedoёanstva -sa:.;: 
radnicima-Narodћe ' opServatorije i ~ Pra- · .. 
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Sl. З. Dт А. Jovanovic predstaџ/ja . 
svoj teleskop. 

netarijuma koji su to postali u .jun
skoin roku. 

Medu gostima ria Vikendu, · ovog 
dana nasao se i · pocasni ёlan AD >•Ћu-'- · 
det· Boskovjc«, -Nenad ' Jankovic: · ' 

Naveёe · se nёЬо razvedrilo, ра su · 
ucesnici posmatrali Mars, Satutn, Ju- 
piter i druge nebeske objekte · tele
skopom Nar()dne. •·opservatofjje, .. · Zeiss 
11012000. . . - . 

•• Vikimda!H+< su .. se . тastali · tl. nede·~ / 
lju do podne. 

· Drugi beogt·adski ast•·onomski · ·vi
kend је џspe~no izveden; 'а ' Ьiо Ы jos'' 

· bolji da su · mёteorolosk.i ·U:Slovi dopu~~ 
stili da · se ucesnici' i:ioki;izu Ј na pi:ak
ticnom -· radu. · Ро . mШjepju · svih·, . tre.: 
balo Ь1 organizovatj \ri§e . sllenth ·: cfru" . 
zenja gde Ьi entuz1j!!Stj' mogЦ · raime:: 
njivati : jskцstva, :· savete, oprerщi '3 Ћtе~ . 
ratщ·u i dt< Bilo bi vrlo kMisno da · 
Vik1!nd ·• pЪstane ·- · iradicionalrii : :sкйР. 
ast'roriorria~ainaetra ~ - Jugosla'cj]e; · · i;>a · · i 
оnјђ. van njeriФ granica. : Zato -· :Cemo · 
se sjg\irno' . sreЗti . i?ledece' gbd-irie ' na 
Trecem' _ beogradskoin · astronщ'nskom 
vikeridu~ .- · · · · - · · ·-- · · · · 

.·~ ~ ~ ~ и. } . : . 

DIREKTOR · · i.SPICA" ·· t) ·вf1()GJtAI)'(j 
1 NOVOM SADU . . .. . . . . - -

·Dr Ljonard Skolnjk djrektor ame
ricke firm~ »Spic« : koj~ :је с postavila џ 
Sjedjrijenirn drzavaina Amerike .. 800 ~ 
planetarjjuma·i oko ){)Q u inostranstvЏ, -• 
sastao-- se 8. februai:a 1985. u ·ьotelu: 
»Metropol« sa predstavnicima · Astro-· 
noщ.skog arustva »Rш1er Вoskovjc«:< . :. 

Direktor L. Skolnjk sutradan је ро~ 
setio Novi· Sad, u pratnjj Branka · Ре.:. 
jovica, sefa projekta :zenevskog plane
tai'iuma, · gde· је razgovarao· sa.ч'laj6d" ' 
govornijim ·' ptedstavniciпia Astronom'• ~ 
skog di'Ustva »Novi Sad«, - - · · · 

· . :м наn- J.eiii'!tc . . . : 
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1 ВЕСТИ ИЗ ДРУШТВА 1 

POKLON ·PAVLA EМANUELA 

Pavle Emat1Џel, ]edan od osnivaca 
Astronomskog drustva »Ruc:ter ·Bosko
vic+< 1934. godine, zajedno sa supru
gom Jelenom, poklonio је - drustvu 
30.000 dinara. 

Pavle Emanuei sa suprugom, 1969. go
djne -

Pavle Emanuel, kao amater bavi 
se astronoinijom preko 50 godjna. Pre 
rata је brusjo ogledala sa А vanti Ber
_totom . . Na . instrumentu sopstvene iz
rade uspesno је posmatrao mnoge ne
beske pojave. Njegov teleskop kot·is
tili su ј neki drugi clanovj Drustva. 
Вјо је jedan od najvrednijih saradni
ka ... saturna«; svih 6 godina njegovog 
postojanja uredjvao је njegov efeme
rjdski deo ••lzgled neba«. 

Posle rata zjvj u Sjedjnjenim drza
vama (danas u Santa Rozj, Kaliforni
ja). Astronomsko drustvo ,..Ruder Bo
§kovic« posetio је poslednji put 1974. 
godjne, kada је prjsustvovao godisnjoj 
skupstjni ј tada odrzanoj prigOdnoj 
sveёanosti povodom 40 godjna po.>t.o
janja Dru8tva. 

Milan Jelicjc 

Rad.ovj uёesnika VП nacionalne 
konferencije astronoma Jugoslavije Ьi
се objavljeni u · posebnom zborniku, 
koji се jzacj iz stampe poloVinom ove 
godj-ne. 

·zajnteresovani za Zbornik treba da 
uplate 1.000 dinara na raёun Astro
nomskog drustva »Ruder Boskovic«. 
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пЈрви број "Са-турна" -имао је до
ста ш-тамп8!рСК1Их rрешака. Одлучили 
омо зато да !Променимо шт:а"МIIарију. 
'Ворђе Николић .имао је ·дpytra Перу 
Обрадовиhа, . чији отац беше влаоник 
шт81М11Јариј.е "Планета~rрафички умет
нички завод". Она је била зщ1тно бо
ље оnремљена, имцли су и линотиn. 

Власник Сретен Обрад<>Виh беше до
броhУ\Ц'НИ ~Цебељко, кога су звали 
Света ПлаАНета. Чим !СМО •дошли у ов:~-· 
штампарију проширисмо tНа.димке и 
на њеrову жену .која је радила 'У ра
чу>Новодству .- Мi:tца Ракеrа iИ на 
сина !Који ~е студирао и често '.им по
магао - Пера Комета. То је увесе
љ~ало раЈДНике и -ствррило ордач

'RИЈе о:~се. У овој штаомпарији о,ц
шrа·мпани су бројеви из 1935: r. и 7 
бројева ИЗ . 1936. године. 

На треhој •И Четвртој страни ilropи
цa ;;Оатуtр.Н" ООја·вљива•ли омо плаће
не оrлах:е,· а.юо их је било, као и ре
кламе за IКЊиге !Које омо nродавали. 
Једног ,даАНа ;док смо . у шта'МПарији 
"ПiЈЈ·а•нета" радили tкоректу~ре, у ко
ректорску собу уђе ·млад човек, лоше 
одевен и tП.Редстави ·се као nесник. 

А. Де Мщјо. Покааа на-м tНеда·вно иза
ш.лу збирку 'Песама nод насловом 
"ЗЕМЉОМ" и замоли да је IПреnо
РУ'ЧIИМО IИЈIИ обја-вимо неку од 111есама. 
П'€10Ые -су биле "•н-аrrне". Збирк:а . је 
има:ла 127 :страна и могла се набави
ти у •књижа·рници "Светлост". 

У нашем проDраму НИје бипо об
јавЈЫ11Вање •nеса-ма, али ·ипак обеhамо 
да -hемо .као оглас објавити једну од 
њих на 'корица,ма, наравНо бесплаrrно. 
Беше очигледно да ·песник нема чи
ме !Да nлатИ. Обеh-ање tемо исnунили 
у броју 10 из 1935. r. То је била ује.д
но јод111на 111есма објављена у "Сатур-
·ну". . 
(Према юњизи Ненада ЈаtНКОвиhа: За
IПИСИ и сеhања на Астрономско дру
штво.) 

Професор Даниh, као уtправник 
на·родне оm:ерваторије tетално ·се бри
нуо ·да 'ИIН'С'11Р)'!Менти буду 'У ращtНОIМ 
стању, То је ·ин·аче веЈЈ~ИКИ 111роблем 
јер их користи знатаtН број сарадни
ка. За ·време једноr чиwћ-ења ФОТО
метра, он )"ПИТа: постој·е ли црне ја
ме"? Затим сам одгоВОри : "Оиrу:рно 
постоје, и је.цну 1МИ имамо ов~е у 
соби. А :куtда би неста·ли они ситни 

.делови •који nаДНУ на :под, да 11х ·ви
ше НИ/Ка•да IНе нађемо" .. 
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.. '·. ". ;; Тё.iiЕiоК:оп · .је ' .само nолОВИНа .ору ј) а 
астронома" стаЈ11Но је истицао м·ладим 

-сара,111Ницима nрофесор Дааiиh, "а 
:друга 'nоЛовина је часовник". Ко:нТ!рО
ла с-тања оnсерваториј.иног часовника 

са 'клатном биiЛа је у.век ма:Ла свеча
·яаст. Слушао 15и се о~на-л Т'риниЧке 
оnсервато-рије, •који емитује радио 
Лондон. · 
. Субо~ом nonoДIНe чееtо је .'СОба бИ
ла npenY'fla Посе'I'илаца . који су при

· сусТ'Вовали •тој церемони~и. Јед11юм 
nрилиКом 'сарадющи се ·заЈЦришаче па 

· ззgа.с.нише таЧно .. сат. Укључише ра
.~_,ю; · али сиrнали тачног .вреыен:а ни

·су се чули, јер· се емитују <:амо на 
nара.н сат. Професор на . ТО рече: 
, .Е?о, то је наш човек. По де-шава Ча
.~Ов~:шк на ~екrнде а задоцни цео час". 

· :· ripeд·a:Jraч , понекад · одлази у nла
r•етари·ју.м у задњ'И час. На курсу за 
г.очеТIНИ'Ке често <:е .к.ористе анегдоте 

.1'1 зааiимљивосm ·везане за тему. Јед
ном nр:илико.м, само што је <:тигла 
Зигељ-<>9а IКЊига "Сокровишча эвез

днО/Га · неба". · тема ·су била сазвежђа. 

Тiредава~ nрочита анегдоту о астро
·~юму Л·аланду, !Који је 1799 г. "на :не
бо ' поместил соэвездије коtiжу". На 
тiciro.ziнoм месту ОН ТО CaOIIWТИ ОВакО: 

·"сместИо -на небо · саЗвежђе ХОIКОШ", 
шrо ·.је ИЗЗ:зва-ло смех у саЈFИ. nреда

·вач 'Се <:латко насмејао n01еле -преда
н.ањ•а, . !Када се сетио правог ЗIНаЧења 
речИ "·коiUКа" - мачка. 

Посетиоци Народне оnсерваторије 
обично захтезају .~а nосма~а}у ~роз 
телескоп уз што веће повећаiЬе. Јед
IНQ.М !ПрИЛИ\КОМ За1!10Че ТаiКО раЗГОВОр О 

узроцим.а . који .. квзре слику. Време 
беше лоше na см.о Сатурн показива
. .пи уз у.већање "(},240 1И 2000 nута. ILpи 
nоследњем слика беше веома мут~На 
- nланета је лмчила на · птицу . коЈа 
маше .крилима. Објuшњавамо да за 
боЈЪу >СЛitКУ треба имати •већи преч
ник објекТ"ИВа и боље .место I!IООМ·ат
рања, нnр. на некој ви<ХЖо јnла·нини. 
-- ,.Да ли би . дошао ·У обзир Зла"N~
бор~·~ . )"ftита . ~еко _од · .прису'l'них 
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- . ~-- nринципу да , одrоварисмо. -
Смет& ли то и АстроноМ'СКој оnсерва
торнји она Звездари? - Да, зато ће и 
она морати да се сели, у циљу m:ЈIСТИ

заn.а бољих науЧRИ~ .резултата, .реко
~м.о. 

Нак<п десетак да1-ш, У'ЈlИТа ме nоз
нати астрофизичар с.« Звездuре да ли 
Је истина да ми nричамо 'како ће ООf•И 
д<~ селе на Златибор! 

Колега Б. ~иплаМЈИ'Рао. -асТ!рОфиэи
ку и добио nocao у једној беогрщц101rој 
ПIМн&зији. Дuн раније сnрема;н је за 
сутрашње предавање, а <:упрута му 

пегла већ ИС'Ilеглане пантз•лq:не. · · 
Ујутро I{реће на n01eao. Небо је 

сасвим · ведро. Он се за.глед~о. ·{ то 
плаветнило изнад главе о чијим Тај
ЏЮI·а Треба да говори ученицима и -
уПаде у шахт, у. блато до кОЈiен:·а. 
- ;, ~·ченици су целог часа гледали 
моје -блатњаве ципеле. Уза·лу.д ·сам ;го
ворио .. о яебеоким леnотама·~ рекао ми 
ј~ једном nриликом. · 

За :nо:.tрачење Сунца 29. 4. 1976. г. 
све је било 'СЛ'реМ!НО на Народној Оlll
серваторији. Три еюиnе посматрача, 
инстру.менти. . . У циљу .nровере ед · 

нщ· метода обрщце nосматрања замо
љt.на је Астрономока оn<:ерваторија 
да се дозЕuЈFИ снимање nомрачења· на 

I\e:IИKOM рефрэ.кгору ОД 65 ЦМ. 
Снимање је одобрено, прибављене 

су и одтоварајуће плоче, обављене 
nотребне np~mpeмe, око чега се наро

чито заузео И. Вишце. Д1Шtле, све је 
било сnремљеж>. Фаза овоr помраче
ња је 0,72 na се очекивао iдобар I!IOCao. 
Међутим, ниtита од свега тога. 

'Умес·то .nомрачења ·Il'РlоiЮУС.'l'ВОвали 
смо · снежној мећави, иа·ко је био 29. 
аnри~~Ј! .. Кад је прошло n~рачење, чак 
се . раз.ведрило. Професор Данић ова
ко је · nрокоментарисао доrа·ђај: . 
- С~евИIIIiьи се наљутио, из д.ва раз
ло.га: nрво, што . се на Великој опсер
ЕШ'rорији кису nлавира-ли посматрање 
на највећем •инструменту, ~· друго што 
cv дозв.:>.Јили нама: са мале оnсерва
ториiе да га корис'!'ИМО у ту сврху. 

А. Томић 

·пi i IV strana korica.;fotografije sa VII nacionalne konferencije astronoma Jugo
·stavije, · odrzane и Beogradu 9-i1. та;а 1984, povodom 50 godina od osnivan;a 
Astronomsko17 drustva »Ructer Bo§kovic«. 

JV ·strana: : и gornjem rf!du - rad konferencije prate dr Paskal Sotirovski (Medon), 
'Miodrag ·Mitrovic (direktor Astronomske opservatorije · ti Beograd) akademik · Pavle 
Savic, rtkademik Tatomir Anctelic i Nenad Jank()vic. U donjem redu· - SloЬOdanka 
Dimitrijevic-Krstic ·dr Dorcte Teleki; osniva~i Dru!tva 1934. i 1951. · godine. Sltka 
desno - dvorana .. z{l;- vreme· sednice: 

г 
1 

'1 
ј 

f 

Nenad Jankovic, dr Za~ko Dadic, prof dr Branislav Sevarlic dr Paskal Sotirovski 

dr Jelena Milogradov-Turin, dr Sofija Sadzakov, dr Bozidar Jovanovic mr Geor
gije Popovic 

Aleksandar Pavlovic, prof dr Andr,ija Stojkovic, Ivica Martinovic dr DШan Slavic 

' Ј 
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Na ovoj ilustraciji Majkla Fтimena (М. Freernan) 
predstavljene su fundamentalne sile. Konvergent1~e 
linije predstavljaju tok vremena. Dole desnз је ја~а 
sila, koja povezuje nuklearne i!estice. Elektтomagnet
na sila povezuje naelektrisane i!estice kao §to st' pтo
toni i elektтoni. Slaba sila (и sredini) doprinosi ra
dioaktivnom raspadu, а sasvim gore simbolii!no је 
predstavljena gravitaciona sila koja povezuje tela 
velii!ine planeta. 
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VIKONI, UNIFIКACIJA INTERAKCIJA 1 NJIHOV ZNACAJ ZA- ASTROPIZIKU 

V~n Celeboщ;v!t 

illristitut za fiziku; Beograd 
Narodna opservatorija, Beograd . 

UVOD 

~~etkom 11963. godine, u institutima za fiziku ~irom sveta zavladalo је uz
buden]e. Promenu atmosfeгe, u poslovit!no mimim istr&Zivat!kim centrima. iza
zvala је 'vest iz Evropske organizacije za nukleama. istraiivanja (CERN) iz Ze
neve о otkricu novih cestica, .tzv. •vikonac, Ove cestice, koje se strogim jezikom 
tear~jske fizike zovu »intermedijemi vektorski bozoni« (IVВ), su prenosioci оЬје:. 
dinjene elektro-slabe interakcije, Njihovo eksperimentalno otkrice pretstavlja po
tvrdu teorijskih radova mnogih naucri.Ц~a. od kojih neki potieu C<!.k .i !z pr~lo& 
veka. !U ovom clanku cemo pokusati da prika!emo teorijsk;a istraiivanja koja su 
predvidela postojanje iLVВ, ekSperimente u kojima su otkriveni, kao i znacaj ovog 
otkrica za saVl'emeriu fiziku · i astrofizikti. · · · · 

.. .. · · ·.· ... .. · 

Jedan . Od osnoVnih ciljeva prirOdniЬ: nauka, '6d . njihovog postanka do . danas, 
је objaйnjavarije ~to veeeg broja pojava pomoeu Ato је mog\lce manjeg broja pri
rodnih zakona. IТako na primer, neki grcki inislioci su smatrali da se svi objekti 
u prirodi sastoje ii cetiri elementa:· vatre, vode; zemlje i· vazduha. !Prvi modemiJi 
pokuiaj objedinjavanja (unificiranja) zakona prirode ucinio је 1864. god. britanski 
fizicar •DZems Maksvel (Ј. С, МахwеН). On је pokazao da su pojave elektriciteta 
i magnetizma, koje su do tada smatrane za potpuno razlicite, izazvane istim uzro
cima ра se mogu shvatiti kao razli~iti oЬlici fenomena elektromagnetizma. Zasno
vao је teorijski aparat (danas cuven~ iМaksvelove jednacine), .na kojima pociva 
savremena elektrodinamika i delom fizika plazme. . . 

Od pocetka tridesetih godina naйeg veka fizicari smatraju da se sve pojave 
u prirodi mogu objasniti ,delovanjem t!etiri vrste sila: gravitacione~ elektr.omling
netne, jake · i . slabe nuklearne; Gravitaciona sila regulise kretanje nebeskih tela 
dok se u mikrosvetu zanemaruje.· .Jaka i slaba interakcija su odgovorne za. pojave 
staЬilnih atomskih jezgra odnosno radioaktivnog raspada, dok elektromagnetna 
interakcija :-dolazi do izra!aja u svim pojavama vezanim za · naelektri8ana tela. 

Na ovom mestu bi se moglo .postaviti pitanje sta se, u savremenOJ fizici 
elementarnih cestica, podtazumeva pod pojmom unificiranja dve fizicke teorije. 
Jedini stavovi koji su sa sigumoйcu poznati u fizici visokih energija su razliciti 
zakoni odr.Zanja. ·M<>Ze se pokazati, pomoeu tzv. Neter (Noether) teoreme, da · su 
svi zakoni odrzanja posledice postojanja nekih simetrija prostor-vremena. · Mate
maticki, simetrije se analiziraju p<)moeu tzv. teorije grupa. Objediniti dve teorijt: 
znaci naci tak\ru grupu smiterije iz koje (:е se moei doЬiti zakoni :odl'Zanja koji 
vUe u svakoj od njih zasebno; · kao i mase cestica -koje prenose tako objedinjenu 
interakciju. · 

Savremeni pokШaji stvaranja teorije kojom Ьi se mogle opisati dve inter
akcije zap~eli su vec tokom" dvadesetih godiil.a. Albert Ajnitajn . је tada, .posle 
svojih monumentalnih radova о specijalnoj i opitoj teoriji relativnosti, zapo~ 
rad na unificiranju gravitacije i elektromagnetizma. Na zalost, i pored· dugog'odiй-
njih napora, njegovi rezultati su ostali bez uspeha (T®nelat, 1965). . 

Ne.Sto kasnije, tridesetih godina, Enriko Fetmi је opet bez uspeha, pokuЗao · 
da objedini elektromagnetizam i . l!labu interakciju. , .. Ta~nG resenje ovog ргоЬlеmа 
nac!eno је tek u toku sezdesetih god{na . . Pi'edloZili . su ga, · medusobno nezavisno, 
S. Glesou (Glashow, 1981), · S. Vajnberg (Weinbeт.g,.. <lo96'i) .i'. А. &lam (Salam, 1&68) . 

...__ _ _ _ ___ ___ ____ _ _ _ ________ ___ _ _ --·-.. ·--·-·· ___ ...... --:., __________ _ _ _ _ _ ________ _ _ ___ ___ _ _ 
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/Uspeli su da postave teoriju koja ot;~~suje . feno~~?e ~е:о~~~ :~jJr~~~e 
elektromagnetna i . sl!aba i~teoo.kcija.~o f ~hovofo§~~~t, v~ste l:estica. U sluёaj~ 
tzv. elektro-slabe tnterakctзe su, ро 0 na, . ti renosnici su tzv 
kada pri interakciji dolazi ~о P~~=r: :_~:~r:~~ ~e:le~tr~slaboj mterakcljt 
W+ i W- l:estice. U supro om 8 u ' . k tzv zo l:estica Ро predvidanjima 
ne menjaju n'S.elektxisanje, ona se prenos1 . pre о . · . .· 
t ri. е mase W i zo (:estice i21110Se oko 8о--&0 masa proton~. k 
ео ) Slu~jevi elektro-slaЬih interakcija u kojima ne do~a~ ~ Р~~~~:е~Ј~~ 

trisCERNanja ~~iэ~~abgeo:e~:t.:J~je~il~t~v~~as~o':v~~u r::~.:osti ide~e о m
1
od-

u · . · ti · slaЬe interakc1je ·Medutlm, us е 
gucnosti objedinta.van]a elektro~~t~ zm_a . 1d u to doba po~tojeci akceler.ato1· 
ogromnih vrednostt masa W i •Z "es tca т Је an, . ' .. 
nije mogao da pruzi dovoljnu energiju za njihovo ekspertmentamo otkrtce. 

EКSPERIМENTI 

v liki skok u energijama do kojih se l:estice u akcelerato~·ima mogu .u~rza-
t . te з· е pomoeu ma§ina po:m1'atih pod nazivom »presecaзuci sme§taзш pr-

va 1 os v.aren t h 'k ь avanj з· е u tome te ovic (intersecting storage rings, ISR). Su§tina_ ove е n1 е u rz _ а 
~ n · x--tic.a i antil:estica kreeuci se . . u suprotnim smeroVlma, sudaraju 
:oto se snopoVl '-"""' ' ·· kl · (: · postupcima Metod ~eano l:ime se postiZu vece . energije sudara · nego ast ntm · 
~ ' ј cih . с na'pre је primenjen u istraZivanjima sudara mlazeva elek
::::r~ ~tr~:~(~r. в~anson, 1982). Nesto kasnije, oЬlast istraZivanja ].! prosi
rena i na sudare proton -protan) (р-р), odnosno proton-antiproto~ (~-р). 

vee u prvim р-р eksPerimentima nai§lo se na proЬlem. dobt)an]a mlazeva 
antiprotona dovoljoo~ intenziteta. ovu te§koeu је 1972. oti?oшo ~ van der Mer 
(S van. de1' ме~) razradiv~1 metOd tzv. stohastil:kog bladen]a l:esttca. U ovom po
;;t~pku se, slozenim sistemom elektroda, sШа~а ras~ela ~ brz~nama l:estica u 
mlazu, §to omogu6ava doЬijanje SDOpova l:estica dovol]lllog mtenztteta. _ 

Posle re§eoja ovog, 1 ј~ nekih eksperimentalnih proЬlema, 1978. god. C?tpo
~e su pripreme konal:nih eksperimenata namanjenih traganju za ~· Za lZVO
~enje eksperimenata odredan је najveci po8tojeei akceleoo.tor u Evropt, tzv. Super 
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ВАСИОНА ~111 1985.1-2 

SL .1. КатLо RиЫа i Sajmon van dn . 
М~ na p7'oslavt и CERNU poale 
aaopltenia о dodeli Nobelove n.agтade. 

з 

p11otonski- sinhrotron (SPS) u CERN-u. N.a ovoj ma§ini mogu se J)ostiCi energije 
t:estica ravme onima koje Ьi jedan elektron dostigao pod dejstvom napooa od . 540 
milijardi volti. ru eksperimentima su ul:estvovale dve grupe istraZival:a, poznate 
kao grupa ·UA 1 1 UA 2 (nazivi · potil:u od toga ilto su detektori bili sme!teni u 
tunelu SPS, pod zernljom). 

U grupi UA 1, · ciji је voda К. RuЬia (С. RиЬЬiа), ul:estvovalo је 135 nau~
nika iz }lЗ laboratorija rasejanih ро iEvropi i SAD, dok је itJA 2 Ьila ne§to manje 
brojna. 1 аkю su veoma veliki, i veoma komplikoVISitli, detektort u оЬа eksperi
menta zasnivaju se na dobro poznatim princlpima skretanj.a naelektrisanih l:estica 
u magnetnom polju. Detektor UA 1 је dipolni magnet koji daje honiogeno polje 
jacine 0,7 Т (14000 puta jal:e od magnetnog polja nA povr§ini Zemlje) u zapre.:. 
mini 7X3,5X3,5m3• OЬlast u kojoj se odigravaju р-р sudari okruZena је cilin
dril:nom maglenom komorom duzilne 5,8m i precnika 2,3m. 

llntenzivni radovi na prikupljanju podataka i usavr§avanju pojedinih delova 
instrumenaЬa trajali su do kraj.a 1982. god . .Aalaliza rezultata merenja Ьila је ve
oma brza. IPrva, opre7.na saop§tenja о . otkricu data su pol:etkюm 1983. god. u Rimu 
na simpozijumu о р-р sudarima. Grupa UA 1 је prvu publikaciju о otkricu izdala 
21. I 1&83. (Arnison. i dr., 1983), dok је ne§to kasnije usledilo saop§tenje grupe UA 2 
(Ban.n.eт i dr., 1963). Nakon nekoliko meseci otkrivena је i IZO l:estica. Vrednosti 
svih parametara elektroslabe interakcije koje su u ovim eksperimentima izmerene 
u potpunosti su · se sloZile sa predvidanjima Gle§ou-Vajnberg-salamovog modela 
(npr. Ma7'cia~o, 1984). 

POSLEmCE 

Otkrice IVВ ima dalekoseme implilaicije u oЬlastima fizike elementarnih 
l:estica i astrofizike. 

•U domenu fizike l:estica, eksperimenti UA 1 i UA 2 su dali odlul:ujucu eks
perimentalnu potvrdu Gle§ou-Vajlllberg--,1Salamovog modela ooifikacije elektro
magnetizma i slabe inter.akcije. I ako su slaЬe neutralne struje otkrivene pre vi§e 
od 10 godina, tek sada, kada su otkriveni preDOSioci elektro-slabe interakclje, moze 
se smatrati da је ovaj model potpuno potvrden. · 

Pored neposredne provere modela elektro-slaЬih interakcija, otkrice IVВ је 
dokaz u prilog ideje о mogulmosti daljeg ujedillljav.anja intemkclja - stvaranja 
tzv. velikih unificlranih teorija (GUT). U ovim teorijama l:ine se poku§aji obje
d1njavanja elektroslabe· i jake interakcije .. Jedina od eksperiinentalno proverljivih 
posledica GUT је nestabilnost protona, Pri l:emu se predvi4a da period polumspada 
iznosi oko 10--1035 godina. Teorijski radovi su veoma slozeni, а · do sada izvr§ani 
eksperimenti ne daju definitivne rezultate (Battiston.i i dr., 1983.). · 

Analizom podataka prikupljenih u eksperimantima otkriveni su r.azlii!iti na
l:in1 raspada W i Z l:estica i izmerene njihove karakteristike. I ovde је doЬijeno 
izvanredno slaganje teorije sa rezultatima merenja. Nedavno, pol:etkom oktobra 
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1984 grupa UA 11 је so.op!Шla da је otkriven i §esti, tzv. »top« kva1·k. (l~~nison i ~·., 
1984). Ovim otkricem је zavr§enю eksp~ri~entalno pot.~rdivanje teol"lJe ро kозо~ 
se sve te.§ke elementame cestice · sastoзe 1z komЫnactзa kv>ar!t~va .. Zahvaljujucl 
ogromnim energijama dostupnim na · ~S postala 

18 
su moguca ts.razlvanja rnedu

sobnih dejstava kvarkova na i.ldaljenosttma od 1(Г m. 
р d pi nih rezultata vezanih za :rvв i kvark model, na akceleratoru 

SPS mg~ s: ~iti 1 eksperimenti · od vaznosti za kosmologiju. ~o:zmato је ~а se 
danas nastanak i razvoj Sveщira . opisuju teorijom »Velike _ekspl~zlje«. U оvоз teo
riji svemir se posmatra kao . me§avina razlicitih vrsta. cest1ca kоза se, ~ trenutka 
Velike eksplozije, §iri, hladi . i ra~1·eduje. Rea~cije k?Je . se u toku §irenзa odigra
vaju izmedu pojedinih vrsta cestica su, u kraзnjюj l~nijt, dovel.e d~ nastanka svih 
vrsta nebeskih tela koj.a dana§nja as~ronomija poznaзe. Ро teortjsi?m prorac~ima, 
neposredno posle Velike eksplozije postojali su svi potrebni uSlov1 za ostva~tvan~e 
velikog ujedinjenja interakcija. Eksperimenti na SPS pru!aju mogu6no~t 1straz~
vanja elektro-slabe interakcije_ koja se moze shvatiti kao »O~~atak« veltke ujedl
njene lnter.akcije. Na taj nacin, postala је mogu~~ lab.o.rat9nзs~a prover!l savre
menih teorija о uslovima koji su · vladali u ranom syem1ru. . . . . . .. .. . . . . . . . 

u svemiru koji se §iri temperatur.a opada, ра se u_sled to.~~ men$1:) ) . ;V.f.$~a, 
cestica koja је najzastupljenija. Svaka takv,a promena predstavl]З ~v. fazni pr~
laz, i danas ima veoma ozblljnih poku~aja ~а . se nastanak galak~l]a shvati ~ао 
njihova po$ledica. Na primer, jedan od · takv1h prelaza је prelaz. 1z faze ~ k~зој 
su postojali slo't)odni kvarkovi u fazu u koj;oj po~toje. te~ke cestice. Te~~1jsk1 . se 
ocekuje da se ovaj prel.az odigr.ava na temperaturt . kоза odgovara energф cest1c.a 
od oko 160 меv, i koja је pomoeu SPS eksperimentaln~ dostup~a (Hagedorn, 1983). 
тemperatura na koj()j se ovaj fazni prelaz odigrava d1re1ttno зе poveza!1a sa bro
wm te§kih . cestica (l)rotooi. neutroni i sl.) koje .u1aze u sastav .atoma 1. molekula 
iZ kojih ~е j!astoje sva nebeska tela (Карш.tа, ~963) . . · . .. . . . . . . 
. · . Pomenimo, na kNju, da se ()Cekuje da с~ ~omoc_u; .SPS bttt f!lOguce 1 t;a
ganje · za tzv. super simetriOnim partnerima ob1~n~h cesttca. I. ako нn.а naucntka 
ko}i ovim .t:esticama pripisuju kosmoliO§ki znacaз, u proЬlemattku vezanu za njih 
neeemo -se . upu§tati. 

. , · 

ZAКLJuCAK 

ovaj clanak је imao za cilj .da pru~i pregled nekih savremecih . zЫvanja u 
fizici elementarnih (:estica i astrofiz.ici. Na prvi pogled ~eei deo teksta зе po~vecen 
fiz.ickim proЬlemima bez neposrednih astronomskih pnmena .. U sa.vn:mecoз .kos
mologiji sve . vi§~ preovladuje mi~lj.enje da је za usp~no obзam?av.anзe ~astanka, 
f.azv'Qja i dana§nje strukture Svt::ma·~ n_eophodno ~oriScenje - ~osЩtnuc~ fizike e~~
mentamih cestica. Slicne ideje postoзe 1 medu fizicarima koзi za testн"Эnje n~kih 
teorija iz oЬlasti fiz.ike elemantarnih t:estica koriste . rezultate ~stronomskih .posma
tranja. о preplitanju astrofizike i fizike eestica Ысе reci u з~m. . щl narednih 
brojeva. 
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VIKONI - NOVIJE VE$TI 

. Prvi deo oyog clanka z~vrsen је s.redinom novembra · ~-984. Od tada do ~raja 
J&nuara 1985; poзavilo se u ltteraturi vt.§e radova posvecen1h proЬletnatici W i' z 
ьozona ~ Rezultati do k6jih se u tim radovima · do§lo pokazuju da је . oЬlast elektro
·slaЬih illlter.akcija veoma interesantna z·a istrazivace i posle otkrica IVВ. U na
зtavku cemo, ukratko, p1·ikazati rezultate ovih radova i . ukazati na njihovu mo
gucu vezu эа astrofizikom. 

U glavnom delu ovog ёlamka recano је da su rezultati eksperimenata iz 
CERN-a potpuno u skladu sa predvidanjima .. Glesou-Vajnberg-Salamovog mo
jela, §to nije apsolutno tacno. Naime, u eksperimentima u CER'N-u i DESY (labo
ratorija u Hamburgu 'u z. Neinackoj); posmatr~o ј~ зо p-p .sudara u kojima su 
se cestice pona.§ale na nacin koji, nц prVi pogled;· nije u skladu sa ovom te9rijom. 
Koliku va.Znost fizieari pridaju ovako malom odstupanju Od teorije (malobrojnom 
u odnosu na stotine hiljada dogadaja koji su u skladu Sa teorijom), svedo/:I i 1ю 
5to је Kalifornijski Univerzitet pro§le godi!Ile orga.nizovao naueni skup posveeen 
ovom proЬlemu. T.om prilikom su za vecinu od pomenutih 30 dogadaja nadena, 
Ш barem predlozana, obja§njenja. Nek.a od njih se krecu u okvirima tzv. »stan
dardnog mode:ta«, sto је sinonim za Gle§ou-Vajnberg--salamov model. 

iМ.edutim, za ... objasnjavanje . . nekih od .posmatranih dogadaja .. moralo se pri
beCi uvoden'ju noVih fi.ziёkih iakonitosti . .'Noa primer, kao moguea objasnjerija ovih 
dogadaja pominjani su ~ 'postojailje "i taspad pobudenih stanja teskih kvarkova, 
d~lюy.anje я1ovih .vr:;.ta .interakcija, .postoja_nje ll).eutral!nф lэ,~ib сеsЏеа . .i supersime-
tri~niћ -, ~~rtn~Гa oЬi'qnih ce.stica:, Jtd. . · · . · .. . · . ·: -- · · · · . · ·· · : 

'I ako su pomenute nove ideje, kao i uzimanje . u obz.ir .nekih .zanemareni-h 
faktor.a iz st8111dardnog modela, omogucili obja§njavanje najveceg broja spornih 
dogadaja, jos uvek postoje neki za koje obja§enjenje nije nadeno (НаП i dr., 1984). 
Nauanici ocekuju da се, u toku rada SPS ove godine uspeti da posmatraju :·dodatne 
primere opis.anih spornih dogadaja, i da ih objasne u okviru standardnog modelв.. 
и slucaju da se porriiocu ·ovog modёla .ne ·.mogu naci objasnjehja, pristupice se nje
~ovom dopunjavanju ili stvaranju . nQvЩ. Ц!щiј~. sto Ьi moglo Ьiti od velikog zna
ёajoa za kosmologiju. Naime, modeli· ~lektro-staЬih interakcija su veoma vazni pri 
pr-avljenju GUТ teorija, kojima se юpisuju uslt;>vi koji su v~adali u ra.nom Svemiru. 
Svaka promena u ovim teorijama mogla Ы da !ma dalekosezni macaj za na~e 
opisivanje ev:olцc;ije .Kosmo~ . . 

·· Na · teorijskom planu, izvr§ena је, u okviru standardnog modela, . de~ljna 
analiza uslova za stvaranje iiVВ u postojecim i buducim akceleratorima (Аlt.атеШ 
i dr., 1984. а, h), 1zNcunata је verov.atnoea z.a stvaranje ovih cestica pri razliёitim 
energijama р-р sudara. Pored vaznosti za analize eksperimentalnih rezultata•, ova 
dva rada su od iriteres.a za traganje za riovim modelima elektroslaЬih interakcija, 
kao i za kosmologiju. Pri. energijama protona i antiprotona ubrzo posle Velike 
eksploz.ije, bilo је· moguce stvararije IVВ. Radovi о kojima smo govorili . omogu
cavaju ispitivanje uticaja koji su kosmoloski IVВ, Ш produkti n:jihovog raspada, 
mogll da imaju · na stvaranje elemenata i.l Sveiniru. · · · 

. ·· Takode na teorijskom planu, dosta se r.adi na pronalazenju nove grupe" si
metrija elektro-slal.)ih 1nterakcija. u glavnom delu clankЗ receno је da se .rad na 
unificir81Ilju ilnterakcija zasniva na trazenju njihovih zajednickih grupa simetrije. 
Matematiёki юblik ove grupe nam је, za slucaj objec:iiniavanja elektro-magnetizma 
i slaЫh ilnterakcija, po:zmat u okviru sj)andardno~t modela. Medutim, ne postoje 
!Ukakve prepreke zbog kojili grupa simetrije elektro-slaЫh interakcija ne Ы imala 
i slozeniji matematicki oblik. Ovaj, ali i niz diugih razloga, doveli su do stvaranja 
posebne grupe istrazivaca na dva univerziteta u Kaliforniji (Stanford i Santa 
Cruz), koji tragaju za novim modelima . ~lektro-:-slaЬih interakcija (Haber, 1984). 

· Na eksperimentalnom · polju, u laboratoriji SLAC u Kaliforniji otpoeela је 
gradnja novog akceleratora. •U ovoj masi.ni, nazvanoj SLC, snopovi elektrona . i 
poZitrona moci се . da se ~brzavaju do energija koje odgovaraju 1!11Qponu od 1011 
volti. Ocekuje se da се . g}avni deo novog akceleratora, . poz.nat pod nazivom SLD, 
otpoceti· sa ·radom 1988. Pomoeu SI.JD Ысе omoguceno testiranje standardnog mo
dela sa ve6om razdvojenom moel nego do sada (ЕР:АС, 1984). U • toku· је razrada 
osetljivih instrumenata koji се Ьiti iskorisceni u izgradnji .sш·.(Feldman . i dr., 1984). 
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Pomenimo na kraju da је grupa od 69 fizicara iz 7 zemalja zavri~La u ~oku 
ro§le godine iraganje ~ super-simetricnim partnerima IVВ. Ekspertmenti. su 

~r§eni u Laboratoriji DESY. Trazene cestice nisu uoc~e, tak? da је postavчen:a 
gomja granica njihove mase (Adeva i dr., Ј.984) . Ima шdikaciзa, . za sada prellmt
namih, da su ove cestice otkrivene u produzetku rada grupe UA 1. 

IPrimljem : Jэ.nuara ·1985. 
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WEA·KONS, ТИЕ tJmnQA.'l1ION OF INTE'it.A.CТIONS AND ТНЕIR 

SIGNIПCANOE FOR .AS'l'RJOPНYSI.OS 

An account is presented of the (recent discovery of the W, IZ. and t particl~ 
and of the related investigations of the unification of interact10ns and thetr 
possiЬle significance for astroph)·sics. 

UDC 520.98 

... LANEТЛВ.UUM - PIIOzOR U KOSMOS 

вт4n1с0 Pejovic 

Upravnik projekta Zenevskx>g planetarijuma 

Prouёavanje kosmosa postalo је deo n.a§e kulture i zato zasluzuje· . posebn.u 
painju . . Svakog dana viAe od 1100.000. ljudi prisustvuje predstavama u planetart-
·umima §irom sveta, diveei se mistenjama na§eg ~niverzuma. . . 1 Ree »planetarijum« ne odgovara u potpunosti predstavi kоза _se prt~zuje ~ 
jemu Ispod velike kupole u potpunoj tiAini, gase se svetla. ~attm z.ad~vljujuCJ 
~az.ak Sm1ca .obasjava pr~storiju planetarijuma, da bi potom Ь10 zamen~e~n~
зim nebom pokrivenim hiljadama zvezda. Projektori su. t_rijumf modeme te о o
rtje _ svaka zvezda prikaz.ana је sa svojim pravim sзa~em na nebesk~m svodu. 
Uz zvuke stereot.onske muzike, z.adivljeni svemirsk.i putrnk poCinje svoзe putov~
aje Jedan program nazvan »Gr~mice SunceVOJt SlStema«, vodi ga n..a putoval_l]e 
sa 'sondom Vojadze; u toku 45 minuta. Planete Mars, Jui_~iter i Sat~rn promtёu 
,
8 

red njegovih oCiju. Zatim sonda, proAavAi pored . 1?-ekoliko lutajuCih asteroida 
эchazt prema uranu Neptunu i Plutonu, planetam·a сtзе taj~e su zamrznute u v~
~itoj blaanoei. Put~vanje z.avriava na najudaljenijim grarncama planetamog st-
>tema, medu mШonima kometa. . . . · . . . . . _ 

Programi se u planetarijumtt menзaзu ~ puta god:t~je. U nзtma su . pr1 
.tazana ramovrsna dostignuca da Ьi nas upoznala sa o~ctma ~ na§em untver
romu· galaksije radio-astronomija, meteoriti, obja§njenзe evoluctзe .loosmo~a, pc;>
~klo · materije ~ zivim bicima, cme rupe, meduzvezdana komunikactja, ru arenзe 
11 kosmosu komete kosmos u Airenju, naucna fantastik.a. . . 

Plan~tari'um 'omogueuje da se stvori prostomo vreme!lsiGa sltka ~verzuma. 
Programi pos~Ьno sa mitolo§kim i astroloAkim sadrzajeщ, ilustruju istortjske ~o
rake koji su ·nas doveli do kosmicke ere i konacno d~ temelja dana&nje nau .ne 
:nisli koja cini niogucim spoznaju јо§ uvek neotkriv~th planeta. 1n 
.. · Postoje dve osnovne vrste programa. Jednta od .nзih z.asniva se n~~: vi~ue om 
utisku: . то su posebno : impresivni spektakli sa . !lagtaskom n·a tehnologtjj· 1 pusto
lovil'li u svemiru. Ponekad se kritikuje · zbog poзednostavljet1ja astronoп)ije. · Druga 
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~rupa prog1·ama u suiШni је poucna i zahtev,a prethodno upo21Ilavanje sa osnovama 
astronomije, dostupnim naj§iroj publici. . 

Kompjuteri i mikroprocesori doprineli !!U stalnim pol::!olj§aдjlщa . u tehnici 
t)la.netarijuma. U nekim је dostignut vrlo visok nivo, na primer da bi se (U !Plane
tarijumu!) videle najslaЬije zvezde, nevidljive golim okom potrebno је da se ko
risti dvogled. S druge strane, upotrebom omnifonog prenosa zvuka sa vi§e od tri
jeset· pojacala postignut је zavidan niv.o kvaliteta zvuka. 

Neke od predstava Ьile su okarakterisane kao »suvi§e konzervativne«, ра је 
.1 cilju prevazilazenja ovog proЬlema, nedavno nekoliko pla.netarijuma, koristeci 
.:.mericke pronalaske, uvelo u upotrebu projektore i vizuelnu opremu za specijalne 
~fekte. Ova pobolj§a.nja dovela su do nove ganeracije planetarijuma koji su sada 
prava svemirsiGa pozori§ta, vrlo uspe§na u praksi. U svemirskom pozori!itu, po-
3rnatrac viAe ne gleda na univerzum samo kao posmatrac vezan za Zemlju; on је 
3ada u samoj vasioni okruzen divnim prizorima i simfonijskim zvukom. U nekim 
..trec!ajima koristi se laser da Ьi se projektov,ale holografske slike (fotografije Ш 
trodimenzionalni filmovi) koji menjaju formu i boju u skladu sa modemim Ш 
klasicnim muzlckim ritmovima. 

PosmatraCi napu§taju uoЬicajeni svet otkriv§i velicanstvanost univerzuma. 
Planetarijumi ,.§irom sveta Ьeleze uspehe - cika§ki је posetilo viAe od 25 mlliona 
posetilaca, а oni koji zele da vide predstavu u Hong Kongu moraju da rezerviAu 
mesta nekoliko meseci unapred. 

U svemirskom pozori.§tu posmatrac moze da otputuje dalje od Meseca i pla
neta, daleko u na§u galaksiju. Na kraju putovanja, on vidi lmko Zemlja postaje 
5Ve veca kako јој se priblizava. Osvezen ovim cudnim putovanjem, shvata da po
jam granice nema znaf.aja u duЬinama kosmosa. Posmatrai'! а posebno mladi, na.
puAtaju planetarijum s dubokom z.adivljano§Cu i usblcenjem. 

Najranija astronomslta posmatl'lanja i mitovi vezani za njih, а cesto i pre
:izni opisi nebeskih dogac!aja nalaze se u programima svemirsko~ pozoriAta, kao 
~to је »Mesec u plamenu«. Prema podacima briZJ.jivo zabelezenim od strane Dzer
vajsa iz Kanterberija, pet ·monaha tvrdi da su videli Mesec u plamenu u noci 
~0. ]lша 1178. Veliki odЬljesak eksplozije sasvim је zaklonio gornji rog meseёevog 
31·ра. U prvo vreme oЬicni ljudi su poveroV'ali u pril:u; u svemirskom teatru moze 
ја se vidi ovaj zastra.§ujuci dogac!aj onako kako su ga videli monasi. Medutim 
каk.о su godine prolazile, uceniji ljudi su ismevali bele§ku о Mesecu u plamenu. 

Posle osam stotina godina astronomi su, prema Dzervajsovim beleAkQПla, 
uperili teleskope na deo Meseca koji su monasi opisali. Na tom mestu na§li su 
nov meteorski krater, а vrlo skoro nac!eni su dodatni dokazi da је prica petorice 
monaha istinita. 

Danas se sm.atra da је .asteroid udario u Mesec, Ato potvrc!uju instrumenti 
kOji su · izmerili lako podrhtavanje koje је asteroid izazvao nakon pada i koje јо§ 
uvek traje. ·U svemirskom pozoriAtu moze se videti ogroman krater, dok traje 
preqstava о ovom neoЬicnom kosmickom dogadaju. 

Svi posmatraci imaju oseeaj kao da ucestvuju u svemirskim pustolovinama, 
а mladim ljudima posebno, prikazan је delic onih istraZJ.va.nja koja mogu postati 
istorijski zadatak njihove generacije. 

Glavni grad Jugoslavije, Beograd, s Ьogatom kultumom tradicijom zaslu
f!uje nov planetarijum koji odgovara njegovom sada§njem znai'!aju i htenjirria. Treba 
3е nadati da ее bitl pronaden n.a.Cin da se obezbede sredstva z.a nabavku jednog 
ovakvog modemog oruda u obrazovanju, koje moze da ·pruZi osnovu za stvaranje 
buducih kosmickih nauCnika. 

Svemirsko. pozorlite predstavlja novu generaciju planetarijuma. Posetioci, 
putujuci kroz prostor i vreme, oseeaju v.aljanje, podrhtavanje i nagiln.janje kos
mickog broda na putovanju ka spoljnim planetama. Svod kupole verno oslikava 
iluziju posmatraca koji se nalazi u kosmosu. 

Vrednost pozoriAta posebno se ogleda u cinjenici da nudi §irok raspon do
!ivljaja. Projekcioni sistem »Starball« prikazuje preko 10 164 pojedinih zvezda; 
veeinu nevidljivih golim okom. Da Ьi se videle sve mora se koristiti Ьinokular; 
od njih svaka sija stvamim sjajem. Naravno, sve to stvar.a iluziju duЬine ne
beskog svoda. 

IDruga vrlo znacajna karakteristilGa sistema »Starballc је da 1111oze da pri
Jtaze naA univerzum onako kako on izgleda sa bilo kog mesta na Zemlji Ш u 
kosmosu. !Posetioci mogu da vide naAu planetu isto kao §to је vide kosmonauti 
iz kosmosa .. 
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-Kupola kosmickog pozori§ta montirana је na posebnom ~luminijums_k~m ~о., 
sacu. ISpecijalnim postupkom obradena aluminijumska po.vr§ш~ omo~cu.зe ctr
kulaciju vazduha, akusticki је transpa~et_lt~a, Ра · su zato tza nзе ~mesteш zvuc-
nici. Zahvaljujuci tome prijem zvuka 1st1 зе и s~.akom del~ gleda~1sta.. . . 

u velikoj meri predstave se stvarajи na nасш k·ako sl1kar sl1ka ll1 muztcar 
komponиje simfO!I'liju. Vizиelni matet·ijal i muzika komblnuju se da Ьi se napra-
vio odredeni program. . . . . . . 

Spicov »'Space Transit :Simul.atюr« (SТS)· komp_зиter1zovan зе s1st~m. ~031 ko-
ordinira razlicita kretanja projektora. Sistemom se шасе moze upravlзati 1 rulшo. 

Najvece ,Spicovo svemirsko pozoriste na sve~u Ьiсе ot':"oren~ и Pari~и 1985. 
godine. Druga svemirska pozorista vec rade u vec1m -gradov.tma 1 kultиr.шm cen-
trima . sir.om sveta. - - . 

Programi svemirskog pozoriMa -1 planetarijuma иk-azujи ma nas poloia] u 
neizmernim kosmickim duЬinama. Oni nam podizu moral i Ьиdе verи u pogl.edи 
!judskih sposobnosti. Zahvaljиjuci njima puЬlika postaje sveSi!'la na§e zaзedmcke 
sиdbime koja nas kao ljиds~a Ьiса povezuje. · 

tprevod: Dragan iМikesic) 
Primljeno: decembra, .1:984. 

Taьtica 1 

56 najveeih planetarijuma sveta 
1980. godine - sa precnikom vecim od 
14,9 m. Prvih .16 poredano је . ро pro- . 
secnom broju posetilaca u periodu od 
1976. do 1980. godine. 

1. Moskva, SSSR 
2. Sent Pol, SAD 
з. Peking, Kina 
4. San Dijego, SAD 
5. Los Andelos*, SAD 
6. Va§ington, SAD 
7. Cikago, SAD 
8. Boston, SAD -
9. Toronto, Kanada 

10. Stutgart, z. Nemacka 
11. Vankuver, кanada 
12. Denver, SAD 
13. Bangkok, Tajland 
14. Lucern, Svajcarska 
15. Roeester, SAD 
16. Njujork, SAD 

720 000 
596 000 
560 000 
458 000 
426 000 
416 000 
364 000 
360 000 
279 000 
273 000 
243 000 
242 ооо · 
239 000 
237 000 
210 000 
205 000 

• astronomske predstave posetilo је 
185 000 posetilaca. 

Preko 100 000 posetilaca imali su 
planetarijumi: u Parizu - Francuska, 
Bohumu i Hamburgu - Z. Nemacka, 
Budimpe§ti - Madarska; OlStinu -
Poljska, Diakarti - Indonezija, At
lanti, Baltimoru, Capel Нilu, San 
Fran~isku, Filadelfiji, Majamiju, Pits
burgu i Solt Lejk Sitiju - SAD, Pra
gu - CSSR, Kalgariju ~ Vinipegu -
Kanada. 

Ispod 100 000 posetilaca imali su 
planetarijumi u: Baton RШu, Brej
dentonu, Kopertinu, Ist Lansingu, Hju
stonu, Dzeksonu, Memfisu, ТUksonu i 
USAi' akademiji - SAD, :МоrеЩi -

Sl. 1. Planetaтijum »Vaвionsko po
zoтute«. Imaju ga. sledeci gтadovi: 
San Df.Jego (344), Кlivlend (200), Sent 
Pol (330) i Ri~ond (230) - SAD, 
Montтe:J (305), VЩаеттоsа (332), Pu
eb1a (283), Gvadalahaтa (300-330) i 
Tih.uana (316) - Meksiko, Rijad (320) 
- Saudijska АтаЬlја i Pariz (375) -
Fтancuska. U zagтadama је dat Ъто; 
sedi!ta. 

Meksiko, Beeu i Celovcu - Austri]a, 
Londonu - Engleska, Atini - Grc
ka, Lisabonu - Portugalija, Ivakiju 
i Мijazakiju - Japan. 

Preko 15 m u preeniku ima]u i 
planetarijunii u Volgogradu .i Lenjin
gradu - SSSR, Boulderu i KUvlendu 
- SAD, :Мontevideu - Urugvaj i 
Smoljanu - Bugarska, a1i о njihovoj 
posecenosti nema podataka. · 

Od 56 planetarijuma 34 se nalazi 
na americkom kontinentu, 17 u Ev
ropi i 5 u Aziji. 

(Podatke sredio Milan Jelicic) 
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. PLANETARIUM-A WINDOW INTO ТНЕ UNIVERSE 

This paper explains the planetarium as а cultural tool for the popularization 
of astronomy. · 

U!DC 5-23.9-126(091) 

КРАТЈ\К ИСТОРИЈАТ ИЗУЧАВАIЬА СУНЦА У СВЕТУ И У ВАС (1) 

Бра'Н.1&слав М. Шеварл1&h 

Институт за ЭIСТронОIМ!Иј!У Природно-матеыатичкоr фаасултета, Ве<mрад 

· Не ·pe'lUCO rce !У ЈЈIИТеРЗ111УРИ q~ећу •нетачии ·WIIИ ЋЕ!1IЮ'ШЈ31НИ онавоrди о nоје-
диним ~риhiима 'У •вези к:а С~ем, na се они IJl!PO'&ЛЭRe .rодинВ!Ма rИ у настави. 
Овде ће 6и'11И Д8'11И аутентични ПО.ZЏIIЦИ о !МНОГИМ IPCIIДOII!IИыa на и:ђтчавању Сун
ца и везе .,Земља-сунце", у свету и у нас, али, уnркос њином дУrом сакуп
ља·њу, без nре'ООН'Эiије на 'ПОТIПУЈНУ rисцрnност. Док hемо се ·у OIШl'l'Oj :юроноло
rиј.и задржаtrИ Ю8!М10 на ~им о'Шфићима я радовима, у ,цомаћој ће, 
из раЭУ\МЉIИВИХ (разлоrа, бити !IIOIIrfleНYТИ 1И IIIC'l'poмeorrpи;jlaк;и радови, хао и из
лаrања о СУ'ИЦУ 'У уџбеничкој и 1Iionyл'8/P}Юj дитера'Т,}'IРИ. 

ЗаОНИМЉИВ!О је .Ца roe у Кинеююии aнamwa -може наћи зааж: о посматра
ЊIУ Су:нчеве nere IВећ 321. :r. СЈЈичан и у Ара.niОКЈИIМ з~~ЈI~ИСИМа ив 807 .. r., са~о~о 
прапраћен 1Ј001РЕ!WНИМ 'l'У\Маченмма да је '1'0 nланета м~. Веh 1239. r., uo 
записима еарооЈаК1ИХ хранич~~~ра, тавори !Се о nојава~Ма заnаженим: за време 
потпуноr Сунчевоr помрачења које одrоварају протуберанци и корони. Почев 
ад 13. ;века. IПОI,ЦаЦИ су 1С1Ве GСОfmретнијИ И поrуздаащји. 

11ијом ще Оеи Клу !Већ 1285. :r. nредлаже, ~ ј~ ourreheњa ока, 
месrо .неnооредиоr lnomt:8'11PIIIЊa Оун.ца, ymwaњe њепuве оројек;ције, · а Петер 
Бике&Јщ А'IЩ]ан {1495-1569) ;nредrлаtже 1340. :r. ща 1ее Оу!Ще, збоr ЗЗIШ'l\ИТе ока, 
пооматра ;юроз 'l'ВIМ'На стаюла. Кристоф Клавије (1537-1612) већ јасно omroyje 
1560. · r. корову виђену за .. .време rпO'l'П~or C)'IНIЧeвorr пОМIЈ)ачења. 1598. r . пос- . 
матрана је она, под сличним околностима и у Т.Орrау. тим поводом Јщсанес Ке
nлер (1571-1630) тврди !Ца ау у mит~ аrерифераи дrелОIВ'И Суичеве оја}не ат
мосфере. t1607. r. эапажа он у дурбину једну сунчеву пеrу, али и .он мисли 
да је у ll'И'l'&ЊIY IIШавета iМ.ерк!у!р. 

Пеrе О'Мрива. Тома!С Хериот (1560-1621) в. 12. 1ti1D r ., а о.ц 1. 12. 1611. r. 
почиље ;већ к: редОВНiим wи:хОвим nоомаmрањем. Иrстих дана ОТ!КiрИВа их, · не
зависно, .и Јохан Фабрицијус ~1587-1616.). r. посматрају их и споре се о 
I1PBI!IНC'l'IВY rQ'l'.lфИћa Ј. Б. Циэаrr (15в~1657) К. Ша:јнер (157fi-...165Q) 1И Г. Га.ли.леј 
(1564-1642). З. 8. 1&Н. tr. rи Оиаrон Marjep М-81РИ]УIС (1570-1624) iПОЧИЊе :с ЊИХО'БИЫ 
рещоаним: IПОС!М8/11Р8ЊеМ. Убрзо се 100ја;вљУtЈу я '11)"Мачења. Први Кепљер '11ВР-А" 
да су rcmsчнe обл!ЩИМа у Зеr.tљlиној а'11мосфери. ГаЈDИЈrеј 1И Шаrјонер из љrих од
ре)Јујrу 1630. rr. :поЈЮЖај О;уtнчава eшвarrorpa ·И ~рђујсу т.parjiiiЊe њеrове ротације 
·на 24-26 дwа. ЗМ'!ИМ се виже више ОШАНИХ ощређивања. Јохах ХевеЈЈИ,iус 
(1611-1687) )'IП'ОрНО .Il'OICIIrtМ'Pa nere од 1642-1646. r. ;и ю њеrових 'ПООМа.трања 
Р. Вопф (1816-1&93) уопева 1852. :r. да У'N!РдИ 1МИ1fИМУ1М ш 1645. r. Jfure, 1852. 
r·., ;хев~уое о'lUфИВа фаооуле rИ IЦ'а~е :им тај назив. 1673. r. Ж. Д. Касини 
(1625-1712) 1И О. Ремер (1М4-1710) <Џqре})У')у Су!ичеву С.ИНОДИЧ!Ку rротацију 
(27d 10,5h) и сидеричку (25d 12h). Касинијев асистент Н. Фалис (1644-?) об
ј!ШD:ЬаЋа ·порек:ло rраrэЈИИКе. Фитiп ще ла Хир (1640-17.18) я К. Ш-а.ј:вrер налазе 
да ау tnere 'У'дУбљења <На СУ\RЧевој nовршини. Овом: се ыишљещу 1717. r. прик
ључује rИ Ж. Д. Каоини, а !Касније 1И МИО11И !дРУ11И· 

1706. r. Стељен, за :време !ПO'l'\I1Y'НOl' m>мр!I!Чења, о.'!'Кiрива Оу!нчеву хромо
сферу, а 1ИСп'е rодине Јаков IIIiojxцep (1672-1733) 0'11КIРИВ'а протуберавце под 
СЈЈИЧНоИМ Olt'OJl'lll'00'1'НIIa. 1724. r. :Мара:л,цrи (1665-17'29) запажа, оnет у току .пот
ПУIНОI' IЮЈо~Раочења, ;да uropoнa оне а:ЈРИIЩДа Месецу, ~ао што к:е ДIO'l\Jie JIIИCJIИJIO, 
већ Сунцу. !]јер Бyire (1696-1768), оанивач а'С'Ј!l)ОНомоке фотометрије, налази дn 
је Оуончева 10Ве'1'Ј10СТ 200 000 пута јача <Щ Месечеве, што добро одrова.ра С'11Вар
ности, а 1729. 11'. nрви uери Оуgчево IООТЗIМ!Њење према !РУбУ. 1733. r. шведаюи 
nрофзсор ВаrсеиијУIС• m Гetreбopra, IПООМ<}Т!Ра '1\РИ nраrубераЈНЦе за .ареме пот· 
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пумоr Oyu~ЧeDoi' IIЮМрачења. 'Th1.x rод':Ша ~ее tИ Анђело · Секи . (1818-1878) бааи 
rЈРО'11УiбераащЗ~Ма>. 

Orrmчap Шорт {171Q-1768) 0'Ј'1фЈtВа 1748. ,г. зрна.сту граlју Сунчеве фото
сфере. 17~9. r . А.:.лlе.Шс~'31р ВиЈЈСН (1714-1786), ак:троном из rла:эгОIВа, зСIIПаэио је 
да 10е језrро IIIere и њена IИСТОчна· IIЮЈЮВИНа сужавају кащ ICe пега бЈРижи за
ПЗIДНОIМ Сукчевом tрубу. 1771. г. ЛSЈЛацц (17'32-1807) одреlјУ.)е ЈЮЈЮЖаој СУ'НЧев:1 
e<RIВarropa. Након 4 ·rо,ди:не .А:лакюи Мари 1де Рошон (174-1-1817), директор Оп
серваторије :у ·BPectrY, први '0'1\КI,РИВа .,ца темпераt11У'Ра• у Оу.нчевом спектру расте 
qд љубичЗIС!l'оr !Ка ~ЦРВеном lltpa<j<y, .а !још 4 'I10I,!JiИНe :к.ак:цщ}е ВЩ~Ијем Хершсл 
(1738-1622) 'И Вилијем Хаdде ВoJllaJC'l"C»> (176&-.1828) o-rutpивajry mrфа>ацr:)вени део 
ОУ'НЧева 'ОПек"l\ра термометром. На ~еаиом П'ОЧ'е1'1ШУ 19 . .века, 1802. г., Волаtстон и 
Фраунхофер С11787~1&26) откривају, независно, тамне линије у овом септр.}'. 
Пооле З rодине, ~а<уtНХофер упкфеlјује СУ!НЧе& · cneК'l'a-p са . ОIIект.рим.а . сјајнИх 
звезда (Сириј~-. Kacropa, KЗIIIeлe и Про.юиона) и '11ИМе заснива Юучавања 
хеuиј.<:щог IСаiСТЗЈВа и фиэичког стања Сунца. 1815. г. Анри Морис IIIpви утврђује 
да је температуtра пега IНИЖа од фGтосфероКе. 1815. Ј'. Фраунхофер о'11Юр:и.в.а 
сТО'l'IИНе '1'1WНих ·nмнија. у Оу<ночеву mектру, од којих 324 юдва.ја и обележав.а. 
сЛовима. Од 5. 1. 1826. ~о 15. 1>2. 1868. г. ЈЫ)"битељ acipoнQIOSje, Хајtкрих .. :ШВаб~ 
(]789-1Н75), врши редовна nосматраља Сунчевих nега, први пут у тако ;u·roм. 
и IНеПрек!ИДНОМ 'НИ/ЗУ. 1832. •Г. Бру!Сrер пока>Зује .,ца оса Сунче21;.w •nрибЛижава,
љем хоризооrrу IIIоједине ЈРиније ry оапектру бива~у иэраэИ'l\Ије - о'11Юрива ~
лу:ричке ЈIIИНИ'је. Џан Хершел (1792-1871) nрОналази 1834. г. а<КТИНОIМетар _ за. 
мереље иисола:ције а IПОIСЛе 3 ГОДИЈНе Мод · Серве и Ma'N11jate Пује (1791-1868) 
одређуј;у вре1Д1ЮСТ оу.нчане кОRСТанте. . ... 

. У · IН!IICТatВity IСЈВОГ великог IIJOIOМampaЧ.Кor труда Ш'Вабе О'IIКРива 1838. r . 
ЦИКЈЈl'ИЧНост -Qунчевiих III'eгa и 'УТ!ВРђrује је на 10 •l"QДИНа. 'Dри године ~а.снијс 
Пол Огист Ернест Ложије (1812-1868) открива зонску ротацију · Сунца и налаз~ 
~ се 1юреће од 24,28 ~о 26,27 IДа.на . Наtредне године Ери (1801-1892), Бејли 
(L774-1844), Aparo 01.'78&-1853) и В. Струве 4]..'793-1864), независно, nосматџју 
прво mmyнo СУ!Ј{чево помрачење ЈСа еви<м њеrовим: IПojeд~IHOC'l\IWa {'!ЩРОiН:а, хро
мосфера. протуберанце). !1834. г. И. В. Дрепер (1837--4882) добива даrеротиn~ки, 
акимак Оуiнчева IСПеК'l'Р6 1И оmриiВа IНОзе тамне ЈЈИНИје у љеrовоЈ.Ј <И/Нфрацрвеном 
и УЈF11Раљубичастом oncel'ly. Нешто каон.иdе от.Iфива •ИХ и . Беюрел. 1Неэ31ВИСIIО. 

1845. !1', Жан Бернар Леон ~ко (1819-1868) и Иполит Луј Физо {1819-
-~896), ;на ПарисК'Ој оnюерваторијси, добиваd'У_ даrеро11ИПСIК:И он-имак Сунца, .први 
с заонмм orpyiiiЗibla IIIeгa, а 2З. 7. 1851. т. A:yrrylcт Луџ~ЈВ"ИК Буш (18~1855), у Ке
НИ110берi1у, ~обива nрви 1д11:11rерi()'11ИПОЮИ снимапс Суячева п~ачења с :п.ротубе~ 
раi!Щама и короном. 18а2. г. Р. Волф нSЈЛази ю вemtКJOr IIЈсюматрачког -матери
јала ~а ЦИЮЈЈу1С Су!Нчевих IIIeгa 'ИЭНООИ . 11 1/9 ~ЮДИНа. Н~е rодине F\ичард 
Кристофер Керииrтн Џ&26-1675), .из Редхила, а ка-сније 1И f~У~СТЗВ Шперер · 
(1822-1891), !Немачши . ас'l"РОНОМ, 1На111азе :из IВеЈI!И!К'ОГ броја 11Јоом-а11РЗља та•ш·ије 
вредности >За 111РМUЩе Сунчеве зоноке ротације (25,о-27,5) . 1854. г. Лудвиг ~ 
дина<нд Хер.маiН ф. Хелюсолц •(1621-1894) 'Објашљава КОНСТЗIН'11НОСТ СуtНЧева 
зрачеља овојом теоријом IКЮIНТ.раащије, која није била mn-a века због своје 
<Недо'ВОЉIНОС'l'И. 

Редовна фот.оrрафска tре1.1ИС'гр08аља фотосфере. iпоЧИЉ~У •У Кјоуу 1858. r . 
и трЩу до 1872 . . г. , затим ова <СЈIУ'Ж!ба прелази ·У I'рИшrч, •1\Це се ·н~ а . и 
данас -одвија. 11. 9. i1959. г. Керинrтн и Џон Ентони Хоџсн (1'777-1848), незави; 
ано, .примећуј:у IIJPВY х.ромосфераку ерупщију aroja је 'l'Patjaлa 5 минута; Исте 
године нађен је у једном часопису заборављен наrовештај КриСТијана ХореGана 
(1718-1771), дир.ектора Опсерваторије у KOIIIeНXareay, о IПериОДИЧIЖЈIМ atapaoorepy 
о;нчеве активнОСТ'И IКОј!И је, према томе, о.'lUфИВеи још 'У 18. веюу. Исте rодиае 
Г. К. Ке~ЩНI"l'Н (1826-1875) :ИЗ 5300 iiiOIOМaт.paњa 1ИЭВ01Ц1И ЗЗIIЮНе Сунчева обрта
ља, заЈКључке о арра;вцима оС1РУ1Јања, о tра<спiоре.цу IIIera и IIIOJliOЖa}y Сунчева ек
ватора. Од Су!Нчева помрачења ю 1860. tr. ~к:оришћена је била у :великој Ј&ери 
фотоорафија за IПООМатрања х.ромосфере, nротберанаца и аtороне • . Те .rодиiНе, 
Варен де ла Ру . (1815-,-1689), IКO<НIC'rPYК'l'OP фотохеЈIИОIР8Фа з.а !QНИМање Оупща, 
.и . .А:нђе.цо · СеКЈи .(1818-1878), незааиано, за време · IIIOOМampaњa 1110:'11П1УНОГ Сунче
воr помрачеља у Illnaниjи, -зЗIКЈЬучуј;у _да -су nро11уберанце с11варне !И · да npи
ШIIДad·Y Сунцу, ща оу IIIere 'УiдУбљеља у фотосфери :и ·да су : Њ'ИХОВИ: •руQови лев
•Касто наrнути. Наредне .rодине 11уiстав КIИрХIОф (1824-1887) . :иэрађује . 8 стС'i1а 
1IYt' Сунчев спектар ю !КОГа rза!КЈЬ~УЧУ~је ~а !На Сунцу · 'ПОСТ()је 1Ъ1Н()m хем.ијск:и 
елемеи'l'и ().Д !КОјих 1је -са<стаљена 1И Земља; аЈrИ <Џеrе '0Ма11l)а· облацима у Суи-
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чевој аmосфери 'К'Оји се ОбразуЈу од oC'IIpyljaњa ICa ОУIНЧевих •полО<Ва 1И ек.вато
ра. Ик:те, 1861. т. Вореи :де ·ла ~У ~обива .први IСТереоскопоки !ОНИМЗ.К Сунчеве 
пеrе m кога ICe !види ~а су .IIIere шуtiЈљине 1И ~а ЈСе факуле налоое . fИIЗНа,ц ФОто
офере. Те -године Е. А. Фа'] ·(1814-1~02) оиок~е :мишљ~ ща оу .nere Обичя:и 
проц~ У ?у;нчевој а11МОСфери, IКОЈIИ HSIC'l'ЗI]y тЗЈМо 11де .јое улазна ~СТрујаља 
пробиј&Ј'У. Пзер Жил <?езар Жаасен (1824-1907) ~окаэује 1862. 11'.- да један део 
Фрауюсоферових пиниза 'У Су:нчеву 101texmpy IIIO'l1ИЧe из ЗемЉIИне .а'l"Мосфере. 
· . Исте године Андрес ;Јонас . Анi'СТрем · ~1-814-1874) објављује свој чуnени 
атлас норr.tа.лног Оу.нчевог : IOПeк'J'PII . 18~. г. Ба-.лфу!р С'I'јуа·рт, 'ИЗ Единбурга, 
изводи· JI'OIWY IКорелацнју мэмеђу IПOJliOЖaJa планета и ·nоложаја Оуичевих nera 
и ··друтих обт.tк.а ње'rОВе акТIИВщж:ти. · И 1>1'НОI'И каюнијlи nокушэј.и ~а осе !На ос
нови I!РЗIВ'ИТаоЦЈfЈ'е У'Ј'ВРди ·IOIВa · !Корелација .. :и IIIОСТаонак IIIera проnали су. 1866; · г. 
добија Л. М. Радерфорд (1816-1892) . 2,1 'М ду~г ICfmМЗIК Су;нчева опектра. Исте 
године Ј. И. К. Ф, Целнер ·(1834-1882) IНЗIЛаtЗIИ 'IIOIМOhy · <ОВОГ фО'ООIМе'гра да 
Сунце зрачи светлост 11 мищtјарди nута јачу . од Сиријуса, а '56 милијарди 
пута од КЭ1Пеле. Те •rодине Сер Норман Локаr,јер (ls:ю-,..,.1920) указује ;на мо
l')'!ћ·нОС'l' .да се IQПек'r.роок()I[ЮЫ ~окаже . паст.ојање про'11уоберанаца и nочиље с 
аrрименом љеГОIВом на IИЭУ'ЧаЈВаЈЊе Суiнчеве површнне. .. . . 

·· · ' · П'О'Ј'IП!У'НО ~ IIIOМtpaчeњe од 18. 8. ·1868. 11'. Жа<НСен оооматра m · Ии
~Фtје. Зааtаака вел<Икrу \И tеј-ај.ну IПIРОТуберЗIНЦу !И оцењ.уrје ~а ће се ана ЈМоЬи видети 
и IВЗIН .эомрачења! што vy ·и !ПОлази. за <руiКОIМ. И ЛокЭЈјер је, -неза1:11исно, учинио 
исто ()'11ЈфИће, IК'О(Је !Је било оанова · ЈЕ!дн.е IМ()hJie тех'Н!ИКе за IИЗУЧЗ!Ваffiе Суtнц·а · у 
једнобој'!Юј свеrЈЮСТИ. Наредне . IГОДИНе, за време авrуостовоког nомра-чења. 
Хар.к:нес •И ЧарЈl'С A:y.ryooyc J;Yiнr (1~19Q8)! ш Щ>и'нстон опосерваrориј.е, отк
ривёfu" ~енrу . l:lелену mmJtjy у .коро.нином сnектру· на талакniој ДужИЈЈИ О# 
5315А, эатнм .!На . 6303А. То је било npВQ о~е. К'Оронина зрачеља. Не · на~ 
wавши :ниједан хемиј'сши елемент iна зем.љои, . с · rillltвoм линијом, ~г је 
непознатом елемевту ,Ј!Юро.пијуlму'' • . За · .време: · IИC'Ior .помрачеља. Јунr ·о'IIКр:ива 
"обртни . _слој"~ •1870. r . · Локајер, · целнер _ . и Весnи'гИ 11редлажу, независно, да 
се •НаiПРа/ВИ Ра<ЗЛИК'а IИЭМеђу !ЪtИрНИх .и еРУm'!ивНИХ · !ПрОтуберанаца. Иосте rОЩЈИIНс 
Лока~јер IПРЕ'длаже ~а <:е ~ОН:М >QJioj Су!нчеВе a'IUOCфepe, у <Коме оу. IIЈ})ОТУбераон
це ,назове "х.рокосфера". · Наредне ·rодине Жзнсен, nроучавајући ICIIIeктa<p ко
ро~;~е щобивен m nоомаmрања ·Суончева· iПОМрачења !ИСте године 'У ИНдИји ои ра-
1-Щ)а nолариок'ОIЈОКа · посматраља, заЈКЉУ"ђ"је ~а: К'Q!РОНа IДеЈDИИИЧно oвe'l'JIIИ од
бивеном Оуячевом овет.ЈЮС'I'И •и 1да .не ~ПРИПада 1НИ ЗемЉIИ •ни Месецу, као · што 
се ;цотле .МИСтtЛО} веh Су;нцу. 1872. г. Х. К. Фоrел · (1842-1907) први . 111УТ по-

Сл. 1: . Фото2рафија noТnyн.oz nо.-ра
-чења Супца 12. XII 1871. 2. снu..ље
на 11 · Индији (Е!1ССnедици;а лорда 
Jl'li:н.дce;a; oбjefC'l'Uв отвора 12ц.м.; .АЮ-
хра '>СОлоидна 1i/tO'Ч4.) ·· · · 

Сл. 2. Жансен.ов сни.ш1х суп-чеве 
zрану.лације од 10. Х ·1877. 2 • . (Хе
лиоiраф ·· МедонС'IСе oncepвaropuje, 

. отвора објехтива 135џ; .иохра 'ICO-
лouд'lta nлоча.) · 
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и:а:Ју'је \Ца 100 Су.нчево обртаље .може <Доказа'I\И IIIOOIOhy Доп.nерова ефекта. Две 
rоди11е IКак:пmје Семујуел Пјерnонт ЛМIМИ (1834-1906) ·ПОКспу.јое да r.pa:нyJii! 
з!!lу.ЗоИМа(ју ICatМo ne'IIИ !Део фотосфере м дају само четвр:'11И!tу СуtНЧеве светлос
·ащ 1875.· ~. В1Иол м Крора I[J()IIOВO о.цређу!}у IОУ'НЧаву IКОНСТ81К'11У'. 1879. n. Ебни 
објоааЈЫ;УUе <Дета.ЈЬIНУ IКаtрту !ИНфрацрвенаг дела Су!нчева ~СЈПек'l'Ра; а 1851. г. 
ЛЭЈНI'nи .за.почиње rавоја 'fУIВвна МС'11РаЖЈИВаља Оуичева инфрацрвеж>г IОТЮКтра 
помоћ.у бМ<ЈМ1е'1'Ра. . 

1882. г. по пронатаску IIIOC'l')'l[lкa tca СУIВИМ III!Jioчaмa, 1011ојена је фотоко
мqра са IOIIeктpoo!t'OIIOМ, lпа ипак 1И1СТе •Ј:'(),ДИИе Ј:унr у свG]ој ~КЉИЗи "Сунце" 
IП!ИШе: .iИ:mпцца ·готово немогуће да се IСIУ'М'Ња да ~е фотоофера GStCТOp облака•·. 
Наредне rодине Лaвr.IIIИ о.дреЬУ\је "l'aiJiaoнe ~е ЈIИНија у 'ИНфрацрвено:м 
делу Суаrчева аюктра. Даље мери бo.noмe'l'l)OIМ енергију у Суичевом: оnектру и 
налази 01К'0 З IКа.порије, wто ащrоваtра Оуlнчевој темnератури 'ОД 64271Ц. Уједно 
иалаЈЭИ .м~Шt~СЈИМУМ зр~ења у таiМIНО зеленом .делу IСПек'l'ра. Исте 11'адиiНе Р. Во.nф 
предлаже ~ tnерИоде за Оу!ичеву ЗК11'ИВ'11НОСТ: од 8 1/3, 10 1И 81 rоднве, .ца би 
објасвио IП'РОмене у '11PadiШIY основне :периоде !Која се креће од 8-17 година. 
1885. г. Ј. Ј. БаЈDМер, 1И1З iБазезrа. 0'111фИВа свој IПOЭIIa'l'И образац .кој<И "цаје по
ЈЈОжаје 4 IВ'ОдошtКаве линије у Сунчеву 'OIIeюrpy. 1886. rr. Анrетреи !Мери Сун
чеву эра'ЧIIЦУ енерnију 1II1ИiPXeJJiИIOIJ4eтpoм, •а л•.пи објављује ;сВоје објашњеље 
о IПОIСТа'НК!У Оу!нчевих I!Ieгa. ИЗ I[Ј'()IСЈЈ4атрања ОУ\нчевих IПО!Мрачеља о·д 1860-1886. 
г. з!IIКЈЬiу'Чено (је ща .корона оне ~е С~е .као а'ЈIМОIСфера Земљу .и ,ца ·tle 
учес'ЩIУ!је •У Сунчевом: обртащу, 'Те \Ца не !ПРедtставља Сунчеву а'1114'01Сферу. 

Хенри Аугустус Рау.nен.ц 418418-1901), из Балтимора, објављује 1od'i. · г. 
фотоrрафаии атлас СунЦа од 7594А 1Д0 2947А татак:не ;цуж~Щ~е, рађен конкавном 
кетаЈI'Нои !МРеЖ'аЈ4 ICa 25 000 пинија IIIO .иичу {2,54 :мк). Две ~ЩZQИНе каоније, Џорџ 
Е.пери Хејл •f1868-19-Э8), ~ректор :М:аУ~НТ ВИЈЮН ОПIСерват:орије · .и Анри А.пек
СS/Ц!ф Деландр •(1853--о1948), 1дИРекТ0Р ПариiСКе 011СерваlrоЈ)ије, незэвиано, про
нала!Зе 101I8К.'11рохелиоr.раф. Две rодине IКЭIОН!Ије 'У'СПе&ају да: сRиме ;прот.уберанuе 
и хроиосферу при пуној СунеЧВОј светлости. Исте, 1891. г., Ни.nс Кристофер 
~ (1839-1914), ICa ЛУ~~Ц опсерв~е у УIПСаШ!И, nрви i}'I<Шева \Ца .визуелно 
OдpEWf обрmе брзине IП'Оје,циних Оуончевих појаса •ИЗ I!IOIМ't!Paњa спектакулар
иих ЈЈИИија. iНDIКOIII . ~,ЦВе а'О!ЦИН:е Х. Еберт објављtУ']е да Сунце IМ'Oipa 6wmr .извор 
ел~е'I!Ноr зрачење.· а1100 је ICI!Щиurre електр01М'0111Не'ШIИХ порем:ећаја. Исте 
rадине В. В1ИН щаје свој ЗallroН зрачеља. Стефа<нов ·и ВИ-нов з~ШrоН nримељенv 
оу 'На Супще 1И ДSIJIIИ за !l'eМIIIepaтypy фотосфере 6000°Ц. 

1895. r. nоред IВОдонmrових !И хелијумове Дs линије, !Нађен је 'У про'l'Уберан
Ц!1114а joiiiJ иэвест!IIН број непОСЈН8'11ИХ љинија. Тек !Кад је Реизи оотк:рио хелију
мове л:иније !На Зе!Иљи }"'11Врђено је \Ца ове IНЕIПО3Нате ЈШtНИје arpиn~lj,y љему. 
Х. К. Фоrел .и Ј. Шај!Нер Щt58-1913) и др. називiМ!И су мх !ра'Rије ,.О.РИОIНове 
тmије". НSЈРе,Ц~Ие rоД!ИНе Х. А. Рау.лев.ц щаје у ово]им ,;Претходнша табтща.ма 
та:.ла.ових .дужина у Оунчеву .ОПеiКТЈ>У" "l'ала.сне ~ужине и јачмне, за оКо 20 uOO 
ЈLИИИја. Одатле ЭЗIК.ључује "ц>а на СУ'Н'QУ има · око 36 ,.зеиаЈЬОК>их елемената". 
Исте rо.цине Џ. Н. Локајер EOIIC'l'!PYИШe своју ориземну .к:оиору с IПРИЗМОИ пред 
објек'11ИВои за фоrо11РЭФисање Суячева meкrrpa:. 1898. r. Ћова'ВИ Р.ицо о.цре
ђује нову ~едност аа о,уичеву IКОНС'Ј'ЗIНТУ (2,5-.2,6 gcal). Исте rЩЏtне Локајер 
и А. Фауо.пер (1868--1&40), у Индији, \ЦОбив01ју прве оснимке ,,муњевитог icп81t'l'.pa" 
и <mtрИВају <Да су ЈIИНИЈје aroje ![фИ[ЈИ!СУ'јем:о јонизаваним · атомима зна'ПНО јаче 
но у обичв'О'м Оуичевои СD:еи:Тру. 1903 '1'. В. К. ЦераОИЈИ ·(1849-1925) . је, у . Ру

· СЈQи. nрви 1П1УТ ~ IIЈРИВИ\)ЏIУ ·веЈIIИЧЈИНУ Оуо!ща. О,ц 1903-1905. г. А ; n. 
Ха1iюк1И (1870;---1908) ]е 'У"1'1ВРдИ0 време живота •И б.рзин1у 'lфетања rpaиy.na. · . 

• . 'L' 

У нашем: ;веку, са развојем физике .И 'ТеХНИКе ИНСТр}"Ј4ената, :Иетра;:НЩ·
вања Суlща, :иаiКо IСВе "l'SIНOIНiНje, јсщi 'СУ :поlјачана. Тако је 1908. г. први пут от
ЈфИвено ј~ В!liНЗемаЈЬIСDОО IМ'ЗII1RE!'l'НO поље, 'ма:лне'11Но поље Суичев~ · :пеrе. i911., 
г. је 'Ч. Г. .Абот (18'7!2--<1973) пре'IUЮОТЗIВИО да се цела Суаrчева a'l'IМ'OICфepa ~ас
то)и :из ·гаоова, а 1913. 11'. је О'NфИВена пра'ВИЈl'На промена nоларнОСТIИ у· иаr
ЈrеТНИИ IIIOЉIИJ4a Сунчевих пеrа. 1919. rr. је А. С. Единrr0111 ~1882~1944) IИЭИерио, 
за време IIIO'IUJYIНOr Оуtнчева помрачења. релатИВИIСтичко "ОК,ретање овет.лосноr 

эрD!Ка 'У блИЈИНИ .Оунчеве ма10е. 1929. ~. <је Х. Н. Ра1еел ·(1877-1957) юврmио прва 
подробна изучавања Суачева ~C~Пe~~torpa. 1931. т. de Бернар Лио (1897-1952) про
нашао lkoplll)l'paф •И Извршио орВа поои8'11Рања Оунчеве :и:оране ван поирачења, 
а В rо.цина .цоцније Јiио 1И Ема!в араНашт~ су, незаmfено, манохроиаТСim фиmер 
за оосыатран.е Сунца. 1940. r. !М; r. :М.ИНарт ~~1893-1970), Д. МипдеРС и Ј. Ха'У!Т-

1 
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rcuc;; објављују свој, щосащ !НDUiiiOТIП.y!RИ!jи, .,ФОО:оме'l'Р"!ЈСКИ ат.пщ: О)"НЧева :опек
т.ра . . Н!11Редне I'ОIДИНе. Б. Едлен 'ОТКЈРИВ'а ВМИСЩЈКЖе .ЈIIИНије у ICIIE!IК'I1py IКороае и 
ЈIIИ!НИ]е вишес-труаtо ]'<mИЭОIВЭЈНИХ атома .ка~Л~ЦИј(у~М'а 111В0Жђа .н·икла и дРУ11'ИХ 
елемената. · · ' ' 

111942-43. г от~ривено је топ.nотно радио-зрачеље Сунца а · од ~19.42-44. г. 
Џ. Оауmю:рт, Џ. Хез и Г. Ребер {19Н) отюривају јаюо IРа.дио-зра·чење Су;нца на 
та.лаюној ,ЦУ'2fmНИ 187 цм,, Ј.946. ;r, Р. Таузи . (1908) ~а. IIIOмohy ванземаљСIКих 
P~~~te'l'a, . !ПРВе фооrоlrрафије СУ!Нчева У17111'ра.Јыубичастог ооп~а. Исте rо,щине Х. 
ФlщциВ'Н први iЈут ре11ИСТру(је рецц:rенско зрачење СУ!Нца nомоћу зеиаЉСЈКiИХ 
ра:к:ета . 1952. 11'. Х. Д. Бебкок (1882-1968) и Х. У. Ве6Irок {1912) проналазе Сун
чев м~rнетоrраф, а '11964. · г. почиље већ траrаiье и · за Сунчевим неутринима. 

БИТНИЈИ ЕЛЕМЕНТИ У ИЗУЧАВАЊУ ВЕЗЕ ,.ЗЕМЉА-СУНЦЕ" 

З!IIД'Ржимо ICe IНа 1НајбитtшјЈИIЈ4 011Криhима у вези: ,са IПОларнои свет.nос'l'и и 
њеrшм ,,I!ЈiРО'11ИВСјајем" и са Зем:лmном ЈОНосфером и њеним вrоЗIМа са Сун
ЧЕ\'ВО.М ак'I'IИВНОСТIИ. 

·Системска iiiOCMa'l'Paњa IItOлapнe свет.nОС'11и започео је Пјер rаiСанди 
(1592-1655), Кеп.леров пријатељ. Он ОУ је !Назвао .,аурора бореа·Јl'И'С". Meђywm 
прву везу између Земљиног магне'11И!ЗМ!а и riмfфне светлОС'l\и нас.путмо је Ед
.иу!НД 'Халеј ~(16516-41~) још 172-6. г. Ж. Ж. \Це Меран .(1678-1771) ! GбјЗIВЉује 
расправу о фИзичкоз I!I'РИРОд'И поларне овемОС'Nf, а 1740. •Г. мери њену ЗИIС!ИiiУ 
и .за љу натази око ~ОО миља: 174'1. 11'. А. Цепэи]У'с (1701-1744) 1И О. л. Хјертер, 
из YIIICa.ne,. 'O'l'IК!pи&!IIJ'Y У'I"ИЦа'] 'IIOJiaJpНe светзюсти на ма•rнетну иrmy, тј, па: 
ЗемЉIИН маrн~аiМ:, што Д. Ф. Aparo _ (1786-1883) jOIW уобедљивије доказује 
1819. т. 1833. '1'. зе, IНа Га')'!Сосвр ~1777-:18:>5) IЗау:ЈИМање, П<ЩИ!1RуТа у Ге'11ИНI'ену 
и прва .. теа.м:~~етна оrюерваториза. 18о1. r. Јоханес Ламон.т (1805-1879) објав
љује .криву :промена Зем:лмн.их магнетних еnем:ената. а · Е. Ceбai,NI {17~1683), 
а ~а'l'ИМ Ф. П. Го'11је, 1ИЗ Л'ИОна ,:и Руlдолф Волф (1816-1893), оИЗ Верна, .nримс
ћузу •YII!IIДJЬIИВY љеву I!Iодударност с кривок броја Оунчевих .nera. 1. септембра 
1859. r. КеринМIН и Џ~ Ен~ Хо~ (1777-1848)> !Независно, lfl'l)ИМeћyjy nрву 
)фоиосфероку еру!IЈЦИЈУ, коза Је траза.ла О'<Ю 5 иинута. У истои вре24евс.ком 
размаку примећен је и nopeмehaj IНа ма'l'Нетвии ~ИНСТ,рјментима опсерваrоријс. 
Између 28. а'!П'уста 1И 4, сеnтембра · !ИСТе II'ОДИНе nабележена је :и прв-а велИIКn 
маrне'11На бУ'Ра. Телефоноки .саобраћа1 de био преюиаут, о:tрИМећене су варнице 
на жица1Ј4а и јака IПОЛа!рНа C&e'Niaoт. Исте то,цЈИне Керин1"11Н без •сrrек!rороскопа 
поома'I'Ра кратак: и сјајан блесак IНа Оу!нlцу, З&Јiи ll'a · lф\И'Писује IПа:дЈУ веЈIИК'Оt' 
метеорпrа. 1867. 11'. А. Ј. Aнi'C'llpeм IIIOOИaтpa, а Адам ПауЈЈСен СIН:ИКа .спектар 
по.л01рне .авет.пос'IIИ. Херман фриц утврђује 1887. г. да П'ОСrоје одређене периаде 
у IIIOjaвaмa aro.napнe светлости 1И "ца посrrај!И ;веза IИIЗЈ4еђу :њтх и nериода Зе!И
љЋНоr ма:лн.етизиа. Зa'Nm да IIIojaвe !Тl'ОЈЈ·арне свет.пОС11И стоје у вези ос поја
вом С;vrнчевих пеrа и \Ца 1ИМ брОј и .ве.mичина ,pac'I1Y м IQIП!IIДajy ;у је.цанаестоrо
дишњ:им: Ц'И!СЈIIУОСИМа. 

. Још ·је старијег . датуtИа nрво .nооматра.ње оодијачке светлост. Оно је 
везано аа !ИМе Кlристофа Р0'1114ана, са КасеЈЮКе опсф&аrор.ије, и аа тоДIИНУ 1585. 
Ж. Д. Ка'С~и по.}е!диности IIIOjaвe објавЈЬIУ!је тек 100 .~а .юаоније. Исцрпан 
~н опис .цазе 1659. г. Чиццри у ,.Природној исrоријlи E!mлeiCIКe". П. Е. П~еиэ 
(1692-?), 1730. 11'. оТ~Крива ,.прО'IIивсјщј" аодија·ЧIКе светлости. Њеrову nојаву за
пажа и А:леюсщер ф. Ху.мболт (1769-1859) 1799 . . ~г. !На свОIМ IIIiY'I'Y по Јужној 
А114ерици од 1799-1803. r, 1854. 11'. 1It0тврђује је и :В.рорсен (1819-1894) IНа Оп
серваторији Зенфт~г. ЋоваЈНи Бирmmијук: Скј81Паорели (1835-1910) З. маја 
1859: г. :n9QМатра зодијаЧIКу светлост која IIl'})eitPИВa саэвежђа: Близанци, Лав, 
Девојка; Вага и Окор!ЈИја . .Aim1c'l1peм: 1867. 11'. прим:ен.ује IНа љу опектараку 81На
тоу и ~аЗ!У')е ЈНа Њ6Н'О IIIapeкn:o. М8IК.ОС Во.пф ~1863-193~). · ,~Щрекrrор ХЭ!].делбер
шке ОIЈСеРВаторије, "цобива 1900. г. фотог,рафаке СIНIИМ1Ке GОДИјачке светлости по
иоћу ХЈВЭЪ}'ЦНаr објек'шtва .и снимке ,,iПPC)o'llltl!l&,ia" као први 'СИЈIУI)ан !ДОКаз ље
гова nОIСтојаЈЊа. 1914. r. В. Фооенков Џ889-1972) већ врши II'!PВa фотом:~-А!r":~ 
ЈЩ'Чаваља эо.ција"ЧКе оветлОС'IIИ и раюпореща међуп;ЈiаiНеrоке материје () · ' 1/,о .Ј.. 

Од на.рочиrог су значаја и теоријаrоr и ~акт.ичноr · појаве ~ане зэ ~ 
јоносферу и љену везу са Сунцем. Још ·1878. г. је шкотски научи Б. ,Ј;~· р --' 
ар.т ,ца. би објаснио lд'Невне промене ЗемЉIИНоr ма71Не'I'IИЗ:Иа, авИr ' ·, .. (.,. CD 
у II'Орњим пределима атмосфере постоји .сЈЮј :који iii'POIIOдИ ел .А E6QI* ' 'f-. 11 О 

* tEorft>.~ 
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јем пpomnora IDeJm исто је мишљење аtзразио и Ник:опа ТесЈЈа (1856-1943) на 
основи својих оrледа са радио-та.ласима. . 

Да би обја<:НИЈrИ Марконијево 'YCПEIWIН'O ~астављање рЗ~ЦИо-везе измеђ;.• 
Енrлеак:е и А!Мерике 1901. •r., америчЈm нщчник А. Е. Кенепи и еиrпеоки О. 
Хевисајд, незавионо, ;пре1U1001'а'ВИЛИ су да у високој а'11МОСфери nостој.и nр;>
ВОДЈЬIИВ ОЈЮј од КЈОrа -се р~-тапаси о,цбија!ј<у ооа ЗемЈЫИ. Овим је 1924. г. 
~81ППЬеНо и ytQПeiШIO ')1011ОСТављање на .юра'l'КИМ .тапа'Сима .иај.дуже могуће 
радио-<&езе 'ИЗМеђу Европе 1И Новоr Зепа..,ца. 

Својим IПОЭН'8ТИ'М огледима ш !ДеЦембра 1924. ,г, о11Iфивају јоносферу е&i
МООКIИ наrшици Е. В. АlпЈIТОН .и М. А. Ф. Варнеr, .ца 1925. 11'. o'IIJфИhe nо.т.вр.цс 
амерИЧХiИ научвици Г. :арејт 1И М. '11ју.в. Љихов метод 11.1ерења висине јаносфс
ре б~ је преТеча откриhа ра.цара. CJ'toj је назван "јоносфера" по предлогу eн
мemror научаика ВО'rоОИ'а Вата. СХЈВатајуhiи ~НеИЭМерни научни 1И nрак11ичю1 
значај ОО'Хiрића, 18еЈ11ИК број на,rчника баца се на изучсrвање јоносфере, љен11х 
од.п.ика ;и закОНИТО!СТIИ - С. К. М'И'11ра, К. Раусер, В. Џ. Бе}нои, И. Беяингтон 
И IIIНOIIИ \Ц'Py!Nf. 

IЈ()шlљеио JSIIfYapa 1982. 

А SIIORT IПS'liORY OF 5DLAR 5'IUDDES (I) 

Тhis paper traces the history ot solar studtes starting from the old chinese 
studies. 

UDC 117 

KVANТNA STANJA МАТЕRUЕ U ТEOBIJI вtmвltA . BOSKOVICA 

Boтivo;e Jovanovi~ 

Astronomsko dru!tvo ».Ruc!er Boskovicc 

S'l'.R.UК'11tmm :КONST.tТUENTI 

U svojim ftzikalnim teorijama koje је kao sistem puЬlikovao sredinom 18. 
veka u knjizi Тheoria philosopliae naturalis,1) Ruc!er B~kovic dopusta moguc
nost postojanja atoma (р.440). 

Atomi Ьi se kao sistemi sastojali od izvesnog broja temeljnih matcrijalnih 
taaka koje u su&ttni nisu istovetne. Naime, »totke materije, таkат su poave 
altc!ne u jednoatavnoati, . J)r~te!noati i mjeri sila, koje ovile о udaljenoatt, тogle 
(Ы) imati i dтuga тeta;fizi~ka svojatva тazti~ta me4u sobom, koja su nат ne
pozna.tc ••• « (р.94). 

Ove osobine se isPoJ.javaju u interakcijatna i uslovljene su samim interakci
jama s obzirom da nema izolovane /!estice, ~to ptoistife iz sledeёih stavova · 

1) »BuduCi !Юiте dв · sve шајатnе aile ovise о udaljenosti, stan;e · svake 
po;edine to~ke ovisit се bar таlо о atanju svih dтugih to~aka koje su na svi
;etu« (р.96); 

2) » ••• svaka to~ka materije ima dva stvaтna na~na postojanja: jedan mje
mt i jedan vr~enski« (рЈ142) i s o~~irom da је kretanje su&tinsko unutraAnje 
svojstvo materije, svaka ta~ka matenзe neprestano menja svoja stanja tako da 
»nikada ne zaшima ni to~ku polo!aja koju tada zauzima r..eka dтugв · tocka тa
terije ni onu ko;u је Ыlо _ ona вата, Ьilo neka · dтuga tocka materije ikada. za..: 
шiтаlас (р.З61), Ato l:e reei da su materijalni konstituenti uvek druga/!iji. Ovaj 
stay ima dubo~ suStinu ~lji је entitet u neposrednoj vezi s kretanjem i po
stoзanjem matenзe, а Sto се se u naucl tek uzimati u obzir 

U Bo§koviёevoj teoriji, svt materijalni konstituentt tmaju ove zajedniёkt~ 
osoЬine: bez dimenzija su, imaju masu i mec!u sobom interaguju aktivnim atrak-

1) Prevod na arpeketlrVatlkl. jeztk Ј. Stlp1!1~a. 19'1t, :u · oJzdanju _ .. Li_ьet., zagreb_. (Sv\ 
navod1 av !s te knjtge). 

·1 

1 
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tivno-repulsivnim sllama. Mec!utim, izmec!u sebe se razlikuju ро joS neotkrive
nim brojnim unutra~njim esencijalnim (»metafizickimc) svojstvima. Dakie, ot~
novne (elementarne) ёestice su гaznovrsne ро bogatstvu svojih unul.xa§njih svoj
stava. 

Da је iR. Bo§kovlc dubokoumno konceptirao osnovne elemente materije, 
pokazuje se tek u na§e vreme u saznanjima savremene :flzike. U Bo§kovil:evim 
reprezentima materije pгepoznajemo subatoтske cestice (leptone, hadrone, rezo
nanse), koje $е medu sobom razllkuju ро mnogim kvantnim osoЬiпama , kao iito 
su: masa, naelektrlsanje, spin, izospin, parnost vreme postojanja, leptonski Ш 
barionski broj stгanost itd. IМec!u ovima su leptoni najprostije, »bestrl.lkturnec 
ёestice, od kojih su tгt razliёita t sliёna neutrina, ustvari vrlo slozene tvorevine, 
slo!ent »Vl'tlozi« kvantnih polja, Upra\'O svaka ~estica pojedlna~no predstavlja 
k\rant, repгezent polja. 

Na ovaj nacin, Bo§koviceve »temeljne tofke materijec svojim unutrai!njim 
»metatizickimc svo]stvima izrastaju u velelepne objekte cija se svojstva tek ot
krivaju, Као primer su novije teorije о strukturi hadrona: teorija · kvэrkova i 
teortja partona. 

BoAkovicevo ucenje da temeljna taёka materije nije nikad identicna sama 
seЬi, је duЬlje od euvenog iPaultjevog principa ро kojem u atomu ne postoje ni 
dva elektrona sa istim vrednosttma sva cetiri kvantna broja, odnosno sa potpuuo 
istim osobinama. Pro§iren na kvarkove ovaj princip daje istim kvarkovima raz
licttu kvantnu »boju«. Stvar је u tome, Ato ne samo da de Boskovic taj princip 
formulisao kao vee uop§teni prtncip, i ne samo to da se Ј1 subatomskim cesti
cama vr§i prosto prepoznavanje reprezenata mateгije iz teoгije Boskovica, vec је 
r~ ю dubokoumnom formulisanom principu neidentiteta, tj. о osnovnoxn prin
cipu dijalekticke logike kojt ima univerzalnt karakter. А kako logika leii u os
novi svake nauke, u tome se sadii!i prava su&tina, :pravi smisao odredaba »te
meljnth materijalnih toeakac.1) Verovatno ·cemo Boskovicevu postavku neidenti
teta, prvu u istortji nauke, bolje shvatitt i primeniti npr. u izucavanju vtrtual.;. 
nih ргосеsа u polju kao i u istr!Шivanju strukture prosto1·-vreme u mikrosvetu. 

КV ANТNI mNAМICКI SISТEМI 

R. Bo§kovil: prvi zasniva teoriju kvantnih sistema na osnovi zakona sila 
(р.2,29 . do р.240), kao dinamickih atomskih sistema. 3) Ovi sistemi se sastoje od 
materljalnih tacaka aji 'је raspored takav da sistem bude uravnote!en. s obzirotn 
da konstituenti mec!usobno deluju privlacno-odbojnim silama, koje imaju pos\·e 
isti oЬltk F(ж) za svakt od njih, to је vaino na ikakvom su mec!usobnom rasto-
janju. · 

F 

х 

Sl. 1. 

_., ___ _ 
·2) Detaljno о ovome u radu: D1jalekt1i!ka logika u Teot1;11 pr1rodne filo•ofije RucSera 

BolkovJ~a. Dijalekt1ka, Beograd, (u Atamp1). · · · . 
. 3) U 18. veku је nepoznat pojam molekula, ра se pod •atomom« pod.razumevaju kako 

atomf,takg 1 molekuld.. · · · 
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Sl. 2. Sl. 3. 

Neka se np1·. na vrhovima istostrimi~nog trougla nalaze pojedine ta~ke ma
terije, ali tako da su u ravnote!nom stanju, Ato podrazumeva da su u granicama 
kohezije (npr. razmak ОКа na sl. 1). Onda n1edu 'njima ne vladaju sile. Sistem 
relativno unutar sebe miruje, ali kaC) celina se )creee. Nazovirno to taёke А, В 
i Е i neka su А i В ujedno u Zi!ama elipse, а !Ј ;na elipsi, npr. n а vrhu male 
poluose (sl. 2). Ovaj sistem Ьi Ьiо /u ravnote!i i onda . kada Ьi se taёka Е nala
zila i na drugom kraju male poluose, jer se u tim poloiajima repulsivno-atrak
tivne sile poniAtavaju. 

Medutim, ako iz bilo kojeg razloga (interakcija з nekom drugom ёesticom) 
ta~ka Е se premesti npr. · u polo!aj С, ravnote!a се se pokvariti i otpoceee stalno 
kretanje tacke Е ро elipsi prema bliiem vrhu male poluose, tJ. s leva na desнo 
na slici. !Pri tome, u zavisnosti od jacine interakcije, tacka ёе ill oscilovaLi, Ш 
opisivati elipsu. Obrnut smer )kretanja Ьi nastao u slucaju da se cestice nalaze 
u granicama nekohezije, tj. na rastojanjima gde luk privla~ne sile prelazi u luk 
odbojne sile. 

Ovakvi sistemi odgovaraju jonskim sistemima kao ~to su Н2+ i н- i atomu 
Не. U prvom slucaju jedan elektron је zajedni~ki za dva protona, u drugom jon 
&е jedan proton li dva elektrona, а u trecem jezgro helijuma i dva elektrona. 
U pogledu kretanja ovi sistemi su potpuno anpalogni. 
. Bo§kovic navodi moguenost da se u posmatranom sistemu temeljnih ta
caka materije А, в i ,Е, dogodi da interakcijom В bude zakocena, а ostale dve 
ne budu, onda се doёi do rotacije ovog sistema oko В. tPrema tome, sistem se 
mo!e kretati translatorno i rotaciono. IКad se u nekom telu ovakvi sistemi u od
nosu na sеЬе kreeu haoti~no, onda је ovakvo kretanje izvor toplote, а \Tlo br-"a 
kretanja ove vrste dovode ~vrsta tela do taljenja (1).237). 

ru ovom pogledu fВoilkoviё је potpuno u pravu, jer danas pod koliёinoin 
toplote podrazumevamo promenu unutrunje energije tela koju ,imaju molekuli 
u haoticnom kretanju. Ovim је .Вo!koviё prvi u istoriji nauke dao u sШtini is
pravno tuma~enje pojma toplote. 

Tako~e. postoje moguenosti obrazovanja sistema od dveju taёaka. То se 
m<lZe dogoditi tako da jedna ~estica osciluje u polju druge oko granice kohezije 
pri cemu је energija oscilatora konstantna (p.IQ1), Ш rtako da se te dve tacke 
kreeu ususret ро dvema bliskim paralelnim linijama, ра kad se pribliie, otpcX:ne 
njihovo kretanje oko {lajedni~kog sredi!ta (р.201). Ovo Ьi u mikrosvetu odgova
ralo atomu vodonika (Н) i pozitronijumu (е-, е+), а u makrosvetu dvojnoj 
zvezdi. 

BoAkovic nadalje razmatra slu~aj sistema sa velikim brojem ita~aka ma
terije, tj. proiliruje sistem od tri tacke na v!Ae ta~a. U ovim sistemima oko 
ta~a А i В kretalo Ьi se mnogo drugih ta~aka ро svojtm elipsama (sl. 3), ali 
kao i u jednostavnom sluёaju elipse nisu proizvoljne nego strogo odredene, Ш 
kako bismo mi sada rekli :okvantovane«. 

Ovakvi sistemi potpuno slice na Bohrove i Sommerfeldove modele atoma 
u kojima su putanje elektrona odredene kvantovanjem momenta impulsa kre
tanja, tj. mvr=nh, dok је kod IВookoviёa kvantovanje odredeno rastojanjima do 
granica kohezije i nekohezije funkcijama sile F(ж). 

Zanimljiv primer za Boilkovicev sistem od ~etiri tacke (~estice) predstavlja 
molekul amonijaka (NHa) u kojem atom azota (N) osclluje kroz ravan koju obra· 
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zuju trl atoma vodonika, а :koje kretanje је iskoriSteno za gradnju prvog aton1-
skog (molekulskog) ёasovnlka. · 

Na kraju, iz razmatranja osobina taёaka materije i njihovih sistema, sa
gledavamo da one svojlm aktivnim silama (fizickim poljima) uslovljavaju inter
akcije i predstavljaju izvor samokretanja materije uopAte. 

Primljeno: Januara 1983. 

QUANТU.М S'МТЕS OF МАТЕR IN ТИЕ ТНЕОRУ .OF R. Bo§kovic 

Тhе ideas of .R. iВ~kovic on the quantum s~tes of mater are examined in 
the lfeht of modern knowledge. 

UDC '52(092) :929(497 д)":l9'"Р 

О ЖИВОТУ И РАДУ ПРОФ. ДР ВОЖИДАРА ПОПОВИЋА 
ПОВОДОМ СВДАМДЕСЕТОrОДЈОIIЊИЦЕ РОЋЕЉА 

ВожшЮр д. Јовановиh 

Астронококо \IФУШТВО ,,Р. Вошковић" 
АО11РQНОИС!КО дру1Ш'Ш110 ,,Нови Сад" 

Проф. Др Вожи:цар Ј. Попоеић, се родио у ICell'Y Ктtнова.ц, у OПID'J'ИВII.r 
Б)'!јЭIНовац (јуакЈна Србија), 16. QЈtТОбра 1913. rодине од оца Јозаяа и мајке 
Стане рођ. Оrевановић. 

Остао lje рано без 'РОдИТеЉа. ВиЈЈо му de седам !Месеци ;КЈЩЦа му је уuрла 
маојка, а '11РИ rодине к:щца му је отац IПOIUtlfYO на CoJIYIНICIК'OIМ фронту. Одраетао 
је troд бабе, \Цеде 1И маhехе у ICeJIY. Ту 'је З8'8рwио 1И оанавну шв:олу 1923. rо
дине. I'имнав~Qу, све \ЦО последњеr ~ђа IЮХ>ађа у Враиq, а ~~~ оолаже 
у Скопљу 1931. године. Јуна 1<935. rодине је дипломирао на Математичкој rpy
nи (А. Теоријска математика, Б. Ра
ционална механика и Небеска меха
ника, В. Астрономија) на Филозоф
ском факулте'l'у у Веоrраду. 

Наставну делатност почиње мар
та ·1936. rодине као професор на rи
мназији у Беоrраду, а наставља је у 
.гимназији у Крагујевцу. За време 
рата је професор на III мушкој rи
мназијИ у Беоrраду. Од фебруара 
1945. до фебруара 1948. rодине акти
вно ради у ЈНА. Тада постаје асис
тент на Астрономској опсерваторији 
у Веоrраду. До фебруара .1954. го
дине је научни сарадник на истој 
Опсерваторији. Већи део времена 
проводи на одговорним местима -
прво, каю секретар, а затим као за

меник директора, Проф. Милутина 
Миланковића. Враћа се настави и 
то као ванредни професор на По
љопривредно-шумарски (касније са
мо Шумарски) факулте'l' у Сарајеву. 
д~ теэу, lJOIЦ яасповом "BEIIVJ'Opaкe !МеТОДе IIJOIIJI)aiВКe епемената 

tшllllle'roRIOC nутан.а" брани у јесен 1957. ТОдiННе иа Природно маrrематичи.о:ы 
ф~ ;у З81111)ебу. ~а 1959. rодщrе IDOC'l'aoje iрЕЩОВНИ професор ва Шy
taa:paкiOIII ф~тету у Сарајеву. ()"ц 1963 • .roдltНe до 1966. је, по позиву, редов
ни nрофёсор на Електротехничком факулте'l'у у Сарајеву, а од Ш66. до 1968. 
~. 'NIItroђe по 11103ИВУ, редо~ВНИ !ПрОфеоор ва МзtшiНОК'Ом Фак.rмету у 
Нншу, ПQCJie IIOl'a је, ове до пензионисања ry .марту 1979. ~ редовни 
професо.р ·На . С~аћ81јном ф81Ј!:УЛМ'11У 7 Веоф&ДУ. 
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_ . .. . . Ово}у_ "цела~i?Ст · Н!! · · ОI1Р.~чава . ~а:мо : ·1ta . ,уоско родручје ._науке tИ Н~ас~ 
тате неrо :е е бави и ~Цруштвеним радом у ширем ~У: тmс · ;речи~· ... . 
. .. . .На · !СВОјој првој години С'11У\111Ија, 1932. ro~nre.· 1ее УIКЉ'УЧ·Ује у · еоnерВ!Нrок:и 
ctqll:iPe1' IИ . 1д0 ;ЦаRЗС . IРЩЦIИ iМа'РЉИ!В'О !На ·ЉеГОВО:\'! lШфењу . '.1'1 уЧ'IЈриm.иваzыу · Ka!t O У 
Ј.~лаВијrи .тааrо и у ЈtнiОО'l\раЈнству. . . . . · · 

За ~СВој ращ добија бро.]на ЛЈрИЗнања : Орден рЗ~Ца :са . зла'I"НИ.>r .. венце:\'!, 
nовеље, олакете и захваЈШI.I'!Це. 

О,ц 1981. до 1983. пре)ЈIСедник Друш'l\Ва а'Стронама Србије у коме је један 
од ООНЈИВача. . . . . . . , 

У ~СВИМ фазама 1И ·eranaМa: сВоr настэ;вноr раща је омиљен код 'СВојих 
ђаюа, слуша.паца, стУ\Цената и сар~. .. , . . . . . 
· поље· њеrовоr наЈУЧ!Ноr рщца ·зе · IВоома wИрок9; .како no . o~y"saћ~li,щ.t оо.
ла'СТIИМа та•К<> и по времецо:rом .раз-:ма!К:У у ,каме сё оДвИја, а rи по бро}у својих 
научних радова. 

Oтiiioчeo је са обрщцом матемаТИЧIКИх проблема; Свој · први нау<tни pe
ЗIYiJITaт noc'IIИЖe ·још 1938. .rо.дине. Због ратних а и послерат.вих ОtКОЛIНосТи пре
h"ИДа ову .своју \Це.ПЗ'NЮСТ да би .јо.ј .се вра'I\ИО 1948.. . nосле .цемобиписања. Дола
ском !На ·А~~ ОIШ:ерваторију у Бoorpщzw .nо"ШЊе са проуЧавањем Тео-
оријоке АIСтроlн<Њt!Ије .и Небеске мехЗ~Ш~Ке. · · 

Да би се nриказао цео рад .и Њ'егови. ре~ултати било би ·потребно да се 
ови об}ављеви РЗIДОВИ tКЛаоифишуrјоу и · ;Ца 'се · .оqрщци Qблаост оо обла-ст. Међу
'l'.ИМ, w је IНеИЗВоди'ВО зато што ·поједИ!НИ ощ 1Ы:1Х могу \Ца се оврстаЈу у више 
облас'l1И. Због тога ћем.о Х'РОIНОЛОUDЮИiм рещом .ripamти ·развој nоје<ДИ&Них идеја 
обрађених у nочетним радовима: При овоме ћемо се· ограничити nретежно на 
АС'1IЈ)ОНОМИју. . 

· За раз.iшЕу од •М. МилЗIНiков·иhа и А. Билимовиhа, који · су !Временске 
цром:ене вектороших елемената ·изражава·ЈIЈИ Помоhtу ~е . QИЛе, ПопО!ВпЬ 
те щрамеие 1И3Ражаова nоыоћу функције nopeмehaja. На · овај ~Iа·чин се избе
I'ЗIВа юрачу;навање Ла:I1Ранжевих ваmрщца. . . . . . . .· 

Под uре'11Пост8!ВК!Ом да СУ!НЧев ,систем :юао ЦетtНа ро'.11ира . ок<! је.rчне .не_
nроменљиве осовине, која је скоро . · управна . на Лаnласо-ву . иtiвар~Јабилну 
раван, ~ИЗВоди 111оремећаје који би треба..Ло ~Ца се Појаве · аrо.ц W181Нema. · · · · 

У · аном елучщ}у ·.ка~да се PIЗii дела ·~е· nл·ЗIНете, цданета н 111paNU~aц, 
два пратиоца) !lфehy око 'l'!Peћer (Суnща илrи ОЈIЗ~Щ!Та). . >ИЗВео ј~ веitторске еле-
менте за !lфеТање 'l'eЖIИIЏ'l'a два тела. · ·· · · 

ИзаеО је интерполаqисmе Обра~еце и та&!!ле · за .координат.е 6рGи1На СУ1Ща 
и за оет <ШОЈЫНИХ nланета који дају на·јтачкију . ороцену 7!fаюаиlоfаЈцlог ~
nања. 

обра!ДИО је оонове сеR~У~Ларних поремећаја IIJeJt!ТO!PCIIOИX елем;еката. Извео 
је прибЈЈиЖне сешу~Ларне nopeмeha•je (прв~ с,rеаеНа са маrуh!нощНу · npoiiЩPeЊa 
на више степене екк:центрицитета и нmma плЗiне'ООких IПј'Таи.а) у · вектоороюим 
елементима. ПоремеЬа:јти прво-r · rи дpyror !Реда У .. ~'ci nо.ложаlја nп~ета 
су, заХ!В'ЗЈЬIУ}уtш раније неуобичајеиом н~ iiооматрања, иэраак!тИ nOъrohy 
КЈВадратура. . · · ·. . · · · . . . 

Да би tce добило QqЦtl'l'e реwење ~ачине п<)ремећа:ја у .nрqвоу.Г.!IИМ ~~.,. 
ордината иэвео је обраще Којlи поремеhЭI]е,. рецимо {~~t+1)-i8or РЕща ~ИЗРажавају 
ПОIМС>hу поремећаја к-тоr реда. ;Fешењ-е је .·.реаmщ ~ ~а на то :да iJIJ{ Ј.е 
непоремећена ~ЦV~Тања бИЈI·а · е.ЈШttl'l1ичка иnи .ХЈИЈЈеРбо.ЈЈ~ИЧКа; Оnеција·љни . едуча
јеви - аq>ужна ·или пapa6o.mи'lma - моrу · !Да се юбеmу irpocroм · цр(>хан001 
IЈОЧе'ШЮl'. треву11КР~ . . .. . . . . . . . . . . . 

Код Лаmранжевоr решеЉа .про.блеъtа три тела се једначине ~~фетања тщо 
лреобЛIИЧа~Ва]'У д-а ICe 11ЩЦ оба тела јавља 1ИСТИ !Вектор rtopeмehaja, . дер је услов 
ЈЩји 'l'!pe6a да ~И~ЩIУНе та . (11РИ тела. Наведени су .и интеrра.!1И који .се своде на 
иНтех,раiЈI IЈIО'ВРШИНа И јоШ једЗIН <НОВИ ,интеrраш. . . . . . 

· У мУча.ј<у .и:щца сила поремеhаја ~е нула тражи моrУћносr mrrerpa~ 
ne~. . . . ... ·. . . . . . . . 

Цримен:о.м IНове tметоде~ коју је предложио спављеник, ~а .о.щређивање . пу: 
тање мапих . п.п~нета. а · која хорист.и _ ЈЈОСЈНато та'fн:<> ~о ;кретање · .ЩIЈ.{ дз,d 
бтtОКа rrолож'аја, иэрачуtНати су елемен'11И за 'fе'11ИРИ ма,ле nл!IIН~те •.. кој\iет~ . i:f 
на 'Ј'О се нЩцовеэу\)е примена 'l'ЭВ. ,1веКТ<ЈIРС!Ке .метО,ц'е" код iroje <се корис'IIИ·· с~ 
једаsн n:<>noJJtlllj .са цозна~ iЦ'НеВ'mЈМ ~ЮРетањем. . . 

' . ПредnоЖ'И'о је · ~авање 1IЈОС'1'3ПКЗ . за израч:у1Нооа·ње . .коефиЦијенатii 
f, g nри чему се избегавају уоче~Щ: нёДостацк·. ШтумпфоЈ!·е .. методе ... · 
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· И;m~ је генератfеаiНу Кеп.леров\}1' једна~у. Даје nодробан · ОШfС ин

теrралења . Једна чин~ ~етања, IИЗаОђења Штумпфових фупЈкција IИ уmођење ТЭD. 
,,реrулЗ~рНе . аноыа.ЈIЈИ)е . Уз. пом.оh II'eнepa.JDИCaiНe КЗiiiЛерове је.ц:начине одређуј~ 
облик .путање малих nлаЈНета и кщета. ,Приказао је и ма'дРичну .ме'!'О.ДУ за од
ређ~ање путаЈЬ<;КИх елеме.ната. З.атим је проширује и на ПИС!Ј.Ње р~ше.ња јед
начир~. [I~Pe:oreh<!'Ja ако се за елемец-;rе ЛIУ'Та~ .. узму . ХеЈDИоцентричitЈИ nоложај Ј< 
брзоиц~ .)' ~Ь~ом тре1fУ11ЮУ; Дао . зе и ·· ПОIО'l'У.'Пак за а~а'f)'1Навање Ла~граiНЖо
вих коёфицизената када :пор~-~ сила . није .rрЗ~Вwrационоr ,rщрекша. Даје 
интеrtрале .корета1!"а .центра ~аЈУ IПЛанетаида 1И одређује њихОЈ!о IК'ретање. 

·. • .НИз ~~ова је п01СiВе'11Ио rраiВИтацијiИ: да одРедИ сИЉу :приџлаочења · Земље 
замишља зе !Као окуп конфоiкСШЈЈНИХ етmсОIИ',Ц!Них СЈЮјева са разmNИТо:м rус
'11ИНОЫ која се мења о,ц CJroja до о.паја, 1Д'0К је у аваа<:ам од ЊIИХ неnр0МенЉIИ!Ва. 
Дру!ги ~ЗЧИR . је .'да ·се Земља узме .као лonrra којој је дощат хомоrен екаато-.-)-

. ОКЈИ .nозас ко;rи зе !ОБе таљи што се више iЦРIИ!бЈIIИЖЗIВаЈМIО он:а .nоловима. У оба 
СЈЈУ'Чаја се сила . npиВiJia'fe~a израж~а · noмohy за.и:она опште !'ра.витаiЩје u 
не преко nотенциЈаiЛа · IКaaro зе то раниЈе био случај , За ОдЈРеђЈmаЊ'е iК'I)e'Nlњa са
тмт:а преоmостааља дз; је nлЗIНета ОИМе'1'1РЈfЧ:Н'Э. у ОД1Нооу ;на аrовину ротације. 
Дао зе и !Нови пОКЈуiШаЈ за туtмаrчее;е r,ра.витације. Одређује nотенцијал IфiИ!В
лачења - ОПОЉIНИХ .маоса IКО,Ц : o~er езпшсоцца Рад!И одРеђиваља аrеправиmrости 
У раоnорещ1у маса У ЗеtмЉIИНој !!rори. Показује ·оnращаnюст замеНе . nотенцијала 
реа:ЛЈН?Г ТеЛа С& П()Т~аiЛОМ ~ЗoP.aQ~er 'ф()ОФ!ОГ . еЈliЩЈiООИ,Ца . Даје ,nут ЗЭ 
РаэDИЈање ов~ п~е~еr по сrепеНIИМа оrrољЩшщс'm . о(поларне И еюваторmсе). 
Остз:вљен је 6'111Юрен проблем · ј!Прошhења · добијеНог ЈИНТеграЈiа и . · одреl)ениј.их 
п.реоmО'СтЗIВR!и за За!Кон пю.дме· масА~ . .. . . 

Да би .се олакшало свођоење 'д8кЈI!ИНЭЦИје Т81Ј11К'Qтових nЗ~Рова звЕЩЦа на 
'l>ренут:~ nосма'l'Рања . у беоrращ~ској . ~Ж(Щ ~а. у . заједници са . В. Оок«-
Њ(Ш{ОМ Је .ИIЗра'Ч'у.Нао ~~е. : . . . . , . . . .: . . . 

. . Q:llcтaiВIИo је ~~а .и . oQpaic.Цe . за ~'Чуна~ање . с~ а времена из-
ЈI·а.за ИЈЈИ запаза OYifЩa; Месеца . IИiЈЈИ дРУ11И!Х IНебеок:и~ ll'eлa за једно или ВИШЕ' 
м~а у . тоюу ·roдmre, СЈД1НО'ОНо .за ЈИСТО tмее.то ~ ~е ry rcw.mY. ·. . · · 

· У веn.икюм брОју бележак>а · обааештава о оН01ВИМ О'I1КрИhима, .ноор. петоr 
У~овоr и ,цpyror Н~ОВ'Оr сатеЈЈИТа. 
.. :. ~~е са~е стаН:е , ;у . коме (;е IНМазrи Тео!Щј.а орбита, Кретање 

nлааrета ·и· проблем три тела, АоородиНамик-а, :уЈКаэује IНа савремене цравце ра
з~~јВ: Небеске .мех~~~ЩtКе као и . њ~ бу~ућ~оот с;_~ :м.огућим ~Цримена:ма. 
НiИ'ЈС 3~~0 1Н1И IПраК'l'ИЧ'На iiiOICМ'a't"PaЊa IIIa ОО]аВЈЬiу}е резултате .OКiYJITaЦ.I'Ija . 

Дазе !ОВОЈ допр~ас реформи IIIЈКОловања оiЈIИСујуЬи тренУ'11Не моrућнасiЂ 
за IНа:СТЗIВIУ Ахщ:юнG~М~ЈfЈе ·и ·:п~ање аС'11РО'Н'ОмСIКОг к·ЩЦIРЗ:, У ~уаијiИ око тоl'а 
да ·ЈЈИ 'дрёба уовести АlстранОИИЈу као за!СебЗIН .предмет у средње ·школе IИJm · је 
предаваmи У ?IОВИРУ IIIipOrpaмa \ZiiPY'rиx предмета (геоilРафије и физ.и!ке) caoii-. 
штава. Ћ;!I/КIВо -De IШI'IIIЉee;e у .Босни и ХеЈ,)цеговЈtИи: 1И IНастаЋiНIИIКе . rеоrрафије и 
Фи:тке. '11Реба оораG"ОВаmи за IЦРе.Цаs~е I'."РЩЦИ:ВЗ .1Q Аlстронщrије. Са <ДРУТе С'11Ра
не nред'Лаже да се што пре оргаЈНИЗује !Настава · иЗ АстроноМије IНа 'l'pe"heм сте-
пе~ ~.а Ф~JI?relly. . . . . . .. . . . · · 

Нiи ~ем'Ц : ~PQHOМIOICe тei>Иинoзiorut:ie ~·· Заqарав.ЉеНи _:. . :дР~ уво
днУ реч У ~ IIЮВОЩоы· покретаља рада ·На IИЗrраfДИ заје.zџничюих .тер
мино,а<ШIIК!их 1речнии:а iiQ ·ИН:ЩИ}а'11Иiву . ':iУ!'осЈЮВенс:rtйх ака~демија ·m).ia. 

0вQIJy _naЖIЊiy посвећује :и · обради и утицају·.· Irooм!iтpa"iiiИX 1И рач)'!!Юкiих 
l'реШЭЈКа у аlетраноМkЩЈИМ ра~а. , ·. . · · · · . -

Бави се rи ~ про.учаеањима и nише о доnРИнооу ·· Милутина 
~ЛIIIНКсщиђа . ~ој мехЗIНIИЦИ J.f о настааmам . доеЈIЈУ ИС1'ог на~. у ис
ту qбл~ !Ot'Ia:ц~ . и . обаsвеш'Ј.'ЗIВање rсџетоке јцmюС'l'и о . . матеlо!а'11ИЧК'Ој феномен о.,. 
лощји црсuGfбернетИсте Мtиха~ла Петровиhа. · . . . • . . . . . . . · 

Савремена област Небеска механиrса _: ·· реrуларизација и то двојноr 
судару · У проблему тела - такође занИма С.Лав.ЉёнИка: Као сЛедбенику Ми
лут~ИНа iМи.п:ЭIВКовиhа објаовЈЪ/ује .И . раЩ о ,рефОрМи каnецда'Ра; ВаtВrи ее и ·пРИ:. 
меном: КрёiiК'ОВИјаЋ'а {нщрочите врсте :матрица) •У АС'l\РСЖ'ОМИјiИ. 

За .време оваr раща IНа Астрономюкој_ опсерваториј!и у BeoilPaдy о.rледао се 
и као. уре.цник · Биптена . Писао је и rодишље извештаје··:о · стању i1 . рц.цу_· у~ ~стој 
уtстанови. . . . . . ·· ·· ·· · · · · ·· · ··, ·· . 

УIВео је нову дефишЩију тзв. јед'Н'ОСТfРЗIНе (леве или ;Цеоне) и:квераије 
синrуларне ма111РИЦе. Дефинисаь је јощ . и · једнос'!'Р.~. :~ajyhy 1И јеДЋо-
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С'11РВIНУ ~чну мат.рицу. Помоћу wих ое .лако и (рiiЭ)"tМЉIИВо решавају мат
ричне ј~ачине. 

До таща .нетачно примењuваиу МЕ!'l'С).Ду в~аших К'Вадрата на юрачу\На
ваље запремине да'11ИХ IСТаба.nа сrа'ВЉа иа праiВИ'ЈЈ'Ие оонове. 

Као С111И добри педаа-ози, који се брину о СВQјям сЈrУIШаоцииа, уЛ'Ожио 
је ВетtК.'И ll'PYд да им о.лат1Пiа ,nраћење авојнх .предаваља - пише окрИIЈТа и 
уџбевнк:е за предмете ~~to,ie црещаr,је. Врхунац пре,цставља Вяmа Матемаwrка 
за .СТУ\Цеmое IТехничких факtуптета гу четири обимне .к:имrе. 

ПожеЈЈИМIО Олављеншсу још миоrо I'О.ДIИНа здравља и све :најбоље како 
би на ШФУ моrао да. IY!PB~ юве оно 1Ш11'0 је IЗамiИСЈIИо: IОВО}има на радост а 
нама .на ;корист! 

BIBLIOGRAFIJA najvвZnijih objavljenih radova 

- Les equations nouvellE:s des perturbations dans le mouvement des planё
tes, Bulletin de l'Acad. ·serbe des sciences, V, .1952, .123....,126 

- Specialperturboj de vektoraj elementoj. de planedetorblto, Vesnik Dr. 1nat. 
fiz. SrЬije, VIII, 1956, 47-52 

- Eltrovado de la vektoraj elementoj · de planedetorЬito el dи obвervoj 
kaj ta тovigdiтekto, I, Vesnik Dr. mat. f~. SrЬije, IX, 1957, 37-54 

- Eltrovado de la vektoraj elementoj de planedetorЫto el dи observoj kaj 
la movf.gdf.тekto II, Bilten IDr. mat. fiz. Makedonije, VИ, 1S57, ~7 · 

- Senpera kOтektado de ta vektoraj elementoj de planedetorblto, Sci. Stu
doj de Int. Sci. Asoc. Esperantista, Kopenhago, 1958, 133-142 

- K11lkиlado de planed - kaj kometetermidoj senpere el iliaj poricio kaj 
rapido, Bulletin de l'Obs. a.str. Beograd, ~. 1959(11960), 13-24 

- Eltтovado de planedetpertиrboj pere de komencaj suncent,..a; pozicio kaj 
тapido, Vesnik iDr. mat. fiz. SrЬije, XI, 1959, 151 

- Svo4enje na kvadтatиre ротетесаја. 1 теdа и vektorima polo:!aja pla
neta, Bulletin de Ia Soc . . des math. et phys. de la rep. рор, SerЬie, XIV, 1862, 
169-.186 

- Jedna op!ta metoda za odтedivanje putanja malih planeta ! k(nnl!ta, 
GLAS CCLXXLtV SANU, Od prir-mat. nauka, 311. '1969, -13-32 

- Izтa.atnavan;e elemenata putanje male planete Ш komete neposredno i.:: 
vUe posmatranja, Matemati~ki Vesnik, Matem. institut Beograd, 7(22), 1970, 
235-246 

- Generala solvo por la ekvacio de реrtитЬој en rektangиta; kOC'Irdinatoj, 
Sclenca revuo de Int. Sci. ~Asoc. Eaperantista, iВeograd, 22, 5/6 (91/92), 1971, 
157--472 

- Novi ·· тedotn za Lagтangeove koejiciente f, g и kтеtа11ји ma1ih planeta 
i kometa, Matem. Vesnik, мatem. inst. Beograd, 9(24), 1972, 173-177 

- Kalkиlado de ю· movigo cirkaи aksosimetria planedo sen la sekиlaj 
тетЬто;, Scienca revuo de Int. Sci. Asoc. Esperantista, Beograd, 23, 19712, .2113-226 

- Perturboj de planedeto; espтimitaj рет koтektaj suncentra; pozicio ka; 
тapido, PuЬlications of the Dep. of Astronomy, Beograd, 6, 1976, 69-82 

- Teorio de orЬitoj de pla.nedetoj kaj kometoj, kиn la okiraj vektoraj po
zicio kaj ra.pido kiel la orЬite1ementoj, Scienca revuo de Int. Scl. Asoc. Espe
rantista, Beograd, 28, 11.977, 157----1198 

- La plej simpla formo de реrtитЬој de la ekira; vektoтa; elemento; de 
planedetorЫto PuЬl. Astr. Obs. Sarajevo, 1, 1931, 279-279 

' 
ON uFE AND WORК OF moF. IDR !ВOZbl>.AJR Ј. POPOVIC ON ТНЕ OCCA-

SION OF HIS SEVENТIETH BIRТНDAY 

А Ьiography and а short review of his papers is given. 
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СЕДАМДЕСЕТОfОДИШI:ЬИЦА ЖИВОТ~ ПРОФ. Б. ШЕВАРЛИЋА 

Ћ. Те.џки 

А'С'i!рОНомск:а опсер&аторија, . Беоf1Ра.д 

Током !С~амдеt:ет ro,ziинa овоr :ЖifВОТ8, Проф. Др БрашrсЈiаа М. Шевар::. 
mrh се више <Од nет децеюiја ~ДРУ!Ж~Ио са · аiСТрОНОЫијом. То је већ сам по oet'n1 
:цовољан разлоr да се саrле,ца пређени ·nут и оцене iiЮС'1'ИИУТИ резултаm. Сре
ћом ова~ ·цреrле,ц није ко:начан, Проф. Шeвapmth и щаље настааља своју ас
тро:ноиску ак-mвиост и !На!Д'амо се ·да ће овај nериод ства.ралаi.Itгва још rorro 
трајати . 

Браниопав ШеварЈ!Ић родио .се у Беогрщцу 1914. и у овом Ј1Раду је з-а
вршио osoje lliколовање .- о,ц основне li.IКX>Jie до ·универзитеТа, 1И Т·У је и д'ОIК
торирао (1960), Своје "званично" дружеље са астрономијоом nочиље 1932. када 
ое уписао 1Н'В Фипоэофокiи фшцуЈI'llеТ У!НКВерэитета у Беофа,цу, '11,Це је 1936. са 
од111иком ,DJИIIЛO!ilиpao ~ мехашtК'У, рацианаЈIН)' 1И !Небоов!у механищу са 
З:С'I!РОНIОМ'ЈQОМ. 6аред:не Ј'ОЩЈIНе посТаје сарадiНИК Аlстрономске опсерваторије у 
БеоrрадУ, и у ' овој усТанови остаје ' 
- са nуним ипи скраћеним радm1м 
временоъf - све до 1972., ,trаклс Пуних 
35 rодина. СвОју универзитетску ка
ријеру заnочео је 1938., када је иза
бран за асистента за астрономију на 
ФилозофсЈrом факултету у Беоrраду. 
После ()слобођеља ту каријеру нас
тавља на Геодетском одС'еку Грађе
виискоr факултета у Беоrраду, rде 
nочев од 1948. nрелази из зваља у 
зваље, и 1961. nосТаје редован nро
фесор УниверзИтета у БеоrрадУ. 11962. 
nрешао је на Природио-математич
ки факуптет у Беоrраду, rде је обав
љао низ значајних функција, и одат
ле је 1980. отишао у nензију. Иако 
у ·nензији, Проф. Шеварпић није nре
КИНУ'.о своју сарадљу ни са Природ: 
но-математичким факултетом нити 
са АсТрономском опсерваторијом, јер 
и даље учествује у неким видовима 
наставе и' истраживања. 

Б. Шеварлић nриnада nпејади nионира астрономије у ЈуrославИји, шrој 
групи ЈЬУ!дИ ~в:оји вш:.пужују ова наша :џриэнаља. Не С8М() зато што је rорак: 
таd IDfORИpOКИ хоЈtеб, неrо црвенсоmsен:о збоr rora што с:у заХ3аљуј~ таювuм 
раду код !НаЈС ствqрени ~ЈЈОВИ за развој, што је довело до међ.уаlародпе 
афирмаци~е аiС'Ј1iюноМОitИХ .истраЖЈИВања у ЈiУ·Ј'ОСЈЈа.вији. Ево ва'М само неко
ЈtИКо пиооmрок~Их nодУХЈВаТа Пiроф. ШеварпiИћа. На АЈст.рономок:ој ОDСервати
Јiијlи учесоmювао је у ~ању ·ВИШе ВIК'I1ИВНОС'ЈIИ (посматраља астероцца. 
с.nужба времена, израд-а звеэЈЏ~~НИХ катаоЈtоrа), да би се на<јаише задржао и 
б~ю оснивач СЛужбе промена rеоорафоюих ~. ~~toja је 1956. укључеиа у 
међународнУ с.пужбу пОларноr 'кретања. На 0nсЕ{Рваторији је, заједно са 
Проф. З. БркЈићем, био инифsјатор ИСrоi'I1ИВања 81С1'1Р0ЈЮМОКIИХ ИВС'фУКената, 
10а0 и а'ШЮСферокЈих уrrицф. На Геодеrоком оде~ !'(рађевинокоr фав;уmета 
nрви пут ~ nре.д~Мет ГеО,цеrока а~аиија, эаiiiочиЊе предазањоа о Иii
струменmма ('У тој об.Јrа!СТи &то је 15 ДИDЈt'ОIМСК:ИХ ра;,цова и је,$1а докторска 
,DIИСертација), оанива "Зборник l'eoдe'110Xor ЙНСТИ'llута" и ишщира форЪDфање 
трећеr Степена наютаве. На ~о-матема'i\ичком ФIIIКYJIТe'l'Y оснива Кате
дру за а1С1\1)0110мију, КОја Јtаi(ЈНКје tJpepЭ!C'ra у ИIНС11И1'УТ за асr.раномију, .nокре
ће nомеди~Ш0)80Ке ~ и оанИВа још једа!Н ч~rtИС: "Publications of tne 
Department of Astronomy, Зelgrade University", чи)и је и-сада rлэвии уредник. 
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Овај пиоНiираси ра•д био већ довољан за један , nоШТQiВаЈНИ : животю1 
ony.c. АЈЈИ Пiроф. Ш-евSЈрлић се Т~ИМе није эщцовоЉIИО и ЈЮдарио нас је са још 
је,zџном IВЈ)еiЦIIЮМ .аК'l\ИВношћiу - то би:омо . м~ . ЈiаGват.и: : , допринос општој 
аст.роноМiсurој •IOYoJI'J'Y'PИ. ОВу облаост - .Која је веОма эНачај1на у ·шеварлиh.евом 
ЖИВО11НОМ О!ПУ'СУ - можемо ·П01Де.ЈЩ'11Јi . У. н..еко.mико rpyiiJa: yниsep3J.flle'rolm уџ

беН~ИЦИ. МОНО11Рафије, бибтrог.рафИје," терМинолооија, ;аре)ЈIЊОШКОЈЮЮИ уџбен:и
ци и rrопулариэаЈЦИја. Кратко ће~ .. х:оворИ'11И 1?. о~ . '1'11'11М 11Р)'IПЗ!Ма ЗЈктивносm. 

IIipoф. ШевSЈрлић је щювео · И ' 1952. изд~о · Д.Ва уШsерэитеТ!Ска уџбеника · 
Цв~в...Полещ<: , ,,(Хрерна. .и ОЩ1n'З а;стрсnюмоиј·<\" _и .• В-!!аЖIК'О_ .. ,,џ;})8.1К11Ична ~рu
н~а". То .qјr, ,,биЈЈiИ. цр~ .Yr.r~ ~а>КЋе вр~те . ~t~a .СIЏIОКQ:-:-:IОРВ"аrокоы ]е:ЈИКУ 
и од'ИI'Ра·nи с;у,, ве~а •ваЖЈНУ у/К)гУ у - ~<1-:ЊУ J~rol~!fOВ~ . ~CIIКa; . _, 
rесщета . и ~WНQМа ... .Эа'11ИМ, заlј,Щ$.~, -са оа<)ЈIИМ ~~·~~~ -.n~~--- ~· Бр~~: 
издаје два ~а уџб.енiИКа: ШЩЈар~m-ВрК!Иh. _";rеоде'ОО!Са .· ~онсњщ~а .. 1. 
(1963.) и Шевартtћ'-:Брюић" "ОПшТа ас'!q)онОм!ија" (1970.). Два њеrова уџб.еника 
ау у р)'!Кстиоу : "Историја •а!С'l1РОНО•\fије од Њума ДQ да-н~" (у~о . 'lipeбa 
oЧE!!GtВa'IIИ 'ОЈЮВ~ЭIЧIКЈИ преiюд · .и .. , њеrово ИЭ)ЈiаЊе) :и . ;,Метод;олоrtи,}а ·.· ·наrстше 

а>етронОМ!И'је". Сщца оа Проф. В. Миловаll'Ю:ВИћем nриnреМа" 1ЮЗУ· .ЮЪ'А!!У нrео·• 
детска астрономија" . ·:·:· . .. ( ,· ·.·· ... . •j i .•. :;'" . . .. . • .. . 

:саЈМ ЮDИ у ·оаращЈЫИ са '~Р'УГИ'М;"" · в~· ШeвalpJIIЮi је ч~ио· ·веома .. nJI'OIДatt ·и у 
изра.фt · моноrрафИја . и · ttpel'л€ЏJJIO'Ix · ·-ч.nа'Нiа!Ка : ·· 'ЬуtЖО!SИћ·,;шевЭIР.!ЈИћ-Брюиh 
.. ~ање -ШИ!РИНе BeotiP~'-.oiJicepзa'l'OipИje"; ШЕiааtтИћ · ,,ПробЈiем ·. ·nроме"' 
на аоС'Ј1РСХНОМIОКИХ ширина", Sevarlic "Sur Ie· proЬierne •de la -variation des ·. latl
tudes et: du mouvement des рбlе:;: :de rotatioп а la surface·· de la ." Tel'-re", .Шейар
Лиh · ,;I]јрОмене rеоrрафоке .·~е АстроноМаКе ~ори.је "1 ВеОФ.адУ ·о-д 
1949:0 .до 1957:~~~/.~S,ey;arlic : ,;,F~damental A~~rometrr· _.:.,.;·~:'.n< Lo~k.. through ~hc 
Past" ,. 1 .sevarl1c ;;тhе , Appllcatton of Photogгaphy to Astronomy . . 
. . ;ripOф. Шевар.i.и.ћ·: је ~. а са "В. ·; тE!JieК:й,ier.i уређује .јед.нУ ·-ме~:У-:
н;_~,родiiо цен,ену . еерију, nод н~ "Epitof!i~ 'fU~daii1entor~m ; as.tt·~n,o~iэ:e"; бИ~ 
б~ке - И. :< ,ZФ~е :;,цащатк:е Q: по.Јrожај!IWЗ~ .. ~тв~ .К"Рета~Ј:ММ!:I, IШIIPaJIЗIК
q~a. ·• p~&Jll~ Ji;P~~ и·',iQPYl"11tМ кара~~~м~ з.в~а: _ ,Цоса!~ · оу _-~за~ 
iuлe Щlе .. ~еоке, ' : ~е . . са/Д'РЖе ' Јm6љиоrраф(же : ~tЈIД'аiКТе . о 1Каf1'С!:Ј!93ИМа . · ЗВ~~Џ.I 
(2067 · бибфЮгiрафО:RЩ" · јеiдиюЩа);.< фотоrрафокиМ'"'каТа!ЈrоЭИма . (140" · б,иб.mиОI1РЗ:<Р,
<iюих једiшица); ~;џа•нИм к~З!Ма (261 бИб,Л. · ј~~а). "У i}Риkуmьэ.њ<у · и 
обра-ди ов}'ОС биб~афцја Б . Шева-рл:ићевЈ<[ ~~ су _биљи: (}. SzAdeczky"
-"Kardoss, . З; ~ежевiф/и 'В. , Те:пеюи. "Уз ~ сеф•ЦО;у_ бй(1ЈFИОоrрафаюих nодат~а 
~а · ()IЈ(Щ~ и. ШеоорЈЈ!Иће!В . описаЈК, из · 1957 . . ro~e. од У~У'ПН!> . 1770 · је..цм~ 
ница, о iЩ>ОМЕ:!Јfаа.М; ,ile<).~~~~ wири.н:а. . . . .· · .... · , ... _ . . .. . .· . . 

. Ра$Ю је и ·Нiа -~~ астрон~ · ' ~ЦЭр~за на. cpfi01«1-xpвaroкolo1 
је~. ИЭ.ж~ • . ОЈi:Q :~)ђв~' ~·~ т~а ':\~ штatt.my и 'Објавмmање. 
·· '!,; П'WФ. ШеВIЭЈI)ЈЈЈЩi.~ .t;ЩогО:.?~#ј допринео . нэЈст~ _~је :у qреџЏь~м 
шк:о:л~а.:;, учЕ!ЈсiЈЩОВа~ : а е : ,У!· ~ •Н'ЗIСТае~их щ~а .1'1 ):JIPQJ11a·мa . 1И. .• бИо з е 
~р .. . ВИUЈе YJ,IIбem'fita и. ' -~· Још да.вне 1949. ~~шао з-е n_ревод 
уџ6~; ... Й4\6окОВ'"ВоiРоiщ~~ ·"AicrpOOioмиja .· .за орещње Школ~·. 
~(јЈи ј'ЕЈДЗЈН qц цреводилац.а је и В . ... Шева.р.mић. Ево aroдa'N!Пta о два нова 
уџбенЈИК'а : . Шеваiр.mиh""БУ!КIИ'Чевић-СщlаЈКов ;,Асrорномија за IV разред nриро,ц
но-мате:матичког - с:ыера" ·(1975.) .. · ·м -: Шева.рЈDИh . • ;Ак:Тiрономија за :qредње усме• 
рено. обраэовање'.' (1981.). И ]еда'Н ~: Швваtрлић-Са'Ј,IQКI():в ;,АЈс11роиОМ" 
ски атлас'' (100'2.). · Шеварлићев · превод књиrе ··-Набоков "Методика ··наставе 
аiСТрономије w.· срещњОј · .UЈК'Оли!• ·· ·на·жа·лост · и · даље ~ чеюа: :издаtва·ча. · 

· .А <ПаслеџЈ;Ња rpyuya Шesapmfh~or ·;iфiJ:rpиJroca ОIШИ'Ој нашој · К'Уд'l'УIРИ одно·• 
ои ::·ае · .на . Р8\Ц10Ве :· ,у · · вези rюпуларизаоциј'е:- БеЛ!ИКIИ qроз. цредаtваЊIЗ,- urraмпaliiИX 
"ЧUЈЗIНаюi у :разним ЈI•ИОТОВИ!Ма; . IН<Э. . · ра\ЩИ1ју :И ТВ, . ·у · ·енциклоnедијЗIМа И збqрни
ци.ма rовор:и о томе IДа ниде · эа6орЗ/8ИО 1НЈИ ПЈР'ОIС:веt\ивање.· ' "И~ао : је· · и jeдilY 
популарну К'Њ1И11У .m:>д . Н1а13ИВом: "Путеви оаэнања · о ва~С!И<ЈСН!и" (1967.). 

П~есоров IПИОIНИрок!И рщц И њеrо.в ДОПРИIНО'С OI1!11IТOj акщюн<>макој ·;Кул
тури ·:_. то ·· !ОУ · те обm11С'Ј1И од !ИаЈјвеhеr энач:а•ја у ноеrовом ЖIИВотном. ап;у1.:у. 
А1пИ томе оваЈКаiК'О треба додМ\И ·јiОШ ·њеrове на'У'!!НО-сriр)"Ч!Не рщцове и наоrавну 
деmт.ност. ОniИОЗЈК !НаучН'О<о/СТру'ЧНИХ ~ова В. Шевар.mиhа сад;риеt ОК'О 9.0 једи
шща··,.;._;.· IВ'~више ра;цова !ИМа у ·~ са п:рщ~енама. rеоt1рафск;их ·ширина, :дао · -је 
јiЏЈЈНу методу. эа ·одређиваЊ'е· коорди~Наm · .Зем.IЬIИНИХ [ЮЛОВа· из mюматрања 
само . ·.на једној смници, ·од;реџЈ!ИО : је · кОНIСТаЈ!n'У абефациiе . . ~ЈЗ: . наших. поема• 
траи;а, в:рwио је .;Ис:nи11иваље IИНIО'Ј'р~·. караакт~а; - -а у-·: I'1'СЮЈЩ!ЏЬе 
време· -~е бМи ясторијiО!Qим оИС'11РР0tВаЊем. · · · · /} · · -'' · 7 •• •• • · 
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Немамо ста'11ИС'IIцюу о .броју њеrових уч~а; . аљи ЊIИХов ·. број .- није 
мал:и. Био је омиљен ·· не · само · зб>оr '. JieПor КЊ!ИжеtВЈНоr иэражЗIВ'ЗЊЗ: и . ЛOIU;fЧ'НV.I 
изЛ~З~гања, .неrо и збоr тога • :што је у!В~ бию СЈI11Р€!МЭiН да I"fРУ1ЮИ помоh ~ и у 
учi~<ЮНИЦИ и IВаiн ње. НесебЈ!'ШfО је Пot.tarao разв?З · И .наnредоваље својих~ ђаtк.u 
и сарЩDјН!ИКЈа. Зато ау "МIНОI'ОИ - меl)у iW,jlиlмa :и l"WfCaц ових редова - иакрено 
за.хвл:н:и. . . . . .. : . ·.:. . . . . .. . . . . . 

ПосебЈW треба навести ПроФ •. ::_Ше~арлићеву акти~ност у струк·овним орrа
низациОаыа. Тешко је ·онабројаiТ!И QВе њеrове ф(У!НК'ЦИ]е у .пpe,xQI>a'NIOМ Alc~
нor.iOlroМ дpynrmy, у ДруwТ\Ву М9тЕiма'1'1ИЧ'Siра, физичара и астронома СрбиЈе, 
у дРУПI'l'ВУ ЗIСтронома Србије и у 'Аiс'l\јюном:оком др~у "Руђер Воwков~"· 
Био је ду-rо година: чл·ан "Ypel)и!l3a'Чiiror одбора, а са.да ]е rла·вни и одговорii!И 
уредник популаiрНоr Чa:oQiniИCa ·,,ЗЭоИона". Дуоrоl'ОД!ИWЊIИ . је чл<ЭIН • Наоциона$Ноr 
комитета за .астрОIНО!М!И]IУ . J<yl'QCJ1!l!ВИj~. чиtи је III'Peдce,IQRIИk био од 1976 . . до 1980. 
Н-а оонови · 01:11)је · на')"Ч1Не ; ак'rtИiв.нОIОТIИ, ИН,DјШП~ЈDНИ члаЈН . ?dуђ~е ~~о
номtоке уюrје nостао. . је • ·1955. rоД!ИiНе, · ЧЛ<аЈН з е .. tь€!Не к;ооМIИОИ]е . за ЗЕWЈЫИnУ 
ротщијw (од 1955.), KOblиieiJ.Jje · за поЛQЖа)IН'У а:ст~сtЫе'rРи.Ј'У ~IЮЧе!В ~ 1967.) и 
Комиои]е .за наоставу (од 1973,) • .Ц."l)Ц .• И'l1Д' · . • 

-у· · овоМ · lфii'liiiOм :nреrлеД1У НИЈОмо . моми да да!Мо ПОfМУ\НУ . сљику .наошсr 
У'Важеиоr Професора. A.IIIИ и OIНO. _ Шiro : је ОIВIДе речено, .ЦОВОЉIНО зе дЗ: . се види 
да је он ве~ : .<:ада пocтtrrao богат жи~,отни опус, и . са оправдањем · ]е стекао 
у.r.лед у овет<у и ~~rод -нас: · ·· · ·, ' •:с· : · . 

ПожеЈ!Щfо цењ(!(!ЩМ ,;"-.nщ<а .))ра"RИ~ добро ЗfДЈравље. и даљи ')'alew!IIН рад 
у корист аiСТ!рОН'ОМ!Ије и .наш-еr ,щр~а, · .· . . . . . . . ·. · · , 
.. 28. марrо . 1984~ Оlф()МН<ЈIМ . сщащ~~ом. К'OIJIY су .. .приреднле науЧ!Не и друш-

11Вене а:Строно.мЈОКе организа'ЦЈ:tје, · · ·н~ ·АiстрQНОъrокој оосервЗЈТори~м У Веофаду 
обележен је 'OWci.j јубилеј . Qн· је бИо !НепооредаЈН ЈЮВОД за ова-з осврт. 

· ТНЕ · SEVENТIENТ.Н: ВI•RTНDAY" IOF ~ROF. В. $EV ARIJIC . 
·... . . .' . . . . . . . • . ~ ·.~.::t •• :. . . . . . . : . . . ~ ~' 

On· the · occasion of tht!·· Ьirthday of prof ' Sev~rlic. a,n accoщit i~ "J)tesentett 
of ыs· life and: ~vork~ · · · .· ,· ·. · · ·'-' ... 

'" 

АСТРОНОМСКИ СО.ФТВЕР 
.. . .. . · .·Ј 

UDC 5.21.98:519.682.2 :681.3.06 . ~ . . . ' 

BASIC iPROGRAM ZA RACUNANIE IZLAZA, · ZALAZA 1 KULМINACIJE 
NEBE$KIВ ТЕLА · 
·· .NinosЩv ; СаЪnе 

Nar~na юpservatorija, Beograd 
.. . . . ~ . ·. 

U · »Vasioni« · br. 1983/1 dat .ј·е postupak . i . detaljan opis na~ima racunanja iz-
1aza, zalaza i ·kulrninacije onebeskih tela za neko mesto na Zemlji .. Ovde · је •taj 
al,goritam realizovan .. u . programskom jeziku BASIC (Нu ЋАВIС .za SНA:RP ~ МIZ
-700). Dijalekt B.ASLCA koji је koriscen predstavlja jedan. od najviAih · i potpuno 
је •u · skladu · sa Мicrosoft standar.dom. · .Jpak, nisu .. koriS<:ene sve mogu6nosti, vee 
JU · upotreЬ1jene komande i naredbe . uglavnoПi · uoblcajene z.a vel:inu :personalпih 
i . kucnih . racunara. :Specifienosti : koje se u . programu. srecu ·su·· takve prirode : da 
se,. na drugim .r.aCunarima. mogu-izostaviti. · ' 

... . ~ -:.~ , ; · . .. · .. 
·' · , . 

. \•·· · . .... ... :. -. 
Kako је vec reeeno, korisc~n је :Postupak юhjavljen u »Vasioni« uz neke do

pune. Pre svega, zvezdanc vremE! · se. ·ne · racun.a, ·vec se zadaje, а nebeske ekva
torske koordinate · tela, za koje se racunaju izlaz, zakiz.- i kulminacij.a; se : Od tre
nutka .:svetske ponoci preracunavaju n-a trenutak · lok-alme ponoei . . Ovo posiednje 
је.·. neophodno '· da bi se sa sigurnoscu пio~Io· utvrditi d·a · li ' dato ~~lo -uopste izlazt, 
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Овај ПИОIШ1рсюи •Ра•д био већ д-овољан за један . поштоЋ31ИИ: животюr 
олу.с. АЈЈЈИ Проф. Шеваtрлић се Т!ИМе није эа\ЦОВОЉIИО и nодарио нас је са .}о~ 
је,щном IВРЕ!\ЦЈНОМ oaпt'l\ИВН'Oliihly - ТО бисМО . MQ!l'J11И НЭIЗВати: , ДQЦР,ИIЮ_С ОПШТОЈ 
аЈСТРОIЮМЮ!rој •IOy.Jl!l'Y'PИ. ОВу област - .Која је веОма эНача;ј!На у ·шеварЛ'Иh.евО·l\1 
ЖИВО'11Ном опусу - можемо ПОIДеЈIIИ'11И . У. н.екОЈI!ИКо груща : универзите-rоюи уџ

беющи, МОНIОфафије, би!блИОЈ1Рафије; терМiинололија, .аре~trољоюи уџбен:и
ци и rюпулариэа;ција. Кратко l:ieщ> .. ~орИ'11И С?. ~- . 'l1JiN I1РУ1Па!Ма а~КТИВно.сти. 

Проф, Шеваtрлић је IIJPOВ~ · И ' 19"52. иэд~о · двri· уЮmерэитеrока уџбеника · 
Цв~в ... Пол~Щ "(:ферна.. ·И ОЩIЈТа аiС'l".РОНОМ'Иј'<\" .и . . Вла:жпrо ...• .Џр<_I(К"lЩЧШ ~рu
н~а". То .ф" ,,,биЛIИ. црвИ _уџб~ ~а,ое .. врсте _IН'а :с~ско:-:-Х!РВа~оком ЈеЗИ!IQ' 
и Од'ИiЈ:1рали е,у, , веома •ваЖЈН)r Y/IOI'Y - у . ~'.\:ЊУ .J;~~!fOS~ . -~cw:a . _, 
I_'е111д'Е!Тз . и ~;~ЈстWНЈQ~а . .. ~э'Nfм, эа],ЕЩ'i,fс;>, <:а (:еој!И!.f ~~~~"E.1f1 .nm~ .. ~· Б~~: 
издаје два ~а уџб.еаиКа: ШЩ1ар~-ВрКЈИћ ... rеоде'ООК'а .. аст.ронщта .. \ .. 
(1963.) и Шевар.тиh-Брюић .,ОПшТа а:сЏж:Љmја" (1970.). Два њеrова уџбf!НИ!tа 
оу у РУIКОПИСЈУ : .,Историја •аiСТIРОНомије од Њу'11На до да-н~" (у~о _ 'фЕЮа 
оч~ат.и 'ОЛ'ОВ~ачюи Щ>еiюд · · . и .- · њеrово :иэд'аi!Ье) и · ;,МетодолоiiИЈа .:· ·fЈЗIС'ГаЈВе 
астронОМIИ!је". Саща ta · Проф. в. МИ:ловаЈНОВiИћем ·-приnреМа' : 'iro&Y· _КЊ'Јtг.у нrеа• 
детска астрономија". ··: ·:· . . . ... i ;· . ··· . .. .. . •ј ! • :, · · ..... · •. . . . . 

· :СаЈМ mDИ у ·сарадЊIИ -са :;цру-ГИ'М; .. · в~· Шева!рЈЈИћ је :·еио ·веома·· n~ан· ·и у 
изра.!Qй · монофафИја . и · · ПреГЛедн!Их · ·'Ч.nЭ!Нiа!Ка : ·· Ћоуt»[""оаЈић".;ШеваtР.!Јић-Брюиh 
.. ~ање .ширине Бeo!:q>!iJд1c:jlre~ '· .oпcepga'rolpиje"; Ш~Р3Ј!Иh · ,,П·роб.nем · ·npoмt! .:. 
на ЭtС'11l)ОНОМIОКх ширина", Sevarlic ,.Su1· le· ptoЬletne ' de . la -variation des · ltHI
tudes et:· du mouvement des pбles: : de rotation а la surfac~·· de la . Ter.re.., .Шезар
.imћ· . ,ј!ј,рОмене геоrрафоке .·~е АстроноМСКе 0iПС'е'р8а~ГОI)и.јё 'У Бео.rра,цrу ·од 
1949:.0 до 1957.iJ''/~~s:evaФc .,,Furidamental Astrometry· ~'~' ti< Look througь · Lhc 
Past". i .Sevarlic ;;':Гiie."Application of Photogl.'a:phy to Astronomy". · · · · .. · · 
. · ЦрОф. Шеварлић· је И~, а -са · Ъ. :таnеК:й]ёМ уређује једну ·.мё~У-:
нцродно itеЊЕiну _ . -серију ПQД н~вом .,Epitoiriё Ђiridarheritorum ' astroi}<>mia"e"; ·м,-:' 
бзiио~ке . И < .ZФ~е ::~атке · ,Р. поЈ1'0ж-ајаwа~·'~'1'1,3~ _ IфетаНм1.(а, n"aipa'Jiaк
qaмa, _ рЗщијао~ qp~~ и:,~.РЈруrtИМ кара~~ама з.ве~а: . .Цс>с~ · су _Јtза-: 
i.I.me .!@.е · ~Еюkё, ' Jf<>(i~- . Са/дрЖе ,.Јм5љиоорафеке : ~ОIД'акте . о lltarr~имa . зв~~а 
(2087 бИбфЮrра~ · ј~Ца); фотоrрафокm.t' · ·ка'NwюЭпма . (140' · · б.иб.mиОI1Ра:'Ј?
<iюих једИница); ~;цa<i;_U.r lООiрта~Ма (261 бЈ.iб,Л . ј~,!1iИ1Юща). У :npиitynJЬiaЊIY · и 
обради овtьс биб~афија .Б. Шеварлиhеви :с.ап?~ -су _били : (}. Szadeczky"
•Kardoss, 'З; :К.Неж~iи 'В . . Телеюи. Уз Ов1у с·ерИ!јоу бИбљr-rо.графаюих пОIДа)"а.ка 
'i1pef>a orroМ:~ и Iiiesa,pJJJИheв ОПИiесw:, из ; 1957. rодmщ. 9д yi~YiliН!> 1770 ' је..zџИ.,. 
юща, о !IlpdМe1iall\ila' .~.Јiррфqюиiх ширина. . . :. ' .... ' . . . . . . .. . · . · . 

. PaЩIIO је · · И .на ~-~ји астрон~ . ~Р~а на .срЦIОl«)-:юрваrокоr.н 
је~. НЭж~. o}t~ ·~:~· ·: · · т~а ~~ wт~ и 'објаоаљ"ЦВање. 
· ·· •/ П-w.Ф. ШеВЩ>тф~ ~· допринео_ нat'r~ . a'C'l'pOiкor.tиje у qре.Цњ>и_ы 
ШЈrо'лама::. :УЧЕ!iС'1189ВаО . а е · 'Ј · оНIЭIСТа!ВНИХ Щаа-IОЈ3а .1-1 tJ;pfQJ'Pa•мa \'К .. бИО )е 
~ор .... ~е .. уџб~. ~:~. Ј<?-ш _ да.вНе . ~'949. - ~~ао је ~_рево~ 
уоџбЕ/ниkа - •· НЭЈбок:ОВ"ВоР'оЈЩсхв:>~ .,АiстроtН'<)Ш1!Ја за оредње школ~ , 
ЧЈЈ•јlи ј'еЈДаiН qц цревОIДИЈiаца је и В. Шева.р.mић. Ево irroдal'l'allta о два · .нова 
уџбепutк'а: . Шева!рЈDИh ... ВУI!tiИЧевиh-(~аџЭЈКов ;,Аеторном;ија за IV разред nрирод
но·-математи:чtrо·г . смера" ·(1975.) .. - · м. : · Шевар.тиh •јАiсТ!рономија эа оредње усме.:. 
рено. обраэовање'.' (1981.). И јед'а!Н ~: Шеваqтић-СаџакtО!в ·.,АЈс11ро;иОМ" 
ски атлас'' (1002.). · Шеварлићев · превод· књиrе ·:Набоков .,Методика ·наставе 
астрономије ry .. среf.!ЏЬОј ·Wirоли" ·· на.-жаоЈЮст и даље - чеюа· •иэдава·ча, · : · 

· .. А сооп~ња rtpy111a ШеварЛ!Ићевоr -~ ОППИ'Ој на.июј · коу,л'l'У1РИ одно· ~ 
ои : :· ае на . ра!ДОВе : · .-у · · веэ!И ооnул~иээ.оције; .. ВеЈl!ИКЈИ· б!Ро.i· предавањэ,- urrампа~аИх 
ЧЈЈаНааm у разним ЈЈоиотоВИЈМа; · ~а· - рЩЦ\И)ју и ТВ, у ··е~ЩИКлоnеди.iама и збо(рни
цим:а ГО'ЈЮРИ о томе ща није · эабораiВIИQ 11-Ш1 ·IЈIРОСвеt\мвање.- ' ·Иэдао · је: · и једnу 
пооупа:рну :књ1ИrfУ .под . ·Н!аЗИВОСМ: .,Путеви саэнања · о ваЈсиОIН!И'' (1967.). · :· 

Про_фесоров пионироюи ращ и његов допринос ОlШ!ТОј ЭЈС!11РОН6МОКој ·Кул-
1'У1РИ · :_. то · 10у , те oбnaiC'Ni IOiД IН'аlјвећеr значаја у њеrовом :3Шt8отном. OfJlY'-"Y· 
.А:.7ЈИ: томе овсw:ако треба · дода'l\И ·још -њеrове .на'У'Шfо-.ст.ручне радове и -нак:та'ВНу 
де.rю'r.Ност. Опиоок IН&учuо-сrручких pra.д<ma Б. ШеварЈ11ИћiЭ. -садр>ЮИ 01ro 9.0 једи• 
шща-·-.;..:; - !Rа!јвшпе ~.ва ~ИМа у ''ВеЗИ са IЈРЩ{енама rео11рэ,фск;их ·ширина, : дао · -је 
јЕЏЏ~у методу. эа ·одређивањ>е КОО'II\ЦИ'Воата · .Зем.ЈЪ~ИНИХ :nолова: .. из - mюма'фаЈЬа 
само ·'.на једној С'11МВЩИ, :одре~ДЈ«~ : је констаЈНТу абефацrсје ,$.13 · наших. поема• 
трањЭ, в:pwuo је ;~аље !ИQСЩ)уnо&еН'ООКIИХ · . к-араiКТ~а; ·.а у : l'l'OIOJreДЊe 
време· ,~е бadm ясторијююим ИС!11Р~МВањем. · · · :.(; · · .·'' · - ·. ·· · · 
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Немамо ста'Ј:1И!СШК!У о .броју њеrових уч~а; .аљи шихов · број : н;ије 
мати. Вио је -омиљен - не · ~о · збСЈIГ · Jienor КWИЖеБ~Нот юражавэ.ња и . ло11ИЧ'Нui 
излаЈ:~ања .неrо и због 'Юl'а · · щто је увек бию С111реман да f1'РУЖ1И · помоh - и у 
~ и ваiн ње. НесебИЧИо је Пot.i·arao развој - -и .нащ>едов~ње · . својих , ђа.кэ 
и сарЩDјН!ИЮа. Зато оу ыноm - меl}у ~ј!Има и ~ ових .редова -:- иокреnю 
Зах!ВЈП!!И. . . . . . : .. ·.: . . . . . . . .. ·.". . . 

Посеб~о треба навести ПрQф, __ Ше~арлићеву акrи~ност у струковним орга
ииэацЈt.јама. Тешко је наброја'l'IИ QВе њеrоiВе Ф~е у предра'I'Н'ОИ Аlс~
И'ОIМIОКОIМ . друп:n,в.у, у · Дipyw'l'IВy · метеtма'IIИЧIЭ.ЈРа, фиэiичара и астронома . . ОрбиЈ~, 
у Друштву аi:трощома Србије и у ; ~ом:оком РЈРушЈIВУ . .,Руђер Воwков~ . 
Био је дУrо година чл·ан "Уређио3аЧ1irоr о.цбоiра, а са.д;а јС:: главни и одговоран 
УIРедник пOtiJYлaipНor чa'COiliИCa . ·"nаоища". Дуrоl'ОIДИ!ШЊIИ. )е чл!IIН • На~:л.ноr 
комит~ за астрQIНО!МIИјrу Јоу~авиј~. '!ЈЦји је !П'Редсе~ био од 1976. д-о 1980. 
На оонови · ~је· t.iа'УЧ'Не , .ак'liиiВ.нОО'DИ, ИIЏJJИIBJ;t~JIIRИ ч.лоЭ~Н • Муђ~дне · !!IС'II.()О
номоке )'\НИје nостао . је • ·1955. ГОДIИIН'е, · ЧЈРаЈН Је . . ~€!Не ђомиоиЈе . за Зем:љiИНУ 
ротацијrу (од 1955.), КО.ММСМје за поЈl'QЖајiН'у а:ст~~ет.})ИЈ'У (mчев од 19!Ј7.) · и 
Комиоије .за на-ставу (од 1973;). ·~ .• и'ЦЦ, . · . . 

у овоМ ЈфаТIК'ОМ :rпреглеw m11C!ћfo .. моl'Јl!И де дш.ю цоmпуtНу. сљику ,нa.wcr 

У'Важеноr Професора. Али И ~о . J.Uiro : је овде речено, ,дсiвQЉIНо зе дS; се &И!ДИ 
да је он в.е.h : .<:ада постигао бdraor жив,отни опус, и са оправдањем · )е ~те~tао 
у.г.лед у овету и vroд нас: · · ·· · ·•· · ': ;~ . 

ПoжeJIIИI!dO цењеuщм . ,;'-nиtta .. Вра'Н!и_ добро эщра·вље. и .д.а~ yonew!IIН рад 
у корист аfСТIРОН'ОМIИје и .нашег др~а, · .· . . . 

28. марта 1984~ ОК;РОМНОМ . ~Э/д.емЈИ)ОМ, К'OIJIY су .. прир~mе :~УЧIНе и друш-
11Вене а'СТ}ЮНо.мк:а<е · орга.низа~ЏФј"е, · ·~ ·Аiс1'!)01Н0М10КОј оосерватори~IИ У Веоrраду 
обепежен је 'ОВЭ,ј · јубипеј . Qtн ' је бИо !НеnоореЈД"аiН ЈЮВОД · эа ова-Ј осврт. 

ТНЕ · SEVENTIENTH ВФRТНDАУ. IOF .PROF. В. ЭЕV ARIJIC .· 
. .. . . . : . . . : . . ' . ~ ~\;:! : ~ 1 ; :. • : • • : • • • • ~ ~: 

On· the ·· occa.sion ·· <if th~··. pirthday of prof ' S_evarlic_ ~n accourit is " l)tesente<~ 
ot his lite and \Vork; · · · · · · · · 

· ... 

АСТРОНОМСКИ СО.ФТВЕ·Р 

UDC 5.21.98 :519.682.2:681.3.06 
; ~ 

BASIC PROGRAМ ZA RACUNANJE IZLAU, ~ALAZA 1 KULМINACIJE 
NEBE$KIВ ТЕLА · · ,. · 
· .NinosЩv ; CaЪric 

Nar~na юpservatorija, Beograd 
.. . · · ; ' , ·. - . 

U · ,. Vasioni« · br. 1983/1 dat . је postupak . i . detaljan opis na~ima · ra~u.nanja iz
laza, za1aza i kulminacije nebeskih tela za neko mesto na Zemlji .. · Ovde . је . •taj 
algoritam realizovan u. programskom jeziku BASIC (Нu BASIC .za SHARP< MZ
-700). Dijalekt BASICA koji је koriscen predstavlj.a jedan. od najvШh · i potpuno 
је u · skladu · sa Мicrosoft standar.dom. .Ipak, nisu .. koriscene sve mogu6nosti, vee 
3U , ·upotreЬ1jene : komande . i naredbe . uglavnoni ·uoЬi~ajene z.a veCinu :personalnih 
t · kucnih . ral!unara. · :Speci:fienosti : koje . se · u . pгogramu. srecu ·su:' takve prirode 'da 
se,. na drugim .r.aёunarima mogu..tzostaviti. · 

. ' • : · .. .. ~ ."-~ · : . ·-.. ·::·- , ·· 
,· . . . . - : ' . . . . . . . " .:;.. ·. -~- . ~. . . 

OBJASNJENJE POSТUIP,l{A. ' - ~ ... . .. ~.' . . . . .. :. · ... : ' ·· •. 

Kako је vec reeeno, koriscen је ppstupak юЬjavljen и •Vasiooi« uz neke do
pune. Pre svega, zvezdanc vrernE! · se ·ne · racu:n.a, vec se zadaje, а nebeske ekva
torsкe koordinate · tela, za "tcoje se racunaju izlaz, .za1az- i . kulminacija; se Od tre
nutka ·:svetske ponoci preracunavaju nэ. trenutak · lokalme ponoei. Ovo poslednje 
је·. neophOdno ~- da bi se sa sigurnoscu trioglo· utvrditi da · li : dato ~~lo -uopste . izlazl, 



1 
1 

l 
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lv REI'I IZL.~~~~~ fEr:f-MHU,CIJA 
~ CLS:PRINT:DIH АS<З> 
30 DEFDВL A-Z:DEFINT I 
~g ~SJA~Ц~~~;:~~~~~~~;·k~~A~I" 
бО NI=.9972б956б41:Z=57.295779~1ЗII 
70 КР=-.010180911421:КН=.ОО203б21б0572t 
во KSE-,014834754471 :ZO=I 
90 GL=-1.ЗбЗЗб1111 : REM -1 21 4B.I 
100 Gf:44.82бЗВВВ911/Z : REM 44 49 35 
110 PRINT:PRINT:PRINT"IZAВERIТE ТIPI" 
120 PRINT"1 - SUNCE":PRINT"2 - HESEC" 
130 PRINT"З - OSTALA TELA" 
140 INPUT Q:If Q=l ТНЕN C•KS 
150 If Q=2 ТНЕN с~км 
lбО If Q=З ТНЕN С=КР 
~~g ~~f~i:~~~~v~~oX~~o~·~I> • 
190 INP\JT S1:AooiNT<S1>:SO=A+<SI-AJ:t'5/ЗI . 
200 PRINT"UNESITE REKTASCENZIJE<НA.HI>" 
210 PRINT"U SVETSКU F0«1C DATOG DANA "1 
220 INPUT A1:AaiNT<AIJ:AI=A+(A1-AJ~/З 
~ ~~~+·~~х;т~~~"'~~=~~т~~~*5';' 
250 If AВS<A2-AI> >20 ТНЕN А2=А2+24 
2бО PRINТ"UNESITE DEKLINACIJE < ST.НI>" 

У8 ~~п~~~;l~~D~~~~~тg~ DANA "; 
290 DI=SGN(DI>*<A+<D-A)~/ЗJ/Z 
~?8 ~~~UГ~2~~~l~~~o~?~~~~~N "; 
320 D2:SGN<D2>*<A+<D-A>*5/ЗJ/Z 
330 I)A:(A2-AI>I24*GL:DD=(D2-D1)/24*GL 
340 AI=AI+DA:A2=A2+DA:DI~D1+DD:D2~D2+DD 
~ )~~~r:~мu~ ~~~(13)J"SAT HINUT" 
370 lf NN>O ТНЕN PRINT AS:GOTO 390 
380 PRINT"IZLAZ ";TH;TAB<20J;Ti'l 

Э~О IГ tjt<'·:· THEI. СОТО4ЕО 
400 ll=-0: bl:JSUB 470 
410 IГ NN>O ТНЕN F~INT AS:GOTO 430 
420 PRINT"KULI'IlNAClJA ";ТН;ТА8<2О>;ТН 
430 lZ=I:GOSUB 470 
440 IГ NN >O Tf!Et~ PRINT AS:GOTO 460 
450 PRINT"ZALAZ ";TH;TAБ<20>JTI'I 
460 GOTOIIO 
~g ~~i~~~~f~f~~~~~~HINACIJA 
490 TI"ТII IГ IZ<>O ТНЕN GOSUB 56<) 
:ЮО IГ NN=2 TIIEN RETURN 
~10 TI•A+IZ*TT-SO+GL+ZO:TI,.TI-24*1NT<Tf/24) 
~О TI=TI*NI:GOSU8б20:DT=AВS<TI-TIJ 
5ЭQ · IГ TI (>O AND DT>22 ТНЕN 60ТО700 
~ IГ DT >.OOOI ТНЕN GOTO 490 
~ GOSUB б50:RETURN 
:560 RE/1 CASOVNI U6AO 
570 W•<C-SIN<D>*SIN<Gr>>ICOS(D>ICOSC&f) 
~О If AВS<W»l ТНЕN GOSU8 .740:80TO 610 
590 TT•Z/15*1\TN(SQR(I~)/W) 
бОО IГ W<O ТНЕN ТТ•12+ТТ 
610 RET~. 
~20 REH INТERPOLACilA 
630 D•DI+<D2-DI)/24*TI:A"AI+(A2-At>I248TI 
640 REТURN 
650 RE/1 SAT I Hlt«JT 
~ TA-TI-2481NТCTI/24) 
&О TH•INТ<TA> аТн-INТ«ТА-ПО*'О+.5> 
680 IF' 111>~9 ТНЕN TltaOITitaТНtl 
690 RЕТ~ 
700 REI1 НЕ1'1А 1ZLAZA~, ZALAZA ILI I«UUINACIJE 
710 At•"NE "+At<IZ+~> · 
720 NNaltRETURN . · . . 
т.1О REI1 CIRI<IJI'IPOLARNOST ILI ANTIC1RКUI'IPOLARN8ST· 
740 lf W>l ТНЕN At•"NE'I10ZE SE YIDEТI":GOTO 7бо · 
71() At•"OВJIII<T ЈЕ CIRКUНPOLAR~· 
760 NN•2:RE,uRN 

~lazi Ш kulminira datog dana. Linearna interpolacija, koja је u programu ko
riiCena mo!e uneti izvesne gre§ke ~е vecc od 2 milnuta) za tela koja imaju ve
liko d~evno kretanje, ali to је kompromis svesno prihvacen, је~ Ьi u protiv11om 
Ьilo potrebno da se unese mnogo ,vi§e ulaznih podll!taka. Ako .ь1 se, umest? uno: 
Aenja, koordlnate tela rai:!unale iz njihovih elemenata, trebalo Ь1 &vakako pr1menit1 
kvadratnu interpolaciju. Formule neophodne za to dnte su u vec spomenutoш 
tlanku. 

Pored toga, program ukazuje na cinjenicu da tel? ne izlazi, ili ne zalazi 
(kada је to slui:!aj) . On takode :i upozorava na nemogucnost posmatranja 1atog 
tela sa dotli:!ne tai:!ke na Zemlji, Ш njegovu cirkumpolarnost. 

Oв.JASNJENJE PROGRAМA 

Kako је vec rel:eno, u programu su koriAcene uoЬii:!ajene naredbe BASICA, 
tako da njegovo »prevodenje« na neki drugi dijalekt neЬi trebalo da ~r~uzrokuje 
vel:e te§koee. ,Jzuzetak su naredbe u linijskom broju 30, koje predstavl).R)U dekla
risanje tipa promenljivih. DEFDBL ~-Z deklari~e sve pro~enljive ka.o promen
ljive u dvostrukoj taanosti (u Hu Bas1cu to znai:!1 17 znai:!ajtn1h ci;fara!), а DEFINT 
( predstavlj.a dekLarisanje promenljivih, sa imenom koje poi:!iщe slovom I, kao 
.::elobrojtnih promenljivih. Rec!e se mo!e sresti znak za povisilicu iza brojeva (kao 
u lilnijama 80-100), §to takode predstavlja deklarisanje. dyostruke tai:!nosti. sve 
ovo treЬa izostaviti ako se koristi BASIC kojl nem.a dvostruku tai:!nost nl dekla
risanje tipa promenljivih. 

u linijama 80 90 i 1:00 nalaze se promenljive: ZO (broj ~sovne zone u ko
joj se mesto noalazi, 'щ razlika izmec!u vremena u datom mestu i G~ilnicu), GL (geo
grafska du!ina merena pozitivno na zapad i izra!ena u ~вovima 1 delovima ~) 
1 GF (geografska §irina mesta, pozitivna na severnoj hemlsferi i izratena u stepe
nima i delovima stepena). U prosramu se nalaze podaci za BeogrВ:d (poloZ&j Na
rodne opservatorije) i takozv~o ZIМSКO VREМE. Ove se vellc1ne Jako mogu 
zameniti odgovarajucim za drugo mesto. 

UNOSENJE PODATAKA 
Izbor vrste tela, za koje se trateni podaci ra~unaju, vr§i se · uno§enjem broja 

1 2 ili з (1 za Sunce, 2 za Mesec, а З 7а planete, loomete, zvezde i ostala tela). 
Podaci о zvezdanom vremenu, rektascenziji i deklinaclji unose se u ~asovima (ste-
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ЦA&ERlTE ПРt 
1-~Е 
2- 11ESEC . 
З - OSTALA TELA 
? 1 
UNESITE ZVEZDANO VREНE <HA.HIJ 
U SVETSКU PONOC DATOG DANA ? 20.382 
UNESIТE REКТASCENZIJE<НA.MIJ 
U SVETSКU PONOC DATOG DANA ? В. 45 
U SVETSI<U PONOC SUTRADAN ? В. 49 
UNESITE DEKLINACIJE <ST.NI> 
U SVETSI<U PONOC DATOG DANA ? 1В.О5 
~'SYETSI<U PONOC SUTRADAN ? 17.50 

IZLAZ 
IOJUIINдCIJA 
ZAI..AZ 

SдТ 
4 
11 
19 

IZAВERIТE ТIР: 
1 - SUNCE 
2- НЕSЕС 
З - OSTALA TELA 
? з 

MINUТ 
24 
45 
5 

UNESIТE ZVEZDANO VREI'IE <НА.М{) 
U SVETSКU PONOC DAT06 ·DANA .? 4•471 
UNESITE REKTASCENZIJE<НA.MI> 
U SVETSКU PONOC DATOG DANA ? 1б , ОI 
U SVETSI<U PONCX> SUTRADAN ., !б. 01 
UNESITE DEKLINACIJE <ST.i'\1) 
U SVET~(U PONOC DATOG DANA ? -18.47 
U SVETSKU PONOC SUTRADAN ? -18.47 

SдТ 
IZLAZ б 
KULMINACIJA 10 
ZALAZ 15 

MINUT 
б 
50 
34 

IZA&ERITE ПРr 
1 - SUNCE 
2 - MESEC 
З - DSTALA TELA 
? 2 
UNESIТE ZVEZDANO VREНE <НА.НIЈ 
U SVETSI<U PONIIC DAT06 DANA ? 14.117 
I»>ESIТE REКТASCENZIJE<НA.I1I) 
U SVETSКU PONOC DATOG DANA ? 1В.29 
U SVETSКU PONOC SUTRADAN ? 19.2173 
UNESIТE DOO.INACIJE <ST, /11) 
U SVETSI<U PONDC DATOG DANA ? -20.48 
U SVETSКU PONOC SUТ~ ? -20.37 

SAT · MIIIJT 
·NE IZLдZI 
КULHINACIJA 
ZALAZ 

4 1 
в 41 

IZAВERITE TIPt 
1 - SUNCE 
2 - 11ESEC 
З - OSTALA ТЕLд 
? э 
UNESIТE ZVEZDANO VREI'IE <НА.НI) 
U SVETSКU PONOC DAT06 DANA ? б.З747 
UNESITE REКTASCENZIJE<НA.MI> 
U SVETSКU PONIIC DATOG DANA ? 22. 18 
U SVETSКU PONOC SUТRADAN ? 22. 1 б 
UNESITE DEKLINACIJE <ST.MI> 
U SVET~(U PONOC DATOG DANA ? -2.17 
U SVETSICU PONOC SUTRADAN ., -2.32 

SAT 
IZLAZ 9 
KULI'IlNAClJA 15 
ZALAZ 21 

НINUT 
23 
15 
7 

~nima za deklinaciju) i minutima, razdvojeno tai:!kom. Tako na primer, 8.45 znai:!i 
3 C::asova i 45 minuta, ili 18.05 = 18 stepeni i 5 minuta (vidi prvi primer). Sekunde 
vremena Ш luka mogu se unositi, ali se najpre moraju pretvoriti u delove milnuta 
:na primer: 20 casova 38 minuta 12 sekundi treba uneti u obliku 20.382). 

Da Ьi Uiilosenje, testiranje .i eventualno prilag.oc!avanje programa . bilo olak
~ooo dato је i nekoliko primera. Prvi se odnosi na Sunce 1.В.1985. godine, drugi 
:1а Saturn 3.12.1985. godilne, treCi na Mesec 25.4.1981. godine, а posledriji, i:!etvrti 
аа Halejevu kometu 31.12 .. ~985~ godilne. 

Primljeno maja 1-985. godlne. 

BASIC PROGRAM FOR ТНЕ CALCULATION OF ТНЕ TIMES OF RISING, 
ISEТ'I'[NG AND OULМINA'DIONS OF CELESTIAL !ВIODI!ES . 

Basic program for· the calculation of rlslng, settlng and culmin.ations of Sun, 
Moon and other celestial ЬQdies is given. 

IIРи.Лози НАСТАВИ АСТРОНОМИЈЕ . 

UDC S3l.S3:S23.31-32S 

ФУКООВ ОГЛВД 

Нели КрilсШин Togopoвuli 
сrудеит асrрономије Природко-математичког факултета у Београду 

УВОД 

Већ.ини људи је данас познато да смева даиа и иоћи настаје успед ротације Земље. 
Ранијих векова, а нароЧито од Птолемајовог }"lеља, ова појава је тумачеиа ротацијом не
беске сфере. Тек у 17. веку, под утицајем Коперииковог }"lеи.а, ово геоцеитричво тума
чеље се одбацује. Копершtк својим делом ,.De revolutioniЬus orblum coelestium" (14S3) 
поставља основе хелиоцентричког система и по љему Земља врши три различита кретаља: 

1) Ротацију, или обртаље око своје . осе (дневно кретаље) са запада на исток тј. у 
директном смеру. . · 

2) Револуцију, или годишље обилажеље Земље око Сунца, у директном смеру. 

. . 1 

! 
i 
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3) Прецесију юш конично кретање Земљине осовине око нормале на равш1 eкJUtn
nшe, у ретроrрадно.\1 C!llepy. 

Њутн је својо:~~ гра~итационом теоријож пружио могуl!.ност, да се Коперниково учеље 
-строго теоретсюr о5јасюr. Бредлијево откриhе абераrџrје светлости (1725) биnо је прва пос
М!Iтрачка потврда ротацаје Зе.\UЬе, јер аберација, прихватајућц коначну брзину светлосnt, 
говори о TO.'tle· да се Зе.мљ1 i<реће. . 

ТокQм вре:~~ена yoЧlB!IHH су и други неnосредни механички докази Зе,,IЉitне рота-
ције 'као што су: · . 

1) Скретаље тела које слободRО пад1, ка истоку (ову nојаву је Њу-.·к теоријски пред-
видео 1679. год~ше). 1831. вршена су бацања у рудничкој јами у Саксоюrји. 

2) Сl<ретаље nасата н анnшасата (1735), 
3) nомераље речних корита (Бер, 1680), 
4) скретање хоризонталког хица (Пуасон, 1832), 
5) експер:rмент са коюrчним клаткима (Браве, 1851), 
6) ексnер;вtент са rироскопом (Фуr<о и Персои 1852), 
7) скретаље равин клаћеља юtатна (Фуко 1851). 
Сматра се да је, Историјски гледано, први убедљиви нenocpeдmr доказ Земљине 

ротацпје Ф%оов ог~ед са фиэичким клатном код кога је могуће, nозивајуlш се ка закон 
инерције, у - nотпуности и ка о·.rnгледан начин доказати ротацију Земље. 

· Касније; још савршенији,~~. 11 nрецизнијю1 ексnериментима (Андоде 1895, Xare11 
1910. и 1919, Комnтои 191S, Етвеш 1917. и др.) Земљюrа је ротација ка још убедљuвији 
начин доЈ<аэака. 

ФУКООВ ОГЛЕд (18Sl, Париз) 

Жан Бернар Леон Фуко Gean Bernard Leon Foucault) је био француски физичар 
- експеримеитатор. Један од љегових главюrх успеха био је ог.nед са клатном у коме се 
моrао запазити ефекат привидне ротације равни клаћења юtатна, настао ус.nед Земљпие 
ротације. 

. . 1851. године, Фуко је у подруму своје куће извршио ексnеримент са слободтiм 
клатиом, дужине 2 m и куглом :rешком S kg, _затим ка париској Опсерваторији са клатиом 
дуЖЈЈИе Н: m .и најзад трп месеца касније, он је сдо()одко клатно поставио у велик_ом здању 
париског Пантеона. ТежИна кугле у Пантеону је износила 28 kg а дУЖИна ющтна 67 m. 
nериод клаћења к.nатиа 11ЗНОСИО је 16,4 S а nериод привидне ротације равни КЛIТНа 32h, 
Кугла је имала шиљак на доњем крају и на тај начин је клатно могло уписивати заре~, 
приликом свог КЈtаћења, у nеску који се налазио исnод љега. После дужег времена; на nеску 
се могла видети леnеза линија. После nуног обрта Земље око своје осе, у nеску би клатно 
требало да уреже линпје чији је један део приказан ка сл. 1. Ова "геометријска слика" 
nопуларније је наэваиа- розеШа. 

Уколико се због треља, клатно заустави после некоmtко сати, Оиће урезак само је
дак део роэете. · 

ТЕОРИЈСКА ОСНОВА ФУКООВОГ ОГЛЕДА 

Фукоов оглед се заснива ка закону инерције тј. на особиин слободног клатна да у 
току клаћења . задржава неnромељен положај равии клаћења к.патна, ако ка љега не де
.пују друге си.пе, осим СЈrле теже. Узмимо да се клатно клати у меридијану места а, а то 
ЗнаЧИ да осцИлује Дуж таНrенте ас. нека се због Земљиног обртаља посматрач в клатно 
помере из а у Ь. Меридијан који пролази кроз таЧКу Ь, nро.пазиће и кроз тачку с, али ће 
се к.nатно и даље клатити у равин која је nара.пелна равин оас. Збоr тога ће ка под.поэи 
изгледати да се раван клатна померила у смеру казалјке ка сату за угао ~ Ьса. За то исто 
време, Земља се обрне за угао -t Ьоа. Са слике 2.а. се . види: 

/ 
1 

-t Ьса 'iьtac ао 
-------=- == sintp 
~ .ьоа аьfао ас 

СЛика Ј . Poзeiiui. 

где је ср географска ширина Аtеста посматраља . С друге стране имамо .ца је: ~ Ьса - ы9 х t 
и ·<t Ьоа ·=- Ыт Х t · . · . · · - · 
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Cлlll(a 2. а) и Ь) Ше.шиuски йpUI(aJ раени клаliења клаШна на iюiрафској шuptlнu ср . 

где је t време за које се место у коме се налаза клатно, помери ЈtЗ а у h, услед Земљ11Ие 
ротације. ы+ је уrаона брзина ротације Земље а ы" је угаока брзина nривидне ротације равни 

. (ј) 

клаћења клатна. Из свега овога следu -~ = sin ср односио ы41 = ы+ sin ср . Одавде 
(ј)+ 

можемо добиnr и период привндне ротације равюt клаћења хлатна у зависности од тога 
т+ 24h 

ка којој се географској ширшш ср налази : т., .., -.-- = -.--. Тако периол Т ср 
s1n ср s1n ср 

за Париз (ср = 48°50'47" ) ИЗПОС11 Trp = 32h , 

~) 6) 
Слика З. (l} Ј[ Ь). ·Приказ iionaшaљa /J'UIШ клаћ11ЫZ клaiiilill Jta - Зe.U ,1>liiiO.ti c.ue/щo,u · iirшy :и- · ек" 
11аШору;- ·: 



:! 
!! 
:1 
1, 

1! 
~ : 
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На слици 2.Ь. nриказали смо noмohy вектора, уrаону брзину ротације Земље w+ 
и угаону брзину nривидне ротације равни клаћења клатна w"'. Овде, на географско; ширини 
ср, комnонента w+ sin ср игра исту улогу као w+ за nосматрача на nолу. Размишљајући овако, 
добијамо на други начин оnет формулу <»<р = w+ sin ср. 

Најлакше је nратити nонашаље клатна на половима Земље. Ако би се nосматрач 
налазио на северном nолу и тa.'II.O ПОС'Itатрао КЛ:аhеље клатна, он би уочио да се раван кла
ћељ1 клатна прдзидно помер:1 од истона ка заnаду, управо супротно од смера ротације 
Земље. Пр:i томе брэииа . пр .Iаидне ротације равни клатна износи w = 360° за 24ь, urro 
је заnраво угаон1 брз!rна р~нац:ајс Зе.\1ље, тј. једино на половима важи да је w = w+, што 
се леnо вид1r и на сл. З.а н З.Ь. 

Ако се nосматрач налази на екватору и nосматра клаhеље клатна, чија је раван ори
јентисана п:1ралелно са равюi екватора (cJI. З.а. и З.Ь) тј. нормално на меридијан l, он не 
би уочио никакво nомераље равни клаhеља клатна. Резултат би био исти и да је раван клатна 
другачије орнјеиmсана на екватору. Као што видимо на CJI. З.а. и З.Ь. на екватору не до
лази до измицаља nодлоге па зато нема nривидног nомераља равни клаhеља клатна. 

КОНСТРУКЦИЈА КЛАТНА 

ПоСЈiе теорпјског објашњеља Фукоовог огледа, за читаоце he бити интересантно 
да се уnознају и са конструкцијом једног оваквог клатна. Главни услов за конструкцију 
Фукоовог огледа јесте омогуhавање СЈiободиог клаhеља клатна. Следећи оnис преузет је 
из уnутства за збирку ,,Leybold". 

Слика 4. Фукооао клаШно - gеШаљни йриказ карgанскоi ае
шања и куiле са загрШње.м из збирке ,,Leybold". 

Слика 6. Фукоого клаШно у Краiујеацу. 

Уређај (слика 4) се састоји од кугле у којој се налази завртаљ (34647) и система за 
карданско вешаље (34648). Кугла је наnрављена од гвожђа. Љен дијаметар износи 6 ст 
а маса 1 kg. Систем за вешање који треба да омогуhи слободно клаћеље клатна, састоји се 
од куке са завртњем (1), која на свом једном крају има мало удубљеље (2) и од nрстена (3) 
који на својој унутраиrњој страни, у nравцу пречпика, има шиљак (4). Насупрот шиљку, 
ва прстену се налази мали отвор (5) кроз који може да прође жица. Врх шиљка (4) се пос-
тавља у удубљење (2) на куки са завртњем. Овакав систем своди трење на минимум. · 

г 
-·- ·- ·------------
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Постављаље к..-жатиа иде следеlщм редОСЈiедо": најпре се . кука завртњеж уврне у 

таваннцу а затим се челичии конац за вешање кугле, прову'lе кроз мал11 отвор ка nрстеиу 

(5) и добро уЧврсти. Други крај конца пролази кроз гшвицу завртља (6) н бива учвршhен 
на жељеној дужини. Тек онда се завртаљ уврh.е у куглу и постављt се шиљак у удубљеље 
(2) на куки са завртњем која је као што cwo већ опксал;1, у тавающи. Пр~циз1ш:је се дужина 
конца подешава увртаљем иm1 одвртање.w завртња у куг,1и. 

Клатно се ставља у nокрет тако шtо се обеш~на куг_н нзве;{с 11:1 вертн:<алног nоло· 
жаја и потом пусти. Често се пуштаље liЗВОдп так•> ш·.-о се J<yr;t.a, Ј< .пщож који иде кроз 
једну од уиtица ка сЛици, учврсти за нею1 предокет ва-к вер-:оикале а зати." се канап пламеном 
nрекине. Међутим, у том слуЧају раван клаhеља к:~а.тна tцје дово:ь ю прецизно одређена. 
За покретаље кугле у огледнма висо:<е тачкост;1, 1юрисn1 се електро.\\<tгнеrии nQкретач 11 
у том СЈiучају се уклаљају тзв. ушнце. · 

СЈшка 5. Ше.ма!uски йрuка1 йро.мене pa
sнu клаћења клаiiiна на tiogлoзu. 

ФУКООВО КЛАТНО У БЕОГРАДУ И КРАГУЈЕВЦУ 

На Природно-матемаТЈIЧКО~I факу.'ЈТету у Београду (ООУР физика 11 мет~оролоrија) 
коиструксано Је клатно по nретходио .наведеном упутству пз збирке "Leybo1d". Тежина 
ку~ле овог клатна износи 1 kg дуж11на Је око 3 m а кугла је обешена о јаки најлонск11 конац 
КОЈИ се користи у риболову. . . . 

Аутор овог текста је измерио на овом кл·tтну угао скретаiЬа равии клаhеља клатна 
за Београд, 6в, по истеку времена од 20 минута и то на СЈiедећи нatt11H: забележен је почетни 
правац клаћеља клатна на nодлози и nравац кл:аhеља клатна ПОСЈiе 20 минута као на слици 
5. где правце 1. и 2. nриликом ексnеримсв·:-а могу замељиваnr, на nример дугачки лељири. 
За хипотенузу ~ = 25 ст (узету nроизвољgо) може се из.\tерити растојаље између ова два 
nравца И ОНО Је IIЗHOCJIЛO Х "" 1,52 ст. 

Теор11јски резултат за х се добија 11э формуде х = d х sin 6 а како је 6 = w+ х tlt sin ~' 
6в ... (0,0 25/min) х 20 mln х sin (44°47'57") = 3°51. Одатле је х "" 1,54 cm. 

Ово нам указује на добро СЈiагање изведеиоr ексnерt1мента и теорије. 
Заинтересоваwt се могу обратити Радмили ЈованОВIIћ. (ООУР за физнчке 11 метео

ролошке науке, кабинет методике). 

Фукоово клатно је такође реалиэовано у Институту за физаку frриродио-математич
ког факултета У Крагујевцу (CJI. 6). Оnис овог клатна је дат у ч.1акку аутора Бабовиh.а В. 
11 Чабрића Б. у "Младом фиэичару". · 
Овај рад је настао у оквиру nредмета "Историја и методика наставе астрономије". под 
руководством др Јелене Мнлоrрадов-Турин. 

ПРИМЕРИ И ЗЛДАЦИ 

1) На којој географској Ширини ср се 
налази клатно ако је љегов период nри
вЈrдне ротације равw1 клатна Tq; • S2h? 

одrо•ор: ~ = 27"48'. 

(ка пример: Ал Катаф, град ка обали 
Персијског мора) 

2) Коm1ки је период пр11Видне poтar.nrje 
равни клатна у Београду (ср в _:. 44°47'57")? 

одrо80р: т"' ~ 34ь 

3) Ако нам је nозната дУЖIIНа клатна 
(l = 1 О m) и nериод nривидне ротац11је 
равю1 клатиа (Tq; = 34h), израчунати гео
графску ширину ср места у коме се клатно 
иалаэп, угаону брзину nривидне ротације 
равюr клатна <»<р 11 период клаhења клатна 
Т (g - 9,81 m/s2). Период клаhеља ма
тематичког клатна у принциnу је . једнак 

Т ... 2 ~ 1 (I_ где је l- дужина клатна v g . 
а g - убрзаље Земљине теже). 

одrо•ор: 
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. 4) У КОМ rpa,ny би МОl"ЛО .z\'1 буде КО!}- • 
стрјИсано клаТНо са периодом осцилаnи~а · 
Т ;.: 6;65 s'· и периодо:\\ Iфiiви):{Не роТациЈе · 
равюr клатна · Т.р = ~оь,2s ;· Наhи д}'ЖИНУ · · 
НЛЗТНа (g = 9,8l . ih/s2). . . . • .,. 

· ~ . 

одrовор: 

Овај град бl! · Аюrа:о . да буде Берлин . 

. S) И~ра'lунатн р~сто;,аџ;е х i Т ~1з експе
. . рнмента . pt КЛатно~ ј Бе<јграду, наведе
н.о~ )' ПP~()Jilio~ :rct:c:Тy а~и. За t = јО m. 

оДrоворi · 
ip =. szo,s, ! .d . ;.:~ · = .11 m. 

1' : . :. : : . •: . . . 

·х = ·'2 ,3 cm, ·Т· = 1,47 s. 
. . ~ 
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roticлu~т·~, Е~rМЕN.т . 
. This hist?tical experiment is explain~d . i~ .· d~tцil, ~ome exereci.c~ а)."е . given. 

' . . . . . 

Е. Stipanic: RUDER BOSKOVIC, Det-
Je novine - Prosve&ni pregled, Gor
nji MUanovac - Вeograd, .J98t, .132 · ,. 
str, format 12 х 20 cm. (BIЬiioteka 
luc~ooie) 

. .. 
Malo toga u nauci moze da uradi 

jedan covek - sam. Medutim, dopri-:
ncisi pojedinih poslenika hauke toliko · 
su veei od prosecnih dostignuca njl
hovog vremena i1i sredine da im s 
pravom pripada epitet ,.Jucono5a«. Je
dan od na5ih luconoЗa, ako ne .i naj
istaknutiji, jeste · Rudet· . BoЗkovic 
(1711-1787) . 

9 BoЗkovicu i njego\'om · .delu dQ
sta је objavlj(шog i na n~em jeiiku'. 
Spomenimo samo n:ajoblmruje . radove, 
objavljene u .. ediciji ~·ad JAZU, Z~:
reb (kJijtge br. 87, 88,' м;· i81~ '185, 19о. 
193 i 225) izmedu 1887.. i 1921. godine, 
kao i monografiju 2 . · Markovica. 
<JAZU, 1968-9.). OЬimnije studije 
objavili su i В. Truhelka, Z.. Dadic, 
Е. Stipanic, D. Nikolic, N. Cubranic, 
т. Andelic, Р. f>urkovic, v. ,Filipovic, 
S. Hondl 1 drugi. · · · ·. 

Osamnaesti · vek је Ьiо veoma bu
ran; kakO · polititki, tako i u nauci. 

, BoЗkov:tc potice iz otvorene i slobo
darske srediie, u koj_oj s.u poЗtovali 
i umetnost .i nauku . . Skolovan је kod 

. j~zuita - 'u tada najboljim . Akolщna. 
MedutЩl,. Ь~ za J3o8koviceva zivota 
gotovo svemocni jezuiti dozivljavaju 
teske trenutke, ukljucujuci i progone. 

Slobodoumrii Ruder ·· Bo8kovic, koji 
је 32 godine ziveo i stvarao u Rimu 
- prestonici katolickog sveta, koji је 
Ьiо i duhovnik; ' ali i · temperamentan 
i osetljiv covek, koji је stvarao u 
'mnogim . oЬlastima . nauke i tehnike i 
Ьiо u stalnom · kontaktu sa rnnogim 
riaucriiciina .....: osecao је nova· kreta-
nja u nauci i drustvu, . . . 

Dovoljno da ma5tovit covek mno
.g(l go(lina .zamislja, sve ono ~to је iz 
toga moglo . proi'zaci ! А . Bo8kovic јо8 
ostavlja za sobom veliku korespon
denciju i tomove dela, od kojih svako 
.daje neЗto noyo, Ьilo u ideJi, . Ьilo u 
interpretaciji Щ prj.meni. Pisati о nje
mu i njegovoin delu ...,;, tema · је ~1-
gledno privlacna, ali i teAka. Naptsat1 
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to na svega stotinak stranica ~. to~ :је 
vec. izazov, А upravo tog!'. se ... prihva
tto prof. dr ]i:rnest . ~~p~tc,; : ~rnate
rтiЦticar~ clan nekoЏko akatl!"mi1<i · n~:.. 
uka. Recimo odmah·~ sa 've}ikiin . US-' ' 
pehom. · · ' " .: ·· .... ,".,. · 

· Knjiga se cita l_akci ·_i -u · dan~:~.'' pv~. 
de . се samo okvimo Ьiti~ predStav:ljei1 
njen sadrza} ~ · kn'jigU · ;sva~akь: 'tre))a· 
proeitati. . ·. · · · .: · :; ; ·' : . .,~ ··. 

U uvodu · autor opisuje motive · ·zn 
nastanak knjige i rijen' karakfer; ;.Мi 
cemo ovom prilikoin, kada ~. kt?c!" rias 
i u svetu sve vise ·ceni njegbv dopri
nos nauci о prirodi; na·· riaucri:~pдpu·";· 
laran nacin . setiti, uglavriorri, ~r~zh(i.::, 
vrsnog i genijalriog 'stvaril}as~~ kO~' 
iim је ысi ispunjen ~ivot i rad · ЂЏ~ 
dera BoЗkovica.... ·· · · · . · 

U prvoj glavi izneti su Зvi ~ 'f)Џniji 
momenti iz BoЗkovicevog ~ivota i ra:
da, . uz stalno prisustvo stavljanj(!'' ' Џ 
kontekst socijalnih i ha'u~nih okvira· 
u kojima se to dogadalo; beZ · cega .. ne.;· 
ma realnog sagledavanja velicine . ео- . 
veka i njegovog dela. · · . · · .· ~ · 

Druga glava posvecena. je_:·teoriji 
prirodne filozofije; То је glavn'o, t . Zi•: 
votno delo BoЗkovicevo, · sto aiitor ' is,;;· 
ti~e i ·Stavljanjem .u podria$1ov; а· ~~-: 
tim detaljnije izlazё naucni i . filozQf" 
ski· sadr:Zaj BoЗkovice'li~ prirt?дne ·.ti
lozofije, ukazujt.ici na ri}ёnu danaSnju: 
aktuelnost. Prikazani su i odjeci o'Vog 
dela u nauci i ·fllozofiji. · ·· " · · · ·. ·· 

Тrеса glava pr1kazuje BO!kovica 'u 
svetlu savremene naUke 1 filozofije .;;.;...: 
pre svega kroz shvaciinje · prOзtora-· 
-vremena i kretanja. Autor . . ukazuJe 
1 na sli~nost prilaza i postupaka kod 
Bo8kovica i Ajnstajna. T.akode uka
zuje na direktan uticaj Bo5kovica na 
Faradeja (kod formulisanja 'pojma po
lja sila), kao i na ,prirodan . prelaz 
Boikoviceve prast!)mo-.vrem~nske od:
redbe materijalne · tacke ka; · .cetvero
dtmenzionom svetii Minkovskog U. Ajn- . 
stajnovoj teortJi; · . ·.· ··.·. 

U cetvrtoj glavi ret је о .Bo~kovicu 
kao coveku i .misli6cu i rijegQ,v,im. v.e.-: : 
zama sa rodnim krajem,. . za •: koji. је 
mnogo ucinio kao pl'Voklasan . cЏplo-
mata. · · .· . . 

Кnjiga predstavlj~ ~Шеtщ» : pristu~ 
pacno stivo za sve ,koji ~le da ва-. 
znaju viSe о ovom nuem:velikanц. ро 
kojerri nose . ime lnstitut za nukle~e 
nauke u . Za~ebu, Astronomsko dru
Atvo u Beogradu, mnoge skole, uli-: : 
се, . . . Кnjiga . је . prebogata, jer· se 
autor trudio da sto vi§e svoga izuzet:
nog poznavanja Boikovica i njegovog 

dela pruzi u jednostavnoj i konciznoj 
formi sirokom krцgu C.italaca. u . tоще 
је svakak-o., џ!Јрео, а · najvece priznanje 
Ьiсе ako . knjiga postane . lektira s.to 
veceg broja ljudi. . ' 

Napomenimo jos i to da је prof . . dr. 
Dragi§a Ivanovic nap1sao nadahnцt 
predgovor · ovoj lepoj knjizi. 

А • . Tomic . 

новости и 
.·БЕЛЕШКЕ 

·NOBELOVA NAGRADA 
ZA FIZiкU ZA 1984. G. · 

1 

.. : Nobelova nagrada za fiziku za 1984. 
godinu dodeljena је prof. IКarlu RuЬii 
(С. RubЬia) sa Harvardskog univerzi
teta . i prof. Sajmonu van der Me1·u 
(S. van der Meer) sa Univerziteta u 
Amsterdamu. Radeci u · \Evropskoj or
ganizaciji za . nukleama istrdivanja 
(CERN) u 2enevi, IRubla i van dеь 
Mer su odigrali klju~ne uloge u otkri
vanju W i :z {:estica koje su preпo
sioci objedinjene elektro-sla))e inter
akcije. Detaljnije о ovom otkr1eu i 
negovom znacau za fiziku i astrofi
ziku;· ·'· .. 

Videti u ~lanku "Vikoni, unifikacle 
interakcia .i nihov . zna~a za Astrofi-
ziku«. · 

·! · 

: . . . . . . 
POVODOM SMRTI Р. А. М. DIRAKA 

' .20. oktobra 1984. g. umro је jedan 
iZ · plejade onih koji su · u Pf\'Oj . Po
loviiU ovog. veka izgradill osnove sa
vremene fizike. iPOl . .Adiijen MoriS 
iDtrak, .rQden 1002. u_ · BriStolu ~gie..:.. 
ska) u ·porodici Avajcarskog doselje
nika. Njegova izuzetna nadarenost 11О..:.: 
~ena . је .. veoma . rano. Sa . devetnaest 
godma sti~e diplomu elektroЧЩenjera. 
Dve godine kasnije · voden interesom 
za matematiku .upisцje specijalisti~ke 
stUclije ria iКembridZskom univerzitetu, 

·Prvt Hajzenbergov rad objavljen 
1~. ·g~ deiuje iia Difaka· kao okida~ .. 
те 1 nar~e gCXUцe i:iiJe .. -niz radQva 
za koj.e doblja iitUtu· doktora . . Oni, ·:ia..:. 
jedno s~ raclovinia riastiillm U· 'na~ed
nih pet-sest godina smatraju se fun
damentalnim · za .. · kvantnu mehaniku. 
Za njih ,\Dirak .doЬija •1003. g.:Nobelovu 
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nagradu za fiziku, zajedno sa Hajzen~ 
bergom i Sredingerom. 

U okviru svoje relativistiёke ten
rije elektrona, daje prirodno tumaёe
nje pojave spina, kao i P.otpuno no\'i 
pojam, antiёestice. Predvideo је posto
janje l:estice istih osobina kao i elek
tron, ali sa suprotnim naelektrisanjem, 
takozvanog pozitrona. ~о njegovo 
pretskazanje је potvrc!eno vec 1932., 
skreёuci pa!nju nauёne javnosti na i
deju antimaterije. Vrlo brzo, sam Di
rac daje proЗirenje te ideje, i ukazuje 
na mogucnost postojanja celih delova 
svemira koji Ьi .bili sastavljeni оо 
antimaterije. · 

·U toku svog bavljenja gravitaci
jom, izneo је i pretpostavku о pro
menjivoj gravitacionoj konstati. U slu
ёaju da је ta pretpostavka ~аёnа, ja
ёina gravitacione sile Ьi slaЬila, i na 
kraju Ьi se svi nebeski objekti ras
pali. 

Bavio se istraiivanjem u јо! ёita
vom nizu razliёitih oЬlasti, kao sto је 
teorija polja, teorija sistema . sa bes
konaёnim brojem stepeni slobode, 
itd . .. 

Poslednje godine provodi na Flori
di, gde i umire. 

Prem,a Nature Vol. 312. November 
1984. 

Ртеdтаg Stojkov 

О IIALEJEVOJ КОМЕТI 

Povratak Halejeve komete u peri
bel ~ekuje se, kao sto је u nalem 
ёasopisu vi!e puta objavljeno, ~et
kom februara 1986. Medutim, posma
tranja komete se obavljaju vec izve
sno vreme. Wosle letnje konjunkcije 
sa Suncem, krajem septembra 1984., 
kometu su prona!li i profesionalni i. 
amateri astronomi. Pri posmatranjima 
su ko~ceni teleskopi otvora 4 m, od
nosno 60 ст. Ustanovljeno је da sjaj 
komete i dalje nepredvidivo fluktuira. 
Posebno је interesantno sto је u~ena 
i koma komete, polupreёnika 6", od· 
nosno oko 26000 km. Posto se u tre
nutku posmatrana kometa nalazila na 
daljini veeoj od 6 astronomskih jedi
nica od Sunca, nauёnici nisu saglasni 
о prirodi anehanizma koji је doveo do 
nastanka kome. Smatra se da su vat
nu ulogu u tome imali fazni prelazi 
u amorfnom ledu u glavi komete. 

IНW Amateur Observer's 
Bulletin, December 1984 V. к. 

POJACAN SPS 

U jednom od ёlanka u ovom bro
ju govori se, dosta detaljno, о otkri
cima w. z i t ёestica izvdenim 1983. 
god. na Super protonskom sinhrotro
nu (SPS) u CERN-u kraj Zeneve. U 
doba kada su ti eksperimenti izvede
ni, najveca dostupna energija sa ko
jom su se sudarali snopovi protona i 
antiprotona iznosila је 540 GeV (sto 
odgovara energiji koju Ьi jedan elek
\ron dostigao pod dejstvom napona od 
540 milijardi volti). Krajem marta o
ve godine ostvareno је ynaёajno po
veeanje raspol<>Zivih energija - sno
povi protona i antiprotona ubrzani su 
do ogromnih energija od 900 GeV, pri 
l:emu se misli na energiju sudara u 
tzv. centru mase. Energije pojedinaё
nih snopova iznosile su ро 450 GeV 
Vreme zivota snopova iznosilo је 7 
ёasova, Ato .је dva puta viSe od oee
kivanih vrednosti. 

Primenom poznatih jednaёina Spe
cijalne teorije relativnosti moze se iz
raёunati da је brzina protona, odnos
no antiprotona u snopovima iznosila 
0,9999978 brzine svetlosti. Ovako ve
likim energijama i brzinama odgova
raju temperature reda veliёine 10t6K, 
koje su, kako se danas veruje, vladale. 
u ranom Svemiru. Sigurno је da се 
pored istrativanja ve:Zanih za fiziku 
elementarnih ёestica ovako pojal:ani 
SPS omoguciti da se steknu i mnoga 
nova znanja vezana za rane periode 
razvoja Vasione. 
Nature, 314, 304, 1985. 

v.c. 

OTKRIVEN LUK ОКО NEPTUNA 

Posmatranja u cilju otkrivanja e
ventualnog Neptunovog prstena od 10. 
i 24. maja · 1981. i 15. juna 1983. go
dine nisu urodlla plodom. Medutim, 
tri nezavisna posmatranja okultacije 
od 22. jula 1984. ukazuju na postoja
nje fragmenta prstena na 76 400 km 
od centra Neputna. 

Dva posmatranja izvrsila је jedn.a 
evropska ekipa na Evropskoj juznoj 
opservatoriji La Sila u Cileu· - isto
vremeno su koriAceni teleskopi od 50 
i · 1QO cm otvora. Treee posmatranje 
obavila је jedna ameriёka ekiPa na 
Interameriёkoj opser•;atorlji Sero To
lolo, takoc!e u Cileu. 
Prema l'Astronomie, 98, р. 252 (maj 
1985) 

Milan Jeliёlc 
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УРАВОВИ ПРСТЕВИ 

ФQт.отрафиј:а ю 8/ПРИЈI·а 1984, крју 
оу на·ЧИНИЈШ Р. Ј. '11ерил м Б. А. 
Cмwr са опrсерватарије Лас Kaмna
RIIC . (Чиле) ПОК'аэује · !оЦа -се Уранови 
прстени СЗЈСТОје од делова 'КОјИ су 
та'МНИји од дР.У'Ј1ИХ 'l'eJJa Оунчевоr си
стеа.tа. Поома'l'iраЊе . је IИЭ!!IРIПеНО еле
•ЈtТ!lХIНСIКОМ lt'ЗIМером, а !СIЈIИКа је р;:уге
рана · 1К0МП)утероком Обра•д'О'М. 

АlнаЈIIИЭ8 поюазује де "Ypa!lfOIВМ nр
стени рефлеЈtТу'ју тек 2'Ј/о Суичеве 
'Светласmи: IВ!Оју !дОбијају. Овај слаб11 
сја~ cyrepиwe \Ц81 је црстен 01Д Оi>
rанске материје или од метанск:оr 

ЛЕ!!Ц'ао . . : !~ .l 

М.ОЖ!Ца: 'ће ' Оку.лтација. · јв.цgе звез.
де 0Е1ИМ !П'РСТЕIНИМtЗ, . јуна 1985, бити 
~ЦРИЈЈИКЈа эа IЮПРЗIВКtУ наших -сазна.:. 
ња и боЈЫу 1П})ИПРеМУ . аrроле.За Воја
џера 2 в:роi3 YIP&IROIВO ojlce,цocmo; ја
нуара 1986. 

Према L'Astronomie, 99, 136 (l985) .. 

Милап . Јели-чиh 

РАЗДЕЛНИЦА САТУРВОВОi' 
ПР СТЕВА 

Радна аiрупа за , 111оменклатуру 
ПЛ8'Нe'11CIIror ЈОИ(Уrем'Э. М~е ас
'l'Ј)ОН'ОМСIКе IYIR'И.ie ~ је ут
В'РiдИЈiа !ИМена Ga неке облЗIС'11И у 
0а'11УIРНОВОМ l[фiCТeflfy. 

Вепutкој iр831ЦеЈЈНИЦИ која <:е на
лази изме!»' IIIIpcТE!Iia А м Б, а чиј.и 
ПОЈ11У!ЦречнЈИК rrрибmаКао iИ31ЮОИ 
119 ОООКЈм, Щ~ЗТО је .име К81С:И1Ијева 
раздеЈШЈИQа - Ћовани Д. Касини 
(1625 - 1712). Најширој оПУ'КОТИНИ у 
прстеву А. \У!даљевој 133 500к:м. дато 
је ~Щ~е 100 Јохану Ф. Евв:еу (1791 -
1865). По Џемсу К. Максвелу (1831 
- 18~9.) названа је најшира пуко
'ЈIИНа у прстену Ц (87 500кк). Кри:сти
јану Хајrевоу (1629 - 1695), .који ј~ 
nрви У'Ј'ВРдио де Сатурн има nр
стен, !дQ,Цељена је ора:здеЈ~~НЈЩа В!С)ја се 
не.лаtЈИ у бЈЈИЗИВИ ~r PG"'a 
КасЈЩИјеве (око 1117 000 км). Празнина 
бтюке. ОООЉIН'Ој !ИВИЦИ прстева А, 
У'даљена 136 500км од цевт,ра IПЈiаие
те, m:1ЗВ81Н8 је Килерова, 100 · Џем.су 
Е. Кtилеру ~1875 - 1900). 

Према L'astronomie, 98, 2'111, јун 1984. 

Милап Jeл-u-чull. 

КОМЕТЕ: РЕКОРДНА 1983. rодИНА 

У 1983. rодини су IIIPВИ пут кориш
.ћена слова . v и w за !Привремено оз~ 
начЗЈВање · комета. Ранији рекорд, из 
1980, за)'!СТЭIВио оее на слову u. 
Међутим, доказано је да "комета" 

1983а није 'IЮСТОја-ла. Ипа.к .нам остаtју 
два<десетдве откривене или 'ПОНОВО 

нађене осомете urro је OtreТ рекорд. 
Поменимо овде ма!ЈЈу .nланету 

1983ТВ отюривену 11. октобра помоћу 
ИР АС (!Прошле rодмне помоrао је от
.крићу шест юомета). Ов81ј објекат 
.пролази ближе СуtЈщу (1,3 АЈ) од 
ОВSЈКОГ >Дpyii'Oir 8JC'l'ell)OIИ,Ц . 1Ьеrови ор
бИТ8'Л•НИ елемен'11И су IВРЛО блщ:ки 
елемен'l"l'има метеqрокоr роја rеми
.ниди. Оматара се да ов81ј објекат 
предст81Вља остарело кометско јеэЈ1)0 
које је :иэђ'6»ло \ОВе :иоnарљиве еле
м~. 

Прем·а L' astr onomie, 98, 5, 249. (1984) 

Милап Јели·ч:иl!. 

О КРЕТАIЬУ TPJITOHA 

Неп'DУ!НОв сателт Тритон орипЗIЦа 
ма111обројној астюи Ре'l"РОrрщцiВIИХ са
теЈЈЈИТа ry Оу!нчевом <»~~СТеМу. За ову 
к:лаЈОу catremrra сма'11Р8 се да ииоу 

настЗЈЈ~И у бЈIЈИЭИНiи и IИСТ'ОВремено · са 
пл<ЭЈНеrr!IIМа око ко.јmс ..ца:на.с круже. 
Верује се да су :R'81C'l'8J11И као онеза
ВИIОНIИ члаrнови Оу!нчевоr оистеиа, з 
1111а су .их, IЩIЮНИје у току кретаља, 
эаробиле нrихове 11Џ11Нашље матичнс 
планете. 

IIQpeд настанюа, Трm'ОН he, по 
свему судећи ИМаtЈ\И и ~ан'Ган 
краlј. Њpa"fYY&Daн.a која је обавио 
.тЗЈЈDИја'НIСIКЈИ '8.О'1'tР'ООЮМ В. Ванфи са 
OдrcepsatropИje ю Торина nоказују 
да се IIЮЈЈIУIПРеЧник 'Dрито!Нове орбите 
постепено tСЫањуоје. Систем 'Dритон 
- Неп11у1н Ванфи је мо.цепирао као 
м~ЈЈНу '1'8'Шу Триrонове масе 
~roja се шреће око деформабитноr 
ој)()ТIИрајућеr ~а. Оистем ryoo 
енерlЩју услед nmtiiCКIИX ~Цејс.тааа 
caтemt'l'la 1Н8 IПJlt!IIВenи. 

Бавфијев рад се patЗJDIК'yje од 
ре:Ју'Лта.та ~ аутора по томе 

што је ry· шра~ван.у }'iНеО додат· 
•НИ ~ов IШIВИIIИIЗIЩИје ~а e
нeamt]e. У эamtcfiiOIC'm од тзв. ,.d>ак
тора ~", 11Щјм omtQY'je rубИ'11Кс 
енерrије ICIЮI'eМQ, Банфи је показао 
да ће <:е 'дрито1н м HeiП'l'YIН сударити 
за временх:ки uarrepвa;л IЈЮји IИЗIНООИ 
иэмеђlу 2,8 х ·108 м 2~ х 101• година. 
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Последице овог . судара су дискУ
т.абИЈЈRе, IПOW'l'O эа:висе од особина 
Нептуна 1И '11ритона •које, још увек, 
ннсу дЩIОЉ1Ю ;цобро nознате. Међу
'11ИМ,. може 'Се очек;ивати да ће доћи 
до формирања једноr или више npc
тенова око II'ШSIНeтe. 

Eartћ, Moon and Plaнets, 30, (1934.). 43. 
в. ч. 

TRI iiiLJADE MALIH PLANEТA 

Krajem februara 1984. godine broj 
definitivno numerisanih malih plane
ta. рорео se na 3007. Broj 3000 dode
ljen . је maloj planeti otkrivenoJ: 2. 
mart~ 1981. od strane S. Ј. Ba!la (S. Ј. 
Bus) iz Sajding Springa (Siding 
Spring), Australija. Broj 2000 Ьiо је 
dodeljen 1977; !ito znaci da se broj de· 
finitivno numerisanih asteroida uve
cao za 5Q9/o, za samo 7 godina. 

Medu 3000 prvih malih planeta na
laze se i: 

- tri planete tipa Atine (period 
revolucije im је manji od .jedne go
dine). То su 2062 Аtеп , 2100 Ra-Sha· 
lom 1 2340 Hathor. 

- 16 planeta. Apolon tipa. Ovi pla
netoidi takode presecaju Zemljinu ot·
Ьitu, ali im periodi revolucije pre
laze jednu godinu. 

- 20 . malih planeta tipa Amor. 
Njihovi periheli nalaze se ne!ito ma
lo van Zemljine orЬite, ali su od Sun
ca udaljene manje od 1,38 astronom
skih jedinica. 

- 38 Trojanaca. Radi se о malim 
planetama koje iducil oko Sunca ро 
Jupiterovoj putanji se nalaze, gleda
no sa Sunca, 600 ispred i .iza ove pla
nete. (Ispred Jupitera nalaze se 
..Orci«,· а za njim ,.Тrojanci« - prim. 
prev.) 

.Pomenimo . \(la 407 od prvih 3000 
nije imeriovan:o do februara 1984. go
dine. Najmanji broj bez imena imala 
је 1834. planeta. ро .r~џ . . 

Najkraca imeria , nO&e male planete 
85, 954, 1714 i 2705 __; njihova imena 
istim redom su Io, Li, Sy i Wu. Naj
du!a imena; sa 16 zna1tova, imaju 
male planete 1914 . HartЬeespoortdam, 
2039 Payne-Gaposchkin i 2072 ~osmo
demyanskaya. 

Prema L'Astronomie, jul-avgust · 1984, 
str. 354. 

DESET GODINA BEZ POMRACENJA 
SUNCA 

.Posle deliщicnog pomracenja Sun
ca od зо. maja 11984. ро racunima Bel
gijanca Zana · Mejia, narednlb deset 
godina iz .Jugoslavije neee :;е mol:i 
posmatrati nikakvo pomracenje Sunca. 
Sledeee, takode delimicno, pomracenje 
videee se tek ilO. maja :19Q4. ,godine. 
Ovako dugi periodi Ьеz pomraeenja 
Sunca (za jedno odrecteno mesto na 
srednjim !iinama) su relativno retki. 

· Poтra~enje Sunca od 30. та;а 
1984. Snimio Danijel Repon; iz Viro
vitice, teleвkopoт otvora od 60 тт; 

U narednom desetogodi!injem peri
odu u Evropi bez pomracenja Ысе i 
sledeee zemlje: iirska, ~ortugalija, 
Spanija, Belgija, Holandija, Francu
ska, Svajcarska, Austrija i Madarska, 
а tu su i veei delovi teritorije Za
padne !Nemacke [talije, Cehoslova&e 
i Rumun~je, koji gravitiraju prema 
gore pomenutim zemljama. · · 

Podsetimo da se svake godine sa 
na!e . planete kao celine posmatra .2---6 
pomraeenja Sun~. Tri pomracenja, 
koja slede nakon ovog od оо. v. 84 . . 
nevidljiva iz naAe zemlje su: potpuno 
pomracenje 2Э-23. novembra 1984. 
vidljivo iz jednog dela Tihog okeana; 
parcijalno tl9. maja . •1985, obiast se
Yernog pola sa Japanom; totalno -12. 
novembra 1Эзs, .rumi p'ol. 

.. Prema L'astronomie, 98. · Ы4. 

\ 
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Iz pisma Zana jl\'Iejia, upucenom 
Sky and Telescope-u (avgust 1984, str. 
100) vidi se da pomraёenja Sunca u 
Juinom Kvibeku (К.anada) .i krajnjim 
severo-istoenim delovima SAD, n·ece 
Ьiti 12 godina i •10 meseci, od :25. de
cembra 2000. do з. novembra 2013. go
dine. . 

Milan Jeli~ic 

POTPUNO POMRACENJE MESECA 
4. v 1985. 

Iako је uveee, . 4. V 1985, nebo bllo 
potpuno prekriveno oЬlacima, desetak 
saradnika Narodne opservatorije spre
mno su cekali poeetak ovog pomra
ёenja. Prema efemeridama, Mesec је 
dodirnuo zemljinu senku u 20 h 17 m; 
totalitet је nastupio u 21 h 22 m; tre
nutak najveee faze u 21 h 56 m; . kraj, . 
totaliteta u 22 h 31 m i kr;;t.j pomrace
nja senkom u 23 h 36 m (svi trenuci sц 
dati u Jugoslovenskom letnjem vreme
nu - YUt.). Strpljenje najupornijih 
(М. Vicic i LJ. Jovanovic) se isplatilo: 
izmedu 23 h. 01 m i 23 h 25.5 m YUL 
doAlo је do delimicnog razvedravanja 
(mada је i tada Mesec Ьiо prekriven 
tankim, prozirnim oЬlacima), i pojava 
pomracenja mogla se lepo videti. Pri
lo!.eni snlmak napravljen је u 23 h 

25 m 30 s YUL (21 h 25 m 30 s TU) na 
malom refraktoru 70/440 mm, pri Ьlen
di 8. Koriscen је film ORWO NP 22 
(22 DIN), razvijac D-76, а ekspozicija 
је Ьila 1/250 s. Ukupno је napravlje
no 10 snimaka, od kojih је uspelo 8. 

Lj. Jovanovic 

ТРЕЋН МАfЕЛАНОВ ОБЛАК 

ДQН Ме'I'ј(Усон и Винсент Форд су 
npoнailllJJ:И nоноэо .нешт.о ново· у вези 

са Маrелэ:нови.'\'1 Облацима. Пре 10 
rодина о.чи tCY уста•навили •да од Ма

гела-навих 05лака тече ·млаз материје 
nрема наu.ој Гала~;::сији, . док су са:да 
от.кр~и д·а . цостоји и Мини Магела
нов Облак (ММО). О~ се .налази у 
исто:м -правцу као и остаци Мало·r 
MareЛIШIOIIOr Облака (ОмМ:О). оба 
објекта зајеДIНо се виде као тело које 
је .nазна!ТО :као Ма•ти Маrеланов Об
лак. Мини Магеланов Облак је 20 QOO 
све·I'ЛООНЈИХ .rо,zџина даљи. . . . 
Р810Пад је вероватно изазван бљис

ким су;сретом Великог и Ма.лог Ма
rела:новоr Обла:к:а npe 200 мИлиона 
ГОДЈИНа . . . 

Постојање . два тела у .nравцу ММО 
је утврђено -на о:)нову цеnања линија 
HII, . измереног · tca ра;IЈIИо-телеекоnом 
у ПaPircy. · 

Пре:ма Sky and Telescope, .Аinрил, 1984 

Ј. Мимп1?а~ов-Турип 

О JATU . GALAKSIJ.>\ U DEVOJCI 

Deset najsjajnijih galaksija iz po
znatog jata galaksija koje se nalazi u 
sazveictu Devojke, nedavno su detalj.-· 
no proucene radio teleskopom VLA 
(Very Large Array - VLA). Posmз
tranja su obavljeria na talasnoj du
zini od '2-1 cm koja potice od zrаёе
нја tzv. HI oЬlasti . (ovom skraceni
com oznaёavaju se . oЬlasti neutralnog 
vodonika), dok 3е razdvojna moc iz
nosila 0,0125 stepeni: 

Ustanovljeno је da su galaksije 
podeljene na dve grupe: u oЬlasti po
luprecnika 2 stepena oko sjajne ga
~aksije МЗ7, koja se vidi i amater
skim teleskopima, galakticki diskovi, 
vit!eni na talasnoj du:Zini ~ cm, su 
manji od opticki vidljivih diskova, 
dok su na vecim udaljenostima nji-. 
hove · 'll'eliёine pribliZno jednake. Dve 
galaksije koje se nalaze n.a granici po
menutЉ zona itna.iu nesimetl·icno l'as
poret!ene HI oЬlasti. 

Smatra se da se doЬijeni rezultati 
mogu objasniti postojanjem mectuga
laktickog vetra - usmerenim :kreta
njem gasa u ovom jatu, koje dovodi 
do saЬijanja Ю oЬlasti . 

L'Astronomie, 1984, 98, 272 v. с. 
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fAJIAKCИJA КОЈА НИКАД 
НИЈЕ ОДРАСЛА 

Недавно, помоћу ра-дио-телеекопа 
у Аресибу, а.t:ерич~К:И научник ПЈва
јер са СЗ!рЩЦ'НИЦИМQ је IН·awao облак 
материје у групи гаЈIЈаЈКЈСија у Лаву 
ко]и 'RЦ]е могао бИ'l'И оnриписан аи 
јед.кој NIIJI'aКJOИjи. Уэимајући да је 
даљина од тог облака· 30 · МИЈDИОIНа 
-оветлОсиих година изра-чунато је да 
<:ам облак мора им·ати •!ЈРеЧIН!ИК од 
око 3Ооооо · светлосних rодива HI 
у том обла•ку има ма<:у око · 8 до 30 
r.m.л-иј.арди Суичt'Еих .маса. Чз.к и у 
својим најrушhим деловима овај оО
лак је баср 100 пута ређи н.о међу
зведа:на материја у МлечНом Путу: 
Стога, ако -се каснијим пстражива~ 
•ыша и не <Нађу у том оољику Зве-
Зде·. то неће ни биm чудо. .. 

3811'0Нетка је wта то држи· · ту . ·ма
терИју сщц<~. зајед-но. У:коли~ео је тv 
врео међуrалаастичк:и гас, OIH би MC>
pat> да се •пок;а.же приликом иснитн

ваЊiа у X-iiioдpyчj.y. 

Овај оојекат. би могао бит~ н не
д<:фасЛа протогала:юоија. 

Sky and Telescope, Jan. 1984. 
Ј. Mtt.~toгpadov-rypю' 

ДА JIH ЕЈIИПТИЧНЕ r АЈIАКСИЈЕ 
ПОСТАЈУ ОД СПИРАЈIНИХ? 

Сед'В!Мдесет · миљиона <:ветлоею1х Го
дина раздваја наш МлечнИ Пут од 
џиновског јата га:лаКЈСИја у Сd3Ј3ежђу 
Девице. У центру овог јата, које оа
чиња.вај>у на · хиљаде n<>једi11начюiх 
г-алаксија. налази се један велики 
облак в.релог гаса. Међу галс:.ксијама 
јата •Ра'ЗЛИК)"јемо два 'I'ИIIa . Прзи тип 
представља crrиpa.JIIНe галаксије, ка
кав је и наш Млечни Пут и оне се 
одmжују тиме ~да 111оседују један диск 
састсmљен · претежно од младих зве
зда, гаса и nра:пrине и хој.и окру
жује центра·л;ну обла-ст, на<:тањену 
претежно -старим эведама. Други т~ш 
су еп.иптичне гала:КЈСије овално.г об
Јtика које личе на центра'Јi'Не дело
ве 'СПИiралних . галаксиЈа. Насуnрот 
опиралним галаксијаЈМа .је.ДЈНа едип
тичиа .гала'КСија се са-стоји искључи
во од ста.рих звезда и не поседује 
никакве обла'Ке га'Са и nрашине из 
којих би могле да се форм·ирају 
младе эвеэде. 

Раније су аСDРонами •аматраљи да 
је код елиптичних rа.лаксија прили-

ком њиховог на~танка ' дошЛо ·.,ц<> •nо
ступ.ног лрет.вара:Њ'а ra:ca и праш1tне 
у звезде. Међутим, дЭЈНас се зна да 
звеэде у обл.ику .,звездЭЈНог Be'IIpa" 
сrа·Ј!Но .июnуштају •гас 'тако · :да · би је
ДIНа . raЛait!CИja требало да ;се . иопу'НИ 
гасом у току с,вог · раз99ја; · , nремда 
се .можда •fliPВoбиwo састQјала . <:ц:мQ 
од ' звеЗ'да. Дакле, . мора nосТојцтИ :не..: 
к.и механиза!Ъf _1Ю}И ;Цо:води .дd ,ЈНес
таniице" гаса У' елиrптичним rала:кси
ја>ма. Чиљеница да ·се елИiiГ11ичне Г'i.
J•ait'Cиje чешhе <:pehy у ОНЈ1М јатима 
у чијиМ ·се цен'lфима н<~.:Лазе об:ЛаЦ.Јi 
эрелаг raea, могла би бити ·, .натове~ 
штај за с:ледеhе објашњење: ели.nти
чне •галакеије .оу биле nсрв.обИ'l'НО спи
раљне - гал8'Ксије, >КОје ·· СУ . . ~губи~е 
међузвезда.щ гас nQIЩ'() · су_ у.тонуле у 
це~раЈDНе оёлаще .врело~ ra:oa. 
ПрввИ оДиректаН ~доказ за: ·оВу ·тео;. 

рИју пруж.ају · ·рfiаiтгеНск.Э. ·И радиопо
сматрање . <:пирал•не . галЗк<;и]ё .NGC 
4438, OМ'elll'l'eнe у цент.ру ·• јата: у . еа
звежђа дeiriЩe. изгЛе.ца да· је ова :ra~ 
ла~~~сИја .би.ла ,;Ж!РТВа" <Неког · :коеми.:. 
чког .оу.Д8Јl)а- · И ·n<>тoi<C nочела. .да ее 
fi.i;>e'IInapa у.· . етmт:ичнУ rа:ла:Юеију; На 
фотоrРафц}а·ма .· из· :. оптичкОт · · дела 
oiieiripa зиде се умавнОм ::mеэ.це·.ов.е 
rа-л·аЈК:сије~ ·. : · Рен'I!I'.еНIОКас :: nосм~трањ.а 
сатеЈI-Ита ... "Ај!нwта>.i;н", · ···као и .ра:Qџщ·• 
-мерен.а које су .. обацнщи С.-. Kotanyi 
(Еврооюка ј~на . опсерват~).-. · Ј .. 
Н. V.an Gorkom i . R. D: Ekers (Аме
ри•rка .наци01На·m1-а ра..цио-а:стср<>номска 

о.nсерваторија) веЛ:ИК!ИiМ Раод'ИО-теле-· 
CKOIIIOM Оу Н. Мекlсиюу, наnротив . да
ју слику с11РуКтn)е међуэвезданог га'
са (ОIППЈfРRИје New Scientist; 100, 339, 
1983). Зрачење међузвеэданог· · ·га:са no 
кољичини одговара зрачењу. -носрма . .л
них гаолЭЈК!Сија, МеђуТим, та:с није· 
раоооређен .симетрично око цеН'Гра•.љне 
облаСТIИ. на:стањене СТВ!ри:м звезда
ма, већ de IКIОНЦент.рисаiН изва!ft. равни 
симетрије . ·диск<~. гал-аоосије. ТУ!Ма'l'еЊе 
у ·оСВелу :нове ·· теорије гласи : при про,;,. 
ла:оку 11ф00 цеw.rВ!р јата у саэвежђу 
Девице, NGC 4438 се суда•рила .са и
щЩом дeR'IIPa;mroг обла.ка raca. · То 
н.ије Y'NЩaJIO 1Н8. ЗIВеэде NGC 4438 •. али 
на _ rac .јесте, те .()IН _ истиче .из га:лак.,-: 

сиј>е. .А!ко ее т<> истицаље · :На:ста.ви, ос
таhе <:·амо _огољено језгро с8ЈСТЗ.9Ље

но од звеэда које се :ни . по чему не 

.раэЈIIИКују од .ј е,~QНе eJI.И'II'NfЧIНe · га

ЈIЭ!КiСИје. 

Sterne und Wt.>ltraum. No з; 1984. ау
тор U1rich Klaas. nревод Сл.обода1t 
Ни·н:к:овић . -. 
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БРЗИ .КВАЗАР 

Ква:за.р 4С 29.45 је .затечен .недавно 
Itaкo . tМења .сјај эа време мање. · од 
nола .сата. Та:юво IПОНашање упсазује 
да de iИЗIВОР тог 'П'РОМенЉIИвог зрачеља 
М8Њ1И од · 30 tеветлосних минута јер 
би у противном nромена бипа зarna~ 
ђена. 
Веома брзе промене осу аабележене 

и 'У Х-<ЈРЭ.чењу КIВа'Зара :1525 + 227, 
и то чак реда !SеЛИЧИ!Не мањиы од 4 
.МИIНУТВ:. 
Чувени ЭС 273 је у милиметаъюко.м 

rЈОдруч}у !Мењ.ао оја•ј у току је,Ј!IНОГ 
дwна. 

Аст.рономи су се надали •да nроме

не од око ·30 •М'ИНУ11'а !МОГУ •да се об
јаюне .•уnзщањем мюерије у црну ру
пу 11ф0З аuq>ЕЩЩ)IКИ ~ ра,циуса око 

30 IОВетпасних .минута:. Та:юво 'f.У!М<I.Че
ње се међутим <Не може· проширИ'11И и 
на оне · iiЈРсхмене pe)!ia :~~Sинута. Ако 
оnа.ко брзе nсро:мене буду IПОТВрђене, 
;мораће осе . тра:жити др:у~го објашњење. 

Према Sky and Telesoope, авrу.ст 1984. 
Ј. Мил.оzрадов-Турии 

МАЊАК СУПЕРВОВИХ 

~ n~рања ~· ll'anaк-:
cиja сitеди IДS _· у II.фОСечвој rцлэаtСИЈи 
ов~ 10 IЦQ 30 ГОДКИЗ ЕiоК.ОПЛQД'Ира 
суnернова (SN). !ЈЈрем<~о броју tП.УЛСа
ра 'У нашој ГаЈ1'81100ији сле.џщо би да 
слична 'У'Јес'118ЯОСТ IПОСТО}И .. IИ. У Мле
Чном . Џуту. Међут~ИМ, iНИ1Т1И · се толи
ко често IО~ЕфiНОIВе IМOry З8![1З.ЗИТИ 
noмohy ~o-treneoкoпa, юmи се мо
же набројати толико остатака-rасо
ВИ'ТIИХ . 101Мотача од6ачевих .приликом 
екюплосщја Щ~Периових. А раiЦIИ'О-те
л~ОIПiИ ,,ВIИ!де'! ,ЈфОЗ_ !ПРашиRУ. 

. Кафатос са .~а ова.ј 
мањав:: тумаче 'Н8i ооедећи .на.ЧIИ'В, оr
ранич&ЈВоЗ~ј<уt!м . се 1081Мо аа SN . '11ИПа 
IJ. Оне настају на одређеној фази 
рЈiэвоја · :IНеаtих :мааsних ~.езда nо
пулације I. Те звезде, пошто су ма
сивне, llq)aћeт су века, а ст.варају се 
у ђ'1СmИМ међузвеэданим ()бпациыа, и 
то ry 1J1PYD!W8. Эвеэдааи ветар који 
,цув.а . од 14ладих звезда и ударни та

паси од . претходних · SN, стварају, 
према то ХIИПОте:ЈИ, суu~ермех:уср oato 
те rpyne. 'У~~ЏТар IМeX'Yil)a, . међузвез
~дЭ!На Мiтеркја је е;реЈЩја и .разређе
.н~а 1Не1'0 . mro је IИ/Наче меl;у звезде~
ма. OrOJ.'Ia .aaro се :y;нyrr31P 'МКВОГ су
nеркех1Л)а IДЕIОИ 1Н0ВЭ. еЈQСПIЛОэц}а ИЗ7' 
бачени оыотач · iie само .юрат-хо вре
ме ~стоја1:и. То- доводи до тога да 

је о.ста'!1Ке еккmлозије SN тешко з&
пазити. Према модел)• Кафrоса сле
Ј11И 1Да ће с-аЈМо 2 \ЦО 10 SN .имати уо
чљив 'ОIМОтач. А ro је 111а•к :мање ао 
што заца-ж·ЭЈМО . 

Решење . је tМоЖiда 'У •идеј.и коју 
је Б.па(У'В ~ош 1964. !Ј.'1qДИНе IИЈЗ'Нео. Он 
је <Н~ ИС'ГЗIКао ~Ца tНај<маюивније 
звезде, !КОје су м .нај'ОЗбиЈЬIНЈQи кан
д'Ида'11И за екоп.Лозију, обично цри
пщцаw (ЦВО'ј'НИ'М системима. · Можда jt' 
nосле екюплоэије једне од њmс, дру
га IДОб.ил·а INIIКO IВеЛЈmУ брзину да је 
cтmvra lдQ !ИЗлети из оупермехура 

пере IНеТQ ШТО Qe И !Са!Ма еi«ШЛОдира
ла·. Кwда се тЗIКЈВа ,,IПобеђrља" •нl)е 
у "опољњем fiPOC'l"CC\PY њен омотач 
·има мооуйшюсТ ~ эна'11Но ~е т.рајf' 
па та1К'0 -и щ-а б:у~де аапа-жен. 
Sky and Telescope, Мај 1981. . 

Ј. Мил.оzрадов-Тури'К 

MASIVNI HALO MLEONOG PUTA 

Direktan dokaz postojanja masivnog 
haloa koji okruzuje vidljivi deo nase 
Galaksije, prona§ao је М. R. S. Hou
kins sa Kraljevske opservatorije u 
Edinburgu. Njegovo вpektoskopsko po
smatranje promenljive zvezde. tlpa 
RR Lire - nazvane R 1'5, Ьlizu · zэ
padne granice sazveZda Zdral, poka
zalo је da ona ima vrlo veliku radi
jalnu br2Jinu. Ak<> · је gravitaciono po
vezaria · sa Mleenim Putem, onda on 
mora da ima masu bar kao 1400 mi
lijardi sunaca. То је ··oko deset puta 
vise od · oi)Ste · prihvacene vrednosti 
(100-200 milijardi), koja datlra јоо iz 
tridesetih godina ovog veka. 

Ima i drugih indicija da Mlei!ni Put 
ima mnogo · vecu masu nego sto se 
smatra. Ispitivanja radljalnih brzina 
lokalne grupe galaksija (satel.ita na,.. 
seg sistema) а takode .. i loptastih jata 
nde Galaksije ukazuju na . masu koja 
је veea od 1000 milijadi. Na nesrecu 
te metode zahte;vaju niz pretpo5tavki 
koje i!ine krajnji rezultat nesigurnlm. 
Houk:insova posmatranja pruzaju ne
zaV'isan dokaz nedavnih . procena .. 

Zvezda R 15 bila је otkrivena Srnit 
telesk<>pom . otvora 1,2 m u toku po
trage za slablm promenljivim. Ampli
tuda promene sjaja ioznosi 0,82 magni
tude. Nalazi se na · 200.000 sveUosnih 
godlna . od centra Galaksije ·i · oko 
150.000 dzn·ad galaktii!ke ravni. ·· 

. Spektar R 15 .pokazuje Doplerov po:
mak ·.koji ·~dgovara radijalnoj brzinl 
od 465 km/s. Ova brzina daje pщn~
nutu, donju granicu mase Мlel!nog Pu
ta. UkoШco zvezda ima znatnu brzinu 
normalnu . na: .. _ ргаvас .. posmatranja, 
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stvarna masa mogla •Ьi blti mnogo 
veea; ova popr~na komponenta za 
sada је nemerljiva. S druge straпe, 
eventualno postojeca mate1·ija dalja od 
R 15 nije uzeta u obzir. Ne ·zna se 
kakve је prirode ova novootkrivena 
masa ha1oa na3e Galaksije - uoeen је 
jedino njen g1·avitacioni uticaj. lpak 
ona sa~injava 90°io mase Galaksije. 

Prema Sky and Telescope, 
Decembar, 1983. 

Dтagan MikeSic 

. ВЕСТИ ИЗ ЗЕМЉЕ 

30 rОДИВА АСТРОНОМИЈЕ 
У НОВОМ САДУ 

У недељу 16. септембра 1984. от
ворена је у Дому ЈНА у Новом Саду 
изложба nоводом два эначајна ју
билеј-а, 30 1"0\ЦИНа од оонивања под
руtЖЈнице АС11Ј)ОН'О'МСког Друштва 
"Руђер Вошкunић" у овом граду и 10 
rодина од оснивања Аlст.рономскоr 

друtШТВа "Нови Сад" - АдНОС. У 
петак 21. сеnтембра .изложбу су nо:
сетипи Миодраг ~poltИh, ~Дире~ 
Астроном.оке onc~a-ropиje у Beol'\Pa
дiY, Др Софија · Саџаков, nредседник 
ДАС-а .и ја, :као председник .НЗ•Шеt 
Друштва. У Дому ЈНА, ~ома тошrо 
су !Нас tД<>Ч8КЗ!ЛЈИ Проф. Др Божидар 
Јовановић, nр·едседник: и Јарослав 
~ЗЈНЦИС'11И, сек;ретар АДНОС-а, 
Проф. Живојин Ћулум, који је од 
1954. IДО 1962. године водио подРУЖ-

Cк'U.Atuo: Ј. Фракцисти 

НИЦУ !НаШеГ Друw'11ва у Виwој nе
Д'ЗIГ()[ЈlКI()ј ШЈrоmи ·у Новом С31ду и 
Рщщивоје · Деапотовиh, nросветни са
ве'llник ry СИЗ-у за ~а·зовање. 

Иэложба, rюстављена на .nромет· 
ном ·месту ry центру НовС>г Са·да, при
влачи IIIaжнq ИНО11ИХ tНЗ-мерник-а, ко

је •уо.поэнаје оса лепотама ЗIСт.рономијс 
и могућностима које им се nружају 
у овом 'IIРЗ\дУ за М~wrерока :IЈ'ООМат

рања. Изложбом доминира "највећи 
телескоn •у Вој<вОД!ИНИ" ои макета бу
дУће Народне ОIЈ'.СЕIРВаторије са ·nла
нета.ри}умом, IК!Оја ће још више уна
nреди'11И IIIOitY'Jiapизaциjy. · З!С.ТРОНОМИ
је у овом q:~аду . .Посетилац шложбе 
може се ·уnознати са IИСТОрцј.ом аст
рономије у ·Војво.дини од nрви." аст
рон011\110КiИХ посм·а'11Р&Ња ВоЈЮЊОког 
IIPOфa .Маюилија, :кој·а је .вршио у 
17. веку. јурећи са аустријсюом вој
шrом . · 'У .помоћ '1\ителу IКora су сш.се
ли 'l'УIРЦИ, !Па \ЦО ;дана'С. Тlу· су .и ,цве 
вељике ~Габле паовећеие АСТ~Ро
номоком ~ву "Руђер Боwковић", 
са ·кој.их нас iГЛедаiУ ЈЈИКови наших 
на.јзаспу\ЖЈНИјих ч.панова, Др Ћорђа 
~JIIИ'h.a, Проф. Др ~ОВЗIНа ДСI
нић~а .и Пере Ћлжовићtа, .као .ff Ј1И
кови !МНОГИХ HIIIШIИX ЧЛВ/НОВа· Са фо
тографија посвеhених различитим 
а:к'11ИВНОIСТIИМа Дру!ш1ва. 'I1y је .и ве
лика· ~Габла .посвећеиа експе.щицијои 
нашеr Дp)'llln'Вa · !На ХвеР, ради nос
мат.рања з-епiикоr помрачења Суаща 
од 16. 02. 19&1. .rодине. На мноnш 
фотоl\рафијаNа · 1М'0Же се пратити ра·
звој !Наше IНщ!ухшеwније подружн.и
це 1и acrrpoнoмator друшrгва које јЕ 
из ње настало tИ 'КОМе од свеr срца 

честитамо ова два З"Начајна јубиле
ја. 
Наши домаћини су :Нас такође у

nозналои са IСВ()јом борбом · за увође
ње tИ ')'IНаПРеђеЊ!е ИЗ'С'l'ЗВе асl'РОНО
М•ије у IQредЊIИМ IUЈКОЛ·&Ма у Бојао
цини а раЗговарано је и о унапређељу 
међуlсобне сарщцње, ао и о инфQр
?.tиеаЊУ IНOВIQCI8IДOКIИX rсредњiих IШОО
ла о IМО~ УЈ{ЈЬIУЧИВ&Ња по
сете На.род'Ној ~торијtИ и WЈ'а
нетаријоуму у 111Р011РЗМе еЈСОКiУIР3Ија. 
Де'МЉIНо 'СМО упrознат.и и са плано
вима !За ИЗфаД!ЊУ Народне оnсерва
торије у Новом Сщцу а IД'ИIОКутоDЗIНО 
је и о !ПРОблемима евентуа.лне .ка с· 
није и:Jl'IPIIIДJЬe •ВИIОИНОКе станице ОIВе 
стсервато.рије 1Н'а ~ушкој Гари. 
Том nрипиком МlloдPar Митровић · је 
предлоЖ'И'О ща Acrpoнaмmm опсерва
rориј-а IIIoм0i1Нe опрема·ње . буд·уhе 
Народне оnсерваторије. 

М. С. Ди.иитри;евиh 
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NAGRADA »ZAHARI.JE BRKIC« 

Cetvrtu nagradu iz fonda »Prof. 
d1· Zaharije Brkic« za najboljeg di
plomiranog studenta (u Akolskoj godi
ni 1983/84.) doЬio је diplomirani as
trofizicar Jovo Vranj~. Cestitkama 
sa1·adnika Instituta za astronomiju 
PMF pridruzuju se i redakcija ... vasi
one«. 

НАРОДНА ОПСЕРВАТОРИЈА 
У ПРИШТИНИ . 

Радн.а орrанизациј а Друштвено
-nривредни центар .,Боро и Рамиз" 
из Приштине има у свом саставу 

Дом омладине и Универзалне дво
ране. 0611! ова врло конфорна и ле
nа објекта простиру се на nреко 
52 ОООм!, а IIЮДИ11Нута су оQРе.щст.вима 
месног самодоприноса. У Дому ом
ладине смештен је павиљон .а.стро
номске оnсерваторије, која је завр
шена 18. новембра 1978. rодине. 

Павиљон Опсерваторије. nречникu 
од око 5м је на носећем стубу ви
сине преко lОм. Унутар стуба нала
зи се спирално степениште, које има 
изл.аз на корисну поврwину nави

љона. Покретна купола је америчке 
nроизводње. 

Јуна •nрошле rодине Народна on
cepвairopиja била је у запушт~Јном 
стању. У њој се налазио неисС'рааан 
школск:и телеок.оп 80/800, совјетске 
nроиэводње. Према непотврђеним из
ВОриЈ4Э/ Оnсерваторија је имала .ви
ше телескопа. 

Својевремено у Оnсерваторији су 
се окуrиьала чланови астрономске 

секције "Народне технике". Рад се
кције је потпуно зщмро последњих 
rодщ~а. Према .речима директора До
ма омладине Оn<:ерва.торија ће по
ново лочети да ради од јесени. Је
даи од иницијатора на обнови рада 
је члан нашег Друштва Зоран Ри
,стовић, .метеоролоr. 

Подаци су д~ени од . Зорана 
Косовца. замеКИIItа директора комn
лекса "Боро и Рахиз" и Жуби Шке
зена дирекrора Дома омла\Цине. 

Заинтересовани: љубитељи астро
номије за све информације се :могу 
обратиm · Дому омладине. 38000 При
иiтина, Веоi'Радока 316, или на те
лефон 038/27-851, 127-852. 

Авг . .1983. 
Милак Jeлu"~tиh 

СА РЕПУБЛИЧКОr СЕМИНАРА 
О НАСТАВИ ФИЗИКЕ 

У че.твр'l'ЗIК, 24. ј.ануара 1985. го
дине, -у ~ Реп:убличког семина
ра <> настави физике у ООIЮВНОј 
школи м 'lliКOJDИ ~њег у;емеренQr 
обра:юваоН>а одржа•на ·је од 9 д10 12 
ч.ас. ·у Малом физичком амфитеатру 
Природно-математичког факултета, 
секциј-а поовећена !Настави ЗЈС'l'РОН:О
м•ије. Орl'ЗIНИЗатор ове секције, ·која 
се први 1Ц91Т одржава ry ок;виру вell 
т.р~а.DНОО' семинара о настави 

rЬ•UИ~ке, lje Друш'ПВО астронома 0;;>
бlrje. Идеја ~е IIIOTe!Мa од Др Софије 
СаџЗIКов !.ЦОК: ~е \Неnосред!НИ органи·· 
затор секције био Др Слободан Нин
ковић . 

Сек;ција · је отворена nредавањем 
а:vто.ра овоr :нЗIПИСа под нас.ловом; 

"Ново о старим nланетама", у коме 
је, уз помоћ 50 слајдова из збирке 
АютРоноиокоr • ~ЦРУШ'IЋа "Руђер Boш
·~OIOO!ih", 'YIIJOЗRao 1ЦРИСУ'11Не са најно
ви~им сазнантма о •Суrнчевом систе
му, са IIIОСебним акце!НТОМ !На рез.ул
тате миоије iПоионяра. 10 1И 11 и Воја
џера ·11 и 2. Следећи говорник бию је 
НинослЭIВ Чабрић којм је одржао 
·пре,цаовањ'е о одређива.ЊIУ р~јуса 
ЗВЕIДЗ 1ИЗ !Сјаја, ИзвSН!РеднО одрЖаiНО 
и сјаrј!но IД~ентовано преда.вање 
noк.aзai1Io је СЈИУ!lШiОЦИМа .како се ова 
тема 'Може обра~ у 'НЗ'СТави аст
рономије. Затим је Зорица Станчић 
У'ПОЭнал·а . при~СrуТ~Не са најновијим 
тен.денцијаtМа ry развоју Q\С'I\рономакнх 
nоома'l\раЧК!ИХ IИIIICfiiPYIМeнaтa, са по

себним оовртом иа аутоматизацију 
меридијаЈнlокоr l!фУТа м ЗIС'11РОлаба. 
Слобода~~~ Јавков је одржао II1Реда
вање о Ј0ВеШ1Р'С1001М телеокоnу .и ње

rовим: ~а, !Као и о циље
ВЊ\iа ОВО1' IIIoдyXIIШ'I'a. На крају је 
Др Ћорђе Телеки одржао изванред
но nредавање о З"Начају .и циљевm.t:а 
астрометријскнх истраживања, са 
посебним ОIОВ'рТОМ на тачност одоре
hивања по.пожаrја звезда током ис
теорије и њен значај за извлачење 
оШ11'11ИХ за«ЈЬ!У'Ч!З!Ка из .добијених ре
зултата. Он је такође упознао при
су"'IНе са ~ отањем великог 

ЗС'l\РОМет.ријокОГ IОВемирс!КОГ nројек:'!'З 
nод !Називом ::ЮИПархос, са њеrовим 
энач~ и очеюив&НИМ резултат.има 

Уюлед 1Нед'ОIС1'8ТЗ/ЮЭ. у обавештава
њrу IIЈ'О.тmщијЗIЈПIИХ оелушалаца, сек
ција ~НИје би\ЈIIЗ заrдовољавајуће noce

· heнa . 

М. С. Димитријевиl'i 
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OМLADINSКA ISТRAZIVACКA 
AKOUA •ТIТОVIМ ·РUТЕМ 84« 

Qvogodi§nj.a istrazivacka akcija re
alizovana је u selu Vlase 30 km od 
vranja u periodu od 15. jula do 5. 
avgusta 1984. !Na akciji u~Al:e је uze
lo oko 40 astronoma ... amatera iz cele 
· Jugoslavije. 

I ove godine Ьilo је vise programa. 
P1·ogram ispitivanja polarimetrije dnev
nog neba i program snimanja pano
rame rnoenog neba na Jovanovoj Glavi 
izveden је za . potrebe Astronomske 
opservatorije u Beogradu. Astronom
ska opserv.atorija namerava: d.a na Jo
vanovoj Glavi izgradi · visinsku stanicu 
а glavni ilnstrument Ьi Ыо teleskop 
vel:eg preenika. Talwde је z.a potrebe 
Astronomske .· opservatorije ргасеnа 
dnevna oЬlacnost i turbttlencija l1rnba 
Sunca na poluostrvu Vlasinskog je
zera na mestu gde Ьi u doglednoj bu
dul:nosti mogla b1ti izgradena solarna 
opservatorija, Ove programe realiz:>
vali su: Branislav Savic, Milan Stoja
novil: i Мiroslav Filipovil:. 

Na akciji su realizovani i progr.aml 
traganja . za kometama, posmatranje 
promenljivih zvezda, posmatranje m~ 

· teorskih rojeva, pral:enje aktivnosti 
Sunca, а vrsena su i etnoastronomska 
istrazivanja. 

Тraganje za. kometama је novi pro
gram. Svi ucesnici akcije Ьili su upo
znati sa njim, а gruPa koja је dano
nol:no radila odliano је obucena. IPri
likom ovih posmatranja lokalizovan је 
vel:i broj maglina i galaksija. Ovim 
programom rukovodio је Zoran Tana-
sijevil:. . . -

· ii ove godine posle odlicne teorij
ske obuke posmatrane · su pi'omenljive 
:ivezde. Poeethici su posmatr.ali· ove 
promenljive: 1ј Qrla, {ј · Lire, 8 Ce
feja. Iskusniji posmatraci beleZШ su 
promenu sjaja promenljivih zvezda 
AR GШterice, RZ Kasiopeje i V 1010 
Zmijonose. Voda gnipe Ьiо је · !Dejan 
Miletil:. · · 

Posmatranja meteora, su osavreme
llljena. · •Posmatrani su dvogledom u
glavnom . rnзli meteorski rojevi. Obra
deni rezultati се kao i ranije Ьiti po
slani na »UVidaj« Evropskom meteor
skom centru za nieteore (FЕМА). Vode 

Slika na IV вtтani kortca: 

ove grupe su Ьili IDejan Stanisavljevil: 
i iВranislav Savil:. 

Veliki · broj u~snika svakodnevno 
је ucrtava.o Sunceve pege i sve vid
ljive detalje na Suncu. Pored odredi
vanja Volfovog broja i broj8 pega i 
fakula, svaloodnevmo је za sve ucrtane 
pege . odredivana heliografska sirina i 
duzina. Ovaj .prog11am vodio је Zoran . 
Tanasijevil:. 

Efmoastronomi}a, program koji se 
na istraZivackim akcijama u SrЬiji 
prvi put realizuje; \Пlela је dosta sve
zine medu ucesnike. Ovaj program 
vodio је nаВ kolega Blagoje Pet1·uA~v 
iz Skoplja. . . 

· IPrvih dana akcije realioov.an,a је i 
astronomska Akola. U tu svrhu Astro
nomska opservatorija iz Beograda po
slala је astrofizieare mr Gojka Dura
sevil:a i SloЬod.ana Jankova koji su 
odrZ.ali niz popularnih predavanja iz 
astronomlje. Oni su юdriali i predava
nja za ucesnike ekspedicija na Jova
novoj Glavi i na Vlasinskom Jezeru. 

Мladi astronoml iМladih istraZivaea 
SrЬije planirali su lniz seminara name
njenih za obuku posmatraea i uces
nika ekspedicija. Pored ovog planiran 
је i izlazak prvog ьrоја astronomskog 
biltena i dцlje izlazenje astronomskog 
cirkulara. ii Ьilten i cirkular kao i do 
sada Ьil:e besplatan. Pozivam sve · as
tronome-amatere . dci .nam se .. prikljuce 
u radu na publikacij.am.a i na posma
tranjima. Nasa adresa је: RepuЬlicka 
konferencija Мladih istraZivaca SrЬije 
Но Si Мinovli .27, 11000 Beograd, sa 
n.aznakom »za astronome«. 

FUipoviC Miтoslclv 

ISPRAVKA 

U broju · 5/1985. omaikom је · na 
prvoj stranici korica izostavljen sle
del:i tekst: Simbol .. 50 godina posto
janja DrШtva .. , autor Aleksandar Pet-
kovic. · · 

Na str. нЗ: .. vasione« br. · 5/1984. 
ispu5ten је pretpaslednji pasus, koji 
glasi: ,.Izloibu i konferenciju usJ)e§no 
su snimili z.a dokumentaciju DtuStva 
Predrag Gagil: (magnestOзkop) i Alek
sandar Tomic · (fotografije i magneto-
fon),« · 

Spiтalne galaksije М81 i М82 uda.ljene oko 8,5 miliona svetlosnih godtna, pri
vidne magnitude 7,9 i 8,8. Snimak opservatoтije ... к. Svaтc!ild« и TautenЬuтgu, 
DDR. 

s•.. 2. Аlсишtйаtот antiprotona - odavde antipтotoni energije 3,5 GeV odlaze 
и pro~onsl:t sinhrotron. 

Sl. s. Detektor UA 1 - ро 1·eёim.a Karla RиЬiе skup kиtiJa od kojih svaka таd~ 
ono §to pтethodna ne m.oze. 
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AlЬert Ajnstajn (1879-1955) objavio је specijatmt 
teoriju relativnosti рте 80 godina, а ne§to kasnije za
snovao i opstu teoriju relativnosti. Rezultati do kojih 
stt dо§Н Ajn.~tajn i drugi istтazivaci duboko su ща 
deni и temelje savremene fizike i astrojizike. Tim 
povodom objavljujemo prikaz op§te teorije relati v
nosti v1·snog torinskog ртоfеsота Tttlia Regea. 
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ВLEМВNТARNI . KURS ОР9ТЕ ТЕОRIЈВ RВLAТIVNOS'n 

· Tulio Rege 
Institut za fiziku, Univerzitet u Torinu 

Torino, Italija 

UМЕSТО PREDGOVORA 

·-

Literatura posvecena teorijama relativnost i је, na ialost, '!lalo· 
brojna i uglavnom ogтanicena na univerzitetske udzbenike. SpeC?.jatni 
broj c:Uopisa »Vasiona« koji је ртеd vama rezuttat је !elje Astronom• 
skog drиStva »RШ!er BoikoviC« da doprinese popunjavanju postoje~в 
praznine. • 

Autor ove puЫikacije је profesor Univerziteta u Torinu (It4· 
lija) dr. Tulio Rege (ТиШо Regge), svetski cenjen istraliv~ iz oЬlasti 
fizike visokih energija i kosmologije. Tekst Cine beleike ва predavanja 
koje је prof. Rege dr!ao 1982/83. ikolske godine u Evropskoj мgani· 
zaci:li za nuklearna istralivanja (CERN) u Zenevi. Originalno tzdanje 
objavljeno ;е kao tzv. »iuti izveitaj« (yellow report) br. 8~9 CERN-a, 
septembra 1983. Prevod se pojavljuje zahvaljujuёi ljubazno; dozvoli ge· 
neralnog direktмa CERN -а., prof, . Н. Sopera (Н. Schopper) t direktмll 
Servisa za nauene injorma.cije (Scientific Information Service), dr. А. 
Gintera (А. GUnter). 

april 1985, UredivaCki оdЬм casopisa »V~a« 

REZIME 

Ova publikacija saddi informa~van prikaz Op§t6 toorije relativnosti za. n~ -'7' specЧЭ:Iist_e. 
U njoj Dema detaljnih izlag11.11ja . tenzorskog rаЩша, Vec SC umeStO toga korJSti DlZ lDtwtlymh 
argwn~~. ' . . 

Posle kratkog istorijskog uvoda razmatra se pojam krivine, najpre u dye dimenzi~e u skl~du 
ва prvim Gausovim radovima, а zatim, sledeCi Rimanove ideje, u prostonma sa vecun bro)em 
dimenzija. Ovako uvedena zakrivljenost s6 onda povezuje sa veli&ama od fizi&og intareвa u 
sledeCim koracima: 

· 1) Razmatra &6 ekvivalenciJa ~cijalne i gravitacio~e · mase i uvodi se "slaЬi princip ekvi· 
valencije". . . · 

. II) Ovo se onda proiiruje -~ . ~,jaki ,'princip ekviVatenciie", u skladu sa prvoЬI~- .AiцJЩ-
novim programom. . . · 

1II) "Jaki princip ekvivalencije" implicira postojanje lokaln?i inercijalnog posпia~a~ \i bilo 
· . kojoj ~&i prostor~vreщena . . U · dovoljno maloj ?Ьlц.tl prostor-vrem~ ovaJ . posmatr!'~ 

-ne(;e oseeati dejstvo bilo kakvog gravi~cionog polJa. . -. . . ' 
IV) U veeoj .oblasti posmatra~ f:.e ose~ti d:jstvo plimskih si1a. Ove ~le se po~stoye~ju sa ~y

ljeno§eu prostor-vremena, ёime se postiie direktno . geometrtJsko obJUDJeDJe gravttaCIJe. 
V) Na kraju, nekc komponente zakrivljenosti.povezuj_u se ва raspodelom materije pomoeu Ajn

ii~jnovih jednaWla polja. 
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· . .Cetvrto p~glavlje је p::~sveeeno ldasiёnim testov~ .. t~orije i mo~cnosti~a. det~ktov~ja 
· gn.vitacionih talasi. Naredne dve glave govore о kosm?.logJ.JI .1 moguenosttma P!OSШY:~IlJa t~n!~· 

88 posebnim naglaskom na tehnike dimenzione redukciJe, koJe su u savremenoJ tеощ1 graVItaClJC 
veoma omiljene. 

1. ISTORIJSКI UVOD 

Istoriwi prirodnih nauka јо§ uve~ nisu re§ili. ~i~emu da.li ј~ SP:C:!jalna rela~vnost za<!eta 
u danas <!uvenom Ajnitajnovom C!lanku 1z 1905 g., 11i Је posto~ala. 1 rашЈ.е ;~ ra.~ov1ma Lor~~ 
(Lorentz) i Poenkarea (Poincaтe). U stvari, pojam "odgovara)uCih stanJa koJ~ Lorenc kons_?. 
u svom Banku iz 1904. u mnogo C!emu је pretel!a relativistil!kih ideja, mada se JOS uvek os!an)a 
na besmisleni pojam etra. Meliutim, me_liu istoriWima ima veoma malo dilema oko ~dnJe d~ 
је Ajnitajn skoro potpuno sam stvorio Op§tu teoriju relativnosti. lsto !Uo, mo!e se rec1 d.a korern 
ove teorije lde u dalekosdnim geometrijskim istra!ivanjima G. F. Rimana (f!. ~·.в. Љетапп), 
koji је, sa svoje strane, Ьiо inspirisan Gausovim (Gauss) remek del?m ,,DuquutJones generales_ 
circa superfides curvas" о diferencijalnoj geometriji zakrivljenih pov_rtшa. Glavna ~~ma u Op§toJ 
teoriji relativnosti је ideja da prisustvo ~aterije util!e na g.~metriJU prostora, kOJ1, usled t?ga, 
prestaje da bude euklidski. Ајцstајц је imao, prethodдike koji su imali <!ud?e, s~ne slutnJe о 
budul:em toku razvoja naW::e. Riman se jedno vreme poigravao idejom ~а Је ~eal~ pr~~tor za
krivljen. Poznati fiziw i fiziolog Helmholc (Н. Helmholtz, 1821-1894.) ~stra!1~ Је fiZll!ke as
pekte Rimanove teorije, i postavio је, na osnovu astronomskih posmatranJa~ ~~се mo~~ za
krivljenosti prostora. Geometar КШоrd (W. К. Clifford, 1845-1879.) zam~ilJao Ј~ I!lateщu ka~ 
talasanje u zakrivljenom prostoru. Мnoge njegove ideje kasnije su se ponovo. Р';'Ја~~ u .op!it?J 
relativnosti. Svi ovi poku§aji, koliko god da su bili briljanщi., bili su preuranJern. F1.Z1C!arima Је 
nedostajao pojam prostomo - vremenske vi§estrukosti, а takode nije bila s~vaeena k!Ju~a uloga 
elektrodinamike. Potpuno stvaranje relativistil!ke teorije gravitacije izvr§eno Је tek na kraJU Prvog 
ivetskog rata. · 

Ajn§tajn nije lako do§ao do krajnjih rezultata. Bile su mu potrebne godine intelektualnih 
Jutanja d·зk је otkrio oЬiik · jedna&a polja. Neki od njegovih najЬoljih kolega i prijatelja su 
Qk amatrali da је "skrenuo", zanet, nekom neostvarljivom fantazij.o~. Мо!е se P!~dpostavi ti da 
ga је princip ekvivalencije interesovao C!ak 1~11. g. Kad se vrauo· 1Z Praga. u ~' 1912 .. g., 
sreo је Marsela Grosmana (М. Grossmann) 1 ро.С!ео da pro~e!aya Ga~ove. knvoliniJS~~ koordш~~ 
te i njЉova uop~tenja. Preko Grosmana upoznao Је apsolutrn diferenClJ&Irn ra<!un, koJ1 su razvilt 
italijanski mat~mati<!ari Greg:)rio Ril!i i Тulio Levi - Civita (G. Ricd, Т. LetJi- Civita). Iz 
iatorijskitt izvora је pozзato da је Lui~ Bija.-tki ( L. ~ianchi ~ ' · veoma uticajna Џ<!nost .. medu 
matematiWima on }g dJba u Italiji, Ь1о ~eoma skepn<!an krin~ a.psolutnog d:if~re1;1-c1Jaln~g 
ra<!una, tako da је ova mate,uatil!ka teh;nika stek!~ zaslu!eno pnzn~~1Je tek.~v~JUJ.uCi razVOJU 
teorije relativnosti. Posle niza neuspe§nih poku~aJa, kona<!na ve~Ja teonJe blla Је . zavr§~na 
1916. g., samo godinu d~u po~to је Karl Sv~c§lld (К. Schwaтzschild) ~ао re§en)~ Је~/!~ 
gravitacionog polja koje dшas nosi njegovo 1me. Spektakulamu potvrdu 18pravnostl, tеоща ~е 
dobila 1919. g., bda је jedna ekspedicija ~а Prinl!evo ostrvo (Pri,nce l~land), ~od vodstv?m Edi
ngtonц, prilikom posmatranja pomral!en)a Sunca uspela da 1zmen skretanJe svetlosruh zraka 

· u gravitacionom polju Sunca. 

Dvadesetih godina је ОрiШ teorija relativnosti prim.enjena u kosmologiji. U svojim kas
nijim godinama Ajn§tajn је uzaludno poJt:~iavao_ da dode d? .objedinjene ~о~је gra~tacije i elektro
magnetizma. Iako је njegov rad imao veliko~ filozofskog 1 1deo~o~og uttcaJa .f!& DJ~ve savreme
nike, oagledno ј~ Ьiо preuranjen. Ogromrn porast na§eg znanJa 1 nove teoщske 1deJe pokrenule 
au ponovo ove poku§aje. 

2. PRINCIP EKVIVALENCIJE 

U Uteraturi posve6enoj teoriji relativnosti uoЬil!ajeno је da se pravi razlika izmedu jakog 
i alaЬog principa ekvivalencije. SlaЬi princip utvrduje jednakost, ~!> na neku trivij~u kona~~ 
proporcionalnosti, tzv. inercijalne i gravitacione mase tela. lnetCIJalna masa те men se delU)uCi 
na telo poznatom silom Р, i mereCi ubrzanje tela pomoeu Njutnovog zakona; Р= те х а. Мо!е 
ае reCi da т, meri inertnost tela - njegovo opiranje promeni atanja laetanjiL Gravitaciona ma_sa 
т, izvodi se iz Njutnovog zakona gravitacije. Privla<!na sila izmedju dva te1a (npr. izmedu ZemlJe, 
maae М i kamena maae m,) mo!e ае izra<!unati iz izraza: 

Р- GMm, (1) ,.. 
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gd: је G univerzalna prirodna konatanta i iznosi 6.6732 х 10-• dyn cma g-s, Ш G/cl ... 7.425 х 
х 10-18 cm g-1• Eksp:rimenti pokazuju da је те = k mv, gde је k univerzalna tonstanta, ·za koju 
se mJ!e uzeti d1 је jedraka 1. Usled toga, gravitaciono ubrzanje је nezavisno od tela na koje de
luje; ne uzimajuCi u obzir trenje vazduha tela razli/!ite prirod: koja slobodno padaju kretaee se ро 
putanjama iatog oblika. 

. Svesni smo da је sve ovo Ьilo poznato ј о§ Galileju. Popularni prikazi ovog · otkriea C!esto 
ае pozivaju na eksperimente koje је Galilej vr§io na krivom tornju u Pizi u Italiji. Moderni isto
ril!ari nauke su sumnjil!avi prema ovoj pri5; smatraju da је Galilej do svojih otkriea do§ao ana
lizirajuCi kretanje drvenih kuglica niz strme ravni. Medutim, eksperimenti sa klatnom takolie 
sadde mnogo informacija о kretanju u gravitacionom polju. Neito posle Galileja, Hajgens (Huy- · 
gens) i Njutn (Newton) su se takode interesovali za <!udnu jednakost inercijalne i gravitacione masc; 
Moderna istra!ivanja ovog fenomena zapol!eo је tek madarski baron Etve§ (Eotvos), krajem pro§- · 
Jog i pol!etkom na§eg veka. Njegovi eksperimenti su pokazali da је odnos inercijalne i gravitacione 
mase jednak jedinici sa ta<!noieu od 10-•. U kasnijim eksperimentima, vr!ienim sedamdesetih 
godina na§eg veka u Prinstonu (Princeton) u SAD (ali i u Moskvi - prim. prev), dostignuta је 
ta<!nost od 10-11• 

LU:J је m:>guee da је Etve§ precenio ta<!nost svojih merenja. Cesto se navodi da је samo 
prisustvo njegovog tela u laboratoriji moglo da u eksperimentalne rezultate unese gre§ku jednaku 
onoj koju on navodi Ьо krajnju ta<!nost celog eksperimenta. 

Ajnitajn је smatrao da је pojava slabe ekvivalencije veoma uzbudljiva i pro§irio ju је u 
veliki princip atave fizike. Polazna tal!ka njegovih razmatranja Ьiо је, ~anas C!uveni, misaoni eks
periment sa liftom (sl. 1). Lift је u stvari laboratorija kona<!ne velil!ine u kojoj se nalazi fiziw 

ne1ua •) 
gravita.cije 
ne. :ra.de 
DIOtOri 

Sl. 1 

ы 
slobodan 
pad u 
pri·sustvu 
gravi tacije 

sa avim instrumentima koji su mu potrebni. Eksperiment se odvija u C!etiri etape. U prvom koraku 
lift se na1azi u kosniil!kom prostoro, dovoljno daleko od Ьilo kakvog nebeskog tela, i kreee se rav
nomerno. Inercijalni posmatral! mo!e da proveri da sc slobodna tela kreCu ravnomerno pravo
linijski i da nemaju ubrzanje. U idul:em koraku, lift se postavlja u gravitaciono polfe i puita da 
sloЬodno pada. Po!ito је gravitaciono ubrzanje, pi:'ema principu ekvivalencife, isto za sva tela, 
uklju<!ujuCi zidove lifta, posmatral! koji ве nalazi u liftu nета na&a da novonastalu aituaciju 
razlikuje od prethocine. Naravno, predpostavlja se da on svoje taklju&e donosi analizom rezul-
tata eksperimenata kojc vr§i u liftu, . а NE gledajuCi kroz prozor. . • · 
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. u · trecoj fazi eksperimenta lift se ponovo dovodi u l?razan kos~ai prost~r, daleko od 
Ьilo kakvog nebeskog tela, -i pocinje da se kreCP. sa konзtantnun ubrz:'щem, pod ~e}stvom rake~
nJh ·motora. Sva tela u lifttt роеесе da se krecu jednako ubrzano, pr1 eemu ее 11J1hovo. ubrzaщe 
blti jednako ро intenzitetu ali suprotno usmereno u odnosu na ubt'zanje lifta. Ako zatim postavimo 
lift u gravitaciono polje sa gravitacionim ubr-;aniem jednakim malo.preda§njem. u~rzanju . li~ta, _ 
posmatrac u liftu neee imati nacina da krC:tanJ~ tela u. ovom eksper1mentu ~Је о~ naCina 
na koji su se tela u liftu kretala u prethodnoJ fВZl eksper1men~. Као lto eemo Vlden, ovaJ rezultat 
nije potpuno taean i u stvari vdi samo za Ьeskonaeno male liftove. . 

Uprkos tome, rezultat do koga. smo doili је zaeuduju(:i i polcazuj~ izvestan stepe~ ekvi
valencije izinedu inercije i gravitacije; posmatrano sa lokalne. taCke glediita ove dve po)ave su 
ekvivalentne. Strogo govore(:i, ekvivalencija izmedu prvog i drugog (oznaeeni sa а i Ь), odnosno 
izmedu treeeg i eetvrtog lifta (oЬelc:Uni sa с i d) va!i samo u slueaju malih ubrzanja i brzina pri 
kojima va!i nerelativistiCka mehanika. Ajnltajn је ovaj stav pro§irio u-veliki manifest fizike, pro- _ 
lirivii oblast njegovog va!enja daleko van granica oЬias.ti u koj~j је dokazan. U~eo је zahtev ~а 
poatojanjem lokalnog referentnog sistema takvog d~ Ь1 ~е u .~1Io. ~om graVltacюn~m _P~IJU 
ovaj sistem vezan za lift koji sloЬodno pada pretvorю u mera)alш s1stem. U unutrainJOSti lifta 
zakoni fizike Ьi bili isti kao u specijalnoj teoriji relativnosti, za bilo koje polje i Ьilo koji oblik ma-
terije. Ovo tvt:denje)e u literaturi Ш1Ziva jakim principom ekvitJalencije. _ 

Da Ьi ве ovo utvrdenje moglo primeniti u praksi, moraju se u liftu koji slobodno pada uvesti 
prostonie i vremenske koordinate. M~du~m~ pre tog~ se mora .uvesti рој~ .zakrivlje~osti: U 
tom cilju vratieemo se za trenutak Eukl1du 1 n)egovom в1stemu aksюma. Cuve~ Jed:'llaes.tt ~1om 
ka!e da postoji prava paralelna pravoj koja prolazi kroz datu taCku. Ako, kor1steCi ovaJ aksюm, 
povueemo pravu paralelnu jednoj вtranici trougla kroz naspramno teme (sl. 2), d?kaza~mo poz.
natu i na izgled trivijalnu teoremu ро kojoj zbir. un~trainjih '!lglova u tr?uglu 1Znos1 .ta~o Р1: 
Sfera i pseudosfera Lobaeevskog imaju mnoge za)edniCke osobme sa Euklidovom ravш, ali ne 1 
11. aksiom, ра se usled toga ova teorema mora izmeniti. _ 

Jednostavnosti radi, opisaeu је najpre za slueaj sfere radijusa R. Ovde se ravanski troug~o 
zamenjuje sfernim аје su вtranice lukovi velikih krugova Ш geodezijske linije. Najkraee rastojan)e 
izmedu dveju taCaka na sferi је uvek luk velikog kruga; ovi lukovi se pojavljuju kao odgovarajuea 
uopltenja pravih linija i imaju mnogc zajedniCke osobine. 

Sl. 2 

Neb 8u о:,~ i 'У unutra§nji ug1ovi generickog sfemog trougla; mo~e se dokazati da (:е za 
njlhov zbir vвfiti formula: 

- А 
o:+~+r-n=

R' 
(2) 

gde је ва А oznai!ena povrlina trougla. Na primcr, oktant је definisan sa ct = ~ = "( = n/2, dok 
mu је povriina n R'/2. Na povr§ini Zemlje, oktant је pribШno definisan Severnim polom i gra
dovima Kui~ (Qujto) u Ekvadoru i Librvil (LiЬrwille) u Kongu (sl. З). Poznati rezultat Eu
klidove geometrije mo!e se jednostavno izvesti iz izraza (2) llko se pusti da vrednost polupreCnika 
sfere te2i Ьeskonaenosti pri stalnoj povrlini trougla. Pomenuta formula se mou napisati i na sle
deCi naan: 

1 _о:_+~Р_+~r-_-_п_ 
к--= .. . · R' : . . . А (3) 

_. ~ -- · Odavde se .џidi da ~~~је "lin~njih ug1ova.i Povt"line. generiCkog trougfa na sferi 
omogueava .odre4ivanje -polupre~ika ·~fere.Interesanщo је da, iilko trougao proizvoljno biщmo, . 
rczli1tat ipak·ima. opite mal!enjc - vrednost polџpreCnika ilfere. Ova veliana pretStavlja pogodlцl 
paraшctar za ·opisivanje- :Пaru5enja ·Buklidrivog· 11. aksiomв.: :Na .. pseudosferi moram·o zameniti --
1/Rt..lll ..-1.{R~(al~ : 4); UopJteno go:vortJcl, -.na-~tJovrif-pr.oizvO!jnog . oblilai rno!C se definisati gnr
Diena vrednost: - _---: :. ·- :: : ·.:.:;:-.;:;, ' · . :_ - --- - . .- -- ; · .-, -. · - .. · - . -:. 
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lim 
К(х) = · 
. А-.+0 

ct+~+y-n 

А 

--- - -- 45 

(4) 

tJ gornje~. izrazu ugl?vi i povri~ se ?dnose na generi~k~ g~odezi)ski trougao na povr§i. Velicina 
К (х) zav1s1 od polo!a)a na povri11 naZlva se Gaщova kr1vma. V1·edrюst zakrivljenosti se ne me~tja 
ako se povr§ savije na proizvoljan naan ali bez gufvanja Ш istez11nja. ' · 

Definicija veliCine К, koju smo ranije naveli, daje brojnu vrednost koja је zavisna sашо 
od geometrijslcih osoblna povrli. То znaa da se geometrijske osobine povrii mogu, lokalno, opi
sati: s~o jednim par:u;n~~on;t - vredno§(:u velicine К. ~vni, ku~, cilindri kao i sve druge po
vri1 ko)e se mogu razv1tl lm&JU К = О; one. su, lokalno, 1ste povri1. Crte2 neke povrli, na primer 
iю~~е Zemlje~ Ьi~ veran sn:arnosti.samo ako је vrednostK mala; za ~eneriCko К= 1/R' mapa 
(:е b1tt uspe§na )edino u sluea)u ako Је oЬlast koju crtamo mnogo manJa od radijuвa krivine R. 

Sl. З. 

·к }1 о 

••01111:1 \'IП· 
'сГ1\·:Lл. 

к<() 

sedlo 

SL 4. 

Vidimo da se Cak i u prisustvu zakrivljenosti mo~emo ograniati na posmatranje dovoljno 
malih oblasti u kojima Euklidova geometrija i dalje pribШno vdi. Jednaane (З) i (4) mo!emo 
transformisati na jol jedan korisrim naCin. Zamislimo da smo na Severni pol postavili top. Po
merajmo ga dШ povrsine Zemlje vodeCi pri tome ractma da top stalno ostane "paralelan" sam. 
sebl, i da se stalno nalazi u tangenmoj ravni na povxsinu Zemlje н tatki gde sc trenutno Jlaliizi. 
?od "paralelniпi" podrazumevamo da ugao izmedu cevi i postolja topa ostaje neprorrienljiv. Ako 
lZVedete opisano pomeranje u troцglu Severni pol - Kuito - LiЬrvil (slika З), ustanovicete da 
se va§ top vratio na Severni pol okrenut za ugao n/2. Ovaj rezultat, iako је dobljen na jednostav
nom primeru, imao opitu va!nost i lako se mo~e preneti u pr<JStore sa veCim brojem dimenziia. 

U slueaju n dimenzija (n је proizvoljan ali konaean broj), izdvojieemo jedan n - dimen
zioni vektor i paralelno ga preneti ро malo zatvorenoj putanji proizvoljnog oЬlika koja zatvara 
neku povriinu А. Pri povratku u poeetni polohj nai vektor (:е Ьiti izmenjen usled dejstva neke 
n - dimenzione rotacije, Ш, u slueaju prostora Мinkovskog-; neke Lorencove transformacije. 
Ako podelimo iznos promenc vektora sa vrednoieu povriine koju zatvara uoeena putanja doЬieemo 
ovu lcarakteristiku zakrivljenosti povr§ine, koja uopitava pojam К. Ovako uvedena karakteristika 

zakrivljenosti zavisiee od odabranog vektora i orijentacije povrii А, ра se, usled toga, moraju uvesti 
dodatni indeksi za njeno matematiCko opisivanje. Iz istorijskih razloga ovaj parametar ве oznaeava 
ва В· а promena vektora pri paralelnom prenost data је, u opitem slueaju, izrazom: 

· 8 V11 = R ;, А011 VA 
-\ Р9 

џ., ·л. а, р = 1 •••• 4 

(S) 

U poslednjoj formuli а i р su indcksi koji oznaeavaju element povio§ine АСЈј), џ. i ). ozna

i!avaju genericke koпiponente vektora, dok Је sa ~.ар oЬelefen Rimanov tenzor u п - dimen
zionom prostorU. IIUвtracije radi, navedimo da poswji svega 20 nezavisnih komponcnata Rima-
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novog tenzora u 4 dimenzije. One se dele na 10 kratko i 10 dugo- dometnih (razlozi za ovu po
delu Ьiее obja§njeni kasnije). Каdа su komponente Rimanovog tenzora poznate, poznat nam је i 
oblik i!etvoro - dimenzionog prostora, koji, u nekim slueajevima mo!e da bude veoma kompli
kovan. Zakrivljenost se mo!e menjati od tacke do taCke, а takodje mo1e da bude zavisna i od ori
jentacije povrli na kojoj se meri. Rimanov tenzor i К imaju dimenzije reciprocnih povriiina. 

Na osnovu poznavanja ove vrednosti mo!emo da odredimo "velianu" oЬlasti u kojoj 
ima smisla koristiti Euklidovu geometriju. Dozvolite mi da privremeno napustim Rimana i nje
gov tenzor i vratim ве Ajn§tajnu i njegovom liftu. Da је Ajn§tajn do!iveo da vidi Gagarinov let 
i ljude na Mesecu, sigurno је da Ьi koristio njihove svemirske brodove umesto liftova. I zaiзta, 
u svemirskom brodu koji se kreee oko Zemlje su skoro S'avrseno ispunjeni uslovi koji se pominju 
u principu ekvivalencije. Moglo Ьi ве postaviti pitanje zeJto su ovi uslovi ispunjeni "skoro" а ne 
"potpuno". Ako ве svemirski brod kreee ро kru!noj orblti (npr. oko Zeinlje), gravitaciona i centri
fugalna si1a вu u ravnote!i, ito ве izrdava jednostavnom jednaanom: 

GM 
-- = ы1 r 
rt 

(6) 

Мedutim, ovi uslovi ravnote!e ispunjeni su jedino u centru mase вvemirskog broda. U Ьlizinf 
zida koji је bli!i centru Zemlje privlaena si1a је јаеа, а ceпtrifugalna slablja; obr~aut odnos va!i 
u blizini auprotnog zida. Ako svemirski brod i.m2 lineame dimenzije l, rezidualno uЬrzanje, izaz
vano opisanim razlikama u intenzitetima gravitacione i centrifugalne sile, iznosiee pribli!no 
3lGM/r'. 

Koeficijent GM/rЭ ima dimenzije s-2; ako ga podelimo sa с' (с- brzina svetlosti) dobl
Ceтo veliCinu koja irna dimenzije reciproene povrsine. Ako Ьi ве povrlina svemirskog broda pri
bli!ila ovoj vrednosti, rezidualna ubrzanja Ьi prestala da .budu slaba; neko probno telo Ы pod 
njihovim uticajem dostiglo brzinu svetlosti u unutra§njosti svemirskog broda. Posto ве tela koja 
imaju masu ne · mogu kretati brzinom svetlosti, to znaa da povriiina mora Ьiti mnogo veaa od 
povrline svemirskog broda. U вlueaju kretanja Zemlje oko Sunca, jednostavno se za vrednost 
kvadratnog korena ove povrline doblja vrednost reda 108 km, §to је reda velicine polupreenika 
orblte Zemlje. Trebalo Ы da је na osnovu dosada§njih razmatranja jasno da su rezidualna ubrza
nja u suni!evom gravitacionom polju odgovorna za plime na Zemlji, posmatranoj kao svemirski 
brod koji kru!i oko Sunca. Zaeudujuee је da ве i plimske sile i zakriljenost mere u istim jedini
cama, cm-•, i da оЬе ove veliCine kontroliiu na isti naCin veliCinu oblasti (svemirskog broda) u 
u kojoj va!i Euklidova g~;n~trija. 

u daljem izlaganju cemo predpostavljati da su rezidualne plimske sile direktno povezane 
sa zakrivljenoiCu. Ova zakrivljenost је veoma rnala, i praktieno nerna nikakvog efekta na geo
metriju u вvakodnevnom !ivotu. Medutim, povezan.ost ро kojoj је zakтivljenost ... plimska sila, 
ima veoma duЬok Z!1aeaj. Zahvaljujuci njoj geometrija i fizika dolaze u kontakt na potpuno nov i 
neoi!ekivan naCin. PrihvataiuCi ovo miЩenje, moramo zamisliti prostor kao Ьlago zakrivljen; u 
njemu је moguce napraviti lokalno inercijalni sisteщ, ali ве on nikada ne mo!e proiiiriti na celo 
gravitaciono polje. 

Zamiвlimo da se na orbltama oko Zetnlje, Ьlizu jedan drugom, nalaze dva svemirska broda. 
Ako njihove daljine od centra Zemlje nisu iste, kretaee se sa razliatim periodama i iтаСе neko 
ubrzanje jedan u odnosu na drugog. То znaCi da ne mo!emo spojiti dva broda u jedan i naCi Lo
rencovu transformaciju koja pov~zuje njiћove inercijalne sisteme. 

Lokalne koordinate i inercijalni sistemi svakog od · brodova su ubrzani jedni u odnosu na 
druge, iito znaa da su nelinearni и vremmu, ра usled toga i u prostomim koordinatama. Pokua
lavajuCi da opilemo gravitaciono poljc u globalu, moramo Ьiti spremni da prihvatimo i nelinearne 
transformacije koordinata (tzv. generilke skupooe koordinata). Prihvatanje ove nelineamoвti је 
veoma pogodilo Ain§tajna, koji se sa tom id·~jom i njenim posledicama Ьorio nekoliko godina. 
U stvari, ako postoji zakrivljenost, ne postoje D~kartove koordinate. Kako mo!emo uвpostaviti 
pravougli koordinat!1i sistem na povriiini krompira? Na sliean problem nailazi ве i u zakrivljenom 
prostor-vremenu. Ne postoii mogucnost za ,,kraljevski" izbor koordinata (kraljevski - miвli ве 
na globalno inercijalni koordinatni sistem, prim. prev.); usled toga moramo formulisati teoriju 
tako da izgleda podjednako dobro u svim losim koordinatnim sistemima. То znaa da moramo uzeti 
u razmatranie generi&e referentne sisteme koji nisu fiziCki ostvarljivi pomoeu inercijalnih pos
matraea, vee вu povezani i sa ubrzanim posmatraCirna. 

Naravno, postavlja se pitanje matemati&3g aparata koji ее nam omoguCiti da dodemo do 
!eljenog oblika teoriie. Potrebni formalizam postoji i poznat је pod nazivom "apsolutni diferm
djalni ralun". U ovom izlaganju ве nеСето upultati u objaiinjavanje detalja ove matematiCke teo
rije. Мnogi fiziCari i matematiCari srnatraju da је apsolutni diferencijalni raeun veoma te:!ak; u 
Ajnitajnovo vreme ovaj poвtupak је srnatran za vrhunski domet ljudske apstraktne miaЦ. Ро mom 
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milljenju, apsolutni diferencijalni racun је isto tako te!ak i privlaean kao i FORTRAN (jedan 
od jezika .koji se koristc u programiranju, prim. prev.). Као i u slueaju FORTRAN-a, postoje 
zaljuЬijenici u apsolutne izvode. Zeleo bih da ukratko opiiiem glavnu teiikocu ·u cijem је preva
zila!enju iskorileen apsolutni diferencijalni raeun. Fizicarima је eesto potrebno da rafunaju iz
vode vektora. Oni to rade izraeunavajuCi prom~nu komponenata vektora, i deleci је sa promenom 
koordinata. ,,Кonstantno" vektorsko polje ima konstantne komponente. Ovaj iskaz, medutim, ne 
va!i u generiCkim koordinatama. 

Jednostavan primer kojim se mo!e dokazati taenost poslednje rei!enice је slueaj polarnih 
koordinata. Vektor koji ima konstantnu radijalnu kom],)onentu u opiitem slueaju nije stalnog in
intenziteta, polto njegova komponenta mo!e blti promenljiva. То znaa da pri svim izraeunava
njima u kojima figuri§u promene komponenata vektora, moramo uzeti u obzir dva moguaa izvora 
ovih promena. Jedan od njih, naravno, predstavlja stvarna promena komponenata vekto:ra; drugj. 
izvor promena predstavlja promena uglova izme4u lokalnih koordinatnih osa (preciznije re
eeno promena uglova izmedu osa lokalno inercijalnog koordinatnog sisterna, Ciji је koordinatni 
poi!etak u poi!etnoj taCki razmatranog vektora - prim. prev), kao i postepena promena razmere 
koordinatnog sisterna (miвli se na promenu vrednosti jedinica mere na pojedinim koordinatnim 
osama - prim. prev.). Apsolutni diferencijalni raeun nas ua kako treba uzeti u obzir drugi po
menuti uticaj na komponente vektora, kako Ьi ве dobila njihova stvarna promena. Ako ј~ prisutna 
Rimanova zakrivljenost, nije moguee uspostaviti koordinatni sistem koji Ьi Ьiо globalno euklidski. 

.Zeleo Ьih da potsetim da i paralelni transport vektora du! zatvorene putanje (pomeranje 
vektora pri kome ве njegova poi!etna taCka pomera ро zatvorenoj krivoj а vektor zaddava pol!etni 
pravac - prim. · prev.) dovodi do promene vektora; drugim rel!ima, ako treba vektor pomeriti 
iz jednc u drugu ta~ku, rezultat zavisi od putanje koju odabtremo; strogo rei!e110, patalelni pre
nos nije integrabllan. Ono ito sam rekao za vektor, va~i i za generil!ki sistem; paralelni prenos 
itapa Ш nekog drugog objekta daje ponovo isti objekat na koji је delovala Lorencova transfor
macija zavisna od povriiine koju obuhvata zatvorena putanja du2 koje је pomeranje izvrleno. Маdа 
ovaj iskaz zvu~i komplikovano, njegov fiziCki rezultat ее Ьiti poi!etni objekat. Ovi efekti su u gra-
vitacionom polju Zemlje veorna mali; impliciraju uglove rotacije reda veli~ine (l/R)1• · 

Zapazimo, na kraju, da је pribli!na vrednost koju smo doЬili za Rimanov tenzor, GM /с' ,.з, 
u stvari skup drugih izvoda oblenog gravitacionog potencijala; oni nisu medusobno nezavisni 
zЬog va!enja Poasonove jednacine u vakuumu. То znaci da postoji neka kombinacija komponenata 
Rimanovog tenzora koja је kratko-dometna, tj. srazmerna lokalnoj gustini materije. · :· 

Э. JEDNA~ POLJA I GRAVIТACIONI POTENCIJAL 

Iz prethodna dva poglavlja jasno је da ве mo!e oi!ekivati da postoji neka povezanost 
izmedu zakrivljenosti prostora i raspod:le materije. Као iito osobine prostora utieu na ponalanje 
materije, oi!ekujemo da је i geometrija prostora odredena raspodelom materije. Na primer, os
tatak zvezd~ koja је kolapsirala u crnu rupu irna veliku gustinu (osoЬina materije), koja dovodi 
do velike zakrivljenosti prostora u blizini cme rupe i time utii!e na kretanje materije u njenoj bli
zini. Detalji veze rasporeda materije i osobina prostora јо§ uvek su predmet nauCnih diskusija. 

Ро milljenju Ernesta Маhа (В. Mach) koji је, u nekim trenucima jako uticao na Ajnltajna, 
inercija nekog tela је posledica d~jstva na to telo gravitacionog polja koje potii!e od svih ostalih 
tela u Vasioni. Apsolutni prostor ne postoji; postoje samo materijalna tela, а geometrija koju 
koristimo u svakodnevnom !ivotu је pogodan postupak za razmatranje osoЬina tela koja su dos
tupna na§em saznanju. U stvari, mo!e se pokazati da u Op§toj teoriji relativnosti inercija tela za
visi, dщekle, od raspored:1 ma9a u Svemiru. Isto tako, taeno је da proзtor ne isi!ezava iz teorije, 
vec igra ulogu gravitacion·Jg pJlja. JedaaCine polja koje povezuju Rimanov tenzor sa rasporedom 
materije su drug.)g r:d1 ро gravitacionom polju (u njima figuriiiu drugi izvodi gravitacionog ро;. 
tencijala), i moraju se d)puaiti odgovarajuCim graniCnim uslovima (pri relavanju bilo kakve di
ferencijalne jednaCine zadaju ве i graniCni uslovi, u · obliku zahteva d.1 relenje prolazi kro:& oeku 
zadatu ta&u.). · · 

Ove jedna&e ве mosu napisati u obliku: 

1 · s~rG 
R~n -21џ.v R-Т Тџ.v (7) 



1 
!i 
1 

f 

fl 

-- - - ~· ~~~~--~--------------------------------~----------------------------------------------------------------------------

48---------------- ,вдсионд xxxttt 1985.3 

gde је tzV. kontralюvani Rimanov te/Jzor Rџ.v zavisan od tenzora Тџ.v koji opisuje raspodelu ener
gije i impulsa materije u prostoru. Ako, za trenutak zanemarimo indekse, gomja jednaana se 
mой napisati u oЫiku: 

G 
RA:~-p 

,а 

u kome zakrivljenost R ima dimenzije (povrsina)-3, tako da veliana р zaista ima dimenzije gus
tine materije. Proces ra~ja te~e sled:cim redom: najpre s: odred~ kratko-dometne kom
ponente, zatim se rese jedna~ine p;>lja i na osnovu doЬijenih resenja odredi oblik prostora, а na 
kraju se izra~avaju dugo-dJmetne komponente. О11е su, pribШno, reda veliane GM/c9 ,з, 
gde је sa М ozna~ena masa tela koje је izvor gravitacionog p:>lja, а sa r rastojanje od njega. U op
item slu~ju, tenzor Т ее imati 10 kJmponenata koje opisuju kretanje materije, i sadde vise in
formacija 'nego uoblajena gustina kojom se u klasi~noj fizici opisuje raspodela materije. Sa ove 
ta&e gledi§ta, klasi~a t-юrija gravitacije је analogna elektrostatici, dok Opsta teorija relativnosti 
lia na Мaksvelovu elektrodinamiku. 

Ako Ьi Ьilo moguee posmatrati nebeska tela koja se kreeu brzinom bliskom brzini svetlosti, 
uo&li Ьi da se pojavljuju nove sile koje imaju ulogu Lorencove sile, poznate iz elektrodinamike, 
Ьо i ,,magiletnih" komponenti gravitacionog polja. Ovu analogiju ne treba shvatiti previle oz
biljno. Foton је neutralna ~stica, sto znaa da ne mo~e Ьiti izvor drugih fotona. Sa druge strane, 
sve ito ima energiju i impuls izvor је gravitacionog polja; to zna~i da gravitoni, kvanti gravitacio
nog polja koje teorija predvida, ali јоЗ nisu eksperimentalno otkriveni, mogu da stvaraju druga 
gravitaciona polja. Ova osobina gravitona dovodi, matemati&i posmatrano, do nelinearnosti jed
naana gravitacionog polja, koje se usled toga veoma tesko resavaju. 

Edington је imao veoma jednostavan na~in za ilustrovanje medusobnog delovanja prostora 
i materije. Predstavimo, ро njegovoj ideji, prostor kao Мsto zategllutu, ravnu, elasti~u povrl 
Negde na ovu povr§ postavimo tesku eeli~u kuglu, koja u nasem misaonom eksperimentu pred
stavlja analogJn zvezd~. Ako, zatim, postavimo drugu kuglu u blizini prve, uoaeemo da оЬе 
kug\e tcU da se otkotrljaju u ulegnuea koja stvaraiu u povr§i na kojoj se nalaze. Na taj naan, elas
ti~ povr§ na koju smo postavili kugle stvara dugo-dometnu silu izmedu njih; u na§oj analogiji, 
ova aila le sli~ gravitaciji. Iako је opisani ogled veoma ilustrativan, jasno је da nam је za bolje 
razwnevanje gravitacionog pJlja neophod:ta diskusija metri~ osoЬina prostora. 

= = *§ 

Najlak§i naan za otpo&janje ove diskusije predstavlja analiza tzv. principa dejstva iz 
specijalne teorije relativnosti, i pэku§aj njegovog uop1tavanja tako da obuhvati i gravitaciono 
polje (dejstvo је teoriiski uved:na veliana, zavisna od energije posmatrane eestice, i veoma је po
godna za razliate analize u mehanici i teoriji polja; sva prirodna kretanja se vr§e ро putanjama 
kojima odgovara najmanje moguce dejstvo - to је tzV. princip dejstva). U svojoj najjednostavni
joj formi, princip najmanjeg dejstva za sloЬodnu ~sticu tvrdi da ее se ona kretati samo ро puta
njama kojima odgovara minimum integrala: 

2 

s _ f!. mt~•dt 
. 2 (8) 

.. 

ВАОИОНА XXXfill 1985.3 ------------------ 49 

U prostoru Minkovskog gomji izraz za dejstvo zamenjuje se sa 

2 

S =-mc'A Ј dt V 1- (~) 2 

1 

(9) 

lto se jednostavno mo!e svesti na oblik (8). Pri variranju d~istva (tj. trdenju uslova pri _kojima 
се ono Ьiti najmanje) ~lan - mc1 se ne uzima u obzir, po§to је za datu vrsru ~stica konstantan. 

Ako ~estica nije slobodna, vec se kreee u gravitacionom polju potencijala ф (х), dejstvo 
Се Ьiti: 

2 

S =Ј[~ mt~8 -m Ф (х)] dt (10) 

1 

Postavlja s~ pitanje kako g~neralisati gornji izraz na sluaj relativisti~kqg kretanja. То · se mo!C 
pзstici jednostavnim transformacijama, u koje se ne~mo upu§tati, а kojima se (10) prevodi u 
oblik: 

2 

S = -те• Ј dt V 1 + (2с9Ф)~ fJa (11) 

1 

gde је за fJ ozna~en od:tos brzine kretanja eestice i brzine svetlpsti. Poznato је iz specijalne teo
rije relativnosti da izraz dt2 (1 - fJ2) predstavlja invarijantni interval sopstvenog vremena u pros
toru Мinkovikog: 

(12) 

Dejstvo zadato izrazom (11) mo~e se, p;>moeu (12), shvatiti kao da u njemu figurile interval sop
stvenog vremena koji је oЬlika: 

[ 
2 Ф (х)] 

са dт• = с8 1 + ~ dt2 - dr2 (13) 

i koji је tak')d: minim118!1 (setite se znaka "-" u jednaani (9)) za re§enja koja odgovaraju jed
naanama kretanja. . . .· . . : 

Moglo Ьi se reci, §to nije uoЬil!ajeno, · da poslednja · jednaana ·зaddl promenlftvц brZihu 
svetlosti, koja zavisi od gravitacionog potencijala mesta na koine ае ineri;i zadata је iZtazomi 

. с2 (х)"':' с• [1 +· 2 ;~ <~>ј 
Na sli~ naan mo!e se uvesti i indekз prelamanja: ·· 

1 
n (х) = ::-;:::==::;::;::;:::; 

V 2Ф(х) 1+--
с• 

(14) 

(15} 

Lako se moze zakljuati da је indeks prelamanja veCi u dolinama а manji na vrhovima planina_ 
Svedost se krece bde u vakuumu nego kroz atmosferu. Kada Ьi brzina svetlosti svuda bila pro 
menjena za faktor 2, razliku ne Ьi niko primetio; svi standardni ~asovnici Ьi se promenili na isti 
naan, usled toga Ьi se promenila i d~ina vremenskog etalona, ра se razlika ne Ьi ni na koji na~in 
mog1a uoati. 

Каdа Ьi, medutim, brzina svetlosti zaista bila funkcija mesta na kome se vrii merenje, neki 
efekat Ьi se sigumo mogao uoati, Faktor (1 + 2 ФЈсl) u jednaani (13) ima ulogu promenljivog 
indeksa prelamanja. Ako se, za trenutak prebacimo Da razmatranje geometrije, videCeJ,DO da рО• 
menuti faktor ima sli~u funkciju kao ~inilac sin е u izrazu za daljinu izmedu dve beskona~o 
Ьlislce ta&e na sferi, napisanom u polamim koordinatama: · 

. . . 

. . (ds'f".;.' (d6)2 +(siD6)2(d<p)8 .·:: (16) 
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Veli~ina ds, d~finisana gэrnjom jedвacinom, predstavlja rastojanje izmedu ta~ na sferi . Cije 
su koardinate 6, <р i 6 + d 6, <р + d <р, (fizi&i posmatrano, ovi uglovi su analogoni geografske 
iirin~ i du~ine). Jasno је d1 ista promena ugla <р ne odgovara istoj promeni polo!aja na ekvatoru, 
gde )ednom stepenu odgovara oko 111 km, i na polovima, gde је faktor korespondencije nula. 
Zaista prevaljenu udaljenost doЬieemo mno!eci "metri&im" faktorom sin 6. U jedna~ini (13), 
faktor (1 + 2 Ф (х)/с2) igra istu ulogu; pomoeu njega pretvaraju se promene u vremenskoj koordi
nati t u zaista protekle intervale sopstvenog vremena. 

. ~е mo!emo koristiti prcteklo vreme kao koordinatu, poito njegova brzina proticanja nije 
1sta u &VlШ ta&ama, ра usled toga ne Ьi Ьilo moguee sinhronizovati easovnike koji Ьi pokazivali 
ovo vreme (?~Ceno sa т u jednaCini (13) а nalazili Ьi se na razliCitim polo!ajima. Usled toga 
moramo konstttt .,opite vreme", oznaeeno sa t u izrazu (13), pri komunikaciji izmedu razlicitih 
posmatraea. Promenljiva brzina svetlosti uoeava se samo ako koristimo veliCinu t. 

Princip ekvivalencije nam kde .da ne<:emo videti ovaj efekat ako se ogranicimo na dovoljno 
malu oЬlast prostora i u njoj koristimo lokalno inercijalni koordinatni sistem. Na Zemlji, indeks 
prelamanja se razlikuje od 1 za svega jedan blljaditi deo milionitog dela i iznosi 1- R/r, gde 
Је R. = 2 MG/c2 tzv. Svarc!ildov radijus za telo mase М. Na primer, za Zemlju је R = 0.88 cm, 
do~Je za Sunce R ~ З _km (priЬI:i!no~. Na drugi _naCin, R/r se mo!e shvatiti kao veliCina analogna 
raDJ)e uvedenom kol1cntku ~2, рпmещеnа na brz1nu bekstva sa datog nebeskog tela. Ako se brzina 
Ьеlс;чtуа (а to ј~ ~rzina koju cestic~ mor~ imati d>~. Ьi mogt,a ~а nap~sti dato neЬesko telo) pribli!ava 
brzuu svetlost1, mdeks prelaman)a te!1 ka beskonaenostl, 1 dolaz1 do fenomena totalne refleksije 
svetlosti, ра р а analogiji i Ьilo kom materijalnom telu, postaje sve tde da napusti dato nebesko 
l~lo. Mar~ Laplas, poznati francuski naucnik iz XVIII veka, smatrao је da Ьi telo sfernog оЬ
~~ а ~ttn.e vode, moglo da zaddi svetlost (tj. svetlost ne Ьi mogla da ga napusti) ako Ьi njegov 
tadlJUS IZtlOSIO oko 109 _km. Ova vrednost polupreCnika odgovara telu za koje је Rfr= 1. Takva 
tela poznata su pod naz~vom crne rupe. U unutra§njosti crne rupe zakrivljenost, data izrazom R = 
=.Gp/c2, ~ila Ьi reda veliCine 1/r2, gde је r polupreCnik tela. Ova vrednost zakrivljenosti uka
ZUJe ~а velika odstupanja od Euldidove geometrije. SledeCi misaoni eksperiment veoma dobro 
osvetl)ava eudne fenomene razliCitih standarda vremena. Zamislimo da smo konstruisali ma§inu 
tipa perpetuum mobile Cija cev formira vertikalnu petlju, (vidi sl. 5). 

Cev је napunjena teenoieu Ciji atomi mogu da se nalaze u osnovnom Ш pobudenom stanju; 
energija pobudenja iznosi Е. Teenost se penje kroz levu, а kreee se na dole kroz desnu cev (vidi 
sliku). Atomi koji se penju su u osnovnom, а oni koji silaze u pobudenom stanju. Kada stignu 
na dno, pobudeni atomi emituju fotone, koje ponovo apsorbuju kada dodu do najvi§e ta&e na 
svojoj ~utanji. То znaCi da је fluid koji silazi tdi od onog koji se penje. Pri svakom punom krugu 
teenostt. ~slobada se energija reda veliCine Eghfc8, gde је sa g oznaeeno gravitaciono ubrzanje, 
!1 за h vwna naieg aparata. Medutim, proces ее se odvijati na opisani nacin jedino ako emitovani 
~ a~r~ .~otoni imaju iste c:nergije. U s~, kreeuCi se u gravitacionom polju foton mora 
lZgUbltt energlJU Eghfc8, polto Ь1 u suprotnom Ь1о narulen zakon oddanja energije. Odnos emi 
tovane i apsorbovane frekvence Ьi~ : 

v,.,ft n1 (• 2 Фа)Уz/( 2 Фt)Уа ----- +-- 1+--v ttЬ• па cD са 

У! 
(17) -= 

pri .~u эе ~1, ~1! tlt ( va, Фа, rzs) odnose ~а dno (vrh) naieg aparata. То znaci da odgovarajuci 
penodi mora1u b1tt · 

То 
т .. ъ. =

па 
(18) 

Drug~ ~Cin?-~~ period То, ~eren pomoeu ranijc; u':edene t koordinate, Ьi~ isti za slueajeve ap
~rpCIJe 1. emu11e .fot~~ (penod ovde .ozn;aeava penod ~:l~Jш,o-~etnog talasa koji se emituje 
t.aP.sorbuJe). SpoiJ~DJI posmatrac ~ Vldett da se foton еШ!tще uz 1zvesno pomeranje spektralnih 
lini1a ka crv~om; lmaCe utisak da se svi feno~eni na J>C?."!iini Zemlje, Ш_bil<? .k<?g.drugog neЬCskog 
tela, d~v~Ju usporeno. Obmuto, posmatraCi Qa povr§Шl neЬeskog tela 1ma1u uttsak da se procesi 
u spolJainJelil prostoru delavaju bde. . . . · · · 

. Prema rezultatima пierenjli: izvriexjlli na vrhovima Visokih planina na Ze~ji, ovaj efekat 
tzno.si вvega nekoliko nano-sekundi na dan (1 ns. = 10-9 s). Iako se mo!e uCiniti da је veoпia te§ko 
rщ:ntf ovakQ m~le vremenзke intervale, potrebna taenost se moze dostiCi pomoeu atomskih еа-
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sovnika. Jedno od prvih merenja izvr§eno је izmedu grada Torina i planine Мaterhom u Alpima. 
U eksttemnom sluea!u? kada te~o postaj~ crna ruJ?.~· efekat tdi ka Ьeskonaenosti; vreme је praktieno 
zamrznuto ~ povr§Шl. ~а p~er, р~1 e~plOZIJ1 supernove zvezde, sasvim је mogu~ da jezgro 
zve~e ~osu~e tako !е~ gusttn~ pn k?J1~ po~taJe moguc kolaps u crnu rupu. U tom slueaju 
graVltaC;~one sile postaJU ЈВСе od svih ostalih sila koJe tde da se odupru kolapsu. PolupreCnik jezgra 
opada, 1 veoma brzo, u delu sekunde, priЬli!ava se vrednosti R = 2 MGfc2• Kada radijus pride 
dovoЧno blizu ov~j vre~osti, spolja§nji posmattat ее videti da se proces naglo usporava. Crna 
rupa ЈС skoro stattean obJekat ali samo za posmattaee sa udaljenosti dovoljno velike u poredjenju 
за Svarciildov~ .~dijusom, koji. ~e~ju kv~tne ef~e (osnovne cinjenice о crnim ··rupama 
mogu se saznatt 1 1Z clanaka ObJaVlJenih u easop1su "Vas1ona" 1978/2 i 1979/1). · 

uzl~zni laki 
а tomi u 
о snovnoщ s tos.nj u 

apsorpc.ij8\ 
.fotona. 

Sl. 5 

sila.zni teski 
pobucteni а to1ni 

eшisija :totona 

Posmatrac koji Ьi se nalazio na povriini zvezde koja kolapsira video Ьi · da se gravitacioni 
Jcolaps deiava u delu sekunde; na kraju tog intervala, evolucija spolja§njeg Svemira tekla Ьi Ьes
Jconaeno brzo, i blpotetiCni. nauCnik Ьi mogao videti i njen kraj (§to Ьi bilo veoma interesantno). 
Isto tako, nai posmatrae Ь1 u§ao u oblast prostor-vremena u kojoj se delavaju novi i eudni feno
meni, kao ito Ьi, na primer, Ьiо susret sa singularnom taCkom metrike; mogao Ьi da vidi efekte 
d~lovanja Ьeskonaeno velikih plimskih sila, ali Ьi istovremeno postao i njihova !rtva. Takode, ne 
Ь1 mogao nikome da polalje izveltaj о dogadajima u unutra§njosti crne rupe, poito, ро definiciji, 
nikakav signal ne mo!e izaCi iz nje. 

Opissnu sliku dogadaja poremetile su ideie Stivena Hokinga ( S. Hawking) за Univerzi
teta u Kembrid!u ( CamЬridge University). Sredinom sedamdesetih godina, Hoking је pokazao 
da crne rupe mogu da isparavaju u gas fotona i drugih ~estica putem tzv. tunel efekta. Тunel 
efekat је potpuno kvantno-mehania& pojava, а sastoji ве u tome da se eestica prema Jcvantnoj 
me~~ mo!e nalaziti i u onim oblastima prostora u koje, ро klasicnoj fizici ne Ьi imala pristupa. 
PostoJanJC ovog efekta potvrduju mnogi eksperimenti. Ideja о isparavanju crnih trupa zasniva se 
na Cinjenici da vakuum nije apsolutno prazan, vec saddi mno§tvo parova Ceвtica i anti•eestica. 
~ P8f?vi ~ive veoma ~atko; .mo!e ве izraeunati, pomoeu principa neodredenosti da ~ par ener
IPJe Е f1v~tt h/E sekundi, gde Је h Plankova konstanta. Ako se takav par nade u Ьlizini crne rupe, 
ona Се pnvuCi i apsorbovati jednu od Ceвtica para u vremenskom intorvalu R/c, gde је R Svarc-

. lildov radijus, а с brzina svetlosti. Ako је R/c manje od hfE, proces )е mogц~. i postaje mOgufe 
вtvaranje Ceвtica iz vakuuma. · · · · 
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U nuklearnoj fizici postQji sliёan fenomen; jezgro dovoljno velikog na~lektтi~ :onja mofe 
da stvori elektton iz vai"'Uuma, i pri tome emituje pozitron. O~kujemo da се ,: 1 щ1 rupa emitovati 
festice srednje energije Е= mЗf2.MG. То znaёi da се se ona pona§ati kao telo temperature 
Т = Е/kв, i da {:е zraёiti sa povrsinskim sjajem srazmerniin sa Т4 (crnoj rupi smo pripisali tem
peraturu ро analogiji sa termo.dinamikom, gde mi relacija kв Т= Е; kв oznaёava Bolcmanovu 
konstantu). Radijus crne rupe је funkcija njene mase, ра Ьi ukupna snaga zra~nja trebalo . da 
zavis.i od м-а. То dalje znaёi da vreme fivota crne rupe zavisi od м-з. Na primer, crna rupa mase 
1015 g"Ьi, ро Hokingovim raёunima, trebala da ima vreme !ivota oko 10 hiljada miliona godina 
- jednako starosti Svemira. Ako је, odmah posle Velike eksplozije, u_ kojoj је nastao Svemir, 
do§lo do stvaranja ovakvih objekata, moglo Ьi se oeekivati da su oni na kraju fivota. Teorija kde 
da se u poslednjih nekoliko sekundi fivota crne rupe izraёi ogromna energija, ра Ьi imalo smisla, 
pri postojecem stanju posmatra&ih tehni.ka, pokuSati detektovati takve dogadaje. Njihovo even
tualno otkriee pretstavljalo Ьi prvi direktan dokaz za postojanje crnih rupa. Jedini ozblljni kan
didati za traganje za crnim ntpama su dvojni sistemi koji su jaki izV'ori X-zraka. Najpoznatiji 
medu njima је dvojni зistcm u sazvddu Labud, џazvan Cygnus Х-1. Smatra se da se ovaj sistem 
sastoji od plavog dfina i crne rupe, а da zraёenje koje posmatramo potiёe od gasa koji pada u pravcu 
crne rupe. 

Gravitaciono crveno pomeranje (taёnije re~no, pomeranje spektralnih linija ka crvenom 
izazvano dejstvom gravitacionih polja) zapdeno је kod niza objekata. Na Suncu је veoma malo 
i iznosi svega nekoliko milionitih delova. Veoma је tesko uoёljivo, posto је sliёnog reda veliёine 
kao sudarno .iirenje spekttalnih linija. Ovaj efekat је mnogo uoёljiviji na Ьeliffi patuljcima, а na 
neutronskiJn zvezdama Ьi trebao ~ dostigrie 10%. 

u ovom poglavlju smo videli da se gravitacioni potencijal moze shvatiti kao promenljiv 
indeks prelamanja. Ne smemo zaboraviti da је pojam indeksa prelamanja slaba zamena za metriёk 
teQZOr. Sa svoie strane, metriCki tenzor zavisi od izbora koor4inata, i saddi, u naёinu na koji је 
definisan, izvesnu konvencij\t. Pravi saddaj pojma metriёkog tenzora mo!e se otkriti tek uvode-
njem pojma zakrivljenosti. . 

4. КLЛSI{:NI ТESTOVI OPSTB RELЛ~IVNOSTI 

Vee smo govorili о jednom od testova op§te relativnosti koji је imao velikog uticaja na 
njeno prihvatanje - gravitacionom crvenom poщeranju. Ovaj naёin proveravanja teorije smatrai 
ее manje specifiёnim od onih koji su vezani za skretanje svetlosti u gravitacionom polju Sunca
i precesiju perihela Merkura. ОЬа ova testa zavise od ·osoblna gravitacionog polja Sunca, kao о 
od naёina na koji se relativistiёka tela kreeu u gravitacionom polju. :lelim da Wem ne§to о poso 
lednjem argumentu. Princip ekvivalencije odreduje kretanje festica u gravitacionom polju. Zname 
<ta ·se u inercijalnom sistemu ёestice kreeu bez ubrzanja, dakle ро pravilim linijama. Takode znam8 
da se kretanje vr§i tako da interval sopstvenog vremena koji protekne izme4u prolaska ёestic 
kroz dve taёke bude ito је mogu{:e veCi, kako Ьi odgovaraju{:e dejstvo Ьilo sto manje. ОЬа ove 
zahteva se u stvari poklapaju i odreduju kretanje ~stica dШ linija koje predstavljaju uopiten 
pojma pravih na zakrivljen prostor - tzv. geodezijskih linija. · 

Gepdezijska linija na povrii predstavlja najkra{:u liniju izmedu datog para taёaka; n 
sferi, geodezijake linije su tzv. veliki krugevi. Prirodno је zahtevati da se tela krel:u dШ .. 
geodezijэkih linija _11 proзtor-vremenu. Razlike izmedu takvog kretanja, i on koje daju је -
nacine klasiёne mehanike, veorna se te§ko uot!avaju. Nekada se ljudi ve)m:J ,~nenade kada 
shvate da najkraCi put iz;n~dLJ trenutnog polo1aja Zemlje i mesta na kome ее s~ ona nalazю kroz 
6 meseci . predstavlja prava koja prolazi kroz centar Sunca; dosta prirodno se takvim Jjudima 
postavlja pitanje za§to Zemlja ne padne na Sunce, vec se umesto toga kreee ро elipsi oko njega? 
Naravno, elipsa је samo. projekcija na trodimenzioni prostor ёetvoro-dimenzione krive iz pro
stor-vremena, koja izgleda kao veoma izdШena spirala. Ova spirala је tako izdШena da praktiёno 
liёi na pravu, ра vidimo da pojam "prave" postoji u 4-dimenzionoj slici stvarnosti. 

Vratimo se probleniu 'kretanja· tel8. · Francusld astronom iz XIX veka, U. Ј. Ј. Le Verije 
(Le Verri,er), pos!JIO је vеоща poznat kada је predvideo postojanje planete Neptun na osnovu 
po~emel:aJa ~tan)a planete Uran. Каdа su posrnatranja pokazala da postoje nepravilnosti (pome
ran~e perihela) u !t!'etanju ~kura, Le Verije i mnogi Щцgi pokulali su da ih objasne na isti 
naёin. Predpostavili su da lZIDedu Мerkura i Sunca postoji nova planeta, nazvana Vulkan, koja 
"ovodi do posтatranih poremeeaja. Le Verije је na osnovu navodnih posmatranja Vulkana izra
ёun.ao ~ta!t njegovog prelaza prek~? diska Sunca; jasno је da posmatranja, i pored ulc;~tenog 
trud1, n1eu dmla do o~kivanog otkriea nove planete. . . . 
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U stvari, precesiono pomeranje perihela Merkura iznosi 560р" za sto godina, od ёеgа se 
samo 42" ne mogu objasniti poremeeajima koje u kretanju Merkura izazivaju ostale planete. Ako 
izraёunamo taёno kretanje planeta, koristeCi jednaёine geodezijskih linija i Svarc§ildovo re§enje 
jednaёina gravitacioaog polja, videl:emo da tako dobljene jednaёine kretanja obja§njavaju i po
menute 42". Teorija We da pomeranja perihela, sli~na onom koje је uoёeno kod Merkura, pos
toje i kod drugih planeta. Posmatrani i izraamati iznosi pomeranja su u pun?i saglasnosti. Op§ta 
f<>rmula za pэ:neranje p~rihela glasi : ~'Р = 6 тt (MG/t2 L) radijana za 100 godma; L = (1- е2) а, 
gde је е ekscentricitet i а velika poluosa orblte planete. 

Postoji j:d 1) pro1irenje Op1te relarivnosti, tzv. Jordш-Brans-Dike-oy~ teo~ja ( Iordan ... 
-Brans-Dicke, skrac~o IBD), u kojoj izaos pom~ranja perih:la planeta zaVIst od IZVe~e Ьеz• 
-dimenzione konstante koja se pojavljue u teoriji. Ako. felimo da prihvatimo ovu teon)u, pte-
cesiju perihela Merkura moramo, d~limiёno, objasniti na drugi . naёin. Jedna mogu~ost је da se 
predpostavi da postoji spljo§tenost Sunca; to Ьi dovelo do рэ)аv~ tzv. kva~polnih ёlanova .. u 
gravjtacionom potencijalu, а oni Ьi iz:tzvati pэjavu precesije p:rthela. Medunm, lepota tеоПЈе 
Ьi Ьila n:tru§ena. Posmatranj:t razliёitih vrsta, vr!ena u okvirima Sun~vog sistema, ~е!е ka C?d
bacivanju IBD teorije. M're.1j1 spljo1tenosti Sunca su veo:na te§ka, раЈО! uvek ne da)u dovol)no 
tacn~ rez:ultat~. Tr~nutn), n;фk).:1)miёnije obja§nj:nje precesije perihela planeta, daje standa~dna 
teэrija. N~1vм ј~ otkriven dvJj :~i pll31r PSR 1916 +13, koji s~ sagtoji•od dva kolapsirala ob)ekta 
sa masama od 1.44 m:tse Sunca. Putanja ро kojoj se ova dva objekta kr~cu jedan u odnosu ~ 
drugi је veoma izdШena elipsa. Сео sistem Ьi mogao da stane ~ unutrasn)ost Sunca. Pod ~ 
uslovima, preces!ja perihela iznosi 4 STEPENA GODISNJE, 1 veoma se lako moze posmatratt 

AlЬe~t Ajn§tajn је konaёno postao svetski. poz~at kada .Ј.~ uspe.~no .pred'?:deo izn~ skr~
tanja svetlosti u gravitacionom polju Sunca. U 1ednoJ od ra11111h vaщantt tеоще, pred~deo )е 
vrednost koja је, kao ito danas znamo, iznosila samo 50% taёne. Na sreeu, Pryi svetski rat је 
spreёio brzo testiranje teorije, §to se, u ov~m sluёaj~, p~kazalo ~о veorna kor1sno. :Геk ~919. 
jedna ekspedicija pod vodstvom Artura Edingtona ottsl~ 1е na Рrшёе~kо ?~trvo, na JufDOJ ~~
misferi, i izvr§ila posmatranja potrebna z~ proveru tеоще. M?ra se pn.~e~ti da se, .ako a~
ramo skretanje zraka u gravitacionom pol1u Sunca kao kretanJe nerelattv1st1ёke kugl1ce u klasiё
riom polju Sunca, doЬija samo p~~ovina taёn~ vre~osti skretanj~. R~ potice ?d doda~ 
ёlanova u metriёkom tenzoru, koJ1 mno!e diferenc1Jale prostormh koordinata. Ov1 ёlanoVI se 
oblёno · zanemaruju pri analizama kretanja sporih tela ; oni se, u -stvari, mnote faktorima reda 
veliёine ~а, koji su veoma znaёajni u analizi kretanja fotona. 

Izraёunavanje koje daje taёnu vrednost skretanja је veoma komplikovano; umesto njega,i 
u nastavku eemo prikazati proraёun koji daje pol?vinu ta~nog. rezultata, ali . је mno~o shvatlji~ji 
Zamislimo da se kuglica krel:e u pravcu S~ca brzшom с, 1 da !е par~etar sudara ще~е p~~an1e r 
Putanju kuglice zami§ljamo kao pravu, sto 1е veoma dobar ?PlS putan!e zraka sve~lostt ko11 dolaz 
iz velike daljine. Predpostavimo da se kretanje vr!i u ravn1 х, у kao 1 da se ёesttca kreee dШ х 
ose. Komponenta ubr~ja dШ у ose је : . 

GMO 
(19) 

gde је у е! r, а МО oznaёava masu Sunca. :Ako .је .skretanie malo (sto o~kujemo) mo!emo za
neinariti promenu brzine dШ .х ose. UkupЩt . promena brzine dШ у ose Је: 



· · ·- · · ··-··· ·· ----------~-------------------------

S4 ------------------- 1ВА'ОИОНА XXXIII 1985.3 

+оо GMO d GMO r +оо dx 
~ t~., =- . Ј r t =- --- Ј --. ---

-оо (х8 + r1)З/2 с -оо (х• + r2)З/2 
kona~no skretanje zraka svetlosti Ьil:e : 

в~ -- ~f}" ~ 2 GMO 
с clr 

R 
=- = 0".86 

r 

2GMO =---.-- (20) 
cr 

(21) . 

Da pon?vimo: vrednos~ sktetanja koju smo doblli u prethodnih nekoliko jednaana је 
dva puta таща od stvarnog IZnosa. · · 

Merenje ?J?isanog ef~ vr~i se u dve etape: pri totalnom pomra<!eЩu Sunca snimi se . 
oЬias~ neba u koJOJ se ono nalaz1, ali tako da se na snimku vide okolne zvezde. Sest meseci kasnije, 
lаЩа )е Sunce na ~uprotnom delu neba, ponovo se, pod identi~ uslovima . snimi ista oЬiast 
neba. Mere se razlike polo!aja.~ezda na snimcima, i rezu].tati se sla!u sa predvidanjima teorije 
sa t~~o§l:u od о~о 10%. U .noVIJe vreme, ovaj test је izvr§en i sa jednim parom kvazara koga Sunce 
~odi~o okulttra. ~eren)a su vr§ena radio teleskopom, ра se nije mortЏo <!ekati totalno pomra
/!e~Je Sunca . . Rezultati su se opet dobro slo!ili sa teorijom. Gravitaciono skretanje је, naravno, 
pr1sutno ksda god postoje mase. 

Posпuitranja pokazuju da p~stoje vi§estruki kvazari, ~ije komponente imaju identi~a 
pomer~ja spektralnih linija ka ~e~om. Danas se smatra da su to, u stvari, vi§estruke slike jed
nog ObJ~kta!. nastale efektom graVltacюnog soava na nekoj galaksiji izmedu nas i kvazara (tj., zraci 
sve~o~u koJl nат. dol~ sa kv~a pr~laze pored neke galaksije, skrel:u u njenom gravitacionom 
kol!u 1 tako na~ta)u Vlsc:s~uke slike ~о!е. pos!nit~amo). ~ostoji, u proseku, putna razlika od ne
poliko svetlosnih mesec1 1zmedu razliatih slika 1stog ob)ekta. Kada Ьi mogli da dovoljno dugo 
sa~uv_am:o. informacijC: о fazi ~a<!enja koje nam sti!e sa kvazara, mogli Ьi da izvrsimo ogromni 
kc;>smiёki mterferentш ekspenment. Efekat gravitacionog soava doveo Ьi na ktaju do me§anja 
slika dovoljno dalekih kosmi&ih objekata. ' ' 

I~ni su i drugi t~_to'1 op§te rel~tiv~oзti u зun<!evom sistemu. Oni se odnose na mercnje 
vrem~nsl_rih r~ u odb~Jan)u r~darsk1h s1gnala sa povrsina planeta, preno§enje radio signala 
svemirskim ь:?doVIma, kao 1 neke fme efekte u kretanju Meseca. Predvidanja teorije ве dobro sla!u 
sa posmatranJima, а ta~nost posmatranja stalno raste. 

. Op§ta re~ativ~ost је v~(: postala deo s~odn~~e tehnologije. Na primer, g1obalni svets k 
ыstem ~ odredi~anJe polo~aJa ta~~ na Zem_IJ1, ~ОЈ1 ЈС: trenutno u fazi planiranja, koristice skup 
a~om~ ~~?vnika na c;>rb1tama kOJI ее upuCivatt prectzne vremenske sign~le ka Zemlji. Polo!aj 
btlo ~о)е pr1)emne stanlc; се: se, na osnovu vremena ka§njenja signala, odrediti sa ta~o§l:u od 
nekoliko metara. Za posttzan)e ovako velike ta~nosti neophodno је da gravitaciono pomeranje ka 
plavom bude ~о uzeto u obzir. 

Na kraju ovog pog1avlja dolazimo do teme koja nije direktno vezana za ktetanje neЬeskih 
tela. ~amo da elektrom~etno JX?lje, u okvi~a kvantne teorije, opisujemo kvantima koje pri
dru!U)~mo elektr_omagnetnim talastma. Posto)an)e kvanata elektromagnetnog polja, tzv. fotona, 
eksper~entalno ЈС: utvrd~no _po~tko~ ~a§eg vek~. Na sli~ naan, u teoriji relativnosti se pred
postavl)~ ~ posto)e ~rav1ta~oш. talas1, 1 ~а se n11~a mogu pridru!iti kVanti gravitacionog polja 
- . gra~toш_. ledna~~e ~ayttacюnog pol)a su nelinearne, §to ote!ava njihovo re!iavanje za slu
a) pr01zvol!~h ~aVltac~onih ~asa .. ~о se ograniamo na sluaj slabog polja, jednaane polja 
se m~gu re81ti u lineamo) aproksimaC1J1, sto (:е dati dobar opis slabih gravitacionih talasa. Ovakvo 
reien)e ее ~ sasvim zad?v_oljavaj.uCi na~in .mo~ da opi§e mnoge fenomene. Gravitacioni talasi 
se ~el:u brzшom syetlosn, 1~ ka~ 1 svetlo_st, 1m_a)u dva ~o~l:a stanja polarizacije. Medutim, ana
log!J& se ovde pr~da. Grav1to11! su ~tice sp1na dva, 1 n,ihovo pona§anje pod dejstvom rotacije 
~е Z';U~O ~likU)e _od pona§an)a fotona. Pored toga, postoje i razlike u mehanizmima emisije 
Jednih 1 drugih eesnca. ~~ Р elektro-magnetnog zra~enja koje emituje oscilatorni dipol dipol
nog _momenta р, data Је IZrazom: 

1 ы4 
Р =з IPI~~ (22) 

Odgovarajul:a formula za snagu zra~ja gravitacionih talasa је: 

(
ML•)21 

Р• -- - -
ТВ р. · 

(23) 

1 
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U jedna~ini (23) pojavljuje se univerzalna snaga Ро = cS/G, §to је, izra!eno u uobl~je
nim fiziacim. jedinicama, veoma veliki broj. Clan ML1/ТS mo~e se shvatiti kao treci izvod mo
menta inercije, i predstavlja snagu izra~enu unutar sistema. Odavde se vidi da је emitovana snaga 
uvek veoma mala. Ona postaje velika tek u slu~aju kada se neko telo mase т kreee relativistiatom 
brzinom Svarc§ildovom frekvencom cl/mG. Ovakvi uslovi se u prirodi veoma retko srel:u; mo!e 
se predpostaviti da Ьi oni mogli Ьiti ispunjeni pri eksploziji supernove zvezde. Interesantno је 
i.zi-a~ti snagu gravitacionog zraeenja nekih poznatih astronomskih objekata. Ta~na formџla za 
snagu gravitacionog zra<!enja !tapa koji rotira frekvenciom ы g1asi: ·' 

32 G ы6 111 

Р=----
5с5 

(24) 

Ovaj izraz se mo!e iskoristiti za pribli!nu analizu zra<!enja tela koje se kreee ро zatvorenoj orblti. 
U slu~ju Zemlje na putanji oko Sunca doblja se besmisleno mala cifra od 0.2 kW. DoЬijeni re-

. zultat znaa da (:е do gravitacionog kolapsa orblte Zemlje doCi kroz oko 10114 godina. Drugi uzroci, 
kao !to su perturbacije ostalih planeta Ш promene u unutrdnjosti Sunca, poremetiee orbltu na§e 
planetc mnogo pre- za "svega" 1010 godina. U slu~ju dvojnog pulsara PSR 1913+16 period 
revolucije sistema iznosi nekoliko ~va, i njegov raspad se mo!e oeekivati za priЬli!no 109 go
dina, 1to ovaj sistem dovodi u oЬlast u kojoj su moguca posmatranja promena izazvanih zra~jem 
gravitacionih talasa. Direktno posmatranje gravitacionih talasa јо§ uvek nije niko uspeo da ost
vari; umesto toga uo~vaju se gublci energije sistema, koje pripisujemo zraШju gravitacionih 
talasa. 
· · Pionirske poku§aje detektovanja gravitacionih talasa izveo је D!ozef VeЬer (Ј. Weber) 
u SAD, po<!etkom lezdesetih godina. Prijemnici gravitacionih talasa koje је koristio VeЬer, i mnogi 
stra!iva~ posle njega, bili su veliki aluminijumski cilindri, Upadni talas, frekvence reda 1 kНz, 
izazval:e mafe oscilacije oblika -koje se mogu detektovati. Efikasnost ovakvog sistema odredena 
је odnosnom: 

energija upadnog grav. talasa 

7Ј = svi ostali oblici energije 

U tipiёnom metalnom cilindru ovaj koli~ iznosi oko 10-м, sto se mo!e izra~ti iz jedna
ane (23), i ~ime se obja§njavaju strahovite teskol:e na koje se nailazi u poku§ajima detekcije gravi
tacionih talasa. Vrednost 7Ј mo!e se ne§to povel:ati hladenjem cilindara, ili kori!l:enjem tehnike 
super-provodnika. 

5. KOSMOLOGIJA 

VeCina predavanja iz kosmologije poanje obja!njavanjem tzv. OlЬersovog paradoksa. U 
stvari, ovaj paradoks је otkrio d'Seso ( de Chesaux) u dobli francuskc revolucije, а OlЬers ga је 
ponovo otkrio 1823. Paradoks је istQvremeno veoma zna~jan i veoma jednostavan; on pokazuje 
da naivni kosmolo§ki model, koji postulira beskonal!an Svemir Euklidske geometrije koji Ьesko
na~o traje, ne mo!e Ьiti ~- Кratko re(:eno, kada Ьi Svemir Ьiо takav, i kada Ьi gustina zvezda 
Ьila konstantna, iz svake sferne ljuske polupre~ od r do r + dr dolazila Ьi na Zemlju ista 
koli~ina energije u jedinici vremena. Po!to је u naivnom modelu Vasiona Ьeskonablh dimenzija, 
lako је zakljuati da Ьi i ukupna koli~ina energije koja Ьi stizala na Zemlju Ьila beskona~ 

Jasno је da Ьi u takvim uslovima nebo bilo beskona~no sjajno, i da Ьi razvoj !ivota Ьiо 
nemogul:. 

· Svima nam је dobro poznato da na Zemlji postoje !iva Ьiеа (koja ~ i istra!uju Kosmos), 
da nebo nije Ьeskona~o sjajno i da su nol:i veoma tamne, lto sve govori protiv naivnog kosmo
lolkog modela. Ubacivanje oЬlaka pra§ine u ovakav model nel:e moci da ga spase; mo!e se poka
zati da Ьi se pra!iina ubrzo zagrejala, i po<!ela da zraa kao zvezde. Resenje OlЬersovog paradoksa 
mo!e se potra!iti na nekoliko razliatih na~ina. Na primer, moguee је da Svemir postoji k{)na~o 
а ne beskonaёno dugo vreme, da sjaj zvezda opada sa daljinom bde nego lto verujemo, а moguee 
је da se delavaju i neki potpuno nepoznati procesi. 

Standardna kosmologija, zasnivana na modelu Velike eksplozije (Big Вang), pru!a mnoge 
moguenosti za resa':anje OlЬersovog paradoks~. Na ovo~ . mestu !eleo .ь~ da p~etim da .!е 
napredak kosmologiJe tesno povezan sa razvo)em astrofizike; bez_ realisn~ne tеоще evoluCIJe 
zvezda ne bismo mogli razumeti §ta su galaksije. Bez j~U~nih ideja о tome §ta su galaksije, ne mo!e 
Ьiti ni razvoja kosmologije. ZЬog toga !elim da vas podsetim na istorijsku debatu izmedu ameri~ 
astronoma Kertisa (Curtis) i Seplija (Shapley) о prirodl ,;spiralnih maglina", iz dwdesetih-go-

ј 
( 

1 
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dina (od pocetka XIX veka astronomi su prikupljali podatke о "maglieastim objektima" за зpiral
Щm g'ranama, koji зu uocavani u razlicitim d::lovima neba i cija је fizil::ka priroda Ьila nepoznata. 
Мno.s~o podataka prikup~~eno је ~ocetkom n~.eg veka, ka~ .su u ~AD p~oradili veliki teleskopi). 
Seplt Је s:natrao da poзtOJI samo Jedna galakstJa (ova u koJOJ se IШ nalazimo), а da su sve ostale 
spirale gasovite magline koje pripadaju Galaksiji. Kertis (kao Kant pre njega) је smatrao da su 
sve spirale zasebn-: galaksije Danas znamo da је istina negde na sredini, da vecina spirala zaiзta 
predstavlja zasebne galaksije, ali da u okvirima na§e galaksije postoje gasne magline. 

Statisti&e analize pokazuju da poзtoji oko deset blljada mШona galaksija dostupnih pos
matranjima pomocu najveCih postojecih opti&ih i radio teleskopa. One зu rasporedene u grupe 
razlil::ite veliCine; u oЬiastima prostora dovoljno velikih razmera (oko 100 mega-parseka) galaksije 
su rasp:>redene priЬii!no homogeno (1 parsek = 3,259 svetlosnih godina = 3,0832 х 101а km) 

U clanku "Kosmolo§ka razmatranja uz Op§tu teoriju relativnosti" (Kosmologische Betтach~ 
tungen zur allgemeinen Relativitlitstheorie), objavljenom 1917., AlЬert Ajn§tajn је u§ao u ,,niCiju 
zemlju", i primenio teoriju relativnosti na Vasionu kao celinu. U to doba Ajn§tajn је smatrao 
da је Svemir ispunjen zvezdama; dokazi о postojanju galaksija јо§ uvek nisu postojali. Uprkos 
tome, njegove tada§nje ideje imale su velikog uticaja na razvoj kosmologije. Predlofio је model 
Svomira zasnovan na tzv, kosmolo§kom principu. U ovom modelu, Svemir је ravnomerno ispu
njen materijom. Мо~е se definisati kosmolo§ko vreme t, tako da su lokalne osoblne Svemira, usred
njene ро dovoljno velikim oЬiastima, funkcija samo vremena. Posebno, gustina i temperatura 
materije, zakrivljenost prostora i metrika su iste u svim delovima Vasione, ali su funkcije vre-
mena t. · 

Pod takvim uslovima, komplikovane jednaCine polja teorije relativnosti se znatno upro§· 
eavaju, i njihovim re§avanjem mogu se izvesti zakljueci о zajedni&oj evoluciji materije i geo
metrije. Ako se ograniCimo na trenutke koji su dovoljno udaljeni od Velike eksploZije, jednaCine 
polja nат цор§tе nisu potrebne; sva izraeunavanja se mogu izvesti iz na izgled trivijalne klasicne 
aproksimacije. 

Ј Pre nego §to se upustimo u razmatranje tih jednaCina smatram da treba da steknemo neke 
as~~ id~je о ?Ьliku ,,homog;:nog" .. Svemira. Ovaj p<>jam ukljucuje samo prostor; prisustvo ma
teщe_ u SvemtrU omogucava nam da uved::mo kosmolo§ko vreme, i time se vremenska koordinata 
~ izvestat;t naCin izdvaja od prostornih (materija se menja, а za opisivanje tih promena potrebno 
Је uvodenJe vremena kao d·:>d·ltne koordinate svih dogadaja). Ovaj iskaz nije ·u suprotnosti sa 
principima specijalne teorije relativnosti. 

Princip ekvivalencije implicira da specijalna relativnost vdi u Ьilo kom dovoljno malom 
lokalnom inercijalnom sistemu, §to ostaje tacno i u prisustvu gravitacije. Efekti zakrivljenosti se 
manifeзtuju time lto је moguee definisati зpecijalne koordinatne sisteme vezane za komponente 
zakrivljenoзti i, u krajnjoj liniji, za raspodelu materije (po§to је materija ta koja i dovodi do po
ave zakrivljenosti). 

· Homogen prostor u dve dimenzije је oblcna зfera, tj. geometri/sko mesto зvih taCaka tro
dimenzionog prostora /Ща је daljina od centra fiksna. Drugi takav prostor је ravan: Ona se mou 
shvatiti kao з~e.cijalan slueaj lopte Ciji polupreCnik te~i Ьeskonacnosti. Primere homogenih pros:. 
tora predstavlJaJu takode i tzv; pseudosfere, koje su otkrili Gauз, Boljai i Lobaeevski. Nije moguce 
~?ns~з~ti се!~ pseudost'eru u oblcџom tro-dimenzionom proзtoru; mogu se konstrriisati samo 
DЈеш mali d~lovt. Pseudosfera se najlak§e mo~e zamisliti kao maseni blperboloid u prostoru ·Мin
koyskog, зa.!ednom vremenskom i dve prostome dimenzije (blperboloid је, gщЬо ·re~no poV!:I 
koJ~ se dobtJa rotacijom blperbole oko njene ose simetrije). Ona se pojavljuje kao ne.ogranieeno 
v~l.ika ~~§tna. Sve. opisane Cinjenice о pseudosferi mogu se lako uop§titi i na slueaj vi§e dimen
ZIJa. MoJt komentar1 se zasnivaju na intuitivnom poimanju geometrije ovih objekata. Geometrija 
pseudosfere . mo~e. зе . doblti menjajuci u svim formulama pozitivnu zakrivljenost obl~ne sfere, 
datu ~? 1/R~, u tstu vrednost за promenjenim znakom, .koja odgovara pseudosferi; ravan prostor 
(zakriv!Jenosn· nula) mo~e se shvatiti kao prelazni slueaj. 

, . . Ako- sva !zra~~vanja vr§imo u polarnim koordinatama na sferi, uo~icemo јо§ jednu iil
ter.esantnu oзobmu. Sv1 znamo da је oblm kruga dat izrazom: С= 2 1; т, gde је т polupreenik. 

. Na ~feri radijusa R analogna formula glasi: С= 2 1; R sin (т/R), gde је sa т oznacena du-
~~ putanJe raeunata "dШ sfere". Ovaj izraz znaci da је velicina с manja na lopti nego u slu
CaJU kruga u ravni; razvijajuCi u red nalazimo da је : 

С = 2 1;Т- _.!._ n ,.З ~ ;i1; (1 -К т•) 
3 R2 . 6 

Odвovшju61 formula n8 pseudosferi glasi 
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С = 2 1; R sinh (~) ~ 2 1; ( 1-4 тэ) т (26) 

Lako se vidi da, pri porastu radijusa, С raste ako је К < О, dok; u sJueaju К > О dosti~e neki 
maksimum .a zatim se vra61 u nulu. Prostori pozitivne zakrivljenosti su kompaktni (imaju konaenu 
povr§inu Ш zapreminu); u зuprotnom slueaju, kada је zakrivljenoзt jednaka nul/ ili manja od nje, 
prostori su beskonacni. Zakrivljenost kontroli!e broj "suзeda" date ta&e. Povrsi negativne za
krivljenosti imaju oblik sedla, ра, zahvaljujuCi tome, svaka taCka ima veci broj suseda nego §to 
Ьi imala pri nekoj drцgoj vrednosti zakrivljenosti. 

Bez obzira na vrednost К, homogeni prostori dimenzije n imaju tzv. grupu simetrije за 
n (п + 1)/2 parametara. (Grupe su matematiCki objekti koji se veoma mnogo koriste u fizici pri 
ispitivanjima simetrija razliCitih sistema. Defini!u зе kao skupovi elemenata koji imaju odredene 
osoblne. U kvantnoj teoriji polja se pokazuje da su simetrije elementarnih eestica i njihovih sku
pova povezane sa zakonima oddanja razli~itih fizi&ih velil::ina). Na primer, grupa simetrije pros
tora sa 2 dimenzije ima зvega З parametra, §to је jednako broju parametara pottebnom za ~pisi
vanje kretanja tela u ravni. 

U primeni na kosmologiju, na§a dosada§nja razmatranja znaee da ее nam, ako !ivimo u 
homogenom prostoru, Svemir izgledati isto u svim taCkama, ali i da Се (naravno, u srednjem) 
svi pravci Ьiti ravnopravni. Prostori maksimalne simetrije su takode i izotropni. AnaliZirajuCi 
metriku ovih prostora obleno se uvodi pretpostavka da se oni mogu doblti polazeCi od trodimen
zione sfere Ш pseudosfere, zakrivljenosti + 1 Ш -1, pomocu tzv. "skejlinga" za jedan faktor koji 
ne zavisi od vremena (,,skejling" - engleski "зcaling" - је ovde upotreЬijen u smislu konform• 
nog preзlikavanja: dimenzije proзtora se poveeavaju, ali njegov oЬlik ostaje isti). Takode је uobl
eajeno koristiti polarne koordinate, pri eemu зе za "pol" eesto uzima Zemlja. Ovo је moguee ura
diti po§to se u kosmolo§kim razmatranjima mogu potpuno zanemariti razliCita kretanja Zemlje, 
koja eesto prave velike proЬleme u drцgim oЬiastima astronomije. Као koordinata se eesto koristi 
i Ьezdimenzioni odnos у ... sin (т/R), Ш у = зinh (т/R); ~ ovde predstavlja· efekfivni radijus 
koji krцg na зferi mora imati, da Ьi mu oblm Ьiо jednak nekom unapred zadatom С. Pomoeu 
у i uobleajenih polarnih koordinata prostorna metrika se mo~e zadati u obliku: 

(ds)' = R• (t) { . (dy)l + у1 [(d 6)1 + вin1 6 (d ср)1]} 
. 1-ky• 

(27) 

k 
k = :1:: 1, О; К= R• (t) 

(pod "metrikom proзtora" podrazumeva se funkcija koja opisuje rastojanje izmedu dve bliske 
ta&e), pri eemu se k pojavljuje samo u radijalnom delu. U зlueaju k = О, doblja se Euklidov 
prostor. Efekti koje evolucija prostora i materije u njemu mo~e da unese u metriku, opisuju se 
faktorom R (t). U homogenim modelima ne de§avaju se pre!azi sa pozitivne na negativnu vrednost 
zakrivljenosti. Ako је k > О, Svemir је zatvoren, dok је u suprotnom slucaju otvoren. 

KoristeCi jednacinu geodezijske linije vidimo da се polouj neke galaksije, odreden koordi~ 
natama у, 6, ср, ostati stalan ako su odgo\'arajuee brzine jednake nuli. То znaCi da se .u kosmo
lo§kim modelima sve daJjine izmedu objekata menjaju srazmerno faktoru R (t). Posto Је ova ve
liCina rastuea funkcija vremena, sledi zakljuCak da se sve udaljenosti u Vasioni poveeavaju, ito 
se dobro slde за otkrieem Edvina НаЬiа (Е. НиЬЫе) iz 1929. PosmatrajuCi galaksije teleskopom 
otvora 100 inea sa opservatorije Mt. Wilson iz Kalifornije, НаЫ је ustanovio da se galaksije uda
ljavaju jedne· od drugih, i da brzina udaljavanja raste sa udaljeno§eu. Njegova posmatranja Ьila 
su zasnovana na merenju pomeranja ka crvenom linija u spektrima galaksija. U homogenom Sve
miru, jednaCina (27) mora se dopuniti dodavanjem vremenskog dela: 

(d ~)1 = (dt)l- R• (t) { (dy)' + у2 [(d 6)1 + r1 вin2 6 ( cp)l]} (28) 
.· 1-ky• 

Ako Ьi Ьilo R (t) - const. i k = О, dоЬШ Ьi prostor Мinkovskog u polarnim koor~~ zai 
mislimo da је neka galaksija u dalekoj pro§losti u trenutku t = t1 emitovala svetlosш signa!, k
Zemlji. Signal {:е Ьiti primljen u trenutku t = ta, а neka daljina galaksije od Zemlje iznosi у. Jeda 
nostavnosti radi; pretpostaviCem.o da је dШ linije kojom se svetlosni zrak prostire za Zemji-
d 6 -= d ср • О. U tom slui!aju Ьiее i d ~ = 01 а to znaCi: · · 
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1 1 
R (t) dt = V 1 - ky2 dy (29) 

OVa jednaana se mo!e integraliti, lto daje: 

tsdt () dx 

l R (t) =! '\IТ"""-kxB (30) 

Zamislimo da se drugi signal po§alje ii trenutku t = tJ. : + т. i primi u trenutku t = tв + т· 
Analogno prethodnom sluaju vdice relacije: 

ta+T' dt о dx '• dt 
I -=Ј =J-..:.:..:..._-

l+тR(t) yV1-kx1 >' R(t) 
(31) 

Oduzimanjem dolazimo do izraza: 

т• т ш 1 1 R (t1) 

. R (ta) = R(t1) Т' = Т R (ts) 
(32) 

Poslednja iednai!ina znaa da је prvobltna frekvenca svetlosti (tj. frekvenca svetlosti u trenutku 
kada је ona napustila galaksijui krenula ka Zemlji) promenjena za faktor R (t1)/R (ta). U sluaju 
malih udaljenosti, jednaana (32) mo!e se transformisati u oЬlik: 

· Т' v R (tв) R' (t1) · · d - = - = (1 + z) = --= 1 + ~- (ta - t1) = 1 + Н - (ЗЗ) 
Т v' R (t1) R (t1) · с 

to predstavlja HaЬlov zakon srazmernosti izmel!u pomeranja spelc!tralnih linija ka crvenom (oz
~o sa z) i udaljenosti galalciije d. Veliana ozna~na sa Н nosi naziv HaЬlova konstanta. Ona, 
mel!utim, nije nikakva konstanta, vec је funkcija kosmololkog vremena t (misli se na vreme pro
teklo od tzv. Velike eksplozije). Naravno, morali Ьi ~kati milionima godina da Ьi uoali bilo kakve 
~romene u vrednosti Н. Ima poku§aja da se promene vrednosti HaЬlove konstante detektuju ana
~ spektara jako udal!enih galaksija. Sada§nja vrednost Н је predmet !uenih diskusija u kru
JOV1ma astronoma i fizil!ara koji se bave kosmologijom. Najverovatnije је da Н iznosi Ш oko 55 km 
s-1 Мрс-1, Ш oko 100 km s-lMpc-1. 

~oznavanje vrednosti HaЬlove konstante omogueava nam da procenimo starost Vasione. 
Kada Ь1 Н zaista bilo nepromenljivo, mogao Ьi se izvesti zakljuak da su sve galaksije Ьile u istoj 
taai Ц-1 go~_pre danainje epohe, lto Ьi znaalo da је Vasiona stara 1Q-20 х 109 ~odina. 
~el!u~, ~lJe se mel!usobno privla~; to znal:!i da је vrednost Н Ьila veea u prollosn, а sa
ffilm. t1m Ьila i.e veea i brzina ekspanzije Vasione. Moze se zakljul:!iti da н-1 predstavlja gornju 
gran1cu starosn Vasione, osim ako se jednal:!ine gravitacionog polja ne promene uvol!enjem kos
~ol~lke ~onst:mt~. Ako se uputimo preterano daleko u pro§lost doCi eemo do epohe kada galak
~)e JOI ms~_bile nastale iz tople plazme koja је ispunjavala Svemir. Vidimo da se u modelu Ve
~ eksplOZlJ~, u okvini. koga su sve na§a razmatranja о kosmologiji, uglavnom te!i ka odrel!vanju 
oblika funkci)e R (t). . 

Pored HaЬlove konstante, vdnu karakteristiku §irenja Vasione predstavlja tzv. parametar uspo
renja.pva veliana se definile kao q=- ЙR/(R)B, pri ~mu su tal:!kicama oznal:!eni vremenskiizvodi 
funltCIJ~ R (t). Vrednost parametra q moze se, u principu, odrediti posmatranjem veoma dalekih 
~~~~· Na Zalost, ova posmatranja nisu nezavisna od teorije, vec se pri njihovoj obradi moraju 
konsnti postojeee teorije о evoluciji galaksija. S obzirom na l:!injenicu da ·galaktil:!ka evolucija traje 
vee oko _1010 godina, а da se posmatranja vr§e svega oko 70 godina, jasno је da su odrel!ivanja 
vre~ostt q skopana sa nizom proЬiema. Smatra se da najverovatnija vrednost q iznosi izmedu 
0,11 0,6. Ak_o је q veoma veliko, brzina udaljavanja galaksija se naglo smanjuje; to znaa da _su 
ВС: ~ proПosn kretale br!e. Pomeranje ka crvenom linija u njihovim spektrima ее, u tom slua)u, 
b1t1 veCe od onoga koje se o/!ekuje na osnovu НaЬlovog zakona. Drugim rel:!ima, galaksije koje 
su veoma daleko trebalo Ьi da budu sjajnije nego ito ·se to ol!ekuje ро modelu Velike eksplozije. 

· Vrednost parametra q mou se povezati sa raspodelom materije u Vasioni. Pretpostavieu 
da ~ја koja ispunjava Svemir nета pritisak (sto је moguce ul:!initi ako је intenzitet prisutnih 
zrКenJ~ zanemarljiv) ali da јој је gustina neka funkcija vremena р (t). U takVom sluaju mogu 
da napi§em jednaane gravitacionog polja, ali za njihovo rebvanje moram da primenim tenzorski 
ral:!un. Umesto toga pokulaeu da proЬiem relim koristeCi klasienu, Njutnovu mehaniku. Recimo 
unapred da ее se ova proba pokazati uspeinom. · . · . ··. 
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Zamislite sferu polupreCnika r = R _(t) у, malog u od~osu na R. Р~ klasienoj. me~ci, 
aila ltojom ova sfera deluje na neku galaksi1~ mase m, postavlJ~nu na pon:sшu sfer~, 1s_ta )е kao 
sila ltojom. Ьi na tu galaksiju de!civ~ mateщalna tal:!ka х mase )ednake mas1 sfere kora Ь1 se nala
zila u njenom centru. То znaa da Је: 

GmM 
та=---. rэ 

4 n Gm р (t),З 4nGpr 

з 

Ubrzanje se mo!e izraQтati iz R (t). Konaw jednaana koja se doblja glasi: 

а = ·;. =R(t)Y Ш R (t) = 
4 nЗG Р R (t) 

Poslednja jednal:!ina se mok prepisati u obliku: 

8nGp _ ___ Р_ 
2q = 

на pcnt 

gde је 

. з на 1о-19( н ) 8 
pcrit = 8 n G = 1·1 · 75 km/(s · Мрс) СШ8 

Као sto smo ol:!ekivali, usporenje raste sa porastom gustine materije. 

Jednaana (35) dovodi do: 

(R)B + кс• . = 8 ~ G р RB 

to se mo!e doЬiti i direktno iz jedna&a polja. Iz jedna&e (З7) sledi: 

ксl 
2q-1 = R•н• 

(З4) 

(З5) 

(36) 

(З7) 

(38) 

Iz ovog izraza mo!e se izvesti koristan zakljuak: zakrivlj_enos! (koju ~pisuje velii!ina k? ima isti 
znak kao i (2 q- 1). Odavde dalje sledi da q > 0,5 znaa da Је ~ve~ zatvore':l• ~ok Је u sup-: 
rotnom slul:!aju otvoren, sto pokazuje da је eksperime!ltalno odrel!ivanJe vrednosn q IZUZCtno zna~ 
ajno za utvrl!ivanje daljeg toka evolucije Svemira. -

Danas se smatra da donja granica moguCih vrednosti q iznosi oko 0,014 ~IJ?-enimo, kl;Шo
ziteta radi da su na skup§tini Medunarodne astronomske unije oc_ldanoj 1_982. Cltlrane М 1 ne .. 
gativne vr~dnosti q). Ovaj rezultat nije dovoljno ma1i da ,,zatvon" Svem1r, а ,sa ~ d~ane, 
manji је od procena q zasnovanih na НaЬlovom zakonu. Jedna -~ogu~ost ~ releщe,ove 1 ~е 
Ьila Ьi da se predpostavi da postoji "tamna materija" - maten)a u VIdu ob)ekata ko)e .posto)~ca 
posmatral:!ka tehnika nije u stanju da detektu~7• а а је Ьi . Pr!S~~o dovelo ~о poveCan)a ~stine 
Vasione i njenog ,_.zatvaranja" • . Tamna maten)a mogla Ь1 b1t1 p~u~ "';! Vld~ m~dugalaktil:!kog 
vodonika, masivnih neutrina, kolapsiralih ohladenih zvezda ••• Deћmnvш zaklJua:i о ovom prob
lemu jol uvek nisu doneti. 

• Jedna&e (35) i (З7) va!e samo za J?ralin'!• tj. ~teriju ~z pritiska. Medu~~' u ~om 
Svemiru bilo је prisutno i zral:!enje, ра s<: Jedna&e polJ~ mora)u don~e. promemtl kako Ь1 se 
i pritisak р uzeo u obzir. Mok se pokazan da se umesto 1zraza (35) doblJa. 

.. 4 n G ( +з р ) R R=--3- р ~ (39) 

Oblik jednШne (З7) se ne menja. Zakon oddanja energije za materiju ima oblik: · 

d p.RI 
dR (pRB) --З ---;;t" . (40) 
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Za pralin~ је f =О i р =. const/R3, dok ~е u sluЬ!ju zrarenja, р == u с'А/3 i р = const/R4. 
• Pn ~-vr~dnostuna ~> ito zna~1 ubrzo posle poretka §irenja Vasione, odlu<!ujuCi uticaj 

n:a DJenu ev~luaJu 1~ ~arenJe. ро _preok~eta dolazi tek pos~e t = 10' godina., Ako se ograni
amo na per10d domшaaJe materiJe, Jedna~шa (37) mo!e se taeno integrisati, §to dovodi do sle
d~g tzv. parametarskqg re§enja (Н1 i tJ.t oznaЬ!vaju vrednosti ovih parametara, u trenutku t = to 
kuJ1 odgovara sada§njosti): · · 

qo 
R (t) = Ro (1 - cos 6) 

2qcr-1 . (41) 

1 
t = Но tJo 2( qo -1)-Зf2 (6- sin 6) 

~оЬ~ smo jedna&e krive poznate pod nazivom cikloida. Za male vrednosti t one se mogu· na-
pщtt u. obliku: · ·: · · ·· 

qo 63 
t = - (2 qo- 1)-З/2-

Но 6 

R ,= с~о t )'ls 
Svem!r ее do~~Ci ~imaln~ v~li<!inu (misli se na premik) za 6 = rr/2, а zatim (;е poreti da se 
skuplJa. "Veliki lom , !to Ь1 bila faza suprotna velikom prasku, desiee se za: 

2rr t= ___ =-.;__ 

Но (2 q - 1)3/2 
= 2 е;,. 

Ako ~ -+ O,S, vidi ве _da tm -+ !XI, i prelazimo u slu<!aj otvorenog Svemira. U suprotnom slu~ju 
kada Је q < o,s, vd1ee formule: 

R (t) = Ro tJo (cos h ф - 1) 
1-2qo 

1 . 
t = Но qo (1- 2qo)-8JI (sinh Ф-~ ф) (42) 

lcoje ве pona§aju na isti na& za male vrednosti t, ali opisuju Ьeskona~no §irenj~. Ako је prisutno 
zra~je, pona§anje veli&e R pri malim vrednostima t imaee oblik: R=const.'\lt. Pri bilo kakvim 
uslo'!liDa,, r~? је predpos~viti da је ~ol!lcija Vas~one tekla uz minimalan porast entropije, 
kao 1 da ЈС J)r1 SVlm vrednostuna t Svenur Ь10 u StailJU· termodinami&e ravnote~e. Uz ovakve 
pol!etne stavove, mои se pokazati da se temperatura Vasione menjala ро zakonu: Т= 1010 к. 
~~.Simbol t u ovoj formuli oznaЬ!va vreme proteldo od poretne eksplozije, mereno ц .se-

Danas se _smatra? u okvirima teorije _Yelike e~spl~~je, da је razvoj Vasione otpo~eo u tre
nutlcu t = О, pn usloVlma beskonamo velike gusttne 1 temperature. Pitanja u stilu: Sta је 
bilo pre Ve!ike eksplozije?", u ~njoj fizici nemaju smisla, po§to vdenje s~ prirocfuљ za
lco~ (kako ih danas znamo) prestaJe u trenutku t =О. Predpostavka о beskona<!noj temperaturi 
lcoJu smo uveli је posledica na§eg nedovoljnog poznavanja proЬlema. Takode, pitanje је - mogu li 
se _zako~ f~ i astrofizike, koji su utvrdeni_i provereni u jednom odredenom domenu parametara, 
pnmenJivatt na_ tako ekstremne uslove kakv1 su vladali u pol!etnom trenutlcu, а о kojima se niita 
ne mou saznatt eksperimentalno. Kako god da је otpol!eo razvoj Vasione, posle nekoliko sekundi 
је njen polupremik iznosio oko 1 svetlosnu godinu, а temperatura 101о:...... 10' К. 
. ~od ·~ us!ovima. int~akcijama protona. i neu~~na n~taju joni. vodonika, helijuma 
1 .tragoVI deuteriJ~ 1. drugih te!ih elemenata. Zattm ро&Је per10d bladenJa. Posle milion go
dina temperatura IZnOSI svega 4000 К, i dolazi do litvaranja atoma vodonika; istovremeno gustina 
~је zra~ja postajc manja od gustine energije materijc. Мaterija postaje providna za zra
/!enJe, Ро predvidanjiщa teorije, fotoni iz kojih se ,sastojal~ ovo zra~je vidljivi вu i danas, ali 
su u meduvrem~u pretrpcili crveno pomeranje od z = 1000. Usled toga, njihova talsria d\Wria 
odgovara zra~Ju crnog tela sa temperaturom od oko Т = 2, 7 К, ito ве izvanredno aldc sa pos
ma~m yredno§eu temperaturc tzv. pozadinakog zral!enja. . Gustina energije pozdainskog ·zra
~ja IZnOSI oko 4,40 х 1Q-84 g cm-8, dok је litednja gustina materije u Svemiru oko 1o-t• g ст-а, 
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Sva posmatranja pokazuju d~ је poza~sko zra~enje iz~tro~no (in~enzitetoo ne z.avisi od 

pravca posmatranja). Potpunosti rad1, p~mernmo da su ~o~ene 1 роЈа~е amzotropiJe;_al•. ~а о~е 
iznose svega oko 10-s intenziteta zra~en)a. Na osnovu oV'lh posmatranJa mo!e se zakl)ucrti da )е 
rani Svemir Ьiо veoma Ъomogen (da nije, zra~enje Ьi se u razlicitim ta~ama rasejavalo na raz-
li~ite na&e, ра ne Ьi Ьilo ni posmatrane iz?tropije). оо • • • 

Ovaj iskaz nas dovodi do nekih goru~1h pr~Ьiema sa~remene ,kosmologtJ~- Рrшс1р ~kv1: 
valencije kde da se dva tela ne mogu kretan relattv.t?-om brzшom vecom о~ brzшe sv~ostt, ~11 
samo ako se nalaze u istom lok~lnom referentnom s1stemu. 0.1 ne. ka~e ш§tа о kretaщu dveJu 
proizvoljnih galaksija k<>je s: ~aze 1?-а medus?bnoj ud:Ujeno:;~ uporedlj_ivoj s~ R (!). Mofe se 
pokazati da u zatvorenom Svemiru brzшa kretaщa us\ed ekspэ.nzt)e tzv. a~npo~a IZnos1 n dR(dt := 
= n HR; za male vrednosti t ova velicrna raste ka:> 1/vt". Od1vd~ s\ed1 da Је u pol!etku i1ren1a 
Svcmira, za t = О, brzin:. sirenja iznosila v = !XI, а da је zatim brzo opadala. . 

Ovakav na~in menjanja brzine .fuenja u toku vreme.na potp_uno onemogueava kontal_tt 
medu razlШtim delovima Vasione. Kako је onda moguce da ЈС Svemtr homog~n? Kako to da ЈС 
gustina materije u svim ta~ama ista? Resenja ovih i ј о§ nekih sli<!nih proЬiema (np~- kako ~о 
da је srednja gustina materije fant~ti~~o bliska ~riti~щ~j guэti~i) ~anas se t_ra1e u_?kvшma ~ovih 
teorija. U njima se, na po~tku §1ren1a, evoluctJa Vas1~n:: _opiSUJe nэ. na~~e koJ1 od~~ara~u .od 
teorije Velike eksplozije (tzv. infla~ioJ?-i. mod~Ч- Pr~Ьiem1 k?Je ~ s!Пo p~m~nuli su, u ~~шmа. ш~
cionog modela, re§eni ali su se poJaVI\1 mnog1 n':>VI. Prv.:>bltnl шflа~ю~1 mo~el, kOJl Је dattr~.IZ 
1981., zamenjen је novim, ali on nailazi na proЫeme vez1ne za ОЬЈа§щаvаще nastanka.giL\aks1Ja. 
lstra!ivanja se nastavljaju. · оо • • • • • • • • 

Materija је u Vaзioni rasporedena u grupa~a g~l~SIJa, §to se v1d1_ u p.:>)avt. zalшvl)enostt. 
U unutra§njosti pojedina<!nih grupa kosmolosko §treщe )е uspore~o. Slika Sve=~ kao _balona 
koji se §iri, koju smo koristili u na§em izlaganju, .~ora da pokazu)~_loka1ne ~epraVIlno~.tt. Gra
vitacioni kolaps zvezde u cmu rupu mo~e s: shvatttt kao lok:Una variJanta "velikog loma . . . 

Kosmi~o §irenje treba shvatiti kao op§tu osobinu Vasione, u razmerama medu-galakttadh 
daljina, а ne u okv~~ pojedina<!nih_galaksija i~i ~lan:tar~ih sis~ema. U granicama jedne galaksije 
svi fenomeni se odVIJЗJU skoro bez ikalcvog uttca)a strenJa Vasюne. . 

Каdа god pogledamo u ncbo vidimo sve d:Uje. i dalje ga\aksije. '(i~? ih о~= kalcve . 
su Ьile u proSlosti. Na§a posmatranja sc odnose na )edan trenutak u 1stoщ1 Svemira. P_?s~t
rajuci objekte sa rastucim vrednostima z, najpre ih vidimo kako.se ud:Ujavaju od nas! а dа\Јше ~1_11 
iznose zc/H. Pri daljem porastu vrednosti z sve ~~е se priЬliZavamo tre_nutku _Yellke eksploZIJI 
i periodu kada је radius Svemira Ьiо mnogo man11 nego danas. Kada Ь1 mogli ~ posmatramo 
objekte sa z = !XI videli Ьi i trenutak pol!etka iirenja. Na Ьlost, dostupna nam Је samo . оЬ\а~t 
do z = 1000 • na toj vrednosti z vidimo pozadinsko zral!enie. Za pro§irenje opsega posmatraщa 
Ьili bi nam ~otrebni neutrini danas nemerljivo male .energije. 

6. IZA RELATIVNOSTI 

Op§ta teorija relativnosti se pokazala tako uspe§nom da ј~ Ajn§ta1n ~brzo ро~ ~а pri
prema sledeci korak - objedinjavanje gravitacije i clektr?~ag~ettzm~- u Jedinstvenu teonJU. Na 
~a\ost, njegovi poku§aji nisu uspeli. Tek neda~no, zahval)щuc~ rad?VI~~ S. Gle~~ua, f'.· Salama 
1 S. VajnЬerga (S. Glasho_w, А. Salam~ S. Wtn.~erg), 1:Ш.d~na )е оЬЈе~шЈеnа tеОЏЈа koJa us~o 
opisuje elektromagnetne 1 tzv. slabe шterak:CIJe. Deflmttvna eksper1m~ntalna P,Otvrda ~)ihove 
teorije data је 1983. kada su otkrivene ~stice koje prenose elektro-slabu шterakc1JU. Теоще gra
vitacije mogu se grubo klasifikovati na sledeCi na~in: 

I) Nerelativistilke teorije kao ito је Njutnova teorija gravitacije i njena kasnija uopltenja. 
Ovaj pravac istrdivanja је danas prakti<!no potpuno zanemaren. . 

11) Teorije sa nesimetrilnim metrilkim tenzor~m. U о~ te~~jam~ --:- ugao IZmedu vek
tora а i Ь nije isti kao izmedu ~ektora Ь 1 а. R~!ika zav1~~ od Ја~ше ~lektro-~et
nog polja. Ajn§tajn је primenJ1Vao ovakve teoriJe u sVOJ1m posledn,1m poku§aJIIDa, 
ali su danas i one zanemarene. 

III) Teleparalelizam. Ovo је nov pristup pro~le!Пu, u _kome paraleln~_pomeranje ~е ro
tira velctor vec ga pomera. Umesto · zakrivlJen?mtl uvod1 se tor~1~a. Као §to ЈС ~
krivljenost ,,rotacija jedini<!ne p:>vr§ine", to~Zija se mo~e shvatttt. k~o "p~~er~JC 
jedini<!ne povr§ine". Teleparalelizam danas 1ma s\edbenika, а kor1stю ga )С 1 A)n
§tajn. 
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IV) Teorije и vi!e dimenzija. Vec tridesetih godina Kaluza i Юајn (Кlein) su prodlo!ili 
teoriju gravitacije u pet dimenzija, koja је pos!Шila kao polazna osnova za mnoge 
teoretiwske radove. Danas је ovakav pristup istrdivanju poznat pod nazivom "di
menziona redukcija". Osnovna predpostavka teorija u vise dimenzija је da pored 
uoblQ1j~ne tri prostorne dimenzije postoje dodatne, tako da prostor-vreme mo!e 
u njim'l imati Qlk i 11 dimenzija. 

Medutim, p:ta i sve ostale dodatne dimenzije su do3ta ёudne, po§to se inace ne Ьi razli
kovale od ostalih. Kaluza i Klajn su smatrali da је prostor-vreme sliean cilindru u kome su cetiri 
uoblQ1jen~ dimenzije upravljene ро du!ini cilindra, а peta dut oblma osnove. Pokazuje se da је 
oЬim osnove veOill'l mili- reda v.:licine Plankove du!ine L = VhG/c3 "'1о-за ст. Usled toga 
i ne mo!emo da ud:mo u p~tu dimenziju. Interesa.ntno је da. је Plankova du!ina jednaka Komp
tonovoj du!ini i Svardildovom radijusu iste mase М = v' ch/G = lQ- 6 g. 

Opisani izbor geometrije prostor-vremena mo!e ве motivisati sledecim razlozima. Ma
terijalna taCka ima komponentu impuls'!l. du! svake dimenzije prostor-vremena; vremenska kom
ponenta odgovara klasicnoj energiji cestice. Ako !ivimo u pet dimenzija, znaci da postoji i .kom
ponenta impдsa. koja opisuje stanje kretanja eestice u toj dimenziji. ldeja Кlajna i Kaluze је da 
tu kompon:ntu treba int~rpretirati k'lO naelektrisшje eestice. Kvantna priroda naelektrisanja 
s: ond1 mo!e lako o:,jasniti time §to oЬim osnove ranije pomenutog cilindra irna diskretne vred
nosti. То је kvantno-m::ha'.liCki efekat. 

Svak~ kvantna . c~tica, koja је ogranieena na konaenu zapreminu, ima strogo odredene 
moguee nасше kretanJa. Ak·J predpostavimo d!l. p:ta dimenzija zaista ima oЬlik cilindra, kao ito 
~mo r~nije opi~ali~ mo!emo. da uvedemo takav nacin opisivanja prostor-vremena u Ajnitajnove 
JednaCine grav1tacюnog p;,IJa. Dobleemo komponente gravitacionog polja i u petoj dimenziji, 
koje {;е zavisiti od stanja kretanja eestice du! p:te dimenzije, tj. od njihovog naelektrisanja. Kom
ponente. gravi~a:ionog polja. u I?:toj dime~iji mogu se shvatiti ka:~ komponente elelctro-magnet
n?g polJ.a. VeЩ<i uspeh КlaJna 1 Kaluze Ью Је u tome §to su uspeli da poblu da se dejstvo u pet 
dtmenzt)a, nap1sano kao dejstvo u oblcne cetiri plus d:jstvo u petoj dimenziji, raspada na stan
dardne izraze za dejstvo u Ajn§tajnovoj teoriji gravitacije i elektrodinamici. Teorija ima osoblne 
koje Ьi vredelo razvijati, ali su, isto tako, poznate i mnoge lo§~ sttane. 

Na primer, za opisivanje slabih i ostalih negravitacionih interakcija potrebno је uvodenje 
dodatnih dimenzija. Nema niceg katastrofalnog u uvodenju mnostva.dimenzija; danas se eesto 
pominj~ broj od sedam ,,novih" dimenzija, p:>sto se u takvim teorijama pojavljuje niz interesant
nih pokla~anja izmedu predvidanja teorije i posmatranja. MatematiCki formalizam је podjednako 
~е!~ ka.o 1 u, stan~ardno~ Ajn§tajn.ovom I?r~stupu. ~~ta dimenzija Ьi se eksperimentalno mogla 
1sp1nvan konseeщem eesttca dovol)no velikih energtJa. Na !alost, potrebne vrednosti energija 
su mnogo vete od moguenosti postojecih akceleratora, ukljuёujuCi i naiu galaksiju. 

Crte!e u ovoj puЬlikaciji uradili su Т. FaЬede (Т. FaЬerge) i .Z. Boiksader (G. Boixadeт), na 
eemu im se srdaeno zahvaljujem. 

AN ELEМENТARY COURSE ON GENERAL RELATIVITY 

Тhls is а translation iilto serbocroat of the CERN yellow repot't 83-00. 
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НОВОСТИ И БЕЛЕШКЕ 

ИМА ЛИ СЈIОБОДНИХ :КВАРКОВА? 

У екЈаПеримеи'11ИМа ооа рах:ејаљем 
м.ла-зева е.пе«ТРQ~На на ~ вр
шеним Ше3iЦеее'11ИХ rодива у лабора
торији SLAC у Калифорнији, утвр
ђено је да iiJPO'l'C)'НIИ IIOtCY .просте ч-а
стице. С~ци цротона (к.аоо:ије Јг 
~овљеRО \ЦЗ они постоје и у 
друiИМ тешКIИIМ честицама, тзв. хад

ронима) хо]1и оу тада 0'11КIРИВВВИ. до
били су назив кваркови. Њихово по
стојење је де!НЗС ОПIШТе прих.ваћено, 
и iПОСТО]и теорија (rк;вatR'l'IИa хромо
динамика) :која добро оnисује фено
мене у IIIOjюfa учесmују хва,рхови. 

Ме~, за ооварiЮВе је везана и 
једна, на први поглед !Не.поrичиа чи
љеница. Они tНИIЩЦЗ, :НИ у једној ла
бораrrоријц 1ВНС1У !ВИђени у слобод
ном стаљу. Је~о :познато стање 
кваркова је оно у коме су везани ја
КIИ'М сипаtМа у ytiiY'11paiШЬOC'l'IИ :хадро

Еm. 

Попrrо у ФИЗИЦИ елементарних 
честица не nост<>]iи никакав захоп 
који би забра:њивао постојаље спо
)Одиих кваркова, када rод постане до

ступан неки нов а:кцелератор са ве

пшmм еверiЩјема, IНВуч!ВИЦИ пQIКУ
шавају да их пронађ-у. на,ј:оовији та
:квв псжуша~ извршила је rрупа 
UA2 !ИЗ . CERN-a, на а:кце.ператору 
SPS. У овој машини протона и анти
сударају снопови протона и аН'l'И
nротона, при чetmy . оваЈК1И сноп има 
енерmју од 270 GeV, Е1rопери.меtНТИ 
еу аршени 1982, али прво саОtШПТе
ље о аиапизи податааm је објављено 
тек маtрТа ове I'()IДЈИВе. Тражеви r:y 
кваркови са вае.пе!t'фИ'Сањима 1/3 и 
2/3 нае.пектрисаља епек'фОtНа (раз
Јюмљеио вае.пеЈt'ТРИСање је једна од 
основних особнва :к:варкова). Екаlе
риментаm~И "знав:" постојаља <:Јl'Обо
,ЈЏ~ИХ :к:варкова за ко)им се траl'ал<>, 
би.ло је појављиваље честицэ које 
изазивају 81ЮЈf8ЈЖН0 :малу јон:и.эацију 
средине у деrепорима. И ако је а
наЈЈIИЗИРВНО векоmаrо десе1'IИН8, од

нооно некотпю СТО'l'IИНа ~ до
гађаја (nocroja.na су .цаа критерију
ма :по вюР~ма су доrађаји ана:mtЗИра
ии) вије нађен 1НИ један који би се 
:моrао приписати проласку слободног 

·парка Кроз Јrnструмеит·е. · 
на освову rora израчуна'rа је ro

piьa - 't'lpaВИ1ta веровмmоће С'1'1В8ЈР8ЉЗ 

слободних аар:в::ова у суд-арима :про
тона и .аитицротона. · Уз пре'11П'ОС'l"В- · 
ку да еу ~Масе llm8PJro&a vале, .нас

таје 2,8.10-6 ~КIВЭ.ркова нае.пекрисања 
1/3 IIl'PИ отвараљу једне чесотце на
елект.риоања 1. За 1ШIItPКOtВe наелек
'l'l»fСШЬ8 2/3 ова rpamщa је нешто 
већа п 'ИЗН010И 5,6.1о-• 

Овај реэуЈ1'1'811' би моrао iЦа буде 
значајан эа XOOМOJiomjy, H&~We, 
смшrра се 1Д8 ~е Овемир у једној e
'NIIПИ своr tраэвоја представљао ме
шавину ;еаркова 1И Ј11аХ!ИХ честица. 

На одређеној IВРеднОС'm теипературе 
!КВаркови су формирали везана ста
н"а, чиме <:у настале данапrње теш

ке честице. Резултат rрупе UA2 
MorВIO би IПOМomt у мчнијеы о.,цређи
.вању те 'l'EIИПE!Pa'l")"Pe. 

CERN-EP/85-42 28. lblatpll' 1985. 

в. ч. 

MRKI PA'l'ULJAK 

Veoma slab objekat LНS 2924, koji 
se nalazi svega 28 svetlosnih godina 
daleko od nas, mozda predstavlja pr
vog predstavnika klase »mrkih patu
ljakac-gasovitih lopti veliCine planeta, 
iЩе gravitaciono s&Zimanje pl'UZa do
voljno toplote da ga l:ini jedva vidlji
vi.m ali l:ija је masa nedovoljno velika 
da Ы se odvijale termonuklearne re
akcije. Maksimum zral:enja mrkog pa
tuljka se ol:ekuje u infracrvenom de
lu spektra, а i!to је upravo u slucaju 
LНS 2924 na~eno. LНS 2924 је naj
bladnije i najmanje sjajno telo koje 
smo do sada uspeli da zapazimo van 
Sunl:evog sistema. Temperatura mu је 
svega oko 1950 К. 

Otkrice takve vrste tela mo!e po
moci u tra!enju odgovora na pitanje 
da li се se vasiona vel:no i!iriti. Naime, 
ako se na~e da је gustina materlje 
veca no i!to danas sledi iz ukupne ma
se sjajnih objekata, i to veea u do
voljnoj meri da zaustavi §irenje vasi
onl, hipoteza о vel:nom i!irenju се Ьiti 
odbal:ena. МоМа mrld patuljci znatno 
doprinose ukupnoj masi. 

Prema Scientific American, 
juli 1984. 

Ј. MiloQ,.adcw-Tunn 
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.. - --.. GALAKTICКI DIPOL 

Vesto kombinujul:i' teleskope ti VLA 
jedna grupa ameri~kih ·~trenika je -us· · 
pela da otkrije postojanje velikog vla· 
kna koje izlazi iz Sag А, radio sjajnog 

_ sl<Y!enog objekta u sredi§tu na§e Ga· 
laksije .. !Polarizacija tog vlakna је ta· 
kva da ukazuje na postojanje dipol· 
nog magnet;nog polja Galaksije, Veoma 
је verovatno da је i ono sli~nog ро· 
rekla kao i magnetni dipoЏ zvezda i 
planeta. Budu~a istraiivanja treba da 
poka.Zu da li takvu osoblnu imaju i 

· druge galaksije, 

Prema Sclentific American, 
oktobar 1984, 

NOVI POGLED NA EVOLUCIJU 
GALAКSIJA 

Dr Stanislav f>orgovski, diplomll·a
ni student astrofizike Beogradskog u
niverziteta, koji је nedaVпo doktorlrao 
na Univerzitetu u Berkliju, Kalifor
nija, pruiio је na poslednjem sastan· 
ku Ameri~kog astronomskog drustva 
posmatra~ku podrsku hipotezi о, po
stepenom stvaranju zvezda u galaksi
jama. Izgleda da se u prvoj milijardi 
godina postojanja galaksija samo polo
vina gasa i prasine .kondenzuje u zve
zde. PribliZno polovina preostalog ma· 
terijala se kondenzuje u zvezde tokom 
milijarde godina, jatim polovinu opet 
u slede~oj, itd. Stanislav f>orgovski i 
njegov rukovodilac Hajron Spinard su 
spektroskopski izu~ili najdalju dosad 
poznatu galaksiju, koju su · oni i ot
krili, kao i 1:2 drugih veoma dalc::kih 
dZinovskih elipti~nih galaksija. Njlli.ov 
nalaz је da ovi sistemi, na granici vid
ljivog svemira, sadde zvezde kojc su 
plave i stoga mlade. 

Prema Sky and Telescope, 
june 1985 

Ј. Milogradov-Turin 

. . . . . . 

: Slika na IV. stt'IЭ.Ili korica: 

NAJSJAJNIJI KVAZAR 

Objekat · sa oznakom S5 0014+81 u 
· -- severnom delu sazveMa Gefej је naj

sjajniji do sada otkriveni kvazar. Nje
gov crveni pomak iznosi z = 3,4, §to 
zna~i da su njegove linije u spekt11l 
pomerene ka duiim talasima za ~ak 
34ђ% u odnosu na laboratorijske vred
nostil Na primer, jaka L IX linija a
tQmskog vodonika, koja se normaiнo 
naiazi u dalekom uitraijuЬi~astom delu 
spektra, na 122 nm, primeeena је kod 
ovog kvazara u vidljivoj zelenoj ob
lasti, na 535 nm. 

Veliki crveni pomak podrazume\'a i 
veliku udaijenost izvora. Odgovarajuca 
radijalna brzina udaljavanja iznosi 
90% brzine svetlosti, а rastojanje na 
osnovu HaЬlovog zakona (uzimaзuci 
za HaЬlovu konstantu vrednost Н = 

km 
50 --> dostize preko 10 milijardi 

s Мрс 

svetlosnih godina. Znaju~i pri tome i 
prividnu zvezdanu veli~inu ovog ob
jekta, koja iznosi 16 "' ,5, apsolutni sjaj 
se procenjuje na --GЗ "', .sto је daleko 
sjajnije od Ьilo kog poznatog kvazara. 
Na§ sopstveni iМl~ni Put, kao tipi~
na velika spiralna galaksija, ima ар· 
solutnu magnitudu od svega -21 т • 

Kvazar S5 00.14+.81 premasuje to vise 
nego 60 000 puta! Cak i da usvojimo 
umereniju procenu HaЬlove konstante, 

· apsolutni sjaj ovog neoЬi~nog izvo1·a i 
dalje је izuzetno veliki i proЬlem nje- . 
govog objasnjenja se time ne Ьi Ьit
nije umanjio. 

Zahvaljuju~i obllju zra~enja koje 
nат salje, ovaj kvazar se dosta lako 
prou~ava, sto ~е sigurno unaprediti 
na§a znanja о kvazarima uop§te. 

Prema Sky and Telescope, 
jul 1984 

Jovan Skuljan 

Andтomedina . maglina · (МЗl) vidi ве i goliт okom kao objekat · zvezdane veliёine 
3,5. Мава ove вpiralne galakвi:le tznoвi oko 400 mitijarcii Su~ev1h тава, а raвto-
jan:le oko . 2,2 . тШоnа .svetlosnih godina. · 

Njeni pratioci ви М32 (na sa:mo:l ivici And1'omedine magllne) i NGC 205. Oni za
jedno ва Мlecmim Puteт i М31 pripada:lu lokamo, grupi galakвi:la. Snimak ој:Јвеr· 

·· ·vatOrija ·»К. · Svatclildc u Tautenbut'gu, DDR, rnКin:len teleskopom otvora 2т. 

Kompjuteтski mode~ izvoтa x-zтacenja Herkul Х-1, uda~jenog oko 16 hiljada 
svctLosnih godina. Oko p~avog dzina-zvezda HZ Her (~evo) obrce se ne1ttro11.ska 
zvezda sa per iodom 1,7 dana. и svakom peтiodu oko б h x-zrai!enje »nedo
staje«, sto govoтi и prilog tezi da је tada neutronska zvezda zaklonjena vecom 
zvezdom. X-zтaci dolaze iz oЫasti siтine 40 km. Tanak disk oko neutronske 
zvezde pтedstavlja gas koji ~а vece zvezde stтuji ka manjoj. (Autor: Viljem 
Pтidhoтski, Astronomy, Jan. 1985.) 
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за на•у.юу .СР Србије. А:дреса ~ишrе-а и ащминиС'I'ра.ције: 11000 Беогрщц, 
Горwи ~ад 16, Ка.лем:еDДан, телефон број Olli624-605. Рукстиои се не враћају. 
Годишња nретnлата НД 200, за иностранство з US долара. Цена nојединог 
број-а НД 60. iЦвоброј-а НД 120; За ИНОСI'раiнСТIОО 0,60 од'Н'О'<ШО 1,20 !Ц'ОЈI!ара. Прет
п:лаtrе CJia'l1И у 1ЮQРИС'Г Ж!иро~рачу~На број 60806-678-6639. 

VASIONA 1985/4 godina XXXIII, knjiga Vlll, str. 65-84. ~tampano septembra 1985. 

На ООН'ОВУ мишљења РепубЈrичког сеюретарија"m за •КУЈГ11УРУ број 413-665/74-о:! 
од 27. XII 1974. ово иэдање је ослобођено nореза на промет. 

Iilтaa.ma : НИГРО "Привредни rnper.neд" - Беоi1Рад, Маршала Бир}узова 3-5 

·i 
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UDC 621 (058) 

ASТRONOMSKE EFEMERIDE ZA 1986. GODINU 
Ninoslav eдBRIC 

Narodna opservatorija, Вeograd 

Astronomske efemeride za 1986. godinu predstavljaju selekciju podataka takve taenosti da se 
mogu koristiti prj planiranju posmatranja. Pocetak pojedjnjh godilnjjh dоЬа је (SEV): 

proleee: 20. З. u 23 h 2.7 mjn leto: 21; 6. u 17 h 30.0 mjn 
jesen: 23. 9. u 8 h 58.9 mjn zjma: 22. 12. u 5 h 2.1 mjn 

Efemeridska popravka za 1986. godinu iznosj +56 s. Svj podacj kojj su datj u SEV odnose se na 
posmatrac!a na geografskoj duzjni ·1 h 21.6 mjn ј geografskoj §jrjnj 44 49.6' (koord jnate Narodne 
opservatorije u Beogradu). 

U Jugoslavjjj, poeev od 30. marta 1986. godine u 2 h (SEV) do 28. septembra 1986. godjne u 2 h 
(SEV) vafj takozvano letnje vreme (YUL). Podacj datj u ovjm efemeridama mogu se preraёunatj u aktuelno 
vreme ро sledeejm forrnulama: 

SEV=TU+1h YUL=SEV+1h YUL=TU+2h 
TU=SEV- 1h SEV•YUL-1h TU=YUL-2h 

Ni ove godjne jz Jugoslavije nije vjdljjvo njjedno pomraёenje Sunca, alj se mofe posmatratj 
potpuno pomraёenje Meseca (17. oktobra) ј poslednjj sat prolaza Merkura preko djska Sunca (13. 
novembra). Podacj о ovjm pojavama datj su u odeljku PLANETNE KONFIGURACIJE 1 POJAVE 1986. 
GODINE. 

U rubrjcj KALENDAR datj su datum, dan u nedeljj, frakcija tropske godine, broj dana Juljjanske 
perjode protekljh do 12 h (TU) i srednje zvezdano vreme u О h TU u Grjnjёu . 

Rubrjka VELIKE PLANETE sadrfj, za planete vidljjve goljm . okom jlj manjjm teleskopom, 
rektascenzija - , dekljnacjja - , rastojanje do Zemlje - , rastojanje do Sunca - , trenutak gornjeg 
prolaza planete kroz rnerjdjjan Beograda (Narodne opservatorjje u Beogradu) -Т (u SEV), privjdnj 
polupreёnjk - t..j prjvidnu veljёjnu -m . Svi podacj, osjm trenutka gornje kulmjnacjje planeta, odnose se 
na trenutak О h 1 U. Podacj su dati za svakj ёetvrti dan kod Merkura, za svakj osmj dan kod Marsa ј Venere, 
za svakj lesnaestj dan kod Jupjtera i Saturna, ј za svakj tridesetdrugj dan za Uran i Neptun. 

U rubrjcj PLANETNE KONFIGURACIJE 1 POJAVE dati su trenuci deiavanja najjnteresantnjjjh 
astronomskih pojava u TU. Е ozna.:ava jstok, W- zapad, N- sever, а S - jug. Pored toga, ovde su date i 
faze Meseca kao ј tren1.1cj prolaza Meseca kroz perigej ј apogej (TU). 

IZLAZ 1 ZALAZ MESECA U BEOGRADU је dat u SEV za svaki dan. lspod podataka о jzlazu ј 
zalazu (u zagradama) date su ј dekljnacjje Meseca u tjm trenucjma (dekljnacjje su date_u stepenjma). Pomo~ 
ovjh podataka, na osnow datog uputstva mogu61 је izraёunatj trenutke izlaza ј zalaza Meseca u Ьilo kom 
mestu u Jugoslavjjj, 

Efemeride SUNCA sadrze datum, trenutke gomje kulmjnacjje Sunca, kao ј trenutke jzlaza i zalaza 
u Beogradu (u SEV), rektascenziju - , i deklinacjju Sunca - u О h TU. Takode su date i fjzjёke 
koordjnate Sunca: Р- polofajni ugao sevemog kraja Sunёeve ose rotacije (mereno pozjtivno ka jstoku), В 
heiQrвfsКa §jrjna ј L - helj~ka sirjna sredjsta Sunёevog djska. Porad toga tu su ј prjvjdnj, polupreёnik 
djska - , ј rastojanje Sunca do Zemlje u astronomskjm jedjnjcama. Svj podaci, poeev od rektascenzjje 
~odnose se na trenutak О h TU datog datuma. 

U odeljku JUPITEROVI SATELITI dati su grafjkonj polo~ja Galjlejev.ih sateljta Jupitera. 
Нcrizontalne ljnjje oznaёavaju О h TU datog datuma а vertjkalne granjce djska Jupjtera. NajЬijfj satelit 
Jupjteru је Јо, zatjm slede Evropa, Kalisto ј Ganjmed. 

Krajem 1985. ј u prvoj polovinj 1986. godjne astronomj 61 moci da posmatraju HALEJEVU 
KOMETU. Podacj neophodnj za ovo datj su u zasebnoj rubricj. · 

Detaljno upuiStVo za upotr-ebu efemerida dato је u VASIONI br. 4/1984. 
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1'1.1\НЕПЕ кtN"I6\JRACIJE 1 POJAIIE 1986. 80DIIE ПU> 
JanUAr 

d h 
2 4.9 z..u.;. u perihe1u 
Б О.Б Har5 20N od ~seca 
7 !З.Б S&turn 4DN od "-sка 
В 9. В Hotrkur 205 od Notptuna 
В 11. В Ur an ЗОN od ~seca 

10 12.4 •1ad ~•к 
12 14.1 Jupi ter 40N od Ннеса 
19 15.5 Yenera u gornjoj konjunkciji 
20 в.в 1ongituda S..W.ca зооа, u1azi u Aqr 

r.ьruar 
d h 
1 0.9 ~rkur u gornjoj konjunkciji 
3 11.9 llars ЗОN od ~seca 
4 21.В Uran 40N ad lkisкa 
9 1.0 •1ad Н•sк 

17 23.7 114r5 IOS od Saturna 
1В 10.3 Jupi,ter u konjunkciji 
1В 23.0 1ongituda S..W.ca ЗЗОО, u1azi 
28 16.5 Herkur u e1ongaciji 18DE 

llart 
d h 
3 20. 5 114r5 - ad Нкка 
4 4. 9 Uran 4DN od Неsка 

u Psc 

Б 22.4 ~rkur u zastoju ро r•ktascotnziji 
9 7.5 Jupiter 40N ad ~seca 

10 !4. 9 8lad ~SK 
11 14.9 Yenera 1DN ad ~seca 
13 9.5 llars О.ЗОN ad Urana 
1Б 19.5 ~rkur u donjoj kor•Junkciji 
19 14.1 Saturn u zastoju ро aktascюzi ji 
20 22.0 1ongituda Sunca ОО, u1azi u 1\ri 

РОСЕТАК PROLECA 
27 14.Б Uran u zastoju ро r•ktascenziji 
29 5.7 ~rkur u za5toju ро rotktascen1iji 
31 11.0 Uran 4DN od 11нка 

April 
d h 
6 !. 7 Jupi ter ЗОN ad Н.sка 
6 21.1 Н..rkur 2DN ad Н.sес.а 
7 !3.6 Neptun u za5toju ро rektascenziji 
В 21.7 114rs 1DS ad Neptuna 
9 6.2 •1ad Нкк 

11 1.9 Yener& !OS od 11es•c.o 
13 14.В Н.rkur u e1ongaciji 28DW 
20 9.2 1ongituda Sunca 300, ulazi u Tau 
2? 1В.О Uran 4DN ad Н.sеса 
29 5. 9 114rs 4DN od Нкоtеа 

11.1!Ј 
d h 
3 17.В Jupit"' ЗОN ad Н.sеса 
7 11.4 Н.r kur 2DS ad Н.9еса 
в 22.2 •lad-

11 11. 1 Yener а ЗОS od Н.sес.а 
21 8.5 longituda Su1ca 600,ulazi u 6е8 
23 1.2 Herkur u gornjoj konjunkciji 
25 2.6 llran 4DN ad Нкеса 
27 З. 2 llars ЗОN od Hesotea 
28 0.6 Saturn u opoziciji 
З! В.! Jupl t .. r 2DN od Н.sк.а 

Jun 
d h 
7 14.0 •lad Н.sес 
9 6. 5 Н.rkur ЗОS od Н.sка 
9 23.В llars u zastoju ро r•ktascenziji 

10 16.1 Y.nera ЗОS od Н•sка 
11 14.Б Ur.on u opoziclji 
21 11. 7 Ur an 4DN ad "•sка 
21 16.5 1ongi tuda Su1ca 900, ulazi u Cnc 

РDСЕТАК LЕТА 
23 13.5 llars О. SON od lte9eca 
25 20.0 ~rkur u elongaclji 2SOE 
26 8.0 Notptun u opoziciji 
27 20.2 Juplt•r 2DN ad ~seca 

Jul 
d h 
5 10.1 z-lJ• u af•lu 
7 4. 9 •lad Ннес 
9 1.0 ,..,.kur u zastoju ро rektascenziJi 

10 5.5 llars u opozlcljl 
10 њ.в Yen1tra ЗОS ad Ника 

d h 
13 9.1 Jupl t•r u zastoju ро r~tktascenzi ji 
1Б 11.0 najoNnJ• rastojanj• llarsa i Z.-IJ• 
1В 20. О Uran 4DN od Ннеса 
20 13. О llars 1 OS od "-seca 
23 . 3.4 1ongituda sUnca 1200, u1azi u L.o 
23 11.1 Herkur u donjoj konjunkciji 
25 5. 5 Jupl totr !ON od ~seca 

Avvust 
d h 
2 14.В ~rkur u z;ostoju ро rektascмziji 
5 1В.Б • 1ad Hesec 
7 !5.В Saturn u za5toju ро rektascмziji 
9 11.4 у...,.,. 205 od ~sка 

11 15.9 ~rkur u otlongaciji 19DW 
12 12.4 llars u zastoju ро r•ktascмziji 
15 2.В Uran 40N od ~5Kil 
!Б 1Б.5 llars O.S05 od Heseca 
21 11.4 Jupiter 1DN od Heseca 
23 !0.4 1ongituda Sunca ISOO, u1azi u Yir 
27 В.Б Умеrа u •1ongaciji 4fPE 
27 21.7 Uran u za5toju ри r•ktasciН1ziji 

Sept...Ьi\r 
d h 
4 7.2 •1ad lkisк 
5 17.З ~rkur u gornjoj konjunkciji 
7 20. 1 Yen•ra ЗОS ad ~tiKil 

10 21.2 Jupitotr u opozicijl 
11 В.Б Uran 4DN ad lkisкa 
1З 9. 5 114rs О. 9DN ad Н•gка 
14 19.1 Notptun u zastoju ро r~tktascмzijl 
17 14. 1 Jupi t•r 20N od "-sка 
23 В.О longltuda Sunca 11100, ulazi u Lib 

РОСЕ ТАК JESEN 1 

Dkt<>Ьar 
d h 
1 9.В Умеrа u najvк .. sjaju 
3 1В. 9 alad llaиc 
5 7.5 11otrkur 0.405 ad "-seca 
Б 10.2 Yen•r• 405 ad lkiseca 
В 15.2 Uran 40N ad ~~не<: а 

11 13. З Hars 20N ad Ника 
14 !5.В Jupit•r 20N ad Ннеса 
15 11.7 Ум•r• u zastoju ро "'ktascenzljl 
17 19.З potpuno poaral.nJ• Ннка 

<pe>tottak u !Б. з, kraj u 22. З h> 
18 14.5 Н..rkur 4DN ad -· 
21 22.1 ~rkur u elongaciji 24DE 
23 17.2 1ongituda S..W.ca 2100, ulazi u Sco 

Nov...Ьar 
d h 
2 Б.О •1ad Ник 
2 11.Б Нerkur u zastoju ро r•kt•scмzijl 
З 14.1 llarkur !ON od Hotsкa 
5 О.Б Uran 4DN ad "-seca 
5 !О.З Yenera u donjoj konjunkciji 
В 20.4 Jupitп u zastoju ро rotktascenziji 
9 О. О Нars ЗОN ad H•seca 

10 19.4 Jup; t•r 20N ad Ннеса 
!З 4.1 pro1az Hotrkura protko diska Sunca 

(kod nas и vidl posl..tnji sat 
pojavot, ad iz1aska Sunca do Б.Sh) 

!З 4.2 Нerkur u donjoj konjunkciji 
22 4. 7 H~trkur u astoju ро rekt&SCIН1Ziji 
22 14.7 1ongituda Sunca 2400, ulazi u Sag 
24 З. 7 у...,,.,. u astoju ро rotktasc•nzijl 
29 11.0 Умеrа 2DN ad ~seca 
30 2. 7 H•rkur u ot1onga<:iji 20DW 

о.с...ь ... 
d h 
1 !Б. 7 •lad Неsк 
4 16.1 Saturn u konjunkciji 
7 15.9 llars ЗОN ad Ннка 
В 4. 1 Jupl t•r 20N od Н...еса 

11 19.9 Yen•ra u n4jvк .. sjaju 
14 20.9 Uran u konjunkcljl 
19 Б.В llars O.SON od Jupit•ra 
19 14.8 Н..rkur !DS ad Saturl04 
22 4. о 1ongl tud& Sunca 2700, u1azi u Сар 

Р.11СЕТ АК Z !НЕ 
25 14.З Н.rkur 0.4DS od Urana 
27 14.2 Nept.., u konjunkcijl 
30 З.1 Uran 4DN ad Ника 
З1 3.2 •lad 114ис 

! 

·1 
1 

1: ,. 
1 
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F"AZE, PERIGE.J I APOGE.J MESECA 1986. GODINE 

lfSfC ро. tetvrt 1\~d nesec pr. tetvrt pun nesec ро. tetvrt perigej ipQ9tj perigtj apogtj 
d h 1 d h 1 " d h 1 d h 1 d h 1 d h d h d h d h 

J~nuar З 19 4Э 10 12 2З 17 22 14 260032 8 08 20 02 
reьru•r 2 04 42 9 оо 5& \& 19 5& 24 15 оз 4 1& \& 23 
llarl з 12 18 \0 14 52 18 16 ~ 26 оз оз 1 10 16 19 28 \4 
April 1 19 З\ 9 06 09 17 10 З6 24 12 47 \З 12 25 18 

"•ј 1 03 23 в 22 11 17 01 01 23 20 46 зо 12 55 10 23 24 03 
Jun 7 14 01 15 12 01 22 оз 43 290054 7 02 21 13 
Jul 7 04 56 14 20 11 21 10 41 28 15 35 4 08 19 20 З\ 22 
Avgust 5 18 37 1З 02 22 19 18 55 27 08 ~ 1& 17 28 15 
Septнll•r 4 07 11 11 07 42 18 05 35 26 03 18 12 оо 25 10 
OktoЬir З\8 5& 10 \З 29 17 19 22 25 22 26 7 \0 2З Oli 

lloveaЬir 2 06 03 8 21 11 16 12 12 24 1& 51 4 03 19 23 
Dectllllir 1 1& 4З 8 08 02 1& 07 05 24 09 18 2 11 17 05 З\ оо 

3\ 03 11 

IZLAZ 1 ZALAZ NEВESKIH ПLА 

p..,m.. С lu mlnutммl 

DEC/'f' 41° 41.5" 4;lD 42.5° оо 43,&0 440 44,&0 4&0 45.&0 ~ 48,50 4JD 

о о о о о о о о о о . о о о о 

1 0.11 0.!1 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 о о -..0.1 -о.2 ....(1.2 -о .з 
2 1.1 0.11 0.8 0.8 0.6 0.4 0.2 0.1 о ..0.2 -о .з -о.5 -о.8 
3 1.8 1.4 1.2 1.0 0.8 0.8 0.3 o.r -о.1 . ..Q.3 -o.!l -о.7 -.cl.ll 
4 2.1 1.11 1.8 1.3 1.0 0.7 о.& D.2 -0.1 -о.4 -о.7 -о.9 -t.2 
11 2.7 2.3 2.0 1.8 1.3 0.11 0.8 0.2 -.Q.1 -о .е -о.8 -1.2 -1.11 
8 3.2 2.8 2.4 2.0 1.11 1.1 0.7 0.3 •0.1 -4.8 -1.0 -1.4 -1.8 
7 3.8 3.3 2.8 2.3 1.8 1.3 0.8 D.3 -0.2 -4.7 -1 .2 -1 .8 -.2.1 
8 4.3 3.8 3.2 2.8 2.1 1.& 0.11 0.4 -0.2 -о.8 -1.3 -1.9 -2.5 
11 4.9 4.2 3.8 3.0 2.3 1.7 1.1 0.4 -о.2 -4.11 -1.1 -2.1 -2.8 

10 8.4 4.7 4.0 3.3 2.8 1.11 1.2 0.5 -0.2 -1 .0 -1.7 -2.4 ·-3.1 
11 8.0 &.2 4.11 3.7 2.\1 2.1 1.3 0.5 •0.3 -1.1 -1 .8 -2.8 -3.4 
12 8.8 11.8 4.11 4.0 3.2 2.3 1.4 0.8 -о .з -1.2 -2.0 -2.11 -3.8 
13 7.2 8.3 5.3 4.4 3.4 2.6 1.8 0.8 -о.э -1.3 -2.2 -3.2 -4.1 
14 7.8 8.8 5.8 4.8 3.7 2.7 1.7 0.7 -0.4 -1.4 -2.4 -3.4 -4.4 
15 8.11 7.4 8.2 11.1 4.0 2.11 1.8 0.7 -0.4 -1.5 -2.8 -3.7 -4.8 
18 11.1 7.11 8.7 1.5 4.3 3.2 2.0 0.8 ·•0.4 -1.8 -2.8 -4.0 -1.2 
17 8.1 1.1 7.2 11.9 4.7 3.4 2.1 0.8 -0.4 --1.7 -3.0 -4.3 -1.5 
18 10.4 11.1 1.7 8.4 11.0 3.8 2.3 0.\1 -о.& -1 .8 -3.2 ......... -5.11 

. 111 11.2 11.7 8.2 8.8 11.3 3.11 2.4 1.0 -0.11 -2.0 -3.4 -4.11 -1.3 
20 11.\1 10.3 8.8 7.2 11.7 4.1 2.8 1.0 -0.5 -2.1 -3.8 -6.2 · .... 7 
21 12.8 11.0 11.3 7.7 8.0 4.4 2.7 1.1 . -о.8 -2.2 -3.11 -1.11 -7.2 
22 13.4 11.7 8.11 8.2 8.4 4.7 2.\1 1.1 ··0.8 -2.4 -4.1 -11.8 -7.8 
23 14.2 . 12.4 10.11 8.7 8.8 4.8· . 3.1 1.2 •0.1 -2.5 ........ ~ -&.2 -8.1 
24 15.1 13.1 11.2 8.2 7.2 1.2 3.3 1.3 -0.1 -2.7 .... е -&.8 -&.8 
211 18.0 13.8 11.8 8.7 7.8 5.8 3.5 1.4 -0.1 -2.8 -4.8 -7Ji -9.1 

l'opr•ka dL lu mlnullmll La-1 1121 mln48.1• 

-460 ..g 55 -1 оо ··1 05 -1 10 -11& -120 -1 2!5 -1 эо -13& 
31.8 28.8 21.8 18.8 11 .8 8.8 1.8 - 3.2 - 1.2 -13.2 

Podaci о trerucjn jzlua ј zalaza Mesec:a u Beogradu datj 
111 za мkј dan. Rletll'llnje ovih trerutalal za bllo koje drugo 
masto u Jugollavljj, fjje 111 koordjnate 'Р ј L, mogute је oЬavitj 
ро formulama: 

Т 1, "Iz - trenucj izlaza ј Zlllul Mesec:a u 111kom rnestu. 
Т io• f 10 -trenucj izlaza 1 Zlllau Mesec:a u Beogradu, 
С - popravka zЬog razllke u gaograflkjm llrll'llml datog 

metta ј Beogrlda, · 
dL - popravtca zЬog razllke u gaograflklm dulinlma d8-

819 mllll 1 Beograda. 

-т .1 
1 

li 
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KALENDAR 

i с о :::>.д 
1 

i ~ 1 

"• ·11 
1 

.. 1 ~ ш 1 

с о ::Ј.д ; i ::Ј.д "' :!-~u §. с ... ·- .g :ff ~ ~ ~ с r- ·a 

1 

.,r- :s ш ~ .. . s ~ .. ..,·;:: ј "' ii i ~.s 1 ,_; >GsCi ..; 
~til !~ > 2оО ~ i g.·- ::-с >26Ci Q z "'~ 1 г,.., 15 1 

.. "'~1 Z,.g 1 
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1 

8 ~~ 
; 

с о ::Ј.В с 8 ::>.д с 

.~ .. 11 Ј .g 1 .. .g .~ .. ~ 11 с r- ·s 
~ :~Jl 2! r- ·г 

~ "' '2 .. ·- ш 
1 

1~.s~ ~ ~ 1!.·- ~ .. ·- .,; ~i·~ ::- ~2;§Ci ~ ~1-- . 
!~ >GsCi .. Q 11.1:11 !~ 15 "'g1 N~::s::s Q z 11.1:11 г.~ N>~:3 N>::S::S 

JAIIIJAR 1986. 1 h m s 
F'EIIRUAR 1986. 1 h m s I'IART 1986. 1 h m s 

о. 244 о. 244 о. 244 
1 SR 0009 6432 06 41 25 1 su 0858 б46З 08 4З 38 1 su 1б25 б491 10 З4 01 
2 СЕ Q037 б4ЗЗ 06 45 21 2 NE 0885 б464 08 47 34 2 NE 1652 6492 10 З7 S8 
з РЕ 0064 б4З4 06 49 1В з РО 091З 6465 08 51 З1 з РО 1б79 6493 10 41 54 
4 9U 0091 6435 06 53 14 4 UT 0940 б4бб 08 ss 27 4 uт 1707 6494 10 45 51 
5 NE 0119 6436 06 57 11 5 SR 0968 6467 08 59 24 5 SR 1734 6495 10 49 48 
б РО 0146 64З7 07 01 07 б СЕ 0995 6468 09 оз 21 б СЕ 1762 6496 10 5З 44 
7 uт 0174 6438 07 05 04 7 РЕ 1022 6469 09 07 17 7 РЕ 1789 6497 10 57 41 
в SR 0201 б4З9 07 09 оо в su 1050 6470 09 11 14 в su 1В1б 6498 11 01 З7 
9 СЕ 0228 6440 07 12 57 9 NE 1077 6471 09 .. 15 10 9 NE 1в44 6499 11 05 З4 

10 РЕ 0256 6441 07 1б 54 10 РО 1104 6472 09 19 07 10 РО 1871 6500 110930 
11 su 0283 6442 07 20 50 11 uт 1132 647З 09 23 оз 11 UT 1898 6501 11 1З 27 
12 NE ОЗ10 644З 07 24 47 12 SR 1159 6474 09 27 оо 12 SR 1926 6502 11 17 23 
1З РО ОЗЗ8 6444 07 28 43 1З СЕ 1187 6475 093056 1З СЕ 1953 6503 11 21 20 
14 uт 0365 6445 07 32 40 14 РЕ 1214 647б 093453 14 РЕ 1981 6504 11 25 17 
15 SR ОЗ9З 6446 07 36 36 15 9U 1241 6477 093850 15 su 2008 6505 11 29 1З 
1б СЕ 0420 6447 07 40 зз 1б NE 1269 6478 09 42 46 1б NE 2035 б5Об 11 зз 10 
17 РЕ 0447 6448 07 44 29 17 РО 1296 6479 09 46 4З 17 РО 2ОбЗ 6507 11 З7 06 
1В su 0475 6449 07 48 26 1в UT 132З 6480 09 50 39 1В uт 2090 6508 11 41 оз 
19 NE 0502 6450 07 52 23 19 SR 1351 6481 095436 19 SR 2117 6509 11 44 59 
20 РО 0529 б451 07 56 19 20 СЕ 1З7в 6482 09 S8 32 20 СЕ 2145 6510 114856 
21 uт 0557 6452 08 оо 1б 21 РЕ 1406 б48З 10 02 29 21 РЕ 2172 6511 11 52 52 
22 SR 0584 б453 08 04 12 22 9U 14ЗЗ 6484 10 06 25 22 su 2200 6512 11 56 49 
23 СЕ 0612 6454 08 08 09 23 NE 1460 6485 10 10 22 23 NE 2227 651З 12 оо 46 
24 РЕ 0639 6455 08 12 05 24 РО 1488 б48б 10 14 19 24 РО 2254 6514 12 04 42 
25 su О6бб б45б 08 1б 02 25 uт 1515 6487 10 1В 15 25 uт 2282 6515 12 08 39 
26 NE 0694 6457 08 19 58 26 SR 154З 6488 10 22 12 26 SR 2309 651б 12 12 35 
27 РО 0721 6458 082355 27 СЕ 1570 6489 10 2б 08. 27 СЕ 2ЗЗ7 6517 12 1б 32 
28 uт 0749 6459 08 27 52 28 РЕ 1597 6490 10 30 05 28 РЕ ' 2Зб4 651В 12 20 28 
29 SR 0776 б4бО 08 З1 48 29 su 2391 6519 12 24 25 
30 СЕ овоз 6461 08 35 45 30 NE 2419 6520 12 28 21 
З1 РЕ 0831 6462 08 39 41 З1 РО 2446 6521 12 32 1в 

1 h m s AVSUST 1986. 1 h m s SEPтet!IAR 1986. 1 h m s 
JUL 1986. 

о. 244 о. 244 о. 244 

1 uт 4965 6613 1В зs 01 1 РЕ 5814 6644 20 З7 14 1 РО ббб2 6675 223928 

2 SR 4992 6614 1в 38 S8 2 su 5841 6645 20 41 11 2 uт 6690 667Б 22 43 24 

з СЕ 5020 6615 . 1в 42 54 з NE 5ВбВ бб4б 20 45 07 з SR б717 6677 22 47 21 

4 РЕ 5047 661б 1В 46 51 4 РО 5896 6647 20 49 04 4 СЕ 6745 6678 22 51 17 

5 su 5074 6617 18 50 47 5 uт 5923 бб4В 20 53 01 5 РЕ б772 6679 22 55 14 

6 NE 5102 661в 18 54 44 б SR 5951 6649 205657 Б su б799 бб8О 22 59 io 

7 РО 5129 6619 1в sв. 40 7 СЕ 5978 6650 21 оо 54 7 NE 6827 6681 23 03 07 

в ·-uт 5157 бб2О 19 02 37 в РЕ 6005 6651 21 04 50 в РО 6854 ббВ2 23 07 оз 

9 SR 5184 6621 19 06 З4 9 su 60ЗЗ бб52 21 08 47 9 uт бВВ1 ббВЗ 231100 

10 СЕ 5211 бб22 19 10 30 10 NE 6060 бб5З 21 12 43 · 10 SR б909 бб84 23 14 57 

11 РЕ 5239 6623 19 14 27 11 РО 6087 6654 21 1б 40 1.1 СЕ б9Зб ббВ5 23 1в 53 

12 su 52бб 6624 19 1В 23 12 uт б115 6655 21 20 Э6 12 РЕ 6964 ' ббВб 23 22 50 

13 NE 5293 6625 19 22 20 1З SR б142 бб56 21 24 зз 1З su б991 6687 232646 

t4 РО 5321 6626 19 26 16 14 СЕ 6170 бб57 21 28 30 14 NE 701в ббВВ 23 30 43 

15 uт 5348 6627 19 30 13 15 РЕ б197 бб5В 21 32 26 15 РО 7046 ббВ9 233439 

16 SR SЗ7б бб2В 19 34 09 1б su б224 бб59 21 Зб 23 !б uт 7073 6690 233836 

17 СЕ 5403 6629 19 38 06 17 NE б252 бббО 21 40 19 17 SR 7100 6691 23 42 32 

1В РЕ 5430 ббЗО 19 42 03 1в РО б279 ббб1 21 44 1б 18 СЕ 7128 6692 23 46 29 

19 su 5458 ббЭ1 19 45 59 19 uт 6306 ббб2 21 48 12 19 РЕ 7155 6693 2350 ·26 

20 NE 5485 ббЗ2 19 49 56 20 SR бЗЗ4 бб6З 21 52 09 20 su 7183 6694 235422 

21 РО 5512 ббЗЗ 19 53 52 21 СЕ бЗб1 6664 21 5б 05 21 NE 7210 6695 23 5В 19 

22 uт 5540 ббЭ4 19 57 49 22 РЕ бЗ89 ббб5 22 оо 02 22 РО 7237 6696 оо 02 15 

23 SR 5567 6635 20 01 45 23 Su 6416 бббб 22 03 59 23 UT 7265 6697 оо 06 12 

24 СЕ 5595 ббЗб 20 05 42 24 NE 644З ббб7 22 07 55 24 SR 7292 6698 оо 10 08 

25 РЕ 5622 ббЭ7 200938 25 РО 6471 бббВ 221152 25 СЕ 7320 6699 оо 14 05 

26 su 5649 ббЗ8 20 1З 35 26 uт 6498 ббб9 22 15 48 26 РЕ 734~ б700 оо 1В 01 

27 NE 5677 ббЗ9 20 17 32 27 SR б52б 6670 22 19 45 27 su 7З74 б701 002158 

28 РО 5704 бб4О 20 21 28 2в СЕ б55З 6671 22 23 41 28 NE 7402 б702 оо 25 55 

29 uт 5732 6641 202525 29 РЕ 6580 6672 22 27 38 29 РО 7429 б703 оо 29 :51 

30 SR 5759 6642 20 29 21 30 su 6608 6673 22 З1 З4 30 uт 7456 6704 оо зз 48 

З1 СЕ 5786 бб4З 20 зз 1В З1 NE ббЗ5 6674 .22 35 З1 

1 h m s APRIL 1986. 
НАЈ 1986. 1 h m s JUN 1986. 1 h m s 

о. 244 о. 244 о. 244 1 uт 247З 6522 12 36 15 1 СЕ 3295 6552 14 34 З1 1 NE 4144 бS8З 16 36 44 2 SR 2501 б52З 12 40 11 2 РЕ ЗЗ22 б55З 14 38 28 2 РО 4171 6584 1б 40 41 з СЕ 2528 6524 12 44 08 з su ЭЗ5О 6554' 14 42 24 з uт 4198 6585 1б 44 38 4 РЕ 2556 6525 12 48 04 4 NE ЗЗ77 б555 14 46 21 4 SR 4226 б5Вб 1б4834 5 su 2583 6526 12 52 01 5 РО 3404 б55б 14 50 17 5 СЕ 4253 б587 1б 52 З1 6 NE 2610 6527 12 55 57 6 uт 3432 Б557 14 54 14 6 РЕ 4280 бS8В 16 56 27 7 РО 2бЗ8 .6528 12 59 54 7 SR 3459 6558 14 58 11 7 su 4308 6589 17 оо 24 в uт 2665 6529 1З оз 50 в СЕ Э4Вб 6559 15 02 07 в NE 4ЗЗ5 6590 170420 9 SR 2692 б5ЗО 1З 07 47 9 РЕ 3514 6560 15 06 04 9 РО 4ЗбЗ 6591 17 08 17 10 СЕ 2720 6531 1З 11 44 10 su 3541 6561 15 10 оо 10 uт . 4390 6592 17 12 1З 11 РЕ 2747 б5З2 1З 15 40 
12 su 2775 б5ЗЗ 

11 NE З5б9 6562 15 1З 57 11 SR 4417 6593 17 1б 10 
1З 19 37 12 РО 3596 65бЗ 15 17 53 12 СЕ 4445 6594 17 20 07 1З NE 2802 б5З4 1З 23 зз 1З uт 3623 6564 15 21 50 1З РЕ 4472 6595 17 24 03 14 РО 2829 б5З5 1З 27 30 14 SR 3651 6565 15 25 46 14 su 4499 б59б 17 28 оо 15 uт 2857 б5Зб 1З З1 26 15 СЕ 3678 6566 15 29 43 15 NE 4527 6597 17 З1 56 1б SR 2884 б5З7 1З 35 23 16 РЕ 3705 6567 15 зз 40 1б РО 4554 6598 17 35 5З 17 СЕ 2911 б5З8 1З 39 19 17 su З7ЗЗ 65бВ 15 З7 Зб 17 uт 4582 6599 17 39 49 18 РЕ 2939 б5З9 1З 43 1б 18 NE 3760 6569 15 41 зз 18 SR 4609 ббОО 17 43 46 19 su 2966 6540 1З 47 13 19 РО З7В8 6570 15 45 29 19 СЕ 4бЗб 6601 17 47 42 20 NE 2994 6541 1З 51 09 20 uт 3815 6571 15 49 26· 20 РЕ 4664 6602 17 51 39 21 РО 3021 6542 1З 55 06 21 SR 3842 6572 15 53 22 21 su 4691 б6ОЗ 17 55 Зб 22 uт 3048 654З 1З 59 02 22 СЕ 3870 б57Э 15 57 19 22 NE 4718 ббО4 175932 23 SR 307б 6544 14 02 59 23 РЕ 3897 6574 1б 01 15 23 РО 4746 6605 18 03 29 24 СЕ З103 6545 14 06 55 24 su 3924 6575 16 05 12 24 uт 4773 6606 18 07 25 25 РЕ З1З1 6546 14 10 52 25 NE 3952 657б 1б 09 09 25 SR 4801 6607 1В 11 22 26 su З15В 6547 14 14 48 26 РО 3979 6577 16 1З 05 26 СЕ 4828 6608 1В 15 18 27 NE З185 6548 14 1в 45 27 uт 4007 б57В 16 17 02 27 РЕ 4855 6609 1В 19 15 2В РО З21З 6549 14 22 42 

29 uт 3240 6550 14 26 зв 
28 SR 4034 6579 1б 20 58 28 su 4В8З 6610 1В 23 11 

30 SR 3267 6551 
29 СЕ 4061 6580 1б 24 .55 29 NE 4910 6611 1В 27 08 

14 30 35 30 РЕ 4089 6581 1б 28 51 30 РО 4~ 6612 18 З1 05 
З1 su 4116 6582 1б 32 48 

0КП1ВАR 1986. 1 h m s NOVei8М 1986. 1 h m s DECEМIAR 1986. 1 h m а 
о. 244 о. 244 о. 244 

1 SR 7484 6705 оо 37 44 1 su вззз б7Зб 02 39 57 1 РО 9154 6766 04 38 14 
2 СЕ 7511 б706 00 ·41 41 2 NE 8ЗбО б737 02 43 54 2 uт 91В1 67б7 04 42 11 
з РЕ 7539 б707 оо 45 37 з РО ВЗ87 · б738 02 47 51 з SR 9209 б768 04 46 07 
4 su 75бб 6708 оо 49 34 4 uт 8415 б739 02 51 47 4 СЕ 9236 б7б9 045004 
5 NE 7593 б709 005330 5 SR 8442 6740 02 55 44 5 РЕ 9263 б770 045400 
6 РО 7б21 б710 оо 57 27 6 СЕ 8469 6741 02 59 40 Б su 9291 6771 045757 
7 uт 7648 б711 01 01 24 7 РЕ 8497 б742 оз оэ З7 7 NE 931в б772 050153 
в SR 7б75 6712 01 05 20 в su 8524 674З 03 07 зз в РО 934б б77З 05 05 50 
9 СЕ 7703 б71З 01 09 17 9 NE 8552 б744 оз 11 30 9 uт 9373 6774 05 09 47 

10 РЕ 7730 б714 01 1з 1З 10 РО 8579 б745 03 15 26 10 SR 9400 б775 05 1З 4З 
11 su 7758 6715 01 , 17 10 11 uт 8606 6746 оз 19 23 11 СЕ 9428 677б 05 17 40 
12 NE 7785 671б 01 .21 06 12 SR 8634 б747 032320 12 РЕ 9455 б777 052136 
1З РО 7812 б717 01 25 03 1З СЕ 8661 б748 03 27 1Б 1З su 9482 б778 0525ЗЗ 
14 uт 7840 б71в 01 28 59 14 . РЕ ВбВВ б749 03 З1 1З 14 NE 9510 б779 052929 
15 SR 7867 б719 01 32 56 15 su В71б б750 оз 35 09 15 РО 9537 б7ВО 05 зз 2б 
1Б СЕ 7894 6720 01 36 53 16 NE В743 6751 033906 16 uт 9565 6781 053722 
17 РЕ 7922 6721 01 40 49 17 РО В771 6752 оз 43 02 17 SR 9592 б782 05 41 19 
1в su 7949 6722 01 44 46 18 uт 8798 б75З 03 46 59 1в СЕ 9619 б783 05 45 16 
19 NE 7977· 6723 01 48 42 19 SR 8825 б754 035055 19 РЕ 9647 б7&4 05 49 12 
20 РО 8004 б724 01 52 39 20 СЕ В115З б755 03 54 52 20 su 9674 6785 05 53 09 
21 от 8031 6725 01 5б 35 21 РЕ ввво 6756 оз 58 49 21 NE 9701 б7Вб 05 57 05 
22 SR 8059 6726 02 оо З2 22 su 8907 6757 04 02 45 22 РО 9729 6787 06 01 02 
23 СЕ ВОВб Б727 02 04 2В 23 NE В9З5 6758 04 06 42 23 uт 9756 б7В8 06 04 sв 
24 РЕ . 811З б72В 02 08 25 24 РО 8962 б759 04 10 38 24 SR 97&4 6789 060855 
25 su В141 б729 02 12 22 25 uт 8990 б760 04 14 35 25 СЕ 9811 6790 06 12 51 
26 NE В168 6730 02 1б 1В 26 SR 9017 6761 04 1В З1 2б РЕ 9ВЗ8 6791 06 16 48 
27 РО 8196 6731 02 20 15 27 СЕ 9044 6762 042228 27 su 9Вбб 6792 06 20 45 
28 uт 8223 6732 02 24 11 28 РЕ 9072 б7БЗ 04 26 24 28 NE 9893 б793 06 24 41 
29 SR 8250 б7ЗЗ 022808 29 su 9099 6764 04 30 21 29 РО 9921 6794 062838 
30 СЕ 827в 6734 02 32 04 30 NE 9127 б765 04 34 1В 30 uт 9948 б795 063234 
31 РЕ ВЗО5 6735 02 36 Q1 З1 SR 9975 6796 06 36 З1 
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VASIONA XXXIII 1985/4- Astronomske efemeride a1888.god, . 

SUNCE 1988. GODINE 

Datwn т 
Beograd Fizi~ke koordinate 

izlaz 1 za1u Cl 1 а 1 р 
1 в 1 L 1 р 1 А 

1 h ID 1 Ь 1D 1 Ь ID 1 h ID 1 
. ' 1 

. 
1 

. . 
1 ' " 1 А.Ј. 

SEV SEV 1~11 uo hТU 
.ЈАН. 4. 1143 07 16 1в Sl -22 46 0.7 -3.4 134.0 1 16 1в 0.983 

в. 114:5 07 15 16 15 19 15 -22 1в -1.2 -3.в в1.3 16 17 0.983 
12. 11 47 07 14 16 20 19 33 -21 44 -3.1 -4.2 28.6 16 17 0.983 
16. 1148 07 12 16 2:5 t9 :50 -21 02 -5.о -4.7 33:5.9 16 17 0.984 
20. 11 49 07 09 16 30 20 07 -20 14 -6.9 -s.o 283.3 16 17 0.984 
24. 11:50 07 06 16 3:5 2024 -19 20 -8.7 -5.4 230.6 16 16 0.984 
28. 11 51 07 02 16 41 20 41 -1в 20 -10.4 -s.7 177.9 16 16 0.98:5 

FЕВ. ' 1. 1132 06SI 16 46 20 :57 -17 14 -12.1 -6.0 12:5.3 16 16 0.98:5 
3. 1132 0633 16 32 21 13 -16 04 -13.7 -6.3 72.6 16 13 0.986 
9. . 11 33 06 48 16 Sl 21 29 -14 :50 -13.2 -6.3 19.9 16 14 0.986 

13. 1133 06 42 17 03 21 43 -13 31 -16.6 -6.7 327.3 16 14 0.987 
17. 1132 0636 17 09 22 01 -12 09 -18.0 -6.9 274.6 16 13 0.988 
21. 1132 0630 17 13 22 16 -10 44 -19.3 -7.0 . 221.9 16 12 0.989 
2:5. 1132 0624 17 20 22 31 -09 17 -20.4 -7.2 169.2 16 11 0.990 

ttARТ 1. 11 31 06 17 17 26 22 47 -о7 47 -21.5 -7.2 116.6 16 10 0.991 
3. 11:50 06 10 17 31 23 02 -0613 -22.5 -7.2 63.9 16 09 0.992 
9. 11 49 0603 17 36 23 16 -04 42 -23.3 -7.2 11.2 16 08 0.993 

13. 1148 03:53 17 41 23 31 -оз 07 -24.1 -7.2 31в.4 16 07 0.994 
17. 11 47 0348 17 47 23 46 -о133 -24.7 -7.1 263.7 16 06 0.995 
21. 11 46 0340 17 32 0000 оо 02 -2:5.3 -7.0 213.0 16 03 0.996 
2:5. 1144 0333 17 :57 оо 13 01 37 -2:5.7 -6.9 160.3 16 04 0.997 
29. 1143 032:5 18 02 0029 0311 -26.0 -6.7 107.3 16 03 0.998 

APR. 2. 11 42 03 1в 1в 07 оо 44 0444 -26.2 -6.5 '' 34.7 16 02 0.999 
6. 11 41 0311 18 12 00:59 06 16 -26.3 -6.3 2.0 . 16 01 1.000 

10. 1140 0303 18 17 01 13 07 46 -26.3 -6.0 309.2 16 оо 1.002 
14. 1139 0436 1в 22 01 28 09 13 -26.1 -s.7 236.4 13 S9 1.003 
18. 1138 04 49 18 27 01 43 10 39 -2:5.9 -5.4 203.3 13 Sl 1.004 
22. 11 37 0443 ~~~ 32 01 Sl 12 02 -2:5.3 -s.o 1:50.7 13 36 1.003 
26. 1136 0436 1в 37 02 13 13 21 -2:5.0 -4.7 97.9 13 :53 1.006. ' 
30. 1'136 0430 18 42 0228 14 37 -24.4 -4.3 4:5.0 15 34 1.007 

1'МЈ 4. 113:5 0424 18 47 0243 13 49 -23.7 -3.9 332.1 13 33 1.008 
в. 113:5 04 19 18 32 02 S9 16 :57. -22.8 -3.4 299.3 13 33 1'.009 

12. 1135 04 14 1в 36 03 14 1в оо -21.9 . -3.о 246.4 13 32 1.010 
16. 11 3:5 0409 19 01 0330 18 S9 -20.8 -2.6 193.3 13 51 1.011 
20 • . 113:5 0403 19 03 03 46 ·19 32 -19.6 -2.1 140.6 13 :50 1.012 
24. 113:5 04 01 19 10 04 02 2040 -18.4 -1.6 87.6 13 49. 1.013 
·28. 1136 03S 19 14 04 18 21 23 -17.0 -1.2 34.7 13 49 1.01З 

.RIII 1. 1136 0336 ' 19 17 0434 21 S9 -15.6 -.7 . 341.в 15 48 1.014 
5. 1137 0334 19 20 04 31 2229 -14.0 -.2 288.9 13 47 1.015 
9. 1138 0332 19 23 03 07 22. 33 -12.4 о. з 23:5.9 13 47 1.015 

13. 11 38 0332 19 2:5 0324 2311 -10.8 о. в 183.0 15 46 1.016 
17. 1139 0332 19 27 03 41 2322 -9.1 1.З 130.0 13 46 1.016 
21. 11 40 0332 19 28 03 :57 . 23~ -7.3 1. 7 77.1 15 46 1.016 
2:5. 11 41 0333 19 29 06 14 23 '24 -s.5 2.2 24.1 13 46 1.016 
29. 11 42 03:53 19 29 0630 23 13 -З.7 2.6 331 .• 2 13 4S 1~017 

VASIONA XXXIII 1985/4- Astronomske efemeride D 1888. gad. 

Beograd Pizil:ke koordinatc . 
Datwn т 

izlaz 1 Z!llllz Cl 1 а 1 р 
1 в 1 L 1 р 1 

1 Ь 1D 1 h ID 1 h ID 1 h ID 1 
. ' 1 

. 
1 

. . 
1 ' " 1 

SEV SEV 1~281 uo hТU 
JtL з. 1143 03 :57 06 47 23()() -1.9 З.1 278.2 15 4S 

7 • 1143 04 оо 19 27 07 03 22 38 -.1 З.5 22:5.З 13 4S 
11. 11 44 0403 19 25 07 20 22 10 1.7 3.9 172.4 15 45 
13. 1144 04 06 19 22 07 36 21 36 З.5 4.3 119.4 15 46 . 
19. 114:5 04 10 19 19 07 32 20 36 3.З 4.7 66.3 15 46 
23. 114:5 04 14 19 13 08 08 2011 7.0 3.1 13.6· 13 46 
27. 114:5 04 1в 19 11 08 24 19 20 в.7 5.4 320.7 15 46 
З1. 114:5 0422 19 06 08 40 18 24 10.3 3.7 267.7 15 47 

N/8. 4. 1144 04 27 19 01 08 :53 17 23 11.9 6.0 214.8 13 47 
8. 1144 0432 18 36 0911 16 17 1З.4 6.2 161.9 13 48 

12. 11 43 04 36 18 :50 09 26 15 07 14.9 6.5 109.1 15 49 
16. 11 4З 04 41 1в 44 09 41 13 34 16.3 6.7 36.2 15 49 
20. 11 42 04 46 18 З7 09 36 12 37 17.6 6.9 3.З 15 :50 
24. 11 41 04:50 18 30 10 10 11 17 18.8 7.0 310.5 13 31 
28. 1140 04 :53 18 23 10 2:5 09 34 19.9 7.1 2:57.6 15 32 

SEP. 1. 1138 03 оо 18 16 10 40 0828 21.0 7.2 204.8 15 33 
3. 1137 03 03 18' 09 10 34 07 оо 22.0 7.2 151.9 13 33 
9. 1136 0309 18 01 li09 03 31 22.9 7,.2 ' 99.1 15 34 

13. 11 34 03 14 17 34 1123 03 S9 23.7 7.2 46.3 15 :53 
17, 1133 03 19 17 46 1137 02 27 24.4 7.2 3:53.5 13 36 
21. 1132 03 24 17 39 1132 оо 54 2:5.0 7.1 300.7 15 Sl 
2:5. 1130 0328 17 З1 1.2 06 -оо 39 2:5.4 7.0 247.9 15 S9 
29. 1129 03 33 17 24 12 20 -о2 1З 2:5.8 6.8 193.1 16 оо 

акт. з. 11 27 0538 17 16 12 3:5 -оз 46 26.1 6.6 142.3 16 01 
7. 1126 03 43 17 09 .12 49 ~ 18 26.З 6.4 89.5 16 02 

11. 112:5 03 48 17 02 13 04 -06 :50 26.З 6.2 36.8 16 03 
15. 1124 03 33 16 34 13 19 -08 20 26.2 5.9 344.0 16 04 
19. 1123 03SI 16 48 1З 34 -09 48 26.1 5.6 291.2 16 03 
23. 11 23 06 04 16 41 13 49, '-11 1З 25.7 5.2 238.5 16 06 
27. 1122 0609 16 3:5 14 04 -12 37 2:5.3 4.9 183.7 16 07 
31. 1122 06 15 16 29 14 20 -13 :57 24.7 4.5 133.0 16 08 

NOY. 4. 1122 06 20 16 23 14 3:5 -15 1З 24.0 4.1 80.2 16 09 
в. 11 22 06 2:5 16 18 14 31 -16 2:5 23.2 3.6 27.3 16 10 

12. 1123 06 З1 16 14 15 07 -17 33 22.3 3.2 334.8 16 11 
16. 1123 06 36 16 09 15 24 -18 37 21.2 2.7 282.0 16 12 
20. 1124 06 42 16 06 13 40 -19 34 20.0 2.3 229.3 16 13 
24. 112:5 06 47 16 03 15 :57 -20 27 18.8 1.8 176.6 16 14 
28. 1126 0632 16 01 . 16 14 -21 1З 17.3 1.3 123.9 16 14 

IIEC. 2. 11 28 0656 .15 S9 16 31 -21 33 15.8 0.8 71.1 16 13 
6. 1129 07 01 15 58 16 49 -22 26 14.2 о.з 18.4 16 16 

10. 11 31 07 03 13 :57 17 06 -22 32 12.6 -.з 325.7 16 16 
14. 1133 07 08 13 s 17 24 -23 11 10.8 -.в 273.0 16 16 
18. 11 35 07 11 15 S9 17 42 -23 22 9.0 -1.3 220.3 16 17 
22. 1137 07 13 16 01 17 S9 -23 26 7.1 -1.8 1Е.7 .6 16 17 
26. 1139 07 15 16 03 18 17 -23 23 5.2 -2.З 114.9 16 17 
30. 11 41 07 16 16 06 18 35 -23 12 З.3 -2.8 62.2 16 17 

71 

А 

А.Ј. 

1.017 
1.017 
1.017 
1.016 
1.016 
1.016 
1.016 
1.015 

1:015 
1.014 
1.01З 
1.013 
1.012 
1.011 
1.010 

1.009 
1.008 
1.007 
1.006 
1.003 
1.004 
1.003 
1.002 

1.000 
0.999 
0.998 
0.997 
0.996 
0.995 
0.994 
0.993 

0.992 
0.991 
0.990 
0.989 
0.988 
0.987 
0.986 

0.986 
0.98:5 
0.98:5 
0.984 
0.984 
0.984 
0.983 
0.913 

i 
i 1 

'1 
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VASIONA XXXIII 1986/4- Astronomske mmeride za 1986. god. 

IZLAZ 1 ZALAZ MESECA U BEOGRADU 1986. GODINE 

ш 
Januar FeЬruar Мart April Мај ~ .. 

lzlaziZalaz 1 Izlaz 1 lzlaz 1 lzlaz\ Q lz1az Zalaz Zalaz Zalaz Zalaz Ј 
1. 21 :и 10 3(, - -- 10 02 23 33 0830 01 12 0915 01 3(, \0 41 ОЈ 11 13 14 1. 

( 9.01 ( 11.61 --- (-11,8) Н'-51 (-16.11 (-28.01 (-28.11 (-23.1) (-21.5) ( -3.5) ( -.5) 
i. 22 47 10 56 оо 24 10 27 ...... -- 08 59 02 12 10 22 02 05 11 56 01 28 1420 2 • 

( 2.5) ( 5.61 (-15.31 (-17.6) --- (-21.31 Н7.61 (-27.11 (-18.61 (-16.61 ( 2.51 ( 5,5) 
з. -- -- 11 15 01 43 10 57 оо 53 09 · зs 02 58 11 3б 02 28 13 07 01 45 15 25 з. 

--- ( -.8) (-20. 71 (-22.41 (-24.0) (-25.2) (-25.41 (-24.3) (-13.31 (-10, 91 ( 8.2) ( 11.2) 
4. 0000 11 35 03 03 11 37 02 \0 \0 23 оз 33 12 51 02 47 14 16 02 04 1630 4. 

( -4.21 ( -7.2) (-24.81 (-25.11 (-26.91 (-27.5) (-21.81 (-20.11 ( -7.61 ( -4.8) ( 13.5) ( 16.4) 
5. 01 17 11 58 04 19 12 29 03 18 11 22 0400 14 05 03 05 15 22 02 24 173(, 5. 

(-10.81 (-13.51 (-27.3) (-27.бl (-27.~1 (-27.81 (-17.1) (-14. 9) ( -1.71 ( 1.3) ( 18.3) ( 20.9) 
б. 0236 12 25 05 24 13 33 04 13 12 32 04 21 15 16 03 21 16 27 02 49 \8 42 б. 

(-17.01 (-19.11 (-27.71 (-27.41 (·27.01 (-26.3) (-11.61 ( -9.0) ( 4.21 ( 7.3) ( 22.31 ( 24.4) 
7. 03 59 13 оо 06 17 14 48 0456 13 47 04 40 \б 24 03 39 17 33 03 20 19 45 7. 

(-22.2) (-23.7) (-26.11 (-25.21 1 (-24.41 (-23.0) ( -5.81 ( -2." ( 9.81 ( 12.9) ( 25.41 ( 26.9) 
8. 05· 20 13 45 06 57 \б Об 05 29 15 03 04 57 17 31 03 57 18 39 03 58 20 42 8. 

(-25.8) (-2б.61 (-22.81 (-21.31 (-20.31 (-18.41 ( 0.21 ( З, З) ( 15. \Ј ( 17.9! ( 27.41 ( 28.0) 

'· Об 35 1444 07 28 1723 05S4 16 18 05. 14 18 37 04 19 19 45 04 46 21 32 9. 
H7.SI (-27.6) (-18.ЗI (-16.2) (-15.21 (-12. 9) ( 6.11 ( 9.2) ( 19. 7) ( 22.2) ( 28.01 ( 27. 7) 

10. 07 37 15 55 07 52 18 3б 06 lб 17 29 05 32 19 43 04 46 2050 05 42 22 13 10. 
(-27.11 (-26.5) (-12. 91 (-10.31 ( -9.51 ( -6.8) ( 11. 7) ( 14.7) ( 23.51 ( 25.4) ( 27.21 ( 26.0) 

11. 08 25 17 13 . 08 12 19 47 06 З4 18 З7 05 52 20 49 0519 21 52 ОН5 22 47 11. 
(-24.71 (-23.51 ( -7.01 ( -4.\) ( -З.51 ( -.51 ( \6.81 ( 19.51 ( 26.21 ( 27.4) < ri. o ( 23.0) 

12. 09 01 18 Зl 08 30 20 54 06 51 1944 06 15 21 56 06 оо 22 47 07 53 23 14 12. 
(-20.81 (-19,01 ( -1.01 ( 2.11 ( 2.51 ( 5.61 ( 21 . 11 ( 23.5) ( 27.81 ( 28.11 ( 21 .61 (19;0) 

13. 09.29 19 47 08 47 22 оо 07 09 2050 06 44 23 оо 0650 23 35 09 02 233(, \З. 
(-15.81 Н3.5) ( 4. 9) ( 8.01 ( 8.ЗI ( 11.41 ( 24.61 ( 26.31 ( 28 .01 ( 27.41 ( 17. \) ( 14.01 

14. 09 51 20 58 09 05 23 05 07 27 21 56 07 19 -- 07 49 -- -- 10 12 ..... -- 14. 
но. 21 ( -7.бl ( 10,51 ( 13.5) ( \З, 7> ( 16.61 ( 27.0) --- ( 26.8) --- ( 1\.6) ---

15. 10 10 22 05 09 25 -- -- 07 49 23 03 ~04 оо оо 08 54 ОО \З 11 23 0000 15. 
( -4.41 ( -1.51 ( 15.6) --- ( 18.5) ( 21.11 ( 28. \) ( 27.81 ( 24.31 ( 25.31 ( 5.4) ( 8.З) 

16. 10 27 2З 11 0947 оо 11 08 14 -- -- 08 57 оо 5З 10 03 оо 45 12 35 оо 15 16. 
( 1.51 ( 4.51 ( 20.1> ( 18.41 ( 22.51 --- ( 27 .. 81 ( 28.01 ( 20.41 ( 22.0) ( -1.21 ( 2.\) 

17. 10 44 -- -- 10 15 01 17 08 45 оо 08 09 59 01 37 11 14 01 10 13 51 оо З4 17. 
( 7.21 --- ( 23.71 ( 22.51 ( 25.51 ( 24.61 ( 26.11 ( 26.8) ( 15,41 ( 17.5) ( -8.01 ( -4.4) 

18. 11 оз оо 15 10 49 02 21 09 24 01 11 11 07 02 14 12 26 01 З2 IS 10 оо 55 18. 
( 12.51 ( 10.21 ( 26.31 ( 25.51 ( 27 .41 ( 27.0) ( 23.01 ( 24.2) ( 9.51 ( 12.2) (-14.6) но. 9) 

19. 11 2З 01 20 11 32 оз 23 10 12 02 09 12 \9 02 43 \З 39 01 52 16 З4 01 20 19. 
( 17.ЗI ( 15.41 ( 27.71 1 ( 27.41 ( 28.01 ( 28.01 ( 18.51 ( 20.4) ( 2.91 ( 6. \) (-20.41 (-17,\) 

20. 11 47 02 25 12 25 04 18 11 10 02 59 \З 33 03 08 14 56 02 11 17 59 ~5Ј 20. 
( 21.41 ( 19,9) ( 27. 7) ( 27.81 ( 27.21 ( 27.61 ( \З.О) ( 15.4) ( -4.11 ( -.5) (-25.0) (-22.3) 

21. 12 17 03 30 . 13 28 05 06 12 16 03 41 14 48 03 30 16 15 02 32 1920 0233 21. 
( 24.61 ( 23.6) ( 26.1) ( 26.81 ( 24.81 ( 25.8) ( 6.5) ( 9,51 (-\\,\) ( -7.3) (-27. 51 (-26. \) 

22. 12 55 1 04 :и 14 38 05 45 \З 28 04 15 1605 03 50 1739 02 55 20 30 03 29 22. 
( 2б.8) ; ( 26.2) ( 23.11 . ( 24.31 1 ( 2\.01 ( 22.61 ( -.5) ( 3.01 Н7.6Ј Н3. 9) (-27.8) <-27.9) 

23. \З 42 05 34 15 52 06 16 14 43 0443 17 24 04 10 ., 06 . 03 2З 21 24 0439 23. 
( 27. 7) ( 27.5) ( 18. 7) (·20.5> 1 ( 15.9> ( 18. \) 1 ( -7.71 ( -3.9) (-22.9) Н9.8) (-25.9) (-27.4) 

24. 1440 06 27 17 07 06 42 15 58 05 07 18 47 0432 20 31 0400 2203 0559 24. 
( 27.1) ( 27 .4) ( IЗ.I) ( 15.5) ( 9.8> ( 12.6) (-14.6) Н0.8) (-26.61 <-2МЈ (-22.2> (-24.8) 

25. 15 46 07 11 18 22 07 05 17 15 05 28 20 13 04 57 21 47 0448 22 33 07 20 25. 
( 24.9) ( 25.8) ( 6. 7) ( 9.6) ( З.О) ( 6.21 (-20.6) Н7.1) (-28.0) (-27.3) (-17.2) (-20.4) 

26. 16 57 07 47 19 38 07 25 18 33 1 05 48 21 38 0529 2248 05 51 22 57 08 39 26. 
( 21.3) ( 22.8) ( -.2) ( 3.2) ( -4.2) 1 ( -.51 (-25. \) (-22.4) (-27.2> (-28,"0) Н\.5) (-14.9) 

27 . 18 11 08 16 20 55 07 45 \9 53 06 09 2258 06 10 23 33 07 05 23 16 0953 27. 
( 16.5) ( 18.5) ( -7. \) ( -3.5) <-11.21 1 ( -7.4) (-27,6) (-26.2) !-24.5) <-26.5) ( -5.5) ( -8.8) 

28. ., 24 08 40 22 IЗ 08 06 21 16 0632 -- -- 07 04 ..... -- 08 24 2334 11 03 28. 
( 10.7) ( IЗ.ЗЈ н з. 7) HO.I Ј <-17.5) (-13. 91 --- <-28.0) --- (-23.\) ( 0,6) ( -2.5) 

29. 2038 09 01 
22 39 1 

Об 59 0005 08 10 оо 07 09 43 23 51 12 10 29. 
( 4,3) ( 7,3) (~=~) Н9. 71 (-28.0) (-27.7) (-20.2) (-18.3) ( 6.5) ( 3.7) 

30. 21 52 09 21 07 З4 0057 09 24 0033 10 57 --- 13 16 30. 
( -2.4) ( 0,9) (-24.2) (-26 .4) (-25.4) Н5. \) Н2. 7) --- 1 9.6) 

! 
31. 2З 07 09 41 оо оо 1 08 181 0053 12 07 З!. 

( -9. \) ( -5.6) (-26.З) (-27,\) ( -9.4) ( -6.7) 

1 
'1 

VASIONA XXXIII 1986/4- Astronomske efemeride ze 1986. god . 

~ Avgust Septembar 

ш · 
d lzlazl Zalaz Izlaz 1 Zalaz Zalaz 

\, 0009 14 22 -- ...... \6 29 .01 19 17 22 
( 12.0) ( 14.91 --- ( 27 .5) ( 25.2) ( 23.1) 

2. 0029 15 28 оо З7 17 25 02 29 17 49 
( 16.9) ( 19.7) ( 27.8) ( 28.1) ( 21.6) ( 18.91 

з. оо 52 lб 33 01 28 18 11 оз 40 18 12 
( 2\.2) ( 23.5) ( 27.91 ( 27.2) ( 16.9) ( IЗ.7Ј 

4. 01 21 17 37 02 28 18 50 04 52 18 32 
( 24.6) ( 2б.2) ( 2б.б) ( 25.0) ( 11.2) ( 7.8) 

5. 01 57 18 З7 . оз 34 19 21 Об 04 18 50 
( 26.9) ( 27. 7) ( 23.91 ( 21.5) ( 4,8) ( \ . 4) 

6. 02 42 19 29 04 44 19 46 07 17 19 09 
( 27.9) ( 27.81 ( 19.91 ( 16.9) ( -2.0) ( -5.21 

7. 03 36 20 \З 0555 20 07 08 Зl 1929 
( 27.6) ( 26.6) ( 14.8) ( 11.6) ( -8. 7) (-11.51 

8. 0438 20 49 07 Об 20 2б 09 48 19 5З 
( 25.8) ( 23.9) ( 8.9) ( 5.61 (-15. Ј) Н7.4Ј 

'· 05 45 21 17 0816 20 45 1108 20 22 
( 22.7) ( 20.2) ( 2.5) ( -.7) (-20. 7) (-22.4) 

10. 06 54 21 41 09 28 21 оз 12 28 20 59 
( 18.4) ( 15.4) ( -4.1) ( -7. \) (-25.0) <-26.1) 

11. 08 04 22 02 10 42 21 24 \З 44 21 49 
( IЗ.IJ ( 9.9) (-10.6) НЗ.ЗЈ (-27.б) (-28. \) 

12. 09 14 2220 11 58 21 49 14 51 22 52 
( 7.21 ( З.9) (-16. 7) (-18.81 (-28.3) (-28.1) 

IЗ . 10 24 22 39 IЗ 18 2220 1545 -- --
( 0.8) ( -2.4) (-21.9) (-2З.51 (-2б . 9Ј ---

14. 11 З7 2258 t4 за 23 02 16 2б оо 06 
( -5.8) ( -8.8) (-25.8) (-26. 7) (-23.8) <-26.\) 

15. 12 52 23 20 15 53 -- -- 1658 01 25 
Н2.ЗЈ (-14. 9) (-27. 9) --- (-19.2) (-22 . З) 

16. 14 11 2348 1658 0000 17 2З 02 45 
(-18.31 НО.З) (-27.9) (-28. \) нз.ы (-17. Ј) 

17. 15 33 ...... -- 17 49 01 06 17 4З 04 01 
НЗ. З> --- (-25.8) (-27 ,4) ( -7.5) (-\\ . 01 

18. 16 55 оо 23 18 27 02 24 18 02 05 .15 
(-26. 71 (-24. 7) (-22.0) <-24. 7) ( -1.1) ( -4.5) 

19. 18 09 01 11 18 57 оз 46 18 19 06 2б 
(-28.0) <-27 .4) (-16. 9) (-20.2) ( 5.21 ( 2.1) 

20. 19 10 02 14 19 20 05 Об 18 за 07 З6 
(-27.1) (-28.0) (-10.9) (-14.5) ( 11. Ј) ( 8.5) 

21. 1956 оз 29 19 40 0623 18 58 08 45 
(-24.2) <-26.ЗЈ ( -4.6) ( -8.1) ( 16.5) ( 14.З) 

22. 20 Зl 04 52 1958 07 З6 19 21 09 54 
(-19. 7) (-22. 7) ( 1.7) ( -1.5) ( 21.1) ( 19.4) 

23. 20 57 06 14 2016 08 46 19 49 11 02 
(-14.1) Н7.б) 1 ( 7.8) ( 5.0) ( 24.7) ( 23.5) 

24 •.. 21 18 07 32 2034 0954 20 25 12 07 
( -8.0) (-1\,5) ( \З.5) ( 11.1) ( 27. \) ( 26 .4) 

25. 21 37 08 45 20 56 11 02 21 08 \З 08 
( -1.8) ( -5.11 ( 18.4) ( 16. 5) ( 28 . З) ( 28.\) 

26. 21 55 09 56 21 21 12 10 22 02 14 01 
( 4,4) ( 1.4) ( 22.6) ( 21.1) ( 28. Ј) ( 28.З) 

27. 22 13 11 оз 21 52 13 16 23 03 14 45 
( \0. Ј) ( 7.5) ( 25.7) ( 24.7) ( 26.5) ( 27.2) 

28. 2232 12 10 2230 14 20 -- .... 15 21 
( 15.4) ( IЗ.2) ( 27.6) ( 27.1) --- ( 24.6) 

29. 2254 13 17 23 18 15 17 оо 10 15 51 
( 20.0) ( 18.3) ( 28.2) ( 28,2) ( 23.4) ( 20.9) 

зо. 23 21 14 23 -- ..... 16 07 01 20 1615 
( 23.7> ( 22.5) --- ( 27.9) ( 19.2) ( 16,1) 

31 • . 2355 15 28 оо 15 16 49 
( 26•4> ( 25.6) ( 27.4) ( 26.\) 

73 

OktoЬar Novembar Dec:emЬar 

и 
lzlaz\ Zalaz lzlaz 1 Zalaz lz1az Zalaz .. 

Q 

02 32 1635 05 04 15 56 ОН2 15 25 t. 
( 13.8) ( 10.5) ( -9.5) <-12.4) (-24.0) (-25.3) 
03 44 16 55 Об 25 16 22 0806 1616 2. 

( 7.7) ( 4.2) Н6.1) <-18.5) (-27 .2) (-27.8) 
04 57 17 13 07 50 1654 09 2о 17 23 з. 

( 1.0) ( -2.4) (-21.8) (-23.5) (-28.З) (-28.11 
06 \З 1733 09 14 17 З7 10 19 18 41 4. 

( -6.0) ( -9. Ј) (-25.9) (-26.9) (-27.0) (-26.1) 
07 Зl 1756 10 32 18 :и 11 02 20 03, 5. 

(-12.8) (-15.4) (-28. Ј) (-28.З> (-23.7) (-22.1) 
08 52 18 2З 11 З7 19 4З 11 З4 21 24 '· (-18. 91 (-20.9) (-28.0) (-27.6) (-19.0) (-16.8) 

10 14 18 58 12 27 21 01 11 59 22 40 7. 
(-23.8) (-25.1) (-26.0) (-24.81 (-13.4) но. 71 

11 :и 19 45 \З 04 22 20 12 20 2З 52 8. 
(-27.1> (-27. 7) (-22.2) НО. 5> ( -7.ЗЈ ( -4.З1 

12 46 2044 IЗ З2 23 37 12 З7 --- 9. 
(-28.4) (-28.4) (-17.3) (-15.01 ( -1.1) ---

13 4З 21 55 13 55 --- 12 55 01 01 10. 
(-27.61 (-26.9) (-1\ ,6) --- ( 5.0) ( 2.1) 

14 28 23 12 14 14 0050 . 13 12 0209 11. 
(-25.0) (-23.7) ( -5.5) ( -8.91 ( 10.81 ( 8.2> 
15 01 --- 14 З\ 02 01 13 З2 оз 16 12. 

(-20.9) --- ( 0.61 ( -2.5) ( 16. \) ( IЗ.9Ј 
15 27 ОО Зl 1448 03 09 \З 55 04 24 13. 

(-15. 7) (-19.0} ( 6.7) ( З.8) ( 20 .6) ( 18.9) 
15 48 01 47 15 06 04 17 14 23 05 Зl 14. 

( -9.8) НЗ.ЗI ( 12.4) ( 9.9) ( 24.З) ( 23. \) 
16 07 03 оо 15 27 05 25 14 58 063(, 15. 

( -З.6) ( -7.0) ( \7,5) < 15.5> ( 26.8) ( 26. \) 
lб 24 04 11 15 51 0633 15 41 07 37 16. 

( 2.7) ( -.51 ( 21.9) ( 20.4) ( 28.1) ( 27.81 
16 42 0520 16 21 07 41 16 3З 08 З\ 17. 

( 8. 7) ( 5.9) ( 25.З) ( 24.2) ( 28.0) ( 28.2) 
17 01 0629 1659 08 45 1-733 0916 18. 

( 14.З) ( 12.0) ( 27.5) ( 26.9) ( 26,5) ( 27.11 
17 23 07 38 17 45 0944 18 37 09 52 19. 

( 19.З) ( \7,4) ( 28.З) ( 28.2) ( 23.7) ( 24.8) 
17 49 08 46 18 З9 10 35 1944 10 21 20. 

( 2З.З) ( 22.0) ( 27.8) ( 28.1) ( 19.8) ( 21.41 

18 21 09 5З 19 41 11 17 20 51 10 44 21. 
( 26.З) ( 25.41 ( 25.8) ( 26.6) ( 14.9) ( 17.0) 

19 02 10 56 20 47 11 51 21 59 11 04 22. 
( 28.0) 1 ( 27.~) ( 22.7) ( 23.9) ( 9.3) ( 11.8) 
19 51 1153 21 54 12 18 2З 07 11 22 23. 

( 28.4) ( 28.4) ( 18.4) ( 20. Ј) ( З.2) ( б. Ј) 

20 49 12 ·40 23 03 12 40 -- -- 1140 24. 
( 27.ЗЈ ( 27.8) ( IЗ.2) ( 15.41 --- ( 0.01 

21 53 IЗ 19 -- ..... 13 оо оо 16 11 58 25. 
( 24.9) ( 25.9) --- ( 10,0) ( -3.3) ( -б.З> 

23 01 !З 51 оо 12 13 18 01 29 12 18 26. 
( 21.2) ( 22.7) ( 7.2) ( З.9) ( -9.8) (-12.6> 
-- -- 14 16 01 23 IЗ :К. 02 47 12 43 27. 
--- ( 18.4) ( 0.7) ( -2.5) (-16. Ј) (-18.41 

0011 14 38 02 3(, 13 56 0409 \З 15 28. 
( 16.4) ( IЗ.ЗЈ ( -6.0) ( -9.1) (-2Ц) (-23.ЗЈ 

01 21 14 57 03 54 14 19 05 33 IЗ 58 29. 
( 10.7) ( 7.ЗЈ (-12.8) (-15.4) (-25,8) (-26.8) 
0233 15 16 05 17 1447 0653 14 56 . 30. 

( 4.3) ( 0.9) (-19.0) (-21.0) (-28.0) (-28.2) 

03 47 15 35 08 оо 16 10 31. 
( -2.6) ( -5.8) 

1 

(-27.9) (-27.3) 



1 

« 1 

D8t\lal. ~ 
3 1 
.-. 1 

~ 

Л.Ј. 

1 <1о 1 Т 1 р 1 т. 1 
1 Л.Ј. / h m 1 " 1 Datum 1 h m / 

1 « 1 3 1 

• • 1 

ЈМ. 4. 17 48 
. в. 1в 14 

12. 1в 41 
16. 19 08 
20. 19 36 
24. 20 03 
28. 20 31 

FD. 1. 21 ОО 
5. 21 28 
9. 21 55 

13. 22 23 
17. 22 49 
21. 23 14 
25. 23 35 

twn" 1. 23 51 
5. 23 59 
1Ј. 23 59 

13. 23 51 
17. 23 39 
21. 23 27 
25. 23 1в 
29. 23 15 

N'R. 2. 23 17 
6.2324 

10. 23 35 
14. 23 49 
1в. оо 06 
22. оо 25 
26. оо 45 
30. 01 08 

floU 4. 01 32 
в. 01 S8 

12. 02 26 
16. 02 57 
20. 03 31 
24. 04 06 
28. 04 43 

JUN 1. 05 20 
5. 05 55 
9. 06 28 

13. 06 57 
17. 07 23 
21. 07 45 
25. 08 03 
29. 08 17 

-23 31 
-23 S8 
-24 06 
-23 54 
-23 19 
-22 21 
-21 оо 
-19 15 
-17 06 
-14 33 
-11 39 
-08 28 
-os 09 
-о157 
0048 
02 42 
0328 
02~ 
01 27 
-оо 36 
-о2 33 
-о4 01 
-о4 49 
-о4 57 
-о4 30 
-оэ 32 
-о2 06 
-оо17 

01 52 
0420 
07 02 
0955 
12 56 
15 S8 
18 52 
21 26 
2327 
2448 
2525 
2523 
2448 
2348 
22 31 
21 04 
19 32 

~ 1986. 
1.308 . 0.454 10 34 
1.348 0.462 10 44 
1.378 0.466 10 ~ 
1.401 0.466 11 07 
1.415 0.461 11 19 
1.420 0.452 11 31 
1.417 0.438 11 43 
1.404 0.421 11 56 
1.380 0.401 12 08 
1.343 0.378 12 20 
1.291 0.355 12 32 
1.221 0.334 12 42 
1.133 0.317 12 51 
1. 030 о. 308 12 55 
0.919 0.309 · 12 54 
о.в1О 0.320 12 46 
0.718 0.338 12 29 
о. 651 о. 360 12 05 
0.614 0.383 11 37 
0.607 0.406 11 09 
0.624 0.425 10 45 
0.6S8 0.442 10 27 
о. 704 о. 454 10 14 
о. 756 0.462 10 06 
0.812 0.466 10 02 
0.871 0.466 10 оо 
0.930 0.461 10 01 
0.990 0.452 10 04 
1.050 0.438 10 09 
1.108 0.421 10 16 
1.165 0.400 10' 25 
1.217 0.378 10 35 
1.264 0.355 10 48 
1.299 0.333 11 04 
1.320 0.317 11 22 
1.320 0.308 11 42 
1.297 0.309 12 03 
1.254 0.320 12 24 
1.194 о.ээв 12 43 
1.126 0.360 13 оо 
1.053 0.384 13 13 
0.980 0.406 13 22 
0.908 0.425 13 28 
0.840 0.442 13 30 
о. 776 0.454 13 28 ' 

2.6 
2.5 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.9 
3.2 
3.6 
4.1 
4.7 
5.1 
5.4 
5.5 
5.4 
5.1 
4.7 
4.4 
4.1 
3.в 
3.6 
3.4 
3.2 
з. о 
2.9 
2.7 
2.6 
2.6 
2.5 
2.5 
2.6 
2.7 
2.в 
з. о 
3.2 
3.4 
3.7 
4.0 
4.3 

-2.2 
-2.1 
-2.1 
-2~0 
-2.1 
-2.1 
-2.2 
-2.3 
-2.4 
-2.6 
-2.8 
-з. о 
-3.1 
-3.2 
-3.1 
-2.7 
-2.0 
-.5 
6.1 
-.4 

-1.5 
-2.0 
-2.2 
-2.3 
-2.3 
-2.3 
-2.3 
-2.3 
-2.4 
-2.4 
-2.5 
-2.6 
-2.8 
-2.9 
-з. о 
-3.1 
-3.1 
-з. о 
-2.9 
-2.8 
-2.6 
-2.5 
-2.4 
-2.3 
-2.3 

Jt1. з. 08 27 
7. 08 32 

11. 08 32 
15. 08 27 
19. 08 11 
23. 08 07 
27. 07 56 
31. 07 49 

AV8. 4. 07 48 
в. 01 55 

12. 08 08 
16. 08 29 
20. 08 54 
24. 09 24 
28. 09 54 

ВЕР. 1. 10 25 
5. 10 54 
9. 11 22 

13. 11 48 
17. 12 13 
21. 12 37 
25. 13 оо 
29. 13 23 

аст. з. 13 45 
7. 14 06 

11. 14 26 
15. 14 46 
19. 15 05 
23. 15 22 
21. 15 35 · 
31. 15 44 

NJ\1. 4. 15 45 
в. 15 36 

12. 15 1в 
16. 14 59 
20. 14 47 
24. 14 47 
28. 14 55 

DEC. 2. 15 11 
6. 15 30 

10. 15 52 
14. 16 16 
1В. 16 41 
22. 17 07 
26. 17 33 
30. 1В оо 

ЈМ. З. 11 28 

1в 04 
16 45 
15 43 
15 04 
14 53 
15 10 
15 50 
16 45 
17 42 
18 30 
1В 57 
11 52 
1В 07 
16 37 
14 28 
11 49 
08 51 
0544 
0234 
-оо 34 
-оэ 37 
-о6 33 
-о9 21 
-11 S8 
-14 24 
-16 36 
-1в 33 
-20 13 
-21 31 
-22 24 
-22 42 
-22 17 
-20 54 
-11 33 
-15 53 
-14 оо 
-13 30 
-14 08 
-15 21 
-17 07 
-IB 48 
-20 24 ј 
-21 49 
-22 59 
-23 52 
-24 25 
-24 эв 

--- - - - - -·"' . .......;: _____ с._._-- ---- ·-------·--

1 « 1 3 1 ~ 1 <1о 1 т г р 1 т. 1 « 1 а 1 
Datum 1 h m 1 . • 1 А.Ј . 1 А.Ј. 1 h m 1 .. 

1 
Datum 1 h m 1 . . 1 

IIENERII 1986. 
JAN. 4. 18 42 -23 32 1.706 0.727 1128 4.9 -э.о JAN. 4. 14 41 -14 36 

12. 19 26 -22 44 1.710 0.728 1140 4.9 -з. о 12. 15 оо -16 04 
20. 20 08 -21 11 1.712 0.728 11 51 4.9 -з. о 20. 15 20 -17 25 
28. 20 50 -18 57 1.711 0.728 12 01 4.9 -з. о 28. 15 39 -1в 31 

FЕВ. 5. 21 31 -16 09 1.708 0.728 12 10 4.9 -з. о FЕВ. 5. 15 59 -19 44 
13. 22 10 -12 52 1.702 0.728 12 18 4.9 -з. о 13. 16 1в -20 41 
21. 22 48 -о9 13 1.694 0.727 12 24 5.0 -з. о 21. 16 31 -21 30 

11МТ 1. 23 25 -os 18 1.683 0.726 12 29 5.0 -з. о _I'Wn' 1. 16 57 -22 10 
9. оо 01 -о1 15 1.668. 0.725 12 34 5.0 -з.о 9. 17 16 -22 42 

17. оо 31 02 52 1.651 0.724 12 39 5.1 -3.0 17. 17 35 -23 07 
25. 01 14 0654 1.631 0.723 12 44 5.2 -з. о 25. 17 53 -23 24 

N'R. 2. 01 51 10 47 1.608 0.722 12 49 5.2 -З.1 N'R. 2. 18 11 -23 35 
10. 02 29 14 24 1.S82 0.721 12 ~ 5.3 -З.1 10. 1в 27 -23 41 
1в. 03 07 17 31 1.552 0.720 13 03 5.4 -3.1 1 18. 18 43 -23 43 
26. 03 47 2023 1.519 0.719 13 11 . 5.5 -3.2 26. 18 sв -23 43 

tloU 4. 04 28 2234 1.482 0.719 13 20 5.7 -З.2 tloU 4. 19 11 -23 44 
12. 05 09 2405 1.443 0.719 1З 30 5.8' -3.2 12~ 19 22 -23 47 
20. 05 52 24 52 1.400 0.718 13 41 6.0 --3.3 20. 19 З1 -23 55 
28. 06 34 2453 1.353 0.719 IЗ 52 6.2 . -3.3 28. 19 31 -24 10 

JUN 5. 07 16 24 10 1.304 . о. 719 14 02 . 6.4 -З.4 JUN 5. 19 42 -24 35 
13. 07 57 2243 1.252 0.720 14 11 6.7 -З.4 13. 19 42 -25 09 
21. 08 36 20 31 1.198 0.720 14 19 7.0 -З.5 . 21. 19 39 -25 52 
29. 09 14 17 59 1.142 0.721 14 25 7.4 -3.5 29. 19 33 -26 40 

JtL 7. 09 50 14 52 1.083 0.722 14 30 7.в -З.6 JtL 7. 19 24 -27 27 
15. 10 25 1123 1.023 0.723 14 33 8.2 -3.7 15. 19 14 -28 06 
23. 10 S8 07 31 0.962 0.724 14 34 8.7 -з. в 23. 19 04 -28 32 
31. 11 30 03 44 0.899 0.726 14 34 9.4 -3.8 31. 18 57 -28 42 

IW8. в. 12 оо -оо 15 0.836 0.726 14 33 10.1 -3.9 AV8. в. 18 52 -28 39 
16. 12 30 -о4 14. 0.772 0.727 14 31 10.9 -4.0 16. 18 52 -28 25 
24. 12 58 -08 06 0.709 0.728 14 28 11.9 -4.1 24. 18 56 -28 02 

ВЕР. 1. 1З 26 -11 47 0.645 0.728 14 24 1З.О -4.2 ВЕР. 1. 19 03 ~27 32 
9. 13 52 -15 12 0.583 0.728 14 19 14.4 -4.З 9. 19 13 -26 53 

17. 14 16 -18 15 0.521 0.728 14 11 16.1 -4.4 17. 19 26 -26 07 
25. 14 37 -20 51 0.463 0.728 14 оо 1в.2 -4.5 25. 19 41 -25 12 

аст. • з. 14 53 -22 52 0.407 0.727 1З 44 20.7 -4.5 аст. з. 19 58 -24 08 
11. 15 02 -24 09 0.357 0.726 1З 21 23.6 -4~4 11. 20 16 -22 54 
19. 15 03 -24 26 О.З15 0.725 12 50 26.7 -4.1 19. 20 35 -21 31 
27. 14 54 -23 25 0.285 0.724 12 09 29.5 -3.1 27. 20 54 -19 57 

NJ\1. 4. 14 31 "'"21 02 0.270 0.723 11 21 З1.1 о. в NOV. 4. 21 14 -18 14 
12. 14 21 -17 49 0.275 0.722 10 34 30.6 -2.4 12. 21 35 -16 22 
20. 14 11 -14 50 0.296 0.721 0953 28.4 -З.9 20. 21 55 -14 23 
28. 14 11 -12 53 0.332 0.720 0922 25.З -4.4 28. 22 15 -12 17 

DEC. 6. 14 20 -12 09 0.378 0.720 0859 22.З -4.6 DEC. 6. 22 36 -10 05 
14. 14 36 -12 26 0.430 0.719 0844 19.6 -4.6 14. 22 56 -о7 48 
22. 14 58 -1З 26 0.486 0.719 08 35 17.З -4.6 22. 23 16 -os 28 
30. 15 24 -14 51 0.545 0.718 08 29 15.4 -4.5 30. 23 36 -оэ 06 

-- -

11, 1 &о 1 Т 1 Р 1 т. ' 

Л.Ј. 1 Л.Ј. 1 h т 1 
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~ 1986. 
0.718 0.463 
0.667 0.466 
0.625 0.466 
0.595 0.461 
0.510 0.451 
0.583 0.438 
0.607 0.421 
0.653 0.400 
0.720 0.378 
0.805 0.355 
0.904 о.эээ 
1.009 0.317 
1.113 0.308 
1.205 0.310 
1.279 0.320 
1.333 0.339 
1.367 0.361 
1.385 0.384 
1.389 0.406. 
1.383 0.426 
1.361 0.442 
1.345 0.454 
1.315 0.463 
1.278 0.466 
1.235 0.466 
1.184 0.461 
1.127 0.451 
1.063 0.438 
0.992 0.421 
0.915 0.400 
0.136 0.371 
0.761 0.354 
0.702 о.эээ 
0.676 0.317 
0.696 0.308 
0.760 0.310 
о.вsэ 0.321 
0.954 0.339 
1.051 0.361 
1.138 0.384 
1.212 0.406 
1.275 0.426 
1.326 0.442 
1.367 0.454 
1.391 0.463 
1.420 0.466 
1.433 0.466 

13 21 
13 09 
12 53 
12 32 
12 07 
1140 
11 14 
10 52 
10 36 
10 27 
10 26 
10 31 
10 42 
10 56 
1111 
1125 
1139 
11 51 
12 01 
12 10 
12 18 
12 25 
1~ 32 
12 38 
12 43 
12 48 
12 52 
12 55 
12 ~ 
12 52 
12 44 
12 28 
12 03 
1129 
10 54 
10 28 
10 13 
10 07 
10 07 
10 11 
10 18 
10 26 
10 35 
10 45 
10 56 
11 07 
11 19 
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5.0 
5.3 
5.6 
5.в 
5.7 
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2.В 
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2.6 
2.7 
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з. о 
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3.4 
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4.8 
4.9 
4.В 
4.4 
3.9 
3.5 
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-2.2 
-2.3 
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-2.5 
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МRS 1986. 
1.870 1.636 07 26 2.5 
1.796 1.629 07 13 2.6 
1.720 1.623 07 01 2.7 
1.643 1.615 06 49 2.8 
1.565 1.608 0637 3.0 
1.486 ·1.599 06 25 3.1 
1.407 1.591 06 13 з. з 
1.329 1.582 06 01 3.5 
1.250 1.573 0548 3.7 
1.173 1.563 0536 4.0 
1.096 1.~ 0522 4.3 
1.021 1.543 05 08 4.6 
0.948 1.SЭЭ 0453 4.9 
0.878 1.522 0431 5.З 
0.810 1.512 04 21 5.8 
0.744 1.501 0402 6.3 
0.683 1.491 03 42 6.9 
0.625 1.481 03 20 7.5 
0.573 1.471 02~ 8.2 
0.526 1.461 02 27 8.9 
0.485 1.451 01 56 ·9.7 
0.451 ·1.442 01 21 10.4 
0.426 1.433 0044 11.0 
0.410 · 1.425 0003 11.4 
0.404 1.417 23 17 11.6 
0.407 1.410 2236 11.5 
0.418 1.404 21 57 11.2 
0.437 1.398 21 22 10.7 
0.463 1.393 20 51 10.1 
0.494 1.389 2023 9.5 
0.529 1.316 19 59 в.в 
0.568 1.383 19 39 в.2 
0.610 1.382 19 20 7.7 
0.654 1.311 19 04 7.2 
0.701 1.382 18 49 6.7 
0.750 1.383 18 36 6.2 
0.801 1.315 18 23 5.8 
0.853 1.388 18 11 5.5 
0.908 1.392 18 оо 5.2 
0.964 1.397 17 48 4.9 
1.021 1.403 17 З7 4.6 
1.081 1.409 17 26 4.З 
1.141 1.416 17 15 4.1 
1.203 1 ... 24 17 04 З.9 
1.266 1~432 16 52 З.7 
1.330 1.441 16 41 З.5 
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А.Ј. ј 1 h т 1 
1 « 1 

г 1 Ао 
Datwn 

. Datum А.Ј . 
h т 1 

1 т 1 ~. 

А. Ј. 1 А.Ј. 1 h m 1 

J\PIТER 1986. sдllAI 1986. JAN. 4. 21 26 -15 55 5.802 5.035 14 10 15.8 -1.6 JAN. 4. 16 16 -19 26 10.730 9.97З 08 59 20. 21 40 -14 47 5.923 5.031 1З 21 15.5 -1.6 20. 16 22 -19 41 10.541 9.975 08 оз rЕВ. 5. 21 55 -1З 32 5.993 5.026 12 32 15.З -1.5 F"EB. 5. 16 27 -19 51 10.З10 9.977 07 05 21. 22 10 -12 1З 6.010 5.022 1144 15.З -1.5 21. 16 ·з1 -19 57 10.053 9.979 0606 ttART 9. 22 24 -10 52 5.974. 5.018 10 56 15.4 -1.5 ttART 9. 16 зз -19 59 9.787 9.981 05 05 
~- 22 39 --()9 З1 5.887 5.014 10 07 15.6 -1.6 25. 16 зз . -19 57 9.531 9.984 0402 APR. 10. 22 52 -08 1З 5.753 
26. 23 04 -о7 01 5.577 

НАЈ 12. 23 15 -о5 57 5.367 
28. 23 24 -os 05 5.133 

JUN 1З. 23 30 -о4 26 4.887 
29. 23 З5 -о4 05 4.641 

.nJ. 15. 23 З6 -о4 02 4.411 
З1. 23 34 -о4 19 4.214 

AVG. 16. 23 29 -о4 54 4.067 
SEP. 1. 23 22 -os 40 З.986 

17. 23 15 -об 30 З.978 
окr. з. 23 07 -о7 15 4.047 

19. 23 02 -07 46 4.184 
IIIJV. 4. 23 оо -о7 59 4.З77 

20. 23 оо -о7 51 4.607 
DEC. 6. 23 04 -о7 23 4.855 

22. 23 11 -об З8 5.105 

URAN 
JAN. 4. 17 15 -2З 06 20.015 
FЕВ. 5. 17 22 -23 1З 19.679 
11ART 9. 17 26 -23 17 19.176 
APR. 10. 17 26 -23 18 18.652 
11АЈ 12. 17 23 -2З 15 18.265 
JUN 1З. 17 18 -23 11 18.132 
JUL 15. 17 1З -23 05 18.294 
AVG. 16. 17 10 -23 02 18.700 
SEP. 17. 17 10 -2З оз 19.2З1 
окт. 19. 17 14 -23 08 19.7З7 
NOV. 20. 17 21 -2З 15 20.077 
DEC. 22. 17 30 -23 22 20.158 
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Jf\NlJAP 1986. 
iAPAD ISTOK 

2 
3 <. ..,ј L ·.:::: 1-. ! 

4 
'5 ).<::f k -.... 
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7 '· .,_ ::];;.р- у / 
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9 --- ~ ь::г··-- -.- -· 
10 
11 ___ ----<3:::::--'~~-~-~--2::-:,_.::о--"> -.::.....---
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16 '•. 

1 ј --- :Ј::ј:::2 . _., / 
-"....- . 18 

1 э· •• - :::::::4- r-<-::- --
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21 ~.._. У-: ::t=F ' 1' - .. __ 22 

23 ~) / ~ / / 

25 ... ------ - --- -· 
26 ~-

,> 27 -

28 •''- ::::>=r=r= -- /" 29 

31 

5.010 09 17 16.0 -1.6 APR. 10. 16 32' 
5.006 0826 16.5 -1.7 26. 16 29 
5.00З 07 З4 17.1 -1.8 11АЈ 12. 16 25 
4.999 06 40 17.9 -1.9 28. 16 20 
4.995 05 44 18.8 -2.0 JI.JII 1З. 16 15 
4.992 04 45 19.8 -2.1 29. 16 11 
4.989 оз 4З 20.8 -2.2 JUl 15. 16 08 
4.986 02 З8 21.8 -2.З З1. 16 06 
4.983 01 З1 22.6 -2.4 AVG. 16. 16 Об 
4.980 оо 21 23.1 -2.4 SEP. 1. 16 08 
4.977 23' 06 23.1 -2.4 17. 16 11 
4.975 21 56 22.7 -2.4 (]l(f. з. 16 16 
4.972 20 48 22.0 -2.З 19. 16 22 
4.970 19 4З . 21.0 -2.2 NOV. 4. 16 29 
4.968 18 41 20.0 -2.1 20. 16 З7 
4.966 17 42 18.9 -2.0 DEC. б. 16 45 
4.964 16 45 . 18.0 -1.9 22. 16 52 

1986. 
19.119 09 58 1.7 6.1 JAN. 4. 18 16 
19.124 08 оо 1. 7 6.1 F"EB. 5. 18 21 
19.1ЗО 05 58 1.8 б. О ttART 9. 18 24 
19.136 оз 52 1.8 б. О APR. 10. 18 25 
19.142 01 4З 1.9 5.9 НАЈ 12. 18 24 
19.148 23 28 1.9 5.9 JUN 1З. 18 21 
19.153 21 17 1.9 5.9 JU.. 15. 18 17 
19.159 19 08 1.8 6.0 AVG. 16. 18 14 
19.165 17 оз 1.8 б. О SEP. 17. 18 1З 
19.171 15 01 1. 7 6.1 окт. 19. 18 15 
19.176 1З 02 1. 7 6.1 NOV. 20. 18 18 
19.182 1105 1. 7 6.1 DEC. 22. 18 23 

F'EBRUAR !986. 
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---- - --

2/ 
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-19 52 9.306 9.986 02 58 
-19 44 9.130 9.988 01 52 
-19 34 9.018 9.990 оо 45 
-19 23 8.979 9.992 23 зз 
-19 12 9.016 9.994 22 25 
-19 04 9.126 9.996 21 18 
-18 59 .9.298 9.998 20 12 
-18 58 9.519 9.999 19 08 
-19 02 9.771 10.001 18 05 
-19 10 10.035 10.ООЗ 17 04 
-19 23 10.294 10.005 16 04 
-19 З8 10.530 10.006 15 06 
-19 56 10.730 10.008 14 09 
-20 14 10.879 10.010 1З 1З 
-20 32 10.971 1.0.011 12 18 
-20 48 10.998 10.01З 1123 
-21 02 10.958 10.014 10 28 

NEPТI.JII 1986. 
-22 20 З1.217 30.248 10 59 
-22 17 30.984 ЗО.248 0858 
-22 15 30.530 30.247 0656 
-22 1З 29.988 30.246 04 51 
-22 1З 29.517 30.245 02 44 
-22 15 29.254 30.244 0035 
-22 17 29.277 30.244 22 21 
-22 19 29.576 30.24З 20 1З 
-22 20 30.064 30.242 18 06 
-22 21 30.599 30.241 16 01 
-22 21 З1.025 30.240 1З 59 
-22 19 З1.218 30.239 1158 
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HALEJEVA КОМЕТА 

U nar~dnoj tab~li dati su ~f~м~ridski pod~ci о Hal•j~voj_k~м~t~ ~ 1.10.1985. do 
3О.б.198б. godin~. Svi podaci osiм podataka о izlazu, zalazu _v1s1n1 1 az1мutu s~-odno~~ na 
Oh тu. Qznak~ su: ALFA i DELTA·<n~ь~sk~ ~kvatorsk~ koord1nat~ koм~t~>, Rz <rastoJanje 
Hal~jev~ komet• od z-l.J~>, Rs <rastojanj~ koм~t~ od Sunca~, _ Hl <int~ralna prividna 
veli~ina komete) i 112 (prividn·a v~lHina jezgra koмet~ ), Tr~uc1 1zlaza 1 zalaza koм~t-~ 
izralunati su za Beograd, ali s~ mogu pr~ralunati za bilo koj~ •~sto . u Jugos~av1~1 
postupkom opisanim za Mesec ili Sunce. VISINA i AZIМUT kom~t~ s~ odnose na pol~tak svJtanJa 
<podaci oЬ~le!~i sa zvezdicoм>, ili gradjanski sumrak. 

DATUМ Ј ALFA DELTA Rz Rs Н1 112 U6AO SA IZLAZ ZALAZ VISINA AZitшт 

11 min о ' АЈ АЈ SUNCEM<o> h мin h мin о о 

1.10.1985. б 12 20 о 2.0З 2.34 11.4 12.7 95.1 21 39 12 38 б5* 358* 
З.10.1985. б 11 20 4 1.97 2.З2 11.2 12.б 97.2 21 зо 12 29 б5* 4* 
5.10.1985. б 10 20 9 1.90 2.29 11.1 12.5 99.4 21 21 12 21 б5* 10* 
7.10.1985. б 9 20 14 1.84 2.26 11.0 12.4 101.7 21 11 12 12 65* 17* 
9.10.1985. б 7 20 19 1. 77 2.24 10.8 12.2 104.0 21 1 12 3 б4* 23* 

11.10.1985. б б 20 24 1. 71 2.21 10.7 12.1 10б.4 20 51 1154 бЗ* m 
1З.10.1985. б 4 20 30 i.65 2.18 10.5 12.0 108.9 20 41 1144 62* 35* 
15.10.1985. б 1 20 З7 1.58 2.1б 10.4 11.8 111.4 20 зо 1135 б1* 40* 
17.10.1985 • 5 59 20 44 1.52 2.1З 10.2 11.7 114.0 20 19 1125 59* 46* 
19.10.1985. 555 20 51 1.4б 2.10 10.0 11.5 11б.7 20 7 11 14 58* 51* 
21.10.1985. 5 52 20 59 1.39 2.07 9.9 11.4 119.5 19 55 11 з 56* 56* 
2З.10.1985. 5 48 21 7 1.33 2.05 9.7 11.2 122.5 19 42 10 52 54* бО* 
25. 10. 1985. 5 4З 21 1б 1.27 2.02 9.5 11.1 125.5 19 29 10 40 51* б5* 
27.10.1985. 5 З8 21 24 1.21 1. 99 9.З 10.9 128.8 19 15 10 28 49* б9* 
29. 10.1985. 5 З2 21 3З 1.15 1.96 9.1 10.7 1З2.1 19 о 10 14 46* 73* , , 
З1.10.1985. 525 21 42 1.10 1.93 9.0 10.б 135.7 18 44 10 о 43* 77* 
2. 11.1985. 5 17 21 51 1.04 1.91 8.8 10.4 139.5 18 28 9 45 40* 81* 
4.11.1985. 5 8 21 58 0.99 1.88 8.б 10.2 14З.б 18 10 9 29 З7* 85* 
б.11.1985. 458 22 5 0.93 1.85 8.З 10.0 147.9 17 52 9 12 ЗЗ* 89* 
8.11.1985. 4 47 22 9 0.88 1.82 8.1 9.8 152.5 17 З2 8 5З m 93* 

10.11.1985. 434 22 10 0.84 1. 79 7.9 9.б 157.4 17 11 832 25* 97* 
12.11.1985. 420 22 б 0.79 1. 7б 7.7 9.5 1б2.7 1б 49 8 10 21* 101* 
14.11.1985. 4 4 21 5б 0.75 1.7З 7.5 9.З 1б8.З 1б 26 7 45 16* 105* 
1б.11.1985. 346 21 З8 0.72 1. 71 7.З 9.1· 174.2 16 2 7 18 11* 109* 
18.11.1985. з 27 21 10 О.б9 1.68 7.1 8.9 177.5 15 З8 б 48 9 249 
20.11.1985. з б 20 зо О.бб 1.65 6.9 8.8 171.б 15 1З б 17 1З 254 
22. 11. 1985. 244 19 З8 0.64 1.б2 6.8 8.б 1б4.5 14 47 5 4З 17 259 
24.11.1985. 222 18 32 О.бЗ 1.59 б. б 8.5 157.1 14 23 5 7 21 265 
2б. 11. 19!35. 1 59 17 14 О.б2 1.56 б.5 8.4 149.5 1З 58 4 З1 26 271 . 
28.11.1985. 1 Зб 15 4б 0.62 1.5З б.4 8.З 141.9 1З 35 354 30 278 
зо. 11.1985. 1 14 14 12 Q.бЗ 1.50 б. З 8.З 134.4 1З 1З з 18 34 285 
2.12.1985. 054 12 35 О.б4 1.47 б.2 8.2 127.1 12 5i 2 4З З7 292 
4.12.1985. 035 10 58 О.бб 1.44 б.2 8.2 120.1 12 32 2 9 40 300 
б.12.1985. о 17 9 24 О.б9 1.41 б.1 8.2 11З.5 12 1З 1 З7 4З 307 
8.12.1985. о 1 754 0.71 1.38 б.1 8.2 107.З 1155 1 7 45 З15 

10.12.1985. 23 47 б З1 0.74 1.35 б. О 8.1 101.4 1139 039 4б 32З 
12.12.1985. 2334 5 15 0.78 1.32 б. О 8.1 95.9 1123 о 1З 47 331 
14.12.1985. 2З 22 4 б 0.81 1.28 б. О 8.1 90.8 11 9 23 45 47 338 
1б.12.1985. 2311 з з 0.85 1.25 5.9 8.1 86.0 10 55 23 2З 47 . З45 
18.12.1985. 2З 2 2 б 0.89 1.22 5.9 8.1 81.4 10 41 23 2 47 352 
20.12.1985. 2254 1 14 0.93 1.19 5.8 8.1 77.1 10 28 22 4З 4б 358 
22.12.1985. 22 4б о 27 0.97 1.1б 5.8 8.1 7З.О 10 1б 2225 4б 4 
24.12.1985. 2239 о 1б 1.01 1.1З 5.7 8.0 б9.1 10 4 22 7 45 9 
2б.12.1985. 22 33 о 54 1.05 1.10 5.б 8.0 65.4 9 52 21 51 4З 15 
28.12.1985. 22 27 -1 29 1.09 1.07 5.6 8.0 61.8 9 41 21 35 42 19 
ЗО.12.1985. 22 21 -2 2 1.13 1.04 5.5 7.9 58.4 9 зо 21 20 41 24 
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DAТI.II МFА IIELTA Rz Rs 
h •in о 

, 
АЈ АЈ 

1. 1~1986. 22 16 -2 32 1.17 1.01 
з. 1.1986. 22 12 -2 S9 1.20 0.98 
s. 1.1986. 22 7 -з 2S 1.24 0.95 
7. 1.1986. 22 з -з 50 1.28 0.92 
9. 1.1986. 21 59 -4 1З 1.З1 0.89 

11. 1.1986. 21 56 -436 .1.35 0.86 
1З. 1.1986. 21 52 -4 51 1.38 0.83 
15. 1.1986. 21 48 -5 20 1.41 0.80 
17. 1.1986. 21 45 -5 41 1.44 0.77 
19. 1.1986. 21 41 -6 2 1.46 0.75 
21. 1.1986. 21 38 -6 24 1.48 0.72 
23. 1.1986. 21 34 -6 45 1.51 0.70 
25. 1.1986. 21 З1 -7 7 1.52 0.68 
27. 1.1986. 21 27 -7 30 1.54 0.66 
29. 1.1986. 21 24 -7 54 1.55 0.64 
З1. 1.1986. 21 20 -8 18 1.56 0.62 
2. 2.1986. 21 16 -8 44 1.56 0.61 
4. 2.1986. 21 1З -9 10 1.56 0.60 
6. 2.1986. 21 9 -9 38 1.56 0.59 
в. 2.1986. 21 5 -10 6 1.5S 0.59 

10. 2.1986. 21 2 -10 36 1.54 0.59 
12. 2.1986. 20 58 -11 7 1.53 0.59 
14. 2.1986. 20 54 -11 38 1.51 0.60 
16. 2.1986. 20 51 -12 11 1.49 0.60 
18. 2.1986. 20 47 -12 45 1.46 0.62 
20. 2.1986. 20 44 -13 20 1.43 0.63 
22. 2.1986. 20 40 -1З 56 1.40 0.65 
24. 2.1986. 20 З7 -14 34 1.36 О.б7 
26. 2.1986. 20 33 -15 1З 1.32 0.69 
28. 2.1986. 20 30 -15 53 1.28 0.71 
2. З.1986. 20 27 -16 36 1.24 0.74 
.4. З.1986. 20 23 -17 21 1.20 0.7б 
б. З.1986. 20 19 -18 9 1.15 0.79 
е. З.1986. 20 15 -19 о 1.10 0.82 

10. З.1986. 20 11 -19 55 1.05 0.84 
12. З.1986. 20 7 -20 $5 1.01 0.87 
14. 3.1986. 20 2 -21 59 0.96 0.90. 
16. З.1986. 19 57 -23 11 0.90 0.93 
18. З.1986. 19 51 -24 29 0.85 0.96 
20. з. 1986. 19 44 -25 57 0.80 0.99 
22. З.1986. 19 36 -27 35 0.75 1.02 
24. з. 1986. 19 26 -29 24 0.70 1.05 
26. З.1986. 19 15 -З1 27 0.65 1.09 
28. З.1986. 19 1 -33 45 0.61 1.12 
30. з. 1З86. 18 4З -36 18 0.56 1.15 
1. 4.1986. 1В 21 -39 з 0.52 1.18 
з. 4.1986. 17 5З -41 5Э 0.48 1.21 
5. 4.1986. 17 1В -44 32 0.45 1.24 
7. 4.1986. 16 34 -46 З7 О.4З 1.27 
9. 4. 1986. 15 4З -47 34 0.42 1.30 

11. 4.1986. 14 49 -46 59 0.41 1.33 
13. 4.1986. 1З 59 -44 53 0.42 1.36 
15. 4.1986. 1З 15 -41 39 0.44 1.39 
17. 4.1986. 12 40 -37 54 0.47 1.42 
19. 4.1986. 12 12 -34 5 0.50 1.45 
21. 4.1986. 11 so -30 30 0.54 1.48 
23. 4.1986. 11 34 -27 16 0.59 1.51 
25. 4.1986. 11 20 -24 26 0.64 1.54 
27. 4.1986. 11 9 -21 58 0.69 1.57 
29. 4.1986. ·11 . 1 -19 49 0.75 1.60 

VASIONA XXXIII 1986/4-Anroмmske efemeride za 1988. god. 

"1 tt2 U6AD SA IZLAZ ZALAZ VISINA AZII'tiТ 
SUNCEtt<o> h мin h мin о о 

S.4 7.9 55.0 9 19 21 5 39 28 
s.з 7.В 51.В 9 в 20 51 З7 32 
5.2 7.7 48.6 В58 20 37 36 36 
5.0 7.7 45.5 В48 2023 34 40 
4.9 7.6 42.4 В37 20 10 32 4З 
4.В 7.5 39.4 в 27 19 57 30 46 
4.6 7.4 36.5 в 17 19 44 28 49 
4.5 7.З 33.5 в 7 19 З1 2S 52 
4.З 7.2 30.6 757 19 1В 23 55 
4.2 7.1 27.7 7 47 19 6 21 58 
4.0 6.9 24.9 7 З7 1В 53 1В 61 
з. в 6.В 22.0 7 27 1В 40 • 16 63 
З.7 6.7 19.2 7 17 18 27 1З 66 
3.5 6.6 1б.5 7 8 18 14 11 68 
З.4 6.5 1З.в 658 18 1 8 70 
з. з 6.4 11.2 б48 17 48 6 73 
З.2 б. З 9.0 638 17 35 tE VIDI SE 
З.1 б.2 7.2 628 17 21 tE VIDI SE 
з. о 6.2 6.5 6 19 17 8 NE VIDI SE 
2.9 б.2 7.1 6 9 1б 55 NE VIDI SE 
2.9 6.1 е. в 6 о 16 41 tE VIDI SE 
2.9 6.1 11.0 550 16 27 З* 28'n 
2.9 6.1 1З.6 s 41 16 14 4* 291* 
з. о 6.2 16.З 532 16 ' о 5* 293* 
З.1 6.2 19~1 S23 15 46 ы 295* 
З.2 6.З 21.9 5 14 15 32 1* 297* 
з. з 6.З 24.7 s 5 15 18 В* 299* 
З.4 6.4 27.6 457 15 4 9* 301* 
З.5 6.5 30.5 448 14 50 9* ЗОЗ* 
З.6 6.6 33.4 440 14 36 10* 305* 
З.7 6.6 36.4 432 14 21 11* 307* 
з. е 6.7 39.4 4 24 14 6 11* 309* 
4.0 6.8 42.4 4 16 1З 51 12* З11* 
4.1 б. В 45.4 4 8 1З 35 12* 313* 
4.2 6.9 48.6 4 о 1З 19 12* З15* 
4.2 6.9 51.В З53 1з · 2 13* 317* 
4.З 7.0 55.1 З46 12 44 13* 320* 
4.4 7.0 58.б 338 12 25 13* 322* 
4.4 7.0 62.2 з З1 12 4 13* 325* 
4.5 7.0 66.0 з 24 11 41 12* 328* 
4.5 7.0 70.1 з 18 11 1б 12* 331* 
4.5 7.0 74.5 З11 10 47 11* ЗЗ5* 
4.5 6.9 79.2 з 5 10 14 10* 339* 
4.5 6.9 84.4 з о 935 9* 343* 
4.5 6.8 90.2 255 8 49 В* 348* 
4.5 б. В 96.6 2 51 7 52 ы 354* 
4.5 6.7 103.7 250 640 З* О* 
4.5 б.7 111.4 258 5 5 о• 1* 
4.5 6.7 119.8 -- -- NE VIDI SE 
4.6 6.7 128.4 -- -- -- NE YIDI SE 
4.7 6.8 136.5 -- -- tE YIDI SE 
4.9 7.0 14З.2 -- -- --- NE YIDI SE 
5.1 7.1 147.7 20 59 122 tE VIDI SE 
5.З 7.4 149.З 19 36 122 NE VIDI SE 
5.6 7.6 148.З 18 32 1 19 1 Э2З 
5.9 7.9 145.7 17 40 1 15 7 32В 
6.2 8.2 142.2 1б 57 1 10 1З 332 
6.5 В.4 138.5 16 22 1 4 17 ЗЗ6 
6.8 8.7 134.8 15 52 058 21 340 
7.1 в.9 1З1.2 15 26 о 52 24 344. 

' 1 
т 
1 

ј 
•! 
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DAТI.II AJ.FA IIELTA 
h мin о 

, 
1. 5.1986. 10 54 -17 58 
з. 5.1986. 10 48 -1б 22 
s. 5.1986. 10 4З -14 58 . 
7. 5.1986. 10 40 -13 45 
9. 5.1986. 10 36 -12 41 

11. 5.1986. 10 34 -11 45 
tЗ. 5.1986. 10 31 -10 55 
15. 5.1986. 10 30 -10 11 
17. 5.1986. 10 28 -9 32 
19. 5.1986. 10 27 -в 58 
21. 5.1986. 10 26 -в 27 
23. 5.1986. 10 25 -в о 
25. 5.1986. 10 25 -7 36 
27. 5.1986. 10 25 -7 14 
29. 5.1986. 10 25 -6 55 
31. 5.1986. 10 24 -638 
2. б.1986. 10 25 -6 23 
4. б.1986. 10 25 -б 9 
б. б.1986. 10 25 -5 57 
в. б.19Вб. 10 25 -5 47 

10. 6.1986. 10 26 -5 З8 
12. б.1986. 10 2б -5 30 
14. 6.1986. 10 27 -5 23 
1б. б.1986. 10 2В -5 11 
18. 6.1986. 10 28 -5 12 
20. б.1986. 10 29 -5 в 
22. б.1986. 10 30 -5 5 
24. 6.1986. 10 31 -5 3 
2б. 6.1986. 10 32 -5 1 
28. б.1986. 10 зз -5 о 
зо. 6.1986. 10 34 -5 о 

<t >6 

4) 4-6 

40 .!/:1 <4 

з о 

20 

10 

18 

Rz Rs "1 
АЈ АЈ 

О.В1 1.63 7.3 
0.87 1.бб 7.б 
0.93 1.б9 7.В 
0.99 1. 72 В.1 
i.Об 1. 75 8.3 
1.12 1. 78 8.5 
1.19 1.81 8.7 
1.25 1.В4 8.9 
1.32 1.87 9.1 
1.38 1.89 9.3 
1.45 1.92 9.5 
1.51 1.95 9.7 
1.58 1.98 9.9 
1.65 2.01 10.0 
1.71 2.03 10.2 
1.78 2.0б 10.4 
1.84 2.09 10.5 
1.91 2.12 10.7 
1.97 2.14 10.В 
2.04 2.17 11.0 
2.10 2.20 11.1 
2.17 2.22 11.2 
2.23 2.25 11.4 
2.29 2.28 11.5 
2.36 2.30 11.б 
2.42 2.33 11.7 
2.48 2.36 11.9 
2.54 2.38 12.0 
2.60 2.41 12.1 
2.бб 2.44 12.2 
2.72 2.46 12.3 

20 22 

tt2 U6AO SA IZLAZ ZALAZ YISINA AZll'tiТ 
5uнсе.<о> h мin h мin о о 

9.2 127.7 15 з 046 26 349 
9.4 124.5 14 4З 040 29 З5З 
9.б 121.4 14 25 озз зо З57 
9.·8 11В.5 14 в о 27 31 1 

10.1 115.7 13 53 о 20 32 ' 5 
10.3 113.1 13 38 о 14 зз 9 
10.4 110.5 13 25 о 7 зз 13 
iо.б 108.1 13 13 -- -- 34. 17 
10.8 105.7 13 1 23 51 З4 20 
11.0 103.4 12 50 23 44 З4 24 
11.1 101.2 12 39 23 37 зз 27 
11.3 99.1 12 29 23 31 зз зо 
11.5 97.0 12 19 23 24 32 зз 
11.б 95.0 12 9 23 17 31 З6 
11.В 93.0 12 о 23 10 31 39 
11.9 91.0 11 51 23 4 30 41 
12.0 89.1 11 42 2257 29 44 
12.2 В7.2 1t 34 2250 28 4б 

12.3 85.3 1125 22 43 27 49 
12.4 83.5 11 17 22 37 26 51 
12.5 81.7 11 9 2230 24 53 
12.7 79.9 11 1 2223 23 55 
12.В 7В.1 10 54 2216 22 57 
12.9 7б.4 10 46 22 9 21 59 
13.0 74.7 10 39 22 2 20 бО 
13.1 72.9 10 31 21 56 19 б2 

13.2 71.2 10 24 21 49 18 б4 

13.3 б9.б 10 17 21 42 1б 65 
13.4 б7.9 10 10 21 З5 15 б7 

13.5 бб.2 10 з 21 28 14 бВ 

1З.б б4.б 956 21 21 13 б9 

1. 2. 

о 2 б 

Na slici. su prikazani polo!aji Нalejeve koмete na neЬu u trenutku gradjanskog suмraka 
<tanja linija>, ili poletak svitanja <deЬlja linija) u periodu 1.noveмЬar 1985 - 15.мај 
1986. Polofaji ka.ete su predstavljani za Beograd i oЬele!eni su zvezdicoм svakog prvog i 
petnaestog, а ta~kaмa svakog petog,desetog,dvadesetog i dvadeset petog u мesecu. Veli~ina 
zvezdice odgovara integralnoм sjaju koмete. Na vertikalnoj osi se nalazi visina koмet• 
iznad horizonta <u stepeniм.>, а na horizontalnoj osi је aziмut <u satiaa). 
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PLANEТE SUNCEVOG SISТEMA 

Ljublia Jovanovic 

Narodna opservatorjja, Beograd 

. Po~lednjjh godjna, zahvaljujucj jzuzetno us-
pein_lm let~v1ma meduplanetarnjh stanjca, kao ј korj
iCenJU ~0v1h ~osmatra6kjh tehnjka na zemaljskjm 
t~leskop•~a, _sl1ka ~unёevog sistema obogacena је 
Пl~om .. Ы •s~av1h otknea. То је Ьiо osnovnj razlog za 
oЬJaVIJIVanJe taЬela u koj jma su datj savremenj podacj 
о planetama. 

. Ali, to njje ј jedini razlog. Poznato је da 
Mars sva~·~. 15 do ~ ~ godina dolazi u veliku (perihel
nu) O~OZICIJU; ?~OZICije_ Marsa u 1986. ј 1988. godini 
su ~el•ke O~OZICIJe . Jup1ter svakih 12 godina dolazi u 
per1hel - nJegove velike opozjcije Ысе 1986 1987 ј 
1988. godjne! Oakle, u kratkom vremenskom' perjodu 
od ~986. do ~988. Ьiее moguce posmatranje ј Marsa ј 
Jup_1tera u ve_l1kjm ~pozjci(?mal Autorovo је mj§ljenje 
da Је .u n~OJ zemiJI zadnJ•h godina amaterskj rad na 
P<>Sm_a!~BПJU planeta splasnuo, ј da su ove predstojeee 
opoziCIJe zgod~n povod za njegov:> ponovno aktivira
~Je .. Oakle, poz1vamo na posmatra1je sve amatere koj j 
1maJ~ ~leskope, а interesuju ih planetel Za one sa 
~a_nJe 1skustva dajemo spjsak literature па naiem 
Jez ~~u (uputstva za posmatranje jli posmatraёki izve
!tajl) : 

. Astronomija - metode promatranja i pro
u6avan)a; grupa autora 
/lzdava~kj odjel Narodne tehnjke Hrvatske Zagreb 
Oalmatjnska 12). ' ' 

Praktj~na astronomjja - М . Mumjnovjc 
(дАО Sarajevo, М. Tjta 44). 

. Planeta Jupjter - М . Muminovjc (дАО 
Sara,evo). 

Astro-amater (~asopjs дАО Sarajevo)· 
(4-5)/1974, (З-4)/1976, (5-6)/1976. . 

Vasiona: 2/1971, (З-4)/1971, 1/1972 
2/197З, 2/1979, З/1979, (1-2)/1980 (2-З)/1981. 
З/ 1982, 4/1982. ' ' 

Velike opozjcije Marsa: 

1. 10. Vll 1986. Oekv = 2З", d, = 60 mil. km 
2. 29. IX 1988. Oekv = 24", d z = 58 mil. km 

Veljke opozjcjje Jupjtera: 

1. 10. IX 1986. Oekv = 49.6" , mag. _ 2_4, 
tl.,z 2Зh 18 m, tf =-60 10' 

2. 18. Х 1987. Oekv z 49.8" , mag. -2.5, 
"- = 1 h 34 m, rf = +8о 07' 

З. 2З . Xl1988. Dekv., 48.7", mag. -2.4, 
о<.= З h 56 m, Ј =+19о 22' 

~;~. 
~Ve. 

Ekl. 
Sl. 1. Nagjbl orblta planeta pre;"a eklipticj, '(PI.-Piu
~on, ~e.- ·Merkur, Ve-Venera; preostale planete ima
JU nag1be manje nego ito је Venerin.) 

о 

о 

о 

о 

о 

о 
о 

Sl. 2. Uporedenj~ velj~jna Sunca ј velikih planeta. U 
deo _su~~evog d•ska ucrtani su diskovj planeta ро 
rasto)aПJU od Sunca, od Merkura (gore) _ do Pl t 
(dole). u ona 
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TABELA 1-а- ORBIТALNI PODACI 

Merkur Venera 

(ај) 0.3871 0 .7233 
veljka poluosa , а +Е 06 km 67 .9 1 . 10821 

ekscentr jc jtet, е 020663 0.00678 

duljna perihela , 
ii . 1980.0 . 

duljna uzlaznog evora, 
fl ' 1980.0 

duljм za epohu, 
L , 19~.0 

jnkl jnac'e orpjte, 

sjder jeka revolucjjo u tropsk jm god jnama 
u danjma 

srednj j sjnod jek j period, u danjma 

sred,.a od>itolм brzjna, km/s 
sred"'i pr..,enj u~o {0)/dan 

·• "" ' {0)/godjna 

siderjeka rotacjja, 
d; ( h: т : s ) 

77~1 

48~1 

231° 

7~00 

024085 
87.969 

.115.88 

47.87 
4.09234 
1495 

58.6d 

131 .3 

76.5 

зб6 

3.39 

0.61621 
224 .701 

583.92 

35.02 
1.60213 
5852 
2432d 

(r) 

Zemlja 

$ 

1.0000 . 

149.60 

0 .01672 

102.6 

99 

1.00004 
386256 

29 .79 
0.98561 
360.0 

23:56:04 

nap.: (r) retrogradna rotacjja 
(х) Jupiter 1 = 9:50:30.003 

Jupiter 11 • 9 :55:40.632 · 
Jupjter 111 • 9 :65:29 .711 

Mars 

d' 
1.5237 

227.94 

0 .093311 

335.7 

49.4 

127 

1.85 

1.88089 
686.980 

779.94 

24.13 
0.52403 
191 .4 
24:37:23 

(хх) • 

Jupiter Saturn 

2r t 
. Ј 

52028 9.5388 

778 .34 1427 .о 

0 .04846 0.0556 

14.0 92.7 

1002 113.5 

147 16б 

1.30 2 .49 

11.88223 29 .46772 
4332 .59 107692 

398.88 378.0В 

13.06 9 .65 
0.08309 0.03346 
30.34 1223 
9:50:30 10:14 

(х) (хх) 

Saturn 1 • 10:14 
Saturn 11 · = 10:38 
Saturn 111 - 10:30.7 

+Е 06 = х 1QВ 

Uran 

~ 
19.182 

2869.6 

0 .0472 

170.3 

73.9 

228 

0.77 

84.014 
30685 

369.66 

6ВО 
0 .01173 

428 
10:48 

(r) 

Neptun 

о/ 

30.06 

4497 

0 .0086 

44.4 
- (· 

·' 
131 .6 

260 

1,77 

164.79 
60190 

367 .49 

5.43 
0.00698 

2 ,18 

19:00 

85 

Pluton 

39.6 

6900 

025 

223 

110 

.209 

17.14 

247 .7 
90465 

366.72 

4 .73 
0 .00398 

1.45 

6 .4d 

Jupjter ј Saturn jmaju d jferencjjalnu rotaciju . Ovde ozneke 1,11 ј 111 jmaju sledeej srnjsoo: 

1 - period rotacjje ekvatorske zone, 
11 - perjod rotacije ostelih zolil, 
111- perjod rotacjje prema radjo-posmatranjjma. 

TAB.ELA 1-Ь- FIZICКI PODACI 

Merkur Venera Zemlja Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluton 

ekvatorsk j preenjk km 4878 12104 12766 6794 . 142800 120000 62000 48400 3000 
8 s 1 0 .311 0.95 1.00 0.53 11 .19 9 .41 4.08 3.79 024 

zapremjna 8 ~ 1 0.065 0.857 1.000 0 .149 14012 8332 67.9 54.4 0.014 
spljoitenost о о 1/298 1/194 1/16 1/10 1/17 1/48 7 
nag jb ekvatora по orЬitu оо 177 23.4 262 3 .1 26.7 97.9 29.6 7 

so1 ај . 6:'7 . ~6.8 ' 17.59 9 .4 196.9 166.7 вв 62 8 (х) 

ugaonj max. 12" .. 65 26 50 21 3.9 22 0 .3 
ekvatorsk j min. 4:'6 9.7 3.5 30 15 32 2.0 02 
preeп jk u srednjoj opozjcjji 

il i donjoj konjukciji 11" во 18 47 20 3.8 2 .1 02 

0= 1 
1/60236001/4085235 1/32ilm5 1/:ЈВ8710 1/1047.35 1/3498.5 1/22869 1/19314 1/(2+ЕВ) (sa sateljtjma) .,_ 

masa 8 • 1 
(Ьеz soteljta) 0.055 0.815 1.000 0 .107 317.87 95 .14 14.56 1721 0.002 
kg 3.30+Е23 4.87+Е24 5.97+Е24 6.42+Е23 1.90+Е27 · 5.68+Е26 8 .70+Е25 1.03+Е26 1.00+Е22 

gustiм g/cm3 5 .4 52 5 .5 3.9 1.3 0.7 12 1.8 0.7 
uЬrzanje sile tele ne povrljni 8 = 1 0.4 0.9 1.0 0 .4 2.6 1.1 0 .9 12 0.03 
magnituda u srednoj opozjcQj О .О mag -4.4 -2.0 -2 .6 , 0.7 . 5.5 7.8 14.9 
albedo 0.06 0.76 0.36 0 .16 0 .73 0 .76 0.93 0 .82 0 .6 ----------------------

nap .: (х) vrednost dоЬiјем direktnjm merenjem prividnog pretnjka (Kujper G. Р. 1950) 
0 • Sunce 
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UDC 523.47 - 128 (091) 

ПАН 

Милан С. Ди.китријевиh 

АострономОК!а ОDСерв8!1'0рија, .Бесn,рад 

Столеhима је Оату:рн обележавао границу СУ!Нчевоr система. ВИЈiо је nо
требно да щрође '110'1'0ВО цели nиса;ни 1Периад човекове исrорије, да би l!фајем 
осамнаесrоr !Века Ви.љаем Херwел 'У-Медао 'YIPIIIR, прву IПЈiанету О'IUфИВену 1110-

моћу телесlЩIIа, nрву эа !КОју вису знали m-ВјрИ <И!IЈРО,ЩИ. ДанС!IС о љој lэнамо 
много мање !Него о Ј:у!11Итеру или Сатурну, аЈDИ 11t00МИЧЮИ брод Војаџер 2, :вепи
ко дело ЈЫУ1дСК'ИХ руку, \ИЗ Д111На 'У щан му ;је све бЈ!ИЖ!И и када 24. јануара 1986. 
rоди'Не прође поред 'У.рана. то he бити ,цоrађај од ИС"ЮрИјскоr зна·чаја эа цепи 
љу:цоок.и род. 

Пожелимо среhан пут Војаџеру 2 и надајмо се .ца he се њеrови ин
Стру!МЕIНТИ ,д.робудити" 1ИЗ вишеrод'ИШЊег "она" у коме ее налазе о.ц заврше
тка сусрета са Сатурном. На међународном: астрономском скупу који је о.цр
жан у Дубровнику 1981. rодине, један од руководилаца nројеКта . Војаџер, 
Норман Нес, !На а:rитање !ИЗ nублике: ,,Колика de Ш!Щса .ца IНау'IНИ ИС'1W7Ме!НТИ 
на Војаџеру 2 буду IИСЦРЭ.вни :у трацуЈ'l~И!у ;про.nаока IIIopeд Yp!ll!fa?" - одrово
рио је: "Вероватноћа је fНЈ/о да 9 од укупно 11 научних инструмената буде 
24. јануара 1986. у исправном стаљу". 

С.л.. 1. BuлujeA и Каро.л.ика Херше.л. 
noc.AI4тpajy 13 Ill 1781. z. Гравира 
п. Фuше-а. 

С.л.. Z. Сни.tШ,с Урака и њеzовиж nрстекова у светлости та.л.аспе дужине z,z 
.микропа, добијек ка анzло-аустра.л.ијско.м те.л.еск:оn11. 
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Вековима се број познатих планета које су лутале небеским сводом није 
мељао. Све до ноћи 13. марта 1781. rодине, када је орrуЉiаш цркве у енrле
ском rраду Бату и пасионирани астроном аматер Виљем Хершел CL"1iЭS--.1822), 
управио телескоп који је сам конструисао према сазвежђу Влизанаца у си
стемскюј nотрази з.а двојним звездама. Изненада је уrледао небеско тело које 
је имало облик диска и описао ra у својој бележници као "маrличасту звезду 
или можда комету". Када је, неколико месеци после открића, Андерс Лексел 
(J.7oW-lll784) установио да је то нова планета, прва која је откривена од оо
четка људске историје, био је то доrађај од изванредноr значаја за цели љу
дски род. Није свакоме суђено да двоструко рашири rранице познатоr света. 
А управю је толико, по прорачуну усхићеноr Пјера Симона Лапласа, "раз
маааю" -Виљем Хершел Сунчев систем -дОСТ'Иl1Нувши nомедом У;расн који је 
од нас удаљен З :ми.лијаде километара (средље удаљеље Сатурна од Сунца је 
1,427 милијарди километара). ·· · 

Ово откриће, проналазачу је брзо донело славу, која се проширила и 
изван научних круrова као и наrрадУ ·љондонскоr краљевскоr друштва. Краљ 
Џорџ III му је доделио доживотну пензију од 200 фунти и за љеrа установио 
зваље краљевскоr астронома, чија је једина дужност била да краљевској по
родици показује небесн;а тела када му се то затражи. Захвални Хершел је 
предmжио да се нова планета назове Георrиум сидус (Џорџова звезда) али 
овај назив није био прихваћен и она је добила име Уран на Водеов предлоr. 

Откриће Урана није било случајност. То је био врхунац процеса сис
тематскоr исnитиваља не.ба, чији је такав исход био неизбежан . . Сам Хершел 
каже: · "Обично се nредnоставља да · је срећна nрилика управила мој nоrлед на 
ову звезду, али то је очИrЈiедно norpewнo. Ја сам систематски испитивао сва
·КЈУi зВездУ IВа яебу, . !Не само 'Те \ВеЛlИЧИНе !Неrо iи IIIНOГO с.>абије. Oire Н'0'h1и 
био је љен ред да буде откривена . .. Да сам био спречен оне . вечери, открио 
бих је следеће, а мој телескоri био је тако добар да 'бих љен планетарни диск 
уочио чим ми поrлед падне на љу". · 

Овај доrађај потпуно је изменио Хершелов живот. Професионални му
зичар, чија је највећа страст била астрономија у којој је био самоук, постао 
је професионални астроном чији је хоби до·ч~р!i-ја- · живота· остао музика. •Умро · 
је славан и поштован у 84. rодини. интересаНтно ·.је .ца jECЊero:Ei :ЖиВот Трајао 
управо колико и један обилазак око Сунца· 1р1анете itQjy је . открио. · · · · .· .. · 

Прошло је шес: rодина од ноћи к~да . ј~ ·~~рwел. Прв~ пут уrле~ао. Y.paii. 
Све то време он ra зе посматрао и Н. зануt:lра: · 1Ј87, · -rодине открио )е· љeroвil 
два cilтeлwrli, :Кс)ја_ ,ј;е. на:}вао Т,и:rаНИја и Обер:Ьн. : 'DЭ,кl) се зову краљ и .краљица 
вила из I1IекспИРовЬr -дела. ;;Сањ~~летље ноћЙ~'. ~24. ·Qlt'roбpa 1851:.-· асТРоном' .)IЦ
сал .је юткр~ дPY,lla Два :е~:r~лита;·:~ које је нЦЗв>~о Ар}lјел и УмбријеЈi. - Прво 
име · је позајМ.Љено из · ШексtiИРове ·;;Буре" rде · таiщ зову : дУХа .. ваздуха, · а ··друrо 
од еШ'.ilеско~ . џес!iщ~ из XYIII -~ека А. Попа, ко] и:: је име .једноr СВЩ јУ,нака 
начИнио оД ЈiаТИНске·-~Чи :У~бра ·~.:~енка. . ~< • .,_ ·.• : -:. ·' : ,._: · ·' ·· 

· 15. фебруара 1948 .. Чу~еНИ '' ~с'lроном џ.; - ~yjriep, открио је. пом6ћу те.Ле
скюпа 10д 205 ·.'цм \Нil ~ ОiiсервЭ.тdријИ · Мек дщџщд; · пети Уранов · сателит - мц:. · 
ранду. Какq __ _ је и миРан.Ца jY'Ji~a ШексПЩ:>оЈ'Iе . ,;Буре.':~ ~оже~о рећи Да .у 
даЈiекИЈ!.~ областима СУЈ{ЧЕ!воr · ·сищ-ема постоји :.:~;ШекспИров . ћoina~'! . . Уранову 
,,c.ВW!Ii!' н~о је YIВeћ!liJIO -~pиh~,. џ:iec:ror сатеЛита. ' . . .. . . . ,:, . 

д~ б't/~ачније oдPe.ЦJufu. о~~~ Урана; -. ц~.ЊЬiiQЮI 'су по~е~И. Да Претра
жују; 'Старе Књиrе, nретпостављај'уnц .. да је:' ~Јеко веђ росматрао·• ову ,,.цутајућу 
зцезДу! ', пе _ ~iiaj~ ·А~. · је, ')!о -~ова, -~ Планет~.: .I:Ј~д~ , су; '"i:e · Ц'оказа~е . оправдане. 
Из необре.Ј}енm.с . резуЩ'ата·:7-Јiа!Щјих ·. посматрача~ биЈiо-; · ј(! мory}i,e добити приб~ 
лиЖне · коордиНЩ ~овоr објекТа' : у 'тИМ далек~ :оо.iщнама, .. ~а)раније .од . нађе
них посМатраља Из'iфщено је · 91 rо:Цину пре.',отlфића , планете.:. тада је у сво
јим заПисима Уран.·реrИ:стровао Џон. ФлемсТ~д · (164&---1'7!19), први директор Гри
ничке oncepaa~~;; Џещ:~.;џрЩiwхе] '(1692--1762) Ф~Ов 111а<:л~ у . DР.и:
ничу; посматрао је' 'Урак>iит ПуТа,. Нађени су и. : ре~ултатИ посматраља нема- ' 
чкоr. асТроно&а ~обија са" · М:ај~ра .. _ ~Н723-1762)~ . йЗ: . 1756. · rодине и францускоr 
астрimома ц. ' к. леМовијеа ИЗ 1768. . ,. , . · · ' .. . 

· Уран .је .119~ .'riY~~ даЛ:и''ОД' Су.rща неrо . З~м.Ља И по rрадљи је сличан oc
Ta.mtМ џинОВским IПЈmiнета·ма.- Ј~, Сатурну и Hen'l'IYIНY· У њеrа би моме 
стати 63 ЗемЈЬIИНе !КУ1ГЛе, ~ rму је ма~еа веhа ад iЗемЈЬIИНе само 14,5 пута . Ова 
планеТа ·m.a своју посебну · "личност". Од ·свих осталих се разликује по томе 
што му се оса ротације IНаUiази I'О'ООВО у •ра.вiiИ еК.mип'l.'lике, односно Уран tИЗ-
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С,л,: З. Ш.е.аатС1Сu nриказ nрстеиа O'ICO nланете Урак. Њижо.во nope1CJW још увек 
кще раз,ашње'IW. Поређења рад1~ nриказака је и ве,л,и'Чика Зе~.ье. 

rледа као чиrра која се обр~е "лежеhи". Група совјетских астронома и Зинrер 
с.а Универзитета у Вирџинизи, пред-поставили су да је · необични наrиб Урана 
изазван сударом са неким телом планетарних димензија, који је можда сти
мулисао и настанак љеrових сателита. 

. Док с~ .У атмосферама Јупи;ера и Сатурна, nри . посматраљу са· Земље 
заюно IИ'Э,ЦIВЭ-']аЗУ оистем!И трака IIФ:JIИ се IИСТориlјоюи IНЈаз.и&аlју зоне 1И појасе~ВИ, 
Уран и Нептун не показују никакве детаље на фотосима. Зато их је Алан 
Нуре, .19160. rодине назвао "разочаравајућим паром rлувонеМих Сунчевоr сис-
тема". · · 

Ипак, Уран је донео једну од највећих астрономских сензација задљих 
rодива. Очекивало се да 10. марта 197'7. rодине Уранов диск ·пређе преко лика 
звезде ~АО 158687 девете звезадне величине. · Посматраље оваквоr доrађаја 
омоrућузе да се прецизно одреди пречник планете,. Од откриhа Урана па 
до данас, то је била једина прилика да се изврши посматраље оваквоr доrа
ђа?а. ~номи. Џ. Е.mют, Е. Да1r.хем :и М. Ммнк су 1се ~Ј11И ~ qву 
позаву посматразу са високо. летећеr авиона · снабдевеноr астрономским теле
скопом · и · друrим потребним инструментима. 

ОнИ су посматрали телескопом како се Уран nриближава звезди. Из-· 
ненада, 40 минута пре неrо што је диск Урана прекри.о звездУ, љен сјај је 
намо ааао да би !Се -поспе .неколико секунди враrNЮ сна првобитну веЈFИЧIИ!ВУ 
Примећено је укупно пет таК'Вих наrлих промена ojalja:. IloW'J.'IO· је Ура.нов ~ 
прошао испред звезде, кратковремена слабљењ.а сјаја су се поновила у об
ратном поретку у истим временским интервалима. Прва . објашњења била су 
изузетно опрезна: "симетрична у времену опадаља сјаја звезде моrу бити 
изазвана ројем малих тела, к.оја се налазе на орбити око Урана". у корист 
такве nретпоставке ишла је чиљеница да светлост звезде није потпуно неста
ла, односно објекат који се нашао исnред ље није био компактан неrо рас
тресит". Аналоrне, али не тако потпуне резултате добили су и неки по~мат
рачи на Земљи. 'Заједничка обрада свих података, и каснија истраживаља 
омоrућила су да се закључи да Уран има најмаље девет прстенова. 

. За . разлику од Сатурнових прстенова, Уранови су веома уски и између 
по~единих се налазе велике празнине. У сваком случају_ они се веома разли
куЈу од Сатурнових. Укупна ширина прстенова Урана једва да достиже 1Ј7'О 
км, док су Сатурнови шири од 57000 км. "Нимбус" на "челу" Урана светли 
три милиона nута слабије од Оатурновоr. Типична ширина једноr Урановоr 
п;рстЕIНIЭ.је свеrа 10 iК'М и они леже прибЈIИЖНQ у ра·вни еюватора. · · 

Зато не чуди чиљеница да су Уранови прстенови откривени тек данас. 
Осим скромних размера у односу на Сатурнове, они одбијају веома мало Сун
чеве светлости, тако да их је неМ!оrуће приметити приликом обичних визу
елних или фотоrрафских посматраља. По свему судећи, Уранови nрстенови 
су :састављени од камених · честица које одбијају највише 5 процената Сун
чеве светлости, док ледене честице Сатурнових прстенова: одбијају око 70 
npoцЩtama., све.тлости. Као и Ј·ушитеров и Ураiнови nрстеноо ·се IПОказу'ју у 
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свом нејлепшем сјају само када се посматрају у пропуштеној кроз њих свет
лости, из спољашњих делова Сунчевоr система. 

У!ЦР!Кос свих теuпrоћа· које с;у rнаве,цене, неџtаовно је на Земљи 1Ц0бијен 
снимак Уранових прстенова, додуше не у видљивој неrо у инфрацрвеној све
тлости. На снимку прстенови окружују планету у потnуности, што . ранијим 
nосматрањем није моrло бити доказано. 

Примљено јула 1985. 

URANUS 

This puper contains an account of the developement of our knowledg~ about 
this plc.net. 

t.:DC 523.681 

ТЕКТIТI S OSVRTOM NA .MOLDA VITE 

Sondi Ivan 

Rudarsko-geol~ko-naftni fakultet, Zagreb 

. . ~ektiti predstavlj~ju meteoritska stakla vrlo bogata sa SiOt (70 do 90'/о), ke
ImJSk.i. potpuno .razlift•ta od meteoritnog •kamenja. U njima, za razlioku ood vul
kЗ:Oskog stakla, gotovo nета kristaliziranih sastojaka, а samo је malo ,pli.novitih 
mJehurica. Sa svih strana im је povd.ina glatka kao kod ;raвtaljenoe stakla. а na 
njihovoj povriini vidljiva su jaka uduЬljenja i izboeine. Tektitna stakla imaju 
visoko talis.te (oko 1.400 ос, а zilavost im је nekoliko tisuca puta veea nego kod 
oЬicnog stakla. Tektiti su pronac:teni na raznim podrucjima Zemlje. Prema mjesti
ma П!i kojima su pronac:ten:i oni doЬivaju i imena. Ima dh u Australiii (australiti), 
~n~kind (indokiniti), na Fiћpinima (rizaliti, filipiniti). Indoneziji (ро otoku Javi 
JaVIti Ш .ро otoku Вilliton, istoeno od Surnatre ЬШtoniti), Afr.ici, Sjevemoj i Juz-
noj Americi, te u Evropi (moldaviti) . . · 

Moldawti su meteoritna stakla prvi put .pronac:tena u okolici CeAkih Budjejo
v.ica, Netolica i okolnih mjesta, ра u Zapadno Moravskoj u okolici Тreblce (sve u 
Cehoslovackoj). Nalazi§ta u CeAkoj su oU podrucju Vltave (njemacki Moldau), ра 
odatle naziy vltavin Ш moldarv-it za te tvorevine. 

Molda"iti se pronalaze u gornjotrijaski·m i kvartamim sedimentima, i1i jed
nostavno, .na povrШ.n.i. Do sada је pronac:teno oko 50000 primjeraka uz prosjeenu 
teZinu od 8,03 grama. Воја moldavita је zelena do zelenosmec:te. Тvrdoea im iznosi 
ро Mohsu oko 6, а gustoea 2,40. 

PORIJEKLO 1 POSTANAK TEKTITA 

Dnnas postoji, nekoliko hipoteza о porijeklu teh.-ti.ta, koje na jedan prihvat
liivi nat'in obja8njavaju elemente geneze tektitnog stakla. 

Kometna hlipoteza smatra da se radi о materijalu iz je.zgra nekog kometa 
koji је Ьiо prekriven ledom 1li smrznut plinovima. Na taj naein se m<>Ze objas
niti to sto su izotapna ispitivanja pokazala da tektitno staklo n.ije Ьilo dugo u 
kozmiCkom prostoru, jer mu na povriinskom dijelu nije dokazano lrozmicko zra-
~~L . 

Prema drugoj (danas najprihvatljivijoj hipotezi), nllkon iscrpnog proucava
nja velikih meteoritэkih kratera, radi se о produktu udara velikih ·meteorita о 

Zemlju. Postanak svih tektitnih grupa vezan је za udarna djelovanja vtШkih me
teoritsltih tijela. Da Ы poЬlize oЬjasnili elemente geneze tektitnog stakla uvjetova
ne udamlm djelovanjem, objasnlot cemo vezu izmedu udar.nog kratera Ries i mol
davlta. 
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Ries Nordlinger је udarni krater promjera oko 20 kilometara u Zapadnoj 

Njema.Ckoj, oko 110 kilometara .sjevemo od grada DiШngena na Dunavu. Pred
postavlja se da se meteot•itski udar dogodio u srednjem trijasu (helvet), pr.ije 14 
milijuna godina. Vjerovatno је udarila kometa, .no te§Jko је utvrditi vrstu .meteo
ritskog tijela. Smatra se da је masa meteol'litвkog tijela dznosHa oko 0,2 do. 1 mili
jardu tona, а .promjer oko 1ki1ometar. Takvo tijelo је uvjetovalo nastanka kratera 
Ries, kojemu је prvotni promjer Ьiо oko 25 kИometara а. .duЬina oko 500 metara. 

Dokazati da је Ries udar.ni ·krater, аШп toga Sto su nac:tene kristalne modi
fikac.ije ·kvarca (koesit, stiAov'iit), moguce је pomoeu geof.i.zickih mjerenja. Analizom 
karte Bougerovih korekcija, тоZе se uoCiti da је koncent.racija mater.ijala vece 
gustoee znatno oЬilnija u poШemlju bazena Ries, nego u njegovoj okolini~ Do te 
koncentracije doSlo је prilikom udara meteoritskog tijela, ра је zbog toga prvoЬit
ni materijal Ьiо saЬijen. Zbog koncentracije materijala veee gustoee imamo :i veee 
gravimetrijske anomalije. Do tih t'ih anomalija moralo је doCi zbog udamog dje
lovanja, jer u bazenu Ries nema nikakvih prit·odnih rudnih tijela koja Ьi tmog}a 
izaz."·aы te anomalije. 

Os.im sa.Ьijanja шateroija.la dюSlo је zbog udarnog djelovanja do veJi.ke tek
tonske poremecenostl u samom bazenu Ries i u okolnim podrucjima. Tektonska 
po1·emecenost oeituje se u :svim djelovima bazena i okoline prikazom rasjednih 
z.:ma. Koncentt·actja rasjedni:h zona је velika d zbog toga moiemo zakljuciti da su 
nastale zbog udara veldkog. tijela na to pockucje. 

Plilikom peda komete do51o је do pretalljivanjal materijala koji је zatim Ьiо 
izbaeen u atmos!e1·u i hlac:tenjem фаdао na Zemlju u oЬliku moldavita. Zbog veli
ke teшperatщe koja se oslobodila prЉkoom udara komete doSlo је do katastro
fali1·ih pozara na oltolnoj vegetactji i do velikog poremeeaja u atmosferd, .ра је zЬog 
toga d<>Slo do velikiћ ,poplava koje su mogle transportirati materijal cija је geneza 
vezana za uda.rпo d)elovaoje komete. U !prilog ovakvom postanku moldavita ide i 
пalaz komadica d1·venog ugljena u slojevima gdje danas nalazimo moldav'ite. 

Uzareni oЬlaci nastali od isparenih stijena prilikom udara, mogli su zbog 
visoke temperature paliti vegetaclju kad su se zЬog udara pod kutom udaljili od 
Ri.esa p1·ema istoku. Atmosfera mora da је zbog udara Ьila tako jako poremeeena 
da је nakon toga doiilo zЬog horizontalnog kretanja zraka do okataSitrofalnih obo
rina. Da li su pri tom glavni dio vodene pare predstavljale lrolicine vodene pare 
koje se i.nace nalaze u atmosferi Ш је vaznu ulogu igrala voda koja potjece od 
isparavanja s tla пiје vazno. 

Zna·kove katastrofalne ki.se nalazimo ·i kod samog kratera Ries. Georg iVagner 
zapa~io је 1965. godine u kamenolomu Attmiihle na strukturu u sujevitu koja ie 
izb1-azdana, te koja је zbog strmih boenih granica nedugo nakon ;postanka Ьila 
ispunjena finij.iш materijalon1. 1 u kamenolomu Holheimer moglo ·b'i .pu.njenje us
kih pukotina Ьit.i posljedica is.piтa·nja. То ·Ьi se moglo iili dokazati Ш opovrёl 
finoeom struktu•·a koje su se natalo!ile. Tako nюZemo pтi-ldcno pouzdano reei da 
Zebe1·ova p1·omatra.nja i promaltranja njegovih CeЗkih kolega sиZuju interval ko
incidencije u odredlvanju sta••osti od pola milijuna godina do ро prilici jedan dan. 

ANALIZA UZORKA TEKTITA (MOLDAVITA) 

Kemijska analiza 

Uzorak moldavita koji nam је Ьiо na raspolaganju za izvoc:te11je kemijske ana
lize tezio је 1,0835 grama. Uzorak је Ьiо ·maslinasto tzelene Ьоје neodret1ene for
me. te predpostavljamo da је krhotina nekad veceg komada. Тvrdoea uzorka ро 
Mohsu iznosila је 7,5. 

Rat1ena је kvaJlltitativna kemijska a·naliza klasicnim putem а rezultati ke
mijэl\e ьnalize izrazeni su u postocima. 

Rezultati kemiiske analize: 
ЊQ- . .. О,эВОiо. ЊО+ . .. 0,75•/о. SiOt ... 63,72'/о, AltOa ... 21.848/о, Fе2Оэ . . . 

1.090/о, TjOt ... 1.700/о, С!10 .. . 3,0~/о, MgO ... 2,970/о, Na!O .. . 1,216f/o, К20 · · · 
3, 140/о; ukttpno: Э9,870/о . 
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њо-- kolicina ·vode koja је isparila dz uzorka na temperaturi do 105°. 
њо+ - koliC!na vode lюја је ispar.ila iz uzorka na temperaturi do 1 050°С. 

Spektralna analiza 

Nakon kvantitativne kemijske analize koja је ra<1ena klasicnim metoda.ma, 
zelja nam је blla da doЬivene rezultate provjerimo spelm.ralnom analizom, te da 
do<1emo do ј~ .nekih podataka о kemijslюm sastavu uzorka moldavita. U tu svrhu 
snimili smo spektar uzorka moldavita, iz .kojeg smo predhodno isplinШ veeu ko
licinu SIOt. 

Koristili smo spektrograf tipa I S Р 30 s kvarcnom optikom. Pomoeu tog ti
pa spektrografa doblli · smo emisiom spektar, podrucja 240 do 500 nm. . 

Spektralnom kvaJ.itativnom ana]dzom utVtrdili smo ove elemente: S1, Al, Mg, 
. Са, Fe, Mg, Мn, Td, Ва, Sr. Time smo gotovo sigumi da је kemijska analiza. ~: 
pravna §to se tice kvalitat~vnog odrec1'.ivanja e~emenata. u. spektru smo odred11l 1 
neke, elemente koje nismo mogli odrediti kem.1jskom analizom а to su: Mn, Mg, 
Ва, Sr. 

Rendgenskjo difrakcijska analiza 

Struktura tekLita је u .sVIi.m slucajevima gotovo amorfna. То znaei da ne pos
toje kristali.zirane sцpstance koje Ы Ьile sastavni dio tektitne mase. Moldaviti kao 
jedna· specificna vrsta tektita, imaju takoder amorfnu strukturu koja је u posred
noj vezi s genezom moldavita. 

Zelja .nam је bila da provjerimo da l'i је ·nаВ иzorak moldavita strukturno 
amorfan iJd је pak specifican slиcaj, ра sadl'Zi malu koliCinu kristalizirane ma
ter.ije. 

~-~-; ~_:,':.-_-SJ;!.:., .• ~_:::~._;;:_; ___ : __ •. _-·•. -_ ._ = .-.·_ :_ ,_--_:~· __ ,_- ._~~ _ _. - ~ - - -~~>- ч~~~-
Difrakcijska slika рrоЬе snimljena је ротоСи d-ifraktometra s brojacem to Cu 
К а zratenjem. 

Da Ьi dosli do podataka о strиkturnom sastavu uzoraka nюramo prouciti 
ktlivuljи na slici nastaloj rendgensJ:to-.difrakc;ijэkom anal'izom (v. sliku) . Analizom sli
ke jasno se vidi da је krivulja kontinuira.na, а ·to znaci da иz?ra~a pre.?stavl~a potp~~ 
no amorfnи materiju. Uoeljiv је Siroki maksimиm u sred1snзem d]elu sllke, ko]I 
је tipican za tektitna &takla. 
Primljeno decembra 1984. 
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ТECTITES AND MOI.DAVITES 

The purpose of this paper is to give а most plausiЬle interpretation of the 
origin of the tectites (moldavites) related to the impact of the meteoritic body 
into the Earth and the formation of the crater •Ries. The paper cont ains а complete 
analysis of а specimen of а moldavite. 

ВАСИОНА XXXIII 1985.5 --------------~--------------~93 
UDC 52(092) :929(489") 15"В 

ТУСНО BRAHE - OD ASTROLOGIJE DO ASТRONOМI.JE 

(povodom 400-oЬljetnice Tychova sиstava) 

Beric Miroslav 

Astronomsko drustvo »SiЬenikc 

1. BIOGRAF\S~I PODACI 

Тусhо (Tyge) Brahe roden је 14. 12. 154{i. godine u Knиdstrupи, juZпom di
jelu Skandialavije koji је tada pripadao Daџskoj . Pripadao је иglednoj, porijek
lom ~vedskoj, mnogoelanoj oЬitelji. Njegov otac Otto Ьiо је guvemer Helsinborga 
i osim Тусhа imao је јо~ cetiri sina i pet kceri. Tychov brat Ьlizanac umro је 
prШkom poroda. 1559. Тусhо poeinje !ikolovanje u Kopenhagenu gdje ]f7, !tao 
bиduCi pravnik ucio retoriku i filozofijи. Stиdij prava nastavlja 1562. u LelpZigu, 
а potom odLazi u Witemberg, na· · cijem sveи/Шistvи se pose'I:Jino izucava matema
tika. Na krajи od1azi u Rostock. gdje se bavio alkemijom i astrologijom. U Nje
mackoj · se upc;iznaje s Willimom (П hesenskim koji је iinao opservatorij. Ти su 
dakle pobu<1eni · svi Тychov:i interesi. Krace vrijeme u Kopenhagenи predaje . astro
noniiju da Ьi se 1572. god. vra~o u : Danskи (zbog oceva zdr.avlja?). Svoj prvi opser
vatoЦj imao је u ujakovu dоПtи .(promatranja Novae Cass). U periodи od 1570. do 
1576. god; dosta se b.aVi alkemij<)ni, а zatim slijedi Тych.ov najsretniji period и 
!ivotи - skoro dvadesetogodihф./tivot i rad и Uranienborgи, Nakon smrti Fried
richa ЩI novi vladar' nije imaoё ra~фnijevanja za Tychov r-ad. Od Rиdolfa П nje
mackog cara i krnlja Madarske.: .-1' _Ce~ke doЬiva namjestenje kao carev astronom, 
astrolog i -alkemicar. U dV()t:CU .В~natek doЬiva s1·edstva i uredиje zvjezdamic~. 
Pocetkom 1601. god. poCinjё s pi'(>matranjima ali vec 24. 10. umire. Sahranjen зе 
u crkvi sv. Tina u Pragu. . ' 

;~2, --~i-GЏo I ASTROLOGIJA 

Tychov .fnteres : _za ";kstrolOgijи . i astronomiju razvija se gotovo uporedno јоА 
od 60-'tih godina XVJ: st. i traje :<f:itavog zivota. On је zaista vjerovao и moguc
nost odr~vanja i oeitavanj.a ljui(skih sudblna putem aanalize polozaja i kretanja 
nebeskih tijela. Stoga nije pretjer.ino reCi da је Tycho Ьiо odliean astrooom pro
matrac zahvaljujuci teZnji da · iz ~to preciznijih odre<1ivanja polozaja nebeskih ti
jela »iscijedic ~to vise istine ia svoje horoskope. Jo!i је u svom pristиpnom govoru 
u Kopenhagenu 1567. god., govotiю о иvjerenosti citanja sиdЫne iz zvijezda. Svima 
poznati · dogadaj iz ТусЬоvа Zivota kad је u finalи jedne zustre polemike oko ne
kog matematickog proЬlema · os.tao bez prednjeg dijela nosa tumacio је poLozajem 
.Мarsa u trenutkи rOc!enja koji је naslucivao unakazenost lica. Као astrolog Ьiо 

. је veoma cijenjen. William П ga· preporucиje Friedrichи II danskJOm koji ga po
ziv'a · da ти cita sиdbinu iz zvijezda. N.apravio је brojna predskazanja Fridrichи 
i njegovim smovima. Тri nativiteta i danas se nalaze u zЬirci kraljevskog dvora. 
Тvrdi se da је и I i '1\I predskazanjи Ьiо dosta »vidovitc. Rиdolfи tako<1er pred
vi<1a skore intrige. Osim ugleda svojom astroLo~kom .aktivnoscu stekao је i bogat-
stvo koje mu је omoguCivalo lagodan zivot. za mnogobrojonu oЬitelj. On је Ьiо 

poslijednji юd velikih astronoma koji su davali veliki znacaj astrologiji, jer је vec 
Kepler koji se tako<1er bavi njom govщio о ·srodstvu astronomije i astrologije, ali 
је svoje bavljenje ovom drugom юgranicio Zivotnom nиZdom а ne иvjerenjem. 

З. ТУСНО - REFORМA TOR PRAКTiёNE ASTRONOМIIJE 

Svoje bavljenje ast1·anomijom Tycho zapoeinje tajnim studiranjem. Кирuје 
kopije Ptol9mejevih rukopisa, upoznaje alfonsilnske i pruske tablice i vec nakoo 
prvih poomatranja zakljиcиje da postoji nesklad · izme<1и podataka u tablioama u 
odnosи na promatracke ci.njenice. 

r 
ј• 
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!Prvo promatranje bilo mu је pomrёina Sunca od 21. VDill 1560. god. 1:563. 
g_od. vdi promatranje konjunkcija Jupitera i Saturna i uol:ava gresku u Alfon
Slnskim tablicama za cijeli mjesec dana, а u pruskim za nekoliko dana. Od broj
nih promatranja svakako treba izdvojiti slijede6a: 

- promatranje Novae 1572., 
- ~romatranje komete 1577. (ukupno promatrao 6 kometa); 
- s1stematska promatranja Mjesel:evih kretanja (otkriea nejednakosti) 
- sistematsko odre4ivanje Sunl:evih visina (djelovanje refrakcije) i585-

1589. god., 
- sistemska prarenja planetskih kretanja (авоЬitо zn·al:ajna pracenja Mar

sovih kretanja), 
- mjerenje rektascemija i deklinacija 777 zvijezda (sluzila za odrec:tivanje 

polo!aja planeta). 

4. ТУСНОVА ZVIJEZDA 

11. studenog 1572. uoCoio је novu zvi
jezdu u Kasiopeji i promatra је sve do 
n~eitog iSeznuca u &ujku 1574. godine. 
PrQIDatra је s kvadrantom Р. Heinzela 
(uniSten u potresu 1574. god.). Mjeri 
udaljenaвt novae od 9 zvijezda u Kasi
opeji. Nova је s (3,«, i у tvorila .paralelo
gram, nalazila se 1,5CI od К Cas. U 
namjeri da vidi ima li paralaske. р~ 
navlja svoja mjerenja tokom noei, os
tavljajuCi pr.i.cvr8cen sekstant da Ьi Ыо 
sigura.n da do promjena ne dolazi zbog 
instrumenta. Роёtо је nova Ьila ci.rku
mpolarna zvijezda, sekstantom (tada 
nije imao kvadrant) mjeri njenu vi
sinu u donjoj kulminaciji. Brahe је ~ 
bjavio i djel" »-De nova stella«. .Pro
matranjima novae stekao је veliki ug
led. Otada se ustalio naziv .. nova« za 
eks.plodiraj.uce zvijezde. Najva!nija је 
ipak l:injenica da је Тychova zvijezda 
konal:no sru8i1a Aristotelovu perfekciju 
i nepromjenljivost nebesa. Drugo stva
railje u takozvanim gornjim nebesima 
је vidio i ustanovio promatrajuci · ko
mete. 

5. КОМЕТА 1577. GODLNE 

Od 13. studenog do. kraja si~el:nja 1578. god. Tycho promat1·a i prati kre
tanje komete. PokШava зој IOdrediti paralaksu (bezuspjeЭno) i zakljucuje da se 
kreee daleko ~an Мjeseeeve pu~je te da su komete samosta:hn.a tijela а ne 
•prod~ti l7!emljшe atmosferec (Anstotel). Iz grublh skica na pole4ini Ьiljemice 
na koзima · llu~trira paralasku, vidi se сЩ su kometi smje!teni na treeini puta iz
mec:tu Zemlje 1 zvijezda. Uol:io је da је kometin rep uvijek okrenut suprotno od 
S\Шса. То је tumaCio revolucijom kometa oko ISunca. Da Ьi bolje objasnio kre
~e kof!1eta Brahe r~zmatra uvoc:tenje epicikla, а ka.o alternativu sugerira da 
oblik orb1te 111е mom b1ti .s~rogo kruzan vec moze blti ovalan. u ovome је sadr
zana veoma znal:ajna antiClpacija u skorim Keplerovim zakonima · о planetskim 
kretanjima. DopuStanjem ovakvog oЬlika kretanja konaano se rиSe l:vrste sfere 
planeta. Qvdje treba napomenuti da su Pitagora i slijedbenici, Demokrit i Anak
sagora komete smatrali posebnim zvijezdama koje ponekad mogu dol:i blizu 
Zemlje. 
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6. PROМAТRANJ'A I REZULTATI 

·Brahe је odredio promjer Sunca na 30'-32', а promjer Мјеsеса na 3.2'-36'. 
Za nagib ekliptike doblva 230 29' 30", а za nagib Мjesel:eve staze doblva vrijed
nюst izmec:tu 40 58' 30" i 30 17' ЗО". Brahe prvi odre4uje vrijednost astronomske 
refr.akcije. Ustanovio је da је od 450 naviAe nemerljiva а da 111а horizontu imosi 
34'. U nizu njegovih promatral:kih rezultata i mjerenja pomenimo јо8 da је za 
Sunl:ev apogej doblo 950 30' s godiSnjom promjenom od 46", za ekscentricitet 
0,03584, nagib ekliptike iznosi 23° 31' 30" (uzeo pogresnu vrijednost Sunl:eve ра:. 
ralakse). Pokazao је da podrhtavВillje (trepidacija) raW1odnevniea predstavlja za
Ьludu izazvanu netol:nim promatranjem. Ona se pomil:e ravnomjemo 51" (priblizno 
tol:no) . Prom&Jtrajuc.f Mjeseeeva kretanja pokazuje da је nejednakost (varijacija), koju 
је zapazio јоА Abul Vefa, realllla pojava koja nastaje kao rezultat ubrzavanja Mje
seeevog kretanja u djelu putanje od kvadmtura do opozicije odnosno konjunkcije 
sa Suncem, а usporavanja u dijelu putanje izme4u opozicije odnosno konjunkcije 
idul:i ka kvadraturama. Varijacija ima oЬlik Ь sin 2Е (elangacija), в. period јој 
је polovilna sinodil:ke revolucije ~14,77 d8111a). 1592. god. zavrAava mjerenjem 8 
i "' . 777 zvijezda, а kasnije taj broj pro8iruje na 1000 zvijezda, redigira ih kao 
katalog kojim se slu!i za ispravljanje alfonsinskih i pruskih taЬlica s namjerom 
da bolje odredi polo!aje pLaneta. Pred kraj zivota radi na teoriji Мarsova kre
tanja (s !Jongomontanom) tneposredno pred Keplerov dolazak u Prag. Bogata pro
matral:ka Braheova ostavAtina odigrala је veliku ulogu u Keplerovim otkril:ima. 

7. URANIENBORG 1 STJERNBORG 

Braheovo porijeklo, bogatstvo i poznanstva pripomogli su izgradnji i stva
ranju najveee tada9nje zvjezdarnice, bogato opremljene preci21nirn instrumentima, 
Ato је uz nje~v osebujan promatral:ki i 21DSIJ.stveni duh stvorilo najveceJt astro
noma predteleskopske ere. Тусhо је uvjerio Friedricha II u potrebu izgradnje 
zvjezdarnice, te 23. ozujka 1576. doblva Hween (dans Ven) i 111а tom mjestu 8. ko
lovoza 157:6. francuski ambasador postavlja kamen temeljac za Тychovu zvjez
darnicu - .Uranienborg. Vec krajem godine na svoj 31. roc:tendan vrAi prva pro
matranja. Glavna zgrada imala је dva kata, zapravo dva tornja visoka oko 25m, 
а postojale su i male podzemne prostorije. ·U sporednim zgradama nalazio se ke,
mijski laboratorij i Atamparija. Nazalost od Ura111ienborga koji је unisten u prvim 
godinama tridesetogodiSnjeg rata nije ostalo niAta osim mekoliko slika iz novijeg 
doba. Nesto juznije od UNIIllienborga Tycho је podigao StjernЬorg (zvjezdani dvo
rac), u sklopu koga se nalazilo vi§e podzemnih prostorija snabdjevenih planetnim 
kupolama. Svodov1 njegove radne sobe bili su Hustrirani Braheovim sustavom svi
jeta. 1587. godine u Stjernborgu postavlja veliki zidni kvadrant. 

8. !INSТRUМENТI 

Brahe је izumio Ш usavrsio 27 ra.znih astronomskih instrumenata. Ispitivao 
је sistematske gre§ke svojih instrumenata. PoseЬillu pa!nju је obral:ao 111а pravilno 
postavljanje instrumenata i utjeoaj atmosfere. Radius је Ьiо prvi instrument s ko
jim је radio а za njega је napravio tablicu korekcija. Sekstalllt s kojim је pro
matrao novu Ьiо је rac:ten od orahova drva (da Ы Ьiо lakSi), imao. је metalni luk 
od svega зоо podijeljen na minute. Do Tychova vremena tol:DIOst mjerenja nije 
Ьila vel:a od 10', dok је on tu tol:nost doveo do 1'. Poznata је slika koja prikazuje 
zidni kvadrant s dva sata. Vide se tri pomoCnika od kojih prvi promatra zvi
jezdu u trenutku prolaza kroz meridijan i ol:itav.a visinu, drugi oCitava vrijeme, 
а treci upisuje podatke. Pomoeu transverzame podjele moze se ol:itati 1/6 minute. 
Od svih Braheovih instrumen.ata ostao је samo jedan koji se (:uva u Pragu, в.li 

ima doosta instrumenata koji pripadaju tzv. Braheovoj Akoli i euvaju se u N.arod
nom muzeju u Pragu. 
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9 . . BRAНEOVA SiillКA. SVIJETA · 

l'583 . . god. --Brahe dovr~ava svoj sustav svijeta. · _џ -_nјщn:ц .. CeQtralno mjesto 
'ima nepokretna Zemlja. Osim Ьiblijskih razloga zemlja је ро Braheu nepokretna 
ј~ је glomazp.a i te§ka . . Oko . ~ещ!ј~ · krиZe Mjesec i Sunce, а oko Sunca planeti. 
Zanimljivo је da Marsova . putanja na dva mjesta presijeea Sunёevu orbltu . . Na 
kroaju је s centrom u sredi~tu Zemlje 11!er:a - zvijezda nekretnica, ~ој а је ujedno. 
jedina ёvrsta sfer-a. Та sfera odi~ala _se od Anaksimena ра sve .do Gaillejeva vre
tт.ena. IDokaz da . је ZemЏ~ nepolqetna 'ђТсhо vidi i u · o~sust~ • zvjezdane . para
lakse. Kopemikovo objoasnjenje о neщjerljivosti . zvjezdaa1e par.Зlakse :zbog njihove 
velike udal]enosti 'Odbaciju, jer ы, rpo nj~u zvjezde u tom· sluёaju imale -ogromne 
dimeщije. Izraёunao је . da . Ьi zvijezda 3m iща)а . proщjer, Zemljiџe orblte; а sjaj
nije i Saturnove. Ovu r-aspravu · zakljuёuje GaJilei ustano~V~i da su Tycho i ostali 
preroaёunali dimenzije zvijezda · ne v0deci . raёuna .•о · njihovom halou (Тусhо za 
zvijezde· 1m dobiva З' а Gaillel. •.S."! Valja · nagliisiti da su do tog vremena astro
nomi imali dos_toa skuёene predodzbe о -udalj~nostima met!u ' nebeskim objektima, 
kao i о veliёini svemira. вral;le zamjerava Koperniku . .da Ьi u njegovom sustavu. 
udaljenosti izmedu · Sunca i .zvijezda. _iznosila najmanje 700. puta udaljenostг · . zem
lja - Sunce, §to щu se eini neprihyaЩi:vo mnogo, . Cak . је: i Keplerov svemir jako 
malen · iako prihvaca щbltno kretanje Zemlje i zbog odsustva .patalakse zvijezde 
miёe фilje u prostor. Tek је Bruno . sr~io, i poslijednju ёvrstu sferu, а . dimenzije 
svemira izrвZava ·beskonacno~qu, - ali kako . s Ьlagom · ironijom , kaze: Coire . Bruno 
i lllije Ьiо astronom vee metafiziёar, ёi]е vit!enje svijeta prethodi znanstvenom 
videnju njegova vremena. Ostaje da zakljuёimo da је Brahe svojim sustavom 
svijeta kojeg је smjesti(),· izmet!u ,_Ptolemeja i .кopernika Ьiо poslijednji geocen
triёar. Ftolemejev sustav kritizirao је zbog kompliciranog sustava epicikla i ek
van~, а Kopertillcoy sustav је~;" se •protivio vjeri, а . vjerovatno· i zato jer је fizi
kalno obja§njenje kretanja Zemlje Ьilo ·tada nemoguce, 

Primljeno: _Маја 1984." _. 
.. 1·:· 

ТУСНО ~НЕ....::. FROМ ASTOOLOGY ТО AsnroNOМY 

This PaPer .deals wi~Ь. Brah~'s ~rk· Ьу i~tertwinilllg l:iis two ~ai.n iDterests 
as~rological and astronomical. The fu}filment of requirements for precise deter

mination of the. position of heavenly bodies made him an outsta.nding .observer and 
constructor '·of new instruпients. An· analysis of Br.ahe's . system is given, as well 
as his anticipation of ·кepler's futu~e astrOillomical discoveries. · · · 

UDC ·523.64 НALLEY . (091) .· . . . 

ХАЛЕЈЕВА КОМЕтА, мАкс ВОЛФ И ТАТОМИР АВЋЕЛИЋ 

-·~~P9~!i- оnсерв~rорија, 'Seorpaд . 

· Међу nосматра'чИма Халејеве комете, '· који су се 123. Децембр~ li985. оку
пи~и. ~а терасц Народне· оџсерваторије налазио се академик Татомир Анђелић 
кози зе комету посматрао . и приликом љеноr -nовратка ·ЦЩ}. rодине,-. Њеrов 
друrи сусрет са · "генерацијском rошћо114" повод· је за настанак овоr чланка. 

· . У свом 29. · поврат~, К-<?ји сада признаје !Међународна астрономска унија, 
Халезева комета ·била зе назближа Сунцу 20. аnрИЛа 1910. године. · у тадаш
љем повратку .Сунца ,. ~_омету је · први дочекао- . .чувени проналазач малих плаЈ., 
пета нема~-~ астроџоr.f . Макс Волф~ ~1863-,1932) оа опсерваторије КеЩirштул\ 

~ За~ваљујући .пионирској примени. фQ'l:Щ'рафисаља . у астроно:мији М-акс . Волф 
зе 0'111фИ0 око 4-&0 IМ:ВIЈI'ИХ . плаНета·: Међу нмм:а IНЋJIIJ.QИ .се и Х!рва'1'<Жа (589 Cro
atia); :коју је тако н!IIЭВа() IНam џозНам 1110IЈУ'лари:Јатор а1011Рою:n.щје ОтоН Ку
чера, у · част · оснИваља · Заrребачке Звј·ездарнице · 1903. тодиНе, посредоваљем 
xajдenбepuпror 18С11РООЮма Аутуста Копфа. 
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Taтo.~tup Аи~ељиh. (десШЈ) па тераси Народ-н.е оnсерваторије. Сиu..кио Д. Мишиh.. 

(Краљева столица) код Хајделберrа. На фото-плочи експонираној један час 
и. септембра .1900. био је то врло мали (W'') и слаб (16,5 81

) маrличасти об
јекат. Снимак је начиљен рефлек:тором 72Ю/2800. занимљиво је да је Волф 
комету сниыио и 28. авrуста, али откриће није хтео да објави збоr сумљи у 
квалитет сним:ка. 

С·а прибЈЈИЖавањем Оуонцу !КОСМета је лОIСТВ(јала ЈСВе сјајСIНIИ'ја, l1'e се моrла 
видети и маљим: инструментима, а затим: и rолим оком. Међу љеним пос
матрачим:а, јуна 1910. налазио се и шеС'l'Оrодишљи Татомир Анђелић из села 
Бечељ код Чачка. Ево шта је о том виђељу изјавио после '15,5 rодина. 

"Било је лепо време. Месец јун. Имао с~м 6 rодина и '1 месеци. . . С~и 
су :говорили о комети. !Мајка је rоворила Аа ]е то чудо. То вече код нас ]е 
била моба, жетва јечм:а? .. . ,на Брду', превој испод Буковика, кота 460. rде 
cal( )рођен. Блистала је као Месец, али није била већа од њеrа. · Реп јо] се 
повијао према jyry. Био је дуr 30 д101 400 ... Налазила се на о.юо 300 изнад хо
ризонта :између эасщца и јуrозапащ-а . . . Cjalj јој •је Био \Ц'аЛеко ~ 
неrо саДа ... Појавила се у луксузном издаљу." 

Сусрет са кометом ооред OC'Niл.or упливисао је да млади Анђелић упи
ше астрономију. Њеrрва романтична природа одабрала је 1920. rодине нај
старији немачки Универзитет, у Хајделбергу**, nоред коrа се налазила тада 
најуrледнија немачка астрономска опсерваторија - Кениrштул. 

на м~тематичко-природном факултету, Анђепић је поред обавезне ма
тематике одлучио да студира астронимију и физику. Поред осталих љегови 
nрофесори били су и астрономи Макс Волф, директор Астрономске опсерва
торије Кениrштул и Ауrуст Копф 0188~1960) директор Рачунског института. 
Макс волф је тада дрЖIВО предаваља из свих астрономских предмета, а Копф 
Увод у теорију релативНIОсти. 

Ево Анђелићевих речи о Волфу: "Био · је увек љубазан. Једном ме је 
питао да ли ЛИillем редовно кући. Кажем да, а, он ће мени: Имам сина У Ке
нигсбергу, na ми не ЛИille". 

Низала су се предаваља (на Волфовим се увек наЈIIВЗИО пројекциони ин
струмент), лрактичне вежбе, се!lfИНарски радови (два о Руђеру , Бошковићу, о 
теорији релативности . .. ). оверен је и пети семестар, исnуљен зе астрономски 

"квантум". 

** ове rодине Универзитет "Руперт-Карл" у Хајделбергу прослављ-а 600 година 
од свог осниваља. Више нобеловаца студирало је на љеговим: факултетима. 
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А о;нда, 1923. кулминирала је чувена немачка инфлација, "један биф
тек стајао је 4"5 билиона марака". Укинута је и струјС\ па се на десетак ки

,лометара удаљену опсерваторију више није могло ·усПИЊIЭ.чом. Од 7-8 сту
дената само је један одлучио да настави са вежбама идуhи на ·опсерваторију 
пешке са фењером у руци. То није био Анђелиh. 

У тој ситуацији Татомир Анђелиh је решио да се посвети математици. 
Али љегова љубав према тајнама неба је остала. rro се види по љеговим мно
гобројним радовима посвеhеним астрономији и астронаутици. 

HALLEY'S СОМЕТ МАХ WOLF AND TAТOMIR ANDELIC 

We present reminescences of .pro:f. Tatomir Aш1elic of the University of .Bel
grade, member of. the Academy of Sciences and Arts of Serbla, on the passage o:f 
Halley's comet, and his s·tudies of astronomy in Heide:l!berg under Мах Wolf. 

ПОСМАТРАЧКИ ПРИЛОЗИ . \1 
UDC 523.64 BALLEY 

POSMATRANJE ВALEJEVE КОМЕТЕ SA ASTRONOMSKE OPSERVATORIJE 
U SARAJEVU 

м. Muminovic, М. Stupaт 

Prvi pokwaj posmatranja Halejeve ko~ete Ьiо је pokuSaj fotografisanja 14. i 
15. IX 1985, kada se nala.zila Ыizu komete Бakobini - Oiner. Sjaj komete tada је 
Ью ispod 13,5 fotografske magnitude, ра n1je .registrovana dvostrukim astrogra
fom (83/375 mm). 

Halejeva kometa је vizuelno opa!ena pomoeu refraktora od 62 cm otvora 
21. IX i fotograf.isa11a .22. IX uz ekspozioiju od 2 h. ZЬog slaЬog sjaja kometu nije 
Ьilo moguce pratiti ·u toku зnimanja, ра је njen lik na slici Ыо razmucen usled 
sopstvenog kretanja. 

Hale;eva kometa - snimak Astтonomske opeтvatoтije u Saтajevu, na~njen dvos
tтukim astтogтafom 83/375 тт na plo~ 103а-Е dana 5. dесетЬта 1985. g, u vтeme
nu 18 h 37-47 min TU. Na slici је pтiЫi~no oЬlast izme4u deklinacija +9,5' i 
+ 11,5', odnosno тektascenzija О h 27-35 min, za epohu 1950. g, Snimili: М. Mumi-
1ИVic i м. Stupo.r. 
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Zatim sledi nepovoljan ,vremenski .period, ili smetnje od Mjeseca ра su 
snimanja nastavljena 3. ХП 1985. Do 8. XII nacinjeno је osam snimaka, od cega 
dio astrografom, u cilju pozicionih mjerenja. 

Paralelno је poeelo i snimanje u fokusu 30 cm Newton-ovog Waisala teles
kopa. Teleskop ima fokus 2003 mm d na njega је smjeЗtena kamera za foto-ploee 
formata 6 х 6 ст. Na ISnimcima od .5. XII registrovan је i rep Halley-eve komete. 
(Videti sЊku na korJcama). 

UDC 524.333.3-13 

VIZUВLNO POSМAТRANJE PROМJВNLJIVE ZVI)ВZDE S SАGПТАЕ 

Maтino Fonooie 

Astronomsko drultvo "Ruder Вoiikovic" 

Pulsirajuea promenljiva zvezda S Sagittae а:= 19ь51m291; 8 = ± 16.22',2 pripada sku
pini tzv. klasi<!nih cefeida ili delta-cefeida. 

Cilj ovih posmatranja S Sagittae Ыо је, na osnovu vizueln1h ocjena sjaja konstruisati srednju 
krivulju sjaja, а sa ove odrediti znaeajпe parametre. 

OSMATRANJA 

U razdoblju od 27. 07 (2445 543 JD) do ,19. 11. 1983 (2445 658 JD) izvriieno. је 112 vi
Pzuelnih posmatranja S Sge, Argelanderovom metodom. Posmatranja su vriiena bшokularom 
10 х 50. 

Poredbene zvezde uzete su iz lit. 2. Povoljna lokacija mesta posmatranja, okolica Plomina 
u Istri, omogucila је da se posmatranja izvriie pod povoljnim meteorolo§kim usloviina, uz zane
mariv uticaj umjetnih izvora svetlosti. 

Poito su prikupljena sva posmatranja, izvriena је obrada metodom· 11вjmanjih kvadrata 
DoЬivene su vrednosti korigovanih sjajeva poredbeлih zvezda kao i srednja vrednost Argelan
derovog stupnja od 0,089 то. 

Sjaj promjenljive u svakom trenutku posmatranja izraeunat је ро fonnuli: 

Мо = то + (тъ- то)/(т + п). 
Ovdje је "'" i тъ - koritovani !jajevi poredbenih а i Ь, т i n - su ocjenc iz oЫika ,,а т v n Ь" • 

SRВDNJA КRIVULJA SJAJA 1 OSTALI PARAMEТRI 

Nanoiienjem trenutaka posmatranja u JD, i sjaja promenljive u '"о na koordinatni s\IStav 
dobivena је krivulja sjaja. .Da bi se odredio period Ыlо је potrebno odrediti ekstreme (maksimume), 
to је u&jeno Pogsonovom metodom tetiva. Potom је period odreden relacijo!D: Р =:' (М z - М 11) fc: 
Ovde је Mz- poslednji posmatrani maksimum, М11 - p~i ~smatt'!'m ~Шlum, с-:-- ?ro) 
perioda proteklih izmedu prvog i zadnjeg ckstrema. Na ova) na& dobtvena ЈС vrednost pencda 
za S Sagittae od 8,382 dana. 

Poiitc su po~ati trenuci maksimuma odredeni posmatranjem oni su usporedeni sa pred
videnim iz lit. З. 

MaxJD = 2436082,168 + 8,382173 Е 

Odstupanja posmatranih trenutaka ck:strcma sa prcdvidenim predstavljaju О - С ruliku, а mogu 
se testirati na О - С dijagramu. 

. Medutim. ova odstupanja kod mojih posmatranja jesu do 40 minuta 5t~ је ~ amaters~m 
шlovima i uz du!inu perioda od 8,382173 zanemarivo. Da bi se sprovcla testitanJa 0-:-~ diJa
gramom, potrebno је posmatrati dalelco vi!le pt.rioda, jer u protivnom lako se moze desltl da se 
izvulcu pogreini Zakljua:i. 

UzimajuCi u obzir dovoljnu staЬilnost perioda, pristupio sam svodenju svih posmatranja 
na jedan period, u cilju izrade srednje krivulje sjaja · 

Faza u djelovima dana izraamata је ро fonnuli: Ф4 = t-M. gdje је Фс~- faza od О 
do Р u danima, t - trenutak posmatranja i М, - poslednji maksimum. 
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5.5 
mv . .. .. 

.. . 
5.0 5 Sagittae 

о. о 7.0 

Sl. 1. Krivulja sjaja S Sge doЬijena па osnQ'IJu pos1natranja и vrcmenu 27. VII- 19. Х! 1983. g 
ArgelatlderQ'IJom metodom. Za posmatraeke detalje zainteresO'Vani se mogu oЬratiti autoru. 

. Sre~j8 krivulja sj8ja n8 sl. 1. dobl\en8 је nano§enjem u koordinatni sust8v podataka о 
faz1 na hoпzont8lnu i podataka о rj8ju D8 vertikalnu os. 

· . Da Ьi ее poveeala t8enost krivulje, odnosno da Ьi njen hod Ьiо uocljiviji grupe pщmatranj8 
eu ob)edinjent. То је omoguCilo doblvanje krivulje na sl. 1. 

. <?ctr.edena је 8mplituda promjene sjaja od 5,31 do 6,12 т., odnosno 0,81 т.,, srednja vred-
. пos t S)8J8 Је 5, 715 т.. . . 

Poнnatramo li hod krivulje sj8j8 (sl. 1.), vidimo d8 op8danje sjaja ne te<X rav~omerno. 
Usporenje u opadanju sjaja, uoЬ.va se u obliku "grbe" koj8 se javlja nakon 1,25 а traje do 2,30. 
dana nakon maksimuma. 
. . Posle, sj8j relativno ravnomemo opada do minimuma koji nastupa nakon 5,8 dana, sto 
Је Izraieno u delovima perioda Ф11/Р = 0,67 delov8 periode. Novi maksimum sledi za svega 
1/3 perioda. · 

Ovaj pod8tak о minimumu ukazuje nam na asimetrienost krivulje sjaja. 
Koeficijent asimetrienosti odreden је iz izraza: К. = (tmaz - t".,,.) 1 Р. 
o,·dje је к.- koeficijent asimetrienosti, lmt~ж- trenutak maksimum8 i t".,,. - trenut8k 

njemu prethodnog miPimuma. 
Za S Sagittae К. = 0,31 sto se u potpunosti slaie s8 literaturom 1. Prema Herdprungu, 

dob!vena kri\rulj8 sjaja а S Sge sa Р= 8,382 dana identic118 је krivuljama sjaja dtugih delt8 -
cefeicta, ove duZine perioda bez obzira na amplitudu. 

. Na osnovi podataka с amplitudi i periodu izraeunata је 8p~olut:г.8 fotografsk8 velicina 
S S8gittae lvfpл = - 2,27, koriiiten је izraz: . 

Мр,. = - 0,3:5- 2,08log Р. 

Gol'Лji izr~, koji 118m oшogucuje da na osnovi period8 izracunanю apsolutui sjaj, pred~t8vlj8 
euvenu zav1snost period-apsolutui ејај koa cefeida. 

lz rel8cije: Mpn = i/i + 5 log т gdje је m - sredпji sjaj proшjenljive, ctoblvamo d8 је 
Ud8ljenost r S Sagittae 395 рс. 

ZA.КLJUCAK 

. . Doblveni rezult8ti srednja krivulja i ostali parametri ukazuju da је S Sagittae klasien8 
ceJe!da. U~poredbom forme krivulje sjaj8 S8 krivщjom drugih delta cefeid8 ove 
~uZine perюd~ utvrden8 је identienost formi sto potvrduje · post:>janje zavisnosti Herc
sprunga. S obztrom n8 mal8 0-С odstupanj8 moglo Ьi se t\•rctiti da је period podlofan prome
nam8, to se uostalom navodi i u liter8turi З. 

. Medutim za testira.Lje 0-С dijagramom potrel:-no је vi§e posmstranj8. Zelja autors је 
b~la .da se pored prezentiranja rezult6ta ot:jasni i naCin na koji su neki par8metri odredeni, kako 
Ь1 tune pomogao i drugim amaterima u obradi posmatranja. · 
Primljeno rnsja 1984. 

ВАСИОНА XXXIII 1985.5 ----------------------------------101 
LITERATURA: 

Cesevic, V. Р.: 1980, Peremennye zvezdy i ill 1юhljudeni,je, Nauka, Mosk-va. 
Muminovic, М.: 1~2, Prakticna o.stronomija, UAD, Sarajevo. 
Abalakin, V. К. (Red.) : Astronomileskij kalendarj, postojannaja last, Nauka, Moskva. 
Beric, М., Frlez, Е. , KovaCic, S., Rabuzin, Z, Tadej, М., Vriinak, В.: 1982, Astronomija-metodc 

promatranja i proulm anja, Narodna tehnika Hrvatske, Zagreb. 

VISUAL OBSERVATION OF. ТНЕ VARIAВLE S SAGITTAE 

Vve preseпt the light curve of S Sge based on our observations made in 1983 . 

ВЕСТИ ИЗ ДРУШТВА 

ТРЕЋИ БЕОГРАДСКИ 
АСТРОНОМСКИ ВИКЕНД 

Наше Друштво организовало је 
ове године юд 28. до 30. јуна 111 ас
трооомски викенд. .На овоrодишљем 
БАБ-у нашао се 41 љубитељ астро
номије. 

Из Беоi1Рада: ДуоонЏИ>ја Maipltja, 
Филиповић Мирослав, Јанковић 
Владимир, Јовановић Љубиша, Кне
жевић Бобан, . Кокювић Милан, 
Крајчиновић Миодраг, Марк.ов Гор
дана, Милутиновић Дејан, Микешић 
Драrа:н, М,и.лоwевић БЏ«:, ОсмаiНбе
говић Амир, Перовић Бранислава, 

·Стојков Предраг, Стојковић Јованка, 
.Оучић Златко, Савић Бр81НИСЛ31В, Ви
торовић Зоран, Владић Ћорђе, Ћет
ковић Зорана, Ћурић Владимир, Бо-
јић Зоран. . 

Из Краљева, Милетиh Дејан, из 
Љубљане, ПУст Маркю, из Птуја, 
Доник Иван, из Љига, Танасијевић 
Зоран, из панчева, Вујасиновић Сне
жана, из Враља, Никопиh Лидија, из 

_ 'нИша,· Секулић МИодраг, из ВаљеВа,· .. 
·савић . Бранислав, из . ТИтограда, 
БулатовИћ Душко, Перовић дРаган, 
из Босанске Градишке, Јовановић 
Боривоје, из Чаковца, Маурић Иван, 
Иванка Лајтман, Шпицер СрећкЈо, из · 
Новоr ' Qщца, Јэ.рослае Ф,ранцис'1,'1И, 
Миљаковац Ратко, Вукювић Мила
дин, из Загр.еба, Матић Сергеј и Вал~ 
тер Влах. · _ 

Због кишовитог времена учесници 
су се сместили · у учионици Народне 
. опсерваторије. · 

Др Милан Димитријевиђ. отворио 
је БАВ 85 и nоздравио викендаше nо
желевши им усnешан рад и забаву. 
'У овом свечаном делу ВЩtенда др 
Иван Савић члан републичког одбо
ра "Наука младима" Србије nредао 

· је· Астрономском друштву "Руђер 

Бошковић" nризнаље са nлакетом 
"Наука младима" Јуrославије за 20-
годишњу сарадљу и помоћ Покрету 
"Наука младима" Југославије. 'У име 
Друштва захвалио је председник 
друш"'1В3 ·др М:илll!Н Дlишt~ 
изразивши жељу да се сарадља на

стави . 
'Уследила је nредстава "Занимљи

ва васиона" намељена грађанима. 
Прво nредаваље илустровано слајдо
вима о Париској опсерваторији одр
жао је др Милан Димитријевић, а за
тим је Александар Томић rоворио о 
координатним системима и звезда

ном времену. 

Др Јелена Милоградов-Турин по
пуларно је прикаэала млЩЦ'у аiС'11РО
нюмску дисциплину радио-астроно

мију и указала на љене резултате. 

Рек111а је, ~Ца је шест доби'1UИ11С3 
Нобелове •ImJ'l)Q'Дie из ac'DP'O'ROwt.ie 
чe'Nfl)И из ра.,ф1:о-астрономије. Милан' 
Новаковић је дао осврт на недавно 
одржани аерокосмички салон у 
Вуржеу, nри чему је nосебну nаж
љу посветио летилицама које .ће би
ти упућене у сусрет Халејевој ко
мети. 

Иако је киша nадала Iipe nодне 
. навече се небо разведрило па су у
. чесници . ·БАБ-а nосматрали небес
ка · тела телескоnом Народне Опсер
ваторије.-

·друrог дана пре. nодне, како ~е 
већ постало уобича]ено nосећена ]е 
Астрономска оnсерваторија у. Беог
ра.цу. }{акон што је Милан ЈелЈЈЧић 
уnознао викендаше са историјом на
ше најстарије астрономске .. институ
ције ЗоорИЦа Станчић и Гојко Ћура
шевић nриказали су рад на мериди
јанском круrу и великом екватори

јалу. 
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Поnодневни рад nочео је преда
ваљем Јарослава Францистија о пр
вим аматерским посматрањима у 

Војводини. Потом је на кУЛИ На.ро
дне оnсерваторије Александар Томић 
демонстрирао · технику фоrоrрафиса
ља Сунца, да би затим одржао пре
даваље ю одређиваљу nараметара 
телескоnа nомоћу снимка Сунце. 
Драган Микешић је занимљиво од
говарао на многа питаља везана за 

самосталну израду телескоnа и уnо

знао присутне са _предностима и не

достацима различитих тиnова теле

скоnа, као и о могућношћу :набавке 
телескопа кюд нас и у иностранству. 

У 19 часова почео је округли сто 
на коме су учесници највише гово
рили о раду својих друштава и про
блемима на која наилазе. Том при
ликом су чланови Астрономског 
друштва · "Оток Кучера" . из Загреба 
представили кљиrу Златка Бритви
ћа "Хороскоnи" и ;,Сунчане уре". 

На крају можемо са задовољст- . 
вом да закључимо да је и овогоди
шљи БЕОГРАДСКИ АСТРОНОМ
СКИ ВИКЕНД успео, сада се мо
жем.о сnремати за наредни. 

. Зоран Бојић 

НЕЗАПА~ЕНА ПОСЕТА 

Од OICifllивaњa Народне опсервато
рије, 1964. rодине никада се тако ду
го није чекало на посматраље као 9. 
децембра 1985. Разлог је цивилиза
цијска гOIIIћa Зем.!ЬIИНа - Халејева 
I<О'Мета. За 4 сата, од 18 ~ 22 ч., На
родну оrr.серваТ<>.рију је Qбишљо_ nреко 
550 посетилаца. 

Љубитељи неба и радознали гра
ђани су исnред наше куле формира
љи РЕЩ rraJКIO ~ је око 20h било 1110-
'l"ребно скоро !едан сат да би се при.;. 
шло телескоnима. 

Великом одзиву допринело је до
бро обавештеље јавности и вишедне
вно леnо време, неуобичајено за де
цембар. Београдски дневни лиС'Ј:IОви 
("Политика", "Борба", "Вечерље но
вости" и "Експрес политика") и ра
ЩIИО :станица (Сту!дио Б, Беооращ 2.02 
и ВООI1РЩЦ I !Цр011ра!М) ~и су 
често вести о ХоаЈiејевој к.омети и 
Народној оnсерваторији. 
И r:юред незапамћене посете сара

дници Народне опсерваторије убеле
жили су више посматраља. Срећни 
што су учествовали у овом сусрету, 

коме су допринели да се одвија на 
најлепши начин, и nоред исцрnљено
сти защовоЉIНО оу .НааЈ1УШ11'а·љи Н~
ну оnсерваторију. Били су то: Васја 
Бојанић, Зоран Виторовић, Алекс-ан
дар Јовановић, Љубиша Јовановић, 
Амир Османбеговић ·и Владан Челе
Gоновић. 

Mu.ttaи Jeд.U'ЧUh 

НОВИ ТЕЛЕСКОП 

Недавно је на Народној оnсерва
торији nостављен нови телескюn. У 
nитаљу је адаптирани телеобјектив 
МТО 1000. Адаnтација је извршена 
по идеји Александра Томића. У мон
тираљу постоља својим ентузијазмом 
нарочито се истакао Ратко Рмуш, 
члан нашег Друштва. 

Прва nосматраља извршена су 7. 
децембра 1985. Слика Халејеве · ко-

Сл. 1. и 2. Преко 2500 београЬаиа видед.о је Хад.ејеву ко~ету кроз тед.еС'Коnе 
Народие оnсерваторије у деце~бр11 1985. г . Сн.и.м.ио: Горан. То~иh.) 
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Сд., 1. Ратко Р~tЈШ nремеда Ца.јсов 
тед.еС'Коn. Лево се види иови тед.ес
мn, у жорУЭоитС'IСО~ nомжа.;iу, а. ие 
сл. 2. (стр. 102.) у еква.торско~ nом-
жају. · 

мете није се много разликовала од 
оне која је добивина Цајсом 110/2000, 
главним инструментом наше мале оn

серваторије. 

ВЕСТИ ИЗ ЗЕМЉЕ 

XXI SA VEZNA SMOТRA 1 
TAKМICENJE ,.NAUKA MLADIМA-« 

Od 19-22. jurta 1985. na Igmanu 
је odrzana XXI savezna smotra ml-a
dih koji se bave pri.rodnim naukama. 
Od ukupno 2110 u~esnika niih 19 izla
galo је svoje radove iz astronomije. 
Medu njima treba istaci sledece: 

- Marko Jakelic, oS >+Lepa Saric-«, 
Siben·ik, sa radom >+Morfologija i 
ra.zvoj grupa sun~evih :pjega«, u ko
jem oЬraduje iPOSmatrai!ki materi
ja.I od 1973-1982. godine, 
Drljai!a Valeniina i Valenia Slavi
ca, osn. §kola Vi§njan. sa radom 
.. нtpoteza о korelaciii kalendara i 
orijentacije sakralnih gradevina za
padne оЬаlе Istre«, 

- Srctan VerЬic, Osn . . §kola .. stevan 
Dukdc« 'i-z Beograda sa radam »Do
datna obrada posmatranja Jupite
ra i~ opozicije 1976/77.« 

- Opjanovic Miodrag, ОС »-Danica 
Jasnic-Mirko Lukovlc« iz Kralje
va, sa radom »Merenje sjaja noe
nog neba«, i 

- Rado Klemencic, SS PRNMU Кгаnј, 
sa ll'adom ,.Elementi putanje Jupi

·teгovih satelita«. 

I ove godine zapa7-en -је V'isak nivo 
radova, kao i sve veca pr-imena ra~u-
nara. 

нлrРАДА 
"ЗАХАРИЈЕ БРКИЋ" 

А. Tomic 

НаrрадУ из фоНДа "Захарије Бр
кић" за најбољег дипломираноr сту

дента aiC'J.'POIRONИje у mко.лској 1984/ 
85 добио је Јован Скуљан из ·вео
града. 

На свечаности одРжаној 8 нове
мбра 1985, на Институту за астроно
мију, по традицији је породици Бр
юић уоречена "Ваоиона'' 1-2/1985 оа 
белешком о прошлогодИШЊIОј' наr
ради. 

ОМЛАДИНСКА ИСТРАЖИВАЧКА 
АКЦИЈА "ТИТОВИМ ПУТЕМ 85" 

У ~ Равни, надuм:ж ТИТОВОII' 
Ужица, реализована је 9-та по редУ 
Реnуб.IР1чка акција Младих истра
живача астронома. Акција је тра
јаiЛа 16 дана, о,ц · 7-23. 8. 1985. г. 
Окупила је око 40 учесника и више 
стручних сарадника. 

Веома добре временске прилике 
омогућиле су да се уоче .максимухи 
Персеида и Циrнида, те је на ноћ 
забележено преко 500 метеора. Све 
ово омоrућило је да ова посматра
чка . екиnа, под руководством Зорка 
Шоштарића, успешно приведе - крају 
реализацију проrрама. Резултати о
вог истраживачког проrрама су у 

фаоэи обра:де. 

Астроклиматска испитиваља, која 
су радили Филиnовић Мирослав ·· и 
Огљааювић М!ИОДРЗг, представљају 
наставак континуираног вишеrоди-

. шњеr рада чији је циљ прављеље 
а<;Троклиматксе карте СР Србије. 
Обрада резулата је у ТОкУ и врши се 
на Народвој опсерваторији на Ка
лемеl'дану и АсТiронQIМIОКој опс~а
торији на Звездари. 

Ове године, као И прошле, етно
астрономским проrрамоИ је . руково
дио Владимир Јанковић. ·циљ прог
рама је прИкУПљаље података веза
них за народна вероваља,. која су У 
nосредној или непосреДној вези са 
астрономским телима и појавама. 
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Програм је испунио очекиваља и ре
зултати he ускоро бити публиковани. 

Поред истраживачких, рађена су 
и три програма намељена обуци по
сматрача. 

Програмом "ТРАГАЊЕ ЗА НО
ВИЈМ КОМЕТАМА", обучен.о је !15 
нових истраживача. Програм је имао 

rюоебан :цоща-rак ·везан за Халејеву 
комету, те је привукао велики број 
заинтересованих. 

Затим, праћена је, сунчева актив
ност. ПрограМИМQ је руководио ЗО
ран Танасијевић. 

riрограмом посматраља промен
љивих звезда обучено је .111 нових 
ист~аживача астронома. Посматра
на . ]е променљива звезда Делта Це
ф~] а. Резу-11тати су сређени и биће 
об]ављени. 

Програмом је руководио аутор уз 
несебичну помоћ Александра Бала
шковића. За време акције реализо-' 
вана је и астро-школа. Њен ниво, 
стручним предаваљима подигао је 
СЛободан Јrанков са Астрономске оп
серваторије, ШкОЈЮМ је на•даХIНУто 
руководио Предраг Стојков. 

Зораи Виторовиh 

fОДИШЈЬИЦА ВИЛСА БОРА 

Већини читалаца овог часописа 
!ЈОЗнато је· да се атоми састоје из 
]езгра и електронских омотача. Ек

сперименте којима се дошло до ове, 
данас. опште прихваћене идеје, вр
шио ~ Ернест Раiдерфорц (Е. Ruther
ford) Оэ. IC~a у Кем:брсиџу 
(Cambridge) у Енмеској, .почетком 
нашег века. Теоријско објашљеље 
Радерфордовог модела, а тиме и ос
новне идеје савремене атомске фи
зике пружио је дански физичар 
HИIJIC Бор (Niels Bohr, 7. Х 1885. -
18. XI Ј962.) у три рада објављена 
1913. . 

Поводом стоте годишљице рође
ља Нилса Бора широм света одр
жани су скупови посвеhени љего
вој личностИ и делу. Бе<>градски 
физич.ари 'Обеilежили су овај јуби
леј дво дневним научним скупом, 7. 
и 8. ~а 1986., у Народној би
блиотеци СРС. Скуп су организова
ли: Институт за физику СРС, 
ООУР за физичке и метеоролошке 
науке Природно-математичког фа
култета и Лабораторија за теоријску 
~У 1ИНС'11И'11ута "Ворои Кlидрич" 

из Винче. Присуствовало је око 150 
физичара, истраживача и настав
ника виших и средљих школа. Одр
жано је 110 предаваља . на којима су 
сарадници све три институције К'О
је су организовале скуп говорили о 
различитим странама Боровог дела, 
и љиховом утицају на савремену 
физику. Спектар обухваhених тема 
био је вео~а ШИрок. Кретале су се 
од филозофских импликација Боро
в:оr дела (Звонко Марић), преко но
вих идеја у старој квrантној механи
ци (Петар Грујић), па до унифика
ције ·интеракција (Алек:са~Н,цар Шо
корац) и квантизације гравитације 
(Милутин Благојевић) . . Било је та
кође речи о развоју нуклеарне фи
зике (Ћура Крмпотић), достиrнући
ма, перспективаМа и проблемима 
квантне механике (Милан Вујичиh, 
Федор Хербут и Игор Ивановић), 
као и о одлучујућим мисаоним и 
реалним експериментима који су 
допринели развоју квантне механи
ке (Мирјана ПОповић-Божић). 

Зборник са текстовима предаваља 
штампан је пре скупа у издаљу Ин
ститута за физику. На жалост, због 
малог тиража а великог интересо

ваља, разrрабљен је у току скупа. 
Има наде да he бити објављено но
во издаље. 

новости и 
БЕЛЕШКЕ 

в.ч. 

УРАН - ИЗВЕНАЋЕIЬА НА 
ПОМОЛУ? 

Септембра 1977. ла:ноира;н је са 
полиrона Кејп Кенеди у Флориди 
космички брод "Војаџер 2". Ова ко
смичка сонда, као и љен претходник 

"Војаџер 1", прошла је поред Јупи
тера јула 1979. и поред Сатурна ав
густа 1981. 24 јануара 1986.; у 18 час. 
TU, "Војоаџер 2" ће npohи на свега 
107000 км. од Урана. Међутим, љегов 
СУ".сt..оет са овом пла:неrом је веh Il'O
чeo, пошто су инструменти активи

рани 4. новембра 1985., и радиће до 
25. мар'11а. 1986. 

ПреЈDИМ•ИН!ЦmИ резузrrати •ПООМЭ.'Ј'IРа 
ља објављених почетком новембра 
1005 довели су планетолоrе у велику 
дилему. Наиме, инструменти са- "во~ 
јаџера 2" нису усцели да детектују 
радио зрачеље планете. Пошто је ра

дио-зрачеље небеских тела повезано 
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са интензитетом љихових магнетних 

поља, овај резултат директно опо

вргава раније теоријске и посматра
чке закљ;учке Ю>јои су указивали на то 
да УораiН •ИМ·а !Ма.mетно nоље оличноr 
интензитета као Јупитер и Сатурн. 
Исто тако, мораће дефинитивно доа 
буду одбачени модели унутрашље 
структуре Урана у којима се пред
nостављало да он има језгро у ме
талном стаљу. 

Поред слабости магнетног поља, 
паучнике збуљује и чиљеница да У
ран садР1КИ огроман проценат хели

јума. Наиме, спектроскопија Урана 
на таласинм дужинама од 7 микро
на до З мм., извршена британско-а
меричким телескопима са Хаваја, по
казала је да у атмосфери Урана има 
чак 730/о хелијума. Поређеља ради, 
у атмосферама Јупитера и Сатурна 
има свега око 7'1/о хелијума. Сличан 
је проценат и на Нептуну, док у Ко
смосу као целини има око 1f/J/o хе
лијума. Поменимо ои то да 1К81Мере са 

"Војаџера" нису, за сада, успеле да 
уоче никакве детаље у љеговој ат
мосфери. 

Резултати које смо описали за са
да неМају iOJti'Y'PИ8. објашљељэ.. Јед
но је сигурно - ·чак и npe nролаоспm 
поред Урана, "Војrаџер" поставља 
много више проблема него што их 
(бар за сада) решава. 

New Scientist, 28 Nov 1985, р. 21. 
в.ч. 

MALE PLANEТE 2244 TESLA 1 
2348 МIСВКОVIТСВ 

Na predlog rproпalatzaca Centar za 
male planete Medunarodne astronom
ske un1je (MAU) imenovao је marta 
ove godine 13 malih planeta. Medu 
njima nalaze · se i ·dve .. na§e«, koje је 
10. januara 1939. i 22. oktobra 1952. 
godine otkrio astronom Milorad В. 
Protic sa Astronomske opservatorije 
и Beogradu. 

Mala planeta sa privremenom oz
nakom 1952 UW1 doblla је ime Tesla 
ро na§em naucniku Nikoli Tesli (1856 
-1943) poznatom pre &vega ро istra- · 
zivanjima u oЬlasti vi~efaznih . i vi
sokofrekventnih struja i radio-komu
nikacija. 

Mala · rplaneta 2348. ро redu -
1939АА _;, doblla је ime ро dugogo
di§njem direktOru Astronomske opser
\'зtoгije u Beogradu ak:ademiku Voji
slavu v. MJA.kovicu (1892-1976), koji 

је veoma zaslиZan za podizanje dana
snje Astronomsoke opservatorije 1932. 
godine i koji је znacajan deo svog ra
da posvetio proЬlematici planetoida. 

Sa ove dve, М. В. Protic ima osam 
imenovanih malih planetoida. Ranije 
su doЬ'ile imena: 1517 Beograd, 1550 
Tito, 1554 Jugoslavija, 1564 Srblja, 1675 
Simonida (zena srednjevekovnog srp
skog kralja Milutina) i 1724 Vladimir 
(pronalazacev unuk prvenac). 

Od ostalih objekata imenovanih u 
martu ove godine pomenimo one sa in
teresantnijim imenima: 2370 van Alte
na (ро Vi!jemu ~- vап Alteni sa Uni
verziteta u Jelu, koji se bavi izucava
njem zvezdanih kretanja i paralaksi), 
2900 Perek (ро Luba§u Pereku, gene
ralnom sek·retaru MAU od 1967-70 i 
predsedniku MedunarOidnog astronau
tickog saveza, strucпjaka Za. galakti&u 
dinamiku i planetarne magline), 3087 
Tinsley (ро Beatrisi Tinsli sa Jelskog 
un'iverziteta, poznatoj оро radovima iz 
evolucije galaksija). 

Pozпati istoгicar astronomije Oven 
DziпdZeric sa harvardskog Uпiverziteta 
doЬio је malu planetu 2658 Gingerich 
= 1980СК. Int.eresantno је da su se 
slova pгiv.remene oznaike ove male pla
nete poklopila sa prvim slovima Ko
pemika (Coopernicus) i Keplera, koji
ma је DzindZeгic poklonio poseЬnu pa
znju u svojim istraZivanji·ma. 

Prema The Мinor Planet 
Circulars, Nt 9437 od 7. marta 1985. 
i \SikY and Telescoope od jula 1985. 

Milan Ј elici~ 

О PRASINI ОКО VEGE 

Godine 1983. lansiran је satelit 1-
RAS, pomoeu koga је izvr~en pregled 
celog neba (ali i pojedinacnih intere
santnih objekata) u infracrvenorn delu 
spektra. Decembra te godine, na VII 
ERMA kon:ferenciji · u Firenci, prvi put 
је evropskoj naucnoj javnosti saop§te
no da је analizom podataka sa IRAS-a 
otkriven poja.Can fluks infracrven<>~t 
zra.Cenja iz pravca sjajne zvezde Ve~e 
u sazvez<!u Lire. Ovo otkrice је pro-
tuma.Ceno kao rezultat zracenja prste
nastog oЬlaka kosmi&e pra.§ine, uda
ljenog oko 85 astr. jedinica . ~d Vefie. 
Postojanje ovog oЬlaka shva~eno је 

kao moguca prva etapa u procesu for
mi·ranja planetarпog ststema oko Vege. _ј 
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Ka&niji teorijsk'i d posmatraCki rad 
pokazao је da ovo oЬiaВnjenje nailazi 
na neke poteikoee. Na primer. t!estice 
oЬlaka Ы moralei da imaju veoma pre
cizno .odre4enu velit!inu, J)OI§to Ьi ore
male sveblQSDi pritisak udaljio od Ve
ge, dok Ьi prevelike, usled Pailntinl't
Robertsonovog efekta (P-R efekat) pa
le na zvezdu. Ovaj efekat se sastoji u 
tome da t!estica koja se kreee oko ne
ke zvezde, apsorЬuje а zatini ponovo 
emituje zrat!enje zvezde, guЫ usled 
toga ugaoni moщent 1 polako or;lazi 
pcvriAni zvezde. P-R efekat nije Ьiо 
uzet u obzir u prvobltnom modelira
nju oЬlaka oko Vege. 

Dvojca Apanskih astronoma (Ј. Bиi
trago i Е. Mediavilla) pokuAala su ne
davno da naprave nov model oЬlaka 
oko Vege. •Pretpostavili su da је broj 
cestica u oЬlaku stalan, da se krecu 
oko Vege ро krugovima i da na njih, 
osim sile gravitacije, deluje i sila koja 
se javlja. u P-.R efektu. 

Za razliku od ranijih modela, uzeli 
su u obzir i promenu temperature ob
lak~. sa rastojanjem od Vege. 

DoЬili su da se merenje sa . IRAS-a 
mogu odlicno opisati zricenjem oЬlaka 
cestica koji se _·prostire na udaljenosti
ma izme4u 41 i 177 astr. jedinic~ od 
Vege. Gustina ovog oЬlaka је obmuto 
srazmerna udaljenosti od zvezde, а 
temperatura na njegovim granicama iz
nosi 57 К, odnosno 120 к. 

Uprkos tome Ato se dobro slaze sa 
mei'enjima IRAS-a, ovaj model nameee 
nova pitanja. Na primer, u modelu ni
je dato objaAnjenje ootre unutra!nje 
granice oЬlaka na 41 astr. jed. od zvez
de. а talro4e postoji neslaganje sa kas
nijim merenjima izvrAenim sa tzv. КАО 
opservatorije. Slaganje Ы se verovat
no moglo poboljsati uvo4enjem dodat
nih • pretpostavki о hemijskom sastavu 
cestica i - njihovoj raspodeli ро velici
nama. Uprkos tome, rezultati spanskih 
kolega su · interesantni,. роЗtо se mogu 
primiti kao model protoplanetnog sis
tema zasnovan na posmatranjima. 
Astron. Astrophys 138, L8 (1985) 

v.c. 

ИЕМЕЗИС ПОСТОЈИ! 

· Палеонтолози су утврдили да је 
током последљих 250 милиона rодина 
на Земљи било десетак помоРа жи
вог света у којима су нестале многе 
врсте. Најrюзнатији је онај од пре 
66 милиона година када су са Зем
ље нестали диносауруси. 

Разлог настанка ових катаклизми, 
које се јављају просечно сваких 26 
милиона rодина није познат. Једна 
група астронома из Верклија на челу 
са Марком Девисом решеље види у 
хипотетичком тамном пратиоцу Сун

ца, Немезису који приликом приб
лижаваља Сунцу ремети Оортов ко
метски облак•, избацујући из љега 
ледене громаде из којих се юасније 
развијају комете. део те кометске 
кише пао је и на Земљу о чему све
доче многи кратери. Приликом коме
тских бомбардоваља подизале су се 
огромне количине ·прашине у љену 
атмосферу. Прашина је спречавала 
продираље сунчеве светлости на Зе
мљину ·површину, те су настале ве
лике ванредне зиме у којима су не
стале многе животињске врсте. 

Док је постојаље Немезиса сасвим 
неизвесно, у постојаље Једног дРУ
гог Немезиса нема сумље. Ово , име 
носи мала планета бр. 128, коју је 
25. новембра 18~ открио Џ. ватсон 
из Ан. Арбора (Мичиrен). Она се по
пут већине планета креће око Сун
ца по путаљи која се налази између 
Марсове и Јупитерове. 

• Огромна сферна љуска на даљини 
од око 100 оооа . .ј •• окоју чине .примор
дијални углавном ледени фрагменти. 
Облак је "увео" Јан Оорт, директор 
опсерваторије у Лајдену (Холанди
ја) 1•950. rодине. (Прим. прев.). 

Према l' Astronomie јануар и јул 
1985. 

Милак Јеличиh 

Слнu на Ш и IV страни корица: Љубатошli.у Ta.Atape Петровие Кисељове, ас
троио.АШ Пул'IСОвске оnсерваторије, која је краје.Аt 1985. nосетила пашу оnсер
ваторију добили c.AW слике Халејеве ко.Аtете које· овде објављује.АЮ. 

На IV страии корица: Ха:1ејева ко.11.ета и звездаио јато Плејаде, у иоhи 15/16 
пове.А&бра 1985. Сишс.ак ексnедиције ПулковС'/Се . оnсерваторије у .Аtесту Qрдубад. 
Ка~а ФАС-ЗА (250/480 .At.At), nлоча ЗУ 21 и филтери СЗС-22, вре.Аtе освет,/Ьа
вања 5 .мииута. Ко.Аtета је (сјајиија од две ,.з11ездице") .озиачеиа стрелица.Аtа. 
На · 111 страии- корица: Халејева ко.Аtета сишtљеиа 6/7. иове.Аtбра (zope) .и 
718. нове.Аtбра (доле) ексnозиција 15 .Аtинута и 20 · .Аtинута исти.Аt иистру.Аtеито.Аt. 
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Najveca ta·щ~edija u. istoriji :tosmickih istrazi,·anja 

POSLEDNJI LET »CELENDZвRA« 

Mitan м. Novakovic 

Astronomsko drustvo "'R. iВoskoviC:« 

ГОДИНА XXXIV 
1986 Б Р о Ј 1-2 
Б Е О Г .-Р АД 

u neю·Pci koja se dogodila 28. januara 1986. godine u 17:~9 .. ~ati Р<>. nзSem 
emenu samo 72 sekunde posle »ГUtinskog« po1etanja kompoZlClle ~.Spe)S satlc 

v~ асе Shuttle) misija 51-L sa laмirnog kompleks-a 39В u Kenediзevom k~
~~kom cem.ru 'na 'Кејр кar{averalu, zivote је izgublla sedmoclana posada orbl-
te1·a " Celcвdzer« !Challenger; OV-099): 

_ Fra.ш;is SkoЬi (Fr!incis Scobee), ko'?andant misije (47); 
- - Majkl Smit (Michael Smith), pilot mis1je (37); 
- Dzud·it Resnik (Judith), specijalista misije (37); 
- Elison Qniztika (Ellison), brod~~i iniinj~r. (40); . 
-- Honald r.feknir (МcNair), spec1зalista m1s1je (36), 
_ GrP.goТi pzeтvis (Gr~gory Jarvis), specijalista za koristari teret koJ?pani-

ie »Нјцz« (HugZes) (42); . · :
1 

c·t П u _ Kтista МеkоЩ (Christa McAџliffe) , neprofes1ona ас, :oprva u 1 е з са 

koomoэu« · (37). · . · · 
1 

· · · 
_... · · · · d d Ьavio devet letova ·na re aOJJ]l 

Sestodnevna misija ... cel~ndz&:a"', ko]l Ji:Z о sa ; з·~sno odredenih naucnih i ope
Zemlja-ol·Ьita-Zemlзa, trebalo з е da ро : е, pore . . lita ТDRSS В ase 
rativnih zadato.ka (kao sto su pos~vlj~nз~ te1eme~rlзskog sate. t t S~AR-

~~KN t z~ r:s~~~~~~~~a~~~~· ~~:~:.nз;o~~~~c~~~:,~1~l~~~~::.~qe~;eь~~j:~ 
kom 4S ~ati s1obodnog leta, da i »oЬican« putn1k mo е ро ne 1 е u 

urbltu. . . . k . vk 1' к n 
Тај »oЬican« putnik, bila је nastavnica sociologt)e na V1~o оз s о 1 u о -

drtav Nju Hempsir (Conc01-d, New Hampshlre). U dva ·petma-

~l~~~r:~~~r~;:1a р~::~~а :::e~~~v~~ tr::e1~ck~ ~~o~:k:k~r~~:ond;nfo~sfr;~; 
sledece teme: 

sz. 2. Snimci skinttti sa ekrO.?Ia: - t?'eнutak kada је cksplndirao rezervoar sa. te-
Ь~im vodonikom: preostao је samo jeda·n sekt!nd do katastтofe; - posada koja _ј 
је tragi~no izgubita tivote tt nesreci . (Snimci: Dтafen Ртетаtе) 

...;...;;..__........;;_ _ __ _ 
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- Zemljin magnetizam. (fotograffsanje i osmatranje magnetnih linija sile 
и tl·i dimenzije, mogu(:e и иslovima nиlte gravitacije); · 

- demonstracija Njиtnovih zakona u nultoj gra\•itaciji · 
- l'ad prostih masina i mehanizama u uslovima nulte' g1-avitacije. 
Na nesrecu, nijedan zadatak nije ostvaren. Plamena k•ugla u ta·enu · је pro

gutala sedam ziyota i letelicu vrednu oko 1,5 milijardi dolara, а u<!esnici su umesto 
predavanja preko ekrana posmatrafi · treniitke i'lд:jvece t t'agedije u istoriji kosmi-
<!kih istrativanja · sa ljudskom J?O~adom. . . . . . . . . 

Odmah · posle kataStrofe, тazgcwarali· ·smo sa· magistrom kosmickih nauka 
prazen~m М. P:~mateom k?ji . ј~ .Prisustv~vao <?vom . 25. ~о redu lansiranju »Spejs 
satla« 1z IК.ened1зevog kosmi<!kog .. centra, ·1znevs1 svoзe m1sljenje о rn.ogucim uzro
cima eksplozije i implikacijama na dalji razvoj americkog kosmi<!kog programa: 

Sl. 1. Dva pogleda .па kopozi ciju .. »Spejs satla« i ntesto .. gde fe . pla~en probio ор ;. 
latu. desnog Ьшtета: posle . 15. sekundi eksplodiтa.c је veliki spoljni rezervoar: 

. ~Eksplozija se . dogodil~ na visini .. od 16"8 kfu ~ . p~i brzШ:i · ~есој ;ю 2;~00 
km/h, kada · је komrpozicija ..Spejs !iatla« izl<>Zena .najveeim .aerodinamickim na
prezanjima. Jasno је .da је eksplodirao veliki . spoljni rezervoar · sa u tom tre
nutku preko tlД mllion litara kriogenog goriva (te<!ni vodoniki i kis~nik), za po
gon lglavnih ra~~t.nih . motor~. Ovog trenu~ka ~е mogu egzaktno l'eCi kako је 
do!ilo do eksploZI]e, ali vrlo · з е moguce da з е nelSpravnost u ··rezimu. rada . desnQg 
bustera prouzrokovala ovu tragediju«. . · '. . · . •,,:·: · .. . · · 

Ce~iri ?ana ~I_Ще (1. ~e?rua:ra) , saznali .smo n.?Ve detalje ' od m1; Preщatea: 
. »Na . sш.~.ku k~31 зе nа<!шзеn 1z drиgog ugla, oc1gledno se vid.~ .da је planien 

рrоЬю alumiш.зumski korpus desnog bustera (jedna od dve pomocne rakete na 
<!vrsto gorivo, liveno u segmentima sa razlicitim ,Unutrasnjim profilima) i to na 
mes~'t gde se. :prva dva se~~nta . spajaju .. Spoj је izraden od dva gumena prstenc,1 
~~ЬI?ше 7 ~Шme~r~ .svak1 . ~ .povezan za korpus sa .177 zakivaka. Plameni mlaz 
з~ Ь1о dovol]no vel1ki 1 .doyo1Jno topao (~ko з.оо.~С), da је ubrzo. probl9 zid sp01]
nзeg. rezervoara; 1Stru<!nзac1 o.vde . smatraзu da зе do .. pojave plall)enog mlaza,·d0:.. 
~lo lZffiedu 65 · 1 168 sekunde . leta. IМalobrojni senzpr.i · za merenje · potiska moto;a 
tЗ ~а svak~m bu~teru ; ostali uklonjeni da .Ы se ustedi1o na masi) registrovali su 
gub1tak pot1ska u d.esnom busteru od oko 600 kN Щ 49/о, .sto је automatski :kom
penzov~o otklQrlom glavn·ih motora na . ..Celindzeru'~' puteпi. petostrukog koщpju-
tersko.Et s1stema. · 

. Jo!i uv~k nije sasv~ jal!no k~ko to da Kontrolni centar u Hjustonu . nije 
reg1s~oyao nikakvu nepravilnost u radu bustera; koja . Ьi ·ukazala na nesreeu .ot
\Џtraзuc1 mQguenost, istina lteorij~щ .. za i/zv~enje "ctSkantnog i ро. ishodu · ~eiz
ves.n<_»g manev~a odvajan~a ..Celendzei"a« od ostalag dela ko.mpozicije . i . sa even
t~alш.m sletaщem .(»tvrdim«) .na оkеашс, spase sedmoclanu. posadu. Sve se odi· 
gralo ~jevit.om . . ~r~~OIJl, ._.t!lko 4а. је ~~liko pitaiije ·. ца: .,.i{' bi ... i · К:onfrola Ј 
posada ·mogla. uciniti- ·'Ьilo !ita, <!ak i da sti znaH ~ta !;'е :q·~~ava«; :ћ:П.iеiЩi:~ :n.acio . ..: 
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nalna uprava za aeronautiku ~ ttosmii!ka Щtraiivanja NASA, plamrala је da to
kom ove godine oЬavi 15 letova u ~ramu 10\Spejs Aatla«. Zlo,.чretni or.Ыter ..Ce
lendzer..:.. i!!di је ovo .ыо de.llfeti · ~:et, trebalo ~е da 'D!Oleti ј9А i!etil'i tputa ove .godine. 
Сео IProgram, kojL је predvidao · vrlo znai!ajne i amoЬiciozne poduhvate - postav
ljanje »tНaЬlovog svemirskog · teleskopac, najveeeg optii!kog astronomskog instru
menta iznad atmosfere, lansiranje sonde •GаШеос ka Jupiteru itd, vel: је izvesno, 
nece blti realizovani do kraja 1&86. godine. 

Istraga је u toku, potrajace nekoliko meseci, lщko Ьi se precizno utvrdili 
cl"n'ioci koji s~ prouzrokoval~ katastrotalnu' eJcsplozi}ц . ..CelendZera« i sa veeom 
merom opreza i globalne bezbednosti pris~upllo eksploataclji preostala tri orЬi
tera u kosrn.itkoj floti NASA-e ~ .. кolщnblje.., .. Dfskaverija-c .i ,..Atlantisa«. 

u aleji pionira kosmi<!kih istraiivanja, pore4 imena i!etvorice soyjetskih ko
smonauta i trojice .amrii!kih astronauta, Ысе zaplвana imena sedmoro i!lanova po
sade nesrecenog ..Celendzera«, podse6aju da је cena progresa, ponekad, prevdsoka .• 

».PER ASPERA AD ASТRA« 

ТНЕ LAST Ft.!ЩIT Of ТНЕ ,.CHALLENGER"' 

On 'Ьasis of informatiQrl provided Ьу :Мr. D. Premate, this note descri.ЬeS 
ргоЬаЫе cauc;es of the .. challenger« ~aster. 

UDC 629.1 . 

ТВЛGЕDUА ,.SPEJS SAТLA« 

Vladan CelebOПC)tiЦ 
InsЩut za fizilщ Beograd 

Poёetak ove godine obelelen је, u okvirima astronomije i astronautike, sa. 
tr i znaOa:jna dogadaja: priЬli!avanjem Halejeve komete perihelu., prolaskxxn .. voja
dZer.a 2« pored IUrana i tragii!nom pogt.bi.jOm sedmoro i!lanova ·posade ..Spej& 
-!iatla«. · . · 

Ova mlsida, ве kФno zavrlila. za .svemlirЦe putnike i njihovu leti!Uicu. Let је 
р1·е toga odlagan nekoliko puta usled lo.!iih meteorolo4kih uslova (pomenirno da 
је prvobltno predvideni datwn lansirщф~ ЬЈо 20. jaџ,uai', a],i је ono odlc>Zeno zЬog 
pe~<!ane oluje na jednom od · rezervnih poligona za sletanje §atla, :u Africi). . . 

Prirodno је da se nakon ovakve nesreёe nameeu pitanja о njenim uzrocima, 
eventualnim greйkama planera misije, teЬnii!ara, ра moida i posade, kao i о 
efektima koje се .ona imati na dalji razvoj istraiivanja kosmi~kog prostora. N~ 
pitanja koja smo nabrQja11: · definitivm o.cJeov!ori i<8 uvek ne partoje. Is~1 
timovi, sastavljeni od .stru<!njaka. .iz .N~ i .srodnth insti.tuta nalaze se ]o.!i u 
fazi priktipljarijli. PQdataka i pravljenja hipoteza о uzrocima koji. su doveli do 
nesrel:e. Pre upu!itanja u njih, recimo nekoliko rei!i с na!ltradaloj posadi. 

u katastrofi •lzazivai!ac poginuli su Кrtstц Mek ОШ, Frensis Skobi, .:D!udit 
Resnik, Ronald iМek Ner, ::Мајk Sщit, Elison On~zuka i Gregori. D!arvis. 
Ро svom poreklu (cmac, belc1, PQtomak јарац~), Jko1skoj spremi i profesijama 
(od magistra pedagogi.je zaposlenog u srednjoj ikoli do doktora fizike, vojnih pi.
lota i profesionalnih astronauta), zadacima koji IIU ih oёekivali u toku leta, pred-
stavljali su veoma !iaroliku grцpu. . · · 

.Posebnu pa!nju svetske javnosti pobudila је 37 - godiinja nastavnica Кri
sta .Меk tOlif. tOna је trebala da bude prvi amerii!tti na~Jtavnik u svemiru; i · im!tla 
је zadatak da tu toku misije odr!i prekQ · televizije dva !asa od 15 minuta, na- · 
menjena . ameri<!kim osnovci.ma i · srednjo.!ikolcima. Verovalo se da се njeno pri
sustvo u posadi omoguCiti lak§e objainjavanje pqtreЬe · istraiivanja IIVemtra· naj
mladem delu Amerikanaca. Nasuprot ovoin, moglo Ьi se rel:i popularizatorskom 
zadatku, ostal! i!lanovi. posade imali 11\1 zadu!enja istra!i'll·acke prirode. Na pri.: 
mer, bilo · је predvideno lansiranje komunikacionog aatelita Za·· potreЬe NASA, 
spektroskopija Halejeve komete u UV oblasti, kao i isЏ'aiivanja kosmii!kih zraka. 
U programu је bilo i ispitivanje uticaja Ьesteiinskog stanja na razvoj enibriona 
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pileta> О eventualn.iщ :.zadaciщa:.-.vo;ine ,Pli'LOde; :~o)i .. эu .. blli. pl·isJtni u program-ima 
nekih ranijih letova, m<>Ze se ·samo -~ag;:н:tatiil•--": · · : .· . · · ·· . __ .. . 
, . . Jednozn;:~l!no _Q)>je.snjenje .,_цzroka.-. koji sц: doveЏ. (!о tragedije u tren_utku pi

sanja· ovog teksta :ne, postoji. Fciцnirano. је pe~QЏkp, __ hipoteza, •Ро jednoj od пjih, 
led ko]i. se. t~ahvatao na · »i<zaZLval!u~ : 'l}ek;:~ko .je tlstetio Jetilicu. IпZenjeri iz fab::
rike »Rockwell International«,, glavnog. proizvodaca saUa, ,. cak .su zbog toga tra.Zil1 
odlaganje ·leta. Misija је, uprkos tome odobrep.a, .. posto -su dve . nezavisne ekipe 
iz. :N.ASA . oblsle letilicu i lansirnu .. r.amp!J, i . .nasle da Је sve . u redu. 
, ; . · Na~visc spekulacЏa. zas~ЧWЧ~i9 na:щm~ki~ _ISnimcima nesrece, od~osi .s~ na 
mogucnost . da . је .. d()Slo .. do kyara 111 • • na . . spol1asnзem . rezervoaru -za . gonvo 111 na 
jednoj od .dv.e~raket~ na .~vr&tёi.~goriy.9."'~oj.e . $at1 "nosi .. : .. : .· . . . .. ·. : . .. .. 

. .. tOba 'ova \Щоkа Jriog~~ ... su. ·.~.oyes~i . .'do n~Jt.ontroЏsano~ isticanja ·~~nog vo
donika i kiseonika, "Ojiho'vog ·me§anya ·1.· ekSplQZi]e. lJ· .trenutku eksplOZ1Je satl је 
Ьiо na· delu orЬlte· · rнi -'Jtome trpi maks{inaliiii ··m.ehanicka napr.ezanja, ра postoji 
mogucnost· da ·se· usled ··njih' pojaVila'' rietta' •pi.:tkotina na rezervoarima, kroz koju 
su komporiente goriva istekle, spojile se i eksplodirale. Pominje .se mogucnost da 
se · moZda slomila prednja veza sa:tla sa velikim spolja§nj.im lrezervo:и-oril za go
rivo, d da su pri- tome o5teCeni vodovi za gori:vo. Izneta је i pretpostoavka da је 
eksploziju izazvao p.lamen. .koH Ј,е poйa.q._,od, jedA9~ .od tzv. ~bцs~erac na cvrsto go
rivo ka glavnom re2:el'V'aaщ· progoreo· rupu· u · nзegovom 'Z1du 1 doveo do eksplo
zij~. Ro p;-yim veФmv., tel_~etrijso,i:t.i, poda,;;i ~U.. ~~tЩ,. 'ј{аој Ј:Ц.i fnimci .. s_~ ze
mlje; potvrduju 'ovu hlPotёz\1: 1IJeflnttivn9 oJ,?ji\§~.t,epJe·'za ·snt'la ·ne p0stoji, . а veo~a 
mnogo se ocekuje od analize ostataka satla · ko]i'"'Se · prikupljaju. · · ·· 

Тragedija »<Izazivaca«, Ъеz obzira na njen uzrok, imace trajne posledice na 
rad NASA. Svi letovi saUa predvideni za .1986. (njih 15) odloteni su na neodre
deno v.reml:'. Efekte tih odlaganja oseti-6e svi njihovl koris-nici - od istra'Zi.vaca 
ra:zlil!itih . Proћla. do vojniJ;l,_li.ns~ttucijЗ~:_.k~e_";.S:U: · t*-~e veoma zai·!lteresovane za 
»Svemirsk1 taksi«. tU domenu · astrt>noin1Je; porM ·рrорШ mogucnost1 za posmatra
nje Halejeve komete (i'duci tput k·roz. 78 . .godiдa) • .. ц ~pitanju su i• misije za ii;strзZi
vanje iJupitera, kao i lansir{lnje ;s11eniЏ:~IФt . : t~l~$К()pa. Od ovog instrumenta oce
kuje se da pomogne u re§a'Vanju pitшljtt k~js"':tahtevaju razdvojnu moc vecu od 
QЏ.е ~qja је ,;lastu~n$111~ ~emlj;i·. ~or~ pomenџttol:t·.~.ak~njenja, pokrenule su se 
ponovo i · ·velike '"debate u · SAD " ' 6 ··prёdnostima · i manama ·istrazivanja kosmosa 
aytcimatslЩn sond~ti. Qdtios"i:io'Jetili~~a , s~ .ljЦd~~6iri· j;josadom. . ' . . 

" -,. !Da "podsetunь; ovo је treci' put u .:1Storiji' komonautikё da kosinonauti i as
~ronauti _gin~ , (·P.oj~ .u SАЏ .i ... ~~). -~ао i.щ~thodna ~v.a ~puta, moze ;'>е sa 
sjgurnosCЏ_ OC:e~vatl. :da . се. oi.z ove··,:.ka.ta$~tof~ . pfбi!ite~i nova .. ,pobqljsanja ' ~atla, i 
s.ve.qUr.s.\C"~g progr~ma ·u ~eЩtk,. _. - ,;: ... : :, , . · .-; ~ . . , ·: . . . , ' · . · ·· . · . . 
' · ·· Оуа b~e~ka napis~ц~ j6!_.'ffc!: · (!s.n,~;>yu ie(la~Щ)'skih ."Eianaka . u · cas<>Pisu · »TIME« 
od ~P.· . !P·gsв: .· . ... .. :::, · .- --·· ;.:~-.. ·.:.·.;~;--:,.· .. : ... ~~: · _ _-,-·~_.;· .. : -- · · · ·· ·. ; · 

!о ; '·. .. ::. ..... . _:- .: о ~ ' ;, --~ •. 

ТНЕ. TRAQE.DY_ <?,~;, ';1fE , -~~-~~СЕ-SНU':Ј:Т~Е~ 
i ·· . This ··n·ot~- deScri.ь·es thi!. : ·1reёent ·Cii$$8\eг ·pt,'·· 'the: ~shuttle --.·»ehallenger-«. 

• • . : • • ~ : • • • ~- ·;: 1 • • • . .• • ~ ••• • • • • • ·• • • --~ .: ~ . ~ ~ .. • . • : 

- ~-- ... ,
; ~ .. . 

_.··-: . . ,: .:f. 

:~~. ' .( .. :: . . . ~ . . . . 

;;; .. : .. ·:. ;_.', .:• ::··:< : .~·-~ ~:;;, : : ·~ .. · .:~> 
~- ·PRVE. NOVOSTI··SA: UR~NA' . 

... : .-. :: . ; ~: . 

.. · · ·:н .. : . Мат-iо• .. кии.tс ·. . . · 
Narodna opservatorija, Beograd .. · ' : · 

··- . . •. -~· •· . . . . . . : :; :.. .: ~ ;~ . . :. :.- '(.. ,. .: .• " .. ... ~ ·. '1 ,; : :: 

Кrajem jэnuara. i ·poeetkom:·.febr.uara;;ove:!godine u :zi:!i ·:interesovanja veCine 
astronoma, i profesioila:laca >i, amatera~ : bilQ..~je .planeta Uran; · sa svojim sistemom 
prsteЩ>va . ·i в~teUta., д:ahvaljuj·UcJ, .. americk~j ·,. kosmicko;i:: sondi ».Vojad!er -; 2~ (Voy ... 
ager 2), koja је -24:.-:1. Ј.986 .. pr.OOla Щi ,svega '73.000. km .:od. Urana, . prikupljeno је 
obilje podataka~ о ovoj dalekoj pl,aneЦ: u. trenuЏtu- pisanja ovog .teksta (srediiloin 
feb]\Uar.a), .9-etaljqiji-Jzve.Stajko p,rolazu, na~:avno .. ne postoje. ,Ipak, · na osnovu pre-_ 
Џminarnih-:·saop§tenja .:iz·; ~glav:nog,:§taba« . misij~ ,, (koji .se nalazi u Jet · Propulsion · 
Laborat<Jri:: .u, .Pasad:eni · .u ,·.SAD), ~Qj~i sщо; nek~Uko;.·' za sada, . najin~eresantnijih 
rezultata.. ,, .. . .·. ···· .. . .. . r .· . ·,.-: , . . .... ..... -

.i 
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st. 1. Uran - oblaвt oko severnog pola, snimak VojacUera. ?taCinjen. _22. _1 . 198~. Я: 
Sl. 2. Detalj povrsine satelita Miranda sniтnljen 24. l 1986. sa rastojan;Q. 35бОО · kтn. 

. . . . .. • · .. .. ·.: .. ~- ~ .. . 
. ·- - . . -- ... - . .. 

Poznato је da se na plan~ti . ~lji .. ge.9,gr.afslti i magnetni polovi ne pokla
paju. Ugao izmedu ose rotacije Zёih1te, 'i ose iШnetrije njenog magnetnog polja iz
nosi oko .11 stepeni. IPo mererijima·'sa :»Vojadfera«, "taj: ·Ugao na Uranu ima vred
nost od 55•1 Istra.Zivaci sц u .dilemi oko mQgчc;eg фjasnjenja. ovakye .. vrednosti. 
Ро jednoj predlo!enoj hipotezi;· Щa~etno p'O"lj~ Чtana liCi ._na . polj'e sipkastog ma-: 
gneta sa :fi:ksi!ra~щm ori]entacijom:'_. P.o1ie ,.rqЏra ist.o_m. . bmnom · kojo!Jl i Ur~ 
oko .svoje 0se, ali se rota._cjj~ J?lan~te od:v1ja·· t;:~ko :da; lJ<~i n,11_, d,eciju . cigrџ. ~оза 
poJako usporava. · ..... .. · . . · '.' .. , · .. . ··- :. · · .. . .. .. .. .. . ... . . .... . . · ' . 

Druga. predloze,na· 1d\;ja :. је 1)~ . .. radik!l~n~j~:' ::Po, njo), "tJra:n 4: ~t:v.~н'i iщ~ 
dve ose - osu rotacije i osu ,щa_&Q.etn.og ,polja, koje-,. se · - ~recu .u r~~~~ltlffi _.: prav"7 
cima. Na neki nacin,. (kako, za sada · s~ , 11е -zna) energlja _ se p~enosi· iz magnetno~ 
jezgra planete i transformiSe u en~giju ;rotacije. TQ . Ьi z~~c1lo. .da , atП)()sfera 1 
unutrasnjost ;prana rotirajы u ra~ЩЩiщ.prav~ima. ., .. ;: .... , 

.·· Jedan od riacina ' na ·- koji'· seE :mogla··:ostvatiti<;ovakO CUdna rotaCija ·pojedinih_ 
de.lova planete је sudar Urana sa nekim -nebeskitn·'telom velicine -~emlje; . · Na 
prvi pogled, ovakav sudar ·· tftЯUje · ka() ~tnisliv.i · ka~~rЬfa. : :Ме~џt1Ј1:1 • . postoj~ 
posmatra,l!lti i . teQrijski dokaii; · J>r'ikuplj~hi · pьglaVito, . u . ~ra~~vanj1ma · asteroida; 
da su u · proй.osti - Sцncevog .·sistetna , sudari• ,~jegovih clanoya · bill ~e'Act nego ~r1as. 
Rezu1tati ovih. sudar'a Ьili su ·:veoina :inacajni u procesu' ·'~rmirallja · .pJaneЩog . si-. 
stefu.a. , < · · · ~ · · · · · :; · 

Merenja ::n;щ~netnog рођ а U.rana oti)oCE.ila : !ru ·''hekolilro dana kasr1ije nego sto 
se ЬCekivalo, posto se ·pokazalo· · da је . polje' :sl'4Ьije · nego · :§to .... su . teoreticari · ol!e-
kivali, oko 1510/o · siaЬije . nego .kod Zemlje,. •· .· ·· ·.- 1 < • : - • • • • . 

.u atmosferi рЈ.а~е~е . _sц tak()(fe 9,~krive~i .. i.n~er~s~·Џt* ' i -za: sada. neobjasnjeni 
fenomeni. ZapзZeno ·је dgromno ·elektr1cno pra~D]errзe~ ·koJ4\!'.· se prost1re do visine 
od 50 000 km .izhad povrsine pianete:; ~rna.tra se'~ da ono nastaje kao poslediea su
dara !Ьrzih elektrona sa molekulima vodonika u · atmosferi ·Urana; · мedutim, pro
Ьlem је objasniti poreklo tih' elek~rona·, po~to ·sU' ''ClvЬ, . najo~i:glednija izvora (kos-:
micki zraci · i suncev vetar) . iz odredeniii .. railoga "· otpi.Sarii. Pored · toga,· u atmos-' 
feri su zabele!eni i vёti'бvi" · kojf· duvaju .. ii' :.~meru rotacije plahete; · 

Prvi put su doЬijene fotografije deta1ja na . . P()Vr.Sinama pet poznatih Vra
novih satelita. [)о sada -izvedene analize · pokazuju da · su ()Vi sateЏti veoma razli
citi medusotbno. Najcudni.ji reljef ima Miranda, na .kojoj su uocerii detalji koji ·lice 
nu gomile lpalal!inki. Jedan od istraiivaca iz projekta opisao ju је kao zbirku 
delova l'eljefa iZ sv!h oЬlasti Suricev"og s-istema. Jedina zajedriicka osobina svih 
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РУЋЕР iЮШКОВИЋ И ОТКРЈIЋЕ УРАВА 

. .ААгtсса.кдсф То.а~ · 
НароДНа опс_ерваторија; Беоl'})ад 

Познато је да је Уран прон8шао . ВИЈЈијем .Хершея 13. III 1'781; r. у ка-
квој вези је Руђер БоПIКовић са овим доrађајем? · · ·· · 

У време открића \Урана Бошковић је имао 70. rодина и живео у Паризу, 
rде му је . као једном од познатих астрОнома тОrа доба француски краљ Луј 
xyi додеяио попожај - ДИреК"rора оптике у морнарици. Прва стручна пос:. 
матраља Урана ·обавитi сУ енrnески астрс:>иом Маскеп:ајн и француски астро
вом са Паришке опсерваторије Месје, потом Meшeil и друrи. 

Још 1746. r. · Боппtовић · је · пуб.пиковао сопствену · tеометријску мето;цу .за 
одређиваље кометских пут.аља. Осим ·тоrа, он је био у присним односима са 
Месјеом и Меwеном. Ка:К:о се сам више није · бавио посматрањима, уnраво ова 
два позната посматрача комета СЈtа.пи су му своја посматрања1), као и инфор-
мације о кометака које су сами .добијаяи. · . . . ·. ·. ·. 

Проницљивији чИТаоци приметиће да rовориМо о комет~ма, а . }'"ран је. 
манета./То ~е. TI.ЧJJOI МеђуТиМ, ·в:вда је Ураи . открИвен мисяияо се да· је . щ1 
комета. Тек у .пеТfј, 1781. поста.по је извесно да је у питаљу пяанетско : те.Ло, што· 
је и први пут пу8иковано у фебруару 1782. ,·r.') Зато се у прво време о Урану 
rоворио као о ,.некој звезди за коју није сиrурио да яи је комета ияи планета"). 

Прве податке о ,.новој .. ком~" . Вщuковић добија од Месјеа у писму од 
28. IV 1'781., који му шаље Маскеп:ајнова nосматраља од 1-i6. ~V и своја. од 
16-24. IV; Први прорачуни које ИЗводи БоliiКовић дају, за . растојање Ураиа од 
Сунца 16 а. ј. и перихелн~ растојаље од 1/3 а. ј. Бошковић наводи да се 1'0 
лепо СЈtаже са рачуиима Мацерате, који добија растојање од 17 а. ј.4) . 

· · . Колико је· Во1UК1Qвић био у току доrађаја показује њеrово писмо коле
:мма са опсерваторије у Брери од 10. VI ·1781., rде навоДи да је Лалан;цу пос
пао рад на око ОО страна са ,.детаљном nрименом љеrове методе на нову звез
ду, за коју почиље да верује да је ruiaн~a (,.Ма cominicio acrederlo ·pianeta ... i. 
у шта he се сиrурио уверити . до Краја jy.na." Наводи . и нове елементе 

1) Писмо бр CL, од · 29. IIV 17.81, и писмо бр CLIV . од 15.· VЉ исте rодине. 
2) видети нпр. §5517 код Wolfa. 
3) Писмо бр CLI од 10. VI 1781. 
4) Писмо lбр CL од 29. IV 1781. Jf писмо ~р. CLV од 5. VЩ 1781. 

r 
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Ру~ер · Бош'IСОвиh., . Дрsорез ва.јара 
С~тена. Сто;ановuh.а из 1922 ~. pa.~ew. 
npe.AIO. ~равири . Д: А~есо де Фресн 

.Фис~а. из . 1782. ~-

путање :~ . п~рих;елно растојаље од 1,19 а. ј .. Каже· даље да посматРачке rрешке 
знатно мења3у· елементе орбите, а врло .мало растојаља. Ако је т.о заиста пЛа..; 
нета, пише .даљ.е, по Лексеп:у она је удаљена 18 а. ј. · · ' . '· · 

. _Бощков~у редовно · стижу све · .тачнија Месјеова посматраЉа. он · такође 
усавршава СВ()Ј.У методу и веh б. VIII добија перихе.ЈIНо растојаље 10,3 а; ј. и 
тр~нутно рцстозан.е , од Сунца 19,16 а. ј. Наведимо и резултате које су тада до
биз~ли : друrи . . Због доста уочљивоr диска неrо . код комета, који се ви
део . телескопоl,l отвора 40 цм, твда · познати а страном, академик и председник 
францускоr парламента, Де Сарон веh 8. V исте . rодиие· објављује да · је ово 
тело . !Iланетске . ,природе и показује да му је перихелно растојаље најмаље 
14,. а. Ј. · : .· . · · · · · · · 

:-.. .. В}'!ше познатих астронома бави .се .. проблем.ом · :природе и путање ново
-откри.џених тела. У фебруару · l782; : ·. r; ·. Лаланд објављује коначне реЭу.nтате, 
у J.iapтy . l783 . . r .. .Лексел, nотом и Лап.пас; .. а Бошковиh· 1785. r. Овако стоје ства
ри щщ · ее ~ме .. у: обзир il;амо : оно што ј~ :објављен.о, БоПIКовић своје прорачу
не оQја~љујс :у 1И тому ·.својих дела' из . оптике и. аС'l'рОномије, док друrи то чи-
не у часопнсима. Зато он ,.касни" три rодине. . . 

Намеhе се питаље: зашто је поступак о,цређивања .. пУТа~е _ }Т рана .. 'l.'Pajao 
·rако дуrо? У оно време веровало се да шест планета, Месец· и··сунце чине· за;; 
творен систем, па се није очекивала манета ван Сатурнове путаље. Даље од 
тоr растојаља, сматрало се, постоје сам.о комете и звезде. . · ··:·: · · · · · · 

. Комете су имаяе уrла~ном парабояичне орбите, па .«;е и за Уран :nокушава.по 
пре свеrа са таквом путаљом. · Осим тоrа, мереља Положаја Щtсу била довољно 
та'IНа. Зато су разне методе одређиваља парабояичне nyтil.њe . УранЗ давале 
различита рерихеп:На растојаља (од 1/З · до 18 а. ј.!), зависно од · временског 
ИН'I'ервала llЩРШП'hених 1П()ЈС1(3111Рања. 011уща .ВoWIIOOIIIIИћ у сво)им iШtOМIIWa ко
легама : ·у :врери поСтепено долази до ::·за:иста · неочеimваноr закључка о об.nику 
путање ,.комете". Он пише: · · · 
· '· · 5. VПI 1781 r.: Se va · in uno ci.rColo. (Г.rie, као да се креhе По Круrу,) 

29. IX 1781 1'.: Che supponendo l'orЬita circolare . . . . ако претпОставИМо кру
жну орбиту ... , 
6. ОС· 1781 . .r.: .se тealmente 1а stazione arriVIЦ vel'SIO · quel tempo а. сlю ad 
~g~~ modo non . <prova, 0~he ~1': .. f~rma dеИ' orblt~ ISia' .prosSimamente circolare. 

·-
5) Писмо бр:. CLVI оД 122. IX 1781., CLVII · · oД: 29. IX 1781., CLXII од 19. XI 1781., 

CLXIV од 28. \1 1782. и CLXV од 18. П 1782. г. 
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(Да !Планета раиста дође у застој за неко време, .што за свачију меру нијР. 
доказ, облик путаље нека буде скоро кружан. ··· 
19. ~~ 1781. г. : Le osservazioni si accordono meglio col circolo chel colla par-aЬola, 
о elliSSe . .(Посматраља су усаглашена боље по кружници него по параболи или 
~~IИПСИ.) 

Ова и наредна писма потврђују оно што пише 10. Vl 1781. r.:•) 
,;Проводим !дане радећи на теорији и прорачунима орбите ове комете или 
планете, не обазирујући се на то што сам недавно зашао у 71 годину што већ 
само рађа многе проблеме." ' 

Вошковић је био врстан математичар. (Он је међу првима прихватио и 
примељивао инфинитезимални рачун.) Међутим, као професор математике и 
астрономије ;ув~е_о Ge да компликов~не и апстрактне методе људи тешко 
сх!'атају и усваЈаЈУ. Зато је развио ЈОШ 1'146. r. сопствену очиrле.цну rеомет
РИЈСКУ мето.цу за !ОдРеђиваље параболичних лутаља комета из три блиска 
посматраља. 

За (Ј!.ега је откриће Урана одиграло значајну улоrу као повод да на 
прорачунима орбите овог тела усаврши и провери своју мето.цу. Тако је нај
пре извршио модификацију на кружну путаљу,. потом и на елиптичну Осим 
тога, увидевши велики утицај посматрачких rрешака на исход рачуна, уво
ди рачунаље са 4 блиска посматраља, у циљу елимин•Јсаља утицаја посмат
рачке грешке. ~мплетно обрађена и са свим . применама на комете и пла
нету :Уран, ова . метода је објављена 1785., Itao поменути трећи том дела из 
оптике и аСТрономије. · · 
· ·касније · је ОЛберс · ову ·rеометријскУ методу "преобукао" у чисто ана
литичк·у, а'лм ·· ~оставнију и .-о~rле,ц~~Ијtу од ~ IМетqца·. Из тоrа би се 
с-ада мorJII() закључити да је · ова · метода · бИЛа добро прихваћена код .цруrих 
астронома. Али није било тако. 

. Вошковићева метода , није_· била. nрихваћена . од стране - француских ас-
тронома (осим неких _изузетака). Томе је било више разлога. у првом саоп
штељу У Академији у Р.ачуну_ су · се поткрале неке :грешке. Осим тога, стра
ща Воuиrовића, . 'УЗ то IJ~ LY IМИЈIОС11И IК!Ра:љ'а, · Фрапщузи rниоу ·волели па 
су ra неки чак оптуживали да је присвојио .Вугерову идеју, мада је јо~ из 
прво:r; рада, · из . 1746. било јасно да ~У то :два сасвим различита приступа про
блему. Трећи · разлог. - и најџажниЈи: академик Лаплас је Вошковићеву прет
поставку . о .. равномерној брзини . кретаља на малом праволинијском дt!лу пу
таље сматрао поrрешном и неприхватљивом. · 

. Олберсов рад, У , кцјем он , усЏаја : Вошковиhеве претпоставке - објављен 
зе 1'197. r., као аналитичко решеље постављеног проблема. Нешто касније ен
глески · астроном Ентлфилд (Henri Englfield) . дајући преглед тадашњих мето
да за ОдРеђиваље кометских путаља препоручује као две најбоље- Лаnласоnу 
и Вошковићеву мето.цу. Дакле, ·пуна сатисфакција стигла је Вошковићу посмртно. 

Захваљујући сачуваиој богатој коресподенцији Руђера Вошковића било је 
могуће реконструиса'I'И развој ове љегове научне идеје и ставити ra у исто
ријски контекст. 

Примљено децембра 1985. · 
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:RUБER BOSKOVIC AND ТНЕ DISCOVERY OF URANUS 

Ву · analyziilg the correswndence of R. ВoSkovfc ~i-th his colleguesj !rom the 
Brera · oЬservatory :in ltaly, the : auфor analyzes . Bol!kovic's work on ;the determi-
nation of the OI"~Ьit of Uranus; · · 
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PRICA О PARISKOJ OPSERVATORIJI• 

Milan S. Dimitrijevic 
Astronomska opservatorija, Beograd 

9 

Medu velikim Qpservator'ijama u svetu, najstarija је Pariska ikoja · је u 
toku v,i§e od! tri stotine god'ilna imala ulogu od izuzetnog zna~aja ne samo u raz
voju astronomije vec i drugih nauka. Nastanak geodezije, kartografije, moderne 
meteo1·ologi:je .i. a'Strofizi'ke kao i stvaranje metr'ickog sistem-a, tesno su povezani sa 
njenim inlenom. 

· Gradnja opservatorije poeela је 1667. godine. Matemati~ar i astronom Adri-
jen Ozu zagrejao је za ovakav poduhvat 2ап Batista Kolbera, finansijskog savet
nika i najmocnijeg kraljevog ministra. Njima dvojici nije bilo te§ko da ubede 
Luja XIV da se, prema reeima !К.olbera izgradi »gradevina koja се nadmaAiti ро 
lepoti i pogodnostirna opservatorije Engleske, Danske li Кine i lta!ko odrazit!i ve-
licanstvenost krallja koji ju је sagradioe<. . 

Na dan letnje ravnodnevnice, 121. juna 1667. godine, akademici su do§li na 
mesto buduce opservatorije sa velikom · pompom, da 'Ы odredili njenu щ·ijenta
ciju . .Вilo је odlu~eno da se IPariski meridijan. odredi ро def?.niciji tak~. da p~ol~i 
k1·oz centar zgrade deleci је na dva ·Simetri~na dela. Par1ski meridi]an Ь1о зе 
>>ПUlti" sve do konferenc1je u V~ingtQ!J.u 1884. gddine kada је kao poC.etni us
vojeni .Grini~ki. iКolber је IZeleo da I).a opservatoriji sakupi naj~uvenije svets~e 
nau~nike »~ija се otkrica uveeati slavu kralja Suncac. ~rofesor. Bolonjskog um: 
verziteta, :Zan iDominik :Кasini, napustio је rodnu ltaliJU da Ь1 do§ao da sluZi 

• Predava·nje odгZano na 111 Beog.radзkom astronomskom vikendu 

Sl. 1. Zan Do1ninik Kasini I (1625-
-1712), prvi qirektor Pariske o
pservatorije. 

Sl. 2. Brunerov refraktor od 38 ст, 
koji se nalazi и istoёnoj kuli 

. Pariske opservatorije. 
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kraljи, kao akademik. On, njegov sin, иnиk i praиnиk predstavljajи dinastijи as
tronoma koja је opservatorijom иpravljala 125 godina. Cak se i njihova imena 
obeleiavajи rimskim brojevima, рориt · kraljevskЏt. Vec samom ёinjenicom da је 
izgra4ena Pariska opservatorija је pomogla razvoj astronomije. Engleski kralj 
Carls U, 'ljиbomoran na svog francиskog rodaka,. osnovao је 1675. godine Grini
fkи opservatorijи. 

Na opservatoriji је Ко1Ьеr okupio -slavne n.aиfuike ko.ii su stvorili cиvenu 
Pariskи Akolи. Тu sи pored Xasinija I, Adrijena Оzиа i Zana :Pikara bili hola
n4anin !Кristijan Hajgens :\toji је francuskom kraljи slu.Zio Hi godina i dana~ 
Ole tRemer. Kasini ~ је otk:rio 4 satelita Satиrna (Ja:pet 1671, Rеи 1672, Tetis .1 
Юiоnи 1в84.) kao i podelи u prstenovima ove planete koja nosi njegovo ime. 
Izvrsio је prvu ispravnи procenи razmera и Sиnёеvот . sistemи i pokazao da је 
skala kоји је dao Ptolemaj i u •klojи se do tada verovalo, dvadeset IPUta manja 
od realne. NaAao је i taёnije razmere Francиske, koje sи pokazale da је recimo 
za iitrecinи manja nego sto se mislilo. Videvsi novu kartи Francиske, Luj X'IV 
је smejиci se rekao: »Ova gospoda iz a:\tademije ukrala sи mi deo kraljevstva«. 
Ono &to nisи иspele en.gleske i ~an$ke vojske, uspeli sи kraljevi as.tronomi. Kasini 
је odredio periode rotacije Marsa i Jupitera i mapravik> taЬlice kretanja J.upiterovih 
satelita. Ovo rpaslednje, omoguCilo је Ole Remaru da na .Pariskoj opservator.i,ji 
izmeri brzinи svetlosti. Zan !Pikar, koga smatraju ocen1 nюdeme geodezije, po
sto је prvi taёno izmerio dиZinи .lиka m~ridijana, osnovao је 1678. godine godi
snjak Connaissance des Temps, prve nacionalne efemeride koje i danas izlaze. 
P·rili!kom svojih merenja, on је . kol'liStio IStat sa ·klatnom koji је konstruisao Haj
gens. Kristijan Hajgens је иpravo na IPariskoj opservatoriji objavio ёиveni Tтa
itc de Za Lиmiere najavivsi talasnи teoriju svetlosti. 

Za vreme Kasanija 111 zapoёeto је ost,•arenje herojskog dela, velike karte 
Francuske и razmeri 1:0040.0 u . 1186 lista, cime је osnovana kartografija kao nauka. 
Ovaj epski napor dug 50 godiria, prepиn avaritura, tek ёеkа svoga pesnika. Astro
nomi sи vrsili merenja и nesigиmim krajevima gde su seljaci gledali na instru
mente kao na davolsko delo Ш na ratne masine. U jednoj prilici, Kasini !ПI је 
jedva izbegao lda ne Ьиdе ubljen; Оёеvо delo nastavio је sin, Zэ.n DominiJk Kasani 

\IV. 'КаdаЈ је revolиcija bиknula, samo 2() рlоёа od 186 koje ёine · mари, bilo је 
nezavrAeno. Shvativsi njen neprocenjivi znaёaj za narodnи . odbranи, Konvent ји 
је 1793. godine nacionalizovao. · 

Opservatorija је i ро svojoj organizaciji i ро struktиri predstavljala · stari 
t·e;:im. Dva dana pC6le pada BastИje revolиcionari sи, smatrajuci da sи rteleskopi 
topovi, pretr~ili opservatorijи od podrurna do krova. f>ule koje је sluШo kao 
optereeenje za kuhinjski razanj trijumfalno је doneseno pred komandanta, na 
sta је Kasini rugajиci se rekao: »Razanj i ovo dule sц moje jedino naoruzanje i 
ёekam vas do na4ete jos ne5to. Dalja pretraga bila је bezuspesna osшп .· !lto su 
instrumenti pretrpeli velikи stetu. iNeki su predlagali da se ovaj ostatak srosene 
monarhije sravni sa zemljom i zameni velikim . javnim trgom. lpak, opservatorija · 
је spasena zahvaljujuci uticaju Zozefa Lakanala . ministra obrazovanja. Kasiniju 
је nare4eno da opservatorijom upravlja naizmenicno sa tri svoja иёenika, sto 
је on odЬio te је i1700. podneo ostavku, posle cega је uhapsen. Ipak, iдvot ти је 
po8te4en i on se posle oslobo4enja iz zatvora, 1794. godine, povlaёi na svoje pri-
vatno imanje. · 

' 
IZnaёajno kиlturno zave!ltanje koje је Francuska revolucija dala celom ёo

veёanstvu, predstavija metriёki sistem. ·U to vreme, razliciti merni sistemi su · 
znatno otefavali trgovinи sto је navelo Akadeпliju, pod иticajem reformistiёkog 
duha vremena, da iformira komisijи za standardizaciju tegova i mera. U ovu 
Komisiju u!lli su i astronom'i Lagranz, Laplas, Dela.mbr .t Me5en. Komisija је : 
odlиcila da ·noVi sistem bude decimalan i da mere za duZinu bиdu definisane 
pomoou jedin:ice jednake cetrdesetombli()ni/tom .delu meridijSI11a, sto је .prema re• 
Cima komit~ta ... prtrodna i <nepromenljiva jedinica .: ёije је odi:edi.vanje n!Lje rii sa
movoljno ni svojstveno bilo kom narodu na ,:::·sy,etu«. Satadnici Pariske opservato
rije i ёlanovi komiteta [)elambr i tМeiien, iz~~Цi su potrebna merenja da Ьi se 
naёinio :Zvaniёni etalon za metar. Etaloni пi~tta i · kilograma ёuvani su na Ра· 
riskoj opservatoriji od а.еоз. uo а.вве.; · . kаdа sц'" .prebaёlшi и Sevr gde se .i danas 
nalaze. ,.. ~ · ., · : .. , .. ; , · -:...- . · : :·: >.". · 
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SZ. 3. Diтektoт Paтiske opseтvatoтije 
Leveтje (1811-1B7n, otkrivac 
Neptuna i · osnivac · mod.eтne · те~· 
teoтologije. · 

Pariska opserv·atorija је ~щаlа istakn·utц ulogu i u razvojц nebeske .meha
nike. ·Posle .Njutnove formulacije zakona kretat).ja; · ·oni ~u priinenjeni . na kret;i
nje plarieta i sat~lita. Lagranz i Laplas s1,1 · .и ·18. veku izgradili op!ltu. teoriju kre
tanja i oЬlika nebeskЉ · tela~ U oblmnim numeri'cki~ izratttnavanjiina Laplasov 
saradnik је Ыо Виvаг (1767.-...,HI43), koji ј'е ~iveo na opservatoriji i predavao as
tronomiju . .On је -!820. 'роеео da sastavlja taЫice za kretanje Urana, ali је иsta
novio da se·· ranija posmatranja ne mogu predstaviti zajedno sa sadasnjim, · istom 
orЫtom. Bilo је jasno da na· kretanje Urana vrsi uticaj neka neotkrivena planeta, 
Mladi engleski astronom DZon Adams predskazao је matematiёki 1845. godine po
lozaj nepozпate planete ali .niko nije obrntio p;a~nju na njegov rad. Isti problem је 
nezavisno resio na iPariskoj opservatoriji Zan Zozef Leverje (1811~1677). Na os
novu njegovog proraёuna, Berlinski astronom Johan Gale otkrio је Neptun sep
tembгa 18·16. godine. Otkгice ,ov~ planete, ••na vгhи рега«, rpredstavljal'O је trd;jumi 
nebeske mehanike, а Leverjea pretvorilo и nacionalnog heroja. 

Ovaj covek, !koji је dиgo godinэ. Ьiо dkek1!or Pariske opservatorije, rpo~nat 
је i tkao osnivaё · sinoptiёke meteorologije. Pored 2'5 telegrafskih stanica sirom 
Francuske, иstanovio је meteoroloske stanice odakle su podaci odmah javljani 
Pariskoj opservatoriji. Od 1857. godine izdaje se svakodnevni meteorolo!lki iz
vestaj. 

Jedan od ljиdi kojima iPariska opservatorija duguje svoju · slavu је · i Fran
soa Domin~k Argo (1786-1853) · koji је dao znacajne dopt'inose fizici Ji lto nмo
c';to optici i prv!i 'Pli·menio и astгonomф rpolш·imetar iJ flotometar, zbog cega ga 
mnogi smatraju ocem astrofizike. Danas se Astrofizicki institиt и Parizu nalazi 
na · Bulevarи Arago. 10vaj nauёnik istakao se i и politickom Zivotи. Posle revo
lucije 1848. godine, kao predsednik izvrsnog komiteta potpisao је dekrete kojima 
se и Francиskoj ukida smrtna kazna, telesno kaznjavanje kao i dekret о иki
danju ropstva u Francuskim kolonijama. Na njegovu sugestijи, Leon Fuko (•1819-
-1868) i Hipolit Fizo (1819-1890) su 1849. i 1850. godine izmerdli Ьrzilnu svetl<6ti 
u laboratoriJi. Oni su 1845. napravili i prv-:i dagerotip sunca, а Fuko, ёuven zbog 
svog eksperimenta sa klatnom kojim se pokaz'Uje rotacija Zemlje, prvi је napra
vio posrebrena ogledala za . reflektorske teleskope i otkrio siderostat. 

Pored Kasinijeve Karte Francuske, g.randiozni •poduhvat Pariske opservato
гije Ыо је i euvena Karta neba {Cartte dи Ciel). Cilj projekta IЬio је da se dobltie 
slika celog neba sa zvezdama do 14 velicine, kako Ьi se иporedivala sa buducim 
mapama .u cilju otkrivanja eventualnih 'Pl"Omena. Pri tome је sa fotognlfija tre
balo odrediti pozicije zvezda do ,ы zvedane velicine. Ovaj gigantski poduhvat је 
usvojen na me4unarodnoj konferenciji и Parizu 1887. godine. U njemu је иёes
stvovalo !18 opservatorija i snimljeno је vise od ;10 000 negativa. Da Ы se ovaj 
zadatak ispunio Ьilo је potrebno в.о godina. 

Ј 
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:Pariska opservatorija imala је . odlucujucu ulogu i u stvaranju Medunal·o
dne astronomske unije 1Q1·9. godine, ciji је cilj da olakSa veze izmedu astronoma 
u razlicitim zemljama i unapredi astronomska istrativanja. Sekretarijat Unije se 
i danas nalazi na Pariskoj opservatoriji, а njen direkto1· Вајо Ьiо је prvi pl·ed
sednik .Unije, 1919-1о922. 

Godine .187~ . . Francuska је pov~rila Zilu Zansenu (1824--1907) da u sta1·om 
kraljevskom zamku u (Мedonu izgradi astrofizicku opservatoriju. Zansen је blo 
cuveni astrofizi~ar i veliki entuzijasta~ On је Ј868. godine otkrio helijum u Sun
cevom spektru, а sa ~ godine se рорео na (Моn Blan da Ьi tamo postavio pos
matracku stanicu, koja је danas pokrivena glecerom, .100 metara ispod vrha. 
Anri Delandr, koji је otkrio spektroheliograf, ujedinio је 1926. godine Parisku i 
Medonsku opservatoriju. 

Danas је IPariska opservatorija : jedna od najvecih ustanova takve vrste u 
svetu. Ima preko 700 ·zaposlenih, od kojih 500 rade u Medonu. Po1·ed opservato
rije u /Parizu i astrofizicke sekcij~ ;u Medonu, ova ustanova obuhvata i radio 
astronomsku stanicu u INanseju, jutn<) od Orleana, zatim planinsku stanicu Sen 
Veran kod IВrijansona · i Centar za · istrazivanja u geodinamici i astronomiji 
(CERGA) u Grasu na jugu Francuske. 

Par.i.ska opservartoija podeljena је na osam odseka i to z.a: 1) fizi·ku zve
zda i galaksija; 2) funidamentalnu зstrofiziku; 3) optitkiu i fotometriju; 4) astru
nomiju Sunca i planeta; 5) radioastronomiju; 6) fundamentalnu astronomiju; 7) 
svemirska istrazivanja i 8) OERGA u Grasu. 

Najveei broj astronomskih instrumenata izraduje se na sашој opservato
riji, \Za to se brinu Opticka laboratorija, koja је za .50 godina . napi~vЦa i400 
kvalitetnih soeiva i ogledala, zatim Laboratorija za astronomsku fiziku, koja pr,avi 
detektore svetlosti i Laboratorija za Elektronografiju, koja izraduje elektronske 
kamere. Posmatranja se vr~e i na Observatoriji iPik .di Мidi D<\ Pil'inejima, na 
Evropskoj juznoj opserva.toriji u Cileu i ·na Fra·ncusko-Kanadskom te1eskapu · od 
3,60 metara, koji se nalazi na Havajima na 4200 metara nadmorske visine. · 

Godine llQSO. na opservatoriji је radilo 252 istrazivaca u oko 80 .зrupa. Oni 
su 10\Ьjavili 466 radova i to 236 naucnih, .2о14 saop~tenja na konferencijama; 10 
magistarskih radova i 6 doktorskih teza. · 

u Medonu vec 125 godina veoma uspesno radi nas zemljak d1· IPaskal Soti
rovski, specijalista za fiziku Sunca, koji је narocito veliki · doprinos dao prouca
vanju spektra suncevih erupcija. 

Velika koncentracija kadrova, opreme i sredstava, kao i vekovno iskustvo 
nacinili su IParisku ops~rvatoriju jednom od najvamijih astronomskih institucija 
u svetu, sedistem mnogШ1 medunarodnih instituC'ija npr. Bi1·oa za vreme, na:i
poznatijeg evropskog aвtronomSkog ca.sopisa Astronomy a·nd Astl'Qphysi~s. itd. •bez 
koje ве lni iistorija ni. эгda&njost najlep5e .i lll·ajs.tarije nauke ne mogu ZJamisliti. 
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1'НЕ STORY OF PARIS OBSERVATORY 

The blstory of !Paris Observatory . and the present status and activities •. аге 
briefly reviewed. 

~· ' 
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SТUDENICKI ·suNCANICI 

Milutin Tadic 
Prirodno-matematicki fakultet, Sarajevo 

Ove godine manц.tiт Stиdenica slavi 800 godina postojanja. 
Pтvu gтac:tevinu cтkvu sv. Bogoтodice Dobтotvorke, и kojoj је 

seЬi napravio grobnicu, podigao је Stefan Nemanja (1114-1200), 
tvorac sтpske sтednjevekovne dтzave i тo~on.acelnifi: dinastije , N e-
manjica. .··.· ' 

Od nekadasnjih -13 cтkava и krиgи manastirskih zidiм~i98, 
tale sи tri: · Bogorodicna, grac!e'Щ- od 1183~1196, Kтal~eva, ·,(sv, 
Joakima i Ane), kтalja Milиtina _iz 1314 i sv. Nikole sa }fJ;(l3a 
XII veka. Ктаtј Radoslat' је 1235. dozidao BogorodiCnof . ~rkpi 

•' . . . . ~ . . , ·:? . ~- . .. ' ·-; '• ~ 

veliku pripratи. . . . . , . ·;;~ · 
. ·. · ·. ~ :_:. . ': ...... . . : · у '. . ' ·. ::~· " ·i, :~ . . ~~ ·':··:· ... { ... - ,~ ! . ·;, :• 

Cr.kva .sv-• . J3ogQr!>dice је ·,iajsttt:r~ji, 'najveci ,i . ро- aтl\jtekturi 
i slikarstvu najd1:arioceniji objtkcit rblke skole. џ erkv{!:.ii; : t)ore~ 
ostalih, sahran3eni Stetan N em(inja .·i :onjegQYi . sinQvi Stё/ctn 1>~~~ 
venfuni-i Vttka?i.: Zdto је и Sтedn~em ' vek~ 'BtUd'enio~ Ша na~.<:;~r, 
njeniji manastiт; . а p,jen igиman imao pтvenstvo casti .. 1.1, ,. sтp~tlqpi 
Saboru • . · ' . · .. · .. · : ··· · . ·.· <- .· ... ·. · , ·· • ;.;.;f' 

·: \ :~ 

i>anas se smatr.a da se Stиd€nico. sa lepim. treskoslika.тstvom 
Bogoтodiene i Kтaljeve cтkve dva риtа nalazila na samom vтhи 
istoenohтiscanske umetnosti. Zato је Jиgoslavija predlozila njeno 
иvrstenje и Listu svetske· ba.Stine. 

Redakcija 

&uncanik »za sva mjesta« 

Uz zapadnu ivicu juinog vestibila · Bogorodil:me · crkve. manasttra ·. Studeni~a, 
na visini od oko 4m ostale su 3/4 · u mramorn()j osnovi . uklesarie skale vertikalriog . 
suncanika: istoena cetvrtma skale nestala је sa odbljenim dijelom osnove. (sl. 1, 2) 
Skala је uokvireria nepravilnom polukrЩ.nicom poluprecnika oko 2~'1 mm . . Iz cen
tra . polu~c~, s~ granaju casovne linije; ,n]ih . . d~~l!!t .i~, potP.uno oeuvano, i to 
re~Q!J1, idц~i . ~d. ,ZВP!I,d~. t>,re~a . u.>toku . . !ste zaklapaju pr1bi1zno зe~nake ~glove, ()d . 
р9 ·15о. •U. casovrtip polj~~a, uz .,rub polЩr~n!ce, ultlesane su grcktm nac1nom slov
ne casovne oznake, А, В, Г, А, Е, S, З, Н, 0; vtsoke 20 ·(lo 27 mm; nedostaju posled
nje cetiri: 0, 1, oiA, IIВ . .Pokazivaca sjenke sada nem'a. Nekada је to Ьiо metalni 
~tap ucvr8cen vOdotavno u stjecistu casovnih linija, ne kracl od poluprecnika ok
virne poltikl'UZnice. Dnevni casovi su oёitavani prema pravcu sjenke pokazivaca, . 
sto је jedina slicnost ovog suncanika sa savremenim: · . 
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Sl. _1._ Suncanik »za sva mjesta« Bogo
тodtCine cтkve manastiтa Studenica. 

Sl. Z. JШni poтtal Studenice· stтeticom 
ie oznacen polozaj suncanik~ sa sl. 1: 

ВАСИОНА XX:XIV. 19~6. ~.-2 

~а stanoviA~ temporaln~g casovnog · sistema, za koga · znamo (prema vre
me~kim odre4enзima: navedemm .u djelima stare srpske knji.Zevnosti) da · е Ьiо 
~ob~ajen u sredn~ovзekovnoj Srblji, studenicki suncanik је tacno pokaziv1o po-

et prvog ~ kraз dvanaestog rtempotalnog casa u zirnSiko · ol i.JnJi od · · · 
Aestog. (podne) .Preko c~jele godine. IМ~usobno jednaka ~a~ov~~ po~ja1~j~nk~tr~~ 
prelazila razlic1tom brz10om, ubrzavajuci p1·ema podnevu; • а poslije usporavaju~i 
obrnutim. tempoщ prema. 7:al_aэku Sunca, sva!kog ldana novim ri tm'Om: tako . · е to
kom g~ne prvo 1 ipOS'l]~U]e t!asovno polje prelaziila u raspori .ЩЈ .. -81 <do · 7~ mi
nuta, Ш 1 .IX.Z-od '13_ do ~7; !Щ i X-od 71 do 43, IV i ;rX-od 7.2 do. 3'4~ v i V[II-od 
66 .. dc> 28; 1 YI i ~-:~ 62 Цо ?Л tnin~ta. 8 tim da se d()rija grariica 'P:driosi na zim.:. . 
sk~. а g?"tJa na Iзertni srolstca'] ~ukoliko suncan1k nije tada . Ыо u ·sjenci iiфi). iSre- · 
dnзa vnjednost ovih vremenskih razmaka bila з·е з·е ..... а.kа· · ·prl·pad ··· ·' · ·····t ·· · t · . · · - . <ш_ aзucem. empo-
ra -l1011? cЗSU; >tlmao _ Ьi ~bar ~rosja.!t 7 kialko .kaZe Mark Тv'en za ' svoj iieoЫcni 
~a.so~nik u зеt;lџој .PQUc~oз 'РrЉ -~ ~ n1~o ne. Ы -m~g~· reёi >da _'jt; .. ucinio manjeil:ia ~~- r:~~~a з; dџ~n ~а Ueini:. All_ . yalзan _ op~_osjak_.' n.bl_e. ЬO~(z_Iйt · kiйtvv,' vr_,.· 

·• · - ~ako. stya:r~ "~tQ]e: ЦI_to~ko :s~: ~~j~.J::l~. vrs~ Pr.:~_ma · teinPQrai:riom. _ca~vn~rti . -~i~ · 
st.~mu. Mecfut1m, Ь1се ~ed1no pra~Ino . ov~:~t<av naџ_n ·, Џџеvnе 'Vrem.e11ske :·Ф•ђeri,t<1-: . 
~Ј7 usJьvno posmatrat1 kao zasehan --1!-asovni· \Sistem. Uslovno ...;..; .. jer imй. · s:taJ. 
]~Ini~u ~ао .. ekvi~okcij~ki, .· ili: ~ar s~~ф_1u _u ok:viru .jednog· dana kao . teщporaW 
s.ц;tem .• ~k . иnа зasno ~ - l;;Що OO.reд,iv drievni hQd . s~t .p_џri. vr.emenskiђ. :ril:zm11!ka . 
~lm~t~1c111h р~а podne~. Idцc1 о<;. ekvatora prema · pOlarniku sjenka na sun
caшclma .st~demckog oblika sve ·sроще ~relazi ptva i. pesljednja tri -casovna · polja, 
dok . sred~U]~ sest . prelцi _u .. sve. krac1m vremenskim. razn1acima; jednog istog 
Фша razli!m IZШe4u vr~111e~skih . razmaka .potrebnih sjenci da redom re<1e са- · 
~о~а .~~]а posta]e. sve iz!'a!Zeliija ' sto. је vесЦ" gecigrafska sir' · а: а ' ~ ·· . . lstoз sш:r.11 ~~menski razmaci su ·du!i · sto је · ljetni solsticij ьiш~ ' · · а · · зе,dnоз 

Naз.staщi do -sada ~ac!e~i suncanik ~ra:vo је ovakve koristrukcije.: Radi se 
о star~~1pa~ko!П s_цncaniku · 12: · X)IIИ v. pr!J~ n. : .е.. · otkriv·eno.m ц~ tPalestini;·: OvirkVi 
&uncaшc1 uspjeli su se provuci kroz citavo anticko doba izme4u mno~tya. grc~ih 

г 
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Sl. З. GodiSnja pr.omje1Ц1. ._ vтemen
skih тazmaka potтebnih sjenci da 
те_(ј,от pтolte jednaka casovna potj~ 
suncan*a- .»za sva mjesta« -man~~ 
stiтa Stи.denica (§iтina 43° Z9' OII"_J _ 

suncanika sa skalama geometrijski tacno konstruisanim za temporalne ·casove 
oeLtavane prema vrhu sjenk.e pokazivaca, Jedan takav .. шuzetak"' me<1u antickim 
sun/!anicima, :iz II v., c-uva se u Arheolo8kom muzeju u Zagrebu: u kamenom 
bloku izvajano kruzno uduЬijenje (r = 25 cm) sa ravnim -dnom 6-7 cm ispod 
n~voa osnove _koia se lp()Щavljala u \l'ЗVan. - pr~ vertikala; iz p.ajviAe taeke ok
vjrne kruznice do njenog oboda ·uklesane su /!asovne linilje koje zaklapaju priiЬl:iz
no jednake uglove - u li$toj ta ki blo је ucvr5cen vodoravni metalni . stap, pok-a-: 
zivac prema praveu Cije su se sjenke oei.tavali dnevni casovi. 

Za srednjevjekovlja vje8tina gradnje s·uncan~ka dozivljava sudЫnu ostaJ.og. 
antickog ·naslije4a :i ·ыvа uglavnom svedena na sun/!anike studenickog oЬlika · (s 
izuzetkom ara.p&kog svijeta): .ро joиZnim crkvenirn zidovi-ma urezuju se .pQlukru:Z
nice polupret!nicima iOOjeljenim na 12 jednakih ~asovnih .polja, cesto .sa krstasto 
zavr8enom 1, IV, VII d. iX casovnom linijom da Ы se i&taki.i casovi. 'PoCetka za.,. 
jednickih dnevnih .Ьogosluzenja. (U tu swhu sluZio . је i studeni&.~ suncanik, po
sto se nalazi pared ju:Znog 'POI1ta1a odre<1enog za ulaz sveSitenih li.ca). Nije nemo
guce da је Vitruvi:je, pri nabr-ajanju antickih oblika suncanika i njihovih kon
struktora, ро oЫikom npo8 niXV фЛttш (pt·os piin klima) ~ suncanik ,.za svaki 
nagib (nebeske osovine)« ili, jednostavnije · reeeno, suncanik ,.za sva mjesta"' -
- imao na umu . upravo »Studeni.Cki"' oblik, jedini obl-ik suncanika koji је svug-
dje ·isto ra4en, skale neprianjemvane mjesnoj viвW pola. · · 

Ako је studenicki sunoeanik star koliko i sada· crkva, sto је najverovatnije,* 
onda је najsta.riQi u Jugoslaviji, 1·aeunajuCi vti.1eme od dolaska. slovensk.ih plemena. 
А.- ·I{o ga је mogao ur8dirt;i !prj,je OS'aПl - vijekova:? Majstor k«ii је klesao kamene 
ukrase ju:Znog porta.la si.gurno nije : svaki od - tih ukrasa · oda.je umje8nost ruke 
koaja ih је raidi:la, dok se za эk.alu suncani:ka p.rije moze reci da је ugrebana · nego . 
uklesana-okvirna .. · k!ru:Znica · .nedopustivo neprav,i,lna, slovne o-make · - ~spreturane, 
casovne linije k.rivudave; ·Mogao ga је. uracli.ti jedilllo neko od st'.Id!Щickih . щo
naha, jeda.n od ucenijih, kojia је putovao van Srbije, i koji је Ыо dovoljno mo
can da mu se dopust:J: naruS-ilti. sШnertriju jиZnog vestiЫla. Na prelazu XII u XIII 
vj-jek, u Srtblji је lt,o .mogao bilti samo jedan covjek. (?) 

Sun/Sanik - tocak i zagonetni studenicki piтg 

U Studeriici ' se c\Wa bakl':>rez sa prikazom manastita iz 1733. g. Vjemost 
prikaza је spoma jer sadr:Zava ·Ьrojne gra4evine kojima danas nema ni'kakvog 
traga. Tako је tza Kraljeve crkve prИmza-n, :visinom jednak njoj, piтg sa parom 

*) Tome u · prllog · ide i oЬlik slovnih l!asovnih oznaka. U razn1m razdobljima znak za ile-. 
sticu Ыо је razlll!it. V!zantijska ilesuoa tma1a је oьllk -tatintcmog _slova •S•, а starosloveri'
ska · 'oolik obrnutog-preokrenutog slciva •S•. Upravo ovЏva •eptsemac se nalazi u n!zu od 
pryЦl devet slQynih -oznakl!o -ju!noslov~nske numeracije (na studenii!kom suni!anikU. Istori
l!ar matematike ра. А. Simonov. navodl kao _ karalttertsUcme _ za kraj ХП i poi!etak ХПI 
vljeka upravo ove ozneke. (V1det1: Matemai11!eskaja misl v -di:evnoj Rusii, Moskva, 19'17.) 
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casovniJka, mehanitkim i sunёanim ispod njega. (0 srednjovjekovnom sr.pskom 
casomjet:u, hilendarskom monahu Lazaru, .njegovom casovniku na kne~evom dvo
rcu u Kremlju iz 1404. g., d! ""Pres'eljenju« srpske rijeёi· >>Cas« u ruski Ј rumunski 
jezi'lt, dosta је .pisano u n.aSoj stampi povodom oclluke RTV Beogrзda da :izvor
nu ·rijee ...Cas« zamjeni odomaeenom turskom rijecju ,.sa(ha)t«, tako da meha
ni.tki casovnik na studeni'Ckom piтgu nije ni.Sta neoeekivano ni1 za nestrucnja
ke; suncan.iik jos manje.) Pedesetih godina, prilikom otkopavanja trema manз
~tirske trepezari•je pronadena su ceti-ri mramorna ·odlomka suncanika. N.alaz је 
obradovao ~stra~ivace - konacno је naдen dokaz .za postojanje •pirga cijt su te
melji uzalu·d tra~eni iza Kтaljeve crkve? 

· Od saeuvane 3/4 lrekonэtruisan је neoblcan suncan.i·k oЬli:ka toeka (r = 
= 28 cm) deЬlji!ne oko 6 cm. Na 4 cm od ivi.ce kruznog otvo1·a (r = 12 cm) 
uklesan је koncentriiCan :ЩеЬ silrok 6mm, 10mm od :koga ISe gtanaju cзsovne li
nije: za pune casove duge oko 67 ·mm~ za polovine - оlю 40 mm, i za cetvni
ne casa - 23 min. Svaka l.inlђa za puni cas obiijeZena је rimskom brojkOIYI 
i ;povrh inje :istoznacnom arapslrom visme oko 13 mm, od VI (6) cзsova prije 
podne do V (5) Oзsova posltje rpodne. Iduci redom, raspon casovnih polja је 13, 
13, 12, 14, 14, 16, 21, 20, 19, 21 Ј 18 rtepeni. Nakon tracunskih .proba, sa ·pokazi
vacem gnomonom oil polosom, moze se recl da u osnovi skale ovog suncanika 
nema tat.nog prorraeuna ni prema dednom casov11om sistemu. 

Na ~alost, ovaj suncani:k nije dokaz za p<)stavljanje pirga: casovna osno
va suncani'ka s pijrga је kvadтat :polukrШno iskrojenih vrhova, а ne lkrug, i ~ 
- sto је glavno, тekonS!truisan »!toeak« је hotizontalni sunёani:k; oltvoc u sreclini 
је sluiio da se sunca.n.ik ucvмt.i na postolje u obliku kamenog stuba. 

Prtmljeno щ>vembra 1985. 

LIТERATUIRA: 

Nenadovic, S. М.: 1Q5'7, Studenicki proЫemi, knjiga 111, .Вeograd. 
Petkovic, V.: 11.923, Manastir Studenica, Beograd. . 
Pipuyrov, V. !N.: 11983, Istorija casova, Nauka," Moskva. 
Vitru\rij~.: 11951, .Кnjig~ о arhitekturi (Preveo М . . Lopac) Sarajevo. 

ТНЕ SUN-DIALS OF ТНЕ MONAS'fEH.Y STUDENICA 

At the monзstery Studen-ica there iiS veгtical . . <>un-dial (Fig. 1, 2) which 
()1ЮЬаЫу . had been ma.de eighit centuriet> ago. Тће scale of ·tbls sun-dial :is а 
semiCiircle, divided :Lnto twelve equal sectors. The problem of the equation. of time 
for ;this эun-clial has to Ье con<>idered separately. (Flg. 3). It ·is~ very possiЬle that 
V:i;'truvius under ,.for the all pl'aces« cons~dered just this form.,.same made for 
а11 the latitudes. 

The other reconstruction (hO'l"'ltzontal) . &иn-dial of the mon8$tery Studenica 
11'; 1ntereэting only 'Ьу li~ unusual shape like а stone wheel. 

UDC 52:061.3 

VIII NACIONALNA KONFERENCIJA ASTRONOMA JUGOSLA VIJE 

Aleksandar Tomic, Narodna opservatorija, Beograd 
Slobodan Ninkovic, Astronomska opservatorija, Beograd 

U okvku VIII kongresa matematiCara, fizicara i astronoma Jugoslavije u 
Pristini је 23-27. IX 1985. g. astronomska ~kcLja odr:Zala VIII nacionalnu kon
ferenciju. Каkо. :nije objavljen ~isak ucesnika, ocenjujento njihov broj . na . tri
dt;isetak. Vecxna је imala. saopstenja, Cijt ,Ukupan broj је 34. Razvrstani su u tri 
sekcije - fidta nebeskih .tela, poloZaji i ki-etanja neЬeSkih tela i istorija astro
nomije. OdrZaпa su 'L dva idkrugla S:tola na temu nastava 'i popularizacLja astro
nomije i razvoj a!S\tronomi]e ti Jugoslaviji do 1990. ~- · 

,, 
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Sl. 1. Astronomska kupola doma 
omlad.i11e tt Pristini. 

-----------------------------11 

Konferenciju је otV01'dO i pozdravio ucesnike predsedni'k Nacionalnog ko
m~teta Zarko· Dadit. Na konferenci1i је Ьilo nekoliko џvodnih predavanja. А. 
KuЬiёela је govori10 о dva prodora u dinamici Sunceve !otosfere - о napretku 
u proucavanju Suncevih oscИacija i diferencijalne rotacije. 

м. Vukitewc-KaraЫn i Ј. Arsenijev.i.C govorile su о aktivnim fenomenima 
na Su·ncu i zvezdama ~to је dovelo do novih saznanja u proucavanju zve.zdanioh 
struktu1·a :i razvoja. А. Cade~ је razmot.rio proЬleme relativiБtiёke astrofizike, s~ 
osvrtom na роэtоје6е ud~benike. Б. ' Teleki је preds:tavio sada§nje moguenost1 
u odredivanju -refrakcijSkih uticaja, ·З: S. SadZakov sistemske greske ·kataloga 
zvezda doЬijenih iiZ vizualnl:h i fotograf.эkih merenja. Z. D~~c је ukaa:ao ~а 
smet-nice dalji:h istra.Zivanja i.storije astronomije u Jugoslavф. Od saop8teщa 
spomeni-mo nekoliko. . . . · · . . 

А. Angelov је predstavio dva dela oЬi·mnog rada I!L ~~~arne ~r1je. sptral
nih talasa. Saop§tenje V. Celebonovica bilo је , о unutra8njoз atruktur1 Galtlejeviћ 
satelita na osnovu Savic-KзSani!nove teonje. . . . 

Ј. Arsenijevic је prikazala rezultate dugogodisnjih pracenзa . pola~LZacчe 
nekih Be-zvezda na Astronomэkoj op<>ervatoriji u Beogradu. А. Kub1c~~a )~ pn
kazao rad (sa м. v.ukieevic-KaraЬ.i·n i ·z. IJ:vanovicem) о merenju ra.diзala11h J;>r
zi:na tacaka na Suncu, i &aopStilo Щteresantan podatak ~а _u pegam~ matertja 
ponire. I. Vince је iizloZio rad (Ra V. Kr81j~i~om) о uticэ.)u suda.rшh . procesa 
na limb efe'kat u suncevim pegama, zakljucuзuCi da za takva razmat~anзa treba 
koriStiti merenja jediono u li!nЬjama: koje su dobro proucene. _А. T?ffiiC · је saop
stio originalan inetOd odre<livanja sjaja neba, (ra<;t·· sa· ~- Ognзanovt~em) . О . ~m-, 
nim .pratiocima · zvezda saopStenje · је imao S. Nmkov~c . ~rad sa. G. Рор~v11:ещ) . 
Saopstenja su ima.Н u a5trofizickoj · sekciji i М. Dinu.tnзevic i А. Мihaзlov, Т. 
Angelov (Dimpac:ije okolozvezЏanih omotaca), В. Jov.anovic ·. (Uticaj Sunceve ak~~ 
ti:vnosti na vodostaj Duпava) . . . · . · Ме · . В Fra-

Iz iэ.torije aэtronomije paznзu s~ pr1vukli s.va fet1n saOJ:> ~~а. · . ·. 
nusit је govor.io о Gausovim logarittшma u ~tronomsk?j n~Vlg~cijl, u:..arLjuj~c1 

na ci:njeniro da . је А. Pavlica (1855-89) t;>rvi р~&ао \0 . pnn1~1 .o:V1h ~ 1ra u е: 
-oduzimajucih« logal'litama ;iz 1812. g. u astronomslroз nav1gaaj1, а Сiто Cari~ . 
(1882-1962) 'ih prvi. -i .IPrimenjuje. Тај metod ko~:iScen ј~ _sve do 1?65. kao i уа- . 
rijanta koju је dao F. Simovic (1907-84). О to~~ da li зе suncai1;lk u Тra~tku 
konstruisan za to mesto, govor.i:o ~е М.r М. Tadic, а ~ kvadrant1ma u В1Н Ј. 
Mulaomerowc. Rad 0 zvedama i sazveMima u :verovanj1ma makedoru4lrog naroda 
prikazao је Б. Cenev., ' · ' · · . · . 

Iz astronomije Ыlо је vise ~opstenja - S. Sad!alkov 1 М. Da~1c, npr. О 
siJstematskim greЗkama sopstveni-h ·kretanja u . katalozim.a GC, Iк.sz d. А~~3 
Н. Gr,ujj.Ca, . М. Бokica, Б. Telekija, • Z. \StanёlC, -~· Jovanovi~. ~· Jov~ov~. 
А. Tomica i N. Ca.br.iea, Б. ВoZi!Ckowea, N. Solanca Џ\utomat1zacrje regJStraclJe 
vremena .pri opazanjima Cajэovim Ni2 astrolabom) ~ rad · о tacnosti teodolr.ta 
Kern Е-2) i V. Тrajlkovske. 
· Zasedao је :i Nacioщllni komИ.et zз astronomiju. Za novog pNdsedni•ka Na-

cLorialnog kiomilteta :i,zabran је >dr А. Cil.da. . 
.Izlet 25. IX Ыiо ~е lepa 1)rillka lda se gosЦ upoznaju sa lepotalna! Koso~a 1 

Metoblje · (Pecka patmjarЩa, Deeani, Prizren, Grafanica, mesto · kosovske Ыtke 
- Gazirnestan d! dr.) . 
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. Spomenlimo јо~ da се se sledeca IX konferencua odrzati: 1988. g. u Sa-
ra]evu, а ~kongres 1990! u LjuЬljani: . . U ';1987. g, ISU dva jublleja koja се blti obele
zena - 200 godina IOd sm~ti Ructera ~kovica i 100 godina od Q.911Ьvanja Astro
~omske opservatютi•je u Beogi'adu. 

VIII NA'fiONA~ · C,ONFERENCE OF YUGOSLAV ASTRONOMERS 

Here i '> given ;the short review of VIII conference of Yugoslav astronome1·s 
which WЗ!S . \held . .in P·ri~tina: on Septemћer 23-27th, 1985, as the pajrt of vпi 
congress of Yugoslav mathem.atlcians;, physicists and astronome1·s. 

UDC 523 :"061.3 

ПРВИ СКУП Ј'УТОСЛОВЕВСКЈIХ . АСТРОФИЗИЧАРА 

Милан с. · ДiiAtитpitjeвuh. 
А~он~ока оnсеР.Ва~рмја ·Беог.рад 

У Љубља'НИ de 13 · и .14 фебру9.ра 1986. iоди.не · одr»ка;н 'СеМ!Иiiар са ~e.IIJOM 
Астрофизика у Југославији. !]р8и ·скупi .]yrQI.cлoвeiiOIЩx а:с'llрофИзичара авеча
но .је оmорио Др АЈЕ!.дреј . Чщцеж а заТ'ИМ 'С·У учеонике II1оздра1ВИЈ11И п;редстој.н.ик 
фИ'ЭИЧ!Коr оДјела Факулт~ за нарааословаје Ю!: 'ТеХIНоЛоrИјо Др М.итја Кретар 
и Др Петар ЗљобеЦ са '!lpllJ'hoaiН!oкe 9'Ј1Серв~:rорије, · ·· . 

11\рвЈш .делом rедmще IIIООВећене е'/Ссnершtеитални..~t ..~tетода..~tа v onтu•t
кoj астрофизицu председавао је д.Р АIН.цреј Ча.деж з · .Прво предаtВање са на
словом Дугорочне · npo..~teнe nолори:Јације зiшчењd. код Ве зве:Јда одрж.ала је 
Мр Јел.исЗ!Вета А:рсенијевић. Она је .истаmла ;Ц~ ''је :ра.д -на · полариметрији Ве 
звезда .почео . 1974. !ГодиНе и ,ца су у току десетоi:'О.Дiишњеr период'З мс"фа~
\Ване CIIQPe tn:р'()мене aJa.paa.ie'lla.pa· · оолаiризације :и ЊIИХ<mа \Веза ,са фотоме·т-

Sl. l. Ucesnici skиpa ispred Fakи~teta za naravos~ovije. 
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· рнјсюим и· сnектраЈIIним ·nараiМетрима. Резулта'llи би ·требало ,ца покажу шта 
се збиза ry омота чу звезде , и . ' "дОDрионе!Су објашњењу њеrовоr · ФСЈ~Р~МИРања. На
роч:ита пажња mQс:већена је · истративању' · звезда 88 Her, о And, х Dra у Cas 
- lf.Lpвe звеэде Бе !I'иna ход · ·Ј{оје је <О'IIКрИвена <:ОП'отвена nОЈЈарИзација . . 

СлеДећи IИЗЛаrач Џио је . ·К:реш'иш~р Пав·.цовски :са ра•доt4 Синтеза спек
тај)а интерагирајућ.их двојних звезда W Ser 'l'и:na. · Он је npИOY'l\He уnознао 
са не.КIИ!М резулта'l1ИМа ·. заl,јеtднИчке . IКСЫ.mање хварских, аме.ричюих и ~КЈИНеских 
а~'l'Р'ОНОМ'а, за· 111100Ма'1'1Рање wраткаnе!)l'rод.ИЧНМх . •nроменљивих · эвеэда, као . !И са 
радом На IОИIНТеэи . IЈi:епi>е~И'ДIНОГ oneK'l'pa (1Ко:Н'l'И'fђrу:ма) КОД ·Ве звезда, ·у3Има•ј.у.:. 
ђ;И као n.рю.{ер SX CaS. - . . 

· Слобоџtан ЈВIНКОIВ de ОIДрЖао · <nреДаааЊе са наословом Реконструкција ас-
7'роно..~tских сnектара. · о&им цrроQ-лемом . ~ИЗ.ла,rаЧ је IIIOчeo ;да ~ бави nриЛи
ком о~реЬивања · ИНЈСТIРј!ментаЈПНоr профЙ·ла суН·чевоr оnектраr.рафа А<:троном
ске ~Q~I~~Серваторије .'У . Беоrращу . . Ре'стаУ\Qациј!i осе 'В>РIЏIИ ·ща би :се iOIIeк:r~ осло
бодио од ИНIС'l\Р'УМен'l'аЛНИХ ефеката : и д.обила шrо ве;рнија tеЈI!ИКа·, тако да се 
из ;датоr IIIOICМ·aт:paJЧКor матер!И'јала !ИЭ\Вј'Че OIII'Nt>\fa.mнa информација. 

. После паузе, .. юеминар , је наставио ращ. под IПIРед.сеД}IИШтвом Мр ··Јели
саВете .· АрсенијеВИћ . . Излаrање· М<Ухамеда · МуминОSића .· ~ал-о· је :наюлоВ Фо• 
тоеле?стрu-itна фото.Аiетри'ја . :ВЕ з·ве.Зде . у . n~риоду . ·ао 1982::_85 . iодиnе на : .Ас~ 
троно.~tс,сој_ ·аnС.ерва,хоријЏ .. y ... :capp,Дesv~- <)Н , нае Ј~· 'УЈЮз!Нао· ·-са. ИНC'l\PY'Мm!Wiн~i 
баЗом ~Вia:тopiij~ . ·У .С"аРз9".У. .:м.~ :nРйК:аЗЭ:о noc~e · . ·реЭулТаiЈ:-.е. Наr:ЛасИо 
1е д.а: .се ~<.п.i>~О!Џ ·-п~Р.Ј;ф.Ц:У~., IД& · 1983. .. -.rone $а. ФОТ.ОмёТ.р~Ј.У ~ ~ :звезд-а ~з 
I:Ьy!ri{OВ iреф~еiк.тор о:Ц.~ .\3Q ' Цr.ј.. iИ .да. је· .QВВ:•ј ,.:Пе.ри().Д . бИо: .riёрИ~ . УЈiења~ .~ 
1983. 'ц1)6щло. ~~е .!Ца . Каi(:е.fрёН р~ф.Џекrор . од· . ·.1)2 :Цм, : нс>:i:щ . фо'ЮМ~аор и · iНов_у . 
елек~; . : .. · ·· · . ... · ·· . ·. · ·· · ... · . . ···· · · · · · ·· 

. '• . . щ:iедаваЊе Др .kНДЈр~ј6_ Чадежа·. ФQ"У>Метрија ·з љубЉаnскu..~t 'фoTQ,At!!rPO.Ii 
yuo:maлo . је: \Слушаоце .са : !1<tСIПИ'l"И'ВањИыа: · овоr . инструмента · и 'nл·ан0!В1И!114а и 
моr~ос'!1ИМа з~ -~У ·У~Лотребу у ... фоrоме'l\рији · :,ЈВеэ,ца .. У 'Н.Э.С'l'З·ЈЖ'У ЩIЈЮЩfсије 
о !фОО'ОIМе'l'РУ. БојаЈН· ДmrmJ:ЫaiiЩ •lje · !ИЗНео . !Резулта~ . 1980r· IДИIIIЛo.r.«uror ра;,ца у 
rаоnштеЊiу .nо:д ... >НЗIСловом .• КО'Н,трола· .. ·фотоелехтр-~tчнега фото..~tетра з ..~tи1Cpopa<tY~ 
налнико..~t. Бојв!н· је rоворио о '1\Ре1НУ11НОIМ'. стању .на nод'РУЧ)·у И'Н'Ст.ру.менталне 
теХЈНiИКе >На Љубљанокој опсерватор.ији . 1на rоловцу. . На истој QIIJCepвaropиjlи 
l:Э84. 'I'ОIДине IIIOчeo је :да .ра,ди · :Фотометар .noireЗjlli са м:икрорачу~Наром и 'llелеоко- . 
nом Целестрон 1.4. Циљеви IIУО'Везивања· · фотометра . IСа 1рачу~Наор01М су чување no
дanшm, њихова IСТа'Ј\ИС'Ј\ИЧКа . · обра!да ..:и по,већањ.е· ,е.ФИК.аонас'ЈIИ · .мерења. Ко
начни циљ је ства·рање аутомаrок:оr телесксmа који би nосмат.рач К'ОIН'11РОЛIИСао 
из каt>инета. 

Sl. 2. м. Dimit1;ijevic, F. Dominiko i I. Vince; 
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Sl. 3 i 4. Х. Cviteт, р. Zlobec, V. Cade~. к. Pavlovski i м. Mum.inovic. (Sve slike 
snimio је А. Kublcela.) 

ПоСле заоједничк:оr ручЈКа ОДIЈ>жана · је седница 111ооВећена Астрофиэици 
Суица. Први :председава•јући био је Др ВЈЈ.а~фtС Вујно1mћ а nрви · щедазач Др 
Алек:осщцар КубичеЈm са рефераtrом: Пробле.м.и си11.0дичке ротације Суица. 
Он је да'О nремед · !Дела реэу.лтата · Беог.ра,цакоr пр(Щ)ама ~ања · фото
сфероюих llфетањQ. Истражен је !1iроблем како ощ аtщеричке брзине :Ротације 
Суi!ща о.цузети ефекат ЗемЈЬIИiноr iфе'N~Ња. Ова два llфe'i'aЊa, ·која оу юаМо при
б.mижlно у !l)а~Вни ~е. до са'да су сабЈt!)а.иа · IС!КаЈЈrаорно. дlр Кубич~а · је · псi..; 
казао .ца 1Ое .аинОДИЧЈк:а . (оi1рИ!ЩЦ'Н)а) 1И а.цериЧка (у односу 1НЭ. звезде) . оса ро
тације l~a не IIIOКJiaiПa~y. Он је ОПIИСаО ка:ко би се ова {PaЭilm(la IВ'ЙДеnа · са 
лМ1ИЛIИЦа <са !Кајих- бй юе Qу:нце · пООМатрало щатеко IВ'8!Н ра·внм ~е. Др 
Кубичела је тааюђе <уКаз.ао !На истовремено постоја·ње читаiВОr системэ. сино
дичюих оса рота~е с обзиром !Да !На равлiИЧИ'm'.М ХеЈl'ИОграфоким Im.~PmJa
мз .ПО!С~и .,ЈQИференцијЗIЈШiа ротација. Умед тоrа . .nостоји ЧИТа/В КОН'l'ИНУУ'М си
н~ IПOJl'OI!a !Дефннlис81Н1ИХ Ga l()aЗJIIИЧIWl'e хеЈIIИО1']ЭЗфохе mирине. Он .је за
кЉуЧио свqје mља:rање IКОНС'rаТацијом: (i) 1Да ·је изложени IIЈРИСТУП обаlвезан 
за юраrчуЈИаВЗ~Ње С~еве 'РО'I'аци]е са хелиОСцеЈi"l!РИЧНИХ летил.ица ~roje -се 
нЩлаае fY · блИЗИ~ВИ Суlща и.~m имају вeJIIИJm 1На·I1Иб у односу яа ек:.mшти.ку; 
(ii) ща .је щ~а 01В01Г ефекта 1С3. Земље IМОО'Ућа и (iii) да остаје да · с2 
раtЂУс~Де детаљне mра!Неформације llroOP,фiНaтa 1ПРИ преЈmзу 'СЭ. . je,IIIНor система 
на оДруm • . 

Др ВлЩ~Џ~МИР Ружђа!К је одржао предаваље Истраживање у nодру•,ју 
физике Суица 1ta Оnсерваторију Хвар. Хварска опсерваторијэ. о'11В'Орена је 
)е 191\2. !l'О'ДИНе и IИIСТ!рЭ.живаи.а IНа вюј ЈМОrу ICe nоделИ'llи ·У mри :nер!И'СС,Ца. 11 
таюу првог периО!Ца, који de Др 1'\УЖђак назвао .nериодои npe С'УiНчевоr ма.к
оимума (1972-78) IПOOМ:a'l'P8/IЫL 'СУ IВIРШешi. око 60 iдЗ!На щщи:wње. Ово · ~е nери01д 
у;поон.а~ВЭ.ња <еа ~а 1И IЦРоб.пема'11ШЮМ. ОбрађИ~Ва~Н је :nоома'l'ј)ачк.и 
матер5$т из ~еlјова '(ЧССР) 1И то уrлавиом Ше&'11РИ IIЈРО'l'у:берсшщи. Истра
:иmtВан de 'Y'IIИЦal,) , aq>e'l'II.Њa IR'a IП}Юфиле спектралних IЈIИИИ]а и •ИОIЈИ'11ИВа1Н во
Д<Х!mКОВ 'CIIeк'l"ВIP аrод l'\Р8ШЩе јонизацИје у циљу одређиваља eJieК'li)ooroк:e rу
стшrе. У IЦ'Руrом IПЕ!рИ'ОI,ЩУ, у !Време Су!нчевоr 7оfа~КЈСИМУМа (1979-81) IПОСМатрања 
су IВршена 150 IД'CIIНa 11'0,ЦШDЊе а ~добијена су и три <:TaJIIНO ЗСIIПослена пасма~а
ча, а опсерваторија се ааtтивно :уutључилэ. у МеђунаРО!ДНУ l'OiД'ИRY Су!НЧевоr IМа
КЈОИМума. 'У овој фази: ИС'фаtЖИВа'Ње nротуберсшщи врши tee на OCIIIOВY IВ'Лас
тИ'l\Оr IПООМа'Ј1Рачк:оr 1МатерЈ$1Ша. Обрађивана је динамика: и 'СТруtКТЛ>а IМRT
нeтcatdr nоља хе.mикоидаЈl!ВIИХ IП!(X>'l'Y6epal· а тааrође су, ty оювиру међуна
родНе сар~ЩЏЬе, ЈЮ11РЭ.Ж!ИВа1Не поједЈИIНе хромосфераке epytiiциje. У току <фeher 
nериода (1982--З6) цроучава!Не су оrорелације миюр0'1'а.Јiасноr и Н"' зрачеља хро-

мосферакшс: ерущија, ка~е ПОЈiа.ризације за време еволуције двo
I:IJiмmacmx .ерупцијэ., као .и .модели поје,цмних ~а. ~У се 
ТЭIКОђе ИЭВGри радиазрачеНЈЭ. 111а рубу Оуоiща, развој nојединих аК'11ИВЕШХ об
ЛЗ'С'I\И као и проблем еруtЩија изван аК'ШtВ!ЈИХ облас'11И. 

. Мр ThiaJ.ia Ра~НЗоИКrеР је о,држала реферат са нах:ловом Фотояетри•'1tа 
аnали,за. : .зQё31t.еzа .. дела сnе1СТЈЮ ~а · дОЈЮЧЏТев прразде.л,итве ииrекзитете zлei)e 
иа .· cynepipanyд.dp?io . .АiреЖо; . Mep~e.i је у.трђено .да · је хоризОrнта\imо :кретаље 
гаса у Сунчевој аТIМасфери орrа.IНIИЗО&ано у ћељије ~ензија ОIКО 30000 км, 
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ко~е су !Назване суnерrрануле 1И г.де се rа'СОВ.и ·:к;реh:у 'У ВЈ-Је •и: ка рубов~rа hе
Л!ИЈе na ~у чх..лађени: cnyiШTa}y. Ако је 'I'IIIКRIВ хонвективни модел IIroiJpa·вa:н т ua 
;цз ;постози разЈЈИКа у сја•ју иэм.е))у центра и руба ! ћемфi. неки a')'rrCJtPi.oy 
прона'lW!Iи тамну фо'I'Оiсфероку мрежу :која би о.ц•r<Јварала ~а·квом моделу IЦ(.) · 
су други 11\ОШЛIИ до cyonpomor резултата, да ~э. .рубу С)'nерЈ1раiНУле сјај par::r~~ 
Истражујући ова.ј nроблем, Мр· Ранзинrер је ОIДлучила дэ. фотометријОIVи а•на~ 
л·изира ~3.960 мереља са Оnсервато.ри.је ~'У КодајК'аналу и щэ. \добијене резулта
те за 'СЈаЈ уnореди · са ~ма оеуnер11ра'Н)'ла које је qдре.щио Др Кубичела 
анализ.ирајући поље . брзина. 

После. &paher од'МОра, следеhи IIIРедседЗ!Ва.јућ>и Др А..лешсСIIН!Д·а.р Кубиче
ла .позвао ]е !Бојана ~ршна.ка ща изложи . .ра•д Оnажачки докази разпих врста, 
nроцеса реко'!'струкцизе 1! Суи~ев~ бљескови.м.а, у ttoмe је Бојан упоэна'О цри
ОУ'Ј'1!е -са СВО]·ии !рЩЦОМ на IПодрУЧЈУ о<слобађа·Ња енергије ·у хртrосфе~им еру
ПЦИ]ама. 

. ' Вла'дими!> ~ршЉ'ШИ!Н 'k саОПiШт.ио >n6ке ;резултате рада на теори:јскu.;1 
прорачуцу nрофила ЛИВИја ·'У спектрИМа ·а'С'I1РQфиэичке плаэме •у .преда/Вању са 
насловом Сиитеза nрофила Суи~евих и звездаииж сnектралиих лииија у Бео
zра.ду. За'l'ИМ de Мр ИшТ1В'31Н Вmще упознао прису.rnе са •Неюим резултатима 
Бео~КIИХ !ИС'Ј1Раживэ.ња · уwща!ј·а с:У\царних 1Цроцеса !На обљике !Спек'Ј1ра:л1них 
мmи:tа на Сунцу, ry !раду Судар"IЮ ширење сnектрал·њих лt,иија и ли.мб-ефекат 
1ta Суицу;· ·. , · 

На '!фају је_ ~- Микуж одржао ·nред~ње са IНа;спОВом· Резуд.та:i'и оn<i
зоваи ?СОЈ(етов в лету 1985 с nодварко.А( иа оnазовању Халлејевеzа ?СОЈ(ета. у 
саопwтеЊIУ су IRPИКa3'ailiИ peэy<Jrl'a'l'IИ IПОСМатрања Халејеве комете као и комета 
Ћакобини --:- Цпнер, Ha~ley - . Good1985, Thielle 1985 и ЛеЈЩ..,Бу~енко Ј984. 
· · 'У пет~ 14 фебруара nочел.о је последље заседа.ње . осе11mщ~ора, :џад на-~;
ловом ТеориЈске !Методе з~е. Првим щелом _председав·ао је Др Вла71'и:м:ир 
Руожђак а цреда:вање . Истра.живсње . структуре паше iалаксије .др Слободана 
Нин~rовића било је nрво rиа JPW. Он de rоворио .о овојЮ~ .истражива'ЊIИМа :ю:>ја 
ИI0 :у IПiрИЛОГ IПО'ОИатрању li(()po!Нe ОКО !Наше Га:лааtсије. . . · · . 

. . Др .милан С. ~'11РИЈевић је у 1ПWдавању ШтаРково щиреЊе. у астро
физичкоз и мбораторијској nмз.м.u ~знао прИоутне · оса а<етрофИзiичКиlм при-· 
менама IIJPOY'Чa/ВaiЊal IУ'l'ИЦаја елек:Т'Ричноr !Поља 111а спектра•лне .imније IПЛЭ.:Ше. 
За~ је IИЭНео !1фаМ .nperлeiД :НеiОИХ IСВО}ИХ IДOC'l'm1Нyha 1На 'О<ВQМ ПОЈЫУ ,и IН<t 
:к;раЈу преглед щоприноса ]'УТОIСЈiовенских ис'l'ра:живача. 

OJJta' АтаЖЩВ::овић је •У предаваљу Пре1tОС зра.чења у ми-ЛТЕ ycлos1t.11.a 
упознала !Слушаоце 'Са щроцеоима хоји осе одвијају IIЂРИ nреносу зрачеља у 
эвездаmm~. . · . . . · . 

У ~ ~eJIY' ооедшще IПЦЦ . IП~~иwтв.ом . Мр Па/В·Ле РаЈНзинrер, Др 
ВЈ11а1Д1ИС ВУ'.)новић је rоворио о астрофизи~кој nри.м.епи aтoJtC'!Cux nроцеса и 
осиовиих nодатака IYГJiaiВНQIМ се · ОСIВIРНувШИ 111а Е!К'СЦИтационе и јокизационе 
процесе цри судару атома са фотонима, електронима и другим атомима. 

Зщцње IП.р~ање IIIOД ЈНаоловом · Вnлив вртења иа развој звезд одржао 
је Т. Zwitter !КОји се IПосебно зщцржа'О !На с~ 111роучавању пр.ивищяе nроме.не 
масе и !Положwја у H-R IДИ]з'IIpllillfY !Код брзо р()1<Ир-а']уhих звезда. 

После 13аједничкоr ручка qц.ржан је ОК'РУ.rли .ст.о !На теМу Астроф1'зика 
У ЈуzQславији. Топло је · примљена ~у:оија fЛiРс;>ф . Др Фiрзяа ДомИН:ика који 

. ]е · lfiРијатно !ИЗНенађеН развојем •И щ0С'I1И11Нућима ју.rослове!Н'ОКе асЈ1Рофизике. 
Док qy ICe . !раније . ас'11Р~ GЩЦ нас ~nрвенствено Оl'\РааЈИЧаiВали на фе
номен()лоwко оци,оивање · II'Юj~a, 'Са.д'а .све више IПOКiyllia!Вajy да tехв-ате и об
ја;сне узроке . : ЊИХОВ'Оil' .на~СТа~НКа . . •ПОсле ~~је !На ,којој је эаюыучено ;ца · се 
јуrословеноюи астрофиэича.Ри опет саста!НУ С'ЈIЕ!Деће rодине у орrаюtЗацийи 
Аст.ро;намоке оnсерва'Ј'9РИ'је у Беоrрщцу, . учеаници су nосетиЈIIИ Оnсерваrорију 
на · Головцу. '11иМе de З81вршен nрви заој.едничюи ICeмиR!liP јуrоiОЈювенок:их э.стро
физич;фа за аtо}И IOe IНЭДаiМО ща ће :постати тра!ДИЦИОНалан И .доnринеги РаЗ
ВОју ове !Науке 1И ;дружеа;у 1И IСЗРR\ЦIЊ•и; наших аст.рофизичара. 

ТНЕ FIRST COLLOQUIUM OF YUGOSLA V ASTROPHYSICISTS 

· The - meёting; 'ћеlё ~n · LjuЬ!j.ana . od' februal'Y 13-14. 1986 is described in 
some detai1. 

_ј 
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О NIZOviМл PRA11LACA V SVNC::EVOM SISТEMU 

Ladislav . ВаЬiс 
Astronomsko dru§tvo · "R. ' Bo§kovic" 

Ticius - Bodeov zakon (u daljnjem tekstu Т -В zakon), koji povezuje srednje uda1je
nosti planeta od Sunca sa nizom prirodnih brojeva, upucuje nas da potrdimo da li i za satelitske 
sisteme pojedinih planeta postoje odgovarajuce zakonitosti. .., .· . . · · 
UoЬieajeni oblik Т -·В niza 

r,. = 0,4 + 0,3 · 2~...:1 . n :0: . ~ oo, _l-,:2, З, 4 .•.. . : (1) 

daje nат priЬli~ne srednje udaljenosti planeta izrdene u А.Ј. Za орСц analiщ;pogQdniji је; ob
li.:r. Т -В niza u kojem se sve udaljeЦoнi izrШvaju relativno. prema MerkЩ"U,· Qvo se mo~e- do_
blti iz gomje relscije dijeljenjem оЬје sttane jednakosti sa 0,4 · : · · · · ·, · .: . · . 

. 1·,. = 1 + O,iS · 2"-:t·_ · . :n = ...:_ оо, 1,'2;'3,4·.:_. ·. >- . . ; . : ... 
,·· . . .:(ђ 

Ova relacija sugerira nani da ispitaino da li se ~d8Ijenostl sateiita od centralite planetё. mogu· prt~ 
kazati opcim i:г;razom. ~blil_ta :_ . .. . . . . . .. . . : . . 

tп =I+X ;: B,..:.1 _: . п : ..;;. -~ -~~ 1,_ 2~ .. з, :4·~ ·' · . · ''' .-~ :· .• :· :·; __ ~ј~) 

(ili u apsolut~ini · jedinicama R~-= ::R ~ ;~ ,gdje i~- ~~ .R ~ oznaf~na i:щнlli~ ~~~elita џ odrio~~ ~а 
koju .su izruerie sve udaljenosti). . · · - . . . ·. · · .· · · • _·-. · .: · ._ .. ·.· . 

Ovdje sЦ А · = (тt -ј) i. В . bezdime~oniwie kon~tante._ Napose, .\тije~~~t veli.Cfue .А 
ovisi о. izboru referentne putan;e. . . . . ,. ·"·-
Za analizu su uzeti slijedeci sistemi: • ·· ·. ·· · · 
1) SUNCEV SIS1ЂM (Merkur, Ven~r:э ; Zelnija, Mars; asteroi~ p<)jas, JЏpiter, Satum; Uran) 

bez Neptuna ј Plutona ' · · · ,. · · 

2) JUPITEROV SISTEM (Amaltea, .Io, Europa, Giut{пied, Kalisto, VI, х, Yii, хп; X.I, 
VIII, IX) . 

3) SATURNOY SISTEM. (Mimas, Enceladus,. Thet,is; Dione, Rhea, Titaц, Jlypefion, Japet, 
Phoebe) . . · 

4) URANOY SISTEM (Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, Oberon) :.· .. , 
Iz pretpostavljene zavisnosti (3) logaritmiranjem se doblva 

log (r,. - 1) =n log В+ log (А · ~1) . 

§to znaёi da је log (1·,. - Ј) linearna funkcija ·broja . п .. 
Tada se metodorn linearne regresije mogU odrediti log В i log (А · в~1) (а · time naravno А i 
В), te vidjeti sa kolikom to~noscu dobljeni nizovi aproksimiraju ~tvarne udaljenosti satelita od 
planete, odnosno planeta od Sunca. , 

Da Ьi se dobllo slaganje sa op&Zenim rastojanjin:a; napu§tena је ideja da (kao kod Т -В 
niza) svakom satelitu (orblti) mora odgovarati ро jedan razli~it piirodшi btoj, tako da grupe od 
dva Ш vise veoma Ьliskih satelita (orЬita) niogu imati isti ·n. Na primjer, kod Jupiterovog sis
tema bliski sateliti VI, Х, Vll im&.ju n = -1, а XII, XI, VIII, ЈХ n = -8, dok kod Saturna-Ti
tan i Hyperion imaju 11 = 6. To~nije re~eno, prirodan broj n pridjelili sriio :srednjoj udaljenosti 
grupe (srednjoj orЬiti). · 

(Ustvari, vec se i kod Т--В ni:z;a nailazi na· ovaj slueaj. Tako broju n = 4 odgovara velika 
konceritracija objekata - asterioidili pojas. Ш, broju n = 5 osim Jupitera pripadaju i planetoidi 
Trojanci u libracionim toCkama Jџpitera.) · 

Osim toga, u nizovima postoje i praznine (mjesta na kojima ncma satelita i1i јо§ nisu ot
kriveni), npr. kod Jupiterovog sistema za n = 5,6 (izmedu Kalista i grupe VI, Х, Vll), а kod 
Saturnovog sistema za 11 = 5 (izmedu Rheae i Titana), n = 7 (izmedu Hyperiona i Japeta) i 
11 = 9 (izmedu Japeta i Phoebe). 

(1 ovaj slu~aj poznat је iz historije Т- В niza - za n = 4 do otkrica asteroidnog pojasa 
nije Ьiо poznat ni jedan objekat.) 
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T abela 1 - SUNCEV ·SISTEM 

koef. korelacije = 0,99962 
PLANETA 71 udaljenost · udaljenost ,." gre~ka 

(А.Ј.) MERKUR=1 (%) 

МERKUR -оо 0,39 1 1 
VENERA 1 0,72 1,85 1,80 2,7 
ZEМLJA 2 "1,00 2,56 2,58 0,8 
ЩRS 3. . 1,52 З,90 4,10 5,1 
ASTEROIDI '4 2,80 . 7,18 7,12 0,8 
JUPiTER 5 5,20 . 

.. . 
13,33 13,05 2, ~ 

SATURN 6 9,58 . 24,56 . 24,74 0,7 
URAN 7 19,14 49,08 47,76 2,7 

NEPTUN 8 ЗО,20 77,44 9З,Ј2 20,2 
PLUTON 9 39,44 101,13 182,48 80,4 

Tabela 11- JUPITEROV, SATURNOV 1 URANOV SISTEM 
(Koeficijenti korelacij_e iznose 0,99991; 0,99949 i 0,98896.) 

SATELIT 

АМАLТЕА 
10 
EUROPA 
GANIMED 
KALISTO 

Vl } 

~11 

~::I 1 
IX 

MIMAS 
ENCELADUS 
THETIS 
DIONE 
RHEA 

TITAN } 
HYPERION 

ЈАРЕТ 

РИО ЕВЕ 

MIRANЬA 
ARIEL . 
UMBRIEL 
TITANIA 
OBERON 

n 

-оо 

1 
2 
3 
4 
5 
в 

7 

8 

-оо 

1 
' 2 
3 
4 
5 

6 

:7.: 
· . 8 

. 9 
, Ј.О 

~ ·- -~~· . .-.· оо 

·· ·:':'· -· ·: ' ._, 
2~': 

·з 
4 · 

daljina 
(1000 km) 

180,5 
421,6 
670,8 

1 070 
1 882 

11 470 
11 850 
11 800 
21 200 
22 600 
2З 500 
23 700 

185,4 
2З7,9 
294,5 
З77,2 
526,7 

1 221 
1479,3. 

. З 5~~>4 . .. 

12:945,5 

relativna 
daljina 

1 
2,З4 
3,72 
5;93 

40,43 

63,55 } 
65,65 64,86 
65,37 

117,45 } 125,21 126,04 
ЈЗО,Ј9 
131,30 

1 
1,28 
1,59 
2,0З 
2,84 
- ~=· 

6,59} 7,29 
7,~~ 

]9,19 

69,8~-

1 . ' . 
1;47 

. 2'()5 · 
з:зi 

. . 4;50 

rn 

1 
2, 37 
З,60 

. 5,95 
]0,40 
18,85 
З4,92 

65,45 

123,46 

1 
1,30 
1,55 
1,99 
2,81 
4,29 · 

6,99 

11,90 . 
20,84 
37,12 
.66,73 

1 
Ј;5Ј 
2,01_ 
з 

•4,96 

greska (%) 
kod T-Bniza 

2,6 
2,8 

5,З 
о~о 
0,0 . 
4,4 
2,4 

28,5 
95,7 

gre§ka (%) 

1,3 
З,2 
0,3 
0,3 

~,3 } 0,9 
0,1 

5,1 ј 1,4 2 
5,2 . 
6 

1,6 
2,5 
2 
1,1 

6,1 } 4,1 
12,4 . 

8,5 

4,4. 

. 2,7 
2 

11 
10,2 
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Nakon izv1oscne analize dolazimo do slijedecЉ nizova: 

1) SUNCEV SISTEM Tn = 1 + 0,8 · 1,97"-1 (4) 

2) JUPITEROV SISTEM т" = 1 + 1,37 о 1,9п-1 (5) 

3) SATURNOV SISTEM т .. = 1 + 0,3 о 1,82"-1 (6) 

4) URANOV SISTEM Tn = 1 + 0,51 о J,98n-J (7) 
(п=- оо,1,2,3,4о .. . ) 

lz ТаЬеlе I i Tabele П vidi se kakvo је podudaranje stvarnih udaljenoнi satelita (planeta) 
sa udaljenostima doЬijcnim pomo<:u ovih nizova. Formule (4), (S), (6), (7) prikazane su i grafi&i 
u lineamo-logaritamskom mjerilu (Grafikon 1). Prave udaljenosti satelita le~e prakti~ki na pri-
padnim regresionim pravcima. . . ·· 

.... 
1 

s.. 

~· _, : 

.. 

.GRAF\KON 1 

IO~~----~----~----L---~--~-~-~--~-~-~--~-. 
1 1 3 ~ 5 • ? ' ю 

n. 
Ako Ьi se Т -В niz jos i mogao smatrati slu~jnom igrom brojeva, nailazak na isti tip za

visnosti kod raznih sistema svakako ukazuje na nekU zakonomjernost, sto se kona~o vidi i iz 
vrijednosti koeficijenata korelacije. 

Koeficijent korelacije govori nат kakva stu.tistifka veza postoji izmedu dviJu veli~ina. Ро 
apsolutnoj vrijednostl on је manji od jedan i llto је bli~ jedinici kdeino da је stohastifka veza 
izmedu promatranih veli~ina ~vrsca. U slu~aju da је jednak jedan veza izmedu promatranih ve
li~ina је strogo zakonomjerna, dakle funkcionalna. Koeficijenti korelacije nallih nizova dovoljno 
su veliki (pogledati tabele 1 i П) da blsmo sa znatnom uvjereno§Cu tvrdili kako smo nai§li na 
funkcionalnu ovisnost, 'tim prije sto је iz statistike poznato da su koeficijenti korelacije mjerenih 
veli~ina, opterecenih pogreskama mjerenja (а to su u na!em slu~ju grdke uednje daljine satelita 
od planeta), uvijek manji od koeficijenata korelacije "toauh veli~ina". Ako postoji stohastifka 
veza izmedu rezultata mjerenja, to је ona ~mea za veli&e па koje se ta mjerenja odnose. 

Pogledamo li gravitacione potencijale (V "" ,R-1) dolazimo do zakljul.ka da se i ova fizi_~ 
kalna veli~ina, na polobjima pojedinih satelita, mo~e prikazati kao funkcija prirodnog broja n. 
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n= - оо, 1, 2_, З, 4 о о. (8) 

Dvije su, prema tome, osnovne relacije - za udaljenost (3) i za gravitacioni potencijal (8). 
Slu~eCi se pomovima Kvantne mehanike, mogli Ьismo reCi kako su udaljenosti satelita od 

centralnog tijela i gravitacioni potencijali kvantizirani. Kako to, kad znamo da se u gravitacionom 
djelovanju (Ьarem u dimenzijama о kojima mi govorimo) ne ispoljavaju kvantni efektir Kona~o, 
velika је raznolikost u srednjim udaljenostima (i ukupnim energijama) planeta, satelita, planetoida 
i kometa od centralnog tijela. Vidi se, na kraju krajeva, da se ni svi planeti i sateliti ne uklapaju 
u odgovarajuce nizove koji su za njih izvedeni. Kako onda objasniti formule (3) i (8)? 

Pogledajmo koje su osnovne karakteristike sistema koje razmatramo. SYe su to sistemi 
koji se sastoje od jednog centralnog tijela i mno!tva trabanata. Radi se, dakle, о sistemu mnogo 
tijela. Mada gravitaciono djelovanje izmedu dva tijela nije kvantizirano, prinudeni smo pretpo
staviti da се sistem mnogo _!ijela, prepuiten dovoljno dugo medusobnoj gravitacionoj interakciji, 
nastojati zauzeti stabilno stanje, odnosno stanje minimalne energijeo Tom stanju odgovara samo 
ograni~eni broj putanja dan Т -В i ostalim odgovarajuCim nizovima. 

А ito sa satelitima i planetama ~ije srednje udaljenosti se ne uklapaju u te nizove? Moumo 
smatrati da njihove putanje nisu stabilne, bilo da su poremeeene шlijed nekog utjecaja ili su ta 
tijela tek relativno nedavno ullla u sastav centralnog tijela te im se putanje јо§ nisu u8pjele sta
bilizirati. Prema tome, Neptun i Pluton npr. imaju orbltu koja nije konaw - staЬilna (moMa 
zbog utjecaja transplutonske planete?). Ne treba zanemariti ni utjecaj negravitacionih efekata 
npro efekt Poynting-RoЬertsona i drugi efelcti nastaJi interakcijom svjetlosti i materije), koji, 

(ako vrlo mali, mogu na dugi rok znatno izmijeniti putanje sitnih tijela Sun~eYog sistema (malih 
isatelita i asteroida, kometa, meteoroida •• • ) • 

· Prema tome, ,,kvantiziranost" srednjih udaljenosti traЬanata i gravitacionih potencijala 
nije inherenfuo svojstvo gravitacije, vec proizlazi iz gravitacione interakcije sistenie mnogo tijela. 
Formule (З) i (8), а napose broj~e vrijednosti konstanti А i В, trebale Ы se doblti kao rezultat 
teorijskog razmatranja proЬlema mnogo tijela (pomenuti nizovi sugeriraju da је В blizak broju 2) . 

Pogledajmo pobli!e doЫjene nizove 

1) Sunlev sistem 

Ovo је, шtvari, ekvivalent Т-В niza (dobljen razmatranjem svih planeta osim Neptuna 
i Plutona), koji sa ve<:om t~o!eu prikazuje srednje udaljenosti planetao 

2) Jupiterov sistem 

Prvobltno su za analizu uzeta samo 4 Galilejeva satelita i Amaltea, jer razmatranje svih 
sputnika planete nije dovodilo do шрјеhа. Osnovni uzrok ICU.o је u tome lto su se satelitima 
nastojali pripisati uzastopni prirodni brojevi i lto nije izvrleno grupiranje veoma bliskih satelita, 
te se onda cijeloj grupi pridjelio isti broj (Ьоlје r~o srednjoj udaljenoeti grupe). Medutim, 
analizom srednjih udaljenosti ovih pet pratilaca doilo se do formule vrlo bliske kasnije dobljenoj 
za sve satelite, za koju se pokazalo da veoma dobro prikazuje daljine i ostalih pratilaca, ako se 
prihvati da mogu postojati i praznine u nizu, odnosno vrlo bliski sateliti Пnati isti n. 

Kod porodice Jupiterovih satelita lako su uocljive dvije grupe: bliski i daleki sateliti iz
medu kojih postoji izrazita praznina, kojoj u na§em nizu svejedno odgovaraju brojevi n == S i 
n= 6. Otkrice novih satelita Jupitera moglo Ы se ocekivati na daljinama od oko 3,5 · 106 km 
(n = S) i 6,5 • 1 Q8 km (п = 6). 

Za n= 7, i n= 8 imamo vidnu koncentraciju dalekih Jupiterovih satelita (ТаЬеlа 11 i 
Graf~on 1), dok za n = 9 doЬivamo daljinu koja је na granici sfere djelovenja Jupitera, i ovdje 
ne Ьi trebalo Ьiti satelita ili се oni imati jako nestabilnu putanju. 

Mo!emo smatrati da su bliski pratioci Jupitera genetski povezani sa njim, dok daleka grupa 
predstavlja, ustvari, zaroЬljene asteroide (u prilog' tome govore njihove dimenzije i mase). 

3) SatuТ110fJ sistem 

Relativno velika P<>grёn.a u opisivanju daljine Hyperiona mogla Ы se o1Jjasniti gravita-
cionim djelovanjem masivnog i bliskog TitaniL. · · · 

Eventualni novi sateliti nalazili Ы sc па daljinama od oko 8 • 1 ()& km (n = S), 2,2 · 106 km 
(n= 7) i 6,9 · 10• km (п = 9). Za n= 11 <~ 22,4 • 10• (km)) mo~da Ьi se i mogao naci satelit, 
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znamo li da је sfera djelovanja Saturna, zbog njego\·e Уесе daljine od Sunca, prostranija nego kod 
Jupitera, а kod potonjeg 11ailazimo na pratioce otprilike na ovoj udaljenosti. 

OrЬita sa n= IZ suvise је Ьliza irartici sfёre djёiovanja da Ьismo OYdje o~eki\,ali staЬil-
niji satelit. · · 

4) Ut·a111rџ siste1n 

Koeficijent korelacije је za ovaj sistem najmanji, sto dakako utje~e i na poireske aproksi
macije. Ne}:)(:iznati satelit mogao Ьi se nalaziti na 1,15 · 100 km (n= 5) od planete, medutim malo 
је vjerojatan. zbog velike daljine Urana od asterdidnog pojasa; ali se mogao desiti zahvat komete, 
naro~ito iz Uranove porodice kometa. · · · 

Zavrine primjedbe 

. 1) Relacija (З) ne omogueava nam da · o.dredimo po\ouj orЬitц k~j_e su blize centralnom 
tije\u od referentne orЬite r 00 = 1. · · .. . . 

Prema tome, objekti-Ъlize Suncu od Merkura, Jupiteru blizi od Amaltee, S_aturnu od Mi
masa_ i Uranu od Мirande nisu obuhvaceni nasim _nizoviina. То riaraVIio ne ide u prilog univer
zalnosti navedene relacije, jer zasto npr. ne. Ьi postojale stabilne orЬite · unutar one:koju smo pro
izvoljno odabrali kao ishodisnu? Znamo, na kraju krajeva, da је Jupiterov X1V mjesec blize ovom 
od ,Anialtee, а automatske sonde Voyager I i П otkrile su ~itav niz ,.Saturnovih r.atelita unutar 
Mirandine putanje (i Janus је unutar nje). ·' . · 

. Teorija mnogo tijela vjerojatno Ьi na prirodan nаШ dala udaljenost koju moramo smatrati 
refe~entџom (nazovimo .је -fundamentalџom daljinom) i koja se uopce ne mora podudarati sa nasim 
referentnim daljinama. Npr., ako Ьi se fundamentalna daljina nalazila. na samoj Roche-ovoj gra~ 
nici R, = 2,46 Rp1 (ррl/р,)11З onda_ ionэko zbog plim_skih sila _ sredisnjeg tijela .ne Ьi mogle posto~ 
jati orЬite unutar referentne, ра Ьi time nas proЬlem otpao. Medutim, koju Roche-ovu granicu 
uzeti? Nвime, ova velitina osim о gustoci centra privla~enja (pPL), ovisi i о gu~toci satelita (р ,), 
te је za svaki satelit drugaЩa. Pretpostavimo da smo stavili Р• = PPL· Kako se ·:u .tom s\u~!lju · 
odnose dimenzije na5ih ishodisnih orblta prema Roche-ovoj granici? 

SISTEM 

JUP1TER 
SATURN 

.URAN 

Tabela III 

R, 
(р. = PPL) Rr (km) 

2,46-.Rpl 
2,46Rpl . 

2A6Rpl 

174 290 
147 600 ·. · . . 
60 270 

Roo 

2,55 R11 , 

2,65 Rpt 
2 x .2;66R111 

1z Tabeie III vidljiYo је da se polouj( тeferent:Ш.h_ orЬita u Jupiterovom i Saturnovom 
sistemu "zaista na:Iaze blizu ·Roche-ove granice;-а kod Urana је Мiranda oko dYa puta dЭlje. Iz
vrsimo li ana\izu za · Uranov sistem; ·uzevsi kao po~etnu, orЬitu fiktivnog · satelita koji se · nalazi 
na · -samoj Roche-ovoj gtanici (za ~. = ~-PL), povecava se koeficijent korelacije (na 0,99606), а 
i kod Jupiterovog sistema imamo poboljsanje, odabere li se umjesto Amalteilie putanje zamisljena 
putanja na daljini od 2,46 Rp1 (р = 0,99992)1: sto kod Saturna nije slu~aj. 

Medutih1, da Ьi formula dobro opisivala stvamu · situaёiju, niora se uzeti po~etna оrЪЉ1 
manjeg polumjera od 2,46 R, jer i kod Jupitera i · Saturna unutar ove granice posteje· sateliti. 
Bitno pitanje је, premц tome, );o\ika је ova udaljenost. U- svakott~, slut:aju, vjerojatno је fundamen
ta\ne daljina nц .neki na6p.: povezana . sa Rc;x:he-ov:qm -,granic;:om. 

II) Nelagodu moze izazvati ~injenica da prvi Ban niza (З) doЬivamo za n = - оо (to~
nije za n-+ - ro), а iduce ~lanove tek za n = 1, 2, З, 4 .•. 

. Ne sugerira li nат to, mozda, da za n moramo uzeti i О, :--1,-2, -З ... ? S obzirom 
da se radi " о empmjskiffi fcirmulama, zasad nemamo ni jedan ~teorijski raziog protiv. u p~ilog ove 
pretpostavke mogao Ьi, medutim, govoriti орШ&i materijal. Kod Jupitera npr. za ·Ji =-.-:::.... 2 
doЬiva se т-2 = 1,20, §to se dobro p(Jdudara sa poloujem ·xv satelita (r = Ј ,23). Zasad је to 
sve; Ш gotovo .sve. · ' 
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'· . Po~Iedajm?, nai~e~; kakve'jci~ j:юsljcdi~~ i,zaziya ~ogucn~~~ da 11 poprim~ i negati~ne ~lje~'e 
vщednostJ. Izlaz1 da Jzmedli ТЈ = (1 +А) 1 r_ 00 = 1 J:OStOJl JOS \Jesk~naeno mnogo stabЦnih 
orblta, koje su to Ьli!e jedna dtugoj sto је n manji (ovo se zorno \•idi ·na· Grafikonu П, gdje је 
prikazana funkcija ,.,. za sve cjelobrojne vrijednosti arguп:enta n). Prema tome, stabllne orЬite 
gomilaja -se oko ·n ·= ~ --ro ;· t}. ·ekQ' fundamentalne· daljine·. Ne-··govori ·\i: ovo gomilanje · staЬilnih 
orЬita oko fundamentalne· orЬite. аа 'Plan~e imaju - ~endenciju ka stvaranju Prstenova (jer od ёеgа 
li su oni gradeni; ako ne od ogtoinnog broja sittelita' .=....:-·gromada kilmenja i leda· .._ koji kruze ро 
med.usobno bliskim "putanjama) ? .. Ј. pritom. nije .. nu!ml . pr.etpostaviti · nikakav katasttofalan proces 
(raspad satelita pod djelovanjem plimskih si\a), vec Ьi prstenovi ЬЩ prirodna posljediea gomi
lanja mnoiitva objekata na medusobno Ьliskim staЬilnim putanjama, а sve Ьi ovo proiz~azilo· iz 
teorije mnogo tijela. 

1 ovdje se pokцzuje k~o ·ostrovtю -·da ~se · rta ЪЈlо ko)i niiёin" odredi veliёina fundamentalne 
daljine koja Ьi se, kad Ьi se radilo samo о gravita.cionom dje.ovanju, morala prema nasoj hipotezi 
podudarati sa unutarnjom granicom prstenova. Sve· ovo odnosilo Ьi se na krupnija tijela koja su 
podvrgnuta samo gravitaclonoj interakciji." ·Negtavitacioni ·-cifekti poput ranije ;navedenih, kao i 
dje\ovanje magnetosfere planete i elektri~nih ро\ја (narocito na sitne naЬijene ёestice), vjerojatno 
imaju veliku, ako ne i najvaZniju, u\ogu u formiranju fine strukture prstenova i izazivaju odstu-
pan!a od gore re~enog._ ... . _ 

· .. Najiюvija otkriea pokiшiju nim с::-а; t[·п-, t~.i~a:, ti~Шt\c :п !.;u J\pitcr . Uн.n. 

Smije li se iz toga zЗklju~iti da је postojanje planetarnih prstenoYa -prije pravilo no izu
zetak? 1 nije li .dezintegracija satelita ipak ·premalo vjerojatan dogadaj · da -objasni nastanak naj- , 
manje tri .prstena_:(ima li ih i ~eptun?) u istom p\anetarnom sistemu? ' · · 

.. _-': -AI.i. ~iiJ.щ , 9~11: Met1ru.r, . У~ц<:rа;: .-zeinJj.a-, · л{:.i1·$. i :~~iei:oi:lfll<l :. Р\Щ(Щ·: n.еща.јц .prstenove? 
Prv:щ; ·Qnl: iФаЈ:џ prc:J'Ii:tlu .l'l\$.11 ~II :..Pi--·.p~~ftl\j:.»-edi~t.a·: ok{фljaџjtJ 1.nnoAtv;1 Pt,jekat~k p.rugo; kon:, : 
centracija "malih" tijela u ·_okolini :velikili.pJai~taje mn-ogo-,,eca 11egQ li kod planeta·zemljine:grupe · 

1 
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PLANET 

JUPITER 
SATURN 
URAN 

Tabela IV 

RADIJUS PRSTENA 
km u radijusirna planeta 

128 000 
72 600 < R < 168 000 

44500 

1,81 
1,21 < R < 2,80 

1,82 

(asteroidni pojas је u "susjedstvu" Jupitera osirn toga poznato је da se afeli mnogih kometa go
milaju oko velikih planeta - .kometi porodica Jupitera, Saturna, Urana i Neptuna), а upravo 
ona predstavljaju gradevinski materijal od kojeg se formiraju prstenovi. 

Zaklju&k 

Bez obzira na moguce interpretacije, nizovi koji opisuju udaljenosti trabanata od centra 
gravitacionog privlacenja nesuпinjivo postoje i predstavljaju odra7 nelre opCenite zakonitosti u 
vladanju sistema mnogo tijela podvrgnutih samo gravitacionoj interakciji. Ne jedanput t:Ш smo 
svjedoci da su empirijski zakc:ini posltdili za Љrmuliranje opCih fizikalnih principa, iz kojih su 
onda proizaSli kao ntdna posljedica (mo!da najpoznatiji primjeri su odnos empirijski dobljenih 
Keplerovih zakona i zakona gravitacije, kao i zakoni spekttalnih serija . vodika). Nisu li opisani 
nizovi kljuc za drugaciji pristup proЫemu mnogo tijela, kojeg se rje§enje, kao lto. је poznato, 
u opcem obliku ne mo!e naCi? . 

Bilo kako bilo, kosmogonijske teorije koje opisuju postanak Suncevog sistema i sistema 
planetarnih pratilaca moraju dati obja§njenje navedenih nizovL. 
Primljeno aprila 1983. · 

ON ТНЕ ORDERING OF SECONDARY BODIES IN ТНЕ SOLAR SYSTEM 

This paper di'cJcUISSes laws of arder.i·ng of planets, planetary satelites and 
riщ~s. an.d prop.>Se poss'iЬle modifications of the ntius-Вode law. 

The ·planetary Jr:ings occur as staЬle I'Jtates for negative values of the ex-
ponent in Titius-Вode's law. · 

ПРИЛОЗИ НАСТАВИ АСТРОНОМИЈВ 1 

UDC 521.% 

SOPSТVВNO КRВТАN)В ZVВZDA 

Steoica Bates 
student astrofizike Prirodno-matematiCkog fakulteta u Вeogradu 

1. UVOD 

Zvezde nisu nepokretna tela. One se lcreCu kroz prostor, !ito izaziva promenu njihovog 
polohja na neЬeskoj sferi. Ovu promenu polohja, izraienu u luCnim sekundama za godinu dana, 
nazivamo sopstvenim kretanjem zvezde i obelehvamo је gr&im slovom !Ј.· 

Sopstveno kretanje zvezda otltrio је (1718) Edmund Halej (1656-1742). On је uporedio 
polohje zvezda, izmerene u njegovo dоЬа, sa polohjirna istih, koje su izmerШ Tiho Brahe 
(1546-1601) i 2000 godina ranije grCki astronomi. UoCio је primetnu promenu polobja, od 
vremena Ptolemejevog kataloga, kod Prociona i Siriusa (- 0°,5) i Arkturusa (-1°), dok је za 
Sirius utvrdio prirnetno pomeranje (.- 2~) i .u poredenju s• merenjitna Tiha Btahea ~rry, 1961). 
Halej је ovu ptomenu polofaja pronim.aCio sopirveniin kretanjem zvezda, uvidevii da drugi efekti 
ne mogu dovesti do ovolike promenc polofaja (P.arelaksa; precesija, itd.). 

;-r-· 
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Do danas је izmereno sopstveno kretanje za preko 300 000 zvezda. Najvece sopstv.eno 

kretanje ima tzv. Вarnardova zvezda, jedna slaba zvezda u sazveidu Ophiuchus. VeC:ina zvezda 
ima f>Opstveno kretanje manje od 0",1. Tako, na primer, olrc 4000 zvezda ima sopstveno kretanje 
veC:e od 0",5, а od tog broja, !Vф 330 zvezda irna sop~tveno l-retanje veee od 1" (Kulikovskij, 
1978). U taЫici I &u dati podaci za neke zvezde. sa najveCim sopstvtnim kretanjt.m. Iz tih po
datal-a vidimo sa kolikim је te!ikoeama skoptano Jii(!tenje sopstvenog kretanja, s obzirom na veoma 
male vrednosti sopstvenih kretanja, eak i kod .~yih Z\'ezda.1) 

· 5VNCE 
ф 

:·, ·• Tablica I 
Zvezde sa najveeirn sopstvenim kret8I'Jjem. 
U prve dve kolone su date prividna veli~ina 
(Vizualna) i spektialna ldaя. U treeoj је 
sopst;yeno kretanje, dok је u zadnjirn dvema 
paralaksa i daljina u svetlosnim godinama 
(Allen, 1976; Sevarlic i Brkic, 1981). 

Zvezda mv 

Вarnard 9,54 
Кaptajn 8,81 
Gr 1830 6,:50 
Lac 9352 7~30 
Cord 
3241б 8,63 

Sp 

MS Vq10",31q0",545 
мо v 8,81 0,262 
G5 V 7,03 0,107 
М2 V 6,90 0,279 

d 

6,0 
12,4 
30,5 
11,7 

Sl. Ј. Sopstwtю · kretanje i njegove kolnpotшlte. 

· R~s 619 12,60 
61 Cyg А 5,22 
61 Cyg в 6,03 

М4 V 
M6V 

· К5 V 
К7 V 

6,09 0,225 
5,40 0,154 
5,21 0,294 
5,21 0,294 

14,7 
21,2 
10,9 
10,9 

Dakle, .kao lto vidimo iz tablice, zvezde sa najveCini sopstvenim kfetanjem su slabe zvezde 
poznih spektralnih klasa. 

2. KOMPONENТE SOPSТVENOG KRETANJA 
Polobj ~ezde na nebeskoj sferi је, kao sto znamo, odreden rektascenzijom rx i deklina

cijom 8. Stoga је prirodno da iz merenja koordinata u raznirn trenucima doЬijamo sopstveno kr<: 
tanje u rektascenziji IL<~ (proщena rektascenzije usled sopstvenog kretanja) 1 sops~eno ~etanJe 
u deklinaciji (.L8 (promena deklinacije usled sopstvшog kretanja). Da Ьismo nasli vezu 1zmedu 
ovih komponenti i ukupnog sopstvenog krctanja,. razmotrimo sliku 1. Neka se zvezda u гekom 
trenutku nalazila . u . taCki Х, а u nekom narednom u taCki У. · 
Sa slike vidimo da је sopstveno kretan)e u rektascenziji 

sopstvшo kretanje u deklinaciji 

а ukup110 ~opstveno krctanje 

~.~.сt=Ав, ·· 

!L8 = DY, 

(.L=XY. 

S druge strane, ~ша nат daje relacije 

XD = ABcot 8 
XD = !L~in 6 
YD = џ.соs 6 

gde је 6 tzv. pozicioni ugвo sopgtvenog kretanja. Ovaj ugao predftavlja ugao izmedu dekli!\acij
skog kruga i Iuka koji se meri; racwнit od seveme taCke u smeru suprotnom smeru kretan}a ka· 
zaljke na easovniku. . 

Iz gornjih relacija dobljamo 
· ~.~.otco88=џ.sin6 

r.1a = џ. ros о · 

Ј) Joil је vet."a ··t~kot-a ito ·se-·11o_p!tvena kretaпje ·ne · moie tв~no· odvojltt -м precesije (vec 
samo statisti~ki). 
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ТаЫiса П -: ._. 
Zvezde ueesnice Velike koride. 
(Astronomieeskij kaljendar - postojanaja "Cast:, .1981) 

., . .. . . ' · .. . ·! . -

Zvezda о/. 

7Љri 4h48m2C~9 · .. +06°55'08" +468 + 18 4h21 m~6~5 +ебо~·9·~2' 
'/fori_ 49 ~~.9 +08 . .?1 ?О~ + 4 - ~1 49 11,0 +09 18 22 

'fftOrf 49 52,4 +05 3?· 49 - 1 + 2 49 55,9 +05 . _35 }~ :-. ~ . , .. 

WSo:ri 
o'ori· 

?tori 

52 56;8 +О? ~ .03 .· - 1 о 

. 54 ·5?,8 ·+13·28· 34 

. 57 ~5,1 .+01 40. 3? 

-7'5:..48 

+ 1 - 2 

~Qri · · 1'3:·-ео,~- :-08'·=з.3 щ;·. + 1 ·о 
- ; ... . 

fOri 16 2~,5 -06 52: ~~:· - 15 - 5 

'l.ori 2~ 13,2 ·· -о~ ?5 ·08 . + ? + 4 

5~ 00,3 +02 24 ·03 

59 lo .• ~. +14 1о 1о 

5? ~1,6 +01 42 21 

13 16,6 -08 1~ 46. 

1? 15,5 -06 4? 43 

22 48,9 -о2 28 36 . 
·. 

rori 2ђ _47,~ . +СЈ? Ј-9 : .42 · - б- 14 24 os·~1 +06 31 50 

дori ~о ·43,7 :..ОО iв · 59 · · + 9- ; , 3о 1:2,·5 -00. 16· 23 

rori 
71'ori 

33 2б,В +09 ' 28 2б 
. ·. 
33 45,6 +09 55 О? 

+ 4. - 4 

+ 1 - б 

.?~ 12,~; -1:~ д 54 . 

:::3 lf2,1 ... io,.oo·-19-
i. Ori 34 12,6 -05 55 30 + 3 + 5 34 02,2 - 05 58 58 

eori 34 56,6 -01 13 оо · о ·о 3L;: 56 ,6 -о113 оо 

35 31,9 . +.09 1G .42 ' ... 93 -;о5 . .. 3с(ов,в . ,~-13 ~i о2 . . ..... ' • ·, 

'··· .. 

'f'ori 
бori 

3'ori 
XOri 

· 37 29·,4 -о2 3е · 48 · · о +. 4<: · · ·3? .. 29.,lj. · -а2 46~ -iб 
. ; .· 

· 1'· . • ' . ., . , • ~ 

3.9 29,8 - 01 57 17 + ., 4 , ~. · 2 39 15,9 · ~0],:-:-55 ' 33 :. · ::с;· 

~Ori 52 54,1 +20 16 22 -154 - 87 б о; ;2,0 +21 31 46 

с( Ori 53 49,1 +О? 24 1~ + 2? + ? 5 52 i5,6 +0? 18 .09 

r:ori б 01 ос,4 +09 ;.в 55 + 1'6 - 29 б оо 04,9 +10 04 03 . 

)/Ori 

tori 

fтau 

Sтau 

&1Таu 

tТau 

·с>(Таu 

'r'тa.u 

06 оs ,б +14 46 21 

10 31,1 +14 12 56 

4h18in22;1 . +15°~4 '()б '.' 

21 29,4- +17 29 06 

+ ' ··9 - 27 

+ б - 2~ 

05 3?,4 +15 09 45 

. 10 w,; +14 ;2 52. • . 

. +119- 24 ,~111~29;б +15°54'54" 

· +110 ~ - 31 15 06,1 +17 57 58 

. .• 27· 08,6 +15 54 28 +105 - 28 21. . 04,6 +16 18 44 

27 09,3 +i9.07 34 · ·+112 -.38 

34 29,1 +16 27 3? + б9 -190. 

20 4l,o. +19 40 :;о 

30 29,9 +19 12 1? 

40 44,5 +22'54 3? +108- 47 34 30.1 +23 35 21 

~таu 5.24 42,6 +28 3516 + 30 -175 5 22 58.6 +31 06 56 

~ Tau 36 091 0 +21 О? 43 + 6 - 22 35 48,2 +21 26 ~7 

,_. _ _ :, · · 

. ·-· 

1 
BIK 

.5" о( 
. . 

+3cf 

: ' .. . ~ 

r .. 

. " 
, .... . ··.··;.- .- -··- · . . ,·: ; ;· · .. : . .. . :·.--! ;. ' ··: ·!5 . . .. . : . .. · -. . ;" ' :· ... 
· Sl. ~з::iovac (h.w;, . i Bik: pre .52000 goditia (gore}' i dafids (dole). 
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d' 

fS" 

22,о llf 

~3 1 

12 s,_ ./ 

2tl,$ 1 1 lf -, 
t" z.o' ю'' i:t 

11(JD .)Ј" 60 
4~ z1"'2~0 -[ ( t1. 

<f'5o Ј5 ьо 65" 10 т!7 

Sl. 2. Grajici poloiaja Zflezde " тaznim tтenш:ima. 

~to nam, na kraju, daje Ukupl'lo sopstveno kretanje 

џ. = v џ.; coss 3 + џ.~ 
. i pozicicni ugao sopstvenog kretanja 

tg 6 
Џ« cOS 3 

џ.8 

65" 1<1 75" 

(1) 

(2) 

PoznajuCi sopstver.o kretanje zvezde, mofemo odrediti .njen pololaj u trenutku ti (r.ro~-
losti ili buducnosti) pomoeu relacija · 

IXi = IXo + l.lec (tt - .to) 

81 = 3о + Џ,в (ti - to) 

gde је (ос.,, 8о) pololaj zvezde u poёetnom trenutku t0 , а· (oct, 3t) polofaj zvezde u trenutku tt, i 
gde su to i tt izrзZeni u godinama. Na ovako izrawnate pololaje treba obraQinati i uticaj precesiie •. 

Razmotrimo, na kraju, na koji na~in сещо praktiroo izvniti merenje komjx>nenti sopstve
nog kretanjE .• Ntka smo u nekoliko -razliatih vremenskih trenutaka izmerili pololaj zvezde. Obe
lefimo te trenutke sa tt (i = 1, 2, 3, • • • , п), а polofaje zvezde koji odgovaraju tim trenucima 
sa ( «t, 8t). Zatiril. treba odstraniti uticaj precesije u odnosu na epohu to kcju, !ШО sami izabrali. 
Godisnju promenu koordinata usled op§te precesije daje nam svaki I!Stronomski godi§njak. Osim 
toga, sva ova merenja treba svesti na isti fundamentalni sistem, kako Ьismo mogli koristiti neki 
od fundamentalnih kataloga (vidi podrobnije u § 15 i § 16 u Podobed, N~terov, 1982). Najpoz
natiji fundamentalni katalozi ~u GC i fK4. lz kataloga treba uzeti polozaj zvezde («о, 8.,) za 
epohu to. - · · · 

Komponente sopstvenog kretar.ja tada mofemo naci grafiai. NacrtajmQ graf'ike, posebno 
za « i 3, za ndu zvezdu. Na apscisu nanosimo vreme posmatranja (trenutak tt). Jedan izmi§ljen 
primer је prikazan na slici 2. . · 
Та&е na graficima се se rasporedivati du! Pf!IVih linija. То је zbog toga, §to se sopstveno kre
tanje u tako ma1im vremensldm intervalima ро astronomslrim standardima i zbog velildh zvc.z~ •. 
danih daljina praktieno ne menja (Vasion,a, 1, 1977). МаЈа odstupanja javljaju se samo zbcg slU
~jnih gre§aka u merenju koordinata zvezde. lzmedu svih taaka se, zЬog toga, povuёe srednj~> 
izravnata prava, tako da zbir kvadrata odstup~Џtja avih ta~ od nje bude minimalan. То је tzv. 

. т etoda najmanjih kvadrata. lzaЬeremo li ро dve tac':!ke na svakom grafiku, mofemo naci koJ'n-
P onente sopstvenog kretanja iz relacija · 

1.1ес = (rxs...,.. «t)/(ta...,.. tt) џ.а = (3а--, 8t)/(tэ ~ ft) 

Pri ucrtavanju prave u grafilc su ipak prisutni subjektivni faktori. Dva istrafivai:!a nikad neee povuci 
iste prave. Osim toga, tdko је uvek ucrtavati ta&:e. u grafik (na .primer, ako imamo stotinak me-
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renja). Teorija najmanjih kvadrata nam daje izrazt. za raronanje tr&Zenih \'eli&a iz posmntrac
kih podataka. Ovde neeenю ulaziti u izlaganje same teorije, vec cemo dati samo krajnje izraze. 

Као prvo, treba odrediti statisti&u teiinu svakog pojedinog merenja : 

Р• = a'l(a~ 
о ' 

gde је af srednja kvadratska gr~ka pojedinog merenja, а а; srednja kvadratska grdka kataloga. 
Na primer, za katalog GC је 

Komponente sopstvenog kretanja se, zatim, dobljaju iz relacija 

gde је 

(Коgа zanima ndto vi§e о ovoj metodi neka pogleda: Durovic, 1979). 

... Na kraju, ukupno sopstveno kretanje ае ral'una prema relaciji (1), а pozicioni ugao prema 
relЭCJJl (2). 

Gre§ka ovako odredenog sopstvenog kretanja ne prelazi ± 0",005 do ± 0",006. Каdа 
se zvezda posmatra preko 1СО godina i ima pouzdane polo!aje, ova је gre§ka reda veliane ± 0",001 
(Sevarlic, Brldc, 1981). 

3. NEBESКA KORIDA 

R~o~im?, ovde, ј~ vrlo lep i interesantan primer. Utvrdimo kako su izgledala sa
zvefda Orion 1 Bik (samo DJegova glava) pre 52 000 godina i uporedimo taj oblik sa njihovim 
dana§njim oblikom. Radi toga, koristeei relacije (3), izrafunajmo polo!aje potrebnih zvezda od 
pre 52 000 godina. Preceaiju . ne treba uraQJпavati, jer smo а nd vremensld interval odabrali 
dv~truku vrednost njene periode (26 000 godina), te smo samim tim odatranili njen uticaj. Po
daci koji su nат potrebni za raQin dati su u tablici 11. U zadnje dve kolone iste tablice dati su 
i rezultati na§eg rafuna. · 

Analiziramo li date podatke iz taЬlicc, vidimo da neke zvezde imaju znatno veee sopst
veno kretanje od ostalih. Na primer, х Ori ima olro 50 puta veee aopstveno kretanje od zvezde 
71 Ori. Osim toga, veCina zvezda iz Oriona imaju veoma ma1a sopstvena kretanja. Ovo nas navodi 
~а zakljuak da osnovni oblik aazvdda Orion ostaje gotovo nepromenjen. Zvezde iz glave Bika 
unaju priblifno jednaka sopstvena kretanja, te mofemo reCi da i njen oblik ostaje gotovo nepro
menjen. То је i razumljivo, jer ~koro sve zvezde iz glave Bika (oaim « Tau) pripadaju jednom 
zvezdanom jatu-Нijadama i kreCu se kao celina. Pored toga, zvezda х Ori iz Orionova mai:!a ima 
sopstveno kretanje suprotno orijentisano od sopstvenih kretanja zvezda glave Bika, te izgleda kao 
da se kreeu u susret. · 

. _ · Da Ьismo videli kako ovo izgleda, ~acrtacemo oblik ova dva sazvdda od pre 52 000 go~ 
dina i njihov danц§nji oblik (sl. 3). Sa slikoa vidimo da se njihov izgled, zbog sopstvenog kretanja, 
mепјао tolrom vremena, tako da izgleda kao da Bilc ustremljuje avoje rogove na neЬeskog lovca 
Oriona, а ovaj mu uzvraea udarcem maa. 
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Ovakav tok се. se nastaviti i u narednih ~totinak blljada godina, ito. estiiv)jamo citaocu da 
prove.ri. Citalac trepa, prema pomenutim: rdacijama (3), da iua~a · polo~eje datih zvezda za 
52 ОСО godina i сЩ naq-ta ~Щщ novog qblika. u istoj razriu!ri:.:Тakode, ·ш u· ovom slu&!ju ne treba 
uraeunavati precesiju, zbog gore pomenutog razloga. 

Prema tome, dobili smo sliku neceske kotide (korida,-borЬa sa bikom, popularna u Spaniji 
i Latinskoj Americi). Ksda Ьi danas davali imena sazve!dima Biku Ьi o~talo njegovo imc, :~li Ьi 
Orionu sloЬodr,o -mcgli . dati i -irn,e T~r&4o.r.,. . . , . .'. . ' . . . 
. Napomenimo, јо§, sledeee. Prvo, stari Grci, koji su dali iniena ~azveidima, sigurno nisu 
znali za sopstvena kretanja i ovaj prinler је Cista sluajnost. Osim tcgs,' ovakav . tok dogadaja 6е 
se odvijati tek nekoliko stctina hiljada gcdiгa. Каkо се se polo!aji zvezda, taэled sopstvenog kre
tanja, nadaije menjati znatno је teZt: izraeunati i sa _ЩЩ~јоm t.a(!ncscu. 

Citaocu Ьi !igurno bilo veoma zailimljivo da r.izmotri i neka druga Fazvezda. Postupak 
ostaje isti. 

Ovaj rad је nastao u okviru predmeta ;,lstorija i metodika nastave astronomije., pod tUko
vodstvom Dr Jelene Мilogcadov-Turin. 

· .. . 
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,; ТНЕ PROPEЉMOT-ION OF STARS 

А discussion of elementary ideas about stellar proper mption, together with 
examples concerning>stars in Orion: and· 'taurus is ·presentё-a. : · 

ВЕСТИ ИЗ ЗЕМЉЕ 

MEDUNARODNi ASTRONOMSKI · .. Na.···raspolaganju • su blli . sledeei i n-
. :~· ; SKUP IAYC -~ 85 · strumenti: Odisej 1 (0 33 cm), dva 

· · ·. · · · Celestrona ;.... ·в (2(} 'santlmetafski Nju-
. Gd 1,: do 21. avgasta .ОО, Crnoin vr.: JnoVJ; ~eflektori). tri 11 -·: siн\timetar'-. 

hu ·:kod Idri je -odvijao se Med'iinarЏdhi . sk.a ' i'ef(ektata ~Та61щ 7,5 ·cm ref-iektor: 
omladinski skup. u : мgaмacijt Astro- · · za ipoSmatranje Sunca, vect ·t:iro] ·та::. 
nomskog drustva ..-Javornik« .iz Lju·b- njih teleslro.pa ~ drug). opti~ki i:nst·ru-
ljane. То је !pl'Yi takav skup .u . Jugo7 . mе~Щ. V~a .instrumenata је bilo 
slaviji . .Na njemu s.e · oktipilo 68 ·.uce- : . ·- .. vlasriiStvo.· ШesnikВ,; . Тu, su Ыli i l'a
snika 'iz_ 11 zemalja_; . Uce$nic~ su·. blli ··' :Cunari; .. des~t .Цра·· . PARTNER .i veci . 
srne!oteni u hotelџ ~ ... B6r«. _Zyan'~Фi јещ~·~ ·;'.,, Ь:rој ЮС ~ . speiOtiu'ma. . '· 
Ыо је ~ngle'Ski; . . :_ : -: . . . . . ' siid; ·:дeS:to · vise ~ -~adu . . grupa: 
Predavanj:З. ,!!u odЩvana u mesnoj · .,_. 

~novnoj s~li .• $va'ka, . gгupa ima}a је. - ' . .. .. 
SVIQjU . Ucionicu, _raeuдar : il -teleskO{),':if;a-:-. · -, Qr,upq ._za pr_omenjit)e 
ko ida se 1·ad odvijao bez proЬlema. 
Da.nju su odrzavana predavan]a, а IJ.O-
cu se · ~osmatralo. Vreme је ·-bil6 't)d..: .:. ' 
lieno, '' sa dve-tri. oЫ'ticne .rioci. -Pos..:.t.~ ·· 
matranja sti vrsena ·. na · proplanku<iz~ : · : 
nad hotela. 

Poщnatrane su ~aziicite kratko-peri-
. --oo.too~ · · :proцiёnlja.'ve · z'v-eZ'de: RR Lyr, 
А1 ·Di-ii,;. tJ oPh, • RZ Cas · ,.. Zvezde 'sti 
.fotogra!isa.rie, · а zati.tt\ i!m је sjaj pro
renjivan sa negativa fotometri.jski fo- ·· 
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tometroш, SSPI i vi~roelno. DoЬiveno 
је vise zanimljivth mlfn.imu-ma ·i mak: 
simuma. Na.pravljeni su i kompjuterski 
programi kojima se izra~unavaju os
novni parametl·i eltlipsnih promenlii· 
vih. 

Gтира za Sunce 

ISva:kodnevno је poЗmatrano Sunce, 
bele!en је relativni Volfov. broj i pre
cizno su crtani polo!aji: pega. Iz toga 
је izracuna.ta rotacija Sunca sa tac
n~cu od 1'/о. Sniman је suncev ~ek
tar. Napravljen је i p~ram lrojim se 
i'Zracunava faza Meseca za blio ·koji 
dan. 

Izrazen је i jedan zanimljiv ekspe
r1men:t. Мeren је тazmak izmedu go
dova na drvetu, ра је zatim uporedi
van sa gOdi~njom aktivnoiicu Sunca. 
Pokusalo se dokazati da vecem Volfo
vom broju odgovara, vесЋ prirast dr
vne mase. Ova \reza blla. је negde o
cigledna, ali је bllo i negativnih re
zultata. 

Grupli za .meteorё · 

Uglavnom је po8matran meteorski 
potok Perseida. Veci broj meteora је 
fotograftsan. Poku§aj snimanja mete
orskih spektara n.ije uspeo. Napravljen 
ie kompjuterskL program za statistic
lш obradu po&matranja. 

Grupa 'za male planete 

BeleZeri је pololaj i-odredivan је S]Q] 
malih planeta:. 'Sjaj је odredivan ,vti
zuelno i fotmnetrijski itokom. cele . noci: 
Tako је doЬiveno nekoliiko krivih · sja
ja za 'I.Ћilicite. as~roide. Iz otx)ga је_: po
kuAano prav;ljenje moqela. 

-. · ... ·. 

Gтttpa za teoтiju 

Grupa se bavila .istorijom astl·onomi
je_. Vr5ena su r.azna posmatranja na 
naCin kako su to cinili Galilei. Tiho 
Brahe .. . 

Gтира · za zvezdane sisteme 

Posmatrane su 1·azlil!ite galaltsije i 
zvezdana jata, kao i zvezde u . njima. 
Poku5ano је snimanje spektara lopta
stog jata М!З. 

Gтupa za optiku 

Analizi.rani su 1·azliciti opticki . siste
mi. · Svake veёt~ri odredivana је · griшi
cna zvezdana velicina, na Javorniku, 
ltoji је visok 1260 meta1·a, videne su 
zyezde 6. 7 veliciцe. 

Grupa za vesta~k.e sateНte· 

P05matran је i fotografisan · . vel~i 
broj ve5taёkih . satelita . . Iz posrnatra~ 
nja su zaiim odredivatie · orЬite · · s~te
lita. Za izra.Cunavanje orЬita nal!in]Emi 
Su :kompj~terski. programi. · . . , . 

Skup је u svim. pogledima . ~sp.eo .. 
Sv~ grupe su uglavЋoii'i · iSpuriile· . \)OS
tavljene · teorijske i ' prakticne zada.lke. 
Organi.zovano · је. nekoliko · drugц1'Skih 
veeeri sa Saljtvim . igrama, zaj;.im tak
mifenja u soonom tenisu i odbojci. 
Organi~ovana sti i td1 iZleta - u Po
stojinsku · jamu, LjuЬljanu i Portoroz. 
Cena Ьoravka za Jugoslovene Ьila је 
35000 di.n, а za strance 500DM. 
· Sledeci skup IAYC dd.rtaee se u Ne

inaekoj; u Bavarskoj. 

(Sa slovena&og p1·evela К. Gojkovic) 
Markii· Pust 
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- ~ ВЕСТИ ИЗ ДРУШТВА 1 

П.ЈIАКЕТА ПОКРЕТА "НАУКА 
МЛАДИМА" ЈУrОСЛАВИЈЕ 
АСТРОНОМСКОМ ДРУ.ПRВУ 

"РУЋЕР ВОШКОВИЋ" 

Покрет "Наука младима" основаа 
је 1962. r. при Народној техници. Је
дан од задатака покрета било _ је от
криваље ученика са иЗражёним 
склоностима · за природне науке t1 
љихово усмераваље и увођеље у 
научни- рад. Своје место од почетка 
у IПошрету има ЈИ астронам!ОКЗ. наука. 

Од 1964. r. о.цржавају се пор~д-. ре
публичких и савезних такмичења 
-- · последљих година практиЧнО· ·смо
тре, на . којима У~ес;твује око 300 та.:-
кмичара, укупно. : ··· · · .. . . 
Од самог почетка друШтв·о- -- ,;Ру:.; 

ђер· Бошкоl\IИћ~~ ·: учес~!Јује у . c;>pra~.., 
з<Щији · такмичења · · 'Из . . ~етрщiомiiје 
припремаљем . тестова, курсевима· . за 
такмичаре, менторским радом, као 

и Исnитним комисијама; · Пр13ИХ го
дина то чине Проф Б. ШеварлЩ, Ћ. 

Телеки, с. Саџаков~ . п. Ћурковкћ, 
А. Кубичела, Ј. Арсенијевић . . . Од 
1974. г. такмичеља воде А. тоМић и 
'М. Мијатов, а кзо . ментори и Чла
нови комисија активни -; су А. Ку

бичела, Ј. _ Арсенијевић, Ј. Милоrра

дов-Турин, И. Вmще, ·з. КНежевић, · 
Д. Ћуровић, Д. Ојi~~ић И ·. дРУГИ. 
Највећи део активноФОи је на н~
родној · оnсерваторијн; : кој~ . пружа 
помоћ свима који се · обрате, беЗ . ' о
бзира на територијалну припЗдност . ·· 
Многи од млаДИх сарадника -опсер..; .. ,; 
ваторије били;_ 'СУ победници такми- - ' ~- 
чеља из астрономије. Споменимо . Jle-·_ 
ке од љих: С. Ћорговски, М. М'ијИћ, . 

В. Челебоновић, С. Јанюов, љ. Јова- -· · 
Н'Овић, Ј. ·Загајац, С. Туфегџић, Б. _ 
БожИновић . . . док су неки · били у с~: ;: 
пеuiнији , на такмичељима из физи-·, ·;: 
ке; нпр. К. С"те~ановић, 'Р. Рађено .. "1' 
виli . . . Више радова са такмwtењ .. <t 

објављено је у "ВасИони". 

Pokret Jiauku шladiшa · 
· Jugoalavije 

dodjeljuje . 

PRIZNANJE 
.... . .. 

~l'и~~~~- · 

-· Za ~Rji radidoprlil.o8 
ioasvOju i 11118predeDJe РоЈиеtа . 
•:Nauku МJadtma.-"Sn.-1--a&... 

· . · , ; .. · , ... .. ~~~ 
:. . . . ~ · . 

-- ~ ~ : . ·,, .· 
.. . :, , ·, ·-~ .... 

·:r • .• • • .· . . . • ~ · 

·. : ~ ~:· : .. : ·. :'· . ; . . ·.~· . . -~ :·:. 
. . . .~ :· . . ... · ·~ ·.• . .. 

Приril).ем,љ~~ ]~ о~ о · 200 тестова за 
ове степене такмич~ља о.д цritoJICKOГ 
до савезног. На опсерваторији се 
чувају и МН'Оrи , успели т_а~.tМичар~~и 
радови. Друштву ,,Руђер Вошковић" 
за активност :И · допринос ·· nокрету 
"Наука младима" зато је . и додеЉена 
плакета : с;а ПовеЉом, коју је i'Iред
сеД!НИКоу lдЈРУ'ШТВа: м: Д~рИјеВИћу 
на БАВ-85 св~чано уруЧИ<t И: Савић; 
члан председнИшТва ,;Наука младИ;. 
ма" Србије, За дуrогодишњи конти-
нуазrщЈ рад у.;;nщфету ;,НаУка млa
,nJUia.t'< п.iiакете'·~ су .ЦоДељене . и м. 

. МиЈат-Ову и А. Т;омиhу; • · . .' ' · .:. ,., . ' ;..."' "" 

· .. . 
.·• {Т.А.) 

· ~~~:~ ' 
·,, 

ч;лан ·Др~·. инж. Ћорђе Иrња
•:ов из Беоrрад;Ј поклонио је нашем 

· Друштву 3оо . ~Qева хал~Јеве коме:"' · 
. W:/ Дру_~ : 1?.9-Р~~ . ..Је . ~~~ ·- ц~~ ~ ~џа 
и сам се ЗаУзео <>ко љегове израде. 
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· ЈОВАН СТУПАР ' ' · 
. . . 

Фебруара 12. 1~86. умро '· је' Јован 
Ступар, један од ·наiuих · нај-активни
јих чланова кој'и . су ' се у:кљу.iИли у 
рад ДруШтва · са подизаљем · Народне 
оliс€'рваторије~. 

Јово, како су ra звали. старији 
чланови, преузео ј.е функцију еек
ретара 1. јуна 1965. На. дУЖНОСТ је 
дoiita() по кщщурсу. · АСТрономијQм 
.:~ . није бавио ·раније, али је · асТрО,;; 
нc'>1 ilcк:ot.f радУ Друщтва Доста .до
принео .радећи на ··· адi.пщистративно:.. 
-•ехни•:щим и организационим . IiИ
·; ањш.iа. У послу · је уЖrtвао пуно' до~· 
••ерење · · првИХ ·· уnравника Народне 
опсерваторйје Пере Ђ'урковића И Ра
д!>ва.н'а ·данића, . и наравно незаоби..; 
Jiajн')r НенаДа Јанковића. Прича се 
да је професор Данцћ говорио: "С.ту:
лар је ТОЈщ1tо поштен да MQrY ' .Ца 
сnавам На оба ува кад<! је ОН на оri
серваторији". Као пенЭионеру Сту
пару је рад · престао По . силџ .. • зако
на 1.. ф(:бруара · 1973. У · Друштву је 
био ·активан Д() nре _'~ку rоДину...:.. 
био је чла.н Управног и Н~дзо_рног 
одбора. _ · · · . 
Јован (Миленко) Ступар рођен · је 

16 .. јануара 1911. у Босанском Мила
новцу, селу изнад Санскоr моСта. 
к~.:~а · је и~1ао з rоДЈЩе са браћом је 
oc•.•<to без .мајке. Нижу гимназију за- 
н;.шио је у Санском Мосту, nодофи
цирску школу у_ Вилеhи, а IV ·класу 
Интендантске · школе у - Вараждину. 

У чину потпоручника зар9()љен је 
1941. у Загребу, Из логора га· је спа
сла његова супруга ДрагиЦа. Рат је 
rtpq~eo на илегалном раду у Делни
цаi\а 11 _ ЗемУнУ, Успео је _ да Древеде 
JC.:tHY домобраиску фор~ацију у Пар
тизаriе. Вио је на Сремеком фронту. 
У.чес.нv.к је НОР-а од 1 . . септембра 
1941: .. 

Пос.'lе · рата активиран -· је у чину 
поТiiОручника. Члан КПЈ nостао · је 
1946. -го;~.ине. Активни официр био 
је до 1. сеnтембра 1963. Пензионисан 
је у ЧИllу мајора; . . 

У нonl)j iуr~славији . сЛужбовао је 
у Постојни, Требињу, С,арајеву и. 
Баља . Луци. Предавао · је предмеТе· 
Ма·.ерИјално • И фиliансијско пос~о':" 
ва~е. - . . ··· 
дс;;шаnш~ на НароднУ оцеерВЗ:то

рију С'.l'УШ\Р је .. з<tтекао доПl!'!е~--

цију ДрушТЕ<l .у доста хаотичном 

стаrьу. · Искусном младом пеНЗЈIОНе
ру био Је о:о изазов. Решио га је на 
иајоољи начиџ. Тако је испунио Да
нИћеn:t очекиВаЊа, који је као ЧЈ1ан 
конкурсне комисије дајући Ступару 
пред:пост рекао : "Ако нам интендант 
не ·сј)еди · IIocлosaљe, ни други га 
H\:ke средити"; 

Из· финансИјСКI'IХ, административ
НИХ и .цруrих евиденционих књ~а 

види ~е да их је Ступар, зналац сво
га посла, ·устројио на промишљен 
начин .. Н .даН;iШЊИ рад · у овој об
лас ш дойрим делом условљен је ље
говом Up:tЗДQM, 

CтYflap се доста заузео око мон
тИран.а Планетаријума. Прича се да 
би : увек уздахнУо када би отворив
uш кэсу у њој видео љегове још не 
распакоъане делове. Када је Плане
таријум био отворен он је на нај
одговорн!4ји начин организовао по
сете беоrрадских школа. У раду се 
доста знrажовао на о.цржаваљу ве

за са подружницама Друштва, као 
и lt:l . организоваљу дежурства сара
дника, тако да је у љегово време 
Народна ' опсерваторија имала ре
кордне посете. Нащу кулу тада је 
кра<:ИЈЈа и приЬlерна чистоhа. 

-Према младима односио се са ве-_ 
лин:ом љубављу и поштоваљем. Сви
ма he · >iам . остати у еећању љегова 
хуманос.т и · -марљивост. 

Мwюи Јели-чиh 
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.новости и 
БЕЛЕШКЕ 

РЕКОРДВИ ПРИТИСЦИ , . ; , 

При nомиљаљу nојма .. -"Васиона"'
најчешће се nомишља на огромне.. 
удаљености међу небеским телима;
али и на веома разређену материју 
која исnуљава nростор. Међутим; · У; 
унутрашљости астероида, сателита,-: 

nланета и звезда, матерИја ·се на-. 
лази под дијаметрално суnротним . ) • ...,. 
словима - · подвргнута је веоМа ве-· 
ликим вред~Јостима nриТисака, · гу~~ 
тина . и . темnература. Најrушћи, Ъiif": 
да · још · увек хиnотетичан објекат;. 
којИ · савремена физика nризнаје је 
гравитационо колаnсирала материја 
која улази у. састав црних рупа. 

Истраживаља материје nод екстре
мним условима nритисака, rустина и 

темnература nредставља област ·-те-· 
шких, али интензивних и узбудљи
вих истраживаља у физици. Нека 
исnитиваља у овом домену врше -се 

и у 11ашој земљи. 
Прошла (1985.) година остаће за

nамћена у области физике високих 
nритисака по резултату оствареном 

у Геофизичкој лабораторији СмИт
сонијанскоr института у Вашинrто
ну. Уз nомоћ дијамантске npece, у 
којој се узорак материјала nритис
ка између два дијаманта јувелир
ск.оr квалитета, остварен · је статич
ки nритисак од 2.75 МВар. 
Шта значи овај резултат? Први 

nут је остварен временски независан 
притисак три милиона nута већи од 
атмосферског. Припрема ексnеримен;.. . 
та трајала је седам година, а љеrо
во оствареље nредставља велики ко-·_ 

рак наnред у технолоrији. Са на:Уч
не тачке гледишта, овај резултат · 
отвара мн-ога нова nоља рада у фи
зици и условима сличнИм онима К'О-:. 
ји влаДају на дубини -од око 3000 
км у унутрашљости Земље. Овакав 
истраживаља могла би доnринети 
бољем разумеваљу земљотреса. Мо
ћи ће да буде ексnериментално од
ређиване једначине стаЉа мноrих е
лемената у области - nритисака у · ко
јима до сада није . било статичких 
резултата. Q овиМ, и многим друr~ 
резултатима везаним · за ,.nритисну

ту" материју, биhе речи у једном 
од наредних бројева. 

в. ч. 

НОВИ ТИП СУПЕРВОВЕ 

у току рутинског сnектроскоnсК'Ог 

прегледа једне обЈiижње галаксије, 
Алексеј Фили.nенко са Ушmерзите
та ., у . Берклију, и Валас Сарџент са 
Ka.iio;re~a . су. фебруара 1985 . . nрона-: 
шли један врло сјајан објекат у ље
}'ОМ центру. Убрзо су установили да 
се ради о суnерновој али каква још 
ника-да није·· виђена, а nојавила се 
пре • око · месец дана. ·' 
Даље ·ацсiлиЭе су nоказале да ље.: 

не карактерЈ-tС'l'Ике толико рдударају 
ОД двеју . већ nостојећИх класа . су
nерНОВИХ, да ће вероватно бит1>1 nо
требно да сё . формира и трећа кла
с:~. Она изrледа као да јој је спо
љашlьи· слој од лаких елемената "-о
љуштен" ~кривајући теже елемен
те блИЖе · језгру пре ексiiлодираља. 
Даље, и&1:о је · она била најсјајнији 
објекат ·у Галаксији, била је много 
:-iање сјајна од раније цоЗнатих су;. 
nернових и много је сnорије губила 
сјај. Суnерщ>ве . TJma I су најсјај
није, .. а сматРа се да настају када у 
у~ируђ.И бели nатуљак. масе отiiри~ 
пике као наше Сунце, nадне мате
рија ·са веће звезде пратиоца. Ова. 
лавина riовећава масу звезде узро:. 
кујући n-овећање љене темnературе 
и најзад ексnлозију. Овакве суnер
нове избацују гасове који су сложе
на мешавина лакших и · тежих еле

мената · . из звезде, а тиnично вре~е 

љеног nocмatrpaњa у друrим галак

сијама је око 100 дана, мада је · би
.1Iu Jt случајева да ју је могуће по.:. 
сматрати · и 600 дана ако се ради о 
ближој галаксији. 

Суnернове т'иnа П настају од 
миоrо ма_сищшјих Звезда, . оних 
•шја је маса већа од осам Сунчевих 
маса; ~ако звезда саrорева она nрет
вара . ·лакше ·eлeмeirre у теже ДОК 
нзјЗад ,Љено језl]>о од rвожђа више 
н~ може да издржи сопствену тежи..: 

liy и 11агло колабира док остатак 
звезде експлодира дајући онолико 
све'Ј'~ОСТИ колико - , наше Сунце да за 
милијарду rодина. . Сnектар овакв~ 
суn_ернове · одаје . присуство водоника 
који се налази у љеном -сnољаш
њем слоју, она је за трећину маље 
гзајна од тиnа 1 а губи сјај доста 
брзо и· У '. року о.ц . неколико недеља 
nостаје СЈiаба. · · 
Супернова коју . :су уочили Фили~ 

nенко 'и ·еарџент у свом спектру _nо
казује nрисуство кисеоника, натри
јума · И маrнезијума, тј. · тежих еле
мената који се налазе у унутраuпьо-
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..:'l'И ·. З!:iезд:~, и то . значи да се науч

ницимu 110 први пут: .. указује nрили-
1{а да неометано завире у уиутраш

ЊОС'l' звезде. 

Ова нова суnернова ће можда:· ра
'Сtlетлити и јеДан збУњујући феномен 
~~::: нuше rалаксије, у · сазвежђу · Ka
t.иoneja. :На~iме, · та~ <>бјекат емитује 
карактериt:тичне . радИо - сиi'нале ј _е
дне суnернове · ·· која треба · да · · је 

Ш{сnлодЈ.rрала -. 1865. Међутим, из · тог 
дuva . не;,щ · никаквих беЈiешки о . та
квом дoi·al}aj)•, мада би нормална 
суперпова . свакако била видљива. 
;Ј,u;ъе, : об~екат садрЖи ··рас {)оrат ки
t;еоникоl\1, што наводи, уколико је у 
1щтаљу супернова, да су јој спо
.rо:lШЊИ слојеви у тренутку ексnл:о
днраља uнли од тежих елемената. 
Слични објекти у друrим галаксија
ма, . ВеликоМ lViагледановом Облаку 
и NGC 4449, већ извесно време збу
љују аСТ!)ОНОМе . .. 
Пре .. дес·ет rодИна, . :Poi,Iep Шевали

је сада на УнИверзитету Вирџинији, 
iE: , поставио . .';t'eQpиjy ради fЬИ~овог 
;;~ој;цriН.азања·,. ·дЈtо · бИ ·звеЗда :некако 
оётаЛа бс~ - ' cвcil' . сnо.ЉаuuЬег . cJi.Oja од 
х:одоника . и .. хе.iiИЈ;~'ма · ripe него екс-:
нлодира;. бИЛа . бИ богата .кисеониКом, 
м,i,:iьа оД "cyriepнoвc:i : тйriа п и не та.; 
ко · сјај н;~,. :-. · , · 
-· ;како,: ствари . стоје : изr.лед-а да : :оно 
1ш·u су: .Филипенко .. и Сарџент · ОТ'
iфали ·. nодржава· ·. Шевалијеову. тео
ј,Јију и ускоро ће се ови објекти 
:~вати Суnернова 'l'Иna III. 

· Обрадовић .Марјан 

POMRACENJA PLUTONOVOG 
SАТЕЫТА . HARONA 

Plutonov mesec 'Нaron · (Charon) · ot~· 
krio · је ·. -1978. Dzerhs Kristi sa · Ameri
cke mornaricke opservatorije, uociv
'ii ispupcenje na snimcima Plutonoc 
vog diska. Na1·edni korak blo је utvr
divыije perioda rotacije satelita, na 
osnovu обеgа је ustanovljeno da се 
blti moguce posmatrati pomracenje 
Plutonovog satelita svakih 124 godi
na tolrom 5-8 godina. Prva pomrace
nja za koja se .smatral-o da се Ьiti 
vidljiva predvidena su za 1982. godi
nu. 
Ricю·d Binzel, student Teksa5kog 

univerziteta. posmatrao је prvo pouz
dano pofuracenje 1 'l .. - febi'uara 1985. :; 
godine koristeci· ieleskop od 90 cm 

Mek Donald opservatorije. Njegovo 
posmatranje potvrdi'O је svoji:ш . snim
cim-a od 20. februara 1985. godine D. 
Tolen, astronom M:a.una Кеа opserva
torije na Havajima. Zanimljivo је da 
је Biniel radio па M-ornarickoj op
servatoriji u vreme Kristijevog 'otkri
ca i da је. nedavn-o asteroid kome је 
on odredio ktivu promene sjaja do
bio ·ime 2873 Binz~l . 

Pomracenja se sastoje . od naizmeni
cnih prolazaka Harona ispred Pluto
na i okutacija Harona . planetom. Pri 
tom dolazi do proniene sjaja od 0,04 
pri'Vidne velicine u vrщnenskom Pe
riodu od dva sata. Kak-o је _period 
ol;>ilaska satelilta 6 dana i 9 . cas-ova, 
do rpr-omene sjaja dolazi svak.ih 3,2 
dana. Binze1 i · Tolen, koji su radИi 
timski -na · otkr1vanju pomra.Cenja, na
daju 1se · da 6е iz krivih promena sjaja 
odrediti precizne precni:ke · Plut-ona i 
Harona а takode i prve · mape Plu
tona, s obzirom da promene ·sjaja · ni~ 
su isfe · kada Haron· zaklarija razli
cLtЗ: ·podrocja 't)-lanete. · · · ·· · 

· Ћ'iteresatitno je· ·c:ia · Met1unai:odna as
tronomska: uriija јаЗ ·_ uvek nije ·:~;vani
cno · ptiznala {)tkt·ice· Harona, jer ne"7 
ma . ditekthe fotografije samog sateli
ta . . 

D. Mikesic 

Astтonomy, June 1985 

NAJVISA DOSTUPNA · TEМPERATU
RA 

Cesto se u knjigama i clancima po
svecenim kosmologiji · nюze proeitati 
iskaz . da је tem;peгatura materije ne
posredno posle Velike eksp.lozije Ьila 
beskonacno Velika. Pгipisivanje bes.,.. 
konacne vr.ednosti temperatiiгi, ili Ьilo 
kojoj drugoj fiziclroj velicihi, najcesce 
znaci jednu od sledece .dve cinjenice: 
Щ је vrednc1S,t id>Вte veliti·ne mnog-o ve
ca · od najvecih merljivih vrednosti, ра 
se moze ·· uslovno p~;oglasiti za besko
naciш, ш 1eorija kojom se opisuje 
ponasanje ispitivane velicine vise ne 
vaii. Usled toga, . istrazivacima se s 
pravom na:mece pitanje .odvedivanja 
najvise vrednosti temperature dO!itupne 
nekom :fizickom objektu. iPomenimo da 
:ie ovde misli na tempeгaturu tela u 
гavnotezi sa zracenjem (tzv. termo-di
namicku definlciju tempeгature), а ·ne 
na . :v1·ednosti izvedene iz analize kre-

. ' ·:tanja'' cestica . (sto . se . pгimenjuje npr. 
u fizici plazihe): .. 
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P.rvo odredivanje gornje granice 
temperature izvr~io је sovjetski fizi
ёar . An.drej Sahaгov pre dve deceni
je. Veoma kompliJkovanon1 relativis
tiёkom analizom termod.inami.Ckih o
soblll1a materije u svemi:ru koji se ~iri. 
pokazao је da temperatura svi-h tela 
mora bl:ti rrtanja od: · 
~to је priЬlizno jednako 1.39 . 1QJ1K. 
Svi simЬoli upotrehljni u gomjoj 
formuli imaju uoblcajeno zna.Cenje. 

Иalijanэki fiziёar К. Masa (С. мas
sa) ponovo је, nedavno, doblo Saha
l'ovljev rezultat. Kor.iStio је mnogo је- · 
dnootavniji metod izvodenja, i d~ao 
do rezultata analtzirajuci: energetski 
ьaa.ns sfere zadщ,og pOlupreёnika is
punjene zra~enjem crnog tela. 

tJ ёemu је · interes apisanih rezulta
ta za a..c:tro.fiiZoiku? Pored Velike eks,. 
ploz.ije, veoma visoke vrщinosti tem._ 
peratura sreeu . se i .. . pri analizama 
drugih ·astroriomskih . proЬlema, u _k.o,. 
jima s'e kao garantovarui. prihvata . va~ 
7.nost zakona. termodinamike .. Tempe;. 
ratura koju s1,1 odredШ Saharov i Ma
sa predstavПЭ. · gomju gran.icu terJ11o
dinamiёkih temperaltura, · а · vredno5ti 
vi§e od · pomenute granice izlaze · i.i 
oЬlasti vэ.Zenja ' terinodiriami'ke, i mo
gu se proglasiti za beskonaёne. 

Lett. Nuovo Ci-mento, 44, 607 (1985). 

v.c. 

GALAКSIJA UZROCN.JK PROMENE 
'POLARIТETA ZEМLJINOG 

MAGNETNOG POLJA? 

Nedavna a-n·aliza geolo!kih podata
ka о promel'la-ma pol~&ritet:a. Zemljinog 
magnetnog poLja .od strane indijskih 
nauёnika (Negi i Tiwari) pokazala је 
da te promene imaju tendenciju da se 
odigravaju se periodaina od 285,114,-64, 
47 i 34 mi1iona godina. Prvi od tih 
brojeva odgovara. periodu revolucije 
Sunca oko sredista Galalksije, drugi, 
tre6i i peti broj se dost:a. d<Љro .sl~u 

Slike па 111 stтaпi koтica: 

sa i-nterval-ima u kojima Sunce prese
ca bregoVJe t&lasa gustine. Cetvrti broj 
dosta doЬro se sla!e sa periodom os
ci·•acija Sunca iznad i ispod ravni nje
gove galaktocentri{:ne putanje. Negi i 
Tiwaтi predvidaju dtlkzr.i.ce ј~ jedne 

·periode u .promenama polariteta Zem
ljinog polja . .а to је ona od 85 miliona 
godina koja odgovaтa •'lizdtzanju i spu
stanju Sunca u odnosu na ravan Ga
l~ksije. Mozda ее Ьolji geol~ki podaci 
pokвzati post.ojanje i takve pe1·iode. 

Naёill1 na koji •Ы Galaksija uticala 
na promenou pol.ari-teta za sada nije ja
sa-n. 

Prema Scientific· American, 
maтt ·1984. 

МАРК ТВЕН И XAJJEiEBA 
. ~ОМЕТА· .. 

... 
· · : Ј'е.Цан оД највећИх хумориста св~
та. · :Марк · Твен (183~910); -рођен з е 
у години ·fli)onэ.Зa Халејеве .коме:rе 
30. · новембра 1835, две · недеље после 
њеноr riр~ласка · кроз перихеЈi; · · често 
је rоворио: "Ја сам дошао -на · свет 
са кометом и са њом ћу заједно и 
отићи" . . И заиста, писац "Авантура 
Тома Сојера" умро је поСЈЈе пролаза 
Халејеве комете кроз перихел, 21. 
априла l!Ш). rодине. 

Године живота италијанскоr ас
тронома, творца Марсових канала, 
Ћовани -Скијапарелија такође се по
клапају са rодинама два последња 
пролааа Халејеве !КОIМете. 

Међу астрономима срећницима, ко
јiИ ау lд'Ва llJY'l'a 'ПООМа'l'Ра.ЈIIИ Xaneje· 
ву Itомету налазе се Каролина Хер
шел (175о-1848), која је .юткрипа 6 
комета и Јохан Гале (1812-41!10), от
кривач Нептуна. 

Graviтa Paтiske opseтvatoiije (sa јиiпе stтапе) iz 1680. g. (gоте) izgled opseтva-
toтije danas (slika и sтediпi). Dole: opseтvatoтija и Medo?tи. 

Stika па IV stтaпi koтica: 
Kometa Benet 1969 i, sпimljena 12. apтila 1970. Pтividпa veliciпa и vтeme sпi
тапја Ьila је oko 2. Sпimio F . Воетпgеn Smitovim teleskopom ot·voтa 2 . т, ор• 
seтvatoтije ТаиtепЬитg, DDR. 

%:~с, : : 
·=,* · ~ ·:· ···~1.-)~: · .. 
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ЧАСОПИС ЗА 

АСТРОНОМИЈУ 

IZNENADENJE ZV ANO BALLEY 1982 1 

Mitan VuletiC 

Narodna opservatorija, Beograd 

ГОДИНА XXXIV 
1986 Б Р О Ј з 

БЕОГРАД 

Vekovima posmatrana, u ovom prolazu sa posebnim nestrpljenjem ol!ekiv~
na, Halejeva kometa је sada daleko od Zemlje. Napet1, veoma dramat1C!ni C!asovi 
prikupljanja i Ьele~enja podataka koji su pristizali sa male flotile upucene kometi 
u susret, tiza ·naSI su. Brojni nauCn.ici su, uglavnom, zambl.i svoj pos-ao, mada ј_..: 
pred njima ј~ potpuno sakupljanje, analiziranje i objavljivanje svih rezultata do 
kojih se do§lo najnovijim istra~ivanjem. 

Krajem 1984. godine, ka kometi su lansirane letelice Vega 1 i 2 (SSSR), 
Djoto (ESA - Evropska · svemirska agencija), Suisei i Sakigake (Japan), koje su 
poslale obllje raznih podataka i fotografija. Ne samo zbog nauke i naul!nika, 
ispitivanje Halejeve komete је zna/!ajno i · zbog toga §to је ujedinilo nauC!nike iz 
raznih zemalja i · Ьlokova, koji su, ј о§ jednotn, na delu pokazali kako se preva
zilazi podeljenost u svetu. 

Moskva, Tokio i DarmAtat (SR . Nemal!ka), glavni §tabovi pojedinih miSIJa, 
bl11 su opsednuti oovinall"ima lroj.i su sa nestrpljenjem oi!ekivali naj.novije rezul
tate. Cekao ih је niz iznenadenja: 

sjo.jiщ 

str:.~.na 

jezgrn 
okrenuta Suncu 

St. 1, Skica jezgra Halejeve komete пai!injena prema snimcima koji sи dobljeni 
ротоси letetice »Giotto« sa rastojanja od priЫiino 20 hiljada kitometara. Jezgro 
је »dиgo« oko 15 km, !to је vi!e nego se ranije mistito. Tamni deo jezgra zapravo 
nije osvetz;en SиnC!evom svetlo!eu, Snimljen је zahva1jиjuCi svetloj pozadini ko.ju 

· stvara Sиnceva svetlost rasejana па cesticama pra!ine. 

St. 2. Snimak Halejeve komete koji је poslata »Vega 2.«, kada је Ьita па rasto
janju od oko 900 km. Оп је i sиgerisao . ideju da је jezgrD moida dvojno. 
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Sl. з. Ha1ejeva k~meta snimljena 9. ;anuara 1986. sa Cemb~r.z~ opservatorijc 
u Denveru (SAD). Te1eskop reflektor 40 ст, f/5,5. EkspoztCt.зa ЗOmi:n, hiper 
senziЬilizovan film Kodak 2415 • .Snimio: Edgar Everhart. 

Jezgro komete је vece nego Ato se ol!ekivalo, prvo је Ato su saznali. То је 
crni, izduzeni objekat, na pojedinim mestima obruЬljen sjajnim !Yl~a~e;rim~ ma
terije, velil!ine od oko 15Х9 km, QЬlika koji veoma podseca na k1kir1k1. N]egova 
Ьоја је apsolutno cma, jer refiektuje svega oko 5°/о svetlosti koja na njeg~ I?adn~l 
Objekti sa tako malim albedom su veoma retki. Veoma kr~tko, ро pr1st1Z~]U 
fotografija sa Vege 1, postojala su nagadanja о dvostrukom ]ezgru komete •. koja 
su, medutim, razblle najbolje fotografije sa Vege 2. Verovatno su ~otograflje sa 
Vege 1 zahvatile kometu zao§travajuci krajeve ka kameri, koja је ша/!е trebalo 
da ,.lovi .. najsjajnije detalje na povr§ini. . · · 

Osim sto је veliko 1 cmo, jezgro је i veoma toplo 1 Registrovana је tempe
ratura od oko 330 К (oko 6О•С) 1 То, naravno, znal!i da povrAiria jezgra ne mo~e 
Ьiti poktivena ledom, jer Ьi tada temperatura trebalo da bude s~oti~ak stepei?-i 
n!za. Bilo је to јоА jedno, ali ne 1 poslednje iznenadenje. Sledece ]е b1lo da izli
vima praAine i gasa dominiraju jako diskretni mlazevi. Ро postojecim modelima 
komete, oslobadanje materijala sa nje Ьi trebalo da bude ravnomerno sa cele 
povrAine jezgra. 

Rani rezultati sa letelica Vega i Djoto sugeriAu da је sastav komete slozeniji 
nego Ato se ol!ekivalo . . Na njoj је obllje vode, ugljen dioksida i azota, ali su .de
tektori otkrili i druge, teze molekule, medu njima i jednostavne ugljovod~n1ke! 
Japanska sonda Suisei је napravljena da utvrdi raspodelu neutralnog vodomka u 
komi. DoЬijeni podaci su pokazali da izliv vode sa komete nij~ stalan i da ":~
rira izmedu 25 i 60 tona u sekundi. Ро svemu sudeci, na to ut1/!e spora rotaCl]S 
jezgra. Naizmenicno Airenje i sakupljanje kome sa periodom od 52,2 casa, koje је 
zatim uol!eno, ul!vrstilo је tvrdenje da kometa rotira sa periodom od 2,2 dana, 
kako је to ranije nagoveAteno od nekih naul!nika. Prvi korak u obja§njavanju 
postojanja diskretnih mlazeva gasa i pra§ine i Airenja i skupljanja kome, Ьiсе . pra
vilno postavljanje ose rotacije kometinog jezgra. Jedna od glavnih oЬlasti istra
zivanja је Ьila_ odredivanje raspodele jona koji sti proizvedeni jonizacijom neu
tralnih molekula ultravioletnim zral!enjem sa Sunca, kao i njihova interakcija sa 
suncevim vetrom. Kako se prostiru oko komete, joni predstavljaju barijeru za 
Airenje suncevog vetra. Fizil!ciri su ol!ekivali da Ьi ta oЬlast trebalo da bude, grubo, 
pre~nika od oko 1,5 miliona kilometara. Senzori na sondama Vega i Djoto su to 
putvrc:lili. Oni su, takode, naAli da, kako se sunl!ev vetar priЬlizava kometi, to se 
usporava i linije magnetnog polja sunca, ,.usadene« u vetar, postepeno se nago
miJavaju. Kako kome.ta nema sopstveno magnetno polje, ne postoji nagЦ prelaz sa 
jednog na drugo polje, kao kod Zemlje, na primer. 

Prvi »da§ak .. Halejcve koшete, sonde su osetile . na oko 10 miliona kilome
tara, gde su kometine jone videle ,.ukrcane« u sunl!ev vetar. Тi joni poticu ve
cinom iz ogromnog kometinog haloa. Sonda Sakigake је d~tektovala · i razliti~~ 
radio talase, nastale turbulencijom plazme. Senzori na Veg1 su, takode, otk1·1ll 
mnoAtvo Airecih plazmenih talasa. 

Podaci о praAini veoma mnogo variraju od sonde do sonde, verovatno zato 
Ato sporo rotirajuce jezgro izbacuje gas i praAinu u mlazevima na nal!in koji јоА 
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nije shvacen. Detektor praAine na Vegi 1 је registrovao kratak, intenzivan signal 
samo kada је prolazilo 'blizu komete.. Letelica је proAla kroz mlaz prasine Airok 
svega 150 km. Detektori Vege 2 su registrovali dva do tri puta manje praAine. 

Djoto је, takode, . susreo jedan mlaz, mada је pra§ine ЬilQ 10 puta manje 
nego sto su naucnici oeekivali. On је Ьiо bombardovan sa ukupno svega 0,2 grama 
pra!iine pri prolasku kroz kc:>mu. Iznenadujuce је Ыlо da neke od /!estica imaju 
masu od samo 10-11 grama. Sjajnije su sto do hiljadu puta od ol!ekivanja i tal!no 
su na granici sposobnosti detekcije insttumenata. 

Da li је to poslednje iznenadenje koje nam је Halejeva kometa priredila? 
Odgovor na to pitanje cemo, verovatno, saznati u oktobru kada budu skupljeni 
svi rczultati. ViAe od dve hiljade godina је trebalo da prode od prve Ьele§ke о 
pojavi komete do tog dana. Naul!nici Airom sveta mogu Ьiti zadovoljni obavlje
nim poslom. Veoma skoro, komete се . prestati da budu nepoznanice. 

Letilice Vega 1 i 2, Djoto, Suisei i Sakigake su uspe§no obavile svoje za:.. 
datke, postavljajuci naul!nicima Airom sveta, nova pitanja. 

А SURPRISE CALLED HALLEY 1982 

Halley's comet was . investigated from various space probes sent towards 
it during its . recent passage. This paper describes some of the most interesting 
resu.Jts oblained. 

UDC 524.354.4-62:524:387-62 

CYG. Х-3 : . GUSTA ZAGONEТКA 

Vladan Celebonovic 

Institut za· fiziku, Beograd 

Od pronalaska teleskopa, pol!etkom XVII veka, svi astronomi sveta imaju 
jedan zajednicki proЬlem: kako postaviti teleskope . na · Ato vi§e planinske vrhove, 
time smanjiti uticaj turbulentnih kretanja u atmosferi na kvalitet doЬijene slike, 
i sc;~.znati nove pojedinosti о nebeskim telima, i vasioni kao celini. Medutim, u 
novije vreme pojavila se i obrnuta teznja: neki od najvecih instrumenata danaA
njice nёJ.menjenih i!)trazivanju svemira nalaze se u dubokim rudnicima, pecinama 
ili pod morem (Vainberg, 1982; Conversi, 1983; Perkins, 1984, i mnogi drugi ra-
dovi). . 

. Razlog za ovЩtav, na prvi pogled potpuno nelogi/!an nal!in postavljanja in
strumenata, lezi u /!injenici da su, u poslednjih desetak. godina, otkrivene mnoge 
Ьliske . veze izmedu tzv. »zemaljske.c fizike i astrofizike. Naul!nici koji se bave 
izu/!avanjem pona§anja materije podvrgnute ekstremno visokim pritiscima, tem
peraturama i magnetnim ili gravitacionim poljima, shvatili su da im nebeska 
tela pГUZaju mogucnosti za istr&Zivanja pon&Sanja materije pod uslovima nedo
stiznim u laboratorijama. Na primer, gustina aluminijuma pri normalnom pritisku 
iznosi 2.8Х 11О8 kg m-3. Da Ы se dostigla gustina . od 6000 kg m-3, potreiЬno је 
ostvariti pritisak od 5.3 М.Ваr, §to је, u uslovima statil!kog saЬijanja materijala 
danas nedosti.Zno. Me~utim, u unutra§njosti nase planete vlada pritisak tog ·1·eda 
velicine. S druge strane, astronomima је postalo jasno da bez oЬilatog kori§ce
.nja doвtignu6a savremene fizike (ј to posebno :fizilke eleunentarnih l!estl.c.a, fi!Like 
.plazrne · i · fizike konden:юV'a.nog stanja) n~u u stanju da objasne mnoge 090bine 
nebeвki.h te1a 'i :vasione kao celi.ne. 

Podzemni instrumenti se grade u cilju eksperimentalne provere razlil!itih 
zakonitosti iz oьtasti fizike elementarnih l!estica koje imaju veliki znal!aj za 
astrofiziku. Na primer, tzv. GUТ teorije predvidaju da је. proton nestaЫlna l!e
stica, sa periodom raspada od oko 1030 godina (npr. Langacker, 1985). Vrednost 
ovog perioda је veoma vazan parametar u modernim poku§ajima opisivanja evo
lucije vasione, tako da Ы tacno utvrdivanje njegove vrednosti bilo dogadaj ~d 
kljucnog znacaja za kosmologiju i fiziku elementamih l!estica. Prema podacima 
od januara 1985, u svetu је postojalo 8 velikih podzemnih eksperimenata name
njenih traganju .~а raspadom protona. 

1 
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Pored merenja . za koja su predvideni, ovi instrumenti su u stanju da regis
truju i raznovrsne ~usputne« dogadaje. Jedna takva ~slu/!ajn~ zapaZena pojava 
izazvala је pocetkom pro§le godine buru u svetskoj naul!noj javnosti. U trenutku 
pisanja ovog teksta polemike је§ uvek traju, а konal!no re§enje se ne nazire. 

Nebesko telo koje је pokrenulo diskusije poznato је pod nazivom Cyg Х-З. 
Nalazi se u sazve~du Labud (а = 20hЗ()m; 6 = + 40°47'). Prvi put је zapaZeno 
јо§ 1962. u SSSR, prilikom ispitivanja kosmickih izvora Х zraka. Usled tada§nje 
nesavr§enosti instrumenata, polo~aj mu је utvrden tek 1967 (Giacconi i dr., 1967). 
Pored Х zraka, kasnije је ustanovljeno da ovaj objekat zral!i i na talasnim du
~nama koje odgovaraju infracrvenom i gama zracenju, kao i radio talasima. 

Utvrdeno је . da se fluks zracenja, . osim u domeriu radio talasa, menja u 
vremeriu sa periodom od 4, Зh. Ova periodil!nost је obja§njenja u okviru modela 
(Vestrand i Eichter, 1982) ро kome se Cyg Х-З sastoji iz pulsara i oЬicne zvezde, 
tnase oko 4 mase Sunca, koji se krecu oko zajednickog tezJAta sa periodom utvr
denom merenjima. Pokazano је, takode, da se posmatrane osoЬine fluksa gama 
zraka mogu objasniti kao posledica rasejanja snopova brzih elektrona u atmosferi 
zvezde. 

Cyg Х-З је stupio na *veliku pozornicu« nauke kada је, skoro istovremeno 
ali nezavisnQ, u dva velika eksperimenta namenjena traganju za raspadom pro
tona (tzv. SOUDAN i NUSEX kolaboracije) primeceno da iz pravca ovog objekta 
dolaze jaki snopovi cestica poznatih pod nazivom mioni (Battistoni i dr., 1985; 
Marshak i dr., 1985). Slicni rezultati postignuti su i ranije u eksperimentima sa 
visoko-energetskim kosmickim zracima (Samorski 1 Staтm, 198З). Као i u slucaju 
elektro-magnetnog zracenja, utvrdeno је da intenzitet mionskih snopova varira 
sa periodom od 4, 8h. 

Iz laboratorijskih istr~ivanja је poznato da su mioni naelektrisani, §to 
znaci da uprkos ,.dobroj« periodi promene intenziteta oni ne mogu poticati di
rektno sa Cyg Х-З. Naime, galaktil!ko magnetno polje delovalo Ьi Lorencovom 
silom na snopove miona i toliko ih. skrenulo sa prvoЬitnog pravca, da se sa 
Zemlje ne Ьi mogl1 uol!iti. 

OCekivalo se da poreklo posmatranih snopova treba tr~iti u sudarima ne
kih cestica (i to neutralnih) koje zraci Cyg Х-З, sa molekulima gasova u gornjoj 
atmosferi Zemlje. 

Upravo u tome i le~i proЬlem - i pored intenzivnih traganja, odgovara
juce cestice nisu mogle Ьiti nadene u skupu onih cestica koje su ,.svakodnevne« 
u fizici (Dar, Lord i Wilkes, 1986). Na primer, neutroni su morali Ьiti odbaceni 
po~to su nestabilni. Pokazano је da Ьi neutron koji Ьi, Ьеz raspada, stigao sa 
Cyg Х-З do Zemlje (udaljenost se procenjuje na 1о-12 kiloparseka) morao imati 
energiju reda velil!ine 1018 eV, iito је veoma malo verovatno. Visoko-energetski 
fotoni su odbaceni 1z slil!nih razloga. Predlo~en је cak 1 poseban naziv - cignet 
- · za misteriozne l!estice (Ваут i dr., 1985). Smatra se da је najverovatn1ji kan
didat . za obja§njenje cigneta jedna od sledeeih vrsta l!estica: 

- tzv. duplo-strani hiperon Н (Ваут i dr., 1985), 
- vezano stanje i!uona i gluina (Berezinsky i Joffe, 1985), 
- slobodni gluoni supervisokih energija (Arbuzov, 1985). 

Da lpotsetimo, gluoni i gluini igraju veoma v~nu ulogu u prenosu jakih in
terakcija, koje su odgovorne za staЬilnost atomskih jezgara. 

Grupa italijanskih istr~ivaca sa univerziteta u Мilanu, Torinu i Nacio
nalnih .la'l;loratorija iz Fraskatija, 1zral!unala је · intenzitet fluksa miona koji Ы 
trebale da indukuju cestice sa Cyg Х-З u sudarima sa molekulima gasova iz at
mosfere Zemlje. Ustanovili su, poredeCi svoje rezultate sa merenjima NUSEX i 
SOUDAN kolaboracija, da se u · eksperimentima registruje јасе zral!enje nego iito 
Ьi, · ро njihovom racunu, trebalo. Po§to su ova izracunavanja izvedena pomoeu 
standardnih zakona fizike visokih energija, uz kori!!cenje dve potpuno suprotne 
hipoteze о prirodi i!estica koje zraci Cyg Х-З, doЬijenu razliku autori t-umai!e kao 
indikaciju о postojanju nekih novih vrsta interakcija Ш novih vrsta cestica na 
ogromnim energijama koje su u pitanju (Castetlina f dr., 1985). 

Као potpunu suprotnost, barem ро pitanju porekla miona, grupa istr~fvaca 
iz Instituta za teorijsku i eksperimentalnu fiziku iz Moskve (poznatog ро prvim 
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merenjima mase neutrina) i CERN-a, objavila ј.е poi!etkom ove godine r~d po
sveeen proЬlemu porekla miona. Uspeli su da pnbli~no odrede parametre c1gneta, 
а takode su pokazali da је veoma verovatno da mioni nastaju POD ZEMLJOM. 
Ovaj zakljui!ak su izveli analizirajuci posmatrai!ke podatke о intenzitetu i !!irini 
snopova, uz poznavanje laboratorijskih podataka о njihovoj interakciji sa ma
terijom (Berezinsky, ЕШs i Ioffe, 1986). 

Moglo Ьi se ol!ekivati da се snopove miona iz pravca Cyg Х-З detektovat! 
svi postojeci instrumenti namenjeni traganju za raspadom protona. Medutim, OVEt] 
objekat је i tu priredio iznenadenje. Prema jednom od sao~ten~a na Me~una
rodnom simpozijumu о interakcijama leptona i fotona na VlSOklm energi]ama, 
odrzanom avgusta 1985. u Kjotu (Japan), tri velika eksperimenta: Kamioka (Ja
pan), Frejus (Francuska-Italija) i IBM (SAD) NE PRIMECUJU nikakve snopove 
miona iz pravca ovog objekta. 

U cemu је stvar? Svi pomenuti eksperimenti predstavljaju vrhunska do
stignuca dana§nje laboratorijske tehnike, а u njima ucestvuju veliki (i!esto i ~~
dunarodni) timovi istr~ivai!a. Moglo Ьi se predpostaviti da је negde u meren]I
ma Ш analizama napravljena sistematska gre!!ka koja sprei!ava da signal bude 
uocen, Ш, obrnuto, dovodi do pojave signala interpretiranih, а kao posledice 
mionskih snopova mada nikakvi snopovi miona realno ne postoje. Medutim, veo
ma malo је verovatno da tri nezavisne grupe naucnika naprave istu sistematsku 
greAku, koja na isti nacin utice na rezultate. Mnogo је verovatnije,- а sa tacke 
gledJAta fizicara i interesantnije, da је rec о nekom realnom procesu vezanom za 
Cyg Х-З, iJi za sredinu izmedu njega i posmatrafa na Zemlji. 

ProЬlem obja§njenja porekla posmatranih mionskih snopova iz pravca Cyg 
Х-З је za sada otvcren. U toku su analize postojeeih, i prikupljanje nov~h ~ks: 
perimentalnih podataka. Ako, Ш bolje rei!eno kada, budu puЬlikovani deflnitlVПl 
rezultati, о n:jima се Ьitl rei!i i u >+Vasioni ... 

primljeno marta 1986. 
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Cyg Х-З nastavio је da privlai!i p~nju istr~ivaca i u prvoj polovini ove 
godine <~Vasiona .. koju citate predata је u !!tampu u drugoj polovin1 juna). Po
javilo se desetak novih radova posvecenih ovom zagonetnom neЬeskom telu. Re
zultati su, kao i do sada, kontroverznt. Potpunosti radi, u nastavku navodimo 
zakljucke postignute u nekima od njih. 

Saradnici projekta Kamioka obavili su analizu podataka priki.lpljenfh u 
toku 204 dana rada njihovog detektora (Оуата, Arisaka 1 dr., 1986). Pokazali su, 
sa verovatnocom od 900fo, ad iz pravca: Cyg Х-З NE DOLAZI pojacan fluks mi
ona. Njihova merenja vrsena su u periodu 1983-84, u doba kada је faza izvora 
iznosila oko О, 75. 
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. Vecina istraZiva<!a ipak prihvata d 
ffilOna. Mec!utim, pitanje njihovog porekl~ ~t~jrav~ad olvjog objekta stizu snopovi 
posmatranje pokazuje da snopovi . е 1 а е otvoreno. Fina analiza 
poklapa sa pravcem ka izvoru лn~ona ne ·ьdolaz~. iz _pravca koji se apsolutno 
~zveden је zaklju<!ak da mioni ~asta . zom ovx deVlJaCiJa (Ramana Murthy, 1986) 
1 detektora, ~to se slaZe sa jednim ~':Ј ~~=ta u sten~a i~ec:tu pomine Zemlje 
del~ te~ta. Mec!utim, poreklo <!estica koj . d~ jk0]1ma Је Ьilo re<!i u glavnom 
dal]e n1je re~eno. Ukazano · е 1n и и pojavu miona u stenama i 
~ес~ fluks miona mogao ~~ti n~e.:f::cnost (Ochs i S~o~olsky! 1986) da Ьi po
J<tn]e fotona koje zra<!i Cyg Х 3 na h rJ!o~asta tzv. efikasnog preseka za rase
marno zra<!enje ne moze sadГZ;ti neu а on ma. Izveden је i nov dokaz da pri
izvora (Berezinski i dт., 1986). trine, p~to Ьi to zahtevalo preveliku snagu 

Pomenimo, na kraju da је оЬ c:t" . . 
:ra~a visokih energija (K~anas i Efzfs;:~~8~> Р1~~е porekla posmatranih gama . 
eri]\ prema kompaktnoj komponenti sis~ma: . z о :zano је da pad okolne ma

:a u :za.nje jona. U njihovim mec:tusobnim mo d е . а posluzi kao izvor energije 
~raguJuct sa gustom komponentom . su ar1ma nastaju neutroni, а . in-. 

V1Soko-energetskih gama zraka. S1Stema dovode do stvaranja posmatranih 
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CYG Х-З: А DENSE PUZZLE 

In this paper we have describ d 
observed from the direction of the g:I rtiecent work concerning muon showers 

ас с x-ray source Cyg х-з. 

UDC 524. 527 

1. UVOD 

MOLEКUu U MBDUZVEZDANOM PROSTORU (1) 

Zoran Lj. Petrovic 

Institut za fjziku, Beograd 

~<!asni gost XVII Intemacionalne konferenci" . . . 
Ј а j;85-te godi~e Ыо је poznati astrofizil!ar /~ оЬ !:::;:Nашт gasovima odrZaпe u Budiтpe§ti 
uvo .. о predavan)e, koje је јтаlо za cilj da ukde о 1 . ~belove nagrade Hannes Alfven. Svoje : f:~u Plazme, atoтsku ј тolekulsku fiziku Р~ ast::o~~a тоrа da obrati znatno vecu p&Znju 

о о а no §to ga jma u svim barovima Budiт' ео ~~ IZJavoт da је u .ltosтosu otkriveno vi§e 
~::la da. је ta konferencija odrZaпa u Beo~~~t~ ~IJe ~ат poznato da Н .ь.i se ova nejednakost 
gasa. godine, kada се. se skup najpoznatijih sve:skih ~~= ~~?Vatnbo pr~ da t? p~overiтo 
. verovatno oddan u nа§ет glavnoт d N OJI se ave fizikoт JOnlZovanog· 
~ k~тete sun/!evog sjsteтa) postoje i drugi ~~ ~ u J:sтosu (naravno isklju/!ujuCi planete 
~z -~~t тolekula . koji su. otkrjveni u тeduz d оsЈт ohola. U stvari, lista је dostigla preko 

za .?!Ј da р~ bar_ de!imi(!an odgovor na ata:ez. аn?т _pros~nstvu C'!!ibela 1)._ Ovaj tekst ima 
~?JI тolekuli posto)e, kako su nastali ј de nlZ pltan)a koJa !Il~gu biti postavl)ena, kao §to su: 
i.li zbog l!ega је neobll!no §to su oni ugop•tse tnalaze, zbog l!e~a Је Jnteresqntno njihovQ.jzu/!avanje 

3 е amo pronadenJ. · 
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Tabela Ј. 
-, 

Meduzvezdani тolekuli (Мillar ј Williams 1985, Rieu 1985) 

sa 2 аtота: На, ОН, СО, NO, СН, NS, CN, SO, CS, SiO, Са, SiS, СН+ 
sa 3 аtота: NaH+, SOa, НСО+, HaS, HCS+, НСО, HCN, OCS, НNС, НNО(?), СаН, 

НОС(?), ЊО, НzD+(?), SjCz. 
sa 4 atoma: NНэ, НаСО, HaCS, НNСО, HOCN(?), НNCS, СаН, CsO, CaN, НОСО+, 

СНа. 
sa 5 аtота: CtH, СЊNН, NНsCN, НСООН, СЊСО(?), HCaN, Sј!Ц, 
sa 6 аtота: СНзОН, СЊSН. СЊСN, NНйСНО, СzЊ. 
sa 7 аtота: СНзСОН, СНзСНО, СНаNЊ, CHzCHCN, H::&N. 
sa 8 аtота: СЊСООН, CHacaN. 
sa 9 аtота: СЊОСЊ, СЊСЊОН, СЊСНаСN, CHsC4H, HC1N. 
sa 10 atoma: -
sa 11 аtота: HCeN. 
sa 12 аtота: -
sa 13 аtота: HC11N(?). 

Varijante sa razniт izotopskiт sastavoт nisu ukljuttlle u · spisak. 

Prvj тolekulj otkriveni su јо§ 1937 godine i ЬШ su to СН ј za njim CN i ен+. Oni su 
otkriveni analizoт apsorpcionih linija u opti<!kim spektrima zvezda (Henderson, 1972, Turner, 
1973). 

Prava revolucija је nastala sa uvodenjem radio astronomije. 1951 . godine је prvi put de
tektovana <!uvena linija тolekula vodonika na talasnoj duZini 21,1 ст, аја је neuporedivo veea 
prodomost kroz тeduzvez~anu тaterjju od zral!enja u орtiВ::от delu spektra, oтoguCila precizno 
odredjvanje strukture na§e galaksjje. Sledel:i prelomni trenutak nastupjo је 1968. godine kada 
је do§lo do niza zna<!ajnih otkrjea, kao §to је emisjja тolekula sa vj§e od dva atoma, Ш otkril:e 
тeduzvezdanih тasera, te se ova godina obll!no naziva godinoт rodenja тolekulame astronomije. 
Mofda jol vaZnije od saтih konkretnih otkriea bllo је sazrevanje svesti da тolekulama astronomija 
nije samo egzotil!na oЬlast nauke, vel: тоzе da pruZi sultinskj doprinos kosmogoniji ра ј kosтo
Iogiji. I pored ogromnog uspeha radioastronomije, eksperimentalna oruda ove oЬlasti astrono
mije upotpunjena su i izu<!avanjeт ultravioletnih spektara, ali ј nizoт laboratorjjskih тetoda 
karakteristil!nih za тolekulamu spektroskopiju i hemijsku fjziku. Izu<!avanje тeduzvezdanih 
тolekula је jedan od najkarakteristi/!nijih prjтera multidisciplinarnih pristupa naul!niт prob
lemima, koji su jedno od odli~ja nauke u drugoj polovini ovoga veka. 

2. FIZICКI USLOVI U DELOVIMA MEDUZVEZDANOG PROSTORA GDE DOLAZI 
DO FORМIRANJA MOLEKULA 

Uslovj za formiranje тolekula u тeduzvezdanoт vakuum-u na§e galaksjje jzrazito su 
nepovoljni. То је pre svega zbog izuzetno таlе verovatnoce sudara dve atomske ~estice prj tako 
niskim pritiscima. Kada do toga i dode, verovatnoea opstanka eventualno formiranog тolekula 
је таlа zbog prisustva velikog broja ultravioletnih (UV) fotona ј kosmi<!kih zraka kojj imaju ve
liku energiju ра тogu lako da ga razloZe (disosuju). 

Da Ьi se spasli od "pogubnog" dejstva UV zraka тolekuli тoraju nastajati ј egzistirati 
u oЬlacima тeduzvezdanog gasa. U oЬlacima zaltitu vr§e spolja§njj slojevi ~estica gasa ј prasjne 
kojj rasejavaju UV zrake i sprel!avaju njihov prodor duЬije u oblak. Koji се тolekuli, u kojjm 
koli(!inama ј na kojj nаШ Ьiti fonnirani zavjsi od fizil!kih uslova u unutrasnjosti oЬiaka, kao sto 
su koli(!ina i vrsta l!estica pra§ine, teтperatura (energija) atoтskih restica, gustina elektro-тagnet
skog zra~enja i stepena jonjzacjje. Postoje dve vrste oЬiaka тeduzvezdanog gasa, difuzni i gusti. 

Gustina neutralnih ~estica u difuznim oblacima је таlа, obll!no oko 102-Ј()З аtота ili 
тolekula ст-з, gustina naeJektrjsanih l!estica је oko 0,2 cm-3, а teтperatura је ne§to ispod 100 К. 
Po§to navedene gustine l!estica nisu velike, UV zra~enje gotovo neometeno prodire kroz ove ob
lake, te su u njima op&Zenj samo jednostavnijj тolekuli. Ovo :iral!enje је u stanju da jonizuje ug
ljenikove аtоте kojjh u oЬiacima ima veoma тnogo, tako da jon с+ pokreee brojne heтijske 
reakcije, а takode treba prjmetiti da је opsti stepen jonizacije relativno visok. 

Jedna od Ьitnih karakterjstika gustih oblaka је prjsustvo ~estica pra!ine. Iako predstav
ljaju samo stotj deo ukupne таsе, one u koтblnacijj sa brojnim molekulima vodonika ~ine da 
su ovj оЬiасј neprozfrni, pogotovu za vjdljivu i UV radijaciju. Osoblne ovih oЬlaka znatno va-
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riraju .Ра se zato dele na: molekularne (gustine 10З-1()6 т - · 
sol~ masa) i tamne oЬlake (gustine 10а_104 . Т = cm, - 30-100. К .1 v~~e ma~e, ЈОб 
lactma )е vrlo nizak i obezbedu)·u ga kosnu'ёk.• . 10-20 К). Stepen JOniZaci)e u OVIm оЬ-. м lekul . 1 zrac1. 

о arm oЬlaci su najmasivniji objekti u galak ·· · s · · · · 
nost za pojavu gravitaciono kola · SIJI. . ~ tim u n)Ima postoji moguc-
Ko~aps dovodi do velikog :ovec:';j~ 1 n~J:ak pr?toz':ezda (vide~ ~с Nally 1972, Turner 1973): 
reg10n tefe hladi zraёenjem. Na taj na~n doi~~ t;uD se. sm~Ju)e prozraёnost te se centralni 
opsega temperatura i gustina u zoni oko cen~ poJaV~ VIsok~. tempera~~ ~ centru i sirokog 
glo~~a Ш protozvezda. Posto је kolaps proto-zvez~: ~:ona kOJI se u razliёi~ ~~а naziva 
kraJn)I rezultat је nastanak zvezde krШ .. u centru nego u spoiJaSnJim oЬlastima 
molekularnim oЬlakom iz koga је ~е d ene ~tl~oЬlakom gasa i prasine koji је opet okrufen 
u stanju su da svo'im z ё . . . . .z ~ nas а.. ovostvor.ene zvezde spektrillnog tipa О i В 
U oblastima oko pr~to zv:d:nJ~i~IZUJU dvodonik u o~olnom gasu stvarajuci tzv. HII oЬlast. 
usled poveeane temperature i ti zvez а 8~Ш:а se mz molekula, posto su uslovi za to povoljni 
се broj molekula ј njihovih vrs~s n~ ~e~utlm IZgleda da, od. mase proto-zvezde zavjsj koliki 
relativn~ manjj broj molekula (Mc~ai~/ 19;~). u atmosferama proto-zvezda vece mase .formira 
Molekuli se mogu formirati ј u atmo f, "ih 
ёestica, а gde dolazi do vrlo slofenih f~te~a .. s~~J zv~zda gde P?S~ojj dovo~jna koncentracija 
vremena oni mogu dos eti u me 0 ~JS reakCJJa (Deguch11 Goldsnuth 1985). Tokom 
cijal jonizacjje. о molekulima k ~~zvezaldam prostor, pogotovu СО ј JICN jer imaju visok poten-

011 se n aze u atmosferama planeta 1 kometa ovde neee Ьiti rеёј. 

з. НЕМIЈSКЕ REAКCIJE U MEDUZVEZDANOM PROSTORU 

. U~Iovi u meduzvezdanom prostoru se sustin k' Iiku' . .. 
u na)m~JU ruku ро dve karakteristike: maloj koncC:~~ '!-'- o_d ?.nih k_OJI vl~daju na zemJjj 
peratun). Каdа se dve atomske ёestice sudare ј formira/~ ё:~:~l nJihOVOJ maloJ energjjj (tem-

A +в ~лв·, 
(1) 

verovatnoea da do sudara dode pro or . alna . . 
Novo formiranj kompleks АБ је obl~no CJ~n оЬ Је proJZVo~u k?ncentracija molekula [А] • [ВЈ. 
o~a~~n~. zvezdjcom. Ukoliko ne uspe da ie o~o:~m t StanJ~:. (Imd а _dakle visak energije) sto је 
disoci)aCJJe: og VI ..... a ое1 се do spontanog raspada, 

. . . АБ • ~ А + В. (2) 
Ukoliko medutim pobudeni molekul · · .. . . 
socijacije · · emituJe energtJU u obliku fotona pre no sto dode do di-

A+B~AB+hv 
proces se naziva radijativna asocijaci·a. D . .. . . .. (3) 
moleku1 АБ • douvj sudar sa nekimJ trecf:n П:~~':: ~~~,.ше 1; stadnblli~dCJJe dolazi .. ukoliko pobudenj 

.. е о etl ео energtJe . 

А+В+М~АВ+М 
Verovatnoea za ovaj proces proporcionaln . . (4) 
cjjacija u sudarima tri tela, na niskim pritis~a p:=odu ko:ccentracija [А] . [ВЈ . [М] te aso
Iacima, postaje neuporedivo manje efikasna od ;..щ·а . se susr .. u ~ med~ez~ gasnim ob
!Dalu verovatnocu. Jednostavnije govorecj verova~~~ asoci~CJJe (3)? ko)a I sama jma veoma 
Је~ . drugoj_ da Ьi doslo do interakcije j~etno је mal ~е ve ёesnce nadu dovoljno blizu 
ЬIJZim nade I treea је zanemarljjva. Treba na m . а, . verova~oca da se tom prilikom u 

. Druga karakterjstjka meduzvezdano ~e~~autl ~ ёesttce А, В 1 М ne moraju Ьiti razliёjte. 
znaёJ da slobodnim atomima nisu dostup~ mno~' pшska ~~mP.e~~· odnosno energjja atoma, 
od ~!'lergije ёestica (prag za reakciju је ener "а otr rocesJ . ОЈ1 ImaJU ~v. prag za reakciju vi§j 
odv~Ja). Upravo zbog potrebe da se savlada~Ia~v ebn:a ~а bi neka hemiJS~!! reakcija mogla da se 
~esttca vrlo retko dovode do formiranja novih mol no VIso а _energetska Ьащеrа, sudarj neutralnih 
I molekularni joni. То је jos jedna od specifjёn ~ te ~IJuёnu ulogu роё~јu da jgraju atomski 

~ala efikasnost radijativne asoci'aci'e 08 
• me ~!ezdan?g m~di)a. 

navel~ !е na~ёnike da potrafe neke <Jiu, ~ m~sl?VIma kOJI vl~da)u u mtersteiarn:?m prostoru 
povrsim ёesttca praSine su u prvom trenu:ru delo~z~~s s~araщa ~ol~a. ReakCJJe atoma na 
predlog, dok ih izuzetno uspe§ni eks е . . . е I. е ао val?aJ оёаЈ.~а nego kao racjonalan 
1972~ nisu svrstali u red najverovatnifili n;:~:al ~~~~ters: Sim~CIJ~ ~'-?-а primer Мс Nally 
~~li На .formiraju tako !to atomj vodonika Ьiv~ju ad ~е ~е na)broJ~JI meduzvezdani mo-
Ima)u veliku ·§ansu da se spoje sa drugt'm ads Ь s~r ovam na povr§шu zrnaca praSine gde . 

or ovamm atomom .. Verovatnoea da се stvoreni 
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molekul jsparjti је mala, ali nije nula, а posebno raste ukoliko UV fotoni Ш kosrniёkj zraci uda
rom· "zagreju" zmce pra8jne. Jedan proЬlem koji postojj је ј da је verovatnoea da molekuli budu 
adsorbovani takode velika te na primer, za tipjёne uslove tamnog oЬlaka u sazveftpu Bika, po
lufivot molekula usled adsorpcije Ы Ыо svega .oko 100 000 godjna ( Millar ј Williams 1985.). 
Cinjenica da se molekuli mogu videti ј u oЬlacima starim na milione godina ukazuje na jedan 
od proЬlema koje astrofiziёarj moraju resiti. Uspeh asocijativnih procesa na pominama је Ьiо 
toliki da su se vee pojavile jdeje da se gotovo .kompletna hemija odigrava na taj naёin. Najnovija 
jstraиvanja ukazuju medutim da su procesj u gasnoj fazi bar isto toliko vafni ( Smith i Adams 
1979 ј 1981). . . . 

- Treca moguenost је da molekuli nastaju prilikom raspada zrnaca prasine koje su pogodili 
UV fotonj i1i ko:.Шlёki zracj . . Ova jdeja је medutim vrlo malo razvijena pored ostalog ј zato §to 
је sasiav kosmiёke prasine jos uvek nepoznat. Cetvrti mehanizam nastarika molekula, ц atmosferi 
zvezda, је vec pomenut, ali ostaje otvoreno pitanje transporta ovih ё.estica do . inie~telarnih .oЬ
laka. Takode је vec spomenuto da se u protozvezdanim maglinama tokom finalnih faza stvaranja 
zvezda odigravaju brojne hemjjske reakcije, no jsto pjtanje transporta ostaje ј u ovom sluёaju. 

{;jnj se da је dominantan ipak mehanjzam radijativne asocijacije u gasnoj fazi, kojj је kom
Ьinovan stvaranjem nekih molekula, pre svega vodonika, na povr§inama ёestica pra§ine. Ostala 
trj mehanizma stvaranja primarnih molekula jmaju ро svemu sudecj neku, ali jpak manju ulogu. 
Vrlo ёesto samo prisustvo ј koliёjne velikog broja molekula ne mogu se objasniti njjednim od 
navedenih mehanizama. То је posebno sluёaj u difuznim oЬlacima. Objasnjenje se u vecinj slu
cajeva krije u postojanju udarnih talasa koji su u stanju da u oЬlasti fronta ugreju gas do relativno 
vjsokih temperatura, а dolazi ј do znaёajne kompresjje. U takvim uslovima otvaraju se moguc
nosti za odvjjanje brojnih reakcija ј nastanak ~nogih molekula kojj ne Ьi mogli nastati u hladnom 
i razradenom gasu ( Mitchell ј Watt 1985). Tako nam merenje koncentracije ен+ molekula kojih 
oblёno jma za dva reda velicine vj§e no sto se mofe predvjdeti na osnovu standardnih proraёuna 
ukazuje na gotovo redovno stanje turbulencije u mnogim interstelarliim oblacima ( Millar i Wil-
liams 1985). · 

ТНЕ MOLECULES IN ТНЕ INТERSTELLAR MEDIUM (1) 

А review is gjven of the present-day knowledge on molecules in space. Fjrst, the condi
tions jn jnterstellar clouds are briefly outlined. 

UDC 523;64 HALLEY - 13(497:11)(091) 

СПОМЕВИ О ХАЛЕЈЕВО.Ј КОМЕТИ У СЈ-ВА 

Ненад Ћ. Јанковиh 

Народна опсерваторија, Беоrрад 

Појава Халејеве комете - којој смо сведоци - поводом је овоме ос
Е:рту на нека љена ранија приближаваља Сунцу забележена у српској ср,е
дини. Писмени подаци постоје о четири ранија виђеља ове комете: 1456, 1682, 
1835 и, разумљиво, 191(). 

Зашто нема спомена о осталим пролазима близу Земљё? Можда је 
претерано очекивати податке о Хапејевој комети из 1145~ времена када је 
велики жупан Урош 1 у скоро сталним сукобима · са византијским царем 
Манојлом II Комнином, јер је број писмених људи у Србији још мален. Али 
о комети нема података ни из 1222, када Србијом влада краљ Стефан Црво
веН'iани, и сам писац, нити из 1301, у доба пуноrа· успона под краљем Ми
путином; није забе.nежена ни појава од 1378, истина по распаду царства, али 
највећи •део !Србије и Босне још су слободни, а број учених људи мноrо 
већи. У време спедећа три пролаза, 1531, 1607 и 1759, српске земље су поро
бљене, 18 број писмених људи веома смаљен. Не може ·се претпоставити да 
последљих наведених rодина нико од Срба није посматрао па ни оценио за 
сходно да о виђељу - ако не посматраљу - комете састави макар кратки 
запис или летописачку бе.nешку. Зашто тих података нема, . као и мноrих 
д.,оуrих, питао~ се већ Јован Стерија Поmвиh у једној песми: rде су српски 
рукописи, летописи, ко их уништи? У пљачкама и паљев~mама од стране вар-
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Rарских завојевача, са истока или запада, нестале су :мноrобројне ру:кописне 
књиrе, па и целе кљиrохранилнице, '!1ако да је до новијеr доба сачуван само 
делиh кљижевне заоставштине предака. 

Халејева комета у 1456 rодини виђена је први пут 9. :маја ујутру. Наrло 
јој расте сјај, а 6. јуна види се звездаство језrро. По некима, реп и:ма ду
живу 228, а по некима само 10°, протежуhи се од ноrе Персеја до Алrола. 
После пролаза кроз перихел, 8. јуна, реп he достиhи дужину од 60' 1). 

Година 1456. била је важна за Србе. Месеца јула султан Мехмед 11 
Освајач опседа Беоrрад, али доживљава тежак пораз1), а 24. децембра умире 
деспот Ћурађ Бранковиh. Појаву ко:мете спо:менуhе, укратко, десетак лето
пиоа, не .доводећи је у везу ни са Беоrрадо:м ни са деспотом; - неки само 
наводе да је тада била кyral). ЈединО Смедеревски беседник, који саставља 
"Плач за деспото:м Ћурђе:м Бранковиhе:м" пише: 

Како да поrледа:мо небо, 
које rорко и тешко бреме 
rJpe времена показа :нам 
збоr звезда које се диме? 
О звездо rорка, 
што ово нам навести? 
Који :мач јавила јееи 
да пожње наш живот? 
Које болно извешће незнано 
од нас навести нама?') 

Више узбуне комета је изззвала у друrи:м земљама. Забринут збоr оп
саде Беоrрада, папа Каликст III анате:мише комету и Турке, наређује да се 
у свим црквама звони у подне и установљује посебну молитву "Анrелус", 
док се фраљевци труде да прикупе што више браниЈЈIЭ.ца Беоrрада - тада 
под Мађарима - и са крстом у руци предводе их у бој. Можда је и то 
помоrло да Турици буду одбијени. 

о Халејевој комети 1682. постоји само белешка бараљскоr епископа 
Јефрема Јанковиhа Тетовца (t 1717). По љему, комета се видела с вечери и 
у току ноhи. Реп јој беше сличан :метли - при rлави ужи а даље од ње · све 
ШЈФИ - а ова "метла" беше велика као дуrа. Он посматраше комету од 10. 
децембра до пред Божиh. Додаhе да је коме'l·а била на зпо Турцима, али су 
и Срби страдалиs) - вероватно :мисли на турски пораз под Бечом следеhе 
rодине. Комета је посматрана веh од 26. авrуста8) . 

Унапред са великом тачношhу најављени доЈЈIЭ.зак Халејеве ко:мете 
1835. један део Срба дочекаhе у эависној кнежевини, али ипак у бољим 
приликама. Има кљиrа посвеhених астрономији, а и доста К'QЈЈендара са не
што података о Сунцу, !Месецу, плане'l'Э.Ма. О томе да he нам се приближити 
Халејева комета пишу два календа,ра за 1835: "Зово:мо халејска Комета 
приметиhесе на востоку, у среди Авrуста биhе од Земље 40,000,00() миља; 1 
Септ: oдcrojahe ·20 мил. Миља, а 1 Окт: биhе само 6 мил: миља и ту hect! 
у својој Целој Красоти показати, и такође почети нестајати даhе до конца 
Године опет 40. мил. :миља - далеко бити. Алиhесе вратити у у среди ферф: 
1836. Г: биhе опет 25. м. :миља близу. а кад је отуд нестане неhесе вратити 
за 76. Год: т:ј: Год. 1912."1). 

Ове rодине · комета је први пут . виђена 5. Qвrуста, а средином септем
бра :моrла се посматрати и rолим оком. Изrубила се из вида новембра, када 
ј,е lбила у перихелу, па се појавила поново јануара 18З6. и била видљива: 
до кајаl). · · 

Исти календар за 1836. пише оnширније, напо:мињуhи пре свеrа да 
љено прилажеље "ста,рој :матери Земљи нашој никакве штете донела није, 
нити he ~нети", па су приче о болестима и ратовима "све саме басне и 
празне речи". То је прва репата звезда за коју је израчунато да he се вра
тити, а ,,Звездоиспитатељи наши стазу љену (he) подпуно израчунати, и 
сваку he точку љеноr између ;цруrи звезда путовања тако побележИ':'И, као 
да су с љом заједно по небу путовали". Боrуславски из Бреславе описао је 
путању комете и нашао да he се авrуста 1835. видети ујутру на источно:м небу, 
слабо, јер he бити удаљена 4D :милиона немачких :миља од нас; затим he нам 
се приближавати свакоrа дана по 3/4 :милиона :миља, да би 13. септембра 
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tlила удаљена само 20 :милиона :миља и бити све сјајнија. Крајем септембра 
биhе у Близанцима, а 1. октобра удаљена само 6 :милиона :миља, откада he 
се видети. преко · целе ноhи и бити најсј!Вјнија. Зе~и he се приближити ва]
БИШе, на З,5 :милиона; :миља, 6. октобра. Реп he се тада видети од Верени
чине Косе до Велике Медведице. Комета затим иде све блиЖе Сунцу, па he 
почетком 19З6. бити од Земље да111еко 40 милиона :миља, апи "исплестиhесе 
и:i сунчане светлоhе, и оnет he се дати видети, и почетиhе no друrи пут к 
нашој Земљи приближав.ати се тако, да he 1.-ra Марта 1836. само .25. :милиона 
миља од нас одстојати, и у јутрењем времену код [тако вазваноr созвездија] 
Гаврана и Бокала указивати се. С овоr :места удаљиВ!Вhе се она од сунца 
и од зе:мд.е наше све веh:ма и веh:ма, докле чак после 76 rодина, то јест у 
лету 1911. и 1912. опет у наше пределе недође, да нашу праунучад пооди, јер 
нае заиста више никада видети неhе, а ни ми ље"'). · 

Непозцати састављачи календара, _ па . и Димитрије Милаковиh који 
је издавач ГРЛИЦЕ, свакако су наведене , податке преузели из некиХ- стра
них књиrа, које су унапред писале 10 доЈЈIВску комете. То се односи и на Симу 
Тодоровиhа, учитеља из Земуна, који такође · бЕщежи да се 1. октобра видела 
на 'Истоку комета звана Халејева, "која је од нас удаљена 6 мил. :миља, и 
liJ. истоr :месеца би изrубљена"1О).. . · 

С обзиром да су састављачи календара бринули да· · у своја изДаља 
уврсте штива која . занимају читаоце, 114'<Џке се закључити да доста оnширан 
чланак о Халејевој кюмети (овде скрцћ.ено · приказан), којему претходи упола 
J~pahe излаrање 10 комети Енке, указује да је знатан број -тадwшьих моrуhих 
читатеља желео да нешто више сазна о овој појави, Треба подсетити да је 
до 18З5. веh дост.а људи прошло кроз .. средље школе у КарловЦИМIВ, Новом 
Са-ду, Сомбору и бео.rрадски . лицеј, па калена;цри воде рачуна и о љиховим 
наклоностима. 

Када се комета буде поново прибпижила, 1910, о љој he писати учени 
професори, а јавност he оGавеШ'l'авати . новине - примера ради: "Синоh се 
rолим оком :моrла видети Хајелева комета, која· је толико узбунила свет сво
јом појавом. Комета се види од В и по до 19 и по часова у ве<Је, када је 
Месец својом светлошhу засени. Реп ко:метин врло · је слаб и при:мећује се као 
светла пруr.а од. језrра. в:омете па у правцу. исто~"11). 

Примљено марта 1986. 
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NOTES ON ТНЕ PASSAGE OF HALLЂ:Y'S СОМЕТ IN SERBIAN 
IOSTORICAL DOCUМENТS . 

· А -review is presented ·of old observations of Halley's comet, . made in 1456, 
1682, 1835 and 1910, as described in old documents. 
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INDIREКТNO RADIO-OPAZANJE SUNCEVIB BLJ.ВSKOVA (1) 

Bruno SiЫ 

Astronomsko-astronauticko dru§tvo Zagreb 

IONOSFERSKI EFEKTI SUNCEVIH BLJESKOVA 

u vrijeme kada na Suncu dode do pojave kromosferske erupcije-Ьljeska, 
ono predstavlja sna.Zan izvor rendgenskog i ultravioletnog zracenja, te- korpusku-
larnog zracenja. _ 

uzajamno djelovanje р о ј а с а n о g suncevog elektromagnet~kog i. cesttc
nog zracenja sa Zemljinom atmosferom (ionosfer~m) dovo~i do po]ava шzа efe
kata (slika 1), pri cemu razlikujemo neposredne 1 zaka!n3ete efekte. . 

Takozvani neposredni efekti iznenadnog suncevog Ьljeska posljedtca su ~o
jacanog ЕМ zracenja koje mofemo na Zemlji direktno registrirati odgovarajuC.tm 
uredajima, а sa ka§njenjem od oko 8 minuta, koliko је potrebno ЕМ zracenju da 
stig11e do Zemlje. . . . t 'c 

Bljesak se ispoljava prvenstveno u vidu iz!lenad~og роvесаща S]a]a _ о~ ~ -
kog zracenja u На liniji, §to је dugo vremena bllo jedtnim sredstvom reg~strira-
nja suncevih Ьljeskova u astronomiji. . . 

Za vrijeme kromosferske erupcije, medutim, dolazi i do po]acanog radto
zracenja na odredenim frekvencijama, §to se manifestira u vidu ,.pljuskova« ra
diozracenja, koji se registriraju u radio-astronomskim opservatorijima, te sluze 
kao pokazatelji iznenadne pojacane aktivnosti u kromosfe~i. . . . 

Istovremeno, . poveeanje intenziteta rendgenskog 1 ultral]ubtcastog zracenзa 
koje se opa.Za za vrijeme trajanja kromosferskog Ьljeska, dov??i do porasta ~on: 
centracije elektrona u ionosferi. Ove promjene u koncentraci]l. elektron~ o~1se 1 
о visini sloja ionosfere, а nazivaju se opeenito SID (sudden юnospher1c dlstur
bances) tj. iznenadni ionosfeтski poremeca;t. Njih mozemo takoder neposredno 
registrirati, te smo na taj nacin indirektno obavje§teni о pojavi Ьljeska na Suncu. 

Pojacano korpuskularno zracenje, koje sa Sunca stize do Zemlje tek nakon 
izvjesnog vremena - ovisno о energiji i brzini izbacenih cestica, uzrokuje tkzv. 
zaka!njete efekte. . .. 

Sunceve visokoenergetske kozmicke cestice, ukoltko uspiju da se ,.probt]U« 
kroz Zemljinu atmosferu, registriraju se neutronskim monitorima na povr§ini 
zemlje ali takve pojave Ш GLE (ground level events) relativno su rijetke. Su
brelati~istii!ke cestice (u osnovi protoni) stigav§i do Zemlje, u vremenu od 80 
minuta do 6 sati dospjevaju do sjeverne i јШnе magnetske polarne o~lasti, .gib~
juci se ро spiralnim putanjama dШ silnica Zemljinog magnetsk?g pol]~, te Izazt
vaju poveeanu apsorpciju radiovalova - uslijed medudjelovaщa sa юnosferom. 
Zbog poveeanja ionizacije i apsorpcije u D sloju ionosfere, radiove~e preko. ci
tavog dekametarskog podrucja Ьivaju . tada totalno prekinute Gore optsana po]ava 
naziva se РСА (polar сар absorption) tj. apsorpcija u podruc;u potarnih kapa. 

Sporije cestice tj. oЬlaci iona i elektrona s manjim energijama, koji pristizu 
na Zemlju kroz 20 do 48 sati, uzrokuju magnetske bure (perturbacije magnetskog 
polja) i takoder dovode do slozenih promjena u ionosferi, uglavnom u Е i F sloju. 

Tako nastale promjene nazivaju se ionosferskim burama i oЬii!no su po
pracene mai!ajnim naru§avanjem strukture profila elektronske koncentracije, а u 
podrucjima s vecom geografskom §irinom (iznad 651N i S) i pojavom polan1e 
svjetlosti. 

OSNOVNI POJMOVI О SID 

Iznenadni ionosferski poremeeaji Ш SID nastaju kao rezultat utjecaja ЕМ 
zracenja (rendgenskog i ultravioletnog) suni!evih Ьljeskova na Zemljinu ionosferu. 
Promatranja SID predstavljaju jedno od osnovnih sredstava registracije suni!evih 
Ьljeskova, zajedno s optickim promatranjima u На svjetlosti i radioastronomskim 
promatranjima pridrШenih ,.pljuskova« suni!evog radiozracenja. 
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Ultraviolelno Vidljivil Rodio 

i rendgensko siljellost va10Yi 
V«im dljelom 

protoni 
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eleklrOni 

Sl. 1. Utjeca; kromosferskog Ьljeska na Zemtju i pтipadni ionosferski efekti. 

Registracija SID stoga predstavlja Ьitni dio pt·ogt·ama proucavanja Ьljes-
kova na mnogim opservatorijama. , 

Za razliku od efekata u optii!kom i radio podrui!ju, ionosferski efekti Ьlje
skova predstavljaju predmet posebnih istra.Zivanja, buduci da se oni javljaju kao 
reakcija ionosferske plazme na impulsnu ionizaciju. 

Promjena koncentracije elektrona zbog pojai!anog rendgenskog i ultraviolet
nog zrai!enja, utjece na ionosfersko rasprostiranje radio-signala u §irokom diapa
zonu frekvencija, ра се nam upravo radiovalovi poslufiti kao sredstvo izui!avanja 
mnogobrojnih ionosferskih efekata. 

Rasprostiranje valova u ionosferi ovisno је u velikoj mjeri о stupnju ioni
zacije medija i о frekvenciji valova, tako da pod utjecajem Ьljeska npr. dolazi 
do povecanja jakosti radio-signala vrlo niskih frekfencija (podrucje VNF) i nji
ma susjednih niskih frekvencija (podrucje NF) sve do otprilike 100 kНz, dok se 
intenzitet signala vШh frekvencija smanjuje. Eksperimentalne metode isti·a.Zivanja 
ionosferskih efekata suncevih Ьljeskova zasnivaju se na prijemu radio zracenja 
prirodnog porijekla npr. od olujnih pra.Znjenja (u podru<!ju SNF, VNF, NF) i 
galakti<!kih radioizvora (na VF i VVF) Ш zracenja impulsnih i kontinuira.~ih 
zemaljskih oda§iljaca (na VNF, NF, SF, VF i VVF). Zajednicki naziv ,.iznenadni 
ionosferski poremecaji« SID odnosi se na slijedece vrste efekata: 

1) SEA (sudden enhancement of atmospherics) Ш iznenadno po;a~anje at
mosferika opa.Za se na vrlo niskim frekvencijama (VNF) i niskim frekvencijama 
(NF) u podrui!ju od 20 kHz do 100 kHz. Na izvjesnim frekvencijama nШm od 
10 kHz dolazi do oslaЬljenja atmosferika Ш SDA (sudden decrease of atmosphe
t·ics). 

2) SSWF (sudden short wave fadeout) Ш iznenadno guien;e kratkih valova 
podrazumijeva iznenadno sla~ljenje jakosti polja signala radio stanica koje rade 
u impulsnom Ш kontinuiranom refimu u podrucju srednjih i kratkih radio valo
va. Prvi puta је primjeceno oko 19ЗО. godine. 

З) SCNA (sudden cosmic noise absorption) Ш iznenadna tipsorPeija kozmi~
kog !ита predstavlja iznenadno smanjenje intenziteta radio zracenja kozmickog 
porijekla, koje se opa.Za uglavnom u blizini frekvencije od 20 MHz. 
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4) SES (sudden enhancement of signals) tj. iznenadno poja~anje signala ili 
SFA (sudden field anomalies) tj. iznenadne anomalije polja - kako se jos naziva 
ova pojava, predstavljaju iznenadne proinjene jakosti signala dalekih VNF i NF 
zemaljskih radio stanica, koje nerijetko imaju slozeni karakter tj. ukljul!uju i 
poja/!anje i gusenje signala. 

5) SPA tsudden phase anomalies) tj. iznenadne promjene faze prijemnog 
signala, Ьile su prvi puta detaljno proul!ene na frekvenciji od 6 kHz koju emiti1·a 
odasilja/! u Rugby-u (Engleska) i to 1949. godine. Kasnije &е SPA promatra i na 
drugim frekvencijama. 

6) SFD (sudden frequency deviations) Ш iznenadne devijacije frekvencije 
karakteristil!ne su za radio valove koji se sire na visini vecoj od 100 km. Pomaci 
frekvencija signala visokostaЫlnog oda5iljal!a Ыli su prvi put registrirani oko 
1960. godine. Veli~ina SFD ovisi о radnoj frekvenciji i duljini trajektorije radio 
vala. 

7) SITEC (sudden increase of total electron content) ili iznenadno poveca
nje ukupnog sadrzaja elektrona javljaju se kod F sloja ionosfere pOd djelovanjem 
suncevih Ыjeskova, u vidu promjene totalnog sadrzaja elektrona, koji se moze 
izmjeriti pomocu radio valova koje neprekidno emitiraju »radio-farovi« na geo
stacionarnim satelitima. То је dakle metoda proul!avanja ionosfere pomocu sa
telita. 

Registracija SID ima ove ciljeve : 
1) ostvarivanje patrolne slШbe sunl!evih Ыjeskova 
2) proucavanje fizike ionosfere 
З) prou/!avanje pogorsanja radio-veza za vrijeme Ыjeskova. 

INDIRECT RADIO-OBSERVATION OF SOLAR BURSTS (1) 

The first part of this paper explains the physical mechanisms which lie 
behind the effects of solar radiation on the Earth's atmosphere. 

ПОСМАТРАЧКИ ПРИЛОЗИ 

UDC 52З.45-852.4-З5 

KOREКCIJA OCENE SJAJA JUPПEROVПI POJASEVA 

Srdan V етЬiс 

Narodna opservatorija, Beograd 

1 

Na osnovu redukovaџih vrednosti intenziteta Jupiterovih pojaseva u periodu od oktobra 
1976. do aprila 1977. objavljenih u "Vasioni 1978/З-4" izvr§io sam naknadnu korekcijц rezul
tata na osnovu efekta zatamnjenja krajeva Jupiterovog diska. Po§to su posmatranja vrsena na 
pretpostavci da su pojasevi svom svojom du!inom homog~nog inteziteta, korekcije nisiun vrsio 
sa istocne i zapadne strane diska vec sa severne i jume tj. za NPR i SPR. Vrednost korekcionog 
faktora izracunata је Binderovom formulom (v. npr. ,,Astrofotografija" А. Tomiea, str. 101). 
Formula korekcionog faktora sadr~i dve promenljive; ф- fazni ugao Jupitera i 0- jovigrafsku 
udaljenost date tacke od centra diska. Posmatranja su vrsena u vreme opozicije ра је ф = 0°. 
0 sam odredio sa crte~ objav1jenih u "Vasioni 1979/2", uz pomoc triginometrije .. Velicine а 
i а' sporo menjaju svoje vrednosti ра sam ih izmerio sa crte~ br. 11 iz "Vasione 1979/2". а = 0,71 
i а'= 0,76 delova polarnog poluprecnika. Iz toga imamo 0 = 45°, а 0' = 49°. NPR se prostire 
od 45° do 90°, а SPR od -49° do -90°. Srednje 0 za NPR iznosi 0 = 59°, а za SPR 0' = 61 °· 
Najbli~ vrednost 0 i za NPR i za SPR је 60° ра korekcioni faktor iznosi 0,484, sto znal!i da NPR 
i SPR pri posmatranju izgledaju tamniji, odnosno da је u stvarnosti 0,484 puta svetliji. Ocene 
intenziteta se daju u skali od О do 10, gde је О sjaj Jupiterovih zona u opoziciji (-2,2 zvezdana 
velil!ina), а 10 fon noenog neba (tada 17 magnituda u .Beogradu). Prema tome 1 stepenintenzi
teta iznosi 1,92 magnitude, а povecanje sjaja od 0,484 puta iznosi 1,56 magnituda Ш 0,41 stepen. 
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Sa crte~ Jupitera jasno se uocava zavisnost intenziteta od jovigrafske ~irine pojasa: ~~ј-

с ednost maksimum intenziteta I max ima SEB-s 4,З1 stepen. ~rupu pojaseva. sa najve~lffi 
l:t~~etom predstavljaju pojasevi najЬlai ekvatoru SEB-s, ~EB~n .1 NEB! dok !lajve~ raz~iku 
intenziteta ~ 1 imaju pojasevi sa umerenom sirinom. Polarш regюn1 u kongovanlffi vre nosnma 
mogu imati i sjaj jednak zonama. . _ _ . . 

u tabeli su date udaljenosti pojaseva od centra diska §to ne pr~tstavlja j~v1grafsk~ S!rшf. 
Jovigrafska §irina 'Р i 0 se razlikuje za Во, jovigrafsku sirin~ cen~a Juplte~ovog diska: Во је !ma ~ 
vrednost зо,з u oktorbu 1976, а u aprilu 1977. 2°,7 §to је pr1bblno З · lz toga 1mamo 1zraz. 

ор=0+3 

NPR NТВ NEB SEB-n SEB-s STB SPR 

0 59 З9 20 12 21 -41 61 
1,86 2,61 1,00 0,50 

lmin 0,6З 0,50,. З,16 

lmax 2,00 З,ОО 4,1З З,60 4,З1 З,ОО 2,00 

~~ 1,З7 2,50 0,97 1,74 1,70 2,00 2,50 

62 42 23 -9 -18 -З8 -58 
'Р 

Sl. Ј. 

Tabela: IntenzitetiJupiteтovih pojaseva и opoziciji 1976/77 sa vecom jovigrafskom Iirinom. (U levoj 
'koloni dat је procenjeni Ш svedeni, а u desnoj korigovani intenzitet.) . 

STB SPR 
Datum NPR NTB Mesec 

х 10,847 1,71 1,З2 з 2,85 з 2,8З 1,84 1,41 
1976. 1,З5 2 1,83 1,84 1,41 

]0,868 1,71 1 ,З2 1,5 
2З,767 1,24 0,85 2 1,85 2,5 2,ЗЗ 1,24 0,81 

2З,809 1,24 0,85 з 2,85 з 2,8З 1,24 0,81 

XI 2З,712 1,00 0,61 ],5 1,35 
0,75 ' О,З2 

29,694 0,75 О,З6 1 0,85 2,5 2,ЗЗ 
0,68 

5,781 1,11 0,72 2,5 2,35 2,5 2,З3 1,11 
XII 1,85 2 1,8З 0,86 0,4З 

9,718 0,86 0,47 2 
1911· I ],85 2 1,83 1,З 1 0,88 

З0,824 0,81 0,42 2 

11 1 1,875 1,68 ],29 2,5 2,35 2 1,8З 

11,906 1,68 1,29 з 2,85 1,5 1,33 
О,9З 1,5 Ј,З5 З,5 З , ЗЗ Ј,З6 

12,715 1,З6 0,97 О,9З 
12,740 1,З6 0,97 2,5 2,З5 з 2,8З ],36 

20,729 Ј ,11 0,72 2 ),85 2,5 2,ЗЗ Ј,28 0,85 

20,760 1,11 0,72 2,5 2,З5 2 1,8З ],28 0,85 

20,868 1,11 0,72 2 1,85 2 1,8З 1,28 0,85 

1,85 2 1,83 Ј.,З1 0,88 
2З,810 0,81 0,42 2 

1,З1 0,8!! 
2З,844 0,81 0,42 2 1,85 2 1,8З 
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ш 6,767 1,03 O,t4 2 1,85 2 1,83 0,92 0,49 
6,807 1,03 0,64 2 1,85 2 1,83 0,92 0,49 
6,826 1,03 0,64 2,2 2,05 2 1,83 0,92 0,49 
6,854 1,03 0,64 2,2 2,05 2 ],83 0,92 0,49 
7,826 0,63 0,24 2 1,85 2 1,83 0,50 0,07 
7,856 0,63 0,24 2 ],85 2 1,83 0,50 0,07 
8,!:106 0,75 0,36 2,3 2,15 2 1,83 0,75 0,32 

10,748 1,22 0,83 0,5 0,35 2 1,83 1,46 1,03 
10,779 1,22 0,83 0,5 0,35 2 1,83 1,46 1,03 
10,809 1,22 0,83 1 0,85 2 1,83 1,46 1,03 
10,851 1,22 0,83 1,5 1,35 1,5 1,33 1,46 1,03 
11,799 2,00 1,61 2 1,!\5 2 1,83 2,00 1,57 
14,792 1,33 0,94 2,5 2,35 2,3 2,13 1,00 0,57 
14,823 1,33 0,94 2,5 2,35 2,5 2,33 1,00 0,57 
16,781 1,38 0,99 2 1,85 2,5 2,33 1,38 0,95 
16,826 1,38 0,99 2 1,85 2,3 2,13 1,38 0,95 
17,785 1,75 1,36 1,5 1,35 2 1,83 1,50 1,07 
18,771 1,75 1,36 2,2 2,05 2,2 2,03 1,50 1,07 
20,747 2,15 1,76 1,5 1,35 1,75 1,32 
26,781 0,86 0,47 · 0,5 0,35 2 1,83 1,10 0,67 
26,795 0,86 0,47 1 0,85 2 1,83 1,10 0,67 
26,826 0,86 0,47 0,5 0,38 2 1,83 1,10 0,67 
26,847 0,86 0,47 0,8 0,65 2,3 2,13 1,10 0,67 
27,753 1,50 1,11 1 0,85 1,5 1,33 1,50 1,07 

Primljeno decembra 1985. 

LITERATURA: 
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- Jovanovic, Lj., 1979, Vasiona, XXVII, 2, str. 54-62 
- Mwninovic, М., 1982, Praktilna astronomija, Univerzitetsko astronomsko dru§tvo, Saraievo, 

str. 150-154 
- Tomic, А., 1983, Astrofotografija, Univerzitetsko astronomsko dru§tvo Sarajevo, str. 100-101 
- Zagajac, Ј., Jovanovic, Lj., 1978, Vasiona, XXVI, 3-4, str. 82-91. 

А CORRECTION . OF ТНЕ ESTIMATE OF BRIGHTNESS OF JUPIТER'S BEL'l'S 

Visual observations of the bгightness of Jupiteг's belts, made duгing 1976-
1977 fгom Beogгad, аге соггесtеd fог the efect of limb darkening. 

АСТРОНОМСКИ СОФТВЕР 

UDC 523.45-852.4-17 

BASIC PROGRAМ ZA KOREКCIJU SJAJA JUPITEROVIН POJASEVA 

Sr4an Verblc 

Narodna opservatorija, Beogгad 
. . ~ ' 

Teorijska osnova za ovaj program data је u clanku na str. 53. Progгam је 
raden u BASIC V2 za Commodore 64, ali se bez ргоЫеmа moze koristiti i na 
drugim racunaгima. U pгogram se unose udaljenost pojasa od centгa diska, fazni 
ugao, magnituda Jupitera, magnituda (ро kvadratnoj lucnoj sekundi) fona neba, 
jovigгafska siгina centгa diska i procenjeni Ш jos bolje svedeni intenziteti ро-
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1 RПtaEc:=::o:IIC==•===-•==•=.==•=:o:••==••==s•z= 
2 REМ:KOREXCIJA INТEZITEТA JUPITEROVIH• 

3 RЕМ= POJASEVA ___ c -- -=-=~==== 
i9JR~l=~2:м:2-5i2:мi:iOG(м):DЁFFNRAD(X) = 
~/i8~:DЁFFNIN(X)=INT(Xx19J9)9J)/11119J111 
2111 RЕМ==•===•===с======== 
39Ј RЕМ= UNOS РОDАТАКА = 

~ ~NТCНRs(i47)~POiE5328111,PEEКC53281) 
6111 INPUT"UDALJШIOST РОЈАВА OD CENТRA DIS 
КА ";UP 
79Ј IFUP)99JQRUP(-99JТНEN59J 
89) PRINТ"FAZNI UGAO" :DIPUTPS 

PRINT"МAGNIТUDA JUPITERA" :INPUТI'IJ 
i~ PRINT"ЩGNITUDA FONA NEBA " 'INPUТМN ВК 
119Ј INPUТ"JOVIGRAFSКA SIRINA CENТRA DI 

~2~%NТ"~~IТВТ POJASA" : INPUTIP 
l~ RЕМ=••с~•==•Е2sа :: к== •==•=• 

149) REМ=l'REТVARANJE U RADIJANE• 

i~~ ~wi>(Щ.)~Pi:.;wDCPS)~в1=FNRAD~в 
9)) --· 
17~ RЕМ==••=••==••=•=~·=·--

189) RЕМ· GL~VNI PROGRAn s _ 
199Ј REМ•s=••c,=••:caca,•='• ·· 

21111/Ј PRINТTAВ(58) " !ОО(" .. 
219) JS=UP+ВI'J . ( ) 
229) КF·COS(P1-U1)JК.COS(U1)T К-Ј 
239Ј XМ=LOG(КF)/Ml ·. 
241/Ј КI=К1'Ьt19Ј/ (МN-МЈ) 
259Ј IlaiP+KI · " PRT"""FNIN( 
269) PRINT."JOVIGRAFSКA SIRINA : ""''~ 

~~~ PRikТ "KOREКCIOlii FАКТОR" :PRINTFNIN(K 

~~l1l PRINT "KO~CIJA u ·· МAGNITUDAМA ' ' :PRINT 

FNIN(XМ) ~~ciJA U STEPENIМA INTEZITE 
299) PRINT "KOn=- . . 
ТА" :PRINTFNIJI(КI).; ·· 

~9) PRINТ "KOORIOOVANA VREDNOST INТEZITEТ 
А" :PRINTFNIN(Il) 
319Ј RЕМ=========== 
329JREМ=KRAJ= . 
339Ј RЕМ==••=====~= 
349Ј PRINT:PRINT"PRITISNI Е ZA КRАЈ" 
359Ј GEТA11:IFA1I= "" TНEN35111 
369Ј IFAS= "E"THENEND 
379Ј GОТО59Ј 

р R I М Е R: 

UDALJШIOST POJASA OD CENТRA DISКA 
? 59 
FAZNI UGAO 
? 9Ј 
!1AGNITUDA JUPITERA 
? -2.2 
МAGNITUDA FONA NЕВА 
? 17 

. JOVIGRAFSКA SIRINA CENТRA DISКA 
? 3-
INТEZITEТ POJASA 
1 3 

JOVIGRAFSКA SIRINA 
. 62 
KOREКCIONI FАКТОR 

•. • 59)1 
· KOREКCIJA U МAGNITUDAМA 

KO~CIJA u STEPENIМA INTEZITЬ~A 
кo8~GOVANA VREDNOST INTEZITEТA 

2.61119 

d Ь" · vigrafsku sirinu pojasa, koгekcioni fak-
jasa, а kao iZlazne podatke о 1]amo }.о . te enima intenziteta i korigovanu 
tог, kore~ciju ';1 magni~udama, ~oгek~~~trr :е ~nose u stepenima. Pri posma
vrednost шtenz1teta. Sy1 uglovnl par . dnak је nuli (121). Ukoliko se posmatгa-
~j~n~t~~i~~~g~ag~o;~~jip~:rз~i~a~sl~~ma sjaj neba је 18 magnituda ро kva-

dratnoj lucnoj sekundi. 

Udaljenost pojasa od centra diska racuna se ро formuli ~ d= arcj ~in ~: 
. . i Cun se ро formuli ср = е +BIZI. Ро Вш erovo Lorт 1 

:~~~~afs~k~o~~:Cronizгf~to~~'k (ф, е) = cosk (ф- ~) cosk-1 е, gde је k = 1-,1212 
Korekcioni faktor u stepenima izгacunava se ро formull: 

К' = (JogB/liog 2,512) : [(MN - МЈ) /112'], 

MN-m~ituda fona neba МJ-magnituda ,poj-asa Jupitera. . 1. 
jama gde se racunaju vr~dnosti promenljivih potrebno је posle redno~ Ь~о]а . 1-
nije staviti naredbu LЕТ. Lini.ia broj. 5121 kobd jdrugih Jэ_~cg~ar; ~~~Э.:areus~~~~~~ 
brise ekгan i izjednacava bo]u okVlra sa о om Р0 • 121 d db 
skoka posle naredbe THEN potrebno је staviti GOTO. U liniji 2121 ko nare ~ 
ТАВ otгebno ·е voditi гacuna о broju znakova u гedu (kod Spec~ruma umes 

58 triьa stavitl 47). · Linije 35121 i 36121 slШe samo da ~ekaju pntisak tastera. 
Radi provere programa dat је i primer za pojas NPR. 

А BASIC PROGRAM FOR ТНЕ CORRECTION OF BRIGHТNESS OF JUPITER'S 
BELТS 

А basi~ ргоgгаm for the determination of the correction discussed in 
the ргесеесИng рарег .!.Б presented. 
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ПРИЛОЗИ НАСТАВИ АСТРОНОМИЈЕ 

UDC 523.98:37 
SUNCEVA AKТIVNOST 

Violeta Lujic 

student astrofizike Prirodno-matematii:!kog fakulteta, Beograd 

. Sun~e је samo jedna od mnogih zvezda koju, zbog njene relativno male 
udalзenost1, poznajemo bolje od ostalih. Rezultati njenog izui:!avanja prШaju nam 
mogucnost da shvatimo procese koji se de~avaju na drugim zvezdama r~imo 
mnoge p:aktii:!ne proЬleme na Zemlji, da zadovoljimo svoju prirodnu z~atizelju. 

. »M1rno Sunce« izvesnih godina postaje izuzetno aktivno. Iako stalno emi
tuJe ~korp is.tu koШ!in~ sve~losti, njeg?vo zrai:!enje u drugim delovima spektra, 
~ per1?d':l. P~зai:!ane a~ttvnost1, moze bitl znatno izmenjeno. Na suncu ја tada, i:!ak 
1 и. vtdlJ_IVOJ svetlost1, moguce uoi:!iti neoЬii:!ne forme. Najv8Zniji oЬlici Suni:!eve 
akt1vnost1 su pege, protuberance i erupcije. 

1. SUNCEVE PEGE 

DurЬin?m, а po~ekad i golim okom, na Suncu se mogu posmatrati tamne 
pege. Stoga зе razumljtvo da su Suni:!eve pege uoi:!ene јоА veoma davno. Prvi put 
se P?minju u kin~skim letopis.ima ~~ 301. godine p.n.e. Medutim, tek је otkrice 
durbшa (1610. godine) omoguCilo щ1hovo podrobnije proucavanje. 

. . . ~ege se u~~vaju u fotosferi i izgledaju tamne zbog kontrasta prema to
pliJOJ 1 zato svetl1JOj okolnoj povr~ini. Javljaju se u aktivnim zonama ·u oЬlasti
ma jakih .. lokalni~ l!lagnetnih . polja, reda velii:!ine nekoliko decitesla. Rei:! је da
kle _о ~~lз1ma. kоза tako lokaltzovana na relativno malim prostorima, imaju mno
go ~ai:!1 11~te~z1tet _od o~teg magnetnog polja Sunca. Prisustvo magnetnog polja u 
peg1 .o~k~IO ]е HeJl 1908. g. Interesantna је cinjenica da pege nikada nisu uocene 
u bliz!nt Suni:!evih polova. OЬlast njihovog pojavljivanja nalazi se izmedu 5в i 
55° helюgrafske (severne i jutne) Airine. (Sl. 2.) . 

Pega se prvo javi kao tamna pora, koja brzo raste i dostiZe impozantne 
1·azmere, u proseku i do ~ekoliko de~etina hiljada kilometara, Ato je-ilustracHe 
radi-znatno vece od Zemljшog prei:!n1ka. Na formiranoj pegi razlikuju se dve 

.5-
-.f' 

:'{'7!50 
'f-<-:t55·· 

Sl. 1. OЬlas.t pojave pega i J?TOmena polariteta. Naveden је slu~aj kada је vodilja 
na severno1 polulopti negattvnog magnetnog popariteta, kako se o~ekuje da се 

Ьiti и 22. ciklusu. 
Sl. 2. Izgled pege. 
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oЬlasti. Oko tamnog jezgra temperature oko 4200 K-senke, uocava se svetlija ob
last sa brojnim radijalnim vlaknima i ne~to vi~om temperaturom (oko 5600 K)-
-polusenka . . (Sl. 1) · 

Cinjenica da pege zive i ро nekoliko nedelja, omogucila је da se njihovim 
posmatranjem ustanovi da se Sunce obrce oko svoje ose, i to ne kao cvrsto telo. 
Tacke udaljenije od ekvatota imaju duZi period rotacije. 

Pege su uglavnom rasporedene u grupama. Usamljene pege predstavljaju 
Ш zacetak ili ostatak vece grupe. U pocetku razvoja, grupa se sastoji od dva 
jata malih pega, iste heliografske ~irine, koja se nalaze na rastojanju od oko 
30-4°. Vremenom, velika i kompaktцa pega vodilja poi:!inje da dominira jatom, 
koje prethodi u i rotaciji, а iz dela koji sledi izdvaja se ne~to manj~ i manje 
kompaktna pega pratilja .. Polaritet njenog magnetnog polja suprotan је polaritetu 
magnetnog polja pege vodilje. Na jednoj hemisferi sve vodilje imaju jednak po
laritet, ali suprotan polaritetu vodilja na drugoj hemisferi. Ovakav raspored ро- . 
lariteta ро hemisferama traje oko 11 godina, а zatim se menja u godinama mi
nimuma Sunceve aktivnosti. Sem toga, sa 11-godi~njim ciklusom menja se i broj 
pega i velii:!ina povr~ine koju one obuhvataju. 

. Periodii:!ni karakter , broja Suni:!evih pega ustanovio је nemacki astronom 
amater Svabe. On је u vremenskom intervalu od 43 godine (pocevAi od 1826. god.) 
posmatrao Sunce pokШavajuci da utvrdi postoji li izmedu Merkura i Sunca јоА 
neka planeta. U toku posmatranja redovno је odredivao broj pega i skicirao nji-
hov polozaj. · 

I danas se vdi sistematsko prebrojavanje pega 1 odreduje se tzv. relativni 
broj pega (Volfov broj) 

w = k (10 g + f) 
gde је : 

k - koeficijent korekcije koji zavisi od posmatraca (subjektivni faktor) i od 
osoЬina kori~cenog instrumenta, g - broj grupa pega, f - broj pojedinacnih 
pega. 

Graficki prikaz promene Volfovog broja sa vremenom dat је na slici 4. 

2. PROTUBERANCE 

S vremena na vreme iz hromosfere izЬijaju uvis crvenkasti oЬlaci ili pra
menovi usijanog gasa. Ove izuzetno atraktivne pojave nazivamo protuberancama. 
Prvi put su Ьile jasno uocene, za vreme pomracenja 1842. god., а to da one pri
padaju Suncu prihvaceno је kao cinjenica tek kada su 1 ро drugi put, za vreme 
pomracenja 1851. god., posmatrane. Neke protuberance dosti.Zu cak i visine koje 
odgovaraju velii:!ini Suncevog precnika. Gustina materije u protuberancama је 
veca, а temperatura niza od hromosferske. Razlikujemo aktivne i mirne pro
tuberance. 

Као i pege i aktivne protuberance se javljaju samo u oЬlastima jakih 
lokalnih magnetnih polja i pokazuju istu periodicnost. Protuberance najce~ee 
p1·cdstavljaju mlazeve hromosferske plazme, koja izЬija iz jedne aktivne oЬlasti i 
\1 vidu luka uvire u drugu aktivnu oЬlast. Ove petlje jonizovanog gasa prinudene 
su da slede lokalne magnetne linije sile, slicno gvozdenim opiljcima u polju koje 
stvara magnetna ~ipka. Ponekad protuberance poi:!inju kao zgШnjenja materije 
u Suncevoj koroni, koja zatim krene nanize kao Suncevoj povr~ini. Vreme zivota 
aktivnih protuberanci traje priЬliZno desetak minuta, nekada nekoliko sati, ра 
i dana. 

Za razliku od aktivnih, mirne protuberance zive znatno ,dиze i traju pro
se~no oko tri Sunceve rotacije. Najbolje se posmatraju u На liniji i tada је 
njihova projekcija na fonu svetlije, toplije hromosfere u obliku tamnih vlakana. 
Dufina mirnih protuberanci znatno se menja за rotacijom, ali i sa jedanaestogo
di!njim ciklusom. Veoma је zanimljiv raspored mirnih protuberanci i njihova 
orijentacija prema ekvatoru. Pri nastajanju na niskim ~irinama vlakna se raspo
reduju duZ Suncevih meridijana, ali sa primicanjem polovima njihova orijenta
cija se menja usled diferencijalne rotacije Sunca. Na ~irinama vecim od 45° vlak
na su okrenuta skoro paralelno ekvatoru. 
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Protuberance se mogu videti za vreme potpunih Suncevih pomracenja na 
rubu Suncevog diska Ш svakog vedrog dana pomoeu specijalnih instrumenata. 
Postupak da se one posmatraju van pomracenja, u spektralnoj liniji, prvi su pred
loflli .Zansen i Lokijer, nezavisno jedan od drugog, 1868. godine. 

3. HROMOSFERSKE ERUPCIJE 

Hromosferske erupcije su kao oЬlik Sunceve aktivnosti uoeene tek krajem 
proslog veka. Kerington је 1859. godine video erupciju, ali ju је pogre§no pripisao 
padu meteorita na Suncevu povrAinu. Nezavisno od njega posmatrao ju је i 
Hodf&on d.ste godine. Hejl, 1892. godine, uoeava hrornosfeгsku erupciju !i. 'l)rvi daje 
ispravno tumacenje: erupcije su pojave koje su vezane za Sunce. 

Erupcije se zapafaju kao nagla, kratkotrajna pojacanja sjaja u srazmemo 
malim oЬlastima Sunceve hromosfere zvanim fakule. Najce§~e se uoeavaju samo 
pomoeu spektoheliografa u На, К i јоА nekim linijama, mada ima slucajeva kada 
se mogu videti i u Ьеlој svetlosti. Hromosferske erupcije se javljaju oЬicno iz
nad ve~e grupe pega, odnosno tacnije, iznad procepa izmedu pega u razvoju, u 
oЬlastima jakih horizontalnih i vertikalnih strujanja gasova u magnetnom polju. 
Bljesak dostife maksimum za nekoliko minuta, traje do jednog casa, а zatim se . 
gasi ((primer na sl. 3). Broj i snaga erupcija su najv~i za vreme maksimuma 
Sunceve aktivnosti. 

Тumacenje ove pojave је u tome da u oЬlasti erupcije nastaje ogromno 
saЬijanje gasova pod uticajem magnetnih sila. Stoga temperatura gasa naglo 
raste i on neko vreme zraci veoma mnogo energf.je, u velikom opsegu talas.nih 
dШina (videti sliku щ1 strani 55). 

Sl. з. Tipiena promena ;acine 
erupcije sa vremenom. 

Radio-zracenje vezano za hromosferske erupcije је Ьilo prvo radio-zracenje 
koje је primeceno na Suncu, јоА pocetkom cetrdesetih godina ovog veka. Dvade
setak godina kasnije iz erupcija је registrovano i rendgensko i ultraljuЬicasto 
zracenje. 

Uoeeno је da Sunceve hromosferske erupcije emituju i naelektrisane cesti
ce koje se dele na: 

- korP,uskule шagnetnih bura, koje se sastoje od jona i elektrona, а do Zemlje 
stizu za 2-3 dana, 

- kosmicke zrake Suncevog porekla, koji se sastoje uglavnom od protona, а do 
Zemlje stifu za pribl[zno jedan cas. Samo jake erupcije emituju ovu vrst1J 
brzih <'!estica. 

4. POSMATRANI CIKLUSI SUNCEVE AKTIVNOSTI 

Veci broj podataka о broju Suncevih pega moze se na~i tek od sredine 18. 
veka. Zato se za prvi maksimum uzima onaj koji је nastupio 1749. g, Kako se 
ciklusom Sunceve aktivnosti naziva period izmedu dva minimuma, smatra se da 
је prvi ciklus росео nakon minimuma 1755. g. Sl. 4. daje promenu Volfovog broja 
sa vremenom u toku 236 godina (21 ciklusa). Uoeava se da trajanje ciklusa va
rira od 7 do 17 godina, kao i da se visine maksimuma veoma razlikuju. Najv~i 
maksimumi posmatrani su 1778, 1837. i 1957. godine. Pri tome tri skora§nja mak
simuma, oni iz 1947, 1957. i 1980. su najvi§i medu svima. Interval izmedu maksi
muma 1778. i 1837. g. i interval izmedu 1837. i 1957. g. Ы mogao ukazivati na 
postojanje jednog superciklusa Sunceve aktivnosti, prosecnog trajanja oko 90 
godina. S obzirom na cinjenicu da se polaritet pega ponavlja posle 22 godine, 
mozda Ьi pravilnije Ыlо govoriti о dvadesetdvogodi!injim clkluslma Sunceve ak
tivnosti. Medutim, tradicija јо§ uvek preovladava. 

15о 
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5. MAUNDEROV MINIMUM 
Sperer i :Мaunder su 1890. g. ukazali na jedan dШi period smanjene ak

ti,•nosti Sunca. Porne.nuti period koji _)е trajao od 1645. do 1715. g. _nazvan је_ 
мaundeov minimiun. u toku tog per10da posmatrano је samo nekollko pega . 1 
to uglavnom na malim beliografskim §irinama. U jednom delu to~ peri~da niзe 
uoeena ni jedna pega na severnoj hemisferi Sunca. u .. t_oku 60 god1na pr1mecena 
је samo jedna grupa pega. Za vreme Maunderovo~ mtmmuma ukupan broj l?ega 
blo је manji nego §to se vidi za "':eme је~е akt1vne godine d~as. (V. Vaston~ 
3-4/1978) Danas raspolafemo dokaz1ma ko]I ne samo da potvrduз~ realnost Ма 
underoyog minim~ma, vec idu u . prilog i tvrdnji о postojanju sllcnih dugackih 
minimuma i maks1muma u pro!ilosti. 

6. 'SUNCEVA AKTIVNOST U DALEKOJ PROSLOSTI 

Slojeve stene iz kasnog prekambrijskog perioda, koje su nadene u plani~
skom lancu u juznoj Australiji, pokazuju varijacije deЬljine slojeva, !ito ukazщe 
na ciklicne promene klime u toj oЬlasti. Pomenute varijacije pre~a yшamsu, 
imaju 11,22,90 godiAnje periode, koji sugeri§u izvesnu povezanost sa c1klusima Sun
ceve aktivnosti. 

Postavlja se pitanje: za§to se sada ne uocavaju takvi efekti u sedimentima? 
Viliams to tumaci izvanredno osetljivom klimom, koju su mogli da poremete i 
tako fini efekti izazvani Suncevom aktivnoA~u. 

Sl. 4. Grafik .promene Volfovog bro;a sa vremenom, <и inte1'Vatu 1749-1985, godlna. 
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Analizom jednog skamenjenog drveta iz miocena, Baktai i njegove kolege 
su utvrdili da promene deЬljine godova na njemu odgovaraju ciklusu Sunceve 
aktivnosti od oko 7 godina. 

Zakljucak 'koji se namece је da se nма zvezda u toku proteklih 600 mi· 
liona godina nije mnogo promenila. 

7. CIKLUSI AKTIVNOSTI NA DRUGIM ZVEZDAMA 

Sunce је tl.picna zvezda ра је sasvim ispravno ocekivati da i druge zvezde 
rotiraju i da ciklicne promene aktivnosti postoje I na drugim zvezdama. Rezul
tati dosada~njih istrэ.Zivanja ukazuju da: 

- postoje ciklusi aktivnosti ria zvezdama, 
- postoji veza izmedu brzine rotacije zvezde i njenog polozaja na H·R dijagra-

mu. Hladnije zvezde sporije rotiraju. Dakle, brzina rotacije smanjuje se kako 
se spШtamo niz glavni niz, 

-:- za nivo aktivnosti u hromosferi odgovorna је brzina rotacije. 

Iako su podaci malobrojni, interesantan је zakljucak da је ciklus trajanja 
od 10 do 12 godina zapaien jedino kod zvezda ciji је period rotacije duZi od 20 
dana. Period ciklusa ne pokazuje neku drugu povezanost sa periodom rotacije, 
osim pomenutog efekta. Suncev ciklus od 11 godina odgovara periodu rotacije od 
25 dana. 1 u tom pogledu na~e Sunce је jedna od mnogih, sasvim oblcnih zvezda. 

ZADACI 

1. Mozemo li golim okom videti Suncevu 
pegu ciji је preenik 2 puta veci od Zemljinog? 
А durbinom koji uvelicava 20 puta? Smatrati 
da је razdvojna moc oka З' i da Sunce ima 
100 puta veci precnik od Zemlje. Ugaoni 
precnik Sunca iznosi З2'. 

ReienJe: 
Pegu cemo smatrati diskom ciji је prec

nik 50 puta manii od Suncevog. Тај disk 
imace ugaoni precnik З2': 50 = 0',64. Sun· 
ceva pega nece Ьiti vidljiva golim okom. 
DurЬinom је pega vidljiva, jer је 0',64 · 20 = 
= 12',8. 
2. Kolika Ьi trebala Ьiti velicina pege, da 
Ьi Ьila vidljiva golim okom? Iskoristiti po
datke iz zad. 1. 

ReienJe: R = 63 710 km. 
з. Ako se posmatrana pega za 2 dana po
merila 24°, odrediti njen sinodicki (С) i si
dericki ( S) rotacioni period. 

Reienje: 
2 dana: 24° =Х: З60° 
С= х= ЗО dana 

Po§to је uglovna brzina оо jednaka razlici 
sinodicke i sidericke ugaone brzine 

оос = oos-oo 

21t 21t 21t 

с s т 

Ј 1 1 -=-+-s с т 

1 (З65,25 + ЗО) 
s зо х З65,25, 

S = 27,65 dana. 

Sinodicki period iznosi ЗО, а sidericki 
rotacioni period 27,65 dana. 
4. Ako је sinodicki period posmatrane pege 
28,8 dana, odrediti za koliko dana се se pega 
pomeriti 50°. Odrediti njen sidericki rota
cioni period. 

Reienje: t = 4 dana, S = 26,7 dana. 

5. Ako је Zemanovsko cepanje spektra1nih 
Jinija vodonika u spektru posmatrane pege 
4,2 х Ј09 Hz, odrediti jacinu magnetnog 
polja В. 

Reienje: Po§to teorija daje za velicinu ce
panja linije .:1 v izraz: 

е В dv = _ _..:.__ _ _ 
4 1t mk 

sledi: 

В= 

k = 1. u SI sistemu. 

.:1v · 4nm 

е 

4,2 х 109~ х 4 х З,14 х 9,1 х ЈО-81 kg 
~--~---~---~-------=-1,601 х 10-19 с 

~ ЗdТ 

6. Koliku kineti&u energiju i brzinu imaju 
protoni izbaceni iz ·hromosferskih erupcija, 
koji stignu na Zem1ju za oko jedan cas. 

ReienJe: 
пwз ms2 

Е=-=-
2 dt2 
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. 149,6 х 10в km 

jer је: v = s/t = 
ЗбОО s 

::;= 41556 km/s 

1,67 х 10-27 kg · 1,7З х 1015 m/s 
Е= . . = 

2 
= 1,44 х 10-12 у(~ 1011 eV) 

1. Najce§ce, poremeeaji u Zemljinoj jono
sferi budu izazvani otprilike par dana pos1e 
hromosferske erupcije. lzracunati kineticku 
energiju e1ektrona i protona koji Ьi mogli 
Ьiti uzrocnici .tih · pojava na Zen11ji. 

8. Odrediti Vo1fov broj sa slike koja se 
na1azi na pos1ednjoj strani Vasione broj 2-З 
iz 1. 98З . . godine. · 

Reienje: (g = 17, ј= 50, W= 220). 

LIТERATURA: 

9. Sa iste slike odrediti do koje visine se 
podig1a najveca protuberanca. 

ReienJe: Poznatq је da је po1uprecnik 
Sunca: R = 6,96 х 105 km. Sa s1ike mo
zenio izmeriti 

- · po1uprecnik Sunca: 

51 mm = 51 х 10-6 km 

- visinu protuberance: 

S1edi: · 

51 х 10-о km 
5 х 1о-в km 

х= 7 х 104 km 

5 mm = 5 х 10-в km 

6,96 106 km 
х 
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' . 
SOLAR ACTIVIТY 

вasic racts aьout so1a~ сус1е are . presented, accompanied with typical numerical exer· 
cises. 

новости 

ПЕТАВРСТА ~РАКЦИЈА? 

До краја прошле rодине, :ца пи
таље колико врста интеракција по
стоји у космосу, · сваки физичар би 
без' раз.м:Иiпљања одrоворио: четири 
(r.ра:Витациона, електро-.м:аrаетна, сла
ба . и ј~ака Нуклеарна). Можда би се 

. затим: . упустио у .· објашњавање пој-
мова као што су rpyne си.м:етрије, 

унификација интеракција, Глешоу
-Вајнберrер-Сала.м:ов .модел итд. 

Почетком: ове rодине петорица а
меричких физичара (Е. Фишбах, Д. 
Сударски, А. Шафер, К. Талмиџ и 
С. Н. Арансон) објавила су потпуно 
неочекиван рад, у коме су поновном: 

анализом: неких старих експ~и.м:ена

та показали да и~ изrледаЈ да у 
природи Постоји и пета врста .ме
ђусобних дејстава. Експерименте о · 
којима је реч обавили су .мађарски 
истраживачи Етвеш, Пекар и Фекете 
почетком двадесетих rодина · нашеr 
веюа. Имали су за циљ што прециз-
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није поређеље убрзаља која у rра
витационом пољу стичу парови ве

ома различитих материјала; упоре
ђивали су, на пример, бакар и во,цу. 
Из добијених резултата извели су 
закључак о једнакости rравитационе 
и инерцијалне масе, што је један од 
основних ставова Опште теорије ре
лативности. 

Међутим, поновна анализа пода
така које су прикупили Етвеш и са
радници показла је да постоји за
висност rравитаiЏiоноr убрзаља од 
односа броја проrона и неутрона у 
упоређиваним: :материјалима. Овај 
резултат се може објаснити као до
~з у прилоr постојаља нове - пе
те врсте интеракција. Може се по
казати да је нова сила одбојне при
роде, са радијусом дејства око 200 
м, као и да јој је интензитет око 
100 пута маљи од интензитета "оби
чне" rравитационе силе. 

Са тачке rледишта општих прин
IЏiПа физике елементарних честица, 
не постоје препреке за "увођеље" у 
законе физике још једне силе. Њени 
ефекти би се просто сабирали са 
деловаљем "обчине" rравитације. Е
вентуалцо постојаље нове интерак
ције још увек није довољно чврсто 
показано. На првом :месту, пошто су 
Етваш, Пекар и Фекете давно умр
ли, више није :мoryhe детаљна ана
лиза свих систематских rрешака ко

је су :моrле постојати у љиховом ме
рељу. Tora су свесни и Фишбаос и 
сарадници, па зато веома пажљиво 

припремају ааставак истраживаља, 
у коме ће покушати да дају нове до
казе у прилоr постојаља "љихове" 
силе. У прилоr љиховом: резултату 
идУ нека новија истраживаља у rе
офизици, у којима се детектована 
одступаља од С'11Э.ндардноr закона 

rравитације. Међутим, истраживања 
обављена на Калифорнијско:м уни
верзитетту, и објављена децембра 

1985, nоказују да у области расто
јаља од О.О2м до 1.05м не постоје до
кази о значајнијим одступаљима од 
Њутновоr закона. Ситуација је отво
рена и нерешена, а евентуални нови 

резултати биће прикаЗани и у "Ва
сиони". 

Phys. Rev. Lett. 56, 3, 1986. 
в. ч. 

ВАЈУДАЉЕВИЈА r~CHJA 

Нови рекорд у тра1111.љу за дале
ким: rалаксијама поставила је, про
шле rодине, rрупа америчких астро

нома с.а унИверзитета Беркли и Хар- · 
вард. Посматрајући телескопом от
вора Зм (опремљеним ЦЦД детекто
рима) опсерварторије Лик, · открили 
су, у близини квазара ПКС 1614+051, 
објекат са вредношћу црвеноr поме
раља z = 3.218. Све посматране осю
бине овоr објекта указују да се ра
ди о веома удаљеној rалаксији, ФО
рмираној у доба када је старост 
свемира Износила свеrа неколико 
процената љеrове данашље старости. 

Тачан износ је између 5 ц 1f1'/o, и 
зависи од модела којим се описује 
ширеље васионе. Посматраље је из
вршено . техником коју је развио је
дан од члано~ rрупе, и која се сас
тоји у снимаљу поља у близини ква
зара на таласним ,цужинама које 
одrоварају некој од сјајних, уских 
емисионих линија, познатој ю rалв
ктичких спектара. 

Поред интереса за науку, ово 
откриће садржи у себи још један де
таљ. Један од аутора је Станислав 
Ћорrовски, астрофизичар са дипло
мом БеоrраДск.оr универзитета, и 
докторатом Берклијскоr Универзите
та а тренутно »Junior Fellow« на 
чувеном Харвардовом универзитету. 

Astтophys, Ј., 299, L 1 (1985) 
в. ч. 

Slika na III stтani koтica: Halejeva kometa sniтljena 10 татtа 1986. 1-т Smit 
teleskopoт opseтvatoтije ESO u Cileu (Eksp. 30 тinuta), vidi se тastuтanje 

тера usled inteтakclje sa me4uplanetaтniт magnetniт роlјет. 

· Slika na.. JV strani koтica: Sunceva aktivnost-snimcl opservatoтija u Nijmegenu 
. (Holandija) dobljeni Zjubazno§~u Dт I. Atanasijevi~a. ОЬе slike . su iz 1982. g. 
Goтnja, na kojoj se vide protuberance snimljena је 11. februaтa u TU 11 h 55 
тin, а donja 14_. jula u ти Н h 17 min, teleskopoт F/D = 30, F = 2000 тт 
kтoz H-alfa filter na pan 2415 (Kodak) film. Snimio ih је Н. Balster. Na donjem 
sniтku vide se pege, pтotuberance hтomosferske erupclje, fakule i supergтanule. 

Lako se uocava;u aktivne oЫasti, 
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Saturnov mesec Tetis-snimak amerii!ke 
letilice Vojadzer-2, natinjen 25. VIII 1981. 
sa rastojanja od oko 800 000 km. 

~ ' 
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UDC 521 (058) 

ASTRONOMSКE fFEMERIDE ZA 1987. GODII'Ш 

l'l•jnoslav Cabrj~ 

1\'arndna opservatorjja, Beograd 

Astronomske efemerjde za 1987. godjnu predstavljaju selekcjju podataka takve tacnostj da se 
mogu korjstjtj prj planjranju posmatranja. Pocetak pojedjnjh godjsnjjh doba је (SEV): 

prole~e : 21.3. u 4 h 52.0 mјп leto: 21. 6. u 23 h 10.7 mјп 
jesen: 23.9. u 14 h 45.3 mjn zjma: 22.12. u 10 h 45.9 mjn 

Efemeridska popravka za 1987. godjпu jzпosj +57 s. Svj podacj kojj su datj u SEV odпose se па 
posmatraca па geografskoj dufjnj - 1 h 21.6 mjn ј geografskoj sjrjnj 44°49.6' (koordjnate Narodne 
opservatorije u Beogradu). 

U Jugoslavjjj pocev od 29. mana 1987. godjne u 2 h SEV do 27. septembra 1987. u 2 hSEV 
vazj tzv. letnje vreme (YUL). Podacj datj u ovjm efemerjdama mogu se preracuпatj u aktuelno vreme ро 
sledeejm fonnulama:· 

SEV=TU+1h 
TU=SEV-1h 

YUL=SEV+1h 
SEV=YUL-1h 

YUL=TU+2h 
TU=YUL-2h 

Nj ove godjne jz Jugoslavjje njje yjdljjvo пјјеdпо pomraceпje Suпca, alj vjdeee se dva pomracenja 
Meseca polusenkom. Evo osnovnjh podataka о ovogodjsnjjm pomracenjjma: 

1 Prsteпasto pomracenje Sunca 29. mana 1987. vjdljjvo (ро TU) jzmedju 10 h 03.5 mјп ј 15 h 36.3 mjn, 

11 Роmrаёепје Meseca polusenkom 14. IV 1987. jzmedju О h 20.7 mjn TU ј 4 h 19.1 mјп TU. Najveea 
faza 0.803 Ы6! u 2 h 19.9 mjn TU. 

111 Prsteпasto pomraёenje Sunca 23. septembra 1987. g. yjdljjvo ро TU jzmedju О h 15.8 mjn ј 6 h 08.9 
mjn, 

IV Роmrаёепје Meseca polusenkom 7. oktobra 1987. g. jzmedju 1 h 53.7 mjn TU ј 6 h 11.2 mјп TU. 
Veljcjпa najveee faze је 1.011 sto se dogadja u 4 h 02.5 mjn TU. 

U rubricj PLANETNE KONFIGURACIJE 1 POJAVE datj su treпucj dogadjaпja jnteresaпtпjjjh 
astronomskjh pojava u TU. Е - oznaёava jstok, W - zapad, N - sever ј S -- jug. Pored toga, ovde su date ј 
faze Meseca kac ј trenucj prolaza Meseca kroz perigej ј apogej, jako su datj ј u posebnoj taЬijcj па пarednoj 
stranj, zajedпo sa podacjma о Mesecu u perigeju ј apogeju. 

Rubrika VELIKE PLANETE sadrfj za plaпete vjdljjve okom jlj maпjjm teleskopom 
rektascenzjje (« ), dekljnacjje (.5 ), rastojanja do Zemlje (А), rastojanja do Sunca (~ 0 ), trenutke gomjih 
prolaza plaпete kroz meridjjan Narodпe opservatorjje u Beogradu (Т), u SEV, prjvjdnj poluprecnjk ( S) ј 
prjvjdnu zvezdaпu veljcjnu plaпete (m). Za Merkur podacj su datj па 4 dапа, а za Uran ј Neptun na 32 dana. 

Rubrika KALENDAR sadrfj datum, dап u пedeljj, frakcjju tropske godjпe, broj dапа u 
Juljjaпskoj perjodj u 12 h TU, kao ј sredпje zvezdaпo vreme u Grjnjёu u О h TU (So). 

Efemerjde SUNCA sadrfe datum, treпutak gomje kulmjпacjje Sunca, trenutke jzlaska ј zalaska u 
Beogradu (ро SEV), zatjm rektascenzjju (ех:) ј dekljnacjju (Б) Sunca u О Н TU. Date su fjzjёke koordinate 
Sunca · Р - polofajnj ugao sevemog kraja Suпceve ose rotacjje (pozitjvпo ka jstoku), В- heljografska sjrjna i 
L - heliografska dufjпa sredjsta Suпcevog diska. Pored toga, datj su prividnj polupreёnjk (о) ј rastojanje 
Sunca do Zemlje u astronomskjm jedjпicama. Svi podacj poeev od rektasceпzije odnose se па treпutak О h 
TU datog datuma. 

IZLAZAK 1 ZALAZAK MESECA U BEOGRADU dat је ро SEV za svakj dап u godjпj. lspod 
podataka о izlasku ј zalasku u zagradama date su deklinacjje Meseca u tim treпucjma, kako Ьi se mogle 
pomocu taЬijca na str. 68 jzraёunatj trenuci jzlaza ј zalaza u bllo kojem mestu Jugoslavjje. Dekljnacjje su 
date u stepeпjma. 

U odeljku JUPIТEROVI SATELIТI datj su grafjkoпj polofaja Galjlejevjh sateljta Jupjtera. 
Horjzontalne liпjje ozпacavaju О h TU datog datuma, а venjkalпe djsk Jupjtera. NајЫШ sateljt Jupjteru је lo, 
potom Evropa, Ganjmed ј Kaljsto. 

Detaljпo uputstvo za upotrebu efemerida dato је u VASIONI br. 4/1984. 
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PLANETNE KONГIGURACIJE Ј POJAVE 1987. 60DINE <TU! 

Januar 
d h 
4 23 Zel1ja u perih~lu 
4 18.8 Jupiter 1N od Hes~ca 
5 12.1 Hars 1N od Heseca 

12 16.8 Herkur u gornjoj konjunkciji 
15 20.7 Venera u elongaciji 47W 
~О 14.7 Longituda Sunca 300, ulazi u Aqr 
L4 20.3 Venera 2N o)d Saturtla 
2б 5.2 Saturn бN od K~seca 
26 7. 4 VetJer а BN od /'lesec а 
26 16.0 Uran 5N od Heseca 
27 9.8 Neptun бNod Heseca 
29 13.8 Hlad Hesec 
31 17.5 Vetшa 3N o)d Urana 

r ebruar 
d h 
1 14.3 Jupiter 0.7N od ~eseca 
З 10.Э Hars О.ЗS ojd Meseca 

11 12.9 Venera IN od Neptuna 
12 4.8 Herkur u elongaciji !ЭЕ 
18 1.4 Herkur u zastoju ро rektascenziji 
19 4.8 Longituda Sunca 3301 ulazi u Pir 
22 16.2 Saturn 6N od /'leseca -
23 1.8 Urat1 5N o)d Неsна 
23 19.7 Neptut\ БN od Meseca 
24 19.0 Vetma 7N od Heseca 
27 17.6 Merkur u donjoj konjunkciji 
28 0.9 Hlad Kesec 

Mart 
d h 
_1 12.1 Jupiter O.OIS od Heseca 
4 10.6 Hars 25 od Heseca 

12 0.7 Herkur u zastoju ро rektascenziji 
21 3.9 Lo~ituda 5unca O,ulazi u Ari 

РОСЕТАК PROlECд 
21 23.4 5aturn 7N od Meseca 
22 8.4 Urat1 5N od Heseca 
23 2. 6 Neptш1 6N od Neseca 
26 12.4 Venera ЗN od Keseca 
26 20.6 Kerkur u e!ottgaciji 28W 
27 1.1 Jupiter u konjunkciji 
27 7 • ·~ М н kut· 2N od Меsна 
29 12.5 Prstenasto-puno poмt· acenje Sunca 
2'~ 12.8 Нlad н~ -ш 
31 6·4 Saturn u zastoju ро rektascenzi ji 

Avr il 
d h 
1 4.6 Uran u zastroju ро rektasceпziji 
2 3.4 Hars ЗS od Neseca 

10 0.0 Neptun u zastoju ро rektascenziji 
14 2.4 РомrаZепје Heseca polusenko1 
18 4.9 Saturn 7N od Meseca 
18 13.9 Uran 5N od Heseca 
19 8.1 Neptun 6N od Heseca 
1'~ 11.7 Hнku1· IS od Jupitera 
20 15.0 Longituda Sunca ЗО, ulazi u Tau 
25 12.5 Venera IS od Meseca 
26 б.! Jupiter !S od Неша 
28 1.6 Mlad Hesec 

Мај 

d h 
1 6.6 Mars 4S od Hes~ca 
4 22 .3 Venera 0.65 od Jupitera 
7 10.2 Kerkur u gornjoj konjunkciji 

15 10.6 5aturt1 6N od Keseca 
15 20.3 Uran 5N od Meseca 
16 14.5 Neptu11 6N od Meseca 
21 14.2 Longituda 5unca 60, ulazi u 6е1 
24 о. о Jupiter 25 o)d l'tesнa 
25 16.0 Venera 4S od Heseca 
27 15.2 Mlad Mesec 
29 13.2 Herkur 35 od Heseca 
30 . 2.3 Ka rs 45 od Meseca 

Jun 
d h 
7 10 .1 H~r k ur u elongaciji 24Е 
9 5.2 Sa~urn u opoziciji 

11 17.4 Saturn 6N od Meseca 
12 4.3 U1·at1 5N od Meseca 
12 22.7 Neptun 6N od ~esec a 
16 9. 7 Uratl u opo)Zio:iji 
20 15.5 Jupi~er зs od ме~еса 
20 17.0 "erkur u zastaju ро rektaso:eпziji 
21 22.2 Lo~git uda Sunca 90, ulazi u Спс 

РОСЕТАК LШ 

24 !9.6 Venera SS od Meseca 
26 5.6 Hlad Hesec 
27 21.1 Nars 45 od Heseca 
28 20. 7 Nop ~u;; u opozio:iji 
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Jul 
d h 
4 4.0 Herkur u donjoj konjunkciji 
4 1.0 Z~1lja u afelu 
9 1.1 5aturn БN od Heseca 
9 13.3 Uran 5N od Hese~a 

10 ,а.з Neptun 6N od Heseca 
12 0.3 Herkur 25 od Yenere 
15 5.6 Herkur u zastoju ро rektascenziji 
18 4.8 Jupiter 45 od Heseca 
23 9.1 Longituda 5unca 1201 ulazi u Leo 
23 23.9 Herkur 8S od Heseca 
25 9.4 Kerkur u elongaciji 20W 
·25 20.6 Hlad Ншс 

Avgust 
d h 
5 8.9 Saturn БN od Heseca 
5 21.9 Uran 5N od Heseca 
б 17.6 Neptun БN od Meseca 

14 15.7 Jupiter 45 od Meseca 
19 15.0 5aturn u zastoju ро rektascenziji 
20 5.3 Merkur u gornjoj konjunkciji 
20 7.9 Jupiter u zastoju ро rektascenziji 
23 5.9 Venera u gornjoj konjunkciji 
23 16.2 Longituda 5unca 1501 ulazi u Vir . 
24 12.0 Mlad Hesec 
25 7.9 "ars u konjunkciji 

5eptelbar 
d h 
1 15.1 Uran u zastoju ро rektascenziji 
1 16.3 5aturn 6N od "eseca 
2 5.3 Uran 5N od Hes~ca 
З 1.5 Ntptun 6N od Mtseca 

10 23.7 Jupittr 45 od Heseca 
17 7.5 Neptun u zastoju ро rektascenziji 
23 2.9 Prstenasto po1racenje 5unca 
23 З. 2 Mlad "esec 1 

23 13.8 Lo~ituda 5unca 1801 ulazi u Lib 
РОСЕТАК JESENI 

25 4.7 "•rkur О.ЗN od Htstca 
28 23.9 Saturn бN od Heseca 
29 11.6 Uran 5N od Heseca 
30 7.7 Ntptun бN od Meseca 

Oktobar 
d h 
4 10.2 Herkur u elongaciji 2БЕ 

7 4.0 Po•racenje Heseca polusenko• 
В 4.7 Jupiter 45 od Heseca 

16 20.4 Herkur u zastoju ро rektascenziji 
18 14.4 Jupiter u opoziciji 
20 О.б Herkur 35 od Harsa 
21 4.2 Hars 2N od Hes~ca 
22 17.5 Hlad Kesec 
23 23.0 Longituda 5unca 2101 ulazi u 5со 
24 З. 4 Ver1er а 4N od H~seca 
26 9.0 5aturn 6N od Heseca 
26 18.7 Uran 5N od Heseca 
27 13.8 Neptun бN od Heseca 
28 7.8 Herkur u donjoj konjunkciji 

Nove1bar 
d h 
4 7.3 Jupiter 45 od Mtseca 
5 22.6 Mtrkur u zastoju ро rektascenziji 

13 8.3 Herkur u elongaciji 19W 
19 0.9 "ars ЗN od Meseca 
20 1.0 Merkur бN od Heseca 
20 16.1 Vtnera 25 od Saturna 
21 б.б Hlad "esec 
22 20.5 Longituda Sunca 240, ulazi u ~ag 
22. 21.1 5aturn 6N od Heseca 
23 1.5 Yenera 4N od "eseca 
23 4.1 Uran 5N od "eseca 
23 21.7 Neptun 6N od Meseca 
24 10.1 Ventra 0.95 od Urana 

Deceabar 
d h 
1 9.7 Jupittr 45 od Heseca 
З '3.6 Vetma 25 od Neptur1a 

16 2.7 Jupittr u zastoju ро rektascenziji 
16 3.0 5aturn u konjunkciji 
17 21.0 Mars SN od "tstca 
19 8.9 Uran u konjunkciji 
20 18.4 "lad Mesec 
22 9.8 Lo~gituda Sunca 2701 ulazi u Сар 

РОСЕТАК ZIНE 

22 21.7 Yenera 2N od Heseca 
23 7.6 Herkur u gornjoj konjunkciji 
28 15.1 Jupiter 45 od Meseca 
29 23.5 Neptun u konjunkciji •. . , · 
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1 ~ о l т 1 р mv " 1 /; 

h т А .Ј . 1 А. Ј lh mj 
.. Datum h m ј . _ 

I'IERКUR 1987. 
з. 18 28 -24 за 1.4ЗЗ 0.466 11 19 2.З -2.0 JUL 2. 06 55 18 Зб 
7. 18 56 -24 28 1.437 0.4б1 11 З1 2.З -2.1 6. 06 44 18 18 

11. 19 24 -23 56 1.4З2 0.451 11 44 2.3 -2.1 10. 06 36 18 21 
15. 19 5З -2З оо 1.418 0.43В 11 57 2.4 -2.2 14. 06 З1 18 44 
19. 20 21 -21 39 1.394 0.420 12 09 2.4 -2.3 1В. 06 33 19 21 
23. 20 49 -19 53 1.357 0.400 12 22 2.5 -2.5 22. 06 40 20 05 
27. 21 17 -17 44 1.307 0.377 12 34 2.6 -2.6 26. 06 54 20 47 
З1. 21 44 -15 12 1.242 0.354 12 45 2.7 -2.В 30. 07 14 21 15 

FЕВ. 4. 22 09 -12 24 1.160 0.333 12 54 2.9 -з. о AVG. з. 07 40 21 1В 
в. 22 31 -09 29 1.062 О.З17 13 оо 3.1 ·-3.1 7. 08 10 2044 

12. 22 48 -06 46 0.953 0.30В 13 оо 3.5 -3.1 11. 08 43 19 28 
16. 22 58 - 04 39 0.842 0.310 12 53 4.0 -2.9 15. 09 16 17 33 
20. 22 5В -оз З3 0.743 0.321 12 36 4.5 -2.3 19. 09 49 15 06 
24. 22 49 -оз 43 0.671 0.339 12 . 10 5.0 -.8 23. 10 19 12 1В 
28. 22 34 -05 01 0.633 о.зы 11 40 5.3 5.0 27. 10 4В 09 18 

НАRТ 4. 22 20 -06 52 0.629 0.384 11 10 5.3 -. 7 З1. 11 14 06 1З 
в. 22 09 -08 З9 0.652 0.406 10 44 5.1 -1.8 SEP. 4. 11 40 03 07 

12. 22 06 -()9 58 O.f.93 0.426 10 26 4.8 -2.2 1 в. 12 03 оо 04 
16. 22 09 -10 42 0.744 0.442 10 14 4.5 -2.З 12. 12 26 -02 54 1 
20. 22 17 -10 ::ю 0.801 0.454 10 07 4.2 -2.4 16. 12 47 -о5 44 
24. 22 30 -10 27 0.859 0.463 10 04 3.9 -2. 4 20. 1З 07 -ов 25 
2В. 22 45 -09 35 0.918 0.466 10 04 З.f. -2.3 24. 1З 27 -10 55 

APR. 1. 2З 02 -08 17 0.975 0.466 10 06 3.4 -2. 3 28. 1З 45 -13 12 
5. 23 22 ··06 37 1.032 0.461 10 09 3.2 .:..2.3 акт. 2. 14 02 -15 13 
9. 23 4З -04 35 1.086 0.451 10 15 3.1 -2.3 б. 14 17 -16 54 

13. оо 05 -02 14 1.139 0.438 10 21 2.9 -2.3 10. 14 29 -18 10 
17. оо 29 оо 24 1.188 0.420 10 29 2.8 -2.4 14. 14 37 -1В 52 
21. оо 54 оз 18 1.234 0.400 10 39 2.7 -2.5 18. 14 39 -18 47 
25. 01 20 06 25 1.274 0.377 10 50 2.6 -2.6 22. 14 32 -17 41 
29. 01 49 09 42 1.305 0.354 11 03 2.6 ·2.8 26. 14 1В -15 26 

I'IAJ з. 02 19 13 оз 1.324 0.3З3 11 18 2.5 -2.9 30. 14 оо -12 29 
7. 02 52 16 20 1.325 о.зњ 1135 2.5 -3.0 NOV. з. 13 47 - 0'3 58 

11. 03 26 19 21 1.ЗО5 о.зов 11 54 2.6 -3.1 7. 13 45 -08 49 
15. 04 01 21 54 1. 2Е.З О.З10 12 13 2.6 -З.1 11. 13 52 -09 06 
19. 04 36 23 48 1.202 О . З21 12 32 2.В -з. о 15. 14 07 -10 25 
23. 05 09 25 02 1.12S О.З39 12 49 з. о - 2.9 19. 14 26 -12 17 
27. 05 39 25 36 1.047 0.361 13 02 3.2 -2.8 23. 14 4В -14 22 
З1. Об 05 25 36 0.%5 О.З84 13 13 3.5 -2.6 27. 15 11 -16 28 

JUN 4. 06 28 25 10 О.ВВ6 0.406 13 19 3.8 -2.5 DEC. 1. 15 36 -1В 28 
в. 06 46 24 23 0.812 0.426 1З 21 4.1 -2.4 5. 16 01 -20 16 

12. 07 оо 23 24 0.744 0.442 13 18 4.5 -2.2 9. 16 27 -21 50 
16. 07 08 22 17 0.684 0.455 13 10 4.9 -2.0 1:r. 16 53 -23 07 
20. '07 12 21 09 0.6ЗЗ 0.463 12 57 5.3 -1.7 17. 17 20 -24 06 
24. 07 10 20 06 0.595 0.4Е.6 12 39 5.6 -1.2 21. 17 4В -24 45 
28. 07 04 19 13 0.570 0.466 12 17 5.9 -.з 25. 1В 16 -25 02 

29. 18 44 -24 57 
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I1ERКUR 1987. 
0.562 0.461 11 52 5.9 
0.572 0.451 11 26 5.8 
0.601 0.4З7 11 02 5.6 
0.648 0.420 10 42 5.2 
0.713 0.400 10 29 4.7 
0.792 0.377 10 21 4.2 
0.884 0.354 10 20 3.8 
0.983 О.ЗЗ3 10 25 З.4 
1.083 0.316 10 З6 3.1 
1.176 о. зов 10 50 2.8 
1.254 0.310 11 07 2.7 
1.312 0.321 11 25 2.5 
1.348 0.339 11 41 2.5 
1.366 0.361 1156 2.4 
1.369 0.384 12 09 2.4 
1.360 0.407 12 19 2.5 
1.З41 0.426 12 28 2.5 
1.З15 0.442 12 36 2.5 
1.282 0.455 12 43 2.6 
1.244 0.463 12 4В 2.7 
1.199 0.466 12 53 2.8 
1.149 0.466 12 Sб 2.9 
1.094 0.461 12 59 З.1 
1.033 0.451 13 оо 3.2 
0.967 0.437 12 59 3.5 
0.897 0.420 12 54 3.7 
О.В25 0.399 12 46 4.0 
0.757 0.377 12 31 4.4 
0.701 0.354 12 07 4.8 
0.671 о.ззз 11 36 5.0 
0.682 0.316 11 03 4.9 
0.7З7 о. зов 10 Зб 4.5 
0.827 0.310· 10 19 4.0 
0.933 0.321 10 11 З. б 
1.0З7 0.339 10 11 3.2 
1.132 0.361 10 15 з. о 
1.213 0.385 10 21 2.8 
1.281 0.407 10 29 2.6 
1.ЗЗ5 0.426 10 за 2.5 
1.378 0.442 10 47 2.4 
1.410 0.455 10 57 2.4 
1.432 0.463 11 08 2.3 
1.444 0.466 11 20 2.3 
1.448 0.466 11 :!1 2.3 
1.442 0.460 11 44 2.3 
1.427 0.451 11 Sб' 2.3 
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1 
1 3 1 6, 1 ~ 11 1 

т Ј р 1 "' 1 

/ h m 1 1 1 ! h m/ " 1 Datum . А.Ј . А .Ј. 

JAN. 
1: 
2: 
з 

ГЕВ. 1 

11 
2· 

i'IART 
1 
2 
2 

APR. 
1 
2 
2 

ttAJ 
1 
2 
3 

' JUN 
1 

• JUL 
] 

] 

~ 
ДV6. 

] 

1 

SEP. 

(I(Т. 

NOV. 

DEC. 

25. 20 25 -21 09 1.370 0.727 13 52 

1 "' 1 8 1 
6, 

1 
~ u 1 т 1 р 1 

mv 

Datum / h m 1 . ' 1 А.Ј. 1 А.Ј . /h m/ " 1 

JUPIТER 1'387. 
JAN. 7. 23 20 -05 38 5.341 4.962 15 51 17.2 -1.8 

23. 23 30 -04 26 5.550 4.961 14 59 16.6 -1.7 
FEB. 8. 23 43 -03 05 5.722 4.959 14 09 16.1 -1.7 

24. 23 56 -01 38 5.849 4.958 13 19 15.7 -1.6 
МАRТ 12. ОО 10 -оо 07 5.927 4.957 12 30 15.5 -1.6 

28. оо 24 01 25 5.953 4.956 11 41 15.4 -1.б 
APR. 13. ОО 38 02 56 5.928 4.955 10 52 15.5 -1.6 

29. оо 52 04 23 5.853 4.954 10 03 15.7 -1.6 
МАЈ 15. 01 05 05 45 5. 730 4.953 09 14 16.0 -1.7 

31. 01 18 06 58 5.567 4.953 08 23 16.5 -1.7 
JUN 16. 01 29 08 02 5 . 368 4.953 07 31 17.1 -1.8 
JUL 2. 01 39 08 54 5.144 4.952 06 38 17.9 -1.9 

18. 01 46 09 33 4.903 4.952 05 42 18.7 -2.0 
дVG. з. 01 51 09 56 4.660 4.953 04 44 19.7 -2.1 

19. 01 53 10 02 4.428 4.953 03 43 20.А -2.2 
SEP. 4. 01 51 09 50 4. 226 4.953 02 З'Э 21.7 -2.3 

20. 01 47 09 22 4.071 4.954 01 31 22.6 -2. ·1 
окт . б. 01 40 08 42 3.979 4.955 оо 22 23.1 -2.5 

22. 01 32 07 55 3.~62 4.955 23 06 23.2 -2.5 
NOV. 7. 01 24 07 12 4.023 4.957 21 56 22.8 -2.4 

23. 01 18 06 41 4.156 4.958 20 47 22.1 -2.4 
DEC. 9. 01 15 Об 27 4.347 4.959 19 41 21 .1 -2.3 

25. 01 16 06 34 4.579 4.961 18 39 20.1 -2.1 

URAN: 1987. 
JAN. 23. 17 37 -23 27 19.958 19.108 09 07 1. 7 6.1 
FEB. 24. 17 43 -23 31 19.531 19.194 07 07 1. а б.1 

11ART 28. 17 46 -23 32 19.000 19.199 05 04 1.8 6.0 
APR. 29. 17 44 -23 32 18.520 19.205 02 56 1.9 6.0 
i'IAJ 31. 17 40 -23 31 10.236 19. 211 оо 46 1.9 5.9 
JUL 2. 17 34 -23 28 18.235 19.217 22 31 1.9 5.9 
AVG. з. 17 30 -23 25 18.517 19.222 20 20 1.9 6.0 
SEP. 4. 17 28 -23 24 18.997 19. 228 18 13 1.8 б. О 
окт. б. 17 30 -23 26 19.536 19.234 16 09 1.8 6.1 
NOV. 7. 17 36 -23 29 19.983 19.240 14 09 1. 7 6.1 
DEC. 9. 17 44 ·-23 33 20.215 19.245 12 11 1. 7 6.1 

_. .. ..:;::~~c1'!"7"'='•-f'o'-·.O:~~,...,..., 

mv 
-, 

IX 1 ћ 1 
6, 1 ~ •. 1 т 1 р 

Datum ј h m 1 . 
1 ч. ! А .Ј. lh ml " 1 

1'\дRS 1987. 
ЈдN: 7. 23 57 -оо .44 1.395 1.450 1630 3.4 

15. оо 17 01 ЗВ 1.461 1.459 16 19 3.2 
23. оо 37 03 59 1.527 1.469 16 07 3.1 
31. оо 58 06 17 1.593 1.479 15 56 2.9 

ГЕВ. в. 01 18 08 30 1.659 1.490 15 45 2.8 
16. 01 39 10 39 1. 725 1.500 15 35 2.7 
24. 02 оо 12 42 1.791 1.511 15 24 2.6 

11ART 4. 02 21 14 38 1.856 1.521 15 14 2.5 
12. 02 43 16 25 1.919 1.531 15 04 2.4 
20. 03 04 18 04 1.982 1.542 14 54 2.4 
28. 03 26 19 33 2.043 1.552 14 44 2.3 

дРR. 5. 03 43 20 52 2.102 1.562 14 35 2.2 
13. 04 11 21 59 2.160 1.571 14 26 2.-2 
21. 04 34 22 54 2.215 1.581 14 17 2.1 
29. 04 57 23 37 2.2б8 1.590 14 08 2.1 

i'IAJ 7. 05 20 24 08 2.319 1.598 14 оо 2.0 
15. 05 42 24 25 2.366 1.607 13 51 2.0 
23. 06 05 24 30 2.411 1.614 13 43 1.9 
31. 06 28 24 23 2.453 1.622 13 34 1.9 

JUN 8. Об 51 24 03 2.492 1.629 13 25 1.9 
16. 07 13 23 31 2.527 1.f.35 13 16 1.9 
24. 07 .35 22 47 2.559 1.641 13 06 1.8 

JUL 2. 07 57 21 53 2.588 1.fA6 12 57 1.8 
10. 08 19 20 43 2.612 1.651 12 47 1.8 
18. 08 40 19 35 2.б33 1.655 12 36 1.8 
26. 09 оо 18 13 2.650 1.658 12 :25 1.8 

дVG. з. 09 21 16 43 2.662 1.661 12 14 1.8 ' 
11. 09 41 15 06 2.671 1.663 12 03 1.8 
19. 10 01 13 23 2.675 1.f.65 11 51 1. 7 
27. 10 20 11 34 2.676 1.666 11 39 1. 7 

SEP. 4. 10 39 09 41 2.672 1.ббб 11 27 1.8 
12. 10 58 07 44 2.664 1.666 11 14 1.8 
20. 11 17 05 44 2.651 1.665 11 01 1.8 
28. 11 36 03 42 2.634 1.663 10 49 1.8 

(I(T. б. 11 55 01 39 2.613 1.661 10 36 1.8 
14. 12 14 -оо 26 2.588 1.658 10 23 1.8 
22. 12 33 -02 30 2.558 1.655 10 11 1.8 
30. 12 52 -04 33 2.525 1.651 09 58 1.9 

NOV. 7. 13 11 -06 35 2.488 1.646 09 46 1.9 
15. 13 30 -о8 34 2.446 1.641 09 34 1.9 
23. 13 50 -10 29 2.402 1.635 09 22 1.9 

DEC. 1. 14 10 -12 20 2.354 1.629 09 10 2.0 
9. 14 30 -·14 06 2.302 1.622 08 59 2.0 

17. 14 51 -15 46 2.248 1.614 08 48 2.1 
25. 15 12 -17 18 2.191 1 . б07 08 38 2.1 

' 

1 " 1 il 1 6, 1 .l ,, 1 т Ј р 
1 

Datum / h m 1 . 
1 

А .Ј . 1 А .Ј . јь ml " 1 1 

SATURN 1987. 
JAN. 7. 17 оо · -21 14 10.854 10.016 09 33 6.9 

23. 17 07 -21 23 10.б'32 10.017 08 37 7.0 
FEB. 8. 17 13 -·21 29 10.482 10.019 07 40 7.1 

24. 17 18 - 21 33 10.236 10.020 06 41 7.3 
МдRТ 12. 17 21 - 21 35 'Э.972 10.021 05 42 7.5 

28. 17 22 -21 34 9.708 10.023 04 40 7.7 
APR. 13. 17 22 -21 32 9.464 10.024 03 37 7.9 

29. 17 19 - 21 29 9.258 10.025 02 31 8.1 
МАЈ 15. 17 1б -21 25 9.108 10.026 01 25 8.2 

31. 17 11 -21 20 9.027 10.027 оо 17 8.3 
JUN 16. 17 06 -21 15 9.020 10.028 23 05 8.3 
JUL 2. 17 01 -21 10 9.088 10.030 21 58 8.2 

18. 16 57 -21 07 9.226 10.031 20 51 8.1 
AVG. з. 16 55 -21 06 9.420 10.032 19 45 7.9 

19. 16 54 -21 08 9.657 10.032 18 42 7.7 
SEP. 4. 16 54 -21 12 9.916 10.033 17 39 7.5 

20. 16 57 ,;.21 19 10.180 10.034 16 39 7.3 
окт. G. 17 01 -21 28 10.431 10.035 15 40 7.1 

22. 17 07 -21 38 10.653 10.036 14 43 7.0 
NOV. 7. 17 13 -21 49 10.831 10.037 13 47 6.9 

23. 17 21 -21 58 10.954 10.037 12 51 G.EJ 
DEC. 9. 17 29 -22 06 11.016 10.038 11 56 6.8 

25. 17 37 -22 13 11.012 10.039 11 01 6.8 

NEPTUN 1987. 
JAN. 23. 18 21З -22 16 31.120 30.238 09 57 1 ~. oL 

FEB. 24. 18 32 -22 13 30.759 30.238 07 56 .1. 2 
MART 28. 1В 34 -22 10 30. 241 30.237 05 52 1.2 
APR. 29. 18 34 -22 10 29.716 30.236 03 46 1.2 
11дЈ 31. 18 32 -22 11 29.339 30.235 01 38 1.2 
JUL 2. 18 28 -22 14 29.219 30.234 23 25 1.3 
дV6. 3. 18 25 -22 17 29.391 30.233 . 21 15 1. 2 
SEP. 4. 18 23 ·-22 19 29."803 30.232 19 08 1. 2 
ОI(Т. 6. 18 23 -22 20 30.335 30.231 17 02 1.2 
NOV. 7. 18 26 -22 20 30.832 30.231 14 59 1.2 
DEC. 9. 18 30 -22 18 31.150 30. 230 12 57 1.2 

- -

1 
mv 

1 

0.4 
0.5 
О. б 
0.7 
0.8 
0.9 
1.0 
1.0 
1.1 
1.2 
1.3 
1.3 
1.4 
1.5 
1.5 
1.6 
1.6 
1. 7 
1. 7 
1.8 
1.8 
1.8 
1.9 
1.9 
1. 9 
1.9 
1.9 
1.9 
1.9 
1. 9 
1.9 
1.9 
1.9 
1. 9 
1.9 
1. 9 
1.8 
1.8 
1.8 
1. 7 
1. 7 
1.6 
1.6 
1.5 
1.5 

mv 

1.2 
1. 2 
1. 1 
1.1 
1. о 
0.9 
0.9 
о. в 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.9 
0.9 
1. о 
1.0 
1. 1 
1. 1 
1. 2 
1.2 
1. 2 
1.2 

7.8 
7.7 
7.7 
7.7 
7.б 
7.б 
7.6 
7.7 
7.7 
7.7 
7.8 
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KALENDAR 

1 с о ::~.а с 

1 8 ;:Ј.д 1 

ј :::»;3 ~ 1 
-8 :!-~ u 1 ј.,~-<:~ .а :ff .:i ~ ~-о ·~ ~ ,~ .. ~ 11 ~ 1~s~ ~ Е-<:!!1 

!l ii t ~-9 ~~ 
.,; "ё 8.· ::-5 ii fi-- ·- >йs<!i >Us<!i 

а 
.. tl.g1 z llow1 N~::J:I z :2,.., N>:J::J а z ~~.~1 ~н N>:J:J 

JANUAR 1987. 1 h m s ГЕВRUдR 1987. 1 h m s 11ART 19В7. 1 h m а 

о. 244 о. 244 о. 244 
1 СЕ оооз 6797 06 40 27 1 NE 0851 6828 OEI 42 41 1 NE 1618 б856 10 зз 04 
2 РЕ оозо f.79B 06 44 24 2 РО 0879 6829 08 46 37 2 РО 1645 б857 10 З7 01 
з su 0057 6799 06 48 20 з uт 0906 бВЗО 085034 з UT 1б7З 6В58 10 40 57 
4 NE OOEIS 6ВОО 06 52 17 4 SR 0934 6В31 08 54 30 4 SR 1700 6859 10 44 54 
5 РО 0112 6801 06 56 14 5 СЕ 0961 б832 08 58 27 5 СЕ 1728 6860 10 48 50 
Б uт 0140 6802 07 оо 10 6 РЕ 0998 6ВЗЗ 09 02 23 Б РЕ 1755 Ы!61 10 52 47 
7 SR 01Б7 680З 07 04 07 7 su 1016 6834 09 06 20 7 su 17В2 6862 10 56 43 
8 СЕ 0194 бВО4 07 ов 03 в NE 1043 6835 09 10 1б в NE 1810 6ЕЈ63 11 оо 40 
9 РЕ 0222 6ВО5 07 12 оо 9 РО 1070 6ВЗб 09 14 1З 9 РО 1837 6864 110436 

10 su 0249 6806 07 15 56 10 UT 1098 68З7 09 18 10 10 uт 1864 Ы!65 11 ов З3 
11 NE 0276 6В07 07 19 53 11 !JR 1125 бВЗВ 09 22 06 11 SR 1892 6866 11 12 30 
12 РО 0304 бВОВ 07 23 49 12 СЕ 1153 6839 09 26 03 12 СЕ 1919 6867 11 16 26 
13 UT 0331 6809 07 27 4Б 13 РЕ 1180 6840 09 29 59 !З РЕ 1947 6868 11 20 23 
14 · SR 0359 6810 07 31 4З 14 su 1207 6841 09 33 5б 14 su 1974 Ы!69 11 24 19 
15 СЕ ОЗВ6 6811 07 35 39 15 NE 1235 6842 09 37 52 15 NE 2001 6870 11 28 1б 
16 РЕ 0413 БВ1Z: 07 39 36 16 РО 12б2 6843 09 41 49 16 РО 2029 6871 11 32 12 
17 su 0441 6813 07 43 32 17 UT 1289 6844 ()9 45 45 17 UT 2056 6872 11 Зб 09 . 
18 NE 04!;8 6В14 07 41 29 1В SR 1317 6В45 оэ 49 42 18 SR 2083 6873 11 40 05 
19 РО 0495 6815 07 51 25 19 СЕ 1344 6846 09 53 38 19 СЕ 2111 6874 11 44 02 
20 UT 0523 б81б 07 55 12 20 РЕ 1372 6847 09 57 35 20 РЕ 2138 bl!75 11 47 59 
21 SR 0550 6817 07 59 18 21 su 1399 6848 10 01 З2 21 su 21Б6 6876 11 51 55 
22 СЕ :.;578 6В1В ово::; 15 22 NE 1426 6В49 10 05 2В 22 NE 2193 6877 11 55 52 
2З РЕ 0605 бВ!•) ов 07 12 23 РО 1454 бВ50 10 09 25 2З РО 2220 б878 11 59 4В 
24 su 06З2 6820 ов 11 ов 24 UT 1481 6851 10 13 21 24 UT 2243 6879 12 оз 45 
25 NE 1)660 6821 08 15 05 25 ZR 1509 6Е52 10 17 1В 25 SR 2275 бВВО 12 07 41 
26 РО 0687 6822 08 19 01 26 СЕ 15Зб бВ5З· 10 21 14 26 СЕ 2302 Ь881 12 11 зв 
27 UT 0715 6823 08 22 58 27 F"E 156З б854 10 "25 11 27 РЕ 2ЗЗО 6882 12 15 34 
2В SR 0742 6824 оо 2б 54 28 su 1591 6855 10 29 07 28 su 2357 6983 12 19 31 
29 СЕ 07б9 6825 08 зо 51 29 NE 2385 6884 12 2З 28 
30 РЕ 0797 б82б 08 34 47 :ю РО 2412 6885 12 27 24 

~ ј ;:Ј.д 
1 s 8 ::~.а 1 
1 

fii 1 с 

1 о ::>.д 

~ ii·5 ~-<:s ~ "" ~-о ·а 

ј 
-8 

fii " ~-о · а ] .. ·-
ii >ls<!i ii ~.с .. i .. ·-. г. .а о ~.а > о~ ii г.~ >§s<!i Q z 11.1::1 N > :::1::1 z ~~.g N>:t:J z ~~.~ N;'::s::J 

JUL 1987. 1 h m а AVGUST 1987. 1 h m s SEPTEI1BAR 1987. 1 h m • 
о. 244 о. 244 

о. 244 
1 SR 495В 6978 1В 34 04 1 su 5807 7009 20 36 17 1 UT 6656 7040 22 за 30 
2 СЕ 4986 6979 18 зв оо 2 NE 58З4 7010 20 40 14 2 SR 66В3 7041 22 42 27 
3 РЕ 5013 6980 18 41 57 з РО 5862 7011 20 44 10 3 СЕ 6711 7042 22 46 23 
4 su 5040 6981 1В 45 53 4 UT 5889 7012 20 48 07 4 РЕ б738 7043 22 50 20 
5 NE 5068 6982 18 49 50 5 SR 5917 7013 20 52 03 5 su б765 7014 22 54 16 
б РО 5095 6983 18 53 47 б СЕ 5944 7014 20 56 оо 

б NE 6793 7045 22 5В 13 
7 UT 5123 6984 18 57 43 7 РЕ 5971 7015 20 59 56 7 РО б820 704б 23 02 10 
в SR 5150 6985 19 01 40 8 su 5999 701б 21 03 53 

в UT 6847 7047 23 06 06 
9 СЕ 5177 6986 19 05 36 9 NE 6026 7017 21 07 49 9 SF: 6075 7048 23 10 1)3 

10 РЕ 5205 6987 19 09 33 10 РО 6053 7018 21 11 46 10 СЕ 6902 7049 23 13 59 
11 su 5232 6988 19 13 29 11 UT 6081 7019 21 15 43 11 РЕ 6930 7050 23 17 5б 
.12 !Е 5259 6989 19 17 26 12 SR 6108 7020 21 19 39 12 su б957 7051 23 21 52 
13 РО 5287 6990 19 21 22 13 СЕ 6136 7021 21 23 36 13 NE 69В4 7052 2З 25 49 
14 uт 5314 6991 19 25 19 14 РЕ 6163 7022 21 27 32 14 РО 7012 7053 23 29 45 
15 SR 5342 6992 19 29 1б 15 su б190 7023 21 31 29 15 UT 7039 7054 2З 33 42 
16 СЕ 5369 6993 19 з11 12 16 NE б218 7024 21 35 25 

\б SR 7066 7055 23 37 39 
17 РЕ 5396 6994 19 37 09 17 РО 6245 7025 21 39 22 17 СЕ 71)"34 7056 23 41 35 
18 su 5424 6995 19 41 05 1В UT 6272 7026 21 43 18 18 РЕ 7121 7057 23 45 32 
19 NE 5451 699б 19 45 02 19 SR бЗОО 7027 21 47 15 19 su 7149 7058 23 49 2В 
20 РО 5478 6997 19 48 58 20 СЕ 6327 7028 21 51 12 20 NE 7176 7059 23 53 25 
21 UT 5506 6998 19 52 55 21 РЕ б355 7029 21 55 ов 21 РО 7203 70б0 23 57 21 
22 SR 5533 б999 19• 56 51 22 su 63В2 7030 21 59 05 22 uт 7231 7061 оо 01 18 
23 СЕ 5561 7000 20 оо 4В 23 NE 6409 7031 22 03 01 23 SR 725В 70б2 оо 05 14 
24 РЕ 55В8 7001 20 04 45 24 РО 6437 7032 22 06 5В 24 СЕ 7285 70б3 оо 09 11 
25 su 5615 7002 20 ов 41 25 UT 6464 7033 22 10 54 25 РЕ 7313 7064 оо 13 ов 
26 NE 5€.43 7003 20 12 38 26 SR 6492 7034 22 14 51 26 su 7340 7065 оо 17 04 
27 РО 5б70 7004 20 16 34 27 СЕ 6519 7035 22 1В 47 27 NE 736В 706б оо 21 01 
28 UT 5698 7005 20 20 31 28 РЕ 6546 7036 22 22 44 28 ro 73'35 7067 оо 24 57 
29 SR 5725 7006 20 24 27 29 su 6574 7037 22 26 41 29 UT 7422 7068 оо 28 54 
30 СЕ 5752 7007 20 28 24 30 NE 6601 7038 22 31) 37 30 БR 7450 7069 оо 32 so 
31 РЕ 5780 7008 20 32 20 31 РО 662В 7039 22 34 34 

1 
1 
~ 1 

31 su 0824 6827 08 за 44 ::а UT 2439 6886 12 31 21 

APRIL 1987. 1 h m s МАЈ 1987. 1 h m а JUN 19В7. 1 h m s 
о. 244 о. 244 о. 244 

ОКТОВдR 19В7. 
244 

1 h m s NOVEMBдR 1987. 1 h m s DECEI1BAR 1907. 1 h m • 
о. о. 244 о. 244 

1 СЕ 7477 7070 оо 36 47 1 NE 8326 7101 02 39 оо 1 UT 9147 7131 04 37 17 
1 s:~ 2467 68В7 12 35 17 1 РЕ 32ВВ б917 14 33 34 1 РО 4137 6948 16 35 47 2 РЕ 7505 7071 оо 40 43 2 ro 8353 7102 02 42 57 2 SR 9175 7132 04 41 13 
2 С;Е 2494 бевв 12 39 14 2 ш 3316 б910 14 37 30 2 UT 4164 6949 16 З9 44 з Sli 7532 7072 оо 44 40 з UT ВЗВ1 71.03 02 46 53 з СЕ 9202 7133 (14 45 10 
3 РЕ 2522 б889 12 43 10 з Nli: :3343 б919 14 41 27 з SR 4192 6950 1б 43 40 4 NE 7559 7073 оо 48 37 4 SR 840В 7104 02 50 50 4 РЕ 9229 7134 04 49 06 
4 !JU 2549 6890 12 47 07 4 РО 3370 6920 14 45 24 4 СЕ 4219 б951 1б 47 З7 5 РО 7587 7074 оо 52 33 5 СЕ 8435 7105 02 54 46 5 ~u 9257 7135 04 53 03 
5 NE 2576 68')1 12 51 03 5 UT 3398 б921 14 4<:1 20 5 РЕ 424б 6952 1б 51 33 6 UT 7614 7С75 оо 56 30 б РЕ 0463 710б 02 5В 43 б NE 'Э2В4 7136 04 57 оо 
ь 1'0 2f.04 6В92 12 55 оо 6 SR 3425 6922 14 53 17 б su 4274 6953 16 55 30 7 SR 7641 7076 01 оо 26 7 su В490 7107 03 02 39 7 РО 9312 7137 05 ОО 5f. 
7 UT 2631 63~3 12 5В 57 7 СЕ 3452 6923 14 57 1З 7 NE 4301 6954 16 59 26 в СЕ 7669 7077 ОЈ 04 23 в NE 851В 7108 03 Об Зб в UT 9339 7138 05 04 53 
в SR 2f.5E: ,:;eg4 13 02 53 8 РЕ 3480 6924 15 01 10 в РО 4329 6955 17 03 23 9 РЕ 7б9б 707В 01 08 19 9 РО 8545 7109 03 10 33 9 SR 9366 713'3 05 оо 49 
9 СЕ 2686 6395 1з or. 5о 9 su 3507 6925 15 1)5 06 9 UT 435б 6956 17 07 20 

10 f'E 2713 б \З ')б 13 10 46 10 NE 3535 6926 15 09 03 10 SR 4383 6957 17 11 16 
10 su 7724 .7079 01 12 1б 10 uт 8572 7110 03 14 29 10 СЕ 9394 714<) 05 1~ 46 
11 NE 7751 7080 oi. 16 12 11 SR ВбОО 7111 03 1В 2б 11 РЕ 9421 7141 05 16 42 

11 su 2741 68')7 13 14 43 11 РО 3562 6927 15 12 59 11 СЕ 4411 6958 17 15 13 12 РО 7778 7081 01 20 09 12 СЕ 8627 7112 03 22 22 12 su 9448 7142 05 20 З'Э 

12 NE 27бВ 6898 13 18 39 р L UT 35В9 б92В 15 1б 56 12 РЕ 4438 б959 17 19 09 13 UT 7806 7082 01 24 06 13 РЕ В654 7113 03 26 19 13 NE 9476 7143 05 24 35 
13 РО 2795 6899 13 22 36 13 SR 3617 6929 15 20 53 13 su 4465 6960 17 23 06 14 SR 7В33 7083 01 28 02 14 su В682 7114 03 30 15 14 РО 9503 7144 05 28 32 
14 UT 2823 б-:100 1З 26 32 14 СЕ 3644 6930 15 24 49 14 NE 4493 6961 17 27 02 15 СЕ 7860 7084 01 31 59 15 NE 8709 7115 03 34 12 15 UT 9531 7145 05 32 29 
15 SR 2850 6901 13 30 29 15 РЕ 3671 6931 15 28 46 t5 РО 4520 69б2 17 30 59 16 РЕ 78В8 70В5 01 35 55 16 РО 8731 7116 оз ::в 08 1б SR 9558 7146 05 36 25 
!б СЕ 2877 6902 13 34 26 16 su 3699 6932 15 32 42 t6 uт 4548 6963 17 34 55 17 su 7915 7086 01 39 52 17 UT 8764 7117 03 42 05 17 СЕ 9585 7147 05 40 22 
17 РЕ 2905 6903 13 зв 22 17 t~E :Ј72б б933 15 3б 39 17 SR 4575 6964 17 38 52 1В NE · 7943 7087 01 43 4В 18 SR 8791 7118 03 46 02 1В РЕ 9613 7148 05 44 18 
JS su 2')32 б904 13 42 1 ~ 18 РО Э754 6934 15 40 35 18 СЕ 4б02 б965 17 42 49 19 РО 7970 7088 01 47 45 19 СЕ 9819 7119 03 49 58 19 su 9640 7149 05 48 15 
Ј') NE 2960 б905 13 46 15 19 UT 37В1 6935 15 44 32 19 РЕ 4630 6966 17 46 45 20 UT 7997 708<) 01 51 41 20 РЕ ВВ46 7120 03 53 55 20 NE 96б7 7150 os 52 11 
20 РО 2'-Ј87 6906 13 50 12 20 SR 3\ЗОВ б9ЗС 15 48 28 20 su 4657 6967 17 50 42 21 3R ВО25 7090 01 55 38 21 su 8В73 7121 03 57 51 21 РО 9695 7151 05 56 08 
21 UT 31)14 6">07 13 54 ов 21 СЕ 3836 б937 15 52 25 21 NE 4684 6968 17 54 3В 22 СЕ ВО52 7091 01 59 35 22 NE 8901 7122 04 01 48 22 UT 9722 7152 1)6 0(1 04 
22 SR 3042 6908 13 58 05 22 :•Е 3Вб3 6938 15 ·56 22 22 РО 4712 6969 17 58 З5 23 РЕ 8079 7092 02 03 31 23 РО 892В 7123 04 05 44 23 SR 9750 7153 06 04 01 
23 СЕ 3069 6909 14 02 01 23 su 3890 693'3 16 оо 18 2З UT 4739 6970 18 02 31 
24 РЕ 3096 6910 140558 24 NE 3918 б940 16 04 15 24 SR 47б7 6У71 18 06. 28 

24 su В107 7093 02 07 28 24 UT З9S6 7124 04 09 41 24 С:Е 9777 7154 06 07 5В 
25 NE 8134 7094 02 11 24 25 SR 8983 7125 04 13 37 25 РЕ 9804 7155 Об 11 54 

25 su 3124 6911 14 09 55 25 РО З945 6'341 1б 08 11 25 СЕ 4794 6972 18 10 24 26 РО 8162 7095 02 15 21 26 СЕ '.)010 7126 04 17 34 26 su 9832 7156 06 15 51 
26 !Е З151 б912 14 13 51 26 UT 3973 б942 16 12 08 26 РЕ 4821 Б973 1В 14 21 27 uт В189 7096 02 19 17 27 РЕ 9038 7127 04 21 З! 27 NE 9859 7157 06 19 47 
27 РО 3179 6913 14 17 48 27 SR 4000 б943 lб 1б 04 27 su 484'3 6974 1В 18 18 28 SR 8216 7097 02 23 14 28 su 9065 7128 04 25 27 28 РО 9887 7158 06 23 44 
28 UT 3206 6914 14 21 44 20 СЕ 4027 6944 16 20 01 28 NE 4876 6975 18 22 14 29 СЕ 8244 7098 02 27 10 29 NE 9093 7129 04 29 24 29 UT 9914 7159 1)6 27 40 
29 SR З233 6915 14 25 41 29 РЕ 4055 6945 16 23 57 29 РО 4904 6976 1В 26 11 30 РЕ 8271 7099 02 31 07 30 РО 9120 7130 04 3З 20 30 SR 9941 71б0 06 31 37 
30 СЕ З261 6916 14 29 З7 30 su 4082 6946 16 27 54 30 uт 4931 6977 18 30 07 31 su 8299 7100 02 35 04 31 СЕ 9969 71б1 06 35 33 

31 NE 4110 6'347 16 31 51 
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SUNCE 

r 
Beograd Fizi~ke koordinate 

Datum т 

izlaz 1 zalaz 
1 

8 1 
р 

1 
в 1 L 1 

1 ~ "' 1 р 

1 h т 
1 

h т 1 h т 1 h т 1 
о ' 1 

о 

1 
о 

1 
о 

· 1 ' " 1 А.Ј. 

1 

SEV 1 SEV SEV 1 u о l1 TU 
JAN • .... 11 43 07 16 16 10 1В 52 -22 54 1. 3 -3.2 9.6116 1В 0.9В3 ... 

7. 

1 

11 45 07 16 16 14 19 10 -22 2В -.6 -3.7 316.9 16 17 0.9В3 
11. 11 46 07 15 16 1В 19 2В -21 55 -2.5 -4.1 264.2 16 17 0.9ВЗ 
15. 11 48 07 13 16 23 19 45 -21 15 -4.4 -4.5 211.5 16 17 0.984 

Beograd Fizi~ke koordinate 
Datum т 

1 1 в 1 
р 

1 в 
1 

L 
1 1 А izlaz za1az Ct 

1 р 

1 
h 1 h 1 h т 1 h 111 

1 
о ' 

1 
о 

1 
о 

1 
о 

1 ' " 1 А.Ј . т m 

SEV SEV SEVI u olh TU 
JUL ~. 11 42 03 56 19 28 06 42 23 06 -2.5 2.9 153.9115 45 1.017 ..:.. 

б. 11 43 03 59 19 27 06 5В 22 46 -.7 3.4 101.0 15 45 1.017 
10. 11 44 04 02 19 25 07 15 22 20 1. 1 3.8 48.0 15 45 1.017 
14. 11 44 04 05 19 23 07 31 21 48 2.9 4.2 355.1 15 46 1.017 
1В. 11 45 04 09 19 20 07 47 21 09 4.7 4.6 302.2 15 46 1.016 

19. 11 49 07 10 16 2В 20 02 -20 29 -6.3 -4.9 158.9 16 171 0.9В4 
23. 11 50 07 07 16 33 20 19 -19 37 -8.1 -5.3 106.2 16 17 1 0.984 
27. 11 51 07 04 1 16 39 20 36 -1В 39 -9.9 -5.6 53.5 1 16 161 0.985 
31. 11 52 07 оо 16 45 20 52 -17 35 -11.6 -5.9 0.9 16 16 0.995 

1 

22. 11 45 04 13 19 16 08 03 20 25 6.4 4.9 249.2 15 46 1.016 
26. 11 45 04 17 19 12 08 19 19 36 8.1 5.3 196.3 15 46 1.016 
30. 11 45 04 21 19 08 08 35 18 42 9.8 5.6 143.4 15 47 1.015 

AVG. з. 11 45 04 26 19 03 08 50 17 42 11.4 5.9 90.5 15 47 1.015 
FEB. 4. 11 52 06 55 16 50 21 08 -16 27 -13.2 -6.2 308.2 16 15 0.986 

в. 11 53 06 50 16 56 21 24 -15 14 -14.7 -6.5 255.5 16 15 0.986 
12. 11 53 06 44 17 02 21 40 -13 56 -16. 2 -6.7 202.9 16 14 0.987 
16. 11 53 06 38 17 07 21 56 -12 35 -17.6 -6.9 150.2 16 13 0.98В 
20. 11 52 06 32 17 13 22 11 -11 11 . -1В.9 -7.0 97.5 16 12 0.989 1 

7. 11 44 04 30 18 57 09 06 16 38 12.9 6.2 37.6 15 48 1.014 
11. 11 44 04 35 18 52 09 21 ·15 30 14.4 6.4 344.7 15 48 1.013 
15. 11 43 04 40 18 46 09 36 14 17 15.8 .6.6 291.9 15 49 1.013 
19. 11 42 04 44 18 39 . 09 51 13 01 17.2 6.8 239.0 15 50 1.012 
23. 11 41 04 49 18 32 10 06 11 42 18.4 7.0 186.1 15 51 1.011 

24. 11 52 06 26 17 18 22 27 -09 44 ~20.1 -7.1 44.В 16 11 0.989 
28. 1 

11 51 06 19 17 24 
1 

22 42 -оа 15 -21.2 -7.2 352.2 16 11 0.990 
27. 11 40 04 54 18 25 10 21 10 20 19.6 7.1 133.3 15 51 1.010 
31. 11 39 04 58 18 18 10 35 08 55 20.7 7.2 80.4 15 52 1.009 

МАRТ 4. 1 11 50 06 12 17 29 22 57 -06 43 -22.2 -7.2 299.5 16 19 

1 

0.991 
в. 11 49 06 05 17 35 23 12 -05 11 -23.1 -7.2 246.В 16 09 0.992 

12. 11 48 05 57 17 40 23 27 -03 37 -23.В -7.2 194.1 16 08 0.993 
16. 

1 

11 47 1)5 50 17 45 23 41 -02 02 -24.5 -7.2 141.3 16 07 0.994 
20. 11 46 05 43 17 50 23 56 -оо 27 -25.1 -7.1 88.6 16 06 0.995 
24. 11 45 05 35 17 55 оо 10 01 07 -25.6 -6.9 35.9 16 04 0.997 
28. : 11 44 05 28 18 оо оо 25 02 42 -25.9 -6.В 343.1 16 03 0.998 

SEP. 4. 11 38 05 03 18 11 10 50 07 2В 21.7 7.2 27.6 15 53 1.00В 

8. 11 36 05 08 18 04 1104 05 59 22.6 7.2 334.8 15 54 1.007 
12. 11 35 05 13 17 56 11 19 04 28 23.4 7.2 281.9 15 55 1.006 
16. 11 33 05 17 17 49 11 33 02 56 24.2 7.2 229.1 15 56 1.005 
20. 11 32 05 22 17 41 11 47 01 23 24.8 7.1 176.3 15"57 1.004 
24. 11 3 1 05 27 17 33 12 02 -оо 10 25.3 7.0 123.5 15 58 1.003 
28. 11 29 05 32 

' 
17 26 12 16 -01 44 25.7 6.9 70.7 15 59 1.002 

APR. 1. 11 42 05 20 

1 

18 05 оо 39 04 15 -26.2 -6.6 290.4 16 02 0.999 
5. 11 41 о5 ' 1з 1В 10 оо 54 05 47 -26.3 -6.3 237.6 16 01 1.000 
9. 11 40 05 06 1В 15 01 09 07 18 -26.3 -6.1 184.8 16 оо 1.001 

,, 
акт. 2. 11 28 05 37 17",Щ 12 30 -03 17 26.0 6.7 18.0 16 оо 1.001 

6. 11 27 05 42 17 п 12 45 -04 50 26.2 6.5 325.2 16 02 1.000 
10. 11 26 05 47 17 04 13 оо -Об 21 26.3 6.2 272.4 16 03 0.998 

13. 11 39 04 59 18 20 01 23 08 46 -26.2 -5.В 132.0 15 59 1.002 . 14. 11 25 05 52 16 57 13 14 -07 52 26.3 6.0 219.6 16 04 0.997 
17. 11 38 04 52 1В 25 01 38 10 13 -26.0 -5.5 79.2 15 58 1.003 18. 11 24 . 05 57 16 50 13 29 -09 21 26.1 5.7 166.9 1б 05 0.996 
21. 11 37 04 45 18 30 01 53 11 3б -25.6 -5.1 26.4 15 57 1.005 22. 11 23 06 02 16 43 13 44 -10 47 25.8 5.3 114.1 16 06 0.995 
25. 11 36 04 38 18 35 02 08 12 57 -25.2 -4.8 333.5 15 56 1.006 26. 11 22 06 07 16 37 13 59 -12 11 25.4 5.0 61.4 16 07 0.994 
29. 1136 04 32 18 40 02 23 14 14 -24.6 -4.4 280.7 15 55 1.007 30. 11 22 06 13 1б 31 14 15 -13 32 24.9 4.6 8.6 16 08 0.993 

МАЈ з. 11 35 104 26 
1 

· 18 45 02 38 15 27 -23.9 -4.0 227.8 15 54 1.008 
7. 11 зs 04 20 18 50 02 54 16 36 -23.1 -3.6 174.9 15 53 1.009 

11. 11 35 1 04 15 18 55 03 09 17 41 -22.2 -3.1 122.0 15 52 1.010 

NOV. з. 11 22 Об 18 16 25 14 31 -·14 50 24.3 4.2 315.9 16 09 0.992 
7. 11 22 06 24 16 20 14 46 -16 03 23.5 з. в 263.1 16 10 0.991 

11. 11 22 06 29 16 15 15 02 -17 13 22.6 3.3 210.4 16 11 0.990 
15. 11 зs : 04 10 19 оо 03 25 18 41 -21.1 -2.7 69.1 15 51 1.011 15. 11 23 06 35 16 11 15 19 --18 17 21.6 2.9 157.6 16 12 0.989 
19. 11 35 04 06 19 04 03 41 19 36 -20.0 -2.2 16.2 15 50 1.011 19. 11 24 06 40 16 07 15 35 -19 17 20.4 2.4 104.9 16 13 0.988 
23. 11 35 04 02 19 08 03 57 20 26 -18.8 -1.8 323.3 15 50 1.012 23. 11 25 06 45 16 04 15 52 -20 11 19.2 1. 9 52.2 16 13 0.987 
27. 11 35 03 59 19 12 04 13 21 10 -17.4 -1.3 270.4 15 49 1.013 27. 11 26 06 50 16 01 16 09 -20 59 17.8 1.4 359.5 16 14 0.987 
31. 11 36 03 56 19 16 04 29 21 48 -16.0 -.в 217.5 15 48 1.014 

DEC. 1. 11 27 06 55 15 59 16 26 -21 41 16.3 0.9 306.8 16 15 0.986 
JUN 4. 11 37 03 54 19 19 04 46 22 21 -14.5 -.з 164.5 15 4В 1.014 5. 11 29 06 59 15 58 16 43 -22 16 14.7 0.4 254.0 16 15 0.985 

в. 11 37 03 53 19 22 05 02 22 47 -12.9 0.1 111.6 15 47 1.015 9 . 11 31 07 03 15 57 17 01 -22 45 13.1 -.1 201.3 16 16 0.985 
12. 11 38 03 52 19 25 05 19 23 06 -11.3 0.6 58.7 15 47 1.015 
16. 1139 03 52 19 26 05 35 23 19 -9.6 1.1 5.7 15 46 1.016 
20. 11 40 03 52 19 28 05 52 23 26 -7.9 1.6 312.8 15 46 1.016 
24. 11 41 03 53 19 29 06 09 23 26 -6.1 2.0 259.8 15 46 1.016 
28. 11 42 03 54 19 29 0625 23 19 -4.3 2.5 206.9 15 46 1.017 

1 
1 

13. 11 32 07 07 15 58 17 18 - 23 Об 11.3 -.б 148.6 16 16 0.984 
17. 11 34 07 10 15 58 17 36 -23 20 9.5 -1.1 95.9 16 17 0.984 
21. 11 36 07 13 16 оо 17 54 -23 26 7.7 -1.6 43.2 16 17 0.984 
25. 11 38 07 14 16 02 18 12 -23 25 5.8 -2.1 350.5 1617 0.984 
29. 11 40 07 16 16 о5· 18 29 -~ 16 3.9 -2.6 297.9 16 17 0.983 
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IZLAZ 1 ZALAZ MESECA U BEOGRADU 1987. GODINE 

ш 
Januar FeЬruar 

~1 April 

~~ Izlaz 1 Za1az § Q Izlaz 1 Za1az IzJazl Za1az Izlaz / Za1az 

Ј. 08 52 17 33 08 43 20 28 07 04 . 19 17 Об 2б 21 45 05 59 22 47 07 З5 2З 25 \, (-25.5) (-24.2) t -б.\) ( -2.9) ( -2.8) ( Q.б) 1 ta. 7> ( 2\.б) ( 27.5) ( 28.З) ( 24.4) ( 22.\) 2. 09 З\ \8 59 09 02 21 42 07 2З 20 31 Об 52 22 55 Об 45 2З 40 08 41 23 49 2. (-2\.З) !-19.3) ( 0.5) ( з. 9) ( З.9) ( 7.4) ( 23.1) ( 25.З > ( 28.5) ( 28.4) ( 20.б) ( 17. 9) з. 10 оо 20 20 09 21 22 5З 07 42 21 4З 07 24 -- -- 07 40 -- ..... 09 47 ..... -- з. Н5.В) НЗ.2) ( б. 9) ( 10.3) ( 10.2) ( 13.б) ( 2б.3) --- ( 28.1) --- ( lб.О) ---4. 10 22 21 З7 0940 -- .... ов 02 22 54 ов 05 оо оо ов 41 оо 2З 10 5З оо 09 4. ( -9.б) ( -б.7) ( 12.В> --- ( 15.9) ( 19.0) ( 28.1) ( 27. 7> ( 26.3) ( 27.1) ( 10.6) ( IЗ.О> 5. 10 42 22 50 ЈО 01 оо оз 08 25 -- ..... 08 54 оо 5В 09 47 оо 57 12 оо оо 27 5. ( -3.2) . ( 0.0) ( Ј8.0) ( 16.0) ( 20.8) --- ( 2В.б> ( 28.6) ( 2З.ЗЈ ( 24.5) ( 4,6) ( 7.4) 6. 11 оо -- -- 10 25 01 12 08 54 оо 04 09 52 01 47 10 54 01 24 13 08 оо 44 б . ( З.2) --- ( 22.3) ( 20.8) ( 24.б) ( 2З.3Ј ( 27.6) ( 28.1) ( 19.\) ( 20.8) ( -1. 7) ( 1.4) 7. 11 18 оо оо 10 56 02 19 09 29 ОЈ 12 10 55 02 2б 12 ОЈ 01 46 14 18 ОЈ 01 7. ( 9.2) ( 6.4) ( 25.б) ( 24.б> ( 27.2) ( 26.4> ( 25.3) ( 26.2) ( 14.\) ( lб.2Ј ( -8.2> ( -4.8) 8. 11 З7 01 07 11 34 оз 23 10 12 02 !З 12 02 02 57 !З 09 02 ОБ 15 зз 01 20 8. ( 14.7) ( 12.4) ( 27. 7) ( 27.\) ( 28."4) ( 28.2) ( 21. 7) ( 2З. \) ( В.З) ( 10.9) 1-14.5) HI.OJ 9. · 11 58 02 15 12 20 .04 22 11 05 оз 07 !З 10 оз 22 14 17 02 23 !Б 53 ОЈ 43 9. ( 19.5) ( 17.6) 1 28.4) ( 28.3) ( 28.ЗЈ 1 28.5) ( 17.1) 1 19.0) ( М> ( 5.0) 1-20.2) 1-!6.9) 10. 12 25 оз 2З \З !б 05 12 12 05 оз 51 14 !9 оз 4З 15 28 oz 40 IB \б . 02 11 10. 1 2З.4Ј 1 22.0) 1 27. 7) 1 28. \) 1 26.8) ( 27.4 ) 1 11.6) ( 14.0) ( -4.6) ( -1.2) 1-24.8) ·и2.t> 
11. 12 57 04 29 14 18 05 5З 13 11 04 27 15 27 04 02 16 42 02 58 19 З7 02 50 11. 1 26.2) ( 25.4) ( 25. 7) 1 26.5) ( 2З.9) ( 25.0) ( 5.5 ) 1 8.4) н 1.2) ( -7 .6) (-27. 7) (-26.0) 12. ЈЗ 38 05 З\ Ј5 25 Сб 26 14 19 04 56 !б зв 04 19 ЈВ оо 03 19 20 48 оз 42 12. ( 27. 9) ( 27.5> 1 22.4) ( 23. 7Ј ( 19.9) ( 21.5) ( -1.0) ( 2.2) (-17.4) 1-13.9) 1 -28.ЗЈ (-28.2) !З. 14 27 06 27 16 зз 06 5З 15 27 05 19 17 50 04 З7 19 22 03 44 21 45 04 50 1З. ( 28.2) ( 28.ЗЈ 1 18.0) 1 19.8) 1 14.8) ( 17.0) ( -7. 7) ( -4.2) ( -22. 7) (-19.6> ( -26. 7Ј (-28.\) 14. 15 25 07 14 Ј7 42 07 15 !б 36 05 39 19 06 04 5б 20 45 04 17 22 27 06 10 14. ( 27. \) ( 27.6> ( 12. 7) 1 15.0) ( 9.0) ( ll.б) (-14.2) 1-10.6) (-26.5) (-24.2) (-23.1) ( -25. 7Ј 15, !Б 29 07 sз Ј8 50 07 З4 Ј7 46 05 57 20 25 05 ЈВ 22 01 05 ОЈ 22 58 07 35 15. ( 24.6) ( 25.б) ( 6.7) ( 9.5) ( 2. 7) ( 5. 7) (-20.0) (-16.6) (-28.4) (-27.4) 1-18. 0) (-21.3) 16. 17 З6 08 24 19 58 07 52 1В 56 Об 15 2Ј 46 05 46 2З 04 ОБ ОО 23 2З 08 58 16. ( 2\.0) ( 22.4) ( 0.4) ( З.5) < -з. 9> ( -.5) (-24.б) (-21.8) (-28.0) (-28.5) (-\2.0) Н5.б) 17. 18 44 ов 49 21 07 08 09 20 08 06 32 2З 05 Об 22 23 53 07 12 234~ 10 17 17 .• ( 1б.3) ( 18.3) ( -б.ОЈ ( -2. 7Ј (-10.4) ( -Б . 9) (-27.6) (-25.8) (-25.б) (-27.4) ( -5.6) ( -9. \) 18. 19 51 09 10 22 19 ов 27 21 24 Об 52 -- -- 07 10 -- -- ов 32 -- -- 11 32 18. ( 10. 9) ( 13.3) 1-12.3) ( -8. 9) 1-16.5) (-13.0) --- (-28.\) --- (-24,3) --- 1 -2.4) 19. 20 58 09 28 23 З4 08 47 22 42 07 Ј5 оо 14 08 11 оо 29 09 5З оо 01 12 44 · 19. ( . 5.0) ( 7. i> (-\В.\) Н4.8Ј (-2\.8) (-18. 7) (-28.б) (-28.5) (-21.4) <-I'J.5J ( 1.0) ( 4.3) 20. 22 06 09 45 -- -- 09 11 -- -- 07 45 01 11 09 25 оо 5б 11 !З оо 19 13 54 20. ( -1.3) ( 1.8) --- (-20. 1) --- (-23.4) (-27.5) ( -26. 7) 1-16.2) 1-13.7) ( 7.3) ( 10.6) 

21. 23 15 10 02 оо 52 0943 оо оо ов 23 ОЈ 54 10 44 01 IB 12 28 оо 38 15 05 21. ( -7.7> ( -4.4> 1-23.0) (-24.4) (-25.8) (-2б.8) (-24.5) (-2З.Ј) НО. Ј> ( -7.2> ( !З.!) ( lб.З) 22. .... -- 10 21 02 10 10 2б ОЈ 15 09 15 02 2б 12 04 ОЈ 37 !З 41 01 оо !б 15 22. --- НО. 5> (-2Б.б> (-27.4) (-28.1> (-28.5) ( -20. \) (-\В.О> < -з. 7> ( -.5) ( IВ.З> ( 21.1) 23. оо 29 10 4З оз 24 1122 02 20 10 19 02 51 13 22 01 55 14 52 Oi 26 17 23 23. н з. 9) НБ. З> (-28.З> (-2В.5) (-2В.5> (-28.2) 1-14.5) (-11. 9) 1 2. 7> ( 6.0) ( 22.6) ( 24. 9) 24. ОЈ 4б 11 10 04 26 12 З3 03 12 1135 03 12 14 З7 02 13 !б 02 01 57 18 28 24. 1-19.6) (-2\.5) (-28.0) (-27. 5) (-2&.8) (-25.8) ( -S.З> ( -5.3) ( В.9) ( 12.2> ( 25.9) ( 27.3) 25. 03 07 1146 05 15 !З 54 оз 52 12 56 оз З! 15 51 02 3З 17 !З 02 З7 19 27 25. (-24.З) (-25.5) (-25.6) (-24.З) (-2З.З) (-21.6) ( -1.8) ( 1.5) ( 14.6) ( 17.8) ( 27.ВЈ ( 28.З) 26. 04 27 12 З5 05 52 15 18 04 22 14 IB оз 49 17 оз 02 56 IB 24 03 26 20 16 26. (-27.З) (-27. 9) (-21.4) 1-19.4) (-18.4) Нб,\) ( 4. 7) ( в./) ( 19.7) ( 22.4) ( 28.4) ( 27. 9) 27. 05 39 13 40 06 21 16 41 0446 15 З7 04 08 IB 15 03 2З 19 З3 04 2З 20 56 27. ' / (-2В.3> (-28.2) 1-15.9) НЗ.З> 1-12.5) ( -9.б) ( 10. 9) ( 14.2) ( 23.7> ( 25.8) ( 27.5) ( 26.2) 28. Об 38 14 59 Об 44 18 01. 05 07 !б 53 04 28 19 27 оз 57 20 36 05 25 21 27 28. (-27. \) (-26.1) ( -9.5) ( -6.4) ( -6.0) ( -2.7) ( 16.5) ( 19.6) ( 26.6) ( 27.8) ( 25.3) ( 23,'2) 29. 07 2З 16 25 05 26 IB 08 04 5З 20 38 04 40 21 З2 Об 31 21 5З 29. (~23.7) (-22.0) ( 0.7) ( 4.2) ( 2\.З) ( 23.8) ( 2В.2) ( 2В.4) ( 21.8) ( 19.3) зо. 07 56 17 50 05 44 19 21 05 22 21 46 05 З! 22 19 07 37 22 14 зо. НВ.7> (-16.4) ( 7.З) . ( 10.8) ( 25.0) ( 26.8) ( 28.З) ( 27.6) ( 17.5) ( 14.6) 
ЗЈ. 08 22 19 11 06 04 1 20 зз 06 З! 22 56 З!. 1-12.7) ( -9.ВЈ ( IЗ,4) ( lfi.БJ ( 27.0) ( 25,4) 
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Jul Avgust SeptemЬar Olttobar NovemЬar DccemЬar 

~ ~ 
lzlaz 1 Zalaz Q lzlazjZalaz IzJazl Za1az Izlaz ј Zalaz Izlazj Za1az Izlaz 1 Za1az Q 

1. 08 43 22 З2 11 оо 21 46 !З 47 21 54 14 40 23 ов 14 З5 оо 57 !З ЗВ 02 З2 1. 
( 12.3) ( 9.2) НО. О) (-12.6) (-27.З> (-2В.О> (-26.4) 1-25.З) ( -6. 9) (-10.5) ( 10.8) ( 8.0) 

2. она 22 49 12 11 22 08 14 57 22 sз 15 17 ...... -- 14 55 02 14 13 59 03 45 2. 
( 6.6) 1 3.5) !-15.9) HB.I> (-2В.Б> (-28.6) (-22.6) --- ( -.1) ( -З.Б) ( lб.5) ( 14.2> 

з. 10 54 2З 05 !З 27 22 ЗБ 15 57 -- ..... 15 47 оо З! 15 !З оз зо 14 25 04 59 з. 
( 0.5) ( -2.5) (-21.2) (-22.В) (-27·. 9) --- 1-17.3> (-20. 7) ( 6.6) ( 3.4) ( 21.4) ( 19. 7) 

4 • 12 01 2З 2З !Нб 23 !З 16 43 оо 06 16 11 01 54 15 З4 04 45 14 56 06 !З 4. 
( -5. 7> ( -В.Б> (-25.З> (-26.4) (-25. Ј) (-27.2> (-\\,/) Н4.В> ( 12. 9) ( 10.2) ( 25.2) ( 24.0> 

5. 13 12 23 43 16 оз -- -- 17 18 01 29 16 31 оз 14 15 57 Об 01 15 36 07 23 5. 
(-\2.0) (-14.5> (-27. 9) --- (-20.5) (-2З.6> ( -4.З) ( -В.О> ( IB.5) ( 16.3) ( 27.б) ( 26. 9) 

6. 14 2В -- -- 17 11 оо 05 1746 02 55 16 51 04 зз 16 24 07 16 16 25 08 25 Б. 
1-17.8) --- (-28.5) (-28. 3) !-14.6) НВ.3> ( 2. 7> ( -.В> ( 2З. /) ( 21.5) ( 28.4) ( 2В.3) 

7. . 15 47 оо 08 18 07 01 12 18 09 04 19 17 10 05 50 !б 59 ов 30 17 22 09 18 7. 
1-22. 9) (-!9.9> (-26. 7) (-28.2) ( -7. 9) (-11.В> ( 9.4) ( 6.3) ( 26.4) ( 25.4) ( 27.ВЈ ( 2B.I> 

в. 17 09 оо 40 18 49 02 3З 18 29 05 41 17 32 07 07 17 42 09 за IB 26 10 оо в. 
(-26.6) (-24.4> (-23.0) 1-25. 7> ( -. 9) ( -Ц) ( 15.6) ( 13.0) ( 28.2) ( 27.В) ( 25. 7> ( 26.5) 

9. 18 25 01 25 19 21 04 оо 18 48 07 оо !7 57 08 24 18 34 10 37 19 32 10 33 9. 
(-28.З) (-27.4) Н7.Б) (-21. /) ( б./) ( 2.В> ( 20.8) ( IB.9) ( 28.5) ( 2В.БЈ ( 22.4) ( 23. 7> 

10. !9 29 02 25 1947 05 27 19 09 08 17 18 27 1)9 39 19 34 11 25 20 38 10 59 10. 
(-27 .В) (-28.4) (-11.2) (-15.1) ( 12.6) ( 9.В> ( 24.В> 1 2З.5> ( 27.2) ( 27.8) ( 18.1) ( 19. 8> 

11. 20 19 0341 20 08 06 50 19 З! 09 зз 19 04 10 50 20 З9 12 оз 21 4З 11 20 11. 
(-25.0) (-27.1) ( -4.ЗЈ ( -8. /) ( 18.2) ( 16.0) ( 27.5) ( 2Б.ВЈ ( 24. 7> ( 25. 7> ( 13.0) ( 15.2) 

12. 20 55 05 06 20 27 08 09 !9 58 10 47 19 51 11 54 21 45 12 зз 22 47 11 38 12. 
(-20.4) (-23.5) ( 2.6) ( -. 9) ( 22. 9) ( 21.3) ( 28.6) ( 2В.4Ј ( 21.0) ( 22.4) ( 7,5) ( 10.0) 

13. 21 23 06 зз 20 46 09 26 20 зо 12 оо 20 46 12 4В 22 52 12 57 23 52 11 55 IЗ. 
Н4.&> (-18.2) ( 9.2) ( 6.2) ( 2б.2Ј ( 25.2) ( 2В.З> ( 28.5) ( !б. 3) ( 18.3) ( 1.5) ( 4.4) 

14. 21 46 07 57 21 07 10 40 21 11 13 07 21 48 13 З! -- -- 13 17 -- -- 12 11 14. 
( -В.О> (-11.В> ( 15.2) ( 12. 7) { 2В. 2) ( 27. 7) ( 26.5) ( 27.2> --- ( 13.4) --- ( -1.5) 

15. 22 06 09 16 21 зо 11 53 22 оо 14 06 22 54 14 06 оо оо !З 35 оо 58 12 28 15. 
( -1.2) ( -4.8) ( 20.З) ( 18.4) ( 28. 7) ( 28. 7> ( 2З.4) ( 24.6> ( 1\.0) ( 7. 9) ( -4.6) ( -7.4) 

16. 22 24 10 З! 21 5В !З 05 22 58 14 55 -- -- 14 33 01 02 13 51 02 06 12 47 !б. 
( 5.4) ( 2.2) ( 24.3) ( 2З.О) ( 27. ]) ( 2В.2> --- ( 21.0> ( 5.2) ( 2.\) 1-10.7> НЗ. З> 

17. 22 4З 11 44 22 33 1414 -- -- 15 З4 оо оо 14 55 02 ов 14 08 оз 19 !З 10 17. 
( 11.5) ( 8.8) ( 27.0) ( 2б.3) --- ( 26 .4) t 19.3) ( 16.4) ( -1.0) ( -4.0) . (-16.б ) (-\В . 7> 

18. 2З 04 12 55 2З 17 15 17 оо 01 16 05 01 07 15 14 03 17 14 25 04 Зб 13 39 18. 
( 17.0) ( 14.В> ( 28.4) ( 28.2) ( 25.4) ( 2З.ЗЈ ( 14.З) ( 11.2> ( -7.3) НО.!> (-21.8) (-23. 4> 

!9. 2З 28 14 06 ..... -- 16 12 01 08 16 30 02 !З 15 31 04 29 1446 05 56 14 19 19. 
( 21.6) ( 20.0) --- ( 28.6) ( 21. 9) ( 19.ЗЈ ( а. 7> ( 5.5) (-IЗ.5) Н5. 9) ( -25.8) ( -26.В) 

20. -- -- 15 16 оо 09 16 57 02 15 16 50 03 19 15 47 05 45 15 12 07 12 15 13 20. 
--- ( 24.0) ( 2В.4) { 27.6) ( 17.4) ( 14.4) ( 2.6> ( -.5) (-19.2) (-21.1) (-28. !) (-28.4) 

21. оо оо 16 22 01 09 17 3З 03 21 17 08 0427 16 04 07 04 15 46 08 19 16 23 21. 
( 25.\) ( 26.9) ( 27.0) ( 25.3) ( 12./) . ( 9.0) ( -3.8) ( -6.7) (-23. 9) (-25.2) (-28.2) (-27.В> 

22. оо 35 17 22 02 !З IB 02 04 27 17 25 05 37 16 23 08 22 16 32 09 12 17 44 22. 
( 27.5) ( 2В.3) ( 24.2) ( 21. 9) ( 6.3> ( 3.\) НО.!> Н2. 7> (-27.2) (-27.В) (-26.2) (-25.0) 

23. 01 21 IS 14 03 20 IB 25 05 З4 17 41 06 50 16 45 09 З4 17 32 09 51 19 10 2З. 
( 28.4) ( 2В.3) ( ' 2О.З> ( 17.6) ( 0.1) ( -3.0) НБ.!> НВ.З> (-2В.5) (-28. 4) (-22.2) (-2О.З> 

24. 02 !б 18 57 04 26 18 44 06 42 17 5В ов 07 17 13 10 33 !В 45 10 21 20 33 24. 
( 2В.О) ( 26. 9) ( 15.5) ( 12.5) (-Ц> ( -9.1) (-21.4> (-23.1> (-27.7> (-26.9) (-Јб.8) Н4. З> 

20 06 ·,о 45 21 53 25. 25. 03 17 19 зо 05 З2 19 02 07 52 18 IB 09 25 17 51 11 19 
( 26.1) ( 24.2) ( 10. Ј) ( 6.9) 1-12.5) (-\4. 9) (-25.5) (-26.6) (-24.9) 1-23.5) НО. б> ( -7.б) 

2б. 04 23 19 57 Об З8 19 IB 09 05 18 41 10 40 18 40 11 5З 21 28 1106 23 09 26. 
( 2З.О> ( 20.5) ( 4.1) ( 1.0) Н8.2) (-20.1> (-2В.ОЈ (-28.4) (-20.5) (-IB.4> 1 -з. 9> ( -.6) 

27. 05 29 20 19 07 44 19 34 10 21 19 12 li 46 1943 12 19 22 48 11 25 -- -- 27. 
( IB.8) ( 16.0) ( -2.1> ( -5.0) (-23.0) (-24.4) (-2В.6Ј (-28.3) 1-14.9) Н2. 3) ( 2.В> ---

28. 0635 20 за 08 51 19 52 11 37 19 51 12 38 20 58 12 41 -- ...... 11 4З оо 23 2В. 

1 !З. 9> ( 10.8) ( -S.ЗЈ но. 9) (-2б.б> (-27.4) (-27.1) (-26.2> ( -8. 7) --- ( 9.2) ( 6.3) 
29. 0740 20 55 10 02 20 12 12 49 20 44 !З 19 22 18 !З оо оо 04 12 04 01 36 29. 

( В.З) ( 5.2) (-14.З) 1-16.5) (-28.5) (-28. 7) (-23.В) (-22.2> ( -2.\) ( -5.6) ( 15.1) ( 12.6) 
30. 08 45 21 11 11 15 20 З7 !З 51 21 51 !З 50 2339 13 19 01 ·18 12 28 02 49 зо. 

( 2.3) ( -. 7> Н9. 7) (-2\.5) (-2В.4) (-2В.О> 1-19.1) Нб.9> ( 4.5) ( !.З) ( 20.2) ( IS.З> 

З!. 09 51 21 2В 12 31 21 10 14 14 ·-- -- 12 57 04 02 Зl. 
( -3.8) ( -6. 7) (-24.2) (-25.4) Н3.3Ј --- ( 24.2) ( 22. 9> 

·-------
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PODACI О SATELITIMA PLANETA 

Red. 
Satelit Otkrivat 

1 SrмniA rast!Ji. od Dl1111!11! 
Ьr. +ЕОЗ•~m (0)(')(") 

Zemlja 
1 1 Mesec -- 384.4 ---

Мars 

1 1 FoЬos Hol, SAD, 1877 9.4 25 
2 11 Deimos Hol, SAD, 1877 2З5 0102 

Jupiter 
1 XIV ТеЬа Vojadzer 1, SAD, 1979 128 42 
2 XVI Metis Vojad!er 1, SAD, 1979 129 42 
з V Amaltea Bernard, SAD, 1892 181 .З 59 
4 XV Adrastea Vojadfer 1, SAD, 1979 221.9 011З 

5 1 lo Galilej, ltalija, 1610 421 .6 02 18 
6 11 Evropa Gali lej , ltalija, 1610 670.9 ОЗ40 

7 111 Ganimed GaЩej,ltalija, 1610 1070 05 51 
8 IV Kalisto Galilej,ltalija, 1610 1880 10 18 
9 Xlll Leda Ко,.ь.l, SAD, 1974 11094 01 оо 40 

10 Vl Himalia Ре , SAD, 1904 11480 01 02 46 
11 Х Lisitea Nikolson, SAD, 1938 11720 01 0405 
12 Vll Elara Peren, SAD, 1905 117З7 01 04 10 
1З Xll Ananke Nikolson,SAD, 1951 21200 0155 55 
14 Xl Karme Nikolson, SAD, 1938 22600 02 ОЗЗ4 

1 15 Vlll Pasife Melot, V. Britanija, 1908 2:!i00 02 08 29 
16 IX Sinщ:ie Nikolson, SAD, 1914 2З700 020936 

Prsten Vojadfer 1, SAD, _1979 126-132 42 
ј • 

Saturn 
1 XVII 1980528 Vojad!er 1,SAD,1980 1З7 .7 22 
2 XVI 1980527 Pionir 11,SAD,1979 139.4 22 
з XV Atlas Pionir 11,SAD, 1979 141.7 2З 
4 Х Janus Dolfus, Francuska, 1966 151.5 24 
5 Xl Epimetej fonlen. S.M.Larson, SдD, 

1966 151 .4 24 
6 1 Mimas Her~l . V .Britanija, 1789 1855 30 
7 11 Encelad Heriel, V .Britanija, 1789 238 .0 38 
8 111 Tetis ZD.Kasini, FranCU!Ь, 1684 294.7 48 

Ekscentritet 
orblte 

0.055 

0.015 
0 .001 

1 о 
о 
о .ооз 
0.01З 
0.004 
0.009 
0.002 
0.007 

1 0.148 
1 0.158 

1 

0.107 
0207 
0.17 

1 

021 
0.38 
028 
- -

0 .002 
0.004 
0 .004 
0.007 

0 .009 
0 .020 
0.004 
0 .000 

lnklinacija 
orblte 

5?2 (о) 

1 
2 

о 
о 
0.4 
о 
о 
0.5 
02 
05 

26(о) 
28 (о) 
29 (о) 
25 (о) 

147 (о) 
164(о) 
145 (о) 
15З (о) 

--

о~ 
0 .0 
0 .1 
0.1 

о .з 
15 
0 .0 
1.9 

~2~~ 0 2~ ~ а.:з~.,iТ:з'?<" ::: 
a. ~.s:зs·~~· ~ 
001~0 · 0101 3 
~· :з !. iТ .. + :;:- " 
"":з::.·с:m· ii> 
2 :- !" "'" о а. с ~ с 
r;· NC"2_<D WJ!!"tl Ь! < 
-F: +xt!-2. !::~~ 3~ 

miS.~ -· ~Q)-· Q) о· 
о5 !" ~-·a.s ~:!. 
со-· r::: х ;::!. о :з 17 N" ::t Q)::a nc.., 
:з о ~ - ~ - · ~ .!2. 
~о:.~, са-· g. .s .с. 
- · 2. 0 .. са,.. ctt 

N g. О ~ 01 8. ~. ~· &\ 
х,..5:;:;.·с:3' Ф 3-а 
_Ф. a."''li! .. з· .. ~ 
с;ь" ~· а g !: "' С:!" 
. Ф"!!.о.,~ о"" gc ~ ;:;.· С» - · s < 8. 
~;o=s.-· ~ ~"' ~ ~ 3. 

!С -· .!2. о .. с: 
[s~- ~!~;· g-_ 
-с· ;;;: i- 3-Ф. ~Ф· ~· ~ 
.. СР., СР~ Ф са Ф 
с: с: n;_g, ~ ... ~ 2-i 
t:L?("~Q) о<..,-·~. 
"'3 ~-· -· ::!."' ~ Q. ~· ~"':=Ф-g. о"' 
.. С 0 Q. 01 5 -· 1:1 N 
.2. о ё ~ ctt • ст 8. .. 
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-оФ~»::t ... "О ~со g -· t! .., ё' ф о ф ~ 
-· "~~ n.,.., о 
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Ь1 :!. !> "' §. 8 !!!. s 3 . 
Ф· g.с: ~.f!: o~ а::. 
" .. 2-g !=:!. с: 3 Q. 

~· Ф· :! . iiJ са.~"'~ -·&.3 ..,. .. .,..~ .. 
g.:з~1"'S~· ~! 
"'ОС»:з~-· "' - · <"''?<" o"'a. ::rs 
!!.3o~S"'!" "17 ();C»=t.!"-· ;;1 ii)!!. 
-· !В о - · .,.. а. с :з "' 
& " ':: ~ g. ~· Q. ~ К! 
-О>2'1<":з~ 2 . о 
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Sideritka re· 
voluciia-ld) 

Pretnik, 
Mpi./Msat. 

km 

27.322 З476 81.З 

О .З19 22 4 +Е 07 
1262 1З 2 +ЕО8 

0295 40 ---
0298 20 ---
0 .498 200 5 +ЕО8 
0 .675 100 ---
1.769 3632 2 +ЕО5 
З551 З126 4+ЕО5 
7.155 5276 1 +Е 05 

16.689 1 4820 2 +Е 05 
239 10 1 +Е 12 
251 170 1 +Е 09 
259 24 2 +Е 10 
260 80 1 +Е 12 
631 (r) 20 1 +Е 11 
892 /rl 30 5 +Е 11 
7:!i (r) З6 1 +Е 12 
758 (r) 28 1 +Е 12 
о .з -- ---

0.602 32 ---
0 .61З 100 ---
0.629 85 ---
0.895 190 З+Е07 

0 .694 120 ---
0.942 390 2 +Е07 
1.370 500 7 +ЕО6 
1В88 1060 1 +Е 06 -- -
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PODACI О SдTELITIMA РLдNЕТд 

--- . 1 Srf!dniв 135D. od 111311!11! Ekscentritet Red., 
Ьr . 

Satelit Otkrivac 
+EOЗkm (О)(')(") orblte 

Saturn 

9 Xlll Telesto Smit,SAD, 1980 294.7 48 --
10 XIV Kalipso Smit, SAD, 1980 294.7 48 --
11 IV Diona ::!:.D.Kasini, Francuska, 16114 377.4 01 01 0.002 
12 Xll 198056 Lake, Lekato , Francuska 

1980 377.4 01 01 0.005 
13 V Rea ::!:D.Kasini,Franwska, 1672 527.0 0125 0.001 
14 Vl Titan K.Hajgens, Holandija,1665 1221.9 0317 0.029 
15 Vll Hiperion Bond,- Lasel, SAD -

V .Britan~a. 1848 1481.1 0359 0 .104 

2 
16 Vlll Japet ZD.Кasini, Francuska,1671 3661.3 0935 0.028 
17 IX FеЬа Pikering, SAD, 1898 2954 3452 0.163 s.o 

'31 Prsten Hajgens,Holandija, 1669 72-136 12~2 --

I Uran 
1 1986U7 Vojad}er 2, SAD, 1986 49 .3 04 --
2 1986U8 Vojad}er2,SAD,1986 53.3 04 --
з 1986 U9 Vojad}er 2, SAD 1986 59 .1 04 --
4 1986UЗ Vojad}er 2, SAD, 1986 61В 05 --
5 1986U6 Vojad}er 2, SAD, 1986 62.7 05 --
6 1986U2 Vojad}er 2, SAD, 1986 64.4 05 --
7 1986U1 Vojad}er 2, SAD, 1986 66.1 05 --
8 1986U4 Vojad}er 2, SAD, 1986 69.9 05 --
9 1986U5 Vojad}er 2, SAD, 1986 75 .1 06 --

10 1985U1 Vojadnr 2, SAD, 1985 85.9 06 --
11 V Miranda Kuiper, SAD; 1948 129.4 10 0.027 
12 1 Ariel Lasel, V.Britanija, 1851 191.0 15 0.003 
13 11 Umbriel Lasel, V Britanija, 1851 266.3 20 0.005 
14 111 Тitania Herlel, V.Britanija, 1787 435.9 33 0 .002 
15 IV Oberon Herlel, V.Britanija, 1787 583.5 44 0.001 

Prsten Е liot · Milis SAD 1977 42-52 03<14 --

Neptun 

1 

1 1 Triton Lasel, V.Britanija, 1846 355 17 0 .00 2 11 Nereida Kuiper, SAD, 1949 5510 0421 0.75 

1 Pluton 
1 1 Haron 

1 
Kristi, SAD, 1978 ~ 1 
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lnklinacija Sidericka re- Precnik, 
orblte volucija (d) km 

-- 1.888. 24 
-- 1.888 24 

0 .0 2.737 1120 

02 2 .737 30 
0.4 4.517 1530 
0.3 15.946 5118 

Q.4 2128 200 
8 79.33 1400 

175 (о) 550.4 (r) 220 
-- 02-0.6 --

-- 0.330 15 
-- 0.372 20 
-- 0.433 50 
-- 0 .462 70 
-- 0 .475 50 
-- 0.493 70 
-- 0.513 • 90 
-- Q,558 50 
-- 0.622 50 
-- 0.762 166 

42 1.414 (т) 400 
0.3 2.520 (r) 1330 
0.4 4.144 (r) 1110 
0.1 8.706 (r) 1600 
0.1 13.463 (r) 1630 

-- 026-0.36 --

160 (о) 5В77 (r) 1 3500 
28 (о) 3602 400 

ј_ 6.4 -~ 1000 о 
-

~riЬD1 IVIpi./Msat. ed.o~ 

--- 19 
--- 18 
5 +ЕО5 10 

--- 18 
2 +ЕО5 10 
4167 8 

1 +Е07 14 
З+ЕО5 11 
2 +Е07 16 
З+ЕО7 -

--- -
--- -
--- -
--- -
--- -
--- -
--- ---- ---- -
--- -

1-2 +Е 05 16 
53111 14. 
8465 15 
1480 14 
1461 14 
--- -

1 
300 14 

5 +ЕО6 19 

1 

1 

1 

1 
10-20 

1 
17 

1 

ао 
~ 

~ 
i5 z 
> 
х 

~ 
< .... 
i 
ф ...... 
~ 

' f 
~ 
3 ... 
~ 

i 
"' 15: 
ф 

1:1 .... 
1 .... 
~ 



1986 
ГОДИНА 

КЊИГА 

ЧдСОПИС ЗА АСТРОНОМИЈУ 

5 
XXXIV 

VIII 

Halejeva kometa - snimak na~njen 9. XII 
1985. pomoeu Englesko-austтalijskog teleskopa 
otvoтa 3,9 т. 
Отеоl oko glave svetli pobucfen suncevim ul
tтaljuЬicastim zтacenjem. Snimio: D. Malin. 



YASIONA REVUE 
D'ASTRONOMIE 

ANNEE XXXIV 
1986 .N2 5 
BEOGRAD 

Bulletin de la Soci~t~ Astronomique "R. Bo!koviC'•. Adresse: VASIONA, 
Narodna opservatorija, (Кalemegdan), Gornii Grad 16, 11000 Beograd, Yougoslavie 

SADRZAJ 

Dr S. Ninkovic : Х1Х geneтatna 
skup§tina Medunaтodne astтo
nomske unije - - -

Z. Lj. Petrovic Motekuti и me-

85 

duzvezdanom pтostoтu (П) 87 

V. Jankovic: Istтazivanja na po-
dтui!ju naтodne astтonomije 91 

В. SiЫ : Indiтektno тadio-opaza-
nje Ыjeskova (П) - - - 93 

Ј. Skuljan : НаЫоv zakon 98 

Vesti iz DгuStva 103 

Vesti 108 

Vesti iz zemlje 108 

Novosti i bele.Ske - 112 

С О N Т Е N Т S - (Abstracts) 

XIX IAU geneтat assemЫy 

The motecutes i n the inteтstetaт 
medium (П) - - -
Investigations in ethno astrono-
my - - - -

Indiтect тadio-obseтvation ој so-
tат buтsts (II) 

НиЬЫеs taw 

News fтom Yugostavia 

Notices - - - -

ИЗДАВА ЧКИ САВЕТ 

87 

91 

93 

98 

102 

108 

110 

Ака;цем.ик: 'IIaroмиp АНЋЕЛИЋ, Htma.ц ЈАНКОВИЋ (:председник) Др Алексан
дар КУБИЧЕЛА, Др Јелена МИЛОГРАДОВ-ТУРИН, Проф, Др Божида;р ПО
ПОВИЋ, Мр Марија ПОТКОЊАК, Др Софија САЏАКОВ, Др Ћорђе ТЕЛЕКИ, 

Цроф. Др Бр!Шiислав ШЕВАРЛИЋ 

УРЕЋИВА ЧКИ ОДБОР 

Др Милан ДИМИТРИЈЕВИЋ (главни и одговорни уредник), Ненад ЈАНКОВИЋ, 
Мип81Н ЈЕЛИЧИЋ, Др Алек-са'ВДS.р КУБИЧЕЛА, Др Јелена МИЛОГРАДОВ
-ТУРИН, Рај.ко ПЕТРОНИЈЕВИЋ, Др Душа.н СЛАВИЋ, Др Ћорђе ТЕЛЕК:И, 
AлeiWaJН!Ц-I!IP ТОМИЋ (IIЮМО!mик ;уредника), Ниноспав ЧАВРИЋ (уредник: до
датка) , Вл!liд'SН ЧЕЛЕБОНОВИЋ (iПОМоhнrик у.ре.цюпm), Проф. Др Бранислав 

ШЕВАРЛИЋ 

HacnO'ВIIIY страЈНу иэрщцио Петар КУБИЧЕЛА 

ВАСИОНА, чаоопис за QC'I1POНOШtjy, юпази у 5 бројева rодищње. Из~ајс 
А-стронаt.tеко .цруш'l1Во "Руђер Боlшrовиh", уз учешhе Репубљичи:е заједнице 
за на'У'КЈУ СР Србије. А:дреса уtредн'ИШТIВ'Э. и ащМИНЈИстрације : 11000 Београщ, 
I'орFЫИ фЩЦ 16, Ка.леме11д'S'Н, телефон б.IХ>ј 011/624-605. Р.уок<mи:аи: се не враћају. 
Годишња nретплата НД 400" за иностранство З US долара. Цена појединог 
броја НД 12{), двоброја НД 240; За иностранство 0,60 односно 1,20 долара. Прет
nлате спа'11И у •Х.ОРИСТ :иmро~рачуtНа бiХ>ј 60806-678-66З9. 

ВАСИОНА бр, 1986/5. година XXXIV, књиrа VIII, стр. 85-1.!12, шта:мпано 
јануара 1987. 

На основу иишљења Рех:uуб.л'Ичкоr сеюретаријата за rкyJriiYI1Y број 413-665/74-02 
QД 27. XII 1974. ово издање је ОСЈiобоt}ено Il'OIPeзa на nромет. 

Шта&МПа: НИГРО "Привредни llфer.ne,ц" - ВеоiiРад, Ма.ршала Бир}уоэова З-5 

· 1 
1 

ВАСИ ОНА 
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ЧАСОПИС ЗА 

АСТРОНОМИЈУ 

ГОдинА XXXIV 
1986 Б Р о Ј 5 
БЕОГРАД 

Х(Х GENERALNA SKUPSTINA MEDUNARODNE ASTRONOMSKE UNIJE 

Stobodan Ninkovic 

Astronomska opservatorija - Institut za astronomska istrafivanja, 
Beograd 

XIX GeneraLna эkup5~ina Medunarodne astronomske unije (MAU) odr
iana је u NJu Delhiju (Indija) od 19. do 28. novemЬra 1985. godine u.z ueeiice 
oko 2000 astranoma iz 56 drkva, sa sV!ih k.ontinenata. Naj1brojпija је · Ьila de
legacida rz;emlje domaC'ina Indije (oko ЗОО clanova), za.11Lm slede SAD, .itd. Vazno 
је pamenuti da se 25 dl'Zava, od ukupno 56, m<>Ze svr~>tati. u ... treci svet« (ne
svrstane zemlje i IZemlje u :rarzvoju). Inace, ovo је ;prva gejnera1na slщp~tilla 
МАU, od~na u ~ј~. 

Mesto odrZavanja skupa Ьiо је kongre$ni centa'Г Vigjan Bavan, steciSte 
vШnih politi&Iih sastanaka. Organitza.cija IS<kupбtine је •bl'la na visok.om nivou. 
Zemlja domacin, Indd!ia, paweti1a је sdщpu i·zuzetnu pa.Znju., sto se m<X!e videti 
iz slede6ih primera: uces.nblte је prdlikom atvaranja pozdravio l!icno premi.jer 
Rad2Jiv Gandi, sto se ne pamti. na generalnim skup5tilnama MAU. Dalje, sama 
Cinjeni.ca da ве :rad slropStine odvijao u takvom centru kao St.o је Vigjan Bavan 
је ,potvrda za sеЬе. Zat·ilm na mnogю mesta u gradu је blo iiвtaknut plakat sa 
izr~a dobrod<JSlice ucesnici:ma. 

Premda је svecano otvaranje Ьilo zakazano za 14 h, 19. XI, Generalna 
sit\JPStina је {Р()Се1а. sa radom j<JS u jutacnj:im casovima istog dana. Odriane su 
sednliк:e nacionaln:ih predstavinika zemalja clanica MAU, Fi:natu;oijskog komiteta . i 
Konriteta za :iflbor !L imenovanje. Sveeanost је zapoeela intaniranjem indijske 
Dqcionalne i ved&ke himne., 

OSim ~premi.jera Gandija n.a svel!anom otvaranju govorШ su j<JS i: Prof. 
Dr Henbeгi Bratш (НаnЬагу Brown), predsednlik MAU, Prof. Dr Menon, .pred
:>edndk Naciюlnalnog organi.zacionog ikorniteta, Prof. Dr Roo, predsednik Ind.ijske 
n aci()Ilalne akademi\ie .nauka. li. Dr Мitra, .predsednik Lok.alnog or,ganizacionog 
komi:teta. Dve reeen.ice •koje su ~govorЩ .premijer i predSedn.ik MAU svakako 
zш;lutu.j.u da budu pomenute. 

,..NajveCi proЬlem da.naбnjeg sveta su polititke baтijere. Medutim, ima 
oblasti, medu koj.ima је i nauka. koje prelaze nacionalne grani-ce, Ьеz obzira na 
prirodu barijera«, rekao је premijer Ga.ndi. 

,.Saradnja је Yrlo lbltna, јет SIV'i Ziv.i.mo .pod istim neЬom«, rekao је Prof. 
Dr Henberi Вraun, predsednik MAU. 

Pas1e otvara.nja odl"Zano је prvo 6.! jedmo z~anje svili Шemilka. skЩJ
stine, ·buduC.i da su .mogucnosti mersta odrZavanja -.., Siril Forta - pt'Qjektovanog 
za svrhe azijskih igara to dozvoljavale. U vei!ernjim satima Ldkalni oogan.i.za
cioni komitet је QТ~gani.zovao .pr:idem za sve uOesni•ke sku.pбtine. Tako је protekao 
prvi dan rnda. · · 

Osta•Li da.n:i: su iSE! .z:natno ra.zLikovalL Z:Ьog prirode pci>la тadi.]jo se uglav
nom ро !<:omisijama, iS/pecijalizovanim za odredene оЫш;ti ш;tronomije, ci)i broj 
sada d!znos·i 40. Osim toga odтicrvarui su i medukom.isijsk.L sastan<:i. Bilo је dve 
vщte ova.kvih sastan.aka: ma.nji m~ukami&i.jski sastanci (dve .lli vise komi&je) 
i ve1dlke disku6ij e n.a odredtmu temu (jdint discussdon) . Takvih diiSkusija Ьilo је 
o\•og ·puta sedam. Teme su 'Ьile: 1. Referentni sistemi, 2. Dugaperiod.itne eklip-
8!lo-dvojne zvezde ii1 srodini objek:ti, З. Suneeve .L zvezdane neradliljaJne os-ciJљcije, 
4. Radio-astronomija i kosmologija, 5. Aktivnost zvezda: rotacija i magnetna polja, 
6. Evolucija u m1a.dim populiacijama u galaksijama i 7. Su.pernove. 

Ро nri5ljenju Dr дiuz (Hughes) , koji је .predsedavao diskusijii br. 1, po
stoj.i орЗtа saglшma;t о tome sta sve mora da Sle uradi u oillju obrazovanja jednog 
referentnog sistema tZ.asnovanog na vangalaktickim objektima koji се znatno 
uлapre<ћti pozic:i.Qnu rastronom.iju. Na ik:raju вu se UCesni<:i ove diskusije dogo
vortiJI.i; da se formira .radna grupa koja bi se Ьavila ovim jpl.tanjima. 



86--------------------------------- ВАСИОНА XXXIV 1986. 5 

Za vreme diskusije br. 2 dominirala su pitanja iz, danas vеоша г.ktuelne, 
proЬlematike tes.n.ih dvojnih zvezda, а najve<:!i broj .referata је Ьiо pasvecen sis
temu epsilon Kocijai!a. Nedavno se dogodilo pomraceщe osnovne zvezde ovog 
sdвtema., supe.rdtina ~ektralne klat~e F koje је dalo mnogo materli~iiila, a1i is
tovremeno i nova pitanja, Stoga ее se morati saCeka.ti nairednih 27 god.ina, k(J
Иko .traje jedan orblt.n:i. period ove zvezde, da se re!avaju nove zagonetke. Cin:i 
se ·da nета suпшје da је вatel'it masivne zveflJde, sa nekoon vrstom 'dilska, сјја 
teщperatura iznOISi 500-1000 К. . . . . 

Iako citav niz razlititih vrsta zvezda pokazuje neradijalne <J6cilacije, kao 
sto s·u : ZZ Ceti. beLi patuljci titpa DB. Volf-Rajeove zveroe, tipa delta Scuti, .i,ttl. 
- :ра .i na§e Sunce - izgleda da u asnovi leie ista kтetanja, 1р0 reC'ima. Dr Koksa 
(Qox), predsedavajuceg dSk.UISije br. 3, cii]i su IPredmet -bile os.ci1acije sv:ih po
menutih vrsta zvezda. . 

. · Pirema ucesnicima diskusije Ьr. 5. ilzvesno ~е da је za zvezde Вpektralnih 

. klasa F, G i · iК ,poreklo magne11i'2JII1a u vezi. sa d:ln.amo-alktivnostim.a, робtо mag
netizam Zэ.vjsj, Od .rotacije i dUJbine .konvekttivne zone, dok se za zvezde ranijih 
spekllr'alnih klasa. n:iSta sa s.igurnaicu ne тоZе reei. 

· Ig.rom s1ucaja ·datum oddla-vwnja dtiskusije br. 6. 26. XI 1985, poklopio se sa 
90. godiSnjicom гodenja Berti.la Li.ndJЬlada, .ро reeima .p.redsedavajuceg di.skusije 
Dt· G . Ljrnga ,.jednog od titana na !POlju 'i!Stra.Zivanja strukture nase Galaksije .. . 
Na disku&idi је i:staknut znacaj .proucavanja evoluci1e mladih populac·ija, jer 
one sadrZe znatne kotiftine meduzve2Jdзne mater.ije, materija1a od k~ ISe ,..pra
~€"' · buduce . zveЩe. 

.:; Diskusiiia Ьr. 7 stavila је akcenat na razlilk:e izmedu dva tiJpa supernovih 
i nai!eg razumevanj.a tilpa I, koj!i :>е s.reee kod zvezda IQOPulaк:ije И. Jedno o;i 
pitanja za buducnost је; svakako, odredlivanje njЉove krive promene luminoz
nOISti, jer Ьi u toon slucaju, one mogle da pasluze kao izvrsoni. im:ltkatorii uda
ljen.osti. 

Od svih шiuenih aktivnosti u okviru jedne generalne skupStine MAU, 
najve6i. Ьrој oprisutnih ldca okupJ:ja;ju predavanja .ро ·pozivu ~а Б'Ш'!i krug slu.§alaca 
(iнv1ted di'Scou1'5e). Za ovakva !J)reda:vanja Ьi!J.'1aju se i t~e i lpl'edavaci. Naёin 
izlaganja је ta.kav da treba dati .predmet izlaganja da tprilblШ sto · sirem krugu 

· asti:'Oilorria. bez ohzim. da li su oni S!Pec.ijalisti tu datoj оЫ~ astronomi'je, Ш 11е. 
U ok.v.iru XI.X generalne skuJ,JSooe tome su bi:le : 1. Pulsa.J:1 (predavac Prol. Dr 
RadakтiSnan (Radћ:akrishnan), 2. Venera (Prof. Dr Sagdeev), 3. Tamna materija 
u· svemi.ru (P.rof. Dr Rubin). PoSto је Pirof. Sagdeev IЬio spreeen da dode nje
govo .predavanje је .proeirta.la nj,elgova kolegin.ica Prof Masjevit. IzЬor tema је 
nesumnjivo ?.nteresantan: ·pulsari su bili jedno od najznaeajnijih otkrica §ez
desetih godliala; za .proteklu decenli~U . Se CesJto ~е da Qe blla U IZDakU planetne 
ast_ronamjje. ZnaC'i :Ш. to тоМа da ova decenija protiCe u znaku tапше materije i 
gravitacionih galaktickdh korena? 

Premda је nezahvalno prepricavati tuda predavanja, pogotovu ј~ Љ dzra
ziti u nekюli-ko reCii., pokui!acu to da '\.ICiill1.i;m. Prof. RadakriМ1.an је za pulsare 
ponud!io alterna;tivn9 obja8njenje, ~eci njdhovo poreklo u dvoj1l!im siStemima, а 
ne samo u :pojedinat.ni.m supernovim. Prqf. Мasjevic је u zamnoщ delu svog 
pt·edavanja о Veneri I!)Okui!ala da odgovori na pi,taцje da 1i се nova о~а о 
ovoj .planeti. bl1Ji. u .stanju da. ilzmene na5e sta.re 1predstave о Veneri•, ikao о s:iш
bolu lE'!Iote, ljuЬavi i zenstvena>ti. Ona mdsli da neCe. jer se vdsoka temperatu1·a 
i !J)'l"lsuвtvo · sum'PQI"'le kiseline mogu UJ)oredilti sa burnim d<Ogadajima bez kojlh 
se tei!ko moze zamisliti bilo kakva ljubav Ш Parodieni Zivot. Prof. Rubln је 
i5taikla da dan.aAnje dinamicke studije za ;poj.edinaene zveroe, neutrina, vodonik, 
galaksi']e u .i>arovima i grupama i sl. ukazuju da masa. tamne materi.je Ьаr dgoset 
puta rprevazila'Li masu svetla mater.Lje, cije pl1ismtvo regi:Strujemo preko elekLro-

. m~gnetnih talasa. 
. Za ueesni.ke је orgamzovan i Ьogat kulturno-umetni&i prog·r:am. Tamo smo 

imali vece kl.a&b'i!h lind.ijskih ilgara, vеёе indi~ske muzidщ ,zatian razgledanje 
~ada.. .pri kojem w ucesnioi ima·li. !p'I'illilku da v>ide .znamenita;.tL sta:rog Delhija, 
kao i!to 8u cuvenli• gvO'lJdeni sotutЬ lkoji ne .rdoa, \Slta;ra apservatorija DZ'aintar Mantar, 
KitaJb Min.ar. Crvena tvrd.ava., iФd. Od znamenitosti novijeg datuma mofe se 
pomenuti memoniojalni: park, gde su sahranjen·L wli.ticki neima:rU. moderne Indije. 
U Crvenoj · tvrdcwti. su .ucesnici ima1Ji1 IPrilike da pris.ustvuju kratkom. prika.zu i.s
tarije Delhija, kojd је blo pracen svetldSo11iJm i zvuenim efekttima. 

f"'" 
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Osim 'l)oga ,pl.'lili-edeni su 'i »fa·k.ultati·vni« opro§tajni <banket i · dozlet ·u Agru 

(Щkode fakultativan) , gt·ad udaljen ok.o 200 km od Delhij.a, u lroщe se nalaze 
nadaleko cuveni Tadz-мa.Ьal. Pored :1'adZ Mah8la poseta Agri obuhvatala је i 

; razgledani!:! natp'U5tenog grada Fatpur S11kri, u.daljenog oko 40 km -od Agre. 
ТrеЬа naglasiti. da, o!.ako је kultuтno-u-metnick.i prog·t"Э.m Ыо ovako bogat, 

on је moga.o posetiocima da .pokafe i:iamo deo OO.·(>gromne 'kulturne 'ba5otine I~dije. 
. Za sve vrem.e trajanja skupiitine :irzl.aiLid.e su ii posebne novme 'J)Od naztvotn 
»Mandaki'I'I!i« ·(rеё sanskri.<tskog porekla). U ovim no'l!i.nalma blie ви sadrЩne ra
zne J,nformacije, .poeev ф slulJЬEi.1..ih, sta se dogada na w;lkupu, ;ра. .za.ti!Цl §ta se 
dogada u astronom:iji u svetu. а IPOSebno u Indф.l ра do _za!Ьavnih :r:uЬrika, kao 
sto su ukrStenioa.. horoskop, gaвtronomsk1 ugao . 1Ј. .roman . u nastavcuna.. 

I tako. dQk ucesn'ic'i delhi jskog skupa sreduju utis}щ istalkni.mo da se sle-
. deca ,aeneгalna skup5ti!na MAU predvida za 1988. godinu u Baltimoru (SAD). 
DOtle Се s_e na dve najva.Zni:je funkc.i.je u МА:U, .koja 'soada brojйl VeC 6027 clanova 
- od toga 935 uvrStenih n.a XI.X generahnqj skupstini - (nala.zИO. P.raf. Dr Horhe 
sai.de (Jorge Sahade) irL Alrgentine, predsedni:k i Dr 2an.-Pjer Svings (Jean-
-Pierre S\Vin.gs) dlz Вel.gije, generaln:j; sekretarr. . 

Na kr.aju, vide6emo kako је na XLX gene:ralnoj skupSti!nd МАU bila pred
stavljena Jugosla'VIi~a. Nai!u zemlju · .predStavljala su cet.iri a$tronoma, sada sva 
cetvoriica .sa. Asfn'onomske opservatririje u Beograн:lu. Nacionalni pi'edstavnik i 
predstavnik IU Komiltetu 1za .iizЬor ,ј\ :imenoyan]ia Ыо је · Dr __ Е>. Teleld, а njeJ?OV 
zam8n:ik i 'Pl"edstaVIllik u Fmansii]&k.om lkomitetu auoor clщtka. Mali broj u/!esшka 
iz. nase zemlje ne treЬa da cud.i s obzirQID \llЗI veИku udaljenost mesta odrZavanja 
i vl$oke tr<Jlii1Юve oputa. Medu nove clanove МАU, ,pr'imljen:a. su d 1lri astron~a 
irz Jugasl~vije: Dr Jelena Mil~"adov-Turin, docent P.MF u Beogradu, Dr V1ad1-

. mi'l' Cade! li.Z Instituta. oza ttiiku u Вeograklu i autor ovog Clanka.. 

prifuljeno: maria 1986. · 

XI.X IAU GENERAL ASSEMBLY 

А Short review concernin~ the last IAU Geneгal AssemЫr held lin New 
Delhio. November 1985, is presented. 

UDC :124,527 

MOLEК.ULI · U . MEDUZVEZDANOM PROSТORU (П) 
Zoran Petrovi~ 

Institut za fiziku, Beograd 

Do sada smo razmatrali stvaranje prve generacije molekuJa iz kosmi&og gasa koji se ~as
toji od. neutralnih atoma, pozitivnih i eventualno negativnih jona i elektrona. Onog trenutka kad 
se pojave prvi mqlekuli razvija se citav lanac rea!tcija izme,du neutrцla ј posebno izmedujona i 
molekula. Кrajnjj rezuJtat је bogat jzbor razlieitih vrsta molekula od kojih neki dostizu i zavidnu 
slozenost. Radi j}ustracije opjsacemo neke od procesa koji se de§avaju u meduzvezdanщn gasџ. 

Као prjmer reakcije hemijske izmene navedimo · 
н + он-+ њ + о ili 
ен+ о -т со+ н 

(АВ + С -+ АС + В) 
koja је egzotermna te ima veliku verovatnoeu dok se inverzna reakcjja te§ko de§ava. 

Izmena naelektrisanja mou· da ima dva vida, jzmenu elektrona 

Не+ + Na-+ N+ + N + н~ 
-тN+а +Не 

(л+ + в -+ в+ + А) (6) 
(u datoпi primeru postoje !fva kanala od kojih је jedan disocijativan) ј izmenu protona 

NHa+ + NНз -+ NНз+ + l\H2 
(АН + В -+ ВН + А). (7) 



1 
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Od velilcog interesa su ј procesi rekombinacije jona sa sloЬodnim elektronima kojj mogu 
blti radijativni 

i disocijativni 

Не+ + е -+ Н: + h v 
(А+ + е -+А + h v) 

н:о+ + е -+ н + со 

(8) 

(АБ+ + е -+ А + В) (9) 
Djsocijativna rekomblnacjja је mnogo efilcasnija). 

Slobodni elektroni mogu Ьiti zahvaceni od strane atoma ј molekula takode u radijatiVnim 
. .. . . . Н + е -;н- + h v (А + е -+л- + h v) (10) 

disOC1Jattvrum ptoces1ma (na pnmer): 
со +е-+ о-+ с (АБ -+ е_,. л- +В) . (11) 

(velika energija praga za (11) ј za sliЬlu reakcjju sa На ani da su one praktii!J.o zanemarljjve u 
odsustvu visokih temperatura ili elektriЬlog polja). . . 

Jedan od moguCih (ali malo verovatnih; Smith ј Adams 1981) necina ;;а nastanak mole
kularnog vodonilca је proces asocijativnog otkidanja molekula 

н-+ Н -+Н2 +е 
(А- + В -+АБ + е). (12) 

Pored sudara sa atomskim cesticama molekuli veoma cesto se sudaraju sa fotonima te u odre
denim uslovima (clifuzni oЬlaci, annosfere zvezda . .. ) fotodisocijacija i fotojonizacija ·Poiltaju 
dominantni nacini raspada molekula, ali neki od produkata mogu iniciiati reakcije koje se ne Ьi 
mogle ostvariti na drugi naCin. Potrebno је јо§ spomenuti i jzomeriztciju 

АБС +М -+АСВ +М (13) 
Ovim procesom vrlo efilcasno ве mogu gublti п:olekuli АБС, po§to АСВ usled razlicrte hemijske 
strukture neiY'I\ jdenticш spektar. Primer jzomera opdenih u interstelarnom prostoru вu CHaNA 
(СЊСN) i H'lC .~.H:N). · 

Ко god pofeli da modelira kinetiku hemjjskih reakcija suocen је pre svega sa velikim bro
jem vrsta molekula, jona, atoma ра Cak i radikala (ОН СаН) koje su medusobno povezane broj
nim procesima. Tako se ponekad formiraju modeli sa sistemima i od par stotina jednacina tipa 
d [A]/dt = I: kt [Bt] [Ct)- I: k1 [А) [ХЈ] (14) 
gde вu procesi "i" oni koji generiraju А, а procesj "ј" oni kojima ве guЬi molekul А. Tom pri
lilcom cestice В, С ј Х mogu da budu Ьilo koje vrste (joni, molekuli, atomi, fotoni, elektroni ... ). 
Podaci о koeficijentima brzine reakcija kt ј kJ retki su i oblcno se vr§e procene koje mogu da budu 
pogre§ne za nekoliko redova velicjne. U poslednjih nekoliko godina izvrlena su brojna eksperi
mentalna i teorijska odredivanja potrebnih koefkijenata (Adams ј Smith 1985; Adams ј dr. 1984; 
Smith ј Adams 1919; 1981; 1984) koji su omogucila formiranje boljih i slofenijih modela (Herbst 
ј dr. 1984; Mjllar ј Wjlliams, 1985). Eksperimentalni rezultati su оЬiЬlо dobljeni na tempera
turania izmedu 80К ј 500 К, te је cesto potrebno ekstrapolirati ih u pofeljan domen ( Сlату ј 
dr. 1985). Poseban proЬlem је pitanje da li је uspostavljena ravnotefa, odnosno da li ве jzvod 
ро vremenu na levoj strani jednaCine (14) mofe zanemariti, lto cesto nije slueaj (Мс Nally, l972). 

Na Slici 1. vidi se §ema lanca reakcija u kojima se formira niz molekula opdenih u medu
zvezdanom prostoru (u kvadratima). Postojanje veceg broja jona ј radikala pretpostavljeno је 
(krugovi) na osnovu poznavanja moguCih procesa koji dovode do nastanka opafenih molekula. 
Као lto ве vidi iz Tabele 1. nekj molekuli kao Na, COs i Оа nisu otkriveni, mada se pretpostavlja 
da ih ima u velilcom broju. То је posledica cinienice da oni nemaju stalni dipolni momenat te 
im је intenzitet zracenja odnosno apsorpcije vrlo mali. О njihovom prisustvu se mofe zakljuCivatj 
posredno. Na isti naCin ве mofe zakljucrvati i о prisщtyu innogih jona jer ih је detektovan ve
oma mali broj. 

4. ZNAtAJ IZUtAVANJA MEDUZVEZDANIH MOLEKULA ZA ASТROFIZIKU 

Kosmos oЬiluje izuzetno dramatiCnim pojavama i ulogu molekula u nekim od njih smo 
vee delimiЬlo objasnili. Svakako najspektakularniji dogadaj u istorijj vasjone је njen nastanak 
u velilcoj eksploziji. Sto hiljada gedina docnjje kosmos ве vee ohladio na oko 4000К i vrlo brzo 
је od potpuno jonizovanog, radijativnom rekombinacijom nastao pretdno neutralan gas. Tada 
је сео unjverzum Ьiо jedan oblak gasa u kome su nastali ј prvi molekuli (vidi Sliku 2) i iz koga 
su se oko milion godina docnije formirale prve zvezde ј galaksije. (Dalgarno, 1983). 

Мnogo miliona godina docnije kosmos ве obladio na .2,7K i nastala је ljudska vrsta i sa 
njom astronomi i fiziCari. Prililcom ispitivanja spekц-a nekih oblaka otkrivene su apsorpcione 
trake ~rolekula formaldehida НаСО iako iza istrafivanog oblaka nije postojao ni jedan izvor zra-

·~ 
_! 

~~ 

1 
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Slika 1. Neki hemijski procesi u тe
duzvezdanoт prostoru. Kod difuznih 
oЪlaka doтinantni po/!etni kanal ide 
preko atoma ugljenika, dok u slu/!aju 
molekularnih oblaka doтinantni kanal 
ide preko atoma vodonika. 
а) Moguce su dalje reakcije sa НаО, 

Slika 2. Нетiја ranog Kosmosa (Dal
garno 1983). 

f'i/Hs i тnogim drugiт molekuliтa. 
Ъ) Moguce su reakcije izтene protona 
sa Ъrojniт тolekulima poput НаО, 
NHa i СНаОН, (kz oznal!ava jonizaciju 
pomoeu kosтil!kih zraka u slul!aju di
fuznih oЪlaka veliku ulogu igraju i 
UV fotoni). 

cenja (ll_enderson, !9~2; Turner, 1973). Jedini moguCi izvor u tim slueajevima је pozadinsko 
zraceщe 1 to na pr1blifno 2, 7К. Ovu temperaturu su potvrdila merenja uz kori§cenje i drugih 
molekula (CN, ен i ен+). · 
. ·· Dru~o saznanje, !coie. im!! kosmolo§ke implikacije, а koje dobljamo izueavanjem spektara 
шt~rstelarnih mol~a _Је р1~.е procentno~ uce§ea po~edinih izotopa (tzv. abundanca). Odnos 
bro)a atoma vo~onika . 1 deuter1111m:a, nastalih u poeet:nlm fazama razvoja kosmosa bltan је za 
procenu taЬlostt raznih kosmo1olkih mode1a. Spektroskopske metode sa relativnom lakocom i 
precizn~§cu daju ?~OFe broja izotopa ~osebrio U slueaju vodonika gde је procentualna promena 
mase ~n dodavan)u )ednog neutrona na)veea. No ovde moramo ukazati na proЬleme u izvlacenju 
ovakvih podataka iz spektra interstelarnih molekula. 

Ukolilco posmatramo odnos gustina molekularnih jona НСО+ i DCO+ odredenih na os
no~ spektrosk?pskih informacy~, docic~o d? zakljuCka da је procenat deuterijuma neuporedivo 
'!eCi ~d onog kод se mofe odreditl na drug1 nасш. Uzrok tome su reakcije izotopske izmene ( Adams 
'Smнh 1981; 1985, Dalgarno i Lepp 1984; Smith ј Adams 1976, 1981). НСО+ nastaje u reakciji 

њ+ + со _,. нсо+ + н.. (15 
Postoji medutim reakcija 

Нs+ + НD ±о: ЊD+ + Нs + 6. Е. (16) 

Ona i.~. vrl? efilcasna u direktnom вmeru (-+) jer ве oslobada energija koja odgovara termalnoj 
energtJ1 pn о~? 140К (Adams.i Smith, 1981; Oka, 1983; Dalgarno, 1983), dok је verovatnoea 
obrnute reake11~ (-+) _neuporedivo manja. Efilcasnost procesa (16) delimieno se ogleda i u tome 
da do _danas Ш)е otknven spektar molekula На+ iako је on jedan od najbrojnijih (gotovo sav Has 
~relaZI u На+ preko Н++ На-+ На+) dok postoje inidicije da је otkriven spektar наn+ (PhiJlip) 
'd~: 1985)_. Tako se nesrazmerno velikim procentom наn+ mofe objasniti i veliki procenat DCO+ 
kOJ1 nasta)e u reakcijama 

наn+ + со -+ nco+ + њ (17) 
(-+ нс о+ + НD је takode moguc kanal) i 

D + нсо+ _,. nco+ + н. (18) 
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I ova druga reakcija (18) se odvija lak§e u direktnom smeru te takode dovodi do poveeanog pro
centa DCO+ ( Adams i Smith 1985). Sli~no uveeanje abundance deuterijuma opa~eno је i u slu
eaju nekih molekula kao ito su НD i СНа+ (Henchman i dr. 1981; Smith i dr. 1982). 

Proces izotopskog obogaavanja postoji i kod molekula СО (Smith i Adams 1981): 

1эс+ + lSCO -lzc+ + 18СО ( + 3.5 meV), (19) 

ali је ne§to manje izra~en. Alternativno obja§njenje anjenice da је izotop 1ас mnogo zastuplje
niji u meduzvezdanom СО nego §to је to s1uaj na Zemlji је moguenost da zra~enje molekula СО 
poti~e iz centralnih, toplijih delova oЬlaka i da na putu do nas re1ativno veCi deo zra~nja 12СО 
Ьiva reapsorbovan, dok zra~enje 18СО sa vecom 1akoeom prolazi kroz spoljdnji omota~ oblaka 
(Henderson, 1972). Odredivanje odnosa 1ЗСf12С је vdno za pracenje istorije nuklearnih procesa. 
Zvezde nastaju u meduzvezdanim oЬlacima, tokom egzistencije one sagorevaju svoje nuklearno 
gorivo i na kraju u eksploziji supemove vraeaju gas nazad u interstelami prostor. Ugljenik ас 
је jedna od bltnih karika u fizionim procesima nekih zvezda te је svako odstupanje od strandard
nog odnosa lЗCflВC = 1/90 vdan indikator procesa koji su se u .tom delu kosmosa nekada od
vijali (u galakti&om centru upola је veei od ,,normalnog", а konstatovani su i odnosi od 1/4 koji 
su verovatno posledica izotopskog obogacenja molekula; Turner 1973). 

Јо§ jedan zaista spektakularan kosmi&i fenomen vezan је za molekule. Pored apsorpcionih 
traka i ро neke slabe emisione trake, pronadene su vrlo intenzivne emisione linije nekih molekula 
kao §to su OJL ПаО, СНзОН, НаСО i SiO. One uvek dolaze iz prostomo vrlo ograni~enih 
oblasti (reda veli~ine jedne astronomske jedinice) i obll!no se pojavljuju zajedno. Energija emi
tovana kroz svega dv;e uske linije ОН ili НвО ponekad је veea nego ukupna energija koju emitujc: 
Sunce na svim talasnim dШinama. Medij koji Ьi zra~io na ovaj na\!in imao Ы temperaturu od 
1 01зк- sigumo ne Ы sadrho ni molekule ni atome, а М i kada Ы hipoteti\!ki molekul vode opstao 
na toj temperaturi emitovao Ы ogroman broj, а ne samo par spektralnili linija. Ustanovljeno је 
(Turner 1973) da se radi о laserskom efektu (po§to su emisione linije u mikrotalasnom opsegu 
_,.· govori se ·о interstelarnim ·maserima, а ne laserima) .. Energija za ovaj-proces ·doblja se iz gra
vitacionog kolapsa, mada postoje uslovi za ovu pojavu i u atmosferama ·nekih zvezda. Dople
rovski profili pomeraj ovih linija ukazuje na brzinu kontrakcije gasa u oЬlastima odakle one poti~u. 
Neki molekuli (НаО) su opdeni isklju~ivo kroz ovakav vid emisije jer u normalnim uslovima 
ne postoji moguenost njihove de_tekcije. . .. . 

Prisustvo molekula u meduzvezdanom prostoru otvara moguenost primene niza dijag
nostiacih meto.da. Ugljen monoksid i posebno amonijak (NНз) daju §iroke moguenosti merenja 
kineti&e temperanire gasa . (Hetiderson 1972, Tunier 1973). Na osnovu profila linija mo~e se 
doa do podataka о globalnoin kretanju gasa i о turbulenciji (Ttirner 1973). Samo postojanje 
nekih . molekula ukazuje na sastav meduzvezdanih oblaka, ali i na njihovu temperaturu od koje 
bltno zavise brzine brojnih reakcija. )edan od klju~ih jona u Iancu hemijskih proi:esa је На+ 
(Oka 1983). Izuavanjem njegove kinetike i poseЬno poznavanjem koeficijenta za disocijativnu 
rekomblnaciju (Oka 1983, Smith i Adams 1984, Smith i dr. 1984). · 

Нз+ + е -Н + Н + Н . 

-њ+н ~ 
mo~emo proceniti stepen jonizacije u gasu. Ukoliko u gasu postoji puno atoma metala, broj slo
bodnih elektrona Ьiсе veliki, te rcla1:ivno nizak stepen jonizacije ukazuje .da su m~tali vezani na 
l!esticama pwine. . · 

Odredivanje broja orto i para molekW.a (nuklearцi spinoVi postavljeni ч suprotnom ili · 
is.to~ smeru) mo~e datr podatke ·о temperaturi oblilka u ranim faz8ma formiranja i tako је usta
novljeno da dolazi do znatnog hladenja -tokom:evolucije medtizvezdanih oЬlaka (Тuтпет 1973). 

Nemogucnost da se ,,pride" objektima izuavanja jedna је od Ьitnih odrednica astrofi- · 
zi&h metoda. Zbog toga је neophodno. da sc svaka mogucnost . .iskorisri do apsolutriog maksi
m:uina, ра da se uz dosta mdte i intuidje· napravi i 1:otak dalje. Mьgucnosti koje otvara spektro
slcopija i hemijska: kinetika interstelamih molekula nisu јо§ uvek iskori§cene do kiajnosti, te uz 
sva ograni~enja, koja realno postoje, ova oblast predstavlja jedna od najvi§e od§krinutih Vr&ta kroz 
koja mouпio da dosegnemo do ivezda. . :· . . . . .. 

· ·. Posebno zahvaljujem Prof. Davidu Smith-u щ ~ijim sam predavanjima upoznao i za
voleo ovu oblast fizike-hemije-astrofizike, na slanju . brojnih ra(Jova k9ji su nU · blli nedostupni. 
Priinljeno novembra 198S. - · · .· -·, . . . · • .. . · · 
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ТНЕ MOLECULES J;N ТНЕ INTERSTELLAR MEDIUM (П) 

. Possil~ mech~ for the f01111Ilation Qr molecWe; j.n Sрзсе, and some in- · 
terestщg tqpias in шterstellar chemie!Jry аге d.iscussed. :F.inaJ..ly · the limportance 
of thiд kind of :i.nves.tn~tians for oosmoJiagy and a.strophySiЬ; ш' generai асе dis-
cussed ih:rou1gh а number 'Of examples. · 

УДЦ 52 =Э9S.з 

ИСТРАЖИВАЉА НА ПОДРУЧЈУ НАРОДНЕ АСТРОНОМИЈЕ 

Владимир Јанковић 
Народна опсерваторија, Београд 

У току. лета, ~ошле rодине, на астрономскюј акцији Младих истра
жив~ча СрбиЈе био Је заступљен и етноастрономски програм. Повод ~ ову 
акциЈу била су искуств_а ~ запажаља са оваквих истраживаља младих ас- 
тронома Из \Скопља, КОЈе Је. саопштио Г. Ценев на: VII конференцији југо
словенских астронома. 

Иако без великих припрема и консултациј-а са етнолозима акција је 
дала изв~сне резултате, о којима је незахвално давати коначну 10Цену јер . је 
територи]'а обухваћена истраживаљима била мала. Показало се да обичаји 
и увереља везана за астрономске појаве и објекте још увек ЖИ~е у н.Зроду: -

~ија је реал~зована у селу Власе и љеrовој ближој околини, поља
нrщи, КОЈИ тер~оризално припадају СО Враље. Казиваље мештана су за
писана, а каснизе тематски класификована. Ради и..'1устрације изнеhемо неко-
ЈIИКО прича . и практичних искустава везаних за астрономију; . 

Посебно ј~ занимљив Месец_ Њеrов култ је веома присутан у . народу. 
Општепознато Је да .1он симболище плодност, здРавље и блаrостање. Мноrе 
култне радље обављаЈу се за време појединих љеrових мена. На . пример, ка
дil . ее прв~, пут види срп младоr Месеца, обичај је да се каже: "ТИ млад, 
ц )'а ~дРав истовремено се скаче и трља по бради. Једна баба нам рече: 
"Кад ~е мла,п: Месец, девојке беру травке и даЈ·у их беhарима и тако их 
фаћtоазу". . 
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Интересантна је nрича која говори о узроку :месечевих :мена: "Месец 
се мени зато што га за 28 дана стиrне Сунце и каже :му: "Добро вече старче", 
а Месец се одједаред окрене и одrовори: "Нисам ја стар него млад". 

Од сазвежђа су у овом крају позната: Бабина Тојага (пој-ас Ориона), 
Штаnови (појас Ориова са Риrело:м и Саифом), Петров Крст (Лабуд), Вла-. 
сци, Власи, Влашиhи (Плејаде) и Воловска . Кола (Велики Медвед). У саз
вежђу Воловских Кола постоје и астериз:ми - једна или више rpyna звезда 
има 'своје име. Леrенда каже како је Вук х UMa напао Болове Тј, ~. i е UMa 
и терача 8 UMa. 

За Влашиће nостоји више леrенди. По једној то је седморо браhе који 
су кренули да просе девојкУ, а по другој су у питању несложна браhа, која 
су се међусобно побила, па их је Бог за наук људима ставио на небо. Ова 
rрупа звезда везује се и за сточаре - Влахе "који су се изгубили у шуми 
и никако да нађу пут". Велика је вероватноhа да су штапови и Бабина ТIO
jara исто сазвежђе. Прича каже како је баба кренула у шуму по дрва и 
путем изгубила штап. Сазвежђе Петров Крст је крст на коме је разапет 
Свети Петар- очиrледан хришhански утицај. 

Познате су и неке планете, за које народ каже да су звезде. у за
висности од своје видљивости Венера се назива Даница, Зорњача, Вечерница. 
За њу се каже када "изгрева" - сија са иС110ка да ће жито обилно родити 
- "Искочила Даница he да роди пшеница". Мештани Меркур зову "Кара
ванка" или "Карванка" и разликУјУ је од Данице (Вечернице), што је веома 
битно јер дооад овај . назив није био познат. "Божина звезда'' и "Крстата 
звезда" су објекти које нисмо успели да идентификујемо на небу. 

Питаља о :мерењу времена и календару, имала су пуно одrовора. Време 
је некада одређивано по:моћу сунчеве сенке коју бацају штап, човек или 
с.тожер У rу:мну. Подне је кад дужина сенке износи једну ноrу и узенrију 
(<..'Топало и њеrова ширина). Дани су бележени на "рабошу" - дашчици или 
Ы'Ј'аПУ, на коме су се урезивале ознаке. У исту сврху коришћен је и канаn, 
на коме - су везивани чворови. iНоћу се време одређивало најчешhе по:моhу 
Влашића, Месеца и Данице. 

Имена месеца у години су старословенског порекла. Јануар - коложег, 
фебруара - Сечко, март - Марта, априла, ложитрава (.mажитрава). !Називе 
~ia остале месеце нисмо :могли забележити јер су заборављени. Етимолошки 
треба обратити пажњу на месец коложег; мештани објашњавају овај назив 
nаљење:м кола у јануару, услед велике хладноhе. Постојао је обичај код 
старих Словена да се па111и точак (коло) обмотан сламом, као симGолична на
јава новог, подмлађеног Сунца. Народни обич.аји везани за култ Сунца уn
раво кУЛ:минирају у јануару. 

Сечко је најкраћи месец у години јер га је нека баба, наnасајући ја
риhе У марту, вређала говорећи: "Сечко, nечко, сере:м ти се на белу браду'', 
nошто су његови дани хладноhе прошли. Сечко да би се осветио М'арти nо
зајми два дана тако да су се баба· и јариhи с:мрзли. Људи вел~ да и данас 
на Старој Планини постоје камене фигуре бабе и јарића са којих каnље 
вода. 

За: април се везује појава слабе вегетације, те зато носи такав назив. 
Постоје стихови који оnисују ове месеце: "Сечко сече, Марта дере, ложитрава 
кожу nродава". Одавде се јасно види да народ Сечка: и Марту эамишља као 
људска биhа. 

Што се тиче Земље, nостоји прича: ШОја за њу каже: "То ~ четвртаста 
nлоча која стоји :ца великом дрвено:м стубу, кога у току године rризе ђаво. 
Та:мац када треба да се стуб nрекине дође Божиh и људи кажу "Христос 
се роди" и у тај мах стуб се попуни". 

. Ко:мете ювде носе назив "звезде пла:мењаче", "репата звезда:" или "бар
Јак звезда", што све указује на њихов изглед. Сматра се да nојава комета 
не ;слути на добро. Обично се мисли да " . . . на коју страну иде, тамо ће 
умре неки великаш или; ће буде нека rужва". Слично је и са "звездом па
далицо:м" - :метеорима. Некада, када се појави :метеорска КИIIЈа, људи су бе
жали У своје кУће, nлашећи се да их нека "звезда падалица" не nо:dОди". 
На питање шта представља "звезда падалица" обично се сматра да је то неки 
"одбронк", одакле се јасно наслућује :материјализација неба. 

г 
'1 
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На крају треба -реhи да овде нису представљени неки обичаји који су 

индиректно везани за астрономију (Божиh, Покладе .. . ) пошто су они у ли
_тератури добро описани. 

Теренск.а истраживања обавили: Блаrоја Петрушев, Бобан Цветковиh 
и аутор чланка. · 

Примљено јануара 1988. 

INVESTIGATIONS IN ЕТНNО ASТRONOMY 

Popularr legends аЬо.иt vai1iJou.s raStronomi.caJ. objec.ts, collected 1Ьу the author r1ear 
the town of Vmnje -(srouthem SenЬ\ia, -Y~aVIia) ме d~. 

UDC 523.985 

JNDIREKTNO RADIO-OPAZANJE SUNCEVIH BLJESKOVA (П} 
Bru.no SiЬl 

Astronomsko-astronaиticko lirиstvo, Zagreb 

SEA ILI IZNENADNO POVECANJE ATMOSFERIKA 

Iznenadno poveeanje atmosferika ili SEA otkrio је 1937. godine R. Bure~u, 
upotreЬljavajиci prijemnjk иgoden na 27: kHz, kako Ы proucavao .. atmosfertke 
tj. radio sum kojj nastaje и dalekim olи)ama s ~l'П_llj~vinom ~ ko)l se raspr~
stjre ј nekoliko tisиca kilometara daleko - reflektlra)иCI se od юnosfere. Za vn.
jeme svog rada, zapazjo је iznenadno povecanje jakostj sиma koje se. koi~cjdiralo 
sa pojavama velikjh Ьljeskova. Tako је jznenadno povecanje atmosfer1ka, lli SEA, 
postalo vэ.Zan indjrektnj pokazatelj suncevjh Ьljeskova. 

Atmosferici sи radio-sum tj. elektromagnetski valovi vrlo sirokog spektra 
frekvencija koji nastajи иslijed prirodnjh atmosferskih elektromagnetskih prэ.Z
njenja (mиnja, gromova) u иdaljenjm olиjama, kojjh se v~lik broj ~e5ava svak_og 
momenta na Zemljinoj kиgli. Ovako proizvedeni ЕМ valoVI rasprost1ru se u ovls
nosti о frekvencijj, Ьа5 kao i radiovalovi. ЕМ valovi najnizih frekvencjja (pod
rucje VNF) raspolэ.Zи znatnom energijom i sire se kao povrsinski valovi а tako
der .se reflektirajи i od ionosfere na visinj 60 ... 90 km, tako da ponekad mogи 
prjjeci иdaljenosti i od vise tisuca kilometara. Prostorni val prevladava vec na
kon priЬlizno 400 km, te se иslijed rasprostiranja ovakvih valova visestrukom 
refleksjjom kako od ionosefre tako i od Zemlje, moze ponekad na jednom pri
jemnikи zapazitj ј citav niz pr&Znjenja nastalih na razlicitim mjestima na Zemljj. 

Promatranja se vr8e prijemom atmosferjka frekvencije 27 kHz. Frekvencija 
od 27 kHz izabrana је kao najpodesnija, jer se kod te frekvencije najbolje odra
zavajи promjene u gusenjи kilometarskih radiovalova, koji se !iire izmedи povr
§ine Zemlje i donje ionosfere kao и nekom sfernom valovodи. Osim toga, vrlo 
malo radio-stanjca radi na Ш Ьlizи 27 kHz, te iz toga proizlazi da се prijemnjk 
kojj је иgoden na tи frekvencijи primati samo atmosferike. Tako~er, pojava iz
nenadnog pojacanja atmosferika Ш SEA koja se zapэ.Za samo u podиcju od 20 
do 100 kHz, najbolje је izratena na valnoj duljini od 11 km (f = 27 kOz). 

Rasprostiranje atmosferika osim о njihovoj frekvenciji ovisno је u znat
noj mjeri i о stanjи ionosfere. tj. о stupnjи ionizacije medija. Atmosferici prim
ljeni sa velikih иdaljenosti i koji se reflektirajи od ionosfere vi!ie риtа, d.anju. su 
znatno staЪiji nego nocu., jer је apsorpcija u ionosferi znatno veea danjи nego 
nocu. Naime, preko noci postoji tkzv. Е sloj u ionosfeгi na visini 100 .•. 150 km, 
dodиse sa mnogo manjom koncentracijom elektrona nego . danjи, medutim koja 
је ipak dovoljna da omogucava vrlo dobro rasprostiranje dugih radio vnlova i 
njihov prijem. Zapis na tгaci pisaca Ьit се visok i иznemiren. 

• 
! 
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Izlaskom Sunca, pod djelovanjem Suncevog zracenja, uglavnom ultraljubl
~asto~, u. manjoj mjeri takoc1er rendgenskog i korpuskularnog, dolazi do ionizaci
J~ ?llna 1 oslobac1anja elektrona. Formira se jedan ni~i sloj, tkzv. D sloj, na vi
Slnl od oko 60 ... 90 km, koji postoji samo za dana, а ро nastupu nocnog mraka 
on brzo nestaje. Ovaj sloj karakterizira znatna apsorpcija prostornog ЕМ vala 
vrlo niskih frekvencija tako da signal (nivo zapisa na pisacu) znacajno opada 
sa nocnog nivoa, kao rezultata apsorpcije i mnogostrukih refleksija, ali ostaje 
znacajno konstantan za vrijeme dnevnih sati. 

Pojava Ьljeska na Suncu, naroeito pojacano zracenje Х zraka, utjece na 
kon.~entrac.iju elektricki nabljenih cestica u ionosferi i time posredno na propa
gaCIJU radю valova. Dolazi do znacajnog porasta ionizacije na nivou D-sloja, zbog 
povecane gustoee elektrona, i apsorpcije koja uzrokuje prekide u kratkovalmm 
.vezama. Povecana ionizacija mec1utim pobolj§ava refleksiju dugih valova te se 
pri toin karakteristika radio prijenosa ionosfere za vrlo niske frekvencije 'pobolj
§ava, rezultirajuci pojacanjem primljenog signala atmosferika na ' frekvenciji 
27 kHz. 

Prema tome, ako se desi kromosferska erupcija znacajnije velicine dok је 
promatracka stanica na osvjetljenoj Zemljinoj polutki doci се do iznenadnog po
jacanja u jacini signala atmosferika - SEA, ра n~ traci pisaca primjecujemo 
skok intenziteta, §to nат daje indirektnu informaciju о intenzitetu i vremenu 
pojave Ьljeska. (vidi sliku 2) 
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.sz. 2. Osnovni dnevni oЪlik atmosferika na 27 kHz isprekinиt sa dva SEA ko;i 
sи zapoteli и 8 : 27 i 14 : 59 UT, respektivno. Zapis ;е doblven na astronomskom 
opservatori;и Ondre;ov, CSSR. Na zapisи se dobro istiёи karakteristike SEA-

-nagli porast i postepen pad, iz zapisa se moze oёitati vri;eme pocetka, 
maksimиma i zavr§etka po;ave. 

. . . Nakon ~drec1e_nog vremena kako erupcija jenjava, а s njome i pridrШena 
~ffilSIJa ultravюletn1h i rendgenskih zraka, dolazi do rekomblnacije i nivo pri
зep~a . se vraca na prija§nju vrijednost. 
· Prijemnik је najosetljiviji na SEA kada Sunce kulminira о podne no pro
mat~anj_a se m~~ vr§iti vec jedan sat prije izlaska Sunca, а' preporuc~ se radi 
kontшшteta mltl promatranje (zapisivanje) i cijelu noc §to је omoguceno auto-
matskim radom urec1aja. ' . 

yeliki .. broj profe~ionalnih opservatorija а i amatera, upotreЬljava urec1aje 
za . regis~raCIJU .atmosfer1ka, gdje zapisi SEA slШe za patrolnu sl\JZbu Ьljeskova . 
Is~1 ~vаз urec1aз mo~e se upotrijeblti .. u geofizickim zavodima i ionosferskim in
stitutima u svrhu proucavanja fizike ionosfere. 

КARAKTERISTIKE ZAPISA ATMOSFERIKA 

. Osno\Тili. oЫik. zaЫlje~enog atrri.osferika prekinutog sa iznenadnim poveca-
njem nivoa radio ·§uma-SEA prikazan је na slici 2. 
.. Pad nivo~ pri izlasl;tu Sunca (S\Щrise drop), karakteristicni је fenomen koji 

pocinje nek?likq minuta prije izlaska Sunca iznad horizonta na mjestu proma
tracke staшc~. Ovaj pad katkada iznosi i cijelu !lirinu papimate trake pisaca. 

, . Mala ,.udublna« na zapisu (dip) i iza toga vrh koji nagovje!\tava zoru (pre-
·cursor peak), karakteristicni .su oЬlici zapisa atmosferika prije izlaska Sunca, do 
kojih dolazi zbog poremecaja u §irenju ЕМ valova podrucja VNF (slika З). 
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Те nepravilлQStШ iSe poku!\lavaju ob-

jasniti pomocu vatovodne teori;e ra
spJ.'\QSIIiranj.a vгlo du~·h 'l"a.diю Vlalova, 
u kojoj se Zemljd·na pov.xililna uzima 
kao !ildealni vodlit, а .iiOnosfera kao jed
narodn~ sred:ina s mtrom gran'com.- .. ... 
Rщfprdsti!ranje vrlo du~ va.Юva 1-;.а-о 
da se OOvij.a k.ooz "'ll'apulmцt valovod« 
u kojem ZemlЗa wedlstavlj-a. s.avr!ieni 
~ а dnJoS.fera I16'1aV'I'Seni, te se etek
ti; :i:n.terferencije javljaju ·Pl'!i iw~ku 
Sunca, kada reflektirajuci strop tj . 
jonosfera stvaranjem D-sloja pocinje 
opadati. 

~ 
! 

Ond;• jow 
17 .. 8 , 1878 

St. З. Karakteristiёni oЪlici zapisa at- t---·-""' 
mosferika и vri;eme iztaska Sиnca. 
Tri zapisa ti;evo doЬivena sи na as-
tronomskom opservatori;и Ondre;ov, 
CSSR. 

U'l'. 

U normalnim danima, kako se ЬШi zalazak Sunca krivulja sr~dnje ~ijed
nosti atmosferika pokazuje lagani pad, а onda pocinje uspon (sunset r1se) kоз1 na
stupa nakon zalaza Sunca. 

Proucavanjem na tisuce zapisa atmosferika iz svih krajeva svijeta, usta-
novljeno је da: 

- zapisi istih SEA mogu Ьiti prilicno slicni, mada su doblveni u promatrackim 
stanicama koje su mec1usobno udaljene tisucama kilometara. 

- djelovanje suncevih Ьljeskova na ionosferu ponekad se ocituje i na onim di
jelovima Zemljine kugle koji su u tami tj. pojave SEA su registrirane 1 kada 
је promatracka stanica blla u tami. 

U vezi sa zapisom atmosferika sa slike 2 od 17. rujna 1978. god.,ovdje pri
la~emo spisak iznenadnih ionosferskih poremecaja SID koji su 17. IX 1978. regis
trirani s razlicitih promatrackih stanica u svijetu. (podaci iz »Sotar Geophysicat 
Data«) 

S tim u vezi, potrebno је dati obja§njenje о uoblcajenom nacinu vredno-
vanja tih pojava. 

Razmjer, dimenzija, odnosno v!lZnost (importance) pojava SID ocjenjuje se 
subjektivno 9-stupanjskom skalom indeksa od 1- (pojava najmanje VaZnosti do 
З+ (poj~tva maksimalne amplitude). 

· Vjerodostojnost, pouzdanost, odnosno sigumost pojavljivanja SID opisuje 
se slijedecim indeksima (wide spread index): 

5 - sigurna, pouzdana pojava 
4 - dosta pouzdano 
З - umjereno pouzdano 
2 - zadovoljavajuce pouzdano 
1- moguce 
О- sumnjivo 

1 

1 
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Sl. 4. Zapis Suni!eve i teтestrialne aktivnosti popodne 29. IV 1973. g. Dтugi SEA 
ро тedu, uzтokovan је jednim .od najintenzivnijih Ьljeskova koji su zabiljezeni 

uopce и tom тazdoЬlju. 

Na slijedecoj slici 4 prikazan је jos jedan karakteristicni zapis atmosferika, 
kojeg је pomocu svog »SEA-prijemnika« doblo jedan americki amater, clan 
АА VSO mreze za pracenje suncevih Ьljeskova. Na zapisu su uocljivi karaktet·i
sticni oЬlici dvaju SEA, da Ьi nakon nekog vremena uredaj registrirao i lokalnu 
grmlavinsku aktivnost. 

UTJECAJ SMETNJI NA INTERPRETACIJU ZAPISA ATMOSFERIKA 

Najveci proЬlem u radu sa 27 kHz S.E.A. monitorima је u razlikovanju 
signala koji potjecu od suncevih Ьljeskova i signala od lokalnih elektricnih smet
nji. Atmosferici, koji se inace tretiraju kao prirodni, zemaljski sum, u na5em 
slucaju predstavljaju koristan signal. Svi ostali signali koji se superponiraju na 
ove osnovne signale atmosferika, predstavljaju nezeljeni sum, interferenciju ili 
ukratko receno - smetnju. 

Izvori smetnji poznatih pod nazivom umjetni Ш industrijski §um jesu ug
lavnom elektricni aparati koji rade u rezimu prekapcanja. То mogu npr. Ьiti 
neoklopljeni kontakti svjecica kod automoblla u sistemu za paljenje, varnicenja 
kod kolektorskih motora, izvjesni tipovi fluorescentnih svjetiljki, . . . ali takoder 
i dalekovodi. Nivo ovog suma umjetnog porijekla moze i?iti visok, posebno u 
gradovima, i prisutan је u sirokom podrucju frekvencija. 

Potrebno је izvjesno iskustvo da eksperimentator nauci razlikovati legi
timni SEA od smetnji iz lokalnih izvora. Ako npr. signal ima oblik iшpulsa koji 
se jednoliko izmijenjuju, vjerojatno se radi о sumu koji је uzrokovao 
covjek radom nekih- uredaja. Takav sum naglo poraste i mala је vjerojatnost da 
се opadati polako poput iznenadnog ionosferskog poremecaja. 

Isto tako, signali koji se pojavljuju i nestaju u roku od nekoliko minuta 
vjerova~no su lokalnog porijekla. Najsigurniji nacin da mozemo razlikovati SEA 
od lokalnih smetnji umjetnog porijekla jest da postavimo dvije Ш vise prijemnih 
stanica na udalje11ost od najmanje deset kilometara. Signal koji se pojavi u isto 
vrijeme na svim monitorima moze Ыti Ш SEA Ш efekt siroko rasprostranjene 
oluje s grmljavinom. (vidi sliku 4) 

St! DDEN IONOSPHERIC DISTl' RRд!'iCES 

SEPTEMBER 1978 

UNIY[RSAL Т IW[ 11 о f ~UIIB[R OF s:HION RЕ~~Ш ВУ ТУРЕ 
SPREAO L f- kNOWN lilciiOH 

ОАУ sшт ш IIAX IIIP INOEX SWF SCNA SfA SPA SPA SES SFD tLARE ШIOI 

17 0358. 06.53 01.15 1 s 1 1 1 1 040/tE 1И43 

17 0827 101Јо 08)) ) s ) 1 1 ) 3 0827 1И4Э 

17 1300 14)0 1310 1- s 1 1 " 3 1 12.56Е 15543 
17 14.59 1600 1.509 ) s 6 2 8 2 13 1459 1554) 
17 1953 2008 1955 1- s 2 1 1 1949 15543 
17 2028 2116 2038 1- 5 2 1 1 11 202.5 . 1554) 
17 224) 2)38D 2250 1- s 1 1 1 1 2242 1554) 
17 23Э8Е l ooss 2350 1- s 1 1 2 23)6 X-RAT 
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Posto za vrijeme lokalnih oluja nije moguce vrsiti indirektno opaZanje sun

cevih Ыjeskova, namece se ideja kako ~i ~.ilo potrebno ~tvoriti ~itavu mrezu 
opaZackih stanica koje Ы medusobno r~z~]en]lvale P.oda~ke 1 op~~n]~, а ta~ode.r 
Ы se podaci mogli .slati u jedan zajedn1/!k1 centar gd]e Ь1 se stattst1ck1 obra<ћvall. 
Takva mreza ostvarena је pod vodstvom АА VSO u SAD. . . 

Sto se tice na5ih vlastitih iskustava sa radom SEA ureda]a · u vel1~om gra
du, gdje su . prisutne mnogobrojne smetnje i parazitski. ~ignali, moguce ]е p~epo-
1·uciti samo jedno : SEA prijemnu stanicu treba postaVltl iz"?".an g~ada, pod~~e od 
frekveшtnih cesta i dalekovoda sto dalje od· izvora smetщ1 um]etnog porl]ekla. 

Ovdje prezentiramo neke 'karakteristicne zap~se i iskustva, ko~i su. doЫv~n~ 
za vrijeme eksperimentalne faze rada SEA-ureda]a na zagrebacko] Zv]ezdarn1c1 

1978. godine. dr"' d SEA d SlijedeCi zapis na stici 5 karakteristican је ро tome §_to sa .~1 va . , о 
kojih је jedan skolski primjer tipicnog SEA, dok је drug1 mask1ran smetn]ama 
i treba ga prepoznati. 

0-/ 
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ј 1 1 ј 
20 ј ј ј _ 1·~ 17 81У 1. -18h 

12 13h 14 11 
10~ 11 

Sl: :5. а) Zapis atmos.ferika ispтekidan sa SEA i »oneciscen« .smetnjarria. 
ь) · »Preci§ceni« zapis atmosferika. -_ .. 

Prema podacima sa astronomskog opservatorija u Ondrejovu, _ Cehoslov.~ck~, 
9. maja 1978. desio se Ыjesak vaZnosti З, s pocetkom u 14 h 30 ~ U. ~· · Cl]1 ]е 
maksimuпi ыо u 14 h 46 m, а zavrsetak oko 17 h U.T. Prema 1stom tzvoru, u 
12 h 20 m u. т. zapoceo је ртеflате iza kojeg · slijedi glavni Ьljesak. . _. · ' 
. (Za prijelaz sa SEV-a na svjetsko vrijeme u:.т. treba oduzet1 ]edan. sat) 

Na na5em zapisu uocljiv је karakteristican obllk glavnog SEA - nagll po
rast · trajanja do 15 minнta, te polagani pad u trajanju od dva sata. 

Sa istog zapisa ,.vidljiv« је i Ьljesak s pocetkOIJ?- u 13 h-20 ~ ро SEy-u, S 
vremenom porasta od 13 minuta i trajanja preko sat 1 pol. Da _ b1smo. о~а] SEA 
sto bolje uocili s obzirom na postojece smetpje i : e~ekte. l~kalne ~r~]а':'ше, do
nosimo na slici sъ ,.procisceni« zapis, koji pred~ta~l]a n~]V]erovatшj~. oblik atmo
sferika kakav Ы se dоЫо u slucaju kad ne Ь1 btlo ut]ec~ja smetn]l. 

~rema podacima Hidrometeoroloskog zavoda u Zagreb~, istog dan~ Ьilo је 
grmljavinske aktivnosti 30-tak kilometara od Zagreba, . sto ]е moglo ut]ecati na 
nivo zapisa. · · · · · 

Negdje oko 19 h za.pocinje impuls trajanja t~ideset~k minut~ c.iji prednji 
brid dosta lici na prednji brid prethodnog .sEA1 а ~ ~pl1tu~~ s~ 1m _ 1~te. О po
rijeklu tog impulsa mozemo samo nagadatl, all na]V]erovatщ]e ]е um]etnog po
rijekla, Ш efekt lokalne grmljavinske aktivnosti. Pojava glavn~g Ьljeska s po
cetkom u 14 h 30 т U. Т. i pridrШeni fenomeni SID (medu ko]e spada i SEA) 
koincidiraju s pocetkom pojacanog radio zracenja, sto _ se .vidi iz tabele preuzete 
iz ,.Solar Geophysical Data«. · · 

OЬlik SEA na zapisu ovisi о pojaёanju prijenmlka, . konstanti integraci]e, 
intenzitetu i trajanju Ьljeska, te о smetrtjama koje se mogu superponirati na 
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! 
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valni oЬlik SEA. UzevAi poja/!anje i konstantu integracije konstantnim za sve 
vrijeme rada, ostaje da naucimo razlikovati SEA od smetnji - kroz d\lZi period 
eksperimentalnog rada. U po/!etnoj eksperimentalnoj fazi osjecamo izvjesnu ne
sigurnost prilikom identifikacije SEA i /!esto nат se namece pitanje da li је dani 
valni oЬlik zaista SEA Ш је to mo~da l~ni SEA? 

S obzirom da kod nas ne postoji mreza SEA stanica, cije Ьi zapise mogli 
medusobno usporedivati, а da Ьismo rijeAШ nedoumicu, moramo se poslu~iti po
dacima iz tekucih Ьiltena (do kojih је neki puta malo teze doci). 

Kako Ьi se postigla sigurnost u identif.ikaciji zapisa, potrebno је raspolagati 
sa podacima о Suncevoj aktivnosti kakve npr. donosi mjese/!ni Ьilten ,.Solar
-Geophysical Data«. Podaci о promatranju · Ьljeska u На liniji potvrduju posto
janje Ьljeska koreliranog sa pojavom SEA. 

Najkompletnije podatke о raznolikim oЬlicima sun/!eve aktivnosti daje spo
menuti »Solar-Geophysical Data reports« koji mjese/!no publicira National Geo
physical and Solar-Terrestrial Data Center, Boulder, Colorado, U.S.A. 

INDIRECT RADIO-OBSERVATION OF SOLAR BURSTS (П) 
In this part of the paper sudden enhancement of atmospherics are explained. 

ПРИЛОЗИ НАСТАВИ АСТРОНОМИЈЕ 

UDC 524-323.3 
ХАБЛОВ ЗАКОН 

Јо•ан Скуљан 

Студент асrр:>физике Природно-математичког факултета у БеоградУ 

ГАЛАКСИЈЕ 

А:ко неке од ведрих јесељих вечери погледамо високо горе, према сазвежђу Ав
дРОмеда, десио од " And запазиhемо једнУ слабу, маrличасту мрљу светлости, јасно уоч
љиву на тамној позадини неба. И мада на први поглед не делује импреснвно, тај бледи 
објекат представља, заправо, колосалан систем звезда и међузвезданог гаса, још једно 
огромно острво мwrерије у несаrледивој празннни Космоса. То је најдаљи обј~т који се 
са планете Земље може видети голим оком . 

У каталогу француског астронома Месјеа (Messier), ова галаксија се води под бро
јем 31, па је просто зовемо МЗ1, или Андромедина галаксија. 

Још почетком овог века, сматрало се да је МЗ1 само једна од маглина у нашој Га
лакснји. Било је познато још доста таквих "спиралних маrлина", чија је права природа 
разјаппьеиа тек појавом довољно великих телескопа, када је слика маrлине раэложена 
на звезде којима се могла одредити даљина. 

Свемир је препун галаксија. Међутим, примећено је да оне нису тек тако разба
цане по nростору, већ показују тежљу ка груписаљу у маља или већа јата. Јато коме при
пада наша Галаксија, заједно са М31, садр)ЮI 18 галаксија- зове се и Месна група. А 
знамо за јата која садрже и по више хиљада галаксија. 

ДАЉИНЕ ДО ГАЛАКСИЈА 

Измерити растојаље до неке галаксије, представља сложен задатак. Пре свега, пот
пуно су неприменљиви у том случају, принципијелно најједноставнији и најпоузданији, 
геометријски методи, који се, иначе, користе за ближе објекте у вашој Галаксији. Оно 
што преостаје, своди се, практичио, на две основне идеје: 

1. Ако у некој галакснји уочимо светлосни извор познатог интензитета, или апсо
лутног сјаја, онда даљину изводимо из мереног привидног сјаја, знајући да осветљеност 
од било ког извора опада са квадратом растојаља, тј. користећи формулу: 

М = т + S - S log r - ar, 

.· 

ВАСИОНА XXXIV 1986. 5 ---------------------------------99 

где су т и М привидна и апсолутна звездана величина, r је растојаље у парсецима, а а ~ 
коефицијент апсорпције. · 

· У ову групу индикатора растојаља спадају: 
- променљиве :rипа 8 Cephei 
-- нове и супернове 

-- променљиве типа RR Lyrae, итд . 

Сјај ових објеката се, доста поуздано, може проценити на основу мереља у оквиру 
наше Галаксије. Претпостављамо, наравно, да у другим галакснјама важе исти закони. 
То је идеја "стандардне свеће". 

2. Други тип индикатора растојаља чиНе објекти чије стварне димензије већ поз
најемо. Даљину тада изводимо из мереног привидног пре~а, који опада линеарно ~а 
растојаљем. У ту сврху се, р~цимо, користе вели~I об~ Јони.зованог водоника, за ко},е 
је утврђено да углавном имаЈу устаљене димензщt>, што )е идеЈа "стандардног лељира . 

Скала галактичких даљина се формира у низу међузависних корака, при чему по
узданост сваког следећег корака зависи непосредно од поузданости претходних. На при
мер, даљине до најближих галаксија мргу се добити из посматр.аљ.а цефеида, или неких 
других објеката стандардног сјаја. Међутим, код даљих галаксија Је доста тешко уочити 
nојединачне звезде, тако да се морају користити неки други индикатори, као што су гло
буларна звездана јата или облаци јонизованог водоника, чији су сјај и димензије калибри
сани на блиЖИм галаксијама (сваког типа посебно), из претходног корака. Коначно, у слу
чају изузетно далеЮi:х галаксија, инднкатори могу бити укупан сјај, или привидни пречник 
саме галаксије, при чему је калибрација изврШена опет на основу претходних корака. 

СПЕКТРИ ГАЛАКСИЈА 

Још пре коначне потврде ванrалактичког .порекла "спиралних м~глина", фотогра
фисани су љихови спектри. Показало се да ЛИНИЈе у тим спектрима имаЈу приметан помак 
у односу на лабораторијске таласне дужИНе, што, ако се протумачн на основу Допле~овог 
ефекта, значи да се ови објекти креhу у односу .на нас доста великим брзинама. Радщалиа 
брзина извора се може израчунаТЈr по формули: 

Vr = zc, 
~л 

z= ~' 

где је Л лаборао;:оријска таласна дужина, ~ Л одступаље одг~варајуће лин~је у спектру, 
а с је брзина светлоС1'И. формула, међутим, важи само у случаЈу малих РадиЈалиих брзиl!а. 
За брзине блиС1<е брзини светлости мора се користити тачна, релативистичка релацща: 

(1 + z)2 - 1 
Vr = с, 

(1 + z)3 + 1 

t:..л 
z =-. 

л 

Радијалие брз1ше спиралних маглиБа су уГлавном знатно веће од брзина звезда у 
оквиру МлеЧног пута, шо;:о је још један од аргумената у прилог љихове вангалЗiсrичке 
природе. 

Међутим, интересантно је то да гоо;:ово сви спектри показују помак ка црвено~t, што 
значи да се галаксије удаљују од нас, практично без изузетка. Ту једино треба изузети 
галаксије унутар нашег јата, где ефекат удаљаваља није толико изражен (М31 нам се чак 
приближава). 

КонаЧно, најИнтересантније је то да је брзина удаљаваља утолико веhа, уколико 
је веће и растојаље до галаксије . 

ХАБЛОВ ЗАКОН 

Амерички астроном Едвин Хабл (Edwin HubЬle) је 1929. године утврдио да завис
ност радијалних брзина галаксија од растојаља има једноставан линеаран облик: 

Vr =Н Х т. 

Исказано речима, Хаблов закон гласи: брзина удцљ~аља. г~аксије Vr ~разм~рна 
је растојаљу r. Величина Н зове се Хаблова константа, а бројно Је Једнака радиЈаЛИоЈ бр-
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зиви објекта на јединичном растојаљу. Уобнчајено је да се брзина мери у юшометрима 
у секунди, а растојаље у ми;mонима парсека, па је јединица за Хаблову константу кило
метар у секунgи йо меiайарсеку (km s-1 Мрс-1). Бројна вредност Хаблове константе није 
још увек сасвим поуздано позната, али се вероватно налази између 50 и, 100 km s-1 Мрс-1 • 

Познаваље тачне вредности Хаблове константе веома је важно, али не да бисмо 
из задатог растојаља израчунали раднјалну брзину галаксије (мада је с_ам закон записан 
у облику I<оји то сугерише), веh обрнуто- да бисмо из измерених Раднlалних брзина ра
чунали даљину т. Управо се на тај начин рачунају даљине квазара. Треба само имати у 
виду да један такав резуmат има смисла једино под условом да црвени помак у спектру 
квазара потиче од Доплеровог ефекта и да, осим тога, .за такав објекат tакође важи Хаб
лов закон. А данас у то још увек не можемо бити сигурни . 

ОДРЕЋИВАЊЕ ХАБЛОВЕ КОНСТАНТЕ 

~блова кон~анта се одређује из мереља раднјалних брзина и даљина великог броја 
галакси,э. ~о на Једну осу координатног система износимо r, а на Другу v., онда he све 
тачке, добиЈене мерељем, лежати приб;mжно дуж једне праве · Линије, задате једначн..: 
пом Vr =Н ~ r. Наравно, не треба очекивати да ће тачке лежати на самој nравој, пошто 
свака галаксиЈа, осим уређеног кретаља по Хабловом закону, има и неко своје .властито 

.·• 
... 

·.'/'%1~~~~iyjiif~K':· 

ю 100 1000 
DAL..JINA (AfP.tl. - -

ЦР.ВЕНИ ПОМАК И КОСМОЛОГИЈА 

кретаље у простору. Код ближих галаксија 
је то кретаље чак изреженије· .. од оног по 
'Хабловом закону, па такве галаксије треба 
искључити из анализе . Незгода је само у томе 
што управо за te блиске галаксијме и мож
емо поуздано одредити даљину. Далеке га
лаксије боље следе прави;шост Хабловог за
кона, али љихове даљине носе у себи већи 
степен несигурности ; И све док не будемо у 
потпуности биЈШ сигурни у измерене даљине 
галаксија, не можемо, јасно, веровати ни 
изведеној вредности за. константу Н. 

Сл . 1. Хаблов gujaipaм. Круйније Шачке йре
gсШављају нор.Аtалне iалаксије, а сиШније Шач
ке paguo-iaлaкcuje . Уочљиво је конценШрuсање 
Шачака око јеgне йраве. 

Остављајући, за сэда, ·по страР.и пракmчне проблеме око одређиваља Хаблове ·кон
станте, долазимо на ништа маље интересантан теоријски проблем објашњеља и физнчког 
тумаttеља Хабловог закона. Шtа то, заправо, значи да се све галаксије удаљују баш од 
нас? И зашто бисмо се баш ми налазили у тако истакнутом положају у односу на друге? 
Астрономија се вековима борила да избаци ttовека са љеговом сиhуmном планетом из центра 
Васионе, и нема никаквог рззлога да сад'l враћамо историју уназад . То што нам изгледа 
да се галаксије разилазе управо из тачке у којој се сами налазимо, врло лако може бити 
привид . Уосталом, зар нам свима не изгледа као да се цела Васиона врти око нас са перио
дом од 24 сата? А то је, ипак, само последица Земљине ротације . 

Проблем је, дакле, пронаhи теоријски модел, кс-ји lie одговарати очиглеДI!:ој чиље 
ници да се све галаксије од нас удаљују, али који неће инсистирати на било каквом пов
лашhеном положају нас у свему томе . Другим речима, захтев је да Свемнр мора изгледати 
подједнако, било из које тачке да се посматрэ. Свакој галаксији мора изгледати као да се 
остале удаљују баш од ље. Тај услов хомогености и изотроцносm простора чини вам се 
као вајприхватљивије репiеље, и можемо га усвојити као полазни постулат- тзв . космо
лошки йрuнций. 

Најједноставнији модел разилажеља галаксија јесте експлозија.- : Тај модел, очи
гладено, не задовољава космолошки принцип (центьр експлозије је_ истаквута тачка), ·.али 
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је довољно · интересантан да га вредн поменути. Ако је, занета, у неком тренутку у прош
лости, на овом месту у Космосу, где смо сада ми, постојало неiпто што је експлодирало 
и распало се на галаксије, онда је СЈ)ика коју данас видимо јасна. Најдаље од центра екс
плозије су доспеле оне нэјбрже галаксије, DI'IO се слаже са Хабловим законом . Ако по
делимо пут који је било која галаксија пpeiiJ.na од тренутка експлозs-.је до данас, са брзином 
гаЛаксије, добићемо "старост Васионе" (време проткло од експлозије)~ 

r 1 
t=-=-

Vr Н 

Тиме имамо непосредно тумачеље Хаблове константе: љена реципрочиа вредност 
даје време протекло од експлозије до данашљег тренутка. Интересантно је да и друге кос
молошке теорије повезују величину 1/Н са старошћу Васионе, мада, свакако, не на тако 
једноСтаван начин . 

Један далеко прихватљивији модел разиmжеља галаксија био би колач са сувим 
rрожђем: док колач расте, rрожђице се удаљују једна од друге и, посматрано из сваке, 
изгледа као да се остале удаљују баш од ље. А уствари, rрожђице се уопште не J<pehy. 
Шири се сам колач- структура у коју су rрожђице уrрађене. 

У примени ва проблем галаксиј&, ово би звачило да се не :крећ.у саме галаксије; већ 
се шири простор у коме се ове налазе. 

Недостатак модела с колачем је у томе што колач вма површи које га ограничавају; 
а суво rрожђе нэ. поврmини не задовољава космолошки принцип. Уосталом, како би тре
бало прихватити идеју да наш Свемнр има границу? Шта би онда било иза те rранице? 

Најцростији модел Васи оне без границе је равна, бесконачна Васиона: у било ком 
правцу да кренемо, иlu. ћемо увек право и никада већемо нанhи на :крај. Запремина таквог 
Свемира ве може се измерити, rранице ве постоје, и космолошки принцип је задовољен 
за све галаксије. 

Васиона, међутим, не мора бити бесконаttно велика, па да нема границу. Узмимо, 
ради једноставности, случај у две димензије: да би нека равна површина могла да се из
мери коначивм бројем, она, јасно, мора бити ограничена неком граничном ЈШНИјом. Али, 
ако је поврw закривљена у трећој димензији, она може остати коваttна без било каквих 
граница. Рецимо, идући по површини сфере никада нећемо ванћи на ":крај". Поврw је 
затворена . Ако из произвољне тачке :кренемо право у произвољном правцу, вратићемо 
се у полазну тачку из супротног правца. А површина сфере се једноставно може измерити. 

НШI тродимензиони Свемнр би, дакле, могао бити коначне, измерљиве запремине, 
али без граница, под условом да допустимо могућиост закривљености. Међутим; како то 
изгледа :крив простор, нисмо у стаљу да замислимо, јер нам недостаје бар још једна димен
зија у коју бисмо простор закриви;ш. Једино нам преостаје да замишљамо дводнмензиони 
модел, и;ш читаву Васиону на површини једног балова : пљоснате звезде и пљоснате га
лаксије распоређене су по површини, а балон се надувава. Свака галаксија се удаљује од 
оста;шх, важн Хаблов закон ]Ј задовољен је космолоwки принцип. Центар ширеља, као 
истакнута таttка, постоји, али не на самој "васиони", већ у љеној унутрашљости. Свака 
тачка ,,васионе" подједнако је удаљена од центра ширеља, в то растојаље R представља 
"полупречивк васионе". 

Математички је сасвим могуће да слично важи и у случају нашег тродимензионог 
Свемира. ПосТоји, тада, центар Васионе, али се он налази негде "унутра", ван ове три поз
нате димензије. Свака тачка Свемира подједнако је удаљена од центра.· Полупречивк Ва
споне расте са временом, јер се простор wири . Васиона нема rраница, али се мери ковач
вом запремином. Простор је затворен: у било ком правцу да кренемо, вратићемQ се у по
лазну . тачку, иако идемо стално право. 

Природа још увек скрива од нас · много тајни, али ми треба да, смо спремни да се 
суочимо са истином, ма како она невероватна била. 

ПРИМЕРИ 
. : ~ 

1. Одреднm апсолутни сјај квазара 3G 273, 
ако је љегова привидна величина т ;., 
·= + 13, а црвени Помак z ";, 0,16. За
немарити апсорпцију. 

Решеље: Раднјалиа брзина, на основу 

Доплеровог ефекта, износи: 

v, =; zc = 0,16 х 300 осо = 
= 4,8 х 104 krn/s 
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Растојаље, према Хабловом эаЈ<ону 
(Н = 75 km s-1 Мрс-1) је : 

т = Vr/H = 4,8 х 104f75 = 640 Мрс = 
= 6,4 х 108 рс 

Следи апсолутна звездана величина: 

М = т + S - 5 log т = 

= 13 + 5 - 5 log 6,4 х 108 

М = - 22 - S log 6,4 

м~- 26"' 

2. Недавно је утврђено да се на месту ра
дио извора 3С 241 налазИ галаксија 
веома слабог сјаја. Сиимаљем љеног · 
спею.ра је утврђено да црвени помак 
износи z = 1,6~ . Одредити даљину ове 
галаксије. 

Решеље: Пошто се ради о великом цр
веном помаку, морамо користити рела

тивистички израз за радијадиу брзину: 

(1 + z)t - 1 2,6211 - 1 
v = с= х 

r (1 + z)S + 1 2,622 + 1 

х 300 000 = 2,2 х 1()5 km/s 

Следи: 

т= Vr/H = 2,2 х 105/75 ~ 3000 Мрс 

Галаксија је удаљена приближио 1 О ми
Лhјарди сиетлосиих година (1 рс = 
= 3,26 s.g.) 

3. Показати важење Хабловог закона и 
одредити константу Н у слуЧају једио
димензионе кружие васионе полупреч

инка R. 
Решеље: Замислиliемо једиодимензи
ону васиону на кружиици радијуса R, 
и две галаксије А и В на тој васиони . 

Растојаље између галаксија је т, а мери 

се дуж лука АВ. 
Кроз неко време 6.t, васиона повеliава 
полупречник са R на R', а растојаiье 
између галаксија прелази у т', при чему 
се задржава стална вредноСт централ
ног угла ot. 

1 
Сл. 2. ЈеgноgимеНЈШЈна кружна Васиона у 

ширењу. 

Промена раСтојаља Износи: 

6. т = т' - т = ot R' - ot R = ot 6. R . 

Тада је радијалиа брзина: 

Vr = 6. т/6. t = ot 6. R/6. t =:' « R = 

=т RfR, (R = 6. R/6. t). 

Очигледно, Хаблова константа је дата 

количником брзиие R којом расте по
лупречник васионе, и самог полупреч

иика R у датом тренутку : 

н= RJR. 

Овај рад је урађен у оквиру предмета "ИсТорија и · методика наставе астрономије" 
на Природно-математичком факултету у Београду под руководством Др Јелене Мнло
rрадов-Турии. 
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нuвв~·s LAW 

The basic facts about the HubЬle's law and its meaning is · given on the 
level of the secundary schools including some exercises. 
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In memoriam 

ЉУБОМИР ПАУНОВИЋ 

. Првог октобра 1986. напустио нас 
Ј.е виши стручни сарадник у пензи

. ЈИ А<:трономске опсерваторије у Бео-
граду Љубомир Паунювић. најбољи 
механичар кога је ова установа има
ла. Нико није ·nомишљао да се Љу

.бомир неће вратити из болнице. Ни 
он сам. Говорио је :Ца ће казаљке 
сата са клатном. иначе оригинаљне 

констру·кције - ооказује и недељне 
дане и месеце, померити са летљег 
времена када дође кући. Али беза
злени "ишијас" овога пута крио је 
опаку болест. 
Чика Љуба, како смо га звали на 

Народној опсерваторији, рођен је 7. 
7. 1907. у Д'Ољој Треrtчи код Чачка. 
Са седам година остао је са осморо 
браће и сестара без оца, · који је по
гинуо У србијанско-аустроугарском 
рату. У Мој<:ињу је научио · ковачки 
занат. 

У Београду се најnре запослио у 
Бродари, а затим у Ложионици Же
лезничке станице. По препоруци на
шег познатог астронома Милорада 
П];)отића намештење на Астроном
окој опсерваторији добио · је у лето 
1933. године. Од тада па до свог о
длоока у пензију 1008. године. ра
дећи пре свега на nословима прециз
ног механичара, био је протомајстор 
нај-веће астрономске опсерваторије у 
земљи. У љеном Iфyry, прекрасном 
nарку, становао је са својом супру
Dом Божаном 53 године. 
На послу је заменио Немца Берн

харда Мајера. који је долазио. на 
позив директора нове опсерваторије 
Војисла·ва Мишковића. са опсерва
торије у Гетингену. Добро плаћени 

Бернхард највише се ба·вио реглажом 
великог рефра·ктора, који је најче
шhе био уnотребљив док је он био 
:У· Љубомир је био сведок како је 
Једном . приликом овај врли човек, 
спремаЈући себи Нlови долазак у Бео
град, цим.нуо у финалу свог рада ин-
струмент. · 

Изазов nрецизне астрономске ме
ха-нике Љубомир је прихватио са 
великим интересоваљем. у свом за
нату ра-стао је заједно са својом но
вом кућом. Велику обавезу коју је 
nреузео остварио је на најбољи на
чи~. "Нема службе и сарадника коме 
НИЈе помогао" говори Милорад Про
:ић. Није било инструмента и акци
Је У вези с љима у којима није уче
ствовао. 

Од многобројних подухвата nомени
мо овде само љеоове заслvге везане 
~а обнову великог рефрактора, који 
Је доста страдао у совјетско немач
ком окршају на Звездари, приликом 
ослобођеља Београдз 1.g44. године. 0-
билазећи Опсерваторију после рата 
Павле Савић је рекао: .. од овог ин
струмента нема ништа док не про

раде Цајсове фабрике". А мајстор 
Љуба је заједно са својом десном 
руком Миланом Краљем, Милорадом 
Протићем и другима у невероватно 
краТtКом периоду. од јула до децем
бра 1946, довео у ра.дно стање овај 
и данас наш највећи телескоп. А 
требало ,је у време опште несташице 
демонтирати комплетан инструмент 

- најтеже је било скинути главу 
тешку 5,5 тона. Требало је поnра·вити 
оштеliену цев. стуб инструмента, об
јектив. ситну оптику за очwrавање 
кругова. заменити електричну инста

лацију. Демолирани су били и ку
пола и подијум. Љубомир се није за
цовољио сам·о •са залечењем много

()ројнИх оштећења вeli је искористио 
прилику да механичко покретање 

куполе замени електричним. 

Академик Савић је упа.мтио овај 
подухват. Зато је касније тражИо да 
се вели·ки мајстор У"Кључи у ље11ов 
Институт у Винчи. Позив је наш чи-

. ка Љуба одбио. 

Наше Друштво he Љубу Пауновића 
упамтити по телескопима Народне 
опсерваторије и планетаријуму. По 
љего.вом пројекту, а уз учешће Ми

.лана Краља реализована је . компле
тна механика за телескопе Цај<: и 
Отвеј , чије су тубусе са оnтиюом 
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Друm'l".Ву поклонили Астрономска о
псерваторија и професор Радован 
Да'Нић. Поред нашег он је монтирао 
и nланета,р.ију.м Дома омладине у 
Скопљу. 

За свој рад био је награђиван ви
ше nута. Године 1961. добио је зва
ље вишег стручног сарадника. Био 
је шеф техничке службе. 

Одласком у nензију чика Љуба ни
је напустио мајсторски и новаторски 
рад. Али тежиште рада nренео је на 
сеизмолошке инструменте, који су 
поnут астрономских етигЛIИ у Бео

град nосле Првог светског рата. на 
име ратне одштете. Заметан рад о
бавио је и овде на оnште задовољ
С'11ВО. Обновио је коМi!Iлетан инстру
ментаријум за механичку регистра
цију земљотреса, ~~tao и онај који при
nада часоеној служби. 

ПОIВучен новом проблематиком на
nравио је прототиn сеиэмоокоnа. ре
тхе аправе у свету, која одређује 
nравац земљотреса, а код чика Љу
бе и интензитет. nоследљи који нас 
је у-знемирио 30. августа, сеизмоскоn 
]е регистровао. Радознали осамдесе

тогодишњи чика Љу'ба за тили час 
се нашао у поноћним часовима у та
шмајданокој Сеизмолошкој оnсерва
торији, Пре nоласка супрузи је ре
као: "Овај земљотрес долази из Ру
муније". И био је у праву. 

Ево шта о овом заиста ретком мај
стару каже сеизмолог Слободан Не
дељхювић": ,,Љуба је за нас био суво 
злато. Ремонтирао је коиnлетан ин
струментаријум без икакве докумен
тације. При томе је 'НаЧИНИQ низ по
бољшаља". 

НастаЈВљајући свој рад nосле nен
зионисаља у шали је знао да каже: 
"Сада ћу да стекнем другу пензију. 
Радим у Сеизмолошюом заводУ 18 го
дина"-

Његов рад оставио је трага и на 
;zwугим местима у Београду, а и ван 

љега, на пример у Љубљани, Баља 
Луци, Сарајеву, Скоnљу, ТИтограду ... 

Чика Љуба је био проницљивог 
духа. Лако ]е налазио суштину nро
блема и решеља. Одушевљавало га 

је констру.кторство. Није волео да 
ради исти посао два nута. Био је за
љубљевик новог. Красила га је скро
мност. У IIIOCJIY је био упоран и ди
сциnлинован. Сваку акцију је завр
шавао. Инструменте је о;zwжавао бе-

спрекорно, Није гледао на време јер 
је волео · свој посао. Зато љеrов рад 
има и уметничку нюту. 

Mu.n.an Јел:ичиh 

ВНСТИ ИЗ ДРУШТВА 

BEOGRADSKIASTRONO~KI 
VIКEND 86' 

Dok se Kalemegdan !щрао u posle
dinjim z.racima o~jem prolet
njeg SUnca, iduci u susret letu, pod 
njegovim z.idinama ok!urpise se astro
noшi amateri iz ll'az.nih lkrajeva na§e 
zern1ije, da utest'V'Uju na novom Beo
~radskom astn'onoms:kom Wkendu, <!e
tvrtom .ро ·redu. 

Suэreti »vikenda§a« Ьi:ld su veoma 
sroaOnL Mada goo.tiju ndje Ьilo tako 
mn<>g10 ikao ranlijih godina, blle s·u za
stuplijene эvе •repubJ!ike. Do5li su: iz 
SkO!.P]a - BI:agoja PetrluSev ~ Aleksan.
da·r Tanewki, iz Belog Ma-nastlira Mt
lan. Stoja.novic, iz Ljublijane Бreznar 
Ja·nez, :iz Pttщja Ivan. Donlik, iz Osijeka 
Ljiljana Stojisavljevic, iz Titograda 
DuSklo Вulatovic i Dragan Petrovic, iz 
Bosaмke Gradd~ke Boi'Iivoje Jovanov.ic, 
и PЗJIX!eva Zoran Vaic li Sneia•na Vu
jaslnovic, iz B~ada - Zlatlro Su
Ciic, Zoran V'itorovic, Dragan Mike§ic, 
E>orde ViJ.adic, Sa§a Dujйro, AlekБandar 
Petlrovic, P·r.edrag SIOjk'ov, МаТ\П!.Сiс 
Rade, Nikola Pekas, Dejan Karanovic, 
MiLutinovic Dejan ... 

BAV-86 svecano је otvorio d'l" Milan 
Dimdtrijevtic, predsedniik DrШtva, koji 
је pozdтavio u<!esnike pozelevbl lim u
spe§an i oprijatan ЬoraV'ak. Zatim је 
sek.J:eta•r D.ru~tva МИаn JeliCic upoznao 
ucesni'ke sa pro8lo56u Dl'UStva, odno
sno QPServatorije i planoetarijuma. Po
sJse tih pozdravndh тесi usledilo је i 
prvo predavanje. Dr М. Di·mdtl"ijevic 
је govorЮ о uti<:aju ikometa na Zem]iju, 
ranijim susretima na§e planete sa lro
metama, predlrasudama itd. u vezi ko-
nJeta. · 

Na'kon roga prikazana је predstava 
oZanimljiva vasiona - П«, . sa nizom 
osnovnih astrono:mэkih pojmova i zna
nja. Vi'kendase је ova predstava t>le
nПa i sinhronizacljom sЊke, muzike i 
lj.u-dskog ~asa. Posle kirace pa.uze, о 
svom radu о od•re\1ivan.ju ol'Ьi-ta aste
roida pricao је Miroslav FНipovic, ko
ji је s tim radom ,u(!esfNovao i na 
XXLI saveznoj smotli Nai.Ika п11ladima, 
na Cetinju. Potom је usl€dila d'Uza 
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pauza za odmor i druzenje, ·uz osve
:i-enje Ьreэkvan1a koje је iz svog voc
njaoka doneo М. Je1Ji&c. Tlme је za
w.Senlo dтu:ienje u pla.neta·r.i]'umu ·pred
videno za pii.'Vi dan. 

Na-Iron osvezenja .ri15polozend i od
morni .. vikendaffi« prisuэtvovali su na 
narodnoj opservatorlji .. predavanju (sa 
jemonstracijon1) Aleksandra Tom~ca о 
foto~af,isanju Meseca, ~ је privulclo 
velilro paznju slusalaca. · 

Sledeceg dana, kaklo је vec uoblca
jeno, Ьila је poseta Astronomskoj op
servatorljoi na Zvezda·l1i; primljeni smo 
od stra•ne Vlad·imiora IOOOl•janina koji је 
pokazao veliki refraktor 650/9500 mm 

i upozшao posetioce sa programima ko
ji se na njemu rade. Osim vdkendasa, 
mnogi ~adani su ,pr!isustvovali ovom 
predava-nju i osim veld-Oine inst:rume
nta Ыii fasoinioran!i demiQIJ1S'tl"i•ranim po
kretanjem 'kupole i podne .platfonne. 
Potom ih је Zorka Stancic odlvela do 
veЊkog meridijan.skog kiгuga, koji fa
soi·ni.ra sv'ojom tacnoscu, i objasnila 
naOi-n rada i programa 'k'Oji se izvode. 
T·ime је poseta ЬНа zaW'Sena. kao i 
prepodinevna akt·i VI110St. Posle rucka 
rad је na.stavljen u Ploa-netai·ijwnu, 
predavanjem о gr-avitacionim socivima. 
о <!emu је ·nadahnuto i na veoma pri
stupa<!an nac.in govorila dr Jelena Mi-
1ogradov-'l'urin. Miloan Novakovic је 
govorio о ·uticajou katastl~fe Celendze
ra na тealizacij-u kosmickiih .proj~kata. 

Uve<!e је odriano u ploanetartjlumu 
veee poezdje, а u ne'de~ju pre .pod-ne 
јо§ nekoli:ko predavanja. Srdan. Ver
blc је predstavio svoj .rad na korek
ciji sjaja Jupiterovih pojaseva, Zoran 
Vaic о proЬlemu reguldsanja .Ьrоја o
brtaja sinhronog motora za pracenje 

na .teleskopu, Dragan Mi'keS.ic о pobolj
§avanju aэtronomske optilke. Sva ova 
predavan.ja privиlk!Ъa: su paznju, tim 
V'ise ЭЮ эu prva dva odr:iali mladi sa
radnici Narodт1e opservatorije. I na 
kirajiU, V. Jank'Ovdc је ~vorio о etno
astronornskim istrazivan•jima (merenje 
vremena .i sazve!da) u v~anjskom, i 
Titovou!iclrom :r~onu, Pova·rdaxju 
(Makedanija) -i Ba•natu. Jall'oslav Fran
oisti iz Novog Sada, sa mno~ dijapo
zitliva, govorio је о ekSJ)edioiji u Egi
pa•t, na lrojюj su poвmaJtтali -Halejevu 
kometu; bllo је ll.'e<!i [ о egipatskйn1 
spomen!icima, opserv;1torijama i plane
tarijumu u Kairu. 

Time је radn:i deo Astronom$kog vi
kenda 86' zakljucen. Staln.ih u~esmika 
Ьilo је 21, i veci hrt>j di'Ugih u poje
dimm a:k'tiv·nostima. Na nama је da 
povecamo broj 'U<!esnika, јет је pro
~am svake godine Ьoga-tiji i zanimlji
vijd. 

ВЕЧЕ ПОЕЗИЈЕ У 

ПЛАВЕТАРИЈУМУ 

Dejan Milutinoviё 

У оквиру овогодишљег астроном
акоr •викеЈ-Ща ·у nJNШie-rapиjyмy је 21. 
VI одржано :вече поезије, на којем 
је учест.вОIВало осам песника. Већи 
број чланова Астрономског друштва 
"Руђер Боwковић" ба•ви се и nоези
јом. Тако је Боривоје Јовановић, 
аутор више чланака обја·вљених у 
нашем часоnису, •nриликом nриnре

ма црограма за овоrодишљи астро

номски викенд предложио да се о

држи и вече поезије на- ~~tојем би 
своје :песме читали песници и астро
ном:и-illеоници. Идеја је реализована, 
а учешће су nрихватили !ПОред не
колицине чланова · Друштва и млади, 
али већ формирани nесници, из 
"Клуба младих писаца" при Дому 
омладине Беоrрада: Онежана Вади
вук, Бистрица Милићевић и Радиво
је .станивук (водитељ клуба). Сnеци
јални гост био је Боро Мајданац, ис
торичар, али и познати аутор nеса

ма за децу. Од "астронома" учество
вали су ооред Б. Јовановића и Оли
вера Лазаревиh. Милан Димитрије
вић и Владимир Кршљанин. 
Сви учесници имају доста објав

љених nесама. неки и збирке. и до
битници су награда за !ПОезију, тако 
да су учесници Викенда у пријатном 
амбијенту nланетаријума провели 
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два сата уживајуhи у доброј поези
ји. Најпре је Б. Јовановиh образла
жући и отварајући оцо дружеље го
ворио о односу човека и природе, 

стваралаштву и поезији - кратк<> и 
надахнуто. Потом су са избором сво
је поезије настуnили "гости" - С. 
Бадивук. Б. Милићевиh и Р. Ста·ни
вук, за љима "домаћини" - О. Ла
заревиh, В . Кршљанин, М. димитри
јевић и Б. Јовановић. 
Опецијални гост. Б. Мајданац, 

имао је и "звучну разгледницу" са 
К'Зеета снимљених песама за децу. 

Како је изабрао углавн<>м "смешне" 
песме за ово вече. ни смеха није не
достајало. Тако је други круг песа
ма у !КОјем су истим ред<>.\11 наступил11 
сви учесници, дошао као други крак 

теразија окачених о песме "()nеци
јалног госта". 
Песме су биле веома богате. зреле, 

дубоке и лепршаве - исrовремено. 
Пуне осећај а и смисла. [lесници су 
били астрономи. астрономи су били 
песници. Оnшти утисак свих - да 
су nрисуствовали изузетном догађа
iУ, ·којег треба организовати и на 
следеhем Викенду - потврдило је и 
дуго дружеље и hаоскаље учесника на 
опсерватюрији, до К'ЗОНО у ноh. Као 
илустрацију доносимо "астро-nоези
ју" двоје лесника . 

Аљекаспдар To~uh 

космос 

Њему стална nромена је битност. 
Све пролази. све меља се, 
ту је неумитн<>ст. 
Док остаје неокрљена вечност дата; 
Не трагика. већ леоота 
за ум који :схвата. 

ЕКСТАЗА 

Шта ноh ова крије? 
Млечни ме Пут узео под своје. 
Ја и радост ·материје. 

МЛАД МЕСЕЦ 

Небо, изрод бола, 
сакрио му боре 
у уздаху младе 

невенчане зоре. 

Лазаревиh. Ољивера 

ОДА СУНЦУ 

ШIИрим ру.ке и трчим и кликћем 
и клечим пред тобом кугло врела 
каю што су у прошлости клечали 

жрт-вама те поштовали и звали 

Ра Амон Шамаш Аполон 
да бих ти ја кликнуо напокон 
Сунце 
и .с:рећан пустио да ми љубиш чело 
и милујеш тело 
светлошћу твојом нежно и врело 
10басјан тако кличем ти из давнина 
из минутних даљина 

теби ужарено -мртво тело 
о боже 
о слеnа светлости 

ти створи IНесвесно најчудније 
коомичко дело 

живот и вид и љубав и разум 
и ја те славим свесно и узвишено 

и хитам ти у сусрет рад~ 

о лепото 

о Сунце 
уснама рукама благо те дотичем 
долазим радим певам и отич:ем 

Боривоје Јоваповиh. 

OKTOBARSKA NAGRADA 
GRADA BEOGRADA 

Najll:юljian эtvam.ocima u nauci, u
metnosti d: proizvodnom radu 20. ok
toЪm dodeljEilloa је OktoЬa:rSka nag
rada gralda Вооgгаdа !Za 1986. godinu. 
tr <prisustvu najw'ih funkcionera Gra
da i RepuЬLi.ke na 1.p0lju matematiC!ko
-tii.lz.iCkih d. •tehniCkih nauka ~du su 
d:оЬШ .prof. ldr ВoZida.г Popovic i tim 
autora koji је raidio na !PIX)jektu ,.Il;
traZi.vanja sagorevanja C!vrstih gori
va ... ""· Вo!bl.'da·r Popovic је prvi ast
тanom kome је dodeljeno ovo veliko 
priiZilanje, Nagraden је za delo: ... Equ
atilons des pertul'!bations des elements 
Ь.eliocentriques vectoriels des orbltes des 
peti'tes planetes et oometes«, PuЬlica
tюn de l'oЬservatoire astronQmique de 
BeLgrade, No 34, Beograoct 1986. (Pore
mecaji heliocentri<fnih vektorskih ele
menata putЗII'lja malih planeta i kome
ta. 

Oktobamka nagтada za najЬolje ra
dove i uspeh uC!enika dodeljena је 
uC!eniku IV тazreda. МШooslavu Filipo
vicu, sada voiniku, i Sтdanu Verblcu 
ueeniku 1 r~reda, ОЬојii'ОЭ. su uC!enici 
sтednje skole *Вeogтadsk"i s.kojevci«. 
Na~da za u/!enreke astronomske ra
dove . takode је IPГV.i 'PUt ove godine 
dodeljena. 

Milan Jeli.Cic 

DALEKI RОВАК TIBO ВRАНЕА NA 
NARODNOJ OPSERVATORIJI 

Medu dvadesetak hiljada posetilaca 
koji se svake godine popnu na terasu 
Narodne opseravatorije, ima i onih 
nesvakodnevnih. Jedan od njih је sim
pati/!ni Danac Lars Uldall Hansen iz 
mesta Aarslev Ьlizu Aarhusa. Ро soi;>
stvenoj zelji prisustvovao је predstavi 
u planetarijumu, posmatrao i fotogтa
fisao Sunce Cajsovim ·teleskopom Na
t·odne opservatorije i informisao se о 
radu <!lanova Drustva. Ispunjena mu 
је zelja da poseti Astronomsku opser
vatoriju. 

NeoblC!no је to da је Lars Uldall
Hansen, ро sopstvenim reC!ima, daleki 
rodak ро zenskoj liniji, sa poznatim 
astronomom Тiho Braheom, i da је 
tada prvi put posetio jednu opservato
riju i planetarijum. Tom prilikom uru
C!ena mu је i Vasiona 5/1985 sa C!lan
kom о njegovom dalekom rodaku. 
Njegov beogradski domacin Ыо је C!lan 
na§eg Dru8tva Aleksandar Veljkovic. 

Т. А. 

СЕ~ О НАСТАВИ 
АСТРОНОМИЈЕ 

У Београду је од 29. до 31. јану
ара 1986. одржан Реnублич:ки семи
нар о настави физике у основној и 
средљим школама. Организатор је 
било Друштво физичара Србије. у 
оквиру Републич:коr семинара из 
физике Друштво астронома Србије 
и Астрономско друштво "Руђер Бо
шковић" организовали су "семинар" 
о настави астрономије у средљим 
школама. Семинар је одржан 30. ја
нуара у физичком амфитеатру При
родно-!"атематич:коr факултета. Пред 
седава)уhи овог скуnа био је nред
седник нашег Друштва Милан Ди
митријевиh. 

Први излnrnч је била Војислава 
Цр01·ић-Бенишек. Тема је била Ха
лејева комета. Резултате новијих ис
-.·раживаља малих планета изнео је 
Зоран КНежевић. МИЈiан Димитри
ј:виh је говорио о сnектроскопији, 
"Језику васионе", посебно се осврну
вши па дonpm1oc наших физичара 
(зnrребачких и београдских) у ис
траживаљу сnектралних линија јо

на од значаја за астрофизику. Је
.;.ена . Милоrрадов-Турин је одржала 
ЈОШ )едно лепо nредаваље - овога 

ну ~:а о гра:витационом соч:иву, О об-

ластима рада аматера у астрономи

ји говорио је Александар Т<>мић. 
Излагаља је илустровао радовима на 
одређивЗ1Ьу сјаја неба чланова Мла
дих истраживача Србије, којима је 
био ментор. 
Скуп је био слабо посећен. Одзив 

ионак<> малог броја астронома nро
све·rних радника је био слаб. Заин
тересовани предавач:и физике су 
били сnречени да nрисуствују овом 
скупу, јер се у време љеговог одр
жаваља одвијала настава из екс
nсримен'l·алних вежби у школи ус-
11ереноr образоваља "Руђер Бошко
вић" . М:ожда је најбољи nредло~. 
sко ra је могуће сnровести, да се 
у будуhе ова добра и занимљива пре- · 
давања инокорпорирају у сатницу 
семинара о настави физике. 

Миљап Јељичиh. 

ПРЕДСТАВНИК ЦАЈСА 
У БЕОfРАДУ 

У оквиру југословенске турнеје 
техничк<>-комерци.iални саветник Ца
јса инж. Герхард Кубе nредставио 
је у Планетаријуму 21 . новембра 1986. 
астрономски nрограм ове угледне 

фирме из Источне Немач·ке. Посrоји 
могућност да се у једном од наред
них бројева ,.Васионе" nрикажу те
лескоnи и планетаријуми које лро
и:mоди Цајс. 
Присутни су били и nредставници 

заr,ребачког "Аrимекх:а", који је но
ви заступник Цајса у Југославији, 
на челу са Јасном Косановић, затим 
мр Јелисавета Арсенијевић. nредсед
ник Комисије за изградљу висинске 
СТЗIНИЦе Астрономске опсерваторије и 
nредста·вници нашеr Друштва на че
лу са др Миланом ДИмитријевиhем. 

Миљап Јељичиh 

HALEJEVA КОМЕТА VШENA 1 U 
DRUGOM PROLAZU 

Medu posetiocima N arodne opser
vatorije koji su proletos ispracali Ha
lejevu kometu nalazile su se Petrovic 
Zorka i dr Rajna 2ivkovic, koje su је 
u mnogo svetlijem izdanju videle i 
pre 76 godina. Donosimo njihova ka
zivanja о Halejevoj kometi iz 1910. 
godine. 



108------------------------------- ВАСИОНА XXXIV 1986. 5 

Petrovic Zorka (1902, Cakovec) : 
»Pronela se :vest da se pojavila zvez
da sa velikim repom. I zaista, nјен 
se rep protezao do zemlje da mi se 
cinilo . da је ~umarak Ьiо osvetljen. 
Mi deca goli~ava, Ьilo је leto, trcali 
smo јој и· sиsret ne Ьi ·li јој dohvatili 
rep, ali је ona Ьila jednako daleko. · 
Posmatrali smo је dиgo, ali samo jed
nи noc. Stariji ljиdi sи pricali da ko
mete donose nesre&l, а drugi sи ih 
pitali odakle to znajи. 

Dr Rajna Zivkovic (1903, Zadar) : 
»Sada mi se cini da sam је 1910. go
dine vi~e cula nego videla. Posmatrali 
smo је iz Splita. Vladala је o~ta psi
hoza; neki ·sи ocekivali da се smak 
sveta, jer se znalo ,da се · Zemlja proci 
kroz rep Halejeve komete. Navece 
smo sedeli и kafani na rivi. Poneli 
smo neke male dиrblne. Oko 11-12li 
navece ljиdi sи poceli da se реnји na 
stolove i stolice. I ја sam se penjala. 
Ne znam da li sam је videla - ali 
sam је dozivela«. 

Zbog l~eg vremena Halejevи ko
metи nisи videli јо~ dvoje posetilac& 
koji sи је videli 1910. godine. 

Sulentic Stevan (1902, Zagreb) : 
»Posmatrali smo је iz Bakaceve иlice 
и Zagrebи. Bila је dosta visoko. Na
lazila se iznad Zagrebacke Gore. Bila 
је slicna repaticama koje и crkvama 
govore о Hristovom ro~enjи«. 

Frensis Flitvud (1902, London) : 
»Kometи sam posmatrala iz (i tada) 
turistickog mesta Torkvej, pokrajinli 
Devonsajr и jиgo-zapadnoj Engleskoj. 
Obavestenja о Halejevoj kometi sti
zala sи pиtem novina, jer radija nije 
Ьilo. Ljиdi sи Ьili vrlo znatizeljni. 
Otac mi је pokazao gde se nalazi na 
nеЬи i rekao da је on vise nikada 
nece videti. Kometa se mogla videti 
nekoliko dana i to bez optickih po
magala«. 

Mitan Jelicic 

ВЕСТИ ИЗ ЗЕМЉЕ 

IZLOZBA ASTRONOMSKOG 
PROGRAМA »NAUТILUS« 

Jedan od nasih velikih zaljиЬlje
nika и astronomijи, dokto1· matematic
kih nauka Aleksandar Jovanovic, pri
redio је u saradnji sa astronomom 
Zoranom Ivanovicem izlozbu pod na
slovom »Astronomski program »Nauti
lu.s« - teleskopi i astrofotografija«. 

Телескоn "Наутилус" оnсерваторије 
у Вишњаху. (На слици Де цев отвора 
32. ц..к коју је А. Јоваховић. устуnио 
ха кор1tшћ.ење ААД "Вишњах", 
до:к: хије завршио њихов оnти•и;;и 
систе.~t). 

Dvojici entuzijasta, inace Clanova na
seg Drustva, sa izlozbenim prostorom 
i razliOtim pogodnostima iza§ao је u 
susret Studentski kulturni centar u 
Beogradu, odnosno njegova »Srecna 
galerija«. 

Glavni i Ћajimpresivniji deo ove, 
kod nas jedinstvene izlozbe, cinili sи 
teleskopi programa »Nautilus« u koje 
је covek nepresШne inicijative Alek
sandar Jovanovic ulozio puno vreme

. na, energije i sredstava. Program ci-
ne Njutnovi reflektori sa ogledalima 

г 
1 

ВАСИОНА XXXIV 1986. 5 ------------------------------109 
od 11, 15, 20, 25, 32 i 33 cm u pree
niku. Svi teleskopi imaju satni meha
nizam, mehanizam za fino pomeranje 
ро rektascenziji i deklinaciji kao i 
kuplиng, koji omogucava lako okreta
nje teleskopa za vece uglove. Ovi te
leskopi su pogodni za posmatranje-sni
manje difuznih objekata (galaksija, 
kometa ... ). 

PиЬliku sи dojmila sledeca tri te
leskopa. 

Doskora najveci teleskop izgra~en 
kod nas »Naиtilus 32« donesen је sa 
Astrono~ske opservatorije u Beogra
du "gde се se koristiti u fotometrijske 
sv;he; konstruktor ga је dao na pri
vremeno koriscenje. Ovim teleskopom 
su clanovi Astronomskog drustva ... vis
njan« (Istra), me~u prvima u na§oj 
zemlji, snimili polovinom oktobra 1985. 
godine Halejevu kometu. 

., ... Nautilus 33«, sada najveci teles
kop, dopremljen је na izlozbu iz Vis
njana. Odlikuje ga masivna gl~va 
montaze od oko 200 kg - »postol]e« 
»Nautilt;sa 32« ·ima ne§to. manje od 
20 kg. Izgradnjom ove montaze А. Jo
vanovic је re~io tehnicke proЬleme za 
gradnju vecih instrumenata. тrenutno 
gradi »Nautilus« »45«, а u fazi pred-

. projekta su jos veci instrumenti. 

· Posebnu p8Znju prisutnih privukao 
је dvostruki teleskop · - astrograf, sa 
ogledalima od 18 i 25 с~ koji је iz-

. radio za clana. na§eg Drustva prof. dr 
Zarka Мijajlovica. · 

1 . Od ostalih eksponata pomenimo 
elektronski korektor (kvarcno kontro

. lisani иrе~ај za fino podesavanje te
leskopa ро rektascenziji i deklinaciji), 
razlicite delove za »Nautilus« telesko

. ре, zatim fotografije nebeskih tbla, 
karte neba i Meseca, astronomske pro
grame i racunar ,.. Komodor 64«. 

· Pratece manifestacije ove nesvaki
da§nje i:z;lozbe Ьila su predavanja »Co
vek od atoma do svemira« dr Vladi
mira Ajdacica, odrZano ро ·otvaranju 

· i dva о vasioni uopste, · ilustrovana 
slajdovima Zorana Ivanovica, odrzana 
3. i 4. aprila. Aprila 4. i 5. odrzane 
.su video projekcije sniinaka spoljnih 
planeta, koje su poslale americke lete
lice. 

Sredstva javnog informisanja po
klonila su lери paznju .ovoj uspe§noj 
astronomskoj izlйZЬi. 

Milan . JeliCic 

АЛЕКСАНДАР ДЕРОКО И 
· ХАЛЕЈЕВА КОМЕТА 

Међу онима који су Халејеву ко
мету nосматрали 1910. године нала
зи се и наш чувени архитекта и ис

торичар уметнюСти Александар Де
роко, који се nопут ренесансних ве
ликана огледао и у археологији, и у 
етнологији, · и у слик.ању, и у nиса
љу; био је и nилот. 

Ево шта је nисмено и усмено из
јавио о љеном тадаnпьем nролазу. 

"Када се Халејева комета могла 
nрошли nут видети над Београдом, 
имао сам 16 година. Биле су ведре 
ноћи те се комета могла јасно видети 
голим оком. Ја сам тада наnравио 
један цртеж који је изгледа.Q одnри
лике овако: 

Комета се на небу .nростирала 20°
зоо". 

Цртеж је однео Дероков отац "на 
астрономоку кулу nоврх Славије" 
или Милану Недељковићу тадаnпьем 
уnравнику Оnсерваторије, или Јеле
нку Михаиловићу сеизмологу, К'Оји 
је тамо радио. 

"Појава Халејеве комете изазвала 
је у Беогр.аду интересоваље rрађана, 
али није била nраћена као каква 
веhа сензација". 

Како због година не излази ви
ше из куhе, Александар Дероко није 
моmо да nрихвати наш nозив да 
nосети Народну оnсерваторију како 
би видео Халејеву комету и други 
nут. 

Милан Ј еличић 

ДРУШТВО ЗА ИСТОРИЈУ И 
ФИЛОЗОФИЈУ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ 

На оснивачкој скуnштини одржа
нај новембра 1985. у Београду, ос
новано је "Друштво за историју и 
филозофију науке и технике". . 
Циљ Друштва је nроучавање ис-

. тор иј ских · и филозофских nроблема 
научне и техничке . nрошлости на
ших народа, као и шире npaheљe ове 
nроблематике . у свету. 

~ 
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Друштво је тренутно у процесу 
регистрације и решавању других 
проблема. Оснивачи и чланови су 
наши угледни научници. 

Позивамо све заинтересоване, на
рочито млађе сараднике, да се при
кључе <ОВОМ интересантном раду, ко

ји широм света има све више пок
лоника. Треба се обратити секрета
РУ овог Друштва Вранимиру Јовано
вићу на телефон 011/4!33-886. 

НОВОСТИ И БЕЛЕШКЕ 

ПОЧЕО 22. ЦИКЛУС СУНЧЕВЕ 
АКТИВНОСТИ 

4. јула 1986. године запажена је 
прва rрупа пега из новог, 22. циклуса 
Сунчеве активности. Јавила се на хе
лиографској ширини 28° N, rpyna је 
припадала типу В и садржала 15 пе
га · а одржала се свега неколико да

на. дiо 7. октобра 1986. године јавило 
се већ пет нових rрупа. Занимљиво 
је да оне показују знатну активност. 
Зашажено је уз њих неколико еруп
ција, укључујући и прву групу пега 
у којој је такође запажена ерупција. 
Поларитет магнетног поља водиље у 

22. циклусу на северној полулопти 
је негативан. '21. и 22. циклус се пре
клаnају јер се још увек запажају 
и понеке rрупе на ниоким хелиоrраф
ским ширинама које припадају ста
ром циклусу (такав ка,рэктер смене 

се заnажа код приближно половине 
циклуса). Нове rрупе су краткотрај
не - постоје свега неколико дана 
и развијају се нај-даље до тИ:Па D. 
Према таквом понашању пега про

гнозира се да ће наступајући мак
симу.м бити сразмерно низак са Вол
фовим бројем Р=100-125±20. одно
сно према прогнози чеПЈких астроно

ма чак и нижи. Р=90±10. Макси
мум се очекује 1989-1990. rодине. 

Јелена Аrило~радов-Турип 

ZORAN TANASIJEVIC, l!lan naAeg 
dr:u!tva, posmatrao ~е 05. 07. 1986. pr
vu grupu pega ilz novog ciklusa Sun
l!eve aktivnosti. Poomatrao је 'inвtru
mentom .,.Тur.ist-2« (20 х 50), iz sela 
Moravci kraj Ljjjga, u ТU •16 h оо тin. 
Projektюvao је SUittev lik na ekran 

preenika 10 cm (slika gore). Proj pega 
Ьiо је 5, gru,pa 1 ·(Rw = 15) Кlasa 
- в (w Ci:riskoj iklasilfikaciji). 

ASTEROШI NAZVANI РО 
ASTRONAUTDИA CHALENGER-A 

Као Ato је obja.vljeno u ciюkularima 
malih planeta (Мinor Planets Circu
lars) od 26. marta 1986. tri astronoma 
sa Lowell цpservatorije u Ari:zoni dali 
su imena a&teroidima u /!ast 7 l!ianova 
pooade ;poginulih u eklslploziji Challe\1-
ger-a 28. januara. То је predlozio Bri
an Maтsden iiJz CentraJnog Ьiroa za 
astronomske telegrame u Can1bridge-u, 
а imena su dali Eduard Bowell. Brian 
Skiff "i Nor.ma.n G. Тhomas, naul!nicl 
koj.i rade na progra.mu otkr.i..vaпja as
teroida na Lowell opservatoriji za koji 
fond daje NASA. 

Sedam asteroida su otkriveni na Plo
l!ama snLmljeni.m ilzme~u avgusta 1080. 
i marta 1984. astrogralfom od 13 й.nl!a, 
istim kojim је 1930. otkriven Pluton. 

.. Astero:ildi su: . . 
3350 SсоЬее (1980 Р,) ; R. Bowell, в. 
avgust 1980. 
3351 Smith (1980 RNI); Е. ВоwеЦ, 7. 
septem!Ьar 1980. 
3352 McAu1iiffe (1981 CW); N. Thomas, 
6. feЬruar 1981. · 
3353 Jarvis (1981 УС); Е. Bowell, 20. 
decemьar 1981. · 
3354 McNai'Г. (~984 CW); Е. Bowell, 8. 
februar 1984. 
3355 Oni.zuka (1984 СС1); Е. Bowell, 
8. feЬruatr 1984. 
3356 Resnik (1984 EU); Е. Bowell, 6. 
mart 1984. 
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Svi asteroidi .pripa-daju glavnom po
jasu sem 3352 McAuliffe, koji ima or
Ьitu IЬ1izu zemljine i 3353 Jarvh; koji 
ima neoЬil!nu, gotovo krШnu putanju. 
Pretpostavlja se da asteroidi imaju 
preC:nike od 1,5 km (3352 McAuШfe) 
do 13 km (3351 Sm.i.th). 
Astronomy, July 1986 

S. Salim 

·MEDUNARODNI SIМOZIJUM 
U JENI: .. во godina Zelssovih 

pla.neta.rija iz Jene-c. З. - 'Ј. 11. 1986. 

Povdjest modernЉ planeta;rija је 
stara 60 godina. Jedno umjetno proji
oi'Гano zvjezdaпю nеЬо је prvi puta 
zabИStalo 1923. godiine i iza.zvalo ve
liko odиSevljem.je eksperiata i lai:ka. А 
godine 1926. је »l!udo iz Jene« pol!e
lo da za ljuкie :iJz ciljelog svi.jeta skida 
zvijezde na Zemlju. 17. 1ЭI1Jnja 1926. је 
otk:r1ivena - kupola u Vrtu princeza u 
Jeni, а Юueeg је dana odrZana prva 
javna predstava. Od: ta;da su milijuni 
pos'j-etiiJ.aca - godil'inje tprasje/!no 120 000 

dOIZivjeli ovu umjetnu nebesku 
predstavu. Ze1ssov planeta.rd:i u Ј eni 
је danas najstariji јо§ ocuvani plane
tm"ij u svijetu ~ iJma S'tatus za5ticenog 
spomenika. N.akon komplcltsne rekon
sijkukcije pla.netari1 od 1985. god:lm.e 
radi s trenutno najmQdern'ijim ure~a
jem za projiailran.je, а to је Zeiss
-COSMORAMA. 

Sest desetljeCa. USpi)eSn-e Ш.аdе i nri
mjene ure~aja za IPlanetaJiije su po
vQd za me~U1181I'10dn.i silmpozij koji је 
03. 11. 1986. u Jeni otvorio generalni 
direktor Kornbinata. VЕВ Carl Zeiss 
JENA, prof. dr h. с. Wolfgang Bier
mann. U ovoj jednotjednoj razmjeni 
iskustava sudjelovali su direktori, teh
nil!ari, konsultanti i lektori iz 25 ze
malja. Osim 45 strul!nlih predavanja 
organizirani su i razgledavanje Zeiss
-ove radionice i posjeta planetarijima 
u Halleu i Berlinu. Spoznaje i pogledi 
о razvoju tehn!i.ke planetarija, njihovoj 
primjeni i .NIIdu u javnosti Ьill su 
tema ovog m~una.rodnog foruma. 
Znanstveni centar iz Edmontona (Ka
nada), planetшrij Wolfэburg (SR Nje
mal!ka) i dmnaCin., planetarij ,iz Jene, 
prezentirali su raz1i0ite vrste plane
tal1jsk.ih predstava. Kombl!nat Zeiss је 
predstavio svoja nova i razra~enija 
rje§enja, а pri tom poseibnu :paZnju 
treba posvetiti .novom velikom plane
talriju СОSМОRАМА. 

ELIPТICNE GALAKSIJE -
KOLACI ILI CIGARE? 

Citaocima »Vasione-c koji · su ma
kar jednom pogledali kroz bilo kakav 
teleslrop poznato је da se sva nebe
ska tela. od planeta do galaksija vi
de u projekciji na nebe&ku sferu, . i 
izgledaju ka.o da imaju dve dimenzi
je. S druge strane, cllj astrofizike је 
prou/!avanje realnih trodimenziЬnih 
objekata. Za mnoga :istrazivanja veo-, 
ma је va!no rta/!·no poznavanje sve 
tri dimenzije objekata. Na primer, џ 
vangalaktil!koj astronomi,Ji se zna da 
sp.ira.lne galaksije ilmaju obli'k tankih 
diskova ·lroj.i ·rotiтaju oko svojih osa 
simetrije. M~utim, u slueaju elipti
l!nih galaksija proЬlem odre~ivanja 
oblika је teZi, elipsoid zvezda me>Ze 
Ьiti spljooten kao /!ajni kolal! Ш iz
duzen kao cigara . . 

U toku p.rotekle dve godine otkri
vena је indirektna mogucnost za od
r~vanje oЬlika elLptitnih galaksija. 
Metod se 1J8Sniva na »Юsobenim zna
cJ;ma« uol!enim kod nekih el.ilptil!nih 
galaksija.. Naime, primenom specijal
ne fotografske tehnike razr~ene na 
Anglo-Australijskoj iQPServatoriji u
stanavljeno је da u b&ini nekih eli
pticnJ.h galaksija postoje · Iukiovi zvez
da, koncentricni sa obodom galaksije. 
Ovi lukovi su tako slabog sjaja da se 
na obltnim · fotografijama ne vide. 
Pitanje ·njihovog porekla re§io је F. 
Svaljcer (F. Schweizer) irz; Karnegije
vog Instituta u VaAi.ngtonu. Pokazao 
је da se postojanje opiSanih lukova 
тШе objasniti kao rezultat pada.. pod 
dejstvom sHe graviltactje, jedne male 
s,piralne galaksije na dZinovsku elip
ticnu. Elt'Ptil!na galaksija bi, zЬog ve
li!ke razlike u masama .pretrpela za
nemarljive poremecaje, dok Ы se spi
ralna naprosto raspala.. а njene zve
zde Ьi delimil!no form.i;rale lukove. 

Ovaj model nastanlka lukova potvr
~en је i detaljnim numeгicki:m si~u
lacLjama, u kojima је i5pitivan sudar 
elipti/!ne galЩi:]e rn.ase 1011 mase 
Sunca sa sto :puta manjOт spiralnom 
gala:ksijom. Utvroeno је da се :iaiSta 
doCi do formiranja lukova zvezda.. ali 
da се njihov sjaj, poloZaj u odnosu 
na galaksi.ju, kao ~ Ьrој zvezda koje 
ih sacinjavaju zavisiti od oЬlika 1~. 
sije. Primenom ove procedure u obr
nutom smeru d<>Ьijena је ·mogucnost 
za odr~ivanje obU.ka galaksija. Na 

· primer, ustavnoljeno је da је galak
sija NGC 3923 duguljasta. dok је NGC 
474 эpolj§tena, i lic:!i na /!ajni kolac. 
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· Astronomi sladokusct, izvolite! Ovo 
otkrice иnosi dodatni fak.tor kompli
kovanja и vec dovoljno slo:lene teo
rije о postanku galaksije. Naime, tre:
Ьa pronaci fizicke razloge koji dovo
de do pojavljivanja potpuno razlicitih 
oЬlika иnиtar jedne morfolo5ke klase 
gala.ksija. 

La Recherchг, Juin 1985, р. 810. 
V.ё. 

TEMPERAТURE NA URANU 1 
NEPTUNU 

Mikrotalasno zracenje koje prima
mo sa spolja~njih planeta predstavlja 
toplotno zracenje njihovih atmosfera. 
Ovo zracenje pokazuje interesantne, 
na prvi pogled cиdne, osoЬine. Na 
primer, utvrdeno је da gustina fluksa 
·zracenja Urana varira sa vremenom. 
Na talasnim dиzinama manjim od 
0.04 m intenzitet zracenja ove plane
te naglo raste. S drиge strane, иprkos 
veoma visokom nivoи danмnje radio
-astronomske tehnike, ј~ иvek nije 
detektovano radio-zracenje sa Plиtona. 

Pocetkom 1985, trojica istrazivaca 
(R. G. Conway, R. Ј. Davis i S. Pa
din) iz britanske radio-opservatorije 
Dzodrel Benk (Jodrell Bank) merШ su 
gustine flиksa radio zracenja Urana, 
Nepиtиna i Plиtona. Koristili sи l'adio
-teleskope Mk-1A i Мk-2 . vezane kao 
interferometar, а radili sи na talasnoj 
dиzini od 0,061 m. Vremena integra
cije (tj. vremena trajanja posmatra
nja) varirala sи od 17 min. za Uran 
do 164 min. za Pluton. Izmerene gu
stine flиksa pretvorene sи u odgova
rajиce temperatиre, ра sи tako doЬi
jene vrednosti 

planeta 
Uran 
Neptun 
Pluton 

Т (К) 
251 ± 13 
225 ± 18 
< 3000 

Za pluton је navedena samo granicna 
mogиca vrednost, po~to је signal pri 
posmatranju Ьiо ispod praga osetlji
\'osti instrumenata. 

Identicna merenja Urana, izvrsena 
1970, dala sи rezultat (222 ± 14) К, 
dok је 1978. doЬijeno (254 ± 7). К. 
Takode, Uran ima vеси temperaturu 
od Jиpitera i Saturna mada је иda
ljeцiji od Sиnca. Smatra se da је ova 
anomalija uslovljena razlaganjem mo
lekula amonijaka (NH3) u atmosferi 
Urana, i stvaranjem kompleksa kao 
~to је NH4SH. 

Posmatrane promene temperatиre 
diska mogle Ьi se objasniti kao po
sledica promena providnosti atmosfe
re Urana, koje sи, sa svoje strane, 
izazvane promenama sadrzaja NH3 и 
zavisnosti od vremena i polozaja na 
diskи planete. Verovatno је da је po
rast intenziteta zracenja, posmatran u 
tokи poslednjih 20 godina, rezultat ci
njenice da se u toku tog perioda sub
-solarna tacka priЬlizavala polu pla
nete. (Sub-solarna tacka је tacka ha 
povrsini planete koja se nalazi na 
p1·avoj Sunce-planeta). Ako је ovo ob
jasnjenje tacno, tendencija Ы trebala 
da se promeni u tokи 1986., p~to si
rina sub-solarne tacke pocinje da 
opada. 

Mon. Not. R. astr. Soc., 219, 31Р, 1986. 

v.c. 

СУДАР ЗЕМЉЕ И КОМЕТЕ 

Ова белешка настала је после ја
нуарског телефонског разговора са 
нашим познатим астрономом Мило
радом Протићем. 

Крајем шездесетих година, у вре
ме када се на небу видела сјајна 
комета'' радио Париз је . објаџио 
одломке из књиге ,.Смак · света";•• 
Камија Фламариона, чувеног попу
ларизатора астрономије. Неки слу
шалац из Београда, који се није на 
време укључио у радио емисију, вр
ло озбиљно је схватио оно што је 
чую. А:. говорило се, nоред осталог, 
да астрономи широм света прате 

кретање комете, како би што тач
није ОдРедили тренуrак судара са 
њом и како се труде да не узне-

. миравају јавщ>ст, јер од комете и 
овако нема спаса. 

BeC'l' о скорој пропасти света брЗо 
се пронела rрадом . . Телефон на Ас

. трономској опсерваторнји је непре

. стано звонио. Речи утехе, да ·ствар-
не опасности нема, нису тешиле -
веровало се да и београдски астро
номи чувају велику тајну, 

Милан Је.п.и-чиh 

• Највероватније су биле у питању 
комете Аренд-Роланд или Мркос, 
troje су биле најсјаније 1957. го
дине. 

** Књиrа је објављена са дозволом 
К. Фламариона 1895. у Ниmу. 
Има два тома. 

Slika па III st;-ani koтica: Dvostитko zvezdano jato ha-hi и Persejи ubraja se и 
najm!al1.a jata. Njihova starost је svega oko 4 miliona godina, rastojanje oko 7300 
sveaosnih godina, preenici оЬа jata sи ро 65 sv. godina. На ima 300, а hi 240 
clanova. Snimak opservatorije »Karl Svarcsild« и Taиtenbиrgu, DDR. Snimio 1962. 
g. Н. Lehel. 

Slika na IV strani korica: Maglina Kokon и LаЬиdи, иdaljena oko 5000 sv. godina, 
svetli svetloscи zvezdice 10 magnitиde. Spektar magline је kontinиalan, dakle 
nastao rasejanjem svetlosti zvezde na cesticama и maglini. S1timak opservatoтije 
»Karl Svarcsild« и Taиtenbиrgи, DDR. Snimio 1978. g. F. Berngen. 
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»Maksimum karta« koju је povodom 
200. godimjice smrti Rudera Boikovi
ca izdala »Jugomaтkci« (autor mr Di-

mitrije Cudov ). 
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ВАСИ ОНА 

UDC 5201.1 (497.11-1) (091) 

СТО rОДИВА АСТРОНОМСКЕ 
ОПСЕРВАТОРИЈЕ У БЕОrРАДУ 

ЧАСОПИС ЗА 

АСТРОНОМИЈУ 

ГОДИНА XXXV 
1987 Б Р о Ј 1 
БЕОГРАД 

Ове rодине Ас'I'Рономска опсерваторија у БеоградУ обележава сто rодина 
постојаља. Подсетимо се неких појединости t13 живота најстарИје и највеће 
астрОНОМIСке институције код нас, ко}а цео век ради и чини језгро наше ас..: 
трономије. 

У . напору да стекне што више атрибута европске државности Краљеви
на Србија је 1887. rодине добиЈ118. Опсерваторију у којој се одвијао пре свеrа 
метеоролошки и астрономски ращ. Поменимо одмах да су се метеоролошка пое
матрања у БеоградУ вршиља и пре тога, редовно још од 1. јануара 1848. rодине. 

Опсерваторију је <>сновао Милан Недељковић (1857-1950) један од на
ших првих дипломираних астронома и метеоролоrа новога доба, који ће по
стати познат управо по <>рrанизоваљу и набавци инструменат за · астрQ-ге<> 
науке како се то данас юаже. Опсерваторију је сместио у изнајмљену при
ватну кућу на запаДНQј страни (Малоr) Врачара. Кућа С·2 и данас може ви
дети на јуrоза.пщцном углу, који чине улице Светозара Моаркавића и Војводе 
Миленка. Било је то 1. маја 1887. године. 

Четири године касније провизорну опсерваторију је заменила щ>'ва Оп
серваторија, која је у међувремену изграђена под Недељковићевим надзором. 
ПодиiЩУ'М је !На ако 400 метра qц 1111ра!ВИЗО.рне према. Св~ам IIJJiaтoy 
(врх Врачара) такође IЮред улице Војводе Миленка. Део улице Војводе Ми
ленка, између qве две опсерваторије данас чини 'Dиршову улицу. Иако је Оп
серваторија., имала nревасходио метеоролошки , карактер, (1903. годиНе је имала 
чак 2!о3 стаЈНица), на љеним скромяим аiСТрономским ИНС'l1рументима вршен:а су 
посматрањ:Э. y.I\1l'З81!iaм ШКОЈЮК'ОГ и попу'ларн.оr atapa!\t'l'efPЗ, а Об!mљаии су и 
дРУ'IlИ ~ IIТQOJDOOЩ. 

У Првом светском рату, који ' је довео народ Србије до ивице биолош-
ког уништеља, Опсерваторија је на његовом крају оољачкана. · 

Уиеuпюшћу професора Недељковића на име ратних реnарација наруче
но је из Немачке 10012. године низ астрономских. меТеороЛошких, сеизмолош
ких и rеомаrнетских ИIНструмената. Међу тридесЕ!'Nlк астrрономоких инструме
ната nосебно се ИIС'11ИЧе Вељики рефраюrор, ек:ваторијоал 650/10550, фирые 
Цајс. Нажал()ст део астрономских инструмената ое из различитих разлога 
није могао монтирати, док су комплет нерасnак.ованих rеомаrнетских инстру
менат Немци однели за време Другог свеТIСКог рата. 

Године 11924. Опсерваторија је раздвојена на засебне Астрономску и Ме
теоролошку опсерваторију. Миљан Недељковић, који је учинио да везе бео
градских астронома и метеоролоrа буду срдачне, нарочито за време обележа
вања заједничке годишњице, те године је пензионисан. П()менимо овде да У 
заједнич-к()ј .опсерваrориј.и корене има Сеизмолошка оnсерваторија у БеоrраiДУ, 
као и то да су на њој вршена и прва геомаrнетс.ка мерења (Геомагнетсюа оn
серваторије у rроцкој основана је неэависпо, тек 19~7. гоДЈИНе). 

Са доласком Војислава В. Мишковића, к<>ји је био директор Астроном
ске опсерваторије од 1926. до 1946. године, и монтирањем Недељко'вићевих ин
струмената, астрономоки рад је добио нови квалитет. На Маљоврачарској оо
серваrориј.и (СтЗЈрој оnсерваторији - уобич.ајенији назив) је поред монтажних 
дрвених пааиљона nодигнут и један зида-ни аа куполом који је пре .рата пред 
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њеrово .рушељt\ понуђен нашем Друштву, покренуrе су прве астрономске пу
бликаЦИЈе, а на њ.ој су обављени и обимни рачунски радови на Миланкови-
ћевОј :it.лиматологији. с. · · · · · 

Године 1932. завршена је већиFrо радова на новој, данашљој Астроном
ској опсерваrорији, која је изграђена у источном делу града на врху Великог 
Врачара. Вепике заслуге на љеном rюдиза.њу имао је Војислав В. Мишковић. 

Нова звездарница убрзо је лост.ала главно стециште јуrословенских !IIС
тронома, а БеоградУ једно од љегових знамеља - крај у коме се налази наз
ван је Звездара. А онда је 1980. године једна од малих планета добила име 
данашље општине Звездара. 

На новој Опсерваторији у прво време настављено је са рачуноюим · ра
довима, :на Мишковићевим прецеси~им таб:rыщама, 1m0 и ·онима који су уuiлк 
У Годишњак нашег неба и новопокренуте публикације. Оа укључиваљем ин
струмена'11а делатност О~ерваторије ~чела је да се разгранава, осниване су 
службе .<као и на старо] опсерваториЈи - прва је била часовна), које данае 
покривазу ~личите области астрономије, Откривено је ·некюлико малих пла
нета, пуно зе рађено на ~иховој ,иденти~ацији, проучавано је на стотине 
различитих .. . звезда, :много Је урађено · на оДређиваљу звезrаних положаја и 
промена географских ~оорд~:џ1ата, · nОiСматрано .је и проучавано Су:цце, као и 
многа д.руга тела и позаве. ћщине 1959. завршена еу три нова астј>оме'фијоii:а 
павиљон.а, чији инструменти чине "9атерију" ретку у свету. Дуrогодишљи 
стрп~иви Рад учинио је да Ас'l'рономска опсерваторија расnолаЖе са најб9-
гатизим фондом ВС'l'РОНОМСКИХ .КЊИNi КОД H!IIC. . . . . 

Све време постојаља А~трономска опсерваторија је тесно сарађиВала .са 
МНОГI'_IИ астрономским уста!Новам:а у земљи (пре свега са ИнtституТом з·а асТро
номизу Природно-:м~tтематичког факултета у БеоградУ) и иностранству, :юао и 
оа многим дРУГИМ циви.лним и војним установама у земЈЫИ. Са својим Иir.стру
меН'11ИМа изашла је у сусрет астроноЈ\ЮК'Им установама у Заrrребу. и ЉубЉани, 
а_ један телескоп је поклонила · и Народној опсерваторији Друштва . . Оаlрадн.ици 
Астрономске опсерваторије доста су учинили и ·на органИзоваљу различитих 
астронОМСЈСИХ сфова, укључујући VI састанак европских З'СТРQнома, ~
тим на ПЈЈ;iНУ У!Юђеља астрономије у школе, на обавеiптаваљу јавности о 
природи различитих оаетрономских · џојава, као и ... популариЗацији астрономије. 

Када је у питаљу рад у Астрон;ом:ском д.руштву "Руђер . Бошковић!' не~ 
заобилазна. су . имена многих .љених сарадника. Овде поменимо само · He'!te. Пре 
рата су . то . били . Војислав .Груј~ са старе Опсерваторије, уреднщс "Сатурна", 
Милорад Протић, "Који се рецимо дОiСта заузимао на nревођељу - сетимо се 
Единrтонове кљиге "Звезде И атоми", Фран. Доминко, вредни · сарадник · "Са
турва", а rюсле рата Перо Ћурковић, заслужан за nодизаље Народне опсер
ваrорије и Планетаријума, уредник и вредни с.арадн.ик "Ваеионе";,. председник 
Друtll'Ј'ВВ, . Ћорђе. Телек.и, дуго1•одишљи сешР.етар Друштва, · АлексанДар Куби
чела, који је многе на Народној . оnсерваторији научио rrрактичном · аЈСтроном
ском_ . радЈУ, Софија Оаџаюов, БраНЈИСЈiав . Шерварлић . . . За n0Ч810Не чла'НОВе 
иэабрmm су: Машан . НедељкОВић, . МЈ:шут.ин МилаН.КО'ВIИћ, Војислав в. Миш-
кОВИ!ћ, Ф:Р81НО Домишrо и Перо М. Ћурк.оВић. . . . . . 

. .' :Астр()Н'ОМС.юil· опсерва:оорија ~е данас налази .. пред ·НОВИМ про~рамима КО
ји подразУ'}4еВају . модернизацију Ј.Шетрумената и изградљу Ас'llрофизичке ста
нице R.Э. PrajCKOj ·nланини . (20 КИЈЮМе"Мра јужно ОД ПрокуПља). За ову ста
ницу предвиђен је телескоп рефлектор са· огле~ЈЮМ пречника 1,5 :метар, 

И зато у .. о~Џ>ј свеча~ј ):'о дини . nрздрављамо све .. следбении;е iшонирскОг 
рада Милана НедељкоВић~ и љегоВИХ наслеДНИI.{а ' који су заједно учИнИли да 
се поносимо љиховом кућом. Желимо им. пуНо личне среће . и успеха у pSIДY, 
као и у · обележавању ове р~тке годиlдљице за наше ;културне ~танове 
уопште. · 

А . .CENTENAIRY OF ТНЕ .ASTRONOMICAL OВSERVAT()RY IN BEOGRAD 

д sДort · ·pг6'1e!l1~ti00: af the activ.fty ot t.he .. AstronQЦI.i.cal oЬserva~ m Beog1'ad 
.~тg the fiirst huпdrerd yem"S o'f L1Js existence 1rs given. · . · . : . · ,· ·.. -. , 
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ВЕЛИКЕ ШКОЛЕ У БЕОГРАДУ 
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у оовом опширнам 7J.OlliИCY ~ 2. :ма"рта 1887. rор!јИНе упућ~ тадашње:м 
миmte'IPY цроовете <КIР'Вљевине Србије Милан Недељtкозић коои Је tн1а С'аiМОМ 
ооче11ЮУ те !Гdдине nостао црофеюор Велике llliO)лe у БеоrрЩЈI)у :00-Разлоаже зна
чај освивања је!д)не аЈС'1'!РОНСХМак:е и метеорООiоwк:е оrЈСерватqризе ка.:ко за 1С91М 
раЈЭВОј QSИ1X :rciO 1И 'fЫИМВ ороЈЧН~ 1Н8\УЧНИХ граЈНа ."1'81КО И За Привре,z!ЈН>И 1И 011-

штекуЈtТУ\I)КИ !Напредак земље 'К'О]'В тоошу Ј1НIС11ИТуцизу има. 
Што се. тиче значаја астрономске и метеоролашке опсерва'l'Ор~е за са

ме ове IНаучне ;щисЦ!ИIПЛ:ИНе кош:татује nроф. Нед~овиh ry своме ,;11РDИСУ 'JIP. 
су ове њ1ихову развијеност пости:rле nоом·афа~Њ<ИЫа 'И мере~ЫtЪ~а и ~д'И 
испоЈЫав~~ 1Н'В тај НВ!ЧИН .сво/}у rак:.ло.ност ~ предвиђа буrдуће От"Уацизе, 'да 
ће им пОIСматраља и мереља и у будУће бити једно од главНIИХ средста~а за 
~их ово 1ДЭЈЉ1е 1ра13Вкјање". Што се, na«, '11ИЧе неаiQОР.едних к~ К()iје би 
земља имаЈЈРа од оваiК!Ве ОIЈ!Серваторије ОIНе би се сас.ТО]але ад одобијања тачноr 
времена 1И теоа1рафоlmХ координата:. ОД упQО3Наваоња 1~ИХ IКаЈРаЈК'l"еРИIС
ТИrоа земље, ад ,nроmюэирањоа ~ia, од баlвљења nоЈэвама ·као шrо 'ОУ Зе..'\!-
.:!МН ма11Не11ИЭВIМ и ЗЕIМЈЪОI11РООИ· 

Још IIJPOФ, Недељковић ИС'l'!ИЧе ,ца установа као Ш'ГО је ~ и 
метеqролощка anюepвa'ГQ.pllofjэ. .има rperrpeз~тr.mнy улоо:<у ry м:еђ'У'fl'81Р01Д'НИ и 
међуt.I!]рЖ!Ш31НИМ QД1Н01С1И1МВ ШТО •ИСТО таК1О И\Це У !ПРИЛОГ њеRОМ ОС'НИВЭЈЊУ. • 

Као 'П~ 1Мео'110 на IКОМе би се 'ПОДИМа једна авwква ош:~аториза 
проф. НЕЩеЉIКовић оцредлаже ·да то буоде у Q]:{()Ј!ИИИ Бе~аrда :н~ IНе'КО] о:ц топ
'iИДерс!К!ИХ висар!ЈВ/аи:. Предвиђа да rращња оrюерваrrори]е '11Ра~ 3 rод:иие, ;да 
трошкови 1\I)аiДЊе изнесу IНаrјвише 50 000 динљра, а IНабаiВКе на;зtнужюt]'ИХ ии-

сТiрумената 40 000 ~· · би · ОваЈј fl1ЮI'Q.IIJИШЊI рок 'ПРед·виђен за изDра.дњУ ~~ГqрИ)е о эе ~-
ловљен 1I1Ј1UНИРањем пр:wrrица.ња nотребних финЭЈНСЩЈОКIИХ ope~'l\Siвa за тај 

na:ao.YIКOIJliИКO би се nочело, дак-ле, оа 11РЩЦЊОIМ ~'1'0\l)Ије 'У «'()ДИНИ ·У К?
јој је IЦPEWJ'OI' за исту шщнет . и у чијој би реа'ЈI/ИIЗ'ЩИЈИ 'Iq)Eiбano да У'ЧесtrВУ:Ј~ 
:riOPEЩ ~ IIJPOCВE!rfe 'ЈОШ и мииист.арство rрађе81ИНа, :наро.zчне прмв.ре 
де 'И вој\Rо, јЕ!Р IС!Ва ова IШIIдЛештвоа моrу 6и'11И неiЈО:Ј.реДНо ~тереооваiНа за 
резу.лтаrrе раiДа drtoepВar:юpиje, их:'l'а ".м:о.I\Л>а би nРЕiдУIЗет!И сво] посао ~ 
1890 те" до ror времена предтла1Же проф. НедеЉIКовиh ry овоме \дomteY · д~ 'УЗ 
О,ЦQбрељ~ ,и nомоrћ миние-rаЈl)С'N3а цроавете оонуоје ,,nровизорку оnсерваторщу У 
кшmој ~ЦРИВЭо'lНС)ј ђ'ћм, где !ГОД иа Врачару". Поре\Ц IЕЮВЧаiНИХ средiС'l'ЭВа од 
6 ооо !ДИН81РВ rодишње !Које је одобрИIЛ·а ВеЈIИ~Ка школа за :наlбаlаку IШIC'l'IPytм:e
нa.тa !ПРОФ· Н.ещељаювић nQIIIIТO !Каже \Ца IСаЈМ !Не IМОЖ>е ща nqдЈНесе ове '11.р'С11ШКОВе 
~а ~ оnсерваторије, моли ад м~ IЩ)OCIВel'~ за 'l'lY ~ 
ху 1 440 ~аЈРа rqдишње при чему се обаlвезУ.Је lд'В ће, У IIIOroдiНO] aryhJИ К'ООУ 
би узео ry эа1Ку111 1И IКqј'В би имаurа 1ВеЛИ1КiИ 1В!РТ и IНЭЛаiЭИЈiа се \На omвqpel<iiOIМ :мe
crry оба:в.љ;а'IIИ rове послове !КОје буде ·М'ОО'аО к01ристећи ра!ОПОЛОЖIИВе ~ен
те, ':да ће peiЭyui~ :rJI(jOМa'l\paњa обј18SЉIИВа'11И у rивдањима са!Ме OIJ.'Cei)вarropiИ!Je и 
по,ЈЏЮОИ'Ni извештаЈ:Је МIИШfСТIР! ~· . . . _ 

куртоа:эне фо;рмrуле IКO]IИMQ цроф. Недељк.освић ~ршrаовоа ова) допис 1И'Ш 
ле :су за '11И1М да аноrа којем су биле уrпућ~ придобИЈУ за ·учиљене ~ед.mоо-е, 
а.л:и се чини ~да: 'СУ ry случај·у Миљаrа~ КУ]уtНЏића биде -сувишне утолико пре 
Ш'Ю ће ry ;оећању бу!дrуhlих 'Нapallltтa:ja остати фиксирано име Милана Недељ
ковића као оонивэ..-ча оnсерваторије Вељике illJкuлe У Бео:r<рz\Ђ'. . овају 

Оваd IК'OIPQК 111ЈЮФ. Недељ'IЮВИћа ·из .ма.рта 1887. године имао з е 
предиоrориј'у. Наиме, ~rщмбру 18<!4_ rодине, ryc.tropo nо"ле IПОСТављања М. 
Недељковића за IСУ'ПЛ · Велике Школе У Еео11Ра.дУ У QК.'l'd(фy те l'I()IДИНе, 1Н'В 
nредлог Гл81В1ЮГ ПроiОВе'DН'ОГ Савета ондашњи министар цросвете Стеван О. 

1 
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Поnозиh, образовао је !Комисију у 1к:оју су ушли: Јаваrс~ Дра!гэ1шевић nуХ'ОIВIП-Щ, 
као nреДСТЭШ~~И~К МиЈюtсrорствэ ЋОјноr, 1VLиља1н: АIНдта!ЮВиh 1И Коста Љmковиh, 
nрофесори BeJDRКe Школе и Милаtн НедеЈЬоКQВ.Ић, као предс'NliВ'Н'ИЦи ВеЈЈЈ1!Ке 
Школе и Петар МаtНОјловић, .:ек;ретар МИНИСТСф'С'11Ва фин.аЈ:.щщја, која ~е коми
сија •ИМЭ.\Ла! за ЗЩЦ'а'l'аК ;д-а ;се nооабоош још ~есетаЈК ·ГОДЈИ!На пре 'l1рену'11Ка об
разавања ове IК.ОIМIИСИЈе по.к:ревутtИМ П'ИТањем ООЈIИВ'а'Ња .. ш .. за метеооо_
.лошк:а 'I"!!(!Щffl'DPMМI" 'У К:нежевИЕЈИ ОДООIЩ!О саща КЈРаљев.ин.и . Ова ое КQ
МИСЦ]а, за• чијег lje /ПI)е'Д1С€\!ЈiНИКа IИЗабраiн о-д стране ~амих ЧЛаЈНОВа кошюије 

I!Lpoфecqp KQC'l'a: .АЈ.л~ ~ела аЈСtрил·а наЈРе/д'не 1885. rодЈ!!Не = :: 
свете IИСцрпаiН ИЭВе'Illl'Э.] са својИМ предЈКХiИМа о оргаmс ~- -'-
же ~а. звэ:ча~а ]е llЈРИ:М. ща ое !В у то:м. IИЗ~У пре.цu:южmю 
.ll:·a ~ IМeтe<JpO.JIOIIma orrcep.вarropиja која би била лоцираЈНа 'У ОКОЉИIНИ 
БеоГрада, биЛЈа база мреже метеороЈЮШких станица и служила ·као "вежбаони
ца преко нужна метеоролошкој наiСтави у Бел. Ш·коли" nри чему tee још у 
iье:м.у напомиље да ~е врло корисно, да се у исто време и на истом месту_ 
чине и аС'11IЈОНоъtаке' ,уз • .јМе'NQООЛQШКе ОDЈСерва'ЦИ]е". У 01В01М осе ~У 
-r:амо о:вwиико -x'<it06фi о аЈС'l1РОНОМОКСЈМ ра~ду у оювиру rразма'Ј1Р!11Ноr ;црQ]екта оrр
I'анизаци:iе :метеqролоwке ,сл.ужбе у земЈЫИ. 

ОбзЈфОМ 1д'а су се у току те 1885. rо,t~ЈИНе IМеђУIQОбни адноои Орбцје и Бy
r8G)CIR:e ~ Ш'Ю је 1И щовело рр рата .између ове две земље !Кiраdем 
исте I'<Џ\ИНе и обзиром ща w та•ј рат З<Э.црwио неnОВОЉIНQ по Орбијrу I[I'Ј"Iанови у 
вези оса оанивањем laiC'l1pOНoOI\reKe и метеооролоwке аnоерватqрцје 1И мреже ме
теqролООUКЈИх .С'I!ёШIИЦа билiИ оу одложеви. CaN IЛ'рОф. Н~.љпоо:виh на стр. 157 
пубљииtације "ИэвеfШ'l'аlј Оrюерваторије ВеЛ!Ике IIIiюoлe и њених :метеqролОilШWХ 
стаtЦИја 1899-11903" објављеној 1904. r<ЈЩИНе хаже 'да ICe э/а 18 
ка 1887. !ИНе е НИШ'11а 'P<l' ло на - ~и овоr IIIPOJeктa. Те!К је ан 

·авој:им · omtOaМ од 2. ~рта I'ОI,ЦИНе поново о III'ИТI!IЊe оонив 
троНюмске и метеоролошке оnсерваторИЈе nрво в еме n 
а.ЈDНе. •а осюнов о . :ма; re 1 7. 100! е МилаЈН 

, у том у мивистар IПipOOВP'l'e, иначе и саiМ nрОфесор ЈЈ~Шtе Illкoлe 
И""'Т<:воtiе време познати писац и културни радник, решење о осниваљу nро
визорне ОПIСерваrо~иј~ за Краљевину Србију. То решење о оснивању прови
зорне опсерва'ЮриЈе за шта су одобрена новчана средства у износу од 1 000 
динара уједно представља· и решење о постављељу проф. НедељКIОВића на 
место уnравника новоосноване :институције. Сам акт је упућен РекС.атУ Ве
лике Шк:о.ле а овај о донетом решењу обавести п Не ељков . (видети 
· акта о ви псерваторије чији се оригинал чува 
у Архиву Србије, фан.цу Велике Школе и носи <:игнатуру ВШ, 1887, 99). 

. Прихватајући се решења задатка који му је nреко Ректората Велике 
illlroлe наложен, а иза којег је зеправо он {:а:м. стајао, проф. Недељковић је 
на западном делу Врачара' закуnио једну приватну љућу са чијим је сопстве
ииком (Е. Гајзлером) склОПiИО уrовор · о коришћењу иХ:те почев од ·1. маја 1887. 
године по цени од !240 динаrра месечно. У свом првом извеш'1'8ју о метеоро.лош
ким посматрањима вршеним иа провизорној опсерваторији објављеном у ча
оопису "Просветни Глаони.к". св. 11'8, од 30. се 87 године проф, Не
дељковйh-·-ка да су званична по матрања на овој опсерватрриiи започета 6. 
јула 1887. -rодине. Још изричито ка.же да а.строномски nослов о" 

·опсерватари]и,.:е ~~:;~:;;"~је инструмената". Нема такође 
ни ИНС'l1ру:м.ена за к 1)ања па би све ове "инструменте тре
бал·о набавити, како би ()ПiСерваторија одrов.З!рала свом имену и како би моrла 
пре.цузи:м.аТIИ уз nомоћ наших српск.их раденика све многобројне своје посло
ве". Изражавајући НадУ да he се рад на провизорн.ој опсеrрваторији успешно 
наставИти проф, Недељховић обећава: "Са . своје стране учтинићемо све како 
би београ!Дсха опсерва'Кфија научним радовима својим стекла европског гласа 
и :к.ако би под:м.Јф!Ила оне потребе које практика од ње тражи". 

Али непосредно Il'O оснивању провизорне опсерва'Юрије, за коју <:е у ос
нивачком акту Q,Ц 26. марта 1887. rодине не каже .ца припада Великој Школи 
као њен институт, пошто се то, очигледно, nодразумевало приЈI!ИКОм саставља

ља овог акта - а да је опсерваторија заиста припа;ца.mа Великој Школи види 
се на пример · из отисака њеноr печаtrа - .образована је актом · од ilб. аnрила · 
1887. године ст ане министра просвете комисија КО]У су ушли по зедан 

тавник министарства просвете и министарства rрађе:вина као · и проф. 
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том још увек има у видУ неку лоКЈацију на Топчидерском брдУ, До тог ће од
вајаља заиС'llа и доћи али тек после скеро четрдесет rодина од 11ренутка под
ношеља овог предлога за подизаље стмне опсерваторије. Уз љега проф. Не
дељк.овић !IIpИJiaжe 1И1Дејне CimЦe за 'CiraiЛIНY OIJCepвaNJ:!!fj:y. Фотокопија једне 
од ових 1С1КЈИЦа овде · се oo%Љ/Ytie, а љен оригинал се IН~ гу Ар:юиву 
Србије. 

Проф, Неде.љосовић nредвиђа да цена градље буде око 40000 динара. 
У.слеђују одмах после оnодношења овог nројекта. кораци министарства просве
те код београдске општине да <:е добије потребно земљиште за градљу сталне 
опсерваторије. Београдска општина својим дописо.м актом од 4. октобра 1888. 
године изразила је своју сnремност да изађе у сусрет молби да уступи на пpo
C'liOpy западног Врачара одређено земљиште за ту сврху. Стално имајући у 

.видУ рок исrицаља уговора о закупу куће у К!Ојој је .смештена nровизорна оп
серваторија проф. Недељковић почетком наредне 1889'. године у доПИIСу упуће
ном МИНИIСтру просвете nрецизира услове за градљу стаЈIIНе опсерваторије који 
би требали да буду од стране овом потврђени. У тим се условима предвиђа 
да подиз81Ње IСталне опсерваторије буде обављено на земљишту величине 1,83 
ха које уступа беотрадска општ.ина у току те 11'889. rодине, а нај.касније до .1 
маја наредне 1890. rодине. Градља би се обавила према плановима које ће 
израдити Министарство Грађевина на основу идејв::>r пројекта проф. Недељ
ковића, а· за градљу се и даље предвиђају финансијt::ка средства у износу од 
40 000 ~ра ю буџета IМИН!ИСТа!I)С'lЋа :nроювете. Меl;утим, гу доnису ~ТIРУ 
просвете од •17. октобра 1890. године проф. Недељковић каже да је захваљу
јући .минис'l1ру грађевина зграда сталне опсерваторије и веhа и лепша него 
што је биЈЮ предвиђено, при чему се и цена градње у односу на првобитно 
предложену удвостручила. Уосељење у новоподиrнуту зградУ опсерваторије, у 
којој се у садашње време налази Хидрометеоролошки Завод Србије, био је 
предвиђен за почетак месеца маја 1891. године. То he се !И остварити. а за:куп
нину до тог времена за кућу у којој је била смештена провизорна оnсервато
рија плаЬа.ло је мини.старство просвете. Шrо се, пак. тиче питања регулисаља 
уговорног одиоса са власником з.граде у којој се налазила провизорна опсер
nаrорија из расположиве документације није се могло виде11И щ који је на
чин решено. 

Усељељем у наменски објект опсерваторија Велике Шк<Јле престала је 
да носи проsиэорни ХЈЗрактер. А то је и била намера проф. Недељковића коју 
t'адржи како његов допис од 2. марта 188П. године на основу којег је основа
на провизорна опсерват,ориiа тако и горе наведено место из Извештаја oпcep
IE'Э.т()iplfje ВеЈDИКе IIIaroлe 1899-1903. у !КОјем: је ук.азаЈНО 100 IПiP~ хо'}у има 
стална опсерваторија у односу на провизорну, Услов сталности институције 
каква је опсерваторија дају, према ставу проф. Недељковића наменски објек
ти у које ће се иста сместити. Но, поред овог ycJtt)вa морају бити испуљени 
и неки други да би једна институција моrла да обавља своју делатност, наи
ме она мора да ·ИМа потребни број кадрова, средства рада (у к:.анкретном слу
чају инструме~н:те за астрономска, метеоролошюа и геофизичюа посматраља) као 
и стални извор финансираља. Све је ове елемент!:! којима је условљена актив
ност једне :инСТ!ИТуције проф. Недељковиh имао у видУ ry својим пројекТ!Има у 
вези са изградљом опсерваrrорије у којој се обављају све оне активности које 
он стално наводи у .својим бројним допи.сима: упућиваним у првом реду ми
нистарству просвете као државном органу у највећој мери позваном у оно 
nреме да се бави проблемим-а организащије и развоја' овакве ИНIСтитуције, али 
не .саъrо љему већ другим сличним органима. Тако . још у време изгра;дње 
објекта за CTaJIIНY опсерваторију проф. Недељковић настоји да преко мини
старства грађевина односно преко Дирекције Српских Државних Железница 
набави потребне инструменте за одређивање тачног времена (.меридијански 
;~урбин са павиљоном, астрономски часовник, хронометар итд.) имајући у виду 
да су ова :надлештва била корисници тачног врем€на. То се, међу11Им, није 
могло да оОСТВари, јер ови цржавна надлештва нису имала, како су у својим 
аКТИI\ilа изјављиваша, у својим буџетима предвиђена финансијска средства ~ 
'1\аК'Ве набавке. Те ће набавке проф. Недељковић да реализује из редовних 
буџетских сред<:'11ЭЬ .. ко] а ће варирати од 8 000 до 15 000 динара годишље. Це
на, пак, једног мањеr астрономског инструмента· изноосила је око б 000 хиљада 
динара што је представљало .око половине годишљег буџетског прихода опсер-
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ваторије. покушаји проф. Недељковића да годишњи буџет опсерваrорије по
већа изнад горље rранице горе наведених износа никада се нису остварили. 
ни са кадровима ствар није боље .стајала. Планови проф. Недељковића ~з за 
опсерваторију добије стадне стручне оарщцнике - помоћнике како их ]е он 
називао остваривали су се тешко јер их је требало тражити међу наставни
цима и' nрофесорима ·средљих школа којима су ов~ било обиЧiНо неопходно 
лотребН'И. Захваљујући знатном инсистирању успело )е ~роф. НедељЈ.WВићу да 
добије за сталног оарадника Јелен~ Михаиловића, К<>Ј,И ће пос:ати nознати 
сеизмолог. Он је као nрофесор физике у I беоi'Радско] гимнаЗИЈИ прешао У 
опсерваrорију и у љој остао неколик,о година. . . 

Имајући све ове околности у видУ на.меhе се утиоак: да ]е опсерваторИЈа 
коју је основао проф, Недељковиh функционисала и о~р:иDЭ.ла се захваљу]~ћи 
њеrовим личним заузимаљем и упорношћу, а што нИ]е могло да остане ез 
последица за љега самог. 

При&едба Ориmtна..ли евих QИ'I'ИРЗIНИХ докумената IЮ.Ред оних ЧИ'је ~ 
фотокопије овДе дате налазе .се у Архиву Србиије. Ови документи nриnадаЈУ 
фонду министарства 'nросвете и носе сиrнатуру MI1c Ф I р 1'47 /11895. 

HOW ТНЕ OВSERVATORY OF 'fHE HIGH SCHOOL IN BEOGRAD WАБ 
FOUNDED 

The history af .tJhe ac11ions 1ead 'ЬУ МИаn Nedeljkov>it from 1887 .. оо 1891. whlich 
lt d ьу the foundation of the Astronomical and Meteorological observatory 

resu е . ь · . t d in Beograd, the first ш Ser ш, IS presen е . 

UDC 113/125 :929(497.1),.17"'В 

RUBER BOSKOVIC U NAUCI 1 FILOZOFIJI DANAS 
(Povodom dvestogodi§njice njego\·e smrti) 

Ernest Stipaniё 

1 ~ · u DuЬl'O'V'Iliku 18. maja 1711. g<><line, od оса Nilkole, Hercegov-
ca .i.z ~la ~~~а kraj Popova polja, i od slovenizirane itaJi.j~e ~vke в: 
tera u-mro је 1\1 МilaDIU 13. fеЬгuата 1787. godine. Svoje oradove rp!Sao ]е ~~
no ~а latinSloom, <tada јоб uvek n.autnom jeziiku, а zatim .na f:rЗJDeu~ о. ~. l

janskom jezdku. Sa famHijom, ро5еЈЬnо sa bratom ~?ffi ~ sestrom Anicom, t sa 
prijaoteljli.ma u DuЬrovn.]ku, dopisiv~ se na. ~em Ј.ешш. ' vu О 

Od 1736 godine !kad•a је u Rimu оЬ]аvю svO]u prvu naucnu n&~ 
· · d 1785 k.ad је u Вasanu objav;o u pet tomova .n'IZ lt'as-

suncevtm ре'?'ата, ра о _ _ .' .. а .. pod ·na.slo~om Dela ko;a se odnose 
praova iLz optiike, astrononщe '1 tгigonor~н~trl]e, . . ~ . с nij dЬ. vio 
па optiku i astronomi;u, nije pro5La ni ]edna goodliina •. а da tron ov:r. Dilz~e ]:eo
jedn.u :iJ1i v.iSe rnsprarva, Qldnos.no •klnjliga, itz mat~tik~, ~ .~m~]e . , u 
dezije meteorologije, gradevmske tehnilke, aтheologi]e I . ~~]=т-~: u w::jem 
· tam eriodu naJpisao је niz pesamэ odnosno poe.ma !Ј. ] an 'l-""'""'>' • • 
~s . Р ' ! ptit od Oarilgrada do Poljske u njemu za.net svojim wslovu .. n9kШil"' 
]е -~~о svO] sretu sa .~ga.тskim sveS.teni~ n.a.gla&av,a da svEIStenika rpotpuno 
OO=«]erD, u su D ь 'ku <1JY<T()ri« 
тa:zume jer da govori »ikao !!to se u u rovru .".., · · . skoro 

S' ..__.-• ·u .,.........,.., stvaralaAtva ВoSkovic је U5postaV'ю nautne ve:re 
ves ....... 'UCc ~·~ Prюputюvao је Balkan sred-

sa svilm nэ.jistaJkm.U'tijlim naiUfulic,iшa svoga vremena. ·UIC . . -trima Еvгоре 
n}u .i ZЩ>adDIU Evro.pu i ;роэtа.о је doЬro poz~t u ~v.im na nnm cen гadu Varc
XVIII stoleCa. а osoblto u Rimu, Мi1anu Вебu, Par.rzu, .~ndonu, р~ rzi~tu u 
§a.vi i Call1i:gr~u. Вiо је profesor na Rimskom kolegi]:umu, na ·nl"Ve Р r.i!zu 
PaV'iji, n.a V.isdkoj ikoИ u MHanu, zatim ~тelkt:or ~ke za ;~~ u ~~ 

d ''t 1· · .. ,._ek•~ as-ta:onom.ske qp,serv.atora]e u Вret"l, а l)OZIVЭII1 ] . ~ gra '1 е Ј [ u.ш \Ад · • • ....,...t t.im lk:ao na UDil verz1otetu u 
martemati~fia!ickli!h naJUkэ. i na drugun wнv="'• е . а, . . 'с ' е 
Pizi i .Padovd. Na predlog fra.rюuskog -ast:ronoma, aikademilka Merana, ВoМtOVl ] 
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!748. gюdine ZЗ!ЬeleZe.n da IЬude OOI)Isni ё1Јаn Akademije JUIIUika u PariaJu. IzaЬгan 
зе za ll"edovnog C1alna KraijevSkog noaJUtnog druStva u London;u, 1kao d :ш clana 
AkademJje na'U'ka u P.etrogr.adu, na zasedanju lkome је pr.isustvO\'ao isЬalknutd rus
ki nautndlk Lomonaюv . .Plodtna i ;Ьloiэtava naucna .aiktivnost donela mu је clanstvo 
i dro~h A!kademija IlЭIUka, na !primer: Rimske, Вolonjske i HolandSke, i mza dro
gi•h naueniih ustanova ~ druStмra. 

B~wc је эvojom poemom О pomrCini Sиnca i Meseca postao »modemi 
V~je«, Тоm poemom uzdilgao је svoj ll"odn1 Dubrovn!ik i njegov udeo u !Гaz
vitlro egzak,tnih naUka i okmjizevn!OOti. Т.U је naroeioo dstalkao ma'tematiCalra Мari·na 
~etaldiёa :i. knjiZevn·ika lv.ana Gund\ll.iea. Anti&i s.vet llmaiO је velikog pesnik:a i 
fllorofa Lukrecija, do'k је modemi wet u ~koV'ieu doblo svog lд.llk!recija. 

Pevajuёi о Suneevom sistemu, а .pasecЬno о Zemljd koja эе naiarzi 'izme~u 
Venere-~Ьoginje ljubav.i 1 Махsа-Ьоgа nta, Вo5ilrovic lkratJko i jez~~ito vеИ : 

,.P.riroda је poota·vila Zemlju, 
U polo!aj 7JlokoЬan i strзSaJt, 
Da u h1ku Veneru i Mars sreee, 
K&i lepota jedne i obesnost d.rugog 
Truju ljud'•ma sve tzvore sre6e<•. 

Мladim i lepim zenama, iroje је эretao u svom dl'UStvu, .pevao је Booko
V'ie na Latinslrom jeziJku stьhove, u kojima su na.Sla meэto njeg<~va najiпtimnija 
Иrэkа oseeanja. T.ako peva : 

»Pehare ove posveeujem 
n'imfama trim·a о da ste mi zdr.aiVo, 
V.i zveZ'de nеЬевkе! 
DokJe god posmatram vas, uve'k 
.astronom cu ьш ... 

1 drugom prШkom: 

1 dalje: 

»Z.W..i se, deOaee, pll"id.j.gnd gosp.od.i 
rЗSUJt.u kosu 
eno јој pada, vee njom pr<lSinu mete ро tlu 
Medu neЬeэkim lkometama о nета ЬаS 
takve kojoj 
talko је duga~ pram, k·ao sto njoj је vlas«, 

»Svetla ukloni, ta sta се mf.! 
Gospod.a prekrasna s:ada •Ьоlје objasjava noc, 
·nadsjadla d sarn Ы dan«. 

Т~ SU ВoSkOV'iCa intimna Г8SfPOloZenja, kao COveka, V'ГlO Cesto IЬila potJpu
n:a lll~ja . onoga S.to је u njegovom 1icnom zitvotu, Ьаr ро fol1mi, treЬalo da 
sJmЬolizuзe !t9USIOva6ka mantijla, lroju је oЬlat.io d nosi'O. 

. DuЬ:rovn.iik ВoВkovitu ni·je •Ьiо samo lkolevtka, nego i njegova prava domo-
\'•Ln.a, ·k~u је voleo ;i Ьranio punim zarom SV'Oig »Slov!inskog« 'l'OICLoljiUiblja. Iзko је 
DuЬro~lk na~o u petnaestoj godini zivota, kada је zapisano da је primljen 
za . :ka~data ~a&og <reda u Rimu i da se u njega polaZu vellke nade po
s~o Је Du~nilk, pos~e ~. SIVega jednom, 1747. godi.ne, ne za.Ьomvi.Wi ga 
nikad :kao. svoзu domovmu. Jugosloveni, poseЬno DuЬrovnilk moraju Ьilti ponoвni 
sto ~ dal1 Evropi Rudera ВOO•kovica jednog od najveC.ih astronoma, ma•tematiea
ra f1ziCa!ra i :fiiloz.af.a XVUI. stoleea. 

. . 2. 1~-о se Nj/UII.nom i Lajhnioom u nautnim i fdiozofsklim metodama d 
~deзama, ali _зе ~ origjnalan na~n stvorio svoju nauku о pr.i'l'OCi'i. То је celovito 
I podroЬno ~'ZlO'Ьio . u . ~ glavnom i Zi:votmom delu Teorija prirodne filozoti;e 
svedena na 1е~а~ 3edtnt zakon sile koje postoje и prirodi, objavljenom I!ЖV.i put, 
na ~tin'!lkom Je71illro, u Beeu 1758. godine, dok је na srps'kohr:va<tskom iziSlo 1974. 
~~me. u Zag;rebu. U naju:loj vez.i sa Boskovieevom teorijom <pr:i.rodne f.ilozofije 
зе 1 nзegova тasprava О zakonu kontinuiteta i njegovim posledicama и odnosи na 

" !•. 

1 
~1 
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Sl. 1. Naslovna strana jedinog kompletnog i zd.anja na nasem jeziku 
dela R. Boskovica, izdanje LIBER, Zagreb, 1971. 

Sl. 2. Ruder Boskovic, gravira. 

9 

najvaznijeg 

osnovne elemente materije i njihove sile, OIЬj:a.vljena prvd put, na latJinБkom jeziku,. 
u Rd:mu 1754. godine, а na s.rpskohrvatskom је i7Ji81a u Вeogradu 1975. godine. · 

U svojoj teor.iji prirodne fllooof.ije, Вos.kovic је do&ao do zalkljuCika. da su 
prin1ami elementd m'Зiterije neprotezne i nedeljive tacke, koje de1uj;u med1;1~Ьno 
prtv'lacno-odiЬojlllom silom ilroja zavisi od ras.toj.anja tacaka. Stalno је, kao dt3ale~
ticki um D.sticao эup1·o1InJast izm.edu pri,rlacne i odЬojne S'ile i na toj oвnovd gradю · 
је svoju 'teori·ju prirodne filozofdje. Svoj zaikon S'ida priik.azao је ~afiOk!i. stpecijal
nom krd~VUD, u nauoi pшm.a;tom lka.o Boskoviceva kriva. ]).ООЭЮ је · do SIVog QSnov
nog otJkriёa, а naime do pos'tojanja, izmenjdw.nja i primenjivanja granice-ko~~
zije - tacke u kojoj silla prelaxi od odЬojllle u IPrdv'lacnu - i granice nekoheztJ~ 
- ta&e u lirojoj silз prel.Э:Zi od prJ·vЩene u ocl'bojnu. Na toj · itd~jd lk.ao osn~noз: 
sledeC.i svoj.e . putakэze, op.Ste i .princiq)ijelne, jedn<J&tavnast i slienost u . !Pl'l~l 
kao .t zakQll 111eprekidn<J&ti, ВoSkovJc zas·mva i ~ја эvоја ~acenja mehan1c
l<'lh, f:i~i&ili i hemijslkli•h svoj&tava materije d objaSIIlja~·:a sv~ ·ро~а~е u mik~vet:u 
koje ;nisu d.ilrektno pmtupacne n.aSim culima. Izvlaeeci ~зе fШ.Oke .. . pa;led1Ce 1% 
svog za.kona sP;a, za'ldj·ucio је : da fi7Acko telo nije nepre~tdnost, .nego p~ekidn.ost; 
da је шaterij.a dinamicka konfigиracija konacnog bro)a 1zvora, tj . ...grediS.ta Эl~" 
me<!u:эфn'iih 'Uitiooaja; da nijedan aгgument ne dO'ka.zuje da је prote.zanje matenзe 
neprE!kidno i da se ne sastoji od nedeljivJh ta~aka. . . . . . .. 

Njutn је napiвao Matematicke principe p~rod~e ftlozof~?e 1 d?~ зе u nэtma 
kvantitativne osnove, matematti&.i ooblicene, 'P'J.'tan)шta teor13Sko f.iz~cke, sa v~
oma dalekoseznim mateomatickim posledicama u ispitivan]'u ~ј.а. ~~с 
је u SIVOjoj Teoriji prirodne filozofije, nadahnut. Nj~tnom, .kvaltt~ttv~ ' 1zgrad1o 
svoju teariju, .ра '{X)laze6i od elksper;imeoota i ~аща k.ao 1 od 'Sdn~&e k?JD
panente u rialk!ljiUOcima, ddlэrzio је do odr~enili .. ~аDЈЗ; о ferюmenama 'P!~
de. U tim oinjenicama tre'Ь:a. I!Jr8Ziti slitn<JIS't а A2'lia·ta9t NJu:tnovioh i ~kOV!iCevdh 
principa ·prirodne f.Пozofi.je. 
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U svojoj nauOi о pr.irodi, :вailkovic је proЬlemu p~tornih Ј. vreme.nsldh 
odredЬi fi?Jiё!Мh poja·va p:I'iLazio, u amovi·, taiko katko im !Pl'lil'!Шi savremena me
haniika i fi?Jilka uqpSte, ра эu zЬog ttoga njegovi stavovi о prostoru i vremenu Ј. 
danas vrlo aktuel·ni. 

Jako se mnoga Вo/llroviceva tumaeenja danras ne mogu prithvatiJti, irpak su 
doba:r deo od njiih ozn·aeavala rp~s u naucnom shvatanj111 pojava na koje su 
se odnosИa d Ы1а su nadahnuca novih ideja u natUoi i filowfiji. Мnо$ s.u .istak
nu·ti nauomci <i :fd:lozofi sledШ Вo/lkovieevu prirodnu Dilowf.izu, .noli'l"'Cito ik:ada је 
Ьila u pltanjи njegova teoгija о шateriji. 

OV'de тoZemo poseЬno ;podvuci da su dva VIOde6a f,iJZWaa;a na.Seg vremena, n.o
belovci Veгner Нај~Ьегg i Ndhs Воr, u vezi sa uticajem i ulogom ВoSkovieerve 
teorije rpl'lirodne filozofije u 'l'!ШVOjnim tokov.ima savremene fiziike dali dosta od
тedene sudove na me<1unмodnom s.impozij·umu u DtrЬrovni!ku 19~8. god<ine, po
sveCenoт dveвt.ogodiSn].ic.i glavnog ВoSkoviCevюg dela Teorija prirodne filozofije. 
Hajzenberg је istallv.ю da :вoo:Irovi.Ceva teorija »Sadrzi mno§tvo ideja koje su tek и 
тodernoj fizici, plЛ.ednjih pedeset godina, do§le и potpunosti do svog izraza i 
koje pokazuju koliko su Ьila ispravna filozofska stanovi§ta kojima se Bolkovic 
rukovodio и svojoj nauci о prirodi .. . «, 1 dalje: »Ako se zeli izraziti modernim 
jezikom glavna Bo§koviceva filozofska teza, onda se valjda moze reCi da је Bol
kovic smatrao da se и zakonu sila koje deluju izme4u elementarnih cestica na
lazi kt;uc za razumevanje strukture materije. Ovakvim pogledom Bolkovic је«, 
zakljuOиje HajozeDIЬeгg, »izvanredno Ьlizak nalim dana§njm gledi§tima«. А Bor 
је, izme<1и art.alog, k.alzao: »Ru4er Bolkovic, cije zivotno delo privlaci sve veeu i 
vecu paZпju и nauenom svetu dana§njice, bio је jedna od najistaknutijih figura 
me4u prirodnim filozofima osamnaestog veka, koji је sa odu§evljenjem razradivao 
osnovne postavke Njutnovske mehanike. и sultini, on ne samo da је napravio 
znacajne cloprinose matematici i astronomiji, vec је nastojao zadivljujucom ima
ginacijom i snagom logike da razvije sistematski prikaz osoblna materije а na os
novu interakcije masenih tacaka kroz centralne sile. и tom smislu Bo§koviceve 
ideje izvrsile su duboki uticaj na rad . sledece generacije fizicara, dovodeCi do 
op§tih mehanistickih stanovi§ta koja su inspirisala Laplasa i, тozda, manje direk
no, cak i Faradeja i Maksvela... Na§e po§tovanje svrsishodnosti Bolkovicevog 
velikog nuenog rada, kao i nadahnuce koje lezi iza njega, povecava se јо§ vi§e 
naSim shvatanjem do koje mere је ono posluzilo da utre put za kasniji razvoj . .• 
Dvestogodi§njica objavljivanja Bo§koviCeve cuvene Theoria Philosophiae Naturalis 
teiko da moze Ьiti obelezena na Ъolji nacin nego internacionalnim kongresom · и 
njegovoj rodnoj zemlji .•• « 

Neki savreme:nd. .iistalшuti fШOa.ri dovode u tesnu ve:zu ВoбckoV'ieevu te()l'liju 
prirodne ffiozolije, odn<JSno njegovu idejiU о .iJ7Jrneni odЬoJne d 1pгivJaene sdle, sa 
odredenim prou.Cavaщjima milk>rosveta. T·aik:p, .ла pllimer, Filip Rinard је 'l.lka2ao 
n.a mogucnOI'Jt da se !izvEбЛJ. .rezultatd и teoriji kvarkova, tj. и tear:ij'i deliea dz ko
jilt se sastoje eleanenltarne cestice, JDtQigU tumaёiti ВoSkovicevom teor'J:jom. Na 
sliOa.n пaCin i nek<i ~ savremeni Dizioo·r<i s1Ше ве Вa§kovicevom teorijom u 
nastojanj.ima da objasne odrel1ene fenomene mikr<JSVeta. 

ВoSk.oviCeva naJUka Q prirodi pokazuje da је :ВOВ1rovic du'bl·nom 1 v.idovi
tclcu senija osetio ISVe one t~ke i prave dileme spQm:aj.no-teorujslkog koa'l'aktera 
koje se poral1aj:u kadoa se Cine pdkt!Saji da se r.azmrse .puteV'i и iablrintи m'blm-o
sveta. Savremena firlJika svojim otkri6ima u podru.Cju rnJk!rosveta stalno potw
dиje i pok.a.zluje kоШ.:о је Eo3ko\>'ie silajcю iвpred svQg v.ren1e'na i kol.ilko је svo~om 
teoгijom prirodne filozofije јоВ uvek aktuelan i neposrEdno pгisиtan u da.naSnjim 
napor!ima Мо ih ljudSkJ. um ulaZe da bl SIO dublje .i svestrani:je •uSЗO ·и s-tгukturu 
mater.ije 1 odganetao tajne koje ona kтije. 

с - . --~ 

3. Sa st.anovd&ta razvitik:a nrauke i f.Иozofije danas, Bo&kovieeva teorija pri
тodne filowfi.je pove'ZJUje nas sa Ajnstajnovirn celO'Iщpndm delom i ~'Эtice nат 
BOO\rov~eevo rne&to na tPUtu koji vodi od Njutna do AnStajna. Tu dola:ze ВoskQ
vicevi pogled.i na prostomo-vremenske odnoвe u svetJи Ajn.Stajnove teorije ['ela
tivnosti, а zatim neke opS.te ideje, nelri prionai:pi Ј. za.koni и fizicfkim teorijama 
~viea i Aji!1Stajlna i neke teardjsko-spa'Мlajne •karaikteri.Stike odn<1mih nj .Lhoviћ 
istraZivanja. 

.1 
i 
1 
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Sl. з. Kriva kojom Boskovic predstavlja svoj zakon sila. Na · apscisu nanose se 
rastojanja, na ordinatu jacf.ne site. 

R~ 1mW!Ii<!'kd, ~kovdt postavlja pita'!lje: ka4ro Inli svoj sud о jedna
kost: dvejiU зtvari izvodimo :.z jed.nOOtosti sa treoom? U lktlbltov.icevom od.govoru 
na ~vo pitanje nalaze se ОЛ'Э. njegova relativiвti.&a . s.hvata~ja ~tara i V'l"eme
na koja otkriveoo ~e!t:avaju. Ajstajnov~ ~va~~a treilat:i/v!nJoStt IPfiOSII:ora. i vre
mena, а od:nose se na kontrakcijи duiine 1 dJ..lataclJи oint:ervala v.remena i7Jmedu 
dva doga11aja u smero kretanja. . · 

Kon.trakcija mel'lila duzine i di.llat:aclja mer!lla vremelilla .111 Aз~tajoovoj teo
riji 'l'elatdrvnostd sledi dz pl"incipa relatiVII1a9ti i ~onstan~ Ьl"lЈШе ~i,an~ 
sve'tlQ9ti u ~IOXD prostoro, pr.f cemu se ne UtZJlffia k!re~e samo ~ v 
kreta/nje u od:nosu na odaiЬrano rtelo тeferencije. U Вo5k?V'16evoj teonjoi promena 
mer.illa dШine !i. .mt.ervala vtl'emena nagtaje, na osrюvu щegove hl!poteze о S'tl'I\Jk-
tи·r.i materije, samim kretanjem. . . . . .с. im i 

Talko se, rrelili Ыs.mo, ocrtaJVa jedillo zaзednd:cko Је7#'10 u ВoSkovi"~· 
Лjn§.tajnov.im g!oЬalnim relativistd&im ~jama pro~. .t vremena. АИ, ()Vde 
· . eophodno odmah .ista.ci da је Ajn5taзn, snagom genaJa i veom·a IOStroumnog 
~~atieara svoje viz.ije pro&rio i produblo, ~а ih је u Specijalnoj i Ор§~ј 
teori1i reLativnoвti doveo do .preciznih ·matemat.ic~h f~aclj_a 5а: dalekoseZnim 

imenama · konk.retnim тezultatima u proueavaщu .mn~ f:i7JJ.Ckiih fe~omena .i 
~-otkri:vanj; nj.ihovih zakon.i~ti, ddk. ~е :во&~~с p1~teZn.o OS::· ~c~zi:~ 
j.im i :uslov:ima !JVI()ga vremena u oh.-vJJnma kir~·tiCI~h l veoma . ro d.ak Вo/lkovic 
-<Saznajillih anaLiza 'Гelativnostl prastorno-vremenskih ~ No, . о . 
te svoje ana1ize nije ~ео dQ nelcih prec.iznih matema~Oklfu f~iJa, pqpull; A]n
§t · sa rnogtiOim efektima u konklretn'im prouc.avanэ~~ma fwokih ferюmena. ~е 
s:~~ mogle nadahnuto delovalt:i na i.эtгa!ivace Aj!nStajnovog 1дiра, allro su шn 
blle neposredno po:zmЭ!I:e. . . 

IS dЬzi.rom :n.a ЬrrzJinu pJ"!!iS'Ьiranja svetlosti, и vez~. ~ doЬro poznatim eksrpe-
rimentom Мajlke1sona i Morlija, stu'dijom jednog ВoSkovdtevog predloga о .odтe
d' jiU ·Ьrzine pra;tirenj а svetlosti u ['azndm sredinama, d<JSlo se do z~зuOk~, 
~v~ovi6ev~ QPi·ti Ьш- kao .predlog j€6U najt>ta'l'ij.i и ni:Lи k~ji је zav.rSю Мaз
kelson-МorlijeVIim oin'tom. Osim toga, da nijedan prikaz .istoЩjзkog razviJtka ПО: 
vih ideja 0 prostJOl'\1 i vremerш б. nj!Lhove empi['~Cke osnove ne6e moei pгeCutati 
ВclkoVIiCevO ime. . 

Вc:JМtovdc sa svojiOXD teoriijom jediLnstvenog zaik:ona эЬl·а i AjпSta.~? sa . s~ 
·om teorijom jedinstvenog f!ilzi&к>g !P()lja teZШ su da stvore op§te tearl'Je koje . Ы 
~l't!Xale praktiene i rtoorijske mogи~ :z:a otkrivanje ou~e ~ skr<Мte ~d!.ne 
f' 'О!Шl fenomena u totne se s.astoJi щ1hova osnovna 'ZЭ.,Jedna.Cka karakt;erisbl4ta 
~Zl istramrvaea i . teoret.ica:ra fiz:Oki<h fenomena i ka-o miвlilaca '\ЮPStE:- koj~ tra-
:fu za op5tim zakon'ima prirode. Ideja fiz.i&<:»g rpolja i ideja l!e~enzюnal
~og prostor-vremena, dve velike. i osnovne id~je_ и AjnA'ta?OOVO] teori~J 1'~~: 
noOiSti, mog\1 se genetiёkd povezati sa odgovaraзu6im osnovru·m Jdeja:ma и 
1J!ieevoj teoriji pr.irodne filozafije. 
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Plrincilp rela.W.'V'IlOS'Ьii u ВoAkov.i-ёevim i Aj•n!tajnovJm t:mp.njima za zakoni
wstima pгirodn.ih fenomena ~ma .:rang un.iverzalnog p'Гincipa !Pl'i~. On је jed
no od osnovnih iвhodiSta u ti.m rt1ragЭII1jima. Коd Ajn~tajna је doblo obllik temelj
nog i ,preciamog f.irz.i0ko-matemati6kog :posiulэta sa SV'im po&].ediooma 1\Ј i~adnji 
i pr1imeni Specija1ne d O~te teardJje relativ;noшti, ~ је lkod BOOloovica, ·U <JkvШru 
iЉ·ih intuit.ivnih relativ.iomiёkih r~matranja kretanja, оэtао u lformi we in'Ьuit.iv
nog nauenosaznajaюg i :Юozofэkog pootu!la!Ja, Ьеz matemalti.Cko-fizicke eflilkasnosti 
i o~t.a>oti u Ajn&tajnovom smislu, аН sз nea>pormm dobljanj:ima predstava una
pred odnosndh modeгnih relativ.isti&ih ide]'a ikoje se na'Laze 'kod Poen.k.alrea i za-
tim kod Ajn§tajiilЭ.. · · 

ВOOkoviceva i ·Ajnstajnova uverenost u haтmoniju зvemira; u sv~ po
\'ezanost pojava u рг1rосН ii u odЬjekt.iovnu zakoni>t.a>t lf.e povemn<J&ti; ima1a је k'З
rakter o.p&te niЗIUcrwg d:li saznajnog principa, i kao takva se na odredeni naCin 
odrazila u nj.ihovim traganjima za op5ti.m zakonim.a p;ri.rode i u njiohov.iш .k.on
s~rukcijama odn.QS111ih teorija. 

~ovic је, uz n.aglaSE"..li kriti.Cki protivэta<V pгi'\'idsu Culine spoznaje, ~-sti
cao da је svojtu teoriju о struktu!ri .materije ,jzgгad!io гazmiSljanjem , upozn.avзju6i 
istowemeno da је Щје iznйslio · >+Рс> volji kao kakvu hjpotez'\l«. On је tkoo.ciJzno i 
j:a.sno PQPUt moda-nih .metodologa i logi~ iz'loZЮ zadatak liindukcije, kao em
pir.ijske .istr.aZi.vaCike .metode u .pr.irodniш nauk.amэ. d n.aveo u tom smisLu ·Ьrojne 
primere koj.i potvrduj;u odn<SJ.o opravdavaj•u njeg,ov Prindip kontlnuiteta. Zato 
odЬija svaku pomi5ao da је ·njegova teoгija о stl"\lk'tJuJгi materije nelka >+ipi."'iiz;volj
na hipote2Ja«, jer da је potvrderua il)OZiЬivn.irn dokazima i ·da sledi ,.nu?Jn.im d 
spantandm · 5pletom zaklj·ucaka« i.z najjednootavndjii'h princiipa prirode, provereni•h 
p.rimerima ш !Skustva. · · 

51ieno је i Ajn5tajn isticao da za.klj.ucci iz njegove Tearije reta.'tivnosti ne 
nas'taj.u · iz · ~oljloo usvojenih h.ipoteza, nego liz op.iitdh principa, kao osnov.nih 
rezuJJta.ta liskust<Va., ~leei pri tоше n·a pr:incilp тelatiVIla'i'Ьi d. prmcijp konstзn.tnoшtn 
brzitne prosti.:ranja svetlosti u •praznom proэtoru. Ono Sto kaтaktteriSe 'I'eol'iju .:reia
tivnosti . to је, da u fizici, podvlacio је Ajnstajn »nета pojma cija Ы primena а 
priori Ьila nиZna i opravdana« i da pojam :oosvaja svoje . pravo . na postojanje sa
mo ·na osn<JVIU svoje jasne i jedi:nstvene veze sa ·pojavama, 'РЗ .prema t.ome i 
fizi&.im ogledlima«. Као svoj .teornjsloo-sa.znaj·ni \Stav, AjлStajn је :isticao da жuve
renost u !poStojanje щюlјаЭnјеg sveta, ~V:isno od subjellct.a koji gS. sPozn,aje, 
lezi u amovama celokupne nau:ke о prirodi.« 1 da »>infoгma.cije ·steeen.e u tom sve
tu .preko 6uwh opaianja m<Xiemo pnhvatiti samo putem ralZJlniSljanja«, uvek 
»spreпmi da zameni.шo steeene 1predstave . . . da ;Ьismo Oinjenice opa.Zanja oЬraz
loЪНi na 1~/Эki najsawienij-i natin«. 

AjmStaj·n је na novim osriovama iцtradio adekvatnija shv·atanja о prostor
n~v.remensldm odnosima, sa dalekoseZnim :p.o$ledicama za nauena d fill()(lJOfs'ka 
tw'nЭ.cenja 1llizi&ih fenomena ,prirode d za izvlacenja pr!Зkticnlih re2Jilltata liiZ ti.Ь 
twliarenja. On ]е na ltaj n-a& nadvladaJO prdivid cu1ni!h opa7Janj-a r Jnerciju sto
ljecima Ukoгenjeniih shvatanja. Smelo i · revolucionaгnt>, snagom · genija, dzgradio 
је . 'I).Ova shvatanja о pra;torrio-vremensk;im odnmima, k.ao odгedbama. u !istlrabl
'.'anjima za.kon.iltювti tizi&'i.h fenomena. ВOOkovlc је :isticao neophodnost lk!rdtic'kog 
proveravanja OOI.nti.h podatak.a. i neqphodnost :гazluci'Vanja priv.idnog od stvarnog. 
O~trinom svoga uana i smeloseu svoga duha nadvladao је prilvid Ou:lndh opa!anja 
i ukorenjenlih shvatanja о neprekidnoj iprdte.Шloвt.iJ mateiije, da •Ьi ~ntuioijom ve
l:ilrog uma ~ SVIOju Ьeariju о diskre'tпюj strukturi mз.terije i tako u&ao u 
proЬleme miklra;.veta, koje tek savremena f.iziJka paStepeno, jasno d potaniko re
!av:a na amovu v.rllo supti:lnih i prec.iznilh eksperimen.ata u jedd:nstv.u ва · njima 
odgovaraj.uciш tеаг.iјаша, osloЬodemh шщu.Се varke datoэti neposrediniih opa.Za
nja. В.Wkov.iёeva 'l;eorj,ja о stJ.-ukturi materije spad-a u ,..najve6i mjumf nad otlll.~ 
та, lkojd је do sa.da na Zemlji !poSti.gnJUt«, kaZe veliki nemaC;k;i . ~lozof Fridrih 
Nite. То se isto sada, ald u ја§ veeoj mer:i., moze ka:zatti ~з . AjnМaj·novu teordju 
l'elativna>ti. U tome se ogleda znaёajna srodn()&t izrnedu :вomrovi6evog vebl•kog i 
Ajnstajnovog gorostasnog uma. 

· В<:xМOOvli.c d AjШtajn, sV'alk.i na SV>oj nacm, podvla.Ce neaphodnost slagз.nja 
teor-ije sa islro&tvom i neophodlюэt •hipot~ko-·dedukti.vne d empirijвlko-iind:u!mvne 
osnove svake tecmije. Oni. su Zele1i jednallro da prOO.ubljuju pгmcilp i ispli.wju poje
dinosti u proueavanj•1ma f.izickЊ fnomena, jr su .smatrald. da im .analiza prdnci-

·1 
1 

;1 

·1 
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ра sluЮ da !l"azvdju :рооеЬnа ist.:ramvanja, i oЬratno, da poseiЬna 1strazivanja mogu 
samo da ;proЬude i potv:rde, od:nosno da ih pap1·ave illi od•bace. I u tome se, bar 
gloЬaJino, odra.Zava epistemoJ.,oSka slienost nj·iihovih zamisH d. pr'istupa u proueawa-

nju fizi&ih fenomena. . · ·· k · · 
Uopбte uzev m&emo zakljucit.i da 'l'azV'ltak sa.wemene fiZilke · ао 1 a.-azvL-

tak njene йlozof.ij~ pdkazuju da :JЗ:OOkoY~e<Va tem:ij.a prilrodne fil~·Чe asvetljava 
put kojoi vodi od Njutnove dinamt~k~ Sli~teze . un1v~uana ~ AJnSta')nove teorije 
relЗitivnoSI!L d do Aj.~<tajnov.i'h pok·wa]з dtnamtcke smteze mikr'юlsveta teori•jom je-
ctinstven.og fizJi:Cikog polja. 

(Pr.imljeno decernЬгa 1986.) 

RUE>ER •BoSKOVIC IN SCIENCE AND РШЏЈSОРНУ ТОDАУ 

о . the occasian of the 200 уеаЈГS from the dea.th of Ruder ~kovic а short pre
se~tion of his Ше ;a,nd war!k is given. His poe'tlry Э100 ~ work ~ :the. natu
rэд phlilaюphy is enlightened. А particular ai\Jtention is ·pai.d. to rel~!Vllty il'Il the 
theory of В<Skovic аоо а compaorison w-i~h the t~eory of Emstein 1s done. The 
a uthor ooncludes : 1ftle oontem.por.ary phys1cs a.nd. 1'tв de<V~QPn:;tent show ~~t t~ 
path :f!rorn :the iiJihysics of Newt.on to the phys1cs of Ешзtеm was enti.g ten 

Ьу 1Jhe theory of tье· naturэд phi.Lo6ophy of. ~vic, aD.so. 

UDC 523.4 

PLANETOLOGIJA: IPAK SE KRECE 

Vladan Celebonovic 

Institut za fi.ziku, Вeograd 

Dosta godina је :pt"'OS<lo od vremena k.ada 'su ruЬr.ike astro;t~h ~b~
cija pu:ndle vesti 0 !l.ansiranjlima novi·h ikosmiclcih sondi namen]~ iliStraZ.ivaщl
ma ;pojedinili Clanova suncevog sistema. Мoglo Ьi . se, . zato, ~va'ti da p~et.o-
1 gi · danaS.njd.ce tiiPi naj1·azliMt.ije nedostatke: nOVlh mformacl]a .mogu6n~. pro
~er?:' teoi'ija interesovanjз u nau.Cnim k.IugoV'i.ma. Medutl:m, ·prav:a sititlaoi]a ]е u
prav.o ~ - cilj ovog ll'ada upravo i jeSte da oLtaoolma priВGШe rn:akar ma
li deo sveg-a 0 noga sto se u savтemenoj n:auci о p~etama de!ava.. ~~1 t' (Р 1ais 

Od 4 do 7. :novem!Ьra 1986. od:rZan Је u PЗII"l~ u Kongi."E5llOJ -а 1 .а 
des Congres) 18. godi.Snj.i sasta:nak Odseka Zo<i pla.netarne nauke (DPS) AmerlicЯro~ 
a~t.:ronomskog ciruStva (AAS). Sastanci DPS 1 AAS do sada. ~· 'РО .pravi~u, odr 
z;,vani na terntoriji SAD. Od ovog odЬicaja se odstщ:>ilo da h!- se, ро ree1ma or
ganizatora amra.:rИa јаса эaradnja istrazLvaca iz SAD i osta:liћ ~ona sveta . (u 
prV'OID oredu Evrope). Ideja se .pokazala ~p<>tpuno opravda.nom, .po§oto 3/Uitar:i ve6ine 
od эkoro 350 ipodnetiiih saopЗtenja ridsu blli irz SAD. 

· Dan pre poeetk.a gLa.V!IliOg dela s'k\.ч)a odrZana su 4 .mЭJnja, jednodnevna sa-
stan!k:a (kolokvijum.a), namenjen.a .manjdш grupama zadnteresovanih nau~·nika. 
'Т'ете ovilh koldkvlijrumз blle su: 

- LaЬoratorij&ka merenja za pla.netarne nauke; 
- МесћlюЬnа ;pi01I11111ЗCenja Plutona 6. H'ilrona, 
- Вuduci 'in:tracrvend svemiТ'SkJ. teleSkop (~v. SIRTF) .i 
- StrukJtnlra ob1aka na Jupiteru. 
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Nra k<>Lak'Wjumu о lahoratorijslkri.m п1erenjima odrZa.oo је 11 rpredavanj·a ро 
po2Jivu, i pr.ilkazano 56 pasteгskih izlaganja. Predavanja оро poz.ivu :blla su poove
cena fotohemij.Skim rproceSima u a ·tmosferam·a planeta, lal:юratar'ijskoj эpelktro
skQpi,ji i tizic.i i ћemij!i :leda i zгna. Slщp је otvoruo Sid·ni· l.Jic (S. iLea<:h) s.a Op
serv<lrtorije u Medonu (OЬservatoire de Meudon). Njegovo pгedavanje ·bllo је po
sveeeno Ukiazi.vanju ·na teSkoee sa lkojlima. se suoeavaju istra!ivaOi planetniih a't
m<JSfer.a. One ви i:zalzv.ane ·nedovoljnd.m pazпa.vanjem mnog.iJh detalja vezan!ih za 
Iг'Ьoratorlijska :istгaZivanja interaikcija zraOOпja, gasova i l!vrstih .povd.i.na. Na 
pri.mer, danas је te~ko rpгedvideti lre7lultat delovanja gasov.a 'Ш artmosfere p1anete 
na njen ,powSinski sloj. R.azlog је u tome sto metodi za odredlivanje procentnog 
sastava a1Imosfem :nisu dovoljno taCn!i, а takode se ne zn-aju n.i na6inl odv.ijanja 
mnogih reaJkcija i.zazva!I'I.ilh svte1fto!i6u u 8/ЬrndSferama planeta. 

Вurn.e reaikcije, i dblдje pitanja tpl"i.sutrrih, d.zvazvao је .rad Н. Krotcra (Н. 
\V. Kroto) sa U1111iiverzЬteta u Sasekэu (UnitVeМity of &Jssex). ~n f<mmilra
nju lanaea ugljen.ilkavtih atoma u gasn.im ·;mJ.otaCiшa <:l~<o zvгzdta. U radu su ispi
t.ivane osdblne gщра ugljenikovih atoma (•tzv. •kLaэtera) koje ·nastaju IPli :i&paJГa
vanju i nukleaoiji ugljenika. u .tvrdeno је da se fo.rrniraju t11l vrste Iana<:a uglje
nikov-i.h atoma, od kojtih ne!ke i.maju Cak 40-100 clanova, а 1Р0 obLilk;u podise6ajtU 
na moderne aтbl·tektoii5ke tV'orev.ine. Veoma је iJnteresantna podudai".!110SSt da oЬlici 
ovih 1anaca li6e na dЬldlke koje је Lean.airdo da v.iJnci u svoje ddЬa :predovideo 
kao najstablln.ije u pri!rodi.. Najbl6e se doЬi·jaju lanc.i od ро 60 clanova, а de
talji щр-э.Zеm u njdihovim эpektrima. podseCaju n.a speoktlre nekih dinifracrvenШl 'iz
VOI"Э. u Galaksiji. 

U toku glavnoog dela sas-tank!a odriano је 39 .tema't&kih i 8 ,plen.ar.ruih sasta
naka. SaQJ)Steno је Skoro 350 r.зdova, ciji 'SU rez;med obj.avljeni kao SPeCijalm.a 
svesk.a Oзsopisa ВUll.etin of the American Astronomical Soctety. Nemoguce је, 
maktaт i povr&n.o, p.rik.azati тezнlta.te ovaliю velikog Ьгоја autor.a. Umeslto otoga, u 
нastavl!ш Сето о radu ko~esa .g.ovoriti ро danima, osv.rC.u6i se pri 1юmе na naj
zan•imlj,ivije mdove. 

PГV~Qg dana govOI'Iilo se о planeoti Urnnu, sa;tetitima. Jupitera, ISalturaш ·i 
Urana, k.ao .i о Satturnovom prstenu. SaopЭten је vel'ik.i Ьrt>j :n<nllith rezultata, do
Ьijenih uglavnom poeetkom g.odine, pli prolшku ,. VojadZera 2«. Na pmmer, pe
tiod rotacije Urana :koji је sa Zemlje te.S>ko merljlv, dziliO&i 171h.25. Odnos koncen
traoija heLijruma i V'odon.blt.a jcz.no&i 0.12, а t~mperatura gomjih slojeva ·atmosfe:re 
oko 64--65 К, al.i za'VIisi. ad »Uil'anogra:fske« silrine mesta merenj.a. OV'a zaviвnost 
nета isti oblik n·a .razИmtim nivoima (•polmaj<i u atmosferama veldkih planeta 
def.iniSu se u ska•lti pг.itisa:ka а ne u odnosu na nek.u cvтstu pominu). Smatra se 
da ove razbl!ke poticu od diferencijalnog zagrevanja atmasfeгe suncevirn zтaai
ma. Tatno эu d2merene vrednosti ekva:torskog (RE = 25539 ± 5) km i pol.arnog 
(RP = 24970 ± 20) lkm preenika U.rana. ·Da.to је :i оргvо objaSпjenje »'tinjanja« 
- slaJЬog sjaja lkoй је ... Vojadzer« zatpazio ла celom d·isku plaJnete. Smatra se da 
ovu .pojoavu iUWlivaj.u sud.a!'.i elekrtrondкe komponente kosm'ickog zraik:a sa rnole
kulilma ,ioz atmosfere !Planete. Hemij.ski posmatr.ano, na Ull'anu ima 15.5% heНju
ma, а takode su ~a.paiellli HtO, NH.SH, Њ, СtЊ . .. Mogute је da pol>'t.Qji .i kan
de:wvani metan. lzmeren је i dipo1ni m.agne!mti nюmertJt Ull'an.a (drmOSi. 0.23 R::, 
Garusa) utvrden је pomeraj centra magnetrюg dirpoola u odnoou па centar planete, 
а takode је IW!meren .i ugao dz.medu mЗJgnetne Q<;e i ose t'otac'ije. 

U vezi sa sateЊtima, mnog.o se govor.iio о fizi&im .i hemijskilm osoЬinama 
sumpora, njegoV'i!h rastvora i jedilnjenj:ima, cije је .pr.isustvo ulмrdeno na J·upite
rov.i.m Staltelli;blma. Pdkazano је da. na Galilejev.im .s.ateloitima nета ЭloЬodn~ эum
pora, Ta2Xaden је metod 7.а odтeбivanje hem.!ijs:kog s.astatVa aDI8Jlш.om refleksian·ih 
spektaira, а Ьi'lo је !l'eOi 1 о wnutr:aSnjoj stroikturi ne'kiih satelrita (Mimas, GaJnlimed). 
Pr.i.kazan.i зи novi reroltati о raэpodeli cestica ро veliC:inama u SaЬurnovom p:rs
tenu {naj.veee вu u tzv. В :prsre.nu, r = 15 m), odoredena. је vel.i.Cima eestica u ,.,mr
ljama« na rprstenovima (r = 0.12 ± 0.01 rn), v.r.Sena su •poredenj.a sa numerdclcim 
simU!lacijama. 

Dr!Ugog dana orada sednice osu Ьile paweeene pJ.anetamim tpl'S'tenovtima, ve
Шdm .planetama, Merlkuru i Mesecu., kao .i sa;tetittLlna U.rana i JUiplitera. 

G. T.ajiler ·(G. Тyler) је u 8V'Om uvodnom predвlvanju ·pok·azao da se о Ura
novim pгstenovima zoo vеоша mnogo, .al.i da jos nedoэtaju odgovorl na nek.a 
fundamen'ЬэЉna ;pd;Uinja. Na primer, ~vaeima nije j.asno koje siJe odriavaj.u ne-
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00 rstenova veoma uSko:im, а takode ndje pomдlto Sta spr~ava ~t~~e 
k~ · ~ , tenova. Sdm.a neki•h tp.1'5tenova је ~cija .po!JOZa~a, а n~. medu IlJl
el!lp~laju ~.astiC:no razldcit.e opt.icke oso~e. A~lZa o~ulta~i]a »VO].a~erЭ: .. prs
~ QV!ima Uira·na ~uje da najveei bro] cest1c.a u :n]1ma mta ~k? wzmedu 

1е~ 4 cm. Veir (А. L. Weilr) i sa.radlnici su pokazali. da u . attmosferз. JщJiter~, za-
•dono 00 crvene pege, jpQ9toji :per.iodiCniOist v~ .atbec;la rplane:t;e. sa Р~ 

ruiJine oko 50000 km. Govor'i!O re i о .rpola1ГI10] magl1 ko]a rposto]l .u gorn]O] at: 
mosferi Jupitem, ti koja је tako gusta 1. dеЬе~ da oot'\W~ ansorbщe neke s~ 
tra'lne l!inije molekula vodonika iz 'thiЬljlh slo]eva. NASA 1 JPL. (~et PiropUls1~ 
LaЬaratory - nauena instituoija d.z које se vcli ~~~tгdla ko:ШU~ Ietova, pn
maju .podaci, rarlV'ija teorija, pr1prema}u. ~uc.e ml&Je .. . ) . ~]u ~u 1~ da.taka 0 planetarnom sistenщ kao celini, k?~a Се ~~ati ope_ra.titVDa. v ~ 
Andre вrailk (А. Brahic) i saradnic.i predlooЉ su teot'l]Sko dЬ]a5njenJe za c\id 

t . 8;~tem }-·•--·- (а NE prэtenova) oko N~. Ono se zasnt.va na re"'I-
nova 1 .., ·UA>Vv.., • 'h ""''·'ta 

U k:r_,.an;,;..,..~ cestioa oko N eptшm. i nek1·h njegoV'l sa""'~l • 
nanca'ffia "'" "... • .,.. . .__ · а1 drva тад.а 

Na sesiji t><J5Vecenoj veli:kim planetama dosta ~n!IOJ.~ ви ~ а . ~..t.n.. 
110sveёena met.al!nom vociOn.iik·U. Pdk.a.zano је da J\Ч)lter 'l!P~ Dl]e najveC,i 1:"-""~
ieёi supe1'1lJI'OVodn.ilk (V. CeleЬonovic), а ta!kode је ustanovl~eiЮ (М. Мarley, W; 
Hubbgrd) da teari·jsk.i model'i pгecenjuju "te;m~Perature v.':'ldldh ?1ane~. SaO'I)Rt~ 
su (Т. v. Johnson, Ј. Veverka) novi poda~~ о dimenzt]ama . 1 m~1 Uj ra~ i 
,::;attelita 5to om~Cillje stvaтanje modeЪa щilhove uш.rtгa.Snjost~ •. а . о . е; 
~ meh~ni7Jmima za.grevanja saJtelita (S. Ј. Pea:le) d vezama pnVldnog S]a]a Nep-
tuna i alktivnosti• S\Шl'Ca (D. Т. 'Dhoi115'Cm, G . W. Lockwood). . . 

PoseЬno in·teresantna oplenarn~ sedniC:.Э.. bila• је posveCen.a . ·budu6i~ sve:::: 
c;k!'m ·misi·jama UIZ <PГisustvo 'J)raikttOn.o svih delegata. uvodna t'Llag~з.a. su 
:;~ :loi uretstarwtidi najvamijih svetэkih organiiZac.ija koje se Ьa.:r,e.d lan~~anJJem lkosi 
" · · " · .-.xte ZalJ' enie zЬog oЬsustva rorewнavn·v"'a арапа 
miбkd·l-1 Ietilioa. 17Jl'Э.L.eno Је IU""' • • . ~- њ· . L А1 .(L Allen) direk-
" .. ~ТI~.zaciie Intet'kos.moв. Na rpodi]umu su se na az \ · · е~ · ' h) zя 
to1' .TPL· D'f. в~ (Ј. Вr.iof;(~). zoamenilk dilгektora NASA: 1 .. Rt~.i (1 .. Reva ··~ ~ 
m.~Тiii1< dirrek'i-or.я CNES (F·rancuski nacional·ni cen·tal!" za . istr.az1van1.~ ~Piffi.J:) • 
r.. Ha.qkel Ю. Нa1Ske11). nredstavntil< F1';A ·(~ka s~~a. a~Qll.Э.~ · D. o
ri~ Ш. Мcmrison), rpredstalvnilk SSEC (Э:ПЈ.еГ!Сki kQffillte't m ~]а u S'Ve-

m;~1m na.ukoa.ma). 
Qmovn1 utisalk pasle njihUV'ih izJ.aganja Ьiо је da 6е se u naredln:im d~e

ntijama sve veёi 1Ьоој svem;i.rslkoih misija izvoditi u sti1u *Voj:ad.Zel1a« .- Фrа~а~ 
N> 5 10 1 v.iSe godina pri eemu се u toku svalke misije moCi da se 1$pita ve~t 
broi 'neЬeskith tela. Poced toga pla.nira se ujedinjenje narp_ora u ~anirwvanJU 
mtSij.a - rpoveeaee se Ьrој letov.a koje oгgandzuje uo nekoliiko tagen<щa .~ rsa:rad
Т".Н, а najav!ituje se d sklapanje noVIO~ .~га -~? ~ SS9R о sar.aJdnJ1 .u kos
monautici. Oblekti iS'traZivanja ·Ьi6е Ьli.Sk.i asteroid1 ·1 kome:-e (dopremaщe. uw
,·.я.ka). М.att1S, Sa.1nmt, а.'tпnоэfРГе ТdJtaina i veldik:ilh ·t>l.aneta. Vlli!iCe se .. ~Р.. istlr1-
~tvanja vezana za pla!l'l.et'U Zem1 ;1\L 'kao ; za ne-tpl~~t?rnu ~~· Na lt>T· -
n1er. ESA ; NAJSA planirai<u misijн SIRTF - svem1Jl'SК1 tele~u za 11nfiraa:'en<? 
7~.::~.1\enie. hladen toonim hPliiuпюm. pre&lblш oe.'1e?~la 85 ст .. ·lonmтwnent. }~" 'IIIJlatl 
vi.clno · pol:je od n:ajma:nje 7 ug'lovmh minu:ta, staJOOI!itroV:ai111U вJ;i1w оо na О .15, vre
me zivota 5-10 godina, i Ьiсе osetljiv u o~?Iasti t~~nih dufina. od .1.8 do 70? ILffi· 
Miosij.a CAISISINI, predvidenэ. za 1995., imace za. ml] &USret sэ: ]ednim .asteroidom, 
.Ј 'te · 1ietalljno istra.Zivanje Saturnavog :!Мtema- Pomenlimo dlat se .ne zane
m~:Щ~i ilrezultati mvdenih mtisija .. Na primer •. ~et\k~ 1987., :pO]'avitCe ~ 
11 izdanjн JPL к.attalog sa svim uodacыna о asteroidima ko]e је poвma.'trao sateћt 
IRAS, C.ija је misdja poeela. i zavmдa se 1983. . . . 

Pos.lednja dva d·an.a •Ыlа su pasvecena kometama, aвteroidima, Marsu, ~
tanu. P1u1xmu ;i, ,postanku swnce\тog siStema. U vezi sa kolrnetвma, saop8ten Је 
manjoi deo ll."e7JUltaJta doЬijenih rprd. ned-aV1!1011l rpro1;arzu Ha1ejeve kol_nete. Nj.iliov 
najveC.i deo :pгblш:zan је na velikom na.uenom skurpu odrZan.om u Нa]dei.JЬergu ne-
delju dan.a pre Paгiskog sastan:k.a. . . 

lipaik, Ьilo је i .intereэantnilh rezu~tata. lm~van ~tisak . ~а rp:nsutne osta
vi.o је ftlm snimljen u poslednjim tren·ucima ~·b},Ш,a~WDJ~. I~til1ce GЮТТО ko
meti Ustanovljeno је (W. F. Hшfuner i sмadn'LC.l) da heffi'lJSk.im ~~vom &_tome
te d~mraju ЊО, С02, с:љ, Nz, СО, ЊС<?, ikao i da d,imen7JiJ~ JezgJra ~ 
14.9 х 8.2 km (u :ravni· slike). N.a jezgru se Jasno uoea:vaju 'k:ra'ller.1 а те~еnа зе • 

1 .. 
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duema dko perioda rotacije jezgra; utlvrdeno је da on dznari 53h ssm ± 2m. Me
renja :firaiюuslro-soe'ISkog tima sa letilice VEG А pokazala su da 1;eщpera.tura 
jezgra ioznosi 420 ± 60 К (Ј. М. La.mal'l'e V. 1. Moroz). Ponovo је odrel1ena masa 
Urt.ovog oblalka. (iz kiretenja НаЈ.ејеvе lkoшete) i pdka!Za.tlo је da ana :iZOO&i Qlko 
275 mава. Zemlje (Р. Weissman). 

U delu pa.we6enom asteroidima, rnnogQ se govol'lilo о :njihov:im :."'ldarima. 
Bilo је rado.va posvetenliih simulaciji ~а sudЗ!l"a na sistem CEstioa lkoji roti
raju oko centralnoag Фе1а. Ispiltivana је evolucija ooЬita. porod.ica asteroida u 
dr:ugim vremenskih dntervalima. (grupa autora iz P.iile, Tor.ina i Z. Кne.zevic sa 
Astronomвke Qpser.vat.orije u Вeogradu). Prilk<Шani su novi pood.aOi о d:imenzija
ma asteroida, dobljenJi ana1i.zama radarsokog elha rpamo6u veLШrog :radio teleskopa 
u Aтes.liЬu u Portoriiw. 

Govotillo ose о a:nalizarna pr.a!njavih oluja na Мa:rsu poLarimetrijsk.im me
tюdama (А. iDolld)us), i'Z ~ su izvederl!i podaci о veli:Oini 009tica pr.aS.ine (mikro
metrd). 17N.I"Sena su porel1enja na~na f<Jllmixa:nja pojedinШ geol<1Sk.ih strulktura 
na Zemljd I Мaimu, i o1Jk:rivene zapanjuj.u6e sliOrюsti. 

Ispitiva:ne вu rezonance u pre-вo!.a.moj maglini, i ,poimzano је da. njihOV!a 
pojava pogoduje fomJi:r.anju veeih tela, koja S\1 kasnioje mogla da poS!ure kao 
"'""JJ!Jkleusi .. za formi'I"anje planete (S-V/eidenscbllling, D. Davds). Primenom meto
da :mпneriiCke dntegraЩje pokazano је da је Suncev si5tem . st.aJЬilan u vremenskim 
lntertvalima reda 10s godina (А. M!ilani i А. Noblli). Odrel1end su :novJ. iparametri 
Sis'terna .R!uton-Raron (D. Ј. Тhdlen i sa'l:"adndlci). Radilus Plutona Ш:nовi 1146 km, 
а Harona svega 640 kim. Pdrozano је (А. R. Нi1deЬrend) da је Sistem Plutan-Нa
ron mogao nastati kao :rezultat udarra. nekog ve6eg tela. u .proto-Pluton. 

Pasllednja sedni.ca >blJia је IJ)QSVeCena 1rometama. Najvi.Se se govorrilo о lko
metalщa P/Нailley 1 IP!Gdaooblni-Zin:ne'I". Odret1ena је zavisndslt !i:n.'terшJi'tE!ta niza 
spekt'I"aln~h l:in.ija od heliocentri/5ne daljine, а takol1e је · ilzJmerena i 'tn7Ji:ne ispa
ravanja lromete (Ј. L. КоМ d dr.). >U komi Halejeve komete .zapa!eno је :nepre
kidino st:varanje, si-renje i nestajan•je prsten<Na neutr-a'!nog gasa. Втzi·оо Љ'еnја 
iznosi oko 700 m/s. Pojava. је za sada bez obja5enjenj·a (R. SohuJz i d:r.). 

Pored plena.m.:illl ~ tematskili sastan00\:'8, od.r7Javani su adrili!l'l!istraii:vni sas
tancl DPS, k.ao i sa.sta:nci redakcije caэapdsa ICARUS (jedan od 2-3 najiЬolja 
sve!Бka ОаsсџiЗа za ;pLtanja Sun<!evog sistema). Pomen.imo da эu mnogi .ra.dovi, za 
koje n.ije bi'lo mesta na noтmalnim sesija.ma, •PI"i'kazaпi kao >pOIS'Ьe!ri, 

~ti u:Ьisa.k kojj је ·paroski skup шtaNio na p:r.istrtne blo је da se astrofi
zi:ka SUI1Cevog sistema i .daJlje 1mzo 1'82vdja. Perl.Od <!estJih lansiranja svemirsk·ih 
letilica је, sasv.irn si.gurno, :pr<JSao. Za dese'ta!k godina (m<>Zda d manje) treЬa c..Ce
kivati novu serliju lansiranja. misija planirnmh u duhu ildeje ~ve1i.lrog kiгuga« 
oЬi.1aSk.a <i ~va.nja. :§to veeeg 1broja oЬjekata. U meduvremenu, зШ!е se utisak 
da је :iвtra:?Jirvanje Suneevog sistema postalo mnogo Wle laiOOratarijSka 'i. teo:rijgЮa 
disclipl!Ш!.a nego rnndje. МniOStvo zakljuc.aka (npr. uzr.ooi tamndh •Ьоја nelkih sa:te~ 
lita) donosi se da:nas u l.aЬoraf.or.ljama, sto omogueava 1\.ikljucivanje na prvj pog
led ~neastNmюma .. u ovu oЬlast nauke. Neka takva. istraZlvanja vrse se. i u na
Soj zeшljd. 

. PLANEТOLOGY : 'STILL MOVING АНЕАD 

This rrev'iew descrdiЬes some of the 'I'esults presented a't the Annual meetitЩ 
of the Di'liislon о! iplanetмy science of the AAS, held in Pa.ris, November 4-7, 
1986. 
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UDC 523..31(001) 

О OBLIKU, VELICINI 1 PREMERAVANJU ZEMLJE 

1 Stanimir Fempl 1 

Ast'I"'Olomsko dгuStvo »Ruder БOs.kov.}c« 

21. јиnа 1986. и Beogradи је иmro dr Stanimir Fempl, 
profesor Univerziteta и penziji. Roc:fen је 1903. g. и Zemиnи. 
Bio је profesor gimnazija и Pancevи i Zemиnи, а zatim 
na Visoj pedagoskoj skoli i Elektrotehnickom fakиltetи и 
Beogradи. Bavio se proЬlemima vezanim za teorije elip
ticnih integrala, i fиnkcija, ne'analitickih fиnkcija varija-
cionog racиna i geometrije. • 

Dориnјијисi Milankoviceva istrazivanja и oЪlasti teo
rije ledenih doba, Fempl је odredio osиncavanje Zemlje 
и. na:ednih 100.000 godina. Objavio је vi§e naиenih, strиc
щh 1 popиlarnih radova iz astronomije. Bio је clan na§eg 
Drиstva i pre i posle rata, sve do smrti. Ovim povodom 
objavljиjemo clanak k?ji је profesor Fempl napisao za 
Citaoce V ASIONE. 

Redakcija 

Astr<m~mi, fir&ica'I1i, •Ьiolo:zJi. li dr>ugj naucniai koris.te duZI!nske mere koje 
V~·iraju od ]ednog desetmilijarditog dela milimetra (1 Angstrem) do gotovo 9,5 
b1lio~ ~etara (1. god!-na <Svet1ostJi). Retklo se eovek prliseea da је sve to u 
tesnoз. veZi sa odre11ivanзem dЬИ!kа IL veJJiiCine na5e Zemlje. Nekad se mer.!lo 
~o:~1ma, . s~a". palcilma i dr. lkoje su mеге sasv1im nepouzdane zЬog raz
bltitih ve.~oo. Osun ttoga., na&lnjen!i model'i tih velti.Cina od gvm& Ш <!ega 
drugog !>1~'1 su podlDZnli. т~ Ш drugim promen.ama. ТrеЬаk> је mnogo uпmog 
na.pora 1 IISkustava da b'i doВlfi do sa.znanja о obliku 'i vel)i.C\iini Zemlje, Da ЬЈ. se 
ovo. !p()St_ig~, . maralo se ~ ipOdacima. о Suncu, Mesecu. zvezdama ра i о 
n~1m &nзemc>ama na sarnoJ Zemlji. Kor.is1!ile su se &k i vremenske jedinfi<:e. 
NaJime, uslov da kla:tn.o klati jednu seku:ndu veza:n је za odrel1enu du2Ji.nu klatna 
(priiЬ!iZno 1 metaJr). 

Da ne :i.derno dalje u proslost, poen'imo od starih Gork:a. Ро n]ihovom 
shvatanju, .. s":alrog ju~tl'Э. se Ьоg Apolan sa svojdm sun<!landin ironjima diizao dz 
okeana ko]l ]е sa svlih slfirana qpkolja.vao zernaljSku p]IOI(!u, goneCi 'ih preko nе!Ьа, 
а u vel!e utonuo u akean, da ·bl se sledeeeg jtlitira opet pojavtЮ na iвtoku. Sve 
to Ьilo је prace1110 divnom mU!2Ji>kom. nepl'istuipnom uhu sml'ltn'ika; muz4ilroim sfera. 
Ali su OC:i. to deLam potvтд:iJvale kada se pratilo Im-etanje Sunca 'J)II'elko nеЬа. Videei 
nadalje kako se nebet>Юi svod na horU..zontu spaja sa Zernoljom, G'I"ci su pomisljati 
da је Zemljina 'PlOOa olkrugla. 

Tetnja za saznanjem .is11i:ne, kao d s-umnja, .to su moZda jedne od glavriJ.h 
crta ooveejeg uma.. а to је i uzrokovalo ljUdSk!i. rщpredalk, Grokfi ti!lozod\i postavПi 
su se~ p:Ltanje, kadto bi se iJpak moglo doQj dio grra.nice izmel1u neba (i Zemlje 
na hori:rontu? N о klo >Ьii se usudiJo sesti u neku lac1icu d zЩ)lov:i.ti u Ьeskmjno 
mare, pogotovo kaidla se ne zna kakva se <!udesa kriju tamo na puOO\i.. S dгuge 
stra.ne, ровоојаlо је d6ku9tvo da, ma koliko dalek.o dsli, Sunce i Меэес nlisu se 
priЬlizLli nJiti postalti veci; kao da su pratLJJi. eoveka lkada је lkoraeao. Medu1Jim, 
Ar.i.stotel (384-322 ·pre n. е.) је doSвo do jednog v.rlo vamog saznanja. Pu'tujuci 
sa severa :na jug i oЬratno, uoflo је da zvezda.no nеЬо liipak menja svoj 'izgled 
nad horrizontom. U EgLptu se vide :nelke juzne zveroe Jro:je se u Makedandj'i n\kad 
ne Vlide, а . zve'ZJde koje su na severu p'I"olazile k'I"oz terne ne>Ьeskog svoda. na 
juШjim mestima tuda ne prolaaJe. Iz toga је zaklju~o da Zemlja ni.je Ьа8 pre
terano velika. Procenio је prtjibliZпo ugao izmec1u ovakva dva 'PoloZзja. Ar!Шrtmel 
је na razn.e nacine, ubedljivU.m ll'a.zlo2Jilna, dokazlivao da је Zemlja okrugla. Ta'lro 
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na primer, Pl'li ·pomral!enjи Meseoa је Zemljina senka akrиgla, sto је mщuce 
sam{) kod loptastog oЬlilka. Na oonovи toga d na osn·ovи precenjene velic:ine po
mei11U·tog иgla, <Юбао је do zalklju&.a da Zemlja 'ima оЫ.m oko 400000 эtadlija . 
Kako jedan stadiij 'izl100.i pгiiЫiZпo 185 metara, oЬim Zemlje, .ро ·dana5njoj meri, 
izno&io Ьi alro 74000 kilometaгa. 1 alko је to зkoro dvapиt vise od stv.arnog oblmn 
Zemlje, to saznanje Ar.ist<>.tela bilo је · od ogr0111II0g zn.a.Caja, jer se pre toga о 
tome nije I1!i slUitilo. Mnogo prtiblizruijи vrednost dao је Erartюste.n (276-194 р1·. 
n. е.) . P<J5tu.pak kojitm је dos·ao do svogJa re7JUltata тоZе se nazvaiti prvim pre
meravanjem Zemlje n:a naиcnoj oonov'i. Da Ь.i se op1salo ovaoj pootupak k~ је 
vrlo jed.nostavan, za koji nisи Ьile .potrebne nik.aokve naroai.te sprэNe vec samo 
genlijalos.t. mara se ne5to re6i i о drиgom ve1Jikom naucniku, Artistarhи sa Sa
mosa (ЗlOt-260), jer је jedan njegov rezиl'tat koristio Eratosten. Doikazano је da 
је Ar.iвtJarh Ьiо prvi he1Jiocentt1i0air, pre Kopernika. On је rdoбao do znaeajnog 

· jsa.zna.nja da је Sunoce nmogo udaljenije od 2'anlje nego MESec. Evo о Сетu se 
rad'i. Ar:istarh је uocio da и trenиtkи kada је Mesec ltaeno do polovine oovetljen 
SunceV'irm zracima (sl. 1.) Zemlja, Mesec i Sunce l€Ze u temenima jednQg pra
voиglog troиgla а и temenи pгavog ugla nala2Ji se Mesec. Odred'io је ugao а pod 
kojlian se vWdi duz MS i .nasap da оп iznOSil 87°. Ako se nacrta netkd proirzVIOlja·n 
poravouglli trougaiO u kome је jedialn IOSta:r ;ugзo 87°, vli.di se da је lhipotenuza ZS 
takvog troииgla oko 20 риtа veea od odgovarajи~ katete ZM. A:ristarh nije limaJO 
neke naroCiite зргаvе za precizno odreddvanje rugLa а, а treЬa1o Ьi IPI'ecizno odre
lilti d trenutak kada је Mesec tacno do polavfine osvetljen. Prava vrednost ugla је 
119050', ра је blpotenиza 344 puta dШа od k.atete. Ipak, ovaj rezul·tat posluzio је 
Eratoвtenи. 
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Sl. 1. Sl. з. 

ћ·.atooten је Ьoravio ru A1eksandr.ф., ceпtru .p~Lrodnih nar..tkз -t:;.ga vreme:.1oa. 
Prica se da је on u razgovoгu sa .nekim gQnicem tk.amila u ka.ravanu ~uo da se 
jednog dana (oko 22 juna) Sunce og}eda и jednom. ,ЬunaJru u Si·jeni (da·na5nji 
Asuan). Tada је da:kle Sunce и zenitи Sijene. CI.IO је јо§ da је Sijena иdaljena 
od Aleksanкh1ije oko 5000 stadi(ja (925 ~m), а znao је da sи ova dva mesta n.a 
pribl.i.Znю istom meridijanи. U Aleksandrijli Sunce nlikada ruije '/:iblo и zeniltu; pra .. 
ve povиcene iz centra Zemlje do aJeksandrijskog 1 sijenskog zemta za'klapa]u 
izvestan ugao а . (sl. 2). Po5to је - zahvaljujиC\i Artistarh<>Wm rezи1tatlima -
:r.nao da је Sunce mnogo иdaljen.'i~e od Zemlje nego Mesec, to је. ,tim pre, Aleik
sandrija., ~оја је nз povrSiini Zemlje mnogo Ьliza centru Zermlje n~ Sunce. То 
Ьi znaCilQ da. ве prave poV'1.1Cene iiz tacaka А i О fkroz S), prema Suncи, sekи 
vтlo d:alleko. 1 sada, Eraltostenи је s-illlula genijafua ideja: »>ve dve prave sru go
tavo paralelne«. То zn'ЗCi da је ugao ~ vr1o IPriЬliZno jednak иgtu а {lkao saglaв
lli uglovi). Trebalo Ьi samo O<h'ed!ilti ugao Р. ра се se znati i ug.ao « kome odgo
vara duZina luka As=5000 stadija. А tada се ти •Ьd.ti poznat i ·Oblm Zemlje. 
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Jer kada иgtи od а steфe.ni odgova~ra luk duZillle 5000 sta.dlja, uglu 1° odgovara
ce 'wk durlJi.ne 5000 :а эtadWja, а uglи dd 300° tj. oblmu 1Zem1je odg~_ara~e luk 
duZine 360 х 5000 : а stadija. Da Ьi od.redio иgао /3, Erastoten se posluzю эednom 
spravom n.azva.nom ska:fii.on. То је Ьi.la jedna swplja polukugla (sl. 3) ikoja и ~о
јој sredini fima jednu ~nku !iliipku, а u svojoj unutra!njooti је podel]e~a 
n·a stepene. Kalda је sprava !izlorfena SU!ncevim zra~a, . proCdta. se ug.ao sa c~l
ce na koju pada senka §.i.pke. Тај ugao, kao unalkrst1!1, )ednak ]е ug1u koga l!ше 
prave kroz z iS. а :to је ugao f3 ~zmedu aleksandrijskog zenJi.ta i polozaja Sunca. 
Usled у = ~ ,i у = а f3 = а. Erast.ooten је proeita.o у = i,2°. Na ~·u toga 
izraelШЗIO је da је oblm Zemlje 250000 stadija (46000 k.m). Ovo је vee ~~~ 
tatnija vredn<J5t, jer kalda se to ouporedli na stva.mom vrednoScи, gre§lka 1ZПOS1 
samo dko 1f/J/o. 

U staram veku је ipOSle ErR~tootena pokиSao da odredi obim Zemlje P<J5ej
do11106 (131-51) koji је >Ьiо d Ciceronov uC:i.telj. On је kortis1fio sШ!nи metodu, а 
иzео је u оЬ:zЉг luk od Rodosa do AleiO>andl'lije. Dablo је n~to tacniljd rezutat. 
GreSka је Ьdla dko 11% (44400 km). · 

U poeetku &rednjeg veka ро51о је za.padno 00\recanstvo unazad. P<J5шnnjalo 
se opet da је Zemlj:a dkтu.gi:a jer је nemo{Џlce da postoje antiipod'i. Tako је иСiо 
kalиder Kuzman koji је - cиdn!im slиc·ajem - !takode 'l'ode.n ru Aleksandri(ji. No 
и srednjem vekи su i araЬljanSkli naиCniicd Halid Ьеn AЬdu1me1Jik ~ Ali ben Isa 
izvrsili 827. godine, n.a za:pove<>t kalifa Alrџamu.na, nasleclnika Нш-u.n ail Ra§ida, 
premeгavanje Zemlje, premariv5i luk 2°, severno od reke Euf.rata•. Ne zna se tat
nost njihovog premerawanja јег nета autenti.Cnlih podaitaka о dШinskШl jedlini
cama ·prti tdm merendli!ma. No vrlo је verovatno da sи JPOSti.gli vеси ta~ jer su 
raspolagali savгSemjlltm spravanпa. · 

Vee poee.tkom novog vek.a nekti geografi su d.palk prihvatili misljeruje da је 
Zemlja okrogla. Floren1Jinac Тoskaneli је tvrd!io da se do JaJpana (Marko Polo 
ga је naz:ivao Cjpong) mo.Ze bl'Ze doCi idиcn· na zatpad umesto na listok. То mШje
nje је priihvatJio i Кolumbo, a1Ji је и svojim ratunima pogre§io jer је araipskи 
m'iljи zamenio lilta.IJijanskom. Prvi kOtjli је dao stV"aiгall1 dolkaz okrиgldne Zemlje је 
Ыо Magelan. On је poS&o liz Spanilde li. pronaВao vodeni put kojtl vodd .i2 Atlans
kog u Tibl okea.na а njegova је mom<!ad 1522. godfine stiglз .natrag u Spa.niju 
putujucn stalno и ~:rtam smerи; krenuli sи prema zapadи, 'З stigli sa listoka. 

Godine 1615 li.znвSa.o је Sne1iilje VdJ.ebrord metodu trijangu.laci·je lk.oja је za
merrila nepodes.nij111 metodu neposтednog merenja. VileЬrord је korostem tu met
todи doЬio :tal!ndju vrednost za Zemljtlin oblm (gret\k.a 1r:fJ/o). Gre!ika Ьii mog1a da 
se pripi.se samo neusavre§enlm spмvama, а n'iikalko metodii. Godillle 1670 је зstro-
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nom Pdkar lizmerilю du2Ji.nu luka kQja oogova'l:a jednam stepenu. DoЬio је, metar
skom merom irz.raZe!no, 40036.320 km, st.o odgovara greS-ci, neS'tю manjoj od 1Ufo. 
Ovaj IГezultat је od ~ramnog znacaja јег је na OS!IOVU toga 'i:мa0u.nat pocJЩpreeniJk 
lopte, ра је taj podaltak poslu& Njutnu dai u svom Ьesmrtnom delu ,.МaJtema
tiC<k!i pt1ilnci'Pi prirodne tiJ:ozofije« oЬj'avi zaikQil gravdtacije. Njutn је na oв.novu 
tog svog mkQila zaik.ljucio da naSa. Zemlja nlje kugla, vec sferdid tj. telo lroje 
nastaje obtanjem e.ЬiJpse oko svoje male osovine. Kada Ьi se е]Щрsа oЬr'tala oko 
svoje ve!Jike а;е, nastalo Ьi .telo koje se naziva ratacix:md elipэoid. Slikovito re
c6!lo, sferoid ima оЬЩk naтandfe, а rotacionw e1Jilp5ctd ~Ьlik 1Jimuna. Njutnov 
rezultat sи potvrdila merenja Bugea i Mopertuia. 

Za vтreme frэmouske :re'lюlucije su 1792. god. DelamЬr iJ .Ме5еn, а uz opomoe 
Bot~de i Laplasa premerili dиZiinu luka od 1° g~e 81/rline, dzmedu Denkerka 
i Barsel-Qile. Rezultalt premet'laiVanja Ьiо је podn.esen kamiSijЊ za teZrine li. mere 
kojiU је osnovala fmncиoskia alkaderoija. Тај rezu.ltat је na:rocito maeaja.n jer је 
p~lиzio kao oonoV!Э. za uv.odenje nove, metarske mere. Jedan metar (grckli.: me
tran =тега) - 1р0 nalogu Narodnog konven.ta :t.reЬalo је da. •Ьиdе 1Jatno dese1mio
JionitJi. deo Cetvтtfine zemaljSkog meг.idlijana, а sve mndje jedin'ice t:reЬa da budu 
i~e metamkom merom. 

V:r1o tacne rezШtate daje Besel (1784-1846). On је оо!ао da oblm Zemlje 
u odn.osu na , po11utarr irzJnoo1 42306 km, а u odnoosu na podnevak 40003 km. No 
pokazalo se da postoje а. nekia mala neslaganja, sto dol~i od neravne povгSdne 
Zemlje. Isp:itdvanjem pravca sil.e tere ~lo se do veldOine aЬima poliutara 40 070,368 
km. Ро recima Besela, fiziC:ko pow-Sje nаЗе Zemlje 1prema matema.ti&om odnosi 
se kao povr§ioo ustalasane vode prema povгSi!na. niiJrne vode. 

Ast:ronam pu1lrovske opservatomje Struve zapo(!eo је merenje do sada naj
du!eg ~dijaмkog eщpt:i.Okog luka, od 25°20' koji se proЬerlao od diolnjeg tdka Du
nava do оЬаЈа Ledenog тога. Sml'lt ga је spre~ilcь ali је ovaj ороа;ао nastavio 
i dov.rSiio Кlerk 1857 godl.ne. 

Danas, posle lizvattl!redno preci.znih merenja iшamo s:l~ce podatke. Oblm 
eltiptiOkog meriiCJii,jQna :Lznosd 40009,153196 km. EkvaJtorski oblm lirDnOSii 40066,593764 
km. Nai!lo se i to, da 1 metar nlije ЬаА ideal.no tatno 40 mШonliJti deo zemaljskog 
merddi.jarua, iako ra'Zlli!ka [znOS/L vr1Jo malo, ni 2 mi1Jimetra. stoga је u mec1unaro
dnmn uredu za mere · и Sevru n.ai!!Lnjen >tprauzorзk.c metra. Metar је (do nedavno) 
defri·nisan kao жr~mak :izmec1u dve orte na stapu nШ!injenom od platine li 1ridi
juma«. Statp mora :lirnSt'l temperaturu od О0С, da Ь11. se izbegle deformaoije usled 
toplotnog Slirenja. 

Da.nas se !iz veS.tш:!IIOih satelita S'agledava Zemlja u potpunosti. То се dopri
ne11i da se dоЫје јоА vemija: slika о obИku i ve1!icmi ~е Zemlje. 

АВОUТ ТНЕ FОЊМ, SIZE AND MEASUREМENT OF ТНЕ ЕАRТН 

А descr.iption of the Eгartosthenes' mebhod, is gi.oven. 

UDC 523.985 

INDIREKТNO RADIO-OPAZANJE SUNCEVIH BLJESKOVA (IП) 

Bruno SiЫ 

BLOK SHEMA 1 OPIS UREБAJA ZA PRIJEM ATMOSFERIKA 
Jeda.n od najjednostavnijih projekata и radioastronomiji predstavlja izgrad

nja prijemnika za indirektnu detekcijи sunceve aktivnosti, mjerenjem nivoa pri
jema dиgovalnog radio zracenja - atmosferika. 

Ovakav urec1aj svojedobno su napravili clanovi radio-astronomske grиpe 
na Zvjezdarnici и Zagrebu, i rezultate doЫvene и toj eksperimentalnoj fazi rada 
ро prvi put objavljиjemo u ovom clanku. 

ВАСИ.о:НА XXXV 1987. 1 21 

Urec1aj za registriranje atmosfe.·ika, odnosno SEA, и principu se sastoji od 
(slika 6) : 

- antene 
. - pretpojacala 

- ,.SEA prijemnika« 
- pisaca 

Antena predstavlja istaknuti vodic koji prima elektr?magn7tske valove i о 
cijoj kvaliteti иveliko ovisi i kvaliteta prЏ_ema. Z_bog r~l~t1vno шske rad~e frek
vencije od 27 kHz, konstrukcija antene Ш]е prev1se kr1t1cna, а sama dи;f.ш_а .зn
tene је mnogo manja od valne dиljine ЕМ vala od 11 km. _Dd moguce . tr~ ve~
zije antena koje se upotreЬljavajи za prijem atmosferika, .. m1 smo odabral1 na~
jednostavniju - razapetи horizontalnи ,.L-antenи«, dиl]ше 30 do 40 metзr.a 
.( ...... /ЈЗОО) i uzdignutu iznad zemlje 9 do 15 '?etara vis?ko (nara~no, s.amo kad ]е 
takvo postavljan~e mogиce) . · Zbog toga §to ]е antensk1 vod ko]l spa]a antenu s 
иrec1ajem prikljиcen na pocetak anten~, zove se ~va_ ante~a ,.L«_-antena: . 

Antenu moramo postaviti sto dal]e od posto]eClh ob]ekata 1 elektr1ck1h vo-
dova - koji sи potencijalni izvori smetnji, i sto vise izna~ tla. . 

Ukoliko se antena postavlja na krov kисе, njena. udal.]~nost. od ~v1h uzem
ljenih predmeta (dimnjaka, krosnji drveca, . . . ) treba 1znos1t1 na]maщe З m, а 
visina iznad krova treba da Ьиdе najmanje 5 metara. . . . 

uz samи antenu .postavlja se uskopojasno selekt1vno po]acalo sa иlazшm 
filtrcm, koji zajedno cine antensko pтetpojai!alo. 

SНЕМЛ PRIJEМNIKA ZA ATHOSFERIKE 

'fj,"P<- Bloll: аЬема SEA prijemnika 
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Ulazni filter koji npr. moze Ьiti cetvero/!lani pojasni filter, vrsi selekciju 
antenskih signala i izdvaja signale samo one frekvencije na koju su pode5eni ti
trajni krugovi u ulaznom krugu. Osim toga ulazni filter slиZi i za otklanjanje 
signala radio-stanica s podrucja 15-25 kHz te za prilagodenje antene na ulaz 
pretpojacala. Pri tome propusni pojas ne Ьi smio Ьiti veci od par stotina Hz, 
kakv se ne Ы propиStao nepozeljni sum iz lokalnih izvora smetnji. Pojacanje 
antenskog signala koje se ovdje doЬije mora minimalno iznositi 60 dB. 

Ovako poja/!ani signal vodi se koaksijalnim kabelom na prvi stupanj pri
jemnika koji је izveden kao usklac1eno pojacalo. Kabel slиZi da se uzemlji vecina 
smetnji koje dolaze iz okolnih objekata, i nj ime vodimo signal do pтijemnika, 
koji se opcenito nalazi podalje od antene - u zgradi. Usklac1ena poja/!ala pro
pustaju samo neki odrec1eni uski pojas frekvencija oko radne frekvencije, i to se 
ooi.C.no !p()Stiihe time sto se mreZa. za vezu i,иnec1u pojed:inili stupnjeva ро~ 
sastoji od titrajnih krugova. 

Medutim, ako је ulazni krug solidno izveden, а i radi lalde konstrukcije, 
na oblik amplitudno-frekvencijske karakteristike moze se utjecati RC-clanovima 
u grani negativne reakcije prvog stupnja poja/!ala. Na taj na/!in odrec1ena је do
nja i gornja granicna frekvencija pojacala, odnosno sirina pojasa propиStanja 
pojacala. Nakon sto se signal dovoljno ројаса, odlazi na detektor Ш demodulator 
u kojem se iz moduliranog 27 kHz-nog signala, doblva signal kojim је moduliran 
prijenosni val nosilac. 

Istosmjerni signal iz detektora vodi se zatim na integrator tj. RC-clan po
desive vremenske konstante. Svrha integratora Ш usrednjivaca је da odstrani 
utjecaj kratkotrajnih slucajnih smetnji i stvori na izlazu napon proporcionalan 
srednjem nivou primljenog signala, tako da се pisac zapisati prosje/!ni intenzitet 
atmosferika. 

Paralelno kapacitetu usrednjivaca, spojen је ulaz odvojnog stepena pode
sivog ulaznog otpora, na kojeg se priklju/!uje pisai! tj. linijski registracioni in
strument. 

Izlazni napon registrira se pomocu pisaca uz brzinu kretanja trake od ne
koliko cm/h. 

OЬlik Ш izgled zapisa ovisit се о konstanti integracije, pojacanju prijem
nika, te о osjetljivosti i odzivu pisaca. 

Rad opreme је potpuno automatski i neometan od oЬlaka. Stoga је i pode
c;an za amaetre koji ujutro idu na posao, а navecer mogu prou/!avati dnevne za
Ьiljeske Sunceve aktivnosti. 

PrШkom pristupanja realizaciji ovog projekta, citav posao oko toga mo-
zemo podijeliti u tri dijela koji se odnose na : 

- postavljanje antene 
- konstrukciju ,.SEA-prijemnika« 
- nabavku pisa/!a 

Antenu mozemo postaviti i sami, eventualno uz pomoe nekog iskusnijeg 
radioamatera. Ukoliko antenu postavljamo na kosom krovu, gdje је potrebno iz
vrsiti sidrenje antenskog stapa i njegovo uzemljenje, proЬlem mozemo rijeiШi 
anga!iranjem elektricara - uvoditelja gromobranskih instalacija. 

Konstrukciju ,.SEA-prijemnika« povjerimo iskusnom elektronicaru-praktica
ru, koji се na osnovu zadane Ьlok-sheme i poznate funkcije napraviti urec1aj bez 
proЬlema. Ovako napravljen urec1aj nije skup i stane u kutiju formata А4. 

Nabavka registracionog instrumenta predstavlja najveci proЬlem, uglavnom 
financijske prirode. Mozemo pokиSati nabaviti neki rashodovani i otpisani pisa/!, 
posuditi ga od neke ustanove Ш kupiti novi. Sam pisac kosta koliko i nekoliko 
»SEA-pri jemnika«. 
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INDIRECT RA'DIO-OВS>ERV ATION OF SOL.A.R BURSТS (III) 

The ~al'>t par.t (111) of the artiole OOI'IIta1;ns t.he descriptlion ·:::of the .i.111Struments for 
reg:Ш;tra:tdюln of atmospherios. 

ПРИЛОЗИ НАСТАВИАСТРОНО~ 

UDC 523.46-002.523.46--862 

SATURNOYI PRSTENOVI 

MariP.ko Toljaga 

studeМ a&trof.i:zJike P.rkodno-matemablC'Irog Da.kudteta, Вeograd 

Sa'tu!rn је dl'ltl.ga tPO veli.cЯni ,pla:neta Sunt-evog sistema. VoicЩiv је goИm 
ok.om, а prvi .ga је ipOffiOOu teleskopa .posmatrao, јоо 1610. godine GaiOeo. Pri
mjeЬЮ је da вu u:z planetu .prdkacene »d\oi.je zV!ijezdice« i u ana~ra.mu naveo: 
". .. . krnjtnju planeЬu trojn.u sam posmatr.ao«. (U t·o vr.ijeme ЬЮ је аЬiеај da se 
pamocSu Sifrovanih .anagr.ama ~rznooe nova otkriea) . Sa malim teleskQpom Gа!Шео 
n.ije ll1oi mogao 'Гaz81Z1lati о ikakvim se to ,..nepomicnim pra.t.iocima« Saturna radi. 
Mo!da Ьi se on d doojetio pravog rjeSe:nja, •kalda је 1616. godine 1.110СЮ ·d.a Н ... ~.a
tioci« vdSe lice na ~rМ!:е« ·neg.o na lopte, da g.a ni'je ~bumjJ~·.a•') ran•iji i~led. 

P.r.avi ,i~led Saturna objasnio је tek 1659. godine Huygens u svojoj k.njizi 
"Satunюv sistem"'. On је otkrio da је ll'lijec о pts.teг.JU. Pтsten leZ\i u .ravnd ekva- · 
tora ;pi.anete, na.gnutoj .prema ravni orblte Zemlje, taiko da ga m:i s.a Zemlje vi
climo u raJZ!iCiJtim fazama. (Sl. 1). Prethodn.o је Huygens 1666. godine. nakan sis
temat.skog tpDSmatranjoa Satuma svojdm velikim teles:~opo~ Zizne d.alj.itne 10 stop.a 
i uveean}a od oko 50 puta, :u knjiZJi ..Saturnov mjesec"', otlcr!i6e о &turnovom 
pl'!Stenu najavio Sd:fu-ovano preko ana.gJrama ". . . • opas.an је pr&tenom, tankim, 
ra'Voniim, IJ1dtSdje ne dodlilrujtu.C.im, n.agnutim tpгema etkl.ilptioi,« 
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Sl. 1. Ртотјепа polozaja Satuтnovih prstenova и odnosu па Zemlju, 
pri zajednickom kretanju oko Sunca. 
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Sl. 2. Veza izmedu тadijalne bтzine i ·polozaja posmatrane tacke od sredista diska. 

Ra.zvojem oi us.aVI'Savatnjem tteleslщpa omogucen.o је st.i<:anje novih ZIIIIaJ1ja <> 
Satur11!U. T.alko је 1675. godine Cas5:ind opazlio na sa·Ьurnovom prstenu jednu tam
nu :J:routnu Jd.ndju lkoja g.a, :kao sto se l~asni·je pak.aza•lo, razdVIaja u dva zasebna 
Iиncentrdena p.r8Ьen.a. Ona se danas zove Cas&inijeva pode1a. Ca&9ini takoc1e <>b
jaВnjava, Ьеz do!t~a.Za, !pravu priтodu Sat urnova pn;tena. On k.aze: ,.. .. . d.a Ы taj 
prsten mogao •Ьiti s.aosta.oVljen оо rojoa mal.ih sateШa, razi1JOVII'ISI1'ih kгetanja koja 
se .pojedinCtno ne mogu pr.imjettiti, .. 

Prdblemom struk<Ьure Satwrnovih .prste.nova bavili su se i dirugti n.auenici . 
1787. godine LЗ~place daje teoniju ро Юојој эе prsten Il'IIC)Гa k:reta>ti oko planete 
matice i mora biti veoma tanak а ·moze se sasoojati iz mnootv.a prэtenov.a. 
Iako se problemom Stta/Ьilna;ti bave mnogi naucnict ukljueuju6i d Rochea, tek је 
1856 . .godine Maxwell uspio da teori•jski doka.Ze da jed:ini us1ov, pod koj.im struk
tura Satumova siвtema om.oz.e tP<>Stojati, jeste taj da se ,prsten saэtoj.i iz tnri!OStva 
maJ.ih s.ateli'ta koji se kтeCu oko Saturna. Za ovaj rad МахwеИ је doblo Adam
sovu na.gmdu, !Гasp.isanu na temu »St~tbllnoэt k:retanj.a Sa.rtwrnova ;pr!Stenja«. 

Ovaj teor.ijski ddklaz ;praktic·no је potvrdio Кееlет. Svoj ·rad је objav.io 1895. 
godine, а z.asnov.an је na Dopplerovom efektu. Poznato је da ka:da se izvor svjet
l<>S·ti kreCe .:prem.a pcl6matraёu iloi se udaljava od njega, njegove spetktrЭ!lne ltindje 
se pomjeraju :prema ljuЬ.ieastom odnos·no crvenon1 krnju sюektra. Ovaj pomak 
SIPeiOtralne linije proporcionalan је brzin.i ikreta.nj.a izvora .i za'Visi оо te Ьrziale ро 
obl'la&Cu: 

~dje је !!Л - ra•z1iika tal:asn'i;h du.Z.itna linlije spektra .izvor.a kada se on ikJreCe i te 
iste Hnije kad irz'VIOГ ·milruie, Л - tЬa1.asna duЉina 1imij~ .sroek'tra irzvora u miro. 
Vr - i:Yrzin.a lkretanja i'ZVOI'a ј . с - Ьmina sviietlos-ti. A'lro izvor rotim, kao sto 
је s1ueaj sa Saburnom i njegov·i.m prste.nov.ima, deвna n.jegova ivica 'OOttra u prav
cu od tpQSl1'1.8/Ьr'a.a i rzJ~ ·t;og.a. se svjetloot. ~оја sb'IZe оо ove iiVice. I\)IOI!Jljer·a ka 
crvenom d jelu spektra. Lijeva ivka diska 'l'Oitira u Dravcu DCJSII1;8traea i uzro\wje 
oomjeramje svjetla9ti •k.a plavom dlijel.u spekltr.a. U s1uC.ajtU rotacije ЈРО z.akonu 
krutog tjel.a l\aldiida'ln.a 1Ьr7Jin.a elemen ta tpOV'.I"Sdine оо kJoje m:i• dolbljamo spe!lttar 
bi.Ce jednaka: 

V = ы R, V, = ы R с ··s t7. 

gdje је оо ugaona ·Ьrzinla rotacije kr:utog tijela, ;Jroja је konsta.ntna, R njegOIV po
lwp:recn.ilk, .а а ugao ir.mne~u pravc.a 1XJ5·m.atramj.a i tangencijёdne bгzine pooma
tr.ane taOke. ·(Sl. 2.) 

Ј 
.,: ,, 
i 

'1 

•, 



'[ 
· i 

' 

~ ~ 
i ; 
; · 

26 ВАСИОНА XXXV 1987. 1 

., 

St. З. Izgted Hnije. spe~tra Saturna i nJegovih prstenova и stu~aju da se krecu kao 
~vrsto tзeto ~ da prsten ima manju ugaonu brzinu od ptanete. 

Sl. 4. Ako Saturn rotira kao cvrsto tjeto, а njegovi prstenovi kao тој ~estica, 
njihove Ьi spektratne linije trebalo . da izgledaju kako је to predvideo na 

dijagramu Keeler. 

. Zamisblrn~ d~ је fPl'Oil"ez эpektтюgrafu po&tavljen takQ da· lisioj.eca dio prste
~ I ekvat.oгsk'l po]as Saturna kao n.a sLici З. Ako ·Ы ро zakonu il.wut>og tijela .ro
ti:ao ~ Safu.om i njegovti prstenovoi, linija njdhoovog S/l)'6ktir.a, Sto је Ьitno lЮ<'!Ш, 
Ьlla hi:, IP~Va.. (S~ 3.) ~ su rpalk. Seif:urnovi prs·te-novl sasta:vljeni 9d mnoМva 
zaseb.nah t]ela ko]a rot'i.:ra].tt oko n)eg.a, tada se kretanje svakog tog tjela poko
ravэ .КepleiГQVIOП1 zaJironu !kretanja i vaZi jednaoi-na: 

а3/ТZ = const. 

gde је а 'I_>?lrupr~ orЬite svalrog od njth, а Т njihov perliod .obl1aska oko Sa
turna. Radt]a1<n<l •Ьгz;mа u оvош sluC.aju Ьiс"' jed.naka . 

Vr=oo.R, оо=2тt/Т, 

Vr=2тta/T, T=2тta/V" 

а3 V r2 /4тt2 а2 = const, 

V т = const' 1 Vй, 

а linija njih()Vog ~а vase n:ije prav~. (Sl. 4.) 

. Ovakav dЬJJiik lin'ija !Saturnovog sp~tra је urpravo (JS.l. 5.) .i doЬijen Oime 
]е potvrderю da Saturnov.i prstenov.i rn.su c·vrsti. 

I~ godine ~ada је K€e1er оЬјаvЮ ovaj svoj таd, Barn·a:rd sa Li.kove op
s~vatoт.i]e, za ynJeme ~·nja prolam jednog Saturnovog ;pratioca kroz 
SJe.nk':l unutr.aSnзeg pi[\Stena zapaza da se ovaj sasrlюji ;i.z mnootva malih tjeLa, od
VO]el11•h jedan od d'l"Ugog .meooprostorom. 

San;t ~tanaik p.UJ!roti:na u SatUJrnovom prstenu шоZето djeltim.itno objasn.iti 
t~v. grarv1tta01onom :reronancijom sa veёian satelitima. J<JS је Kiмwood 1i857. go
dme UkЗJZao .па nер га vila•n raS!pOI'ed ~ revoLucijama IPI"'naden•i<h rp1anetoi<ia, kojih 
щ~~а ва ~odom od 5.93 .. i 3.95 godш.a, dallcle t.acno kod jedne polovin.e .i jedne 
treC.ine Jup1terrove revoluci]e. On је smatrao da to mora Ьitoi <pOSledica dejstva 

·' 
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Sl. 5. Spektar Saturna i njegovih prstenova. 

Jup.i.terove ,pl1iv•Lacne sdle, 'koja, oeigledrю, ne dcYzNoljava jednostavnu samerlji
vost per.iюda i odvla6i mala tjela iz tog poloZ.aja. ilsti proces је К.irkwood 1867. 
godine pretpoв!Javio i za Saotшnove prs.tenove na koje djeluju svojom grav~taei
jom Satumov.i masivniji sateliti. 

R-avan Saturnoviih prstenova nagnuta је u odnosu na ravan Zemljdne orbl
te ~ 28 stepeni, ра је Zem.lj.a tolrom svoje :revoluaije presjec.a u r:azli.Citdm vre
mensk.i:m pe111юdima. Za.hvaljujuCi. tame, Saturnove pl'IS'tenove v:idi.mo sa razli~itih 
strana, а jeda.n tadwv trostruki !pi'OlaiZ deэi.ce se 1995. godi!I'J.e а jednostran.i 1996. 

TABLICA I 

ОБЈЕКАТ SIRINA DALJINA 
od srediS'Ьa planete 

(km) (Rs) (km) 

Prsten D, unut·r. ivica 1.11 669710 

,. С, 
" " 

1.235 74 510 
Мaxwellova pu.kotina 153 1.450 87 480 
Pгsten В, unutr. ivica 1.525 92 000 

,. В, spolj. 
" 

1.948 117 520 
Huy,gensov.a pukotina 430 1.951 117 700 
Ca.ss.inijeva podjela 4 450 1.985 119760 

Prsten, А, :шшtr. ivica 2.025 122 171() 

Enakeova pukotina 328 2.214 133 570 

Keelerova .. 31 2.263 136 530 

Prsten А, щюlј. dvica 2.?.67 136 780 

F, " 
50 2.324 140 180 

" 
G, 

" .. 1 000 2.28 170 100 

,. Е, un-utr. з 181 000 

" 
Е, spolj. 

" 
8 483 000 

--- - ·- -----~---------------_ ....... _______________ _ _ј 
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Sl. 6. Najvazniji objekti zapazeni и sistemu Saturnovog pтstena. 

Zemlja се u toku 1995. godine tг.i 'PIJta proC.i :kгoz ravan prstenova, te ее se oni 
vidjeti ta-da trJ oputa >+pare~Ьa:r1ke« , 

Podaci dobijeni insЬrumentima svem•irs!k:ih letjel.i<:a ,.Vojao<Иer I« ti .. voja
~er ll« и mnQg<xme su J=jeni-li n.a.Su sld!kiu о Sat'\.L'I'ID.Ov.im .prвtenovim.a. Pored 
tri ~novna ~r~t~ vtidlj~va ~~veC.i~ teleskopima sa Zemlje, na dobljen!im foto
gra.fiзama UJOCJ.jl'Vl эu stotiine uzih, Sinne svega nekoИko :kbli)llletara. GuS'I:ina i sa
!i'~av su ilm 11:~iciti l uglavnom su graden.i od komadi6a 1eda veШ5ine eestica pra
slne ~ sve 1 do IJ)l'eC.nj!ka od nelюl!ffiro metara. Sem gravitacianog na nj1hovo 
~ ru manjoj mjeri, djeluje ·i magnetno polje. Detaljnom oЬradom sv'i:h 
Jmsp]e~h podat:aik.a doblee se poЬpunija slik.a о -kretanju, ~adi i struktшi sa
tumov!'h prstenova. 

Danas se sledeCi prstenovi i .pukotine sm.atraju najvainijim u Saturnovom 
sistemu. (ТаЬеlа I i SИka 6) 

ZADACI: 

1. Izгacunati v.rijednost radijalne Ьт-
2'1ilne v r drиZ ekvatarзkog preen1ka 
Saturna na udaljenart.i ta&e od 
srediSta diska r=R/2 i vr.ijednost 
Vr taOalta prstena Saturn•a. na uda
ljenosti r= 5R/4 od sredlsta ;planete. 

Rje5enje: 

Vr = 5.15 km/s, Vr = 22.2 km/s 

2, Caoss:inijeva •podjela u Satш-novim 
prstenovima ~ se !l'l!a udaljeno
sti od 119 700 km od st'ediSta pla
nete i dma Silrmu od dko 5 000 krn. 
Naci vrijeme obilaэka blpotetickog 
satelJJta koji 1Qi se k!I'etao blirzu unu
traSnjeg rоЬа Caв&tnijeve .podjele. 
Koliki је odnos perioda obilaska tog 
tjela .i V'ГeПlena obllaska najЫi~eg 
Sat1.11111lovog prati:oca Мim.asa oko 
planete? 

Т"'= 22h 37m, MIJ = Мо/3 500 

Rjeбenje: 
РоМо teorija daje odnos i2medu 
perioda obllaвk.a planete oko ISunca 
i satelita oko planete imamo: 

(..I!!._)2 (~)з= м0 + м/Ј 
Т1Ј ал Ml} + mл 

ma.su Satur.na .prema masi Sunca 
тoZemo da zanem&'lianQ, lkao d ma
su h.LpotetiC<kюg satelita prema Sa
turnru ра doЬija.mo: 

Тл2 = Т1Ј2 • (~) • -
1
- = {29.5 god)2. 

Ql} з 500 

( 
119 700 km )з 

· 1426,1. 108 km · 
3
'
5 

· 
103 

т,. = 1.342. 10 - э god. 

Т л = 0.49 dana 

Тл 0.49 
К= - =--=0.5 

т", о.945 

\ 

~ 
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з. Щpitaj.te kojd joii slueajevi samjer
ljdvosti .penoda SЗitellita i Cas5inije
ve podjele p05toje. МoZete koriStiti 
za podatke .. vasionu« br. 4, 1986. 

4. Ugiovna Airtna SatШ'IlOV<Jg prst.ena 
је 2.24 Х 10-3 stepeni, а deЬljina 
1.35 х 10-5 stepeni. Izracunajte ~iri
nu i debljinu Satur.nova prstena u 
kilometlima. 

Rjeбenje: 

1/2 Pмim•sa, 1/3 Pвnceladu ta, 1/4 Pтetysa, 

1/6 PDione, 

Rjesenje: 50 000 km i 300 km. 

5. Кoristeci lta!Ьlioo I :ispitajte koji s1u
eajevi samjerljiva~ti postoje za 
druge pukoЬine. 

ТНЕ RINGS OF SA'llURN 

А short review of the hdstaгy, faots and theory of Satur.n's rinlgs is given. 

LITEЩATURA: 

Alexander, А. F .: 1962, The Planet Satuтn, Faber & Faber, London 
Ouzzi, N.: 1984, Sky and Telescope, 68, 511. 
Gingerich, О. : 1964, Sky and Telescope, 28, 278. 
Milanllrovic М.: 1979, Istoтija astтonomske nauke od njenih pтvih pocetaka do 

1727, Nauena .Юrфgа., Вeograd. 
MiAiooV'ic, V. V.: 1975, -Нтonologija astтonomskih tekovina, SANU, Beograd. 
Whipple, F. L .: 1981 01·Ъiting the Sun, Harva1·d University Pr·ess, Harvard Massa-

. · ch-usetts. 

ПОСМАТРАЧКИ ПРИЛОЗИ 

· ПОСМАТРАЉЕ ПРОЛАЗА МЕРКУРА ПРЕКО ДИСКА СУНЦА 
- 13. 11. 1986. :rО!,ЦIИ'Не 

I]poлaG МЕ\РКУ!РЭ- nреко Оуtнчеао.r Щ~ИЈСКа је iПОС:Ма~ из tеела Моравци 
ко.ц Љига, дУРбинам: "Ту.рист - 2". Љик Сунца је nројектоваtН !На екран nреч
ника 6 цм. За време nоаматорања 11-1ебо је било изваонредiНО ведро, а темпера-
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тура ваЗ~Д~Уха: 1ИС1ПаД 'НУЛе· МepiiQ'1p је .црви IIIyт уо-чен ·У 06h 17mln. Током пос
матрања 'У'ЦР'11!ШЮ је шест 'IIOJioж.aJja Мерюура 1На ·ДЈИХЖ~ СУIНЩа, од1Ређенхи ~
hи и четВ/Р'DИ хантшк:т Меркура са :рубом Сунца 1И 0\ZU)еђен: iiiOJIOЖajuи утао. 
Peзyurm'11И '.с'Ј :да'IIИ на цртежима и табел!И. На Оуяцу шsје било ни једЈЕrе пеге. 
Око подне 'Оу nосма'11Ј)а1Не 111ри факуле. 

111 К<»'''NI!КТ 
IV iКан'l'аiК.Т 
nолож. ytraJO 

()611;2gmo8s 
06h31m()361 
32206 

новости 

POVODOM IZDANJA KNJIGE М. 
LONOARIC ,.zVIJEZDE GOVORE, 
ASTROLOGIJA« (1986) 

Na n.ajve6u ZtaJ.<JSt: poja!Vila se ,.pq-ak
titna astr~ja« i kod nas! То је 
lrnjiga Ма:је I.Jantar.iC ,.zvijeu:le govo
re. Astrol~ja"' u ~edniekom azda
nju N.ISRO ,...P.rosvjeta«, Bjelovar i 
,..Iros«, Sesvete {1986). То је udf!Ьendrk 
a&tr.ologije koja ,.је jedinю zn.anstve
no sredstvo _rpn;IOV'idanja«. Autor је/! 
kaze: »Svaik:i iiZI'adeni haroвkop opot
•,rrduje koliko funkciondira ast:rologija 
i tOCnost podaltaka z~ih u aSII:гo
LoSkoj lit&aturi. Astrolщija .§tedi tтud 
koji ·Ьiste uza1udno u1agal1i ru n~to .§to 
nета buduen<JS't, mo.Ze spasiti :l!dravlje 
i IO.vot ako је <Ј190Ьа .па vreme kon
ta/k'tirala astro]oga«. 

Daikle io је svemogu6a .. znanost«! 
То Ato se i u k;nJizi Lan~eVIiceve na
lazi ЬеzЬrој veza - da lkaremo astro
looki'h zakona - OOV'ek-«o.smoo koje 
su proizvoljno date, Ьеz dkэkvih osno
va, to ·naravno autara ne nerv.ira. Za
loono је, medu·tim, to da 'to ne nervi
ra ni dva na'I.I.Cna xadn.ilkla rkojii su kao 
recenzem.i preporu<!!il.i izdanje knjige. 
On.i su: Dr Вrank.o Ku.Cdn.ic i Мг Mi:r
jana Gra.Can. 
Dг В. KuCinic је svojoj recen.zjji 

dao na.slov ,..Astrologjja za svaku oso
bu«. ~:tom mis1i da је ona za sve 
оэоЬе - d za one koji veщju, i .za one 
koje ne verruj.u i za indiferenrtne. Као 
aгgument za ~zdanje ove 'knjige, on 
11avodi viAe p,itanja na ikoje nauka nе
та odgovora. Ра ,pri lk!raju svog na
brajanja oo'llazi do ovog zakljueka: 
••U:pravo zaikonlita ~istencija Cistog 
sustava gowri о mteraikci.j.ama, ра. pre
ma tome, о mogucem i vjerojatnrom 
utjecaju na zivot ooveka. Naravno da 
ёе taj uticaj blrtn naj]aei od strane 

и 

06h29Jn5()S 
06h31111l16'S 
3210 

разлика (О-С) 

Зораи Taxacu;eвuh 

БЕЛЕШКЕ 

planeta 'k:ao naj;ЬliZih materijalnih kon
~lomeracija. ·Danas rnauka nета ni
l;;:.ak.v.ih obja.§enjenja u tom smis.1u. o
staje samo ono .§to II1<Udi aвtrologija, 
sto, dakako, ne moramo il)rihvatiti, ali 
rnoramo cijenit:i nak'Ujpljenю ljudsko is
kustvo li mudrost od nekoliiko tisuёa 
goWna«. 

Мr м. Grac81!l је vec oЬazrivija, 
sto se vidi. i fPO naslovu !Гecenzije 
( .. Odgov0!1i u ZVIijeu:lama?«) i u ipO

sJ.ednjoj reёendci llljenog teksta: .. 1 
igra је v~ dio W\•ota ра onda · haj
de da se 'iigrlamo!«. Ali i ona, kao i 
Dr KOOindё, do~ do zaklju/!ka: .. л 
pitanja о smislu i svmi tl!vota, na ko
ja ni s:cwremena :tehnologija okirenuta 
znanosti. nije mogla dati odgovora, d 
dalje ostaju otvorena«. 
Nblю ne J:l'I.IOOe :tvroiti da OOV'ek Zivi 

iroJovano na Zemlj.inoj povrS.ini, da 
nije podloZa.n mzn.im 'lrosmi&im uti
ca]'ilma. Da on.i stvarno poвtQje, vee 
ima.n:ю va.§e doka.za- ali о tome neee 
da cuju ni М. Lonljaric, ni В. Kul:inic 
niti М. Gra6an. :Uuntimo samo i.stгa
ziv;щia. ru mediciЩ kioja po.kazuj·u po
vezan<JIS1t stanja oov~jeg oгgan.izma i 
Suneeve aktivnosti. Za io lima dokaza. 
Me&1tim, јо.§ ndko nije naueno doka
zao da, II"eCian'O, Мш:s u'!JiCe (i lk.ako) па 
6aveka. Јо5 manje је neko dokarz:ao 
da jedna planeta utiee na covekov du-
5evљi zivot. 

1 u toj ,..vodi« ·pliva .aвtrologija. Jed
nostavno kaZe da 1P05toje kosmiCk'i u
ticaji na ooveka, ра onda prolzvoljno, 
bez ikakv·i.h oo.nova, uэpostavlja veze .i 
pror.ice ·budiucnost. Ovako se moglo ra
diti tpre nekoliko hiljlada godina, !dd 
u ХХ velro vee ne. Zato ili :treЬa ve
rovati u astrologiju, ikao u neku ;reU
gij.u Hi se ona ПЮl"а e1iminJsalti k:ao 
neko ;racionalno &red1ttvo ,za :upozna
v~юje liOOo&t.i d rla predvidanje !Ьuduc-
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nal'ti. То sto mekad astrolozi pogode 
J:>uduenoot, ne rtreЬa se _l!u:diti. Volter 
је rek.ao da a.strolozi nemaju tu pri
vilegjju da uvek ~е6е. 

Nauka sigш-no ne odhacuje kosmil!
ke utkaje, aJ1i odbaJCuje, i od'Ьacice 1 
u buduCIIIOSti, sve ono Мо nета pod-
1Q8u. Taiko је li ва astrologijom. 'Го 
.§to ona .i danas cveta, to nije neoЬil!
no - pra~overje ·је :blvelo, zwi i Zi
ve6e. Ako neki ~judi de veruju u 
astrologijru nego u dl;'uge poвtupke ~pro
r.icanj-a buduCnosti, tO је zЬog toga s'Ьо 
veruju da ona ima veze sa astrono
mijom. То је ~о verovanje - as
trologija toliko d:ma veze_ sa . astrono
mijom. rk.ao, treCinl'O, јрГОГiсаnје ·dz .§~ 
lj1ee kafe sa proi.z~acima kafe u 
B:nшilu. Varati i lц;ga.ti moguce. је i 
bez .zve7Jda l Ьеz kaife! Ni•ko јо.§ ID!ije 
dakaJZao da. _ је зstrol~ija - on.akva 
k.akva је - Ьоlја, :i.smitija, ipOuroani
ja, sa siguгnijom osnovorn prordcanja 
Ьuducnooti nego .Sto · su ootale praznю
verice. 

Autюr ove k:n-jб.ge nije kriv М10 је 
ovaj tekЩ . ugledao svetloot dan.a. Onra 
verruje, i na to ima pil'laiVO. A'li na dru
stvenu kampcmentu - '!\ 1:е S'IШ') na 
n-ovl!ani .,prihod - treЬa.li su · da :misle 
i ~recenzenti· q' irr.daval!i. Oni, na.Zalost, 
t0 n.isu ·uOinШ. · 

Dr Kuci·nic k.a.Ze ru svojoj ;recell'lzij!i 
da citaoci .. . . . nauciot . се poneSto о 
nebu :i. kalendaxu«. Alko је to dana.S
nja astronomija, sto М. Lancar.ic daje 
u knjizi, tada ve.§tackih satelita је/! ne 
Ьi bllo niti Ьi zna1i O'.!Юliko о neiЬes
kim telima koliko dan.as znamo. Nivo 
predstavljanja kosm05a је prastaro, 
vremenom pregзZenю. Uzmimo Sunce. 
Ро autoru knj.ige: >+Ova эvijetla su 
Su.nce :i Mjesec. Stmoe је zvijezda, а 
Mjesec, Zemljan satelit«. Ne zn.amo sta 
su to ...gvijet1a«: Kвsnijena.Iazimo Sun
ce i · Мјевес pod n.aslovom ,..pllaneti«. 
Kod · opi.sa Sunca goVOr:i se о n:jego
vim dianen7lijama i klretanju, .а niSta о 
Sunёevoj aktivnooti :ili Ьarem о peg.a
ma. А zaБto? Zato Ato .aэtrologija pre 
sest hiljada. godina nije .po2'Jilavala 
,.nem1t1no« Sцn.ce, ра ne poznaje n'i 
danas. А to вtо је jed·ino sunl!ev urbl
ca1 na Cov:jecђi oogamzam m~ce do
kazati - е, rpa, ta sitnica ne interesu
je 'astrologe. 

Z,Ьog nai'V'DJ()g i pogre&nog predstav
ljanja neЬeskih rtela, za ZЗ1jenje је da 
је autor knjige imao ћraЬr'ooti da Бе 
pooebno zahvaili strucnjacima, kao .§to 
su G. Кren i Dr V. RШdjak, koj:i si
gurno dobro znaju sawemenu astrono
miju, а posehno fizilku Sunca. · 
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1, na kraju: ndsmo protiv toga da 
se poj·avljuje !rnjdga 10 astrologiji, ра 
ni о drugim vidovlima prazn.overja. Ali 
Ciniti to ta!ko da se uz »tehnologiju 
rada« i »svemog·ucnosti« эvake te 
praznoveri<:e, objavL i ikriticka analiza 
svega reeell'loga. То posebno va.z.i za 
astrologij•u, .koja 'tako. svesтdno pre
tenduje na naШ!nost. 

Astronom Ј. S. ВаШу је r$.ao 1730. 
god.ine da је astrologija »najdum bo
le.st koja је dJkad II.Ћzarala Uffi"'. А da 
li mi treЬa da leeiilliO ili de .potpoma
zenю ovu Ьolest? 

\ Dr D. Teleki \ 

ПОШТАНСКА МАРКА ПОСВЕЋЕНА 
:rодиmљици РУЋЕРА 
БОШКОВИЋА 

ОбелеЈЮЗВајУьи двестотине rодина 
од смрти Руђера Бошковића 418. 5. 
1711 - ·13. 2. 1787) Заједница јуrо
словенских ПТТ издала је 13. фе
ОрУ'а!РS 1987. [I011ЏТ81НСК'У марку, КО
верту npвora дана (у тексту) и мак
сИмум к.а:рту (прва страна Корица). 

·~ 

1 

1 

_ј 
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Марка садржи портрет Руђера Бо
шковиhа, звездарницу Брера код 
Милана, кој а је Изграђена по љего
вом nројекту и поирачено Сунце у 
сi:юмен на њеrов спев "0 помрачењу 
Сунца и Месеца". 
Марку је ЛИ!ООВНО обрадио бео

градски >сликар ДИмитрије Чудов, а 
ш'l\амnана је у новосадском "Фору
му". Вредност јој је 150 динара, а 
налази се у таблици о,ц 215 комада. 
Има фор.мат 42 х 35 .м.м. 
Заинтересовани .могу .марку потра

жити или је наручити преКЈО под
ручних пошта-. 

МАЛО ПОЕЗИЈЕ 

У OIGШPY чеrвртаг Беоrрадоког а.с
троно.мскоr викенда, одъ>жано је и 
веома успешно вече поезије у на
шем планетарију.му, Jroje је изазвало 
велико интересоваље .међу учесни
ци.ма скупа. Потс'l\акнути интересо
ваљем чланова Друштва, у овом бро
ју доносимо још неколико ,,астро
-'С'l'\Рофа", прештамnа!ВИХ М1З JI'.Iro'l'a 
ПЕСНИК (који излази у Скадарлији) 
бр. 9-.10 за 1986. годину, етр. 18. 
Пес-му је написала Аiндријана Рич 

(Andrienne Rich) !рОђена 1929. годи
не, професор ва; Колу.мбија Ущmер
зитету На11рађена је 1960. године од 
стране А.меричкоr института за. у
метност и кљижевност. Објавила је 
више збирки поезије (Промена све
та, 1~1; Резачи дРаГуља, 1955; Сли
ке једне снахе, 11963 (1967), Животне 
неМI~tНавнаст.и, 1966; Жеља заnроме
но.м, 1971; Урањање у бродску олу
nину; Песме. 1973). 

м.с.д. 

АНДРИЈАНА РИЧ 
Раз.Аtишљајуh.и о Каро.л.ики Херше.л.. 
1750-1848, астрО'Н.о.Аtу и Виље.~tовој 
сестри; и дpyzU.Ata 

ПЛАВЕТАРИЈУМ 

Жена у облику чудовишта 
Чудовишта у облику жене 
Небо је пуно 

жена- .,У снегу 

међу Часовницима и инструментима 

ВАСИОНА XXXV 1987. 1 

или кад стубовима .мери зе.мљиште" 

за 98 година живота открива 
8 комета 

она коју је водио .месец 
као и нас 

лебдела је на но~ небу 
јахала на углачани.м сочиви.м.а 

Галаксије жена, тамо 
испаштају своју брзоплет-ост 
прозеблих ребара 
у просторима ума 

Једно око 
"будно, оштровидо и сигурно" 
оа сулуд-их .мрежа Ураниенборга 
cpehe НОВУ 

сва!G{ светлосни импулс се распрскава 

из срж:и 

кад живот полети из нас 

Тихо најзад шапуће 
"Не:юа не бУ\Ц'е ~ ОаЈМ уоза..лу,д живео" 
Шта видимо, видимо 
а видети значи .мењати 

светлост која спржи планину 
а човека остави живог 

Срце откуцава своје имnулсе 
Срце се зноји .мојiИМ те.щ>.м 

РаiЦио импулси 
лију са Тауруса 

Ј а сам веh бомбардована 
Jta стојим 

Ј а стој·им целог свог живота на 
самој путањи сиrналне батерије 
;на.јта'Ч!Кије :nЈреоооим IШII}нe 
преводљивији језик универзума 
Ја IOaiМ tМЛаооЈ~ИЧКЈИ облааt · тапrо ·rу'СТ 
тапrо IСЈЮЖен .да I(]Вie'NI<JICНOIМ ТlaiJia.cy 

треба 15 
година да .ме пробије И пробио 
ме је Ја сам И:НС'11Ру.мент у облику 
жене кој а покушава да преведе 
импулсе 

у СЈIIИКе .zџi би rreлo одах.нуло 
и ум се обновио. 

(1968) 
Пiревео: Миљекко Жуборс-к:и 

Na III str. korica: Akt Ministra pro
svete i crkvenih deZa Krtll;evine Sr
Ьije Milana KujundZica о osnivanjи 
Astronomske i meteoroloske opserva
torije и Beogradu, od 26. 03. 1887. g. 
Na IV str. korica: Astronom.ska op
servatorija и Beogradи, dатю.s (sni
mak Ive Eterovica) 
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Ск'UЈ14к Астроко..ttске оnсерваторије 
у Беоzраду из nрвих zодика ње·н.оz nо
стојања. Уnравка (цектралка) зzрада је 
1и1 дес-кој стра'Н.и, nавиљок Вел.икоz 
рефрактора 'Н.а левој, школски nави
љо'Н. (ра'Н.ије зzрада Jtaлoz ..ttepuдujaк
cкoz круzа) у средики, Јtали рефрактор 
zope лево и "кула" у доње..tt деско.АL уz
лу. 

Ј 
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Акљдем.ик 'IIa'OOМIИp АНЋЕЛИЋ, Нt1над ЈАНКОВИЋ (председвик) Др Алексан
дар КУБИЧЕЛА, [I.P Јелена МИЛОГРАДОВ-ТУРИН, Проф. Др Б<>жи,цар ПО
ПОВИЋ, Мр Мз.риза ПОТКОЊАК, Др Софија САЏАКОВ, Проф. Др Бранислав 

ШЕВАРЛИЋ 

УРЕЋИВА ЧКИ ОДБОР 

Др Милан ДИМИТРИЈЕВИЋ (главни и одговорни уредник), Ненад ЈАНКОВИЋ, 
Милан ЈЕЛ~ЧИЋ, Др Алексавдар КУБИЧЕЛА, Др Јелена МИЛОГРАДОВ
-:ТУРИН, Разко ПЕТРОНИЈЕВИЋ, Др Душан СЛАВИЋ, Александар ТОМИЋ 
(п:>моћник уредника), Ниносав ЧАБРИЋ (уредник дода'I'ка) Владан ЧЕЛЕ-

БОНОВИЋ (помоћник У'Редника), Проф. Др Бранислав 'шЕВАРЛИЋ 

Насловну О'l'раЈНУ израдио Петар КУБИЧЕЛА 

ВАСИОНА, часоnис за ac'l1p00l0Мllfjy, !Излази у 5 бројева rодишње. Издаје 
АстроноМ!ОКо друш'I\Во "Руђер Боlшrовић", уз учешће Репубљичке заједнице 
за на'УК'У СР Србије. Адреса У'Ред1Н'ИШТ'Ва и адМИНЈИстр;;щије : 11000 Беоrращ. 
ГорЊIИ rра..ц 16, Калеме!'дан, телефон број 011/624-605. Рукоnиои се :Не враћају: 
I'одишња претtпЈrа.Та НД 1000, за иностра!НIСТВО 3 US долаЈра. Цена nојЕЩ'ИНоr 
броја НД 300, LЦЭОброја НД 600. За ИНОСТfРS/НС'l'Во 0,60 однооно 1,20 :долаЈра. Прет
плме оела'l'И у к.орист жтиро~раЧЈУ!На број 60806-678-6639. 
ВАQИОНА бр. 1987/2. . rодиiна XXXV, IJt>ЊIИni VIII, C'l1P· 33-56, ourrar.ma1Н0 
aв'I')'Ol'al 1937. 

На ОО!ЮВу мИ'Illљења Реnу:бличкоr сеюретаријата за културу број 413-665/74-02 
QД 27. XII 1974. ово иэд'ање је ослобођено пореза на nромет. 

Шт111М!Iа: НИГРО ,,Привре.щни nреглед" - Беоrра.д, МаршаЈl'а · Бирјузова ::1-5 

ВАСИ ОНА 
UDC 52(092) :929(497.1)"19"Т 

IN MEMORIAM 

ЧАСОПИС ЗА 

АСТРОНОМИЈУ 

DR DORBE TELEКI 

ГОДИ}ЈА XXXV 
1987 Б Р О Ј 2 
БЕОГРАД 

Rюden је 20. augusta 1.928. g~e u .. Senti .. Ро naciooaln~ti ?е5МUЈ,_~:Г,·, ~; 
novЛIU Skdlu је za.vrSio ,u Ha.rgo5:u, gщmnam}u u V1-sokom, Segec:llnu 1 uv•д;;~ ЕМ 
је maJtooi.rao 1848. g01c:i.i.ne. t ' "k f. k 1 

Iste godine upisao se na Astronomзku grupu Prirodno matema ~" og . а. ~ -:-
teta u .Вeogradu. •Diplomirao је 1952. godшt:!. Na ovom fak.~lt~tu .do~tor1rao ]е .. .. g~. 
g\)diпe sa temom: »Prilog izucavanju astтonotJ_tsl'e теfтаkс~зе ~ nзen~h anomaLt)a 1.а 
озни'Vи aeтolo§kih meтenja izvт.§~ih '!1. Beol}ra_au«. . . . . 

•U zvanje n.an~C.nog saradn.ilka ~ZaiЬran зе 1000. godine, 1966 .. godlne u zvanзe 
v:iSeg n.aulmog sЭ~Гadnika, 1979. g~~e 1\1 :zN~e lllЗIU~og sз.vetnika. . . . 

Na . AsЬronom.slroj op.servмonJd .~rщprek.idn? ll'adi ~. 1954. godme. •U,. gi"UPfl 
za promenu ,g008t'afэke SШLne radio ue sa ma:њm prek1dima od 1954. goldшe ~о 
10011. god.i.ne а od 1965. kao ~ef gr.upe. Ru.kovQdio ~е Gr.~ za В(psoЪutne ,dekl.i
nacije od njeno,g o.mi·vaanda l959~old: ра tc;1<> sv.o]e SI1ld"itd . 23. f~Ьruaira ~~· g. 
u meduv.remenu qd (1963--1968) Ь10 зе osm.va.C 1 preldsednilk Sta:lne ko.ma.&Je za 

.1iJЬele.PoCev od 1976. goclime do danas 'Ьiо је :rokovodilac nгu6n?-is~iv~6kog. 
projekta Qpservator~e: ,.Astronams.k.a istr~vanj~.. ,.Aэf:ro i geo 1strazwa.nJa«, 1 
danas ,..Fiiz.i:ka d tkiretanje nelbeэkih ltela i ov~Lh sateJ:iJta«. . . 

Na Opserv.a.toriji је vise IP\]Ita· za.menq~ovao dir~a. '?.io ?е 6lэ:n. rarмuh . o_r
.gana uprav~an:]a, Radniбke ikontro.le, &iln.ddka1ne orga.n·I~acl.]e Ј bl"'(Jnili korшs]a. 

NA.UCNI I STRUCNI RAD 

St1'Uёna i na.uёna a;k.tivnoSit Tele
kdja hida је rdretemo a.ri1erWiвana na 
.prdbleme IPromena geog.rafвke §Lr.ine 
i :f,und&menta1ne astrometl'lide. 

Као Sef G.rupe za apsolwtne dekdi
na.cije 'U'loblo de vi~egodiAn;Ji na.por da 
se lirzNifS.i ~ralronStrulkcij.a VViК Astro
nomэke qpservaltorije .i da na .rujemu 
oiiPOCne rad. Кaida se na ovorne dn
s.trwnentu ~ posin.a.Ьran:ia m.ecSuna
.rodlnili programa: Ј.. sja1nilh щvezda, 
2. posma.tranja Jtela Suntev.og sistema. 

Teleki de !P<>seban .teg dao ia'JШa
v:a.nju praЬlema astronomske !Гefralk- . 
cije. oNa osrюVI\1 :njegovog pr~ioga 
1970. goddme 1\1 ВraQttanu, Кomisija 8 
(za il)Ol&.ajnu astronomij:u) Meduna
ll'<Jdne astronomske ull'ije · formi.r811a је 
эtud11~ku gl'II.Jй)u rz:a astrOIIOПI6lw re
flrakcij,u .(na l(!ei!Ju sa Telekfdem k,ao 
p.red5edndkom). Na toj fW1kcidi је os
tao до svoje s.mriti. 

Od dosada5njiћ rezuJta.ta ove s.ln.idliJske gr,upe vredalo је pomenuti: 
11. Izda.vanJ]e ZЬornilka poaveeenog sav•remenom ~ju .. i buducnosti .. oistt·a

Zivan.ja astronom&ke refd'akcije (&veske 1Ьr. ·16 i 35 P.ubld.lka.<:t]e ·Opser:va.ton~e pod 
njegoVIim uredn:iStvom). 
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2. lniciranje ~wmJa i i7Jl'lade n.oWh me<1tmaiJ.'IOdnih · . tabJ:ica lt'ekak6je 
(Ьiо је predsedni.k ~Ьnе radne gi'IUjpe kojoj је po.veren ova..j naueщ zadataik), i 

З. Organizac:ija zajedni&og s.iщpoziJj:uma МА:U i Medu.narodne geodets.ke 
asooijacije, ,.,Ref!racblon.all I:n.fluences iiil Alstrometry and Geod~y« u Upsa:ld, av
guэta 1.978. godi.ne. · : .· . 

4. Organizacija sastanka radne grupe za refrakciju Komisije 8 MAU u Le
njingradu 1985 .g. 

.Dr Бort1e Teleki је objcwio oko 1.20 nautndh d stгuOnih radova-Olan.aika, pr~ 
Оетu niэu IUI!cljucen1 Clan~ ·(kojih ima ,vise od 2!00); •Ulщpno је 58 i:lanaka фjaiV
ljeno u inostranstvu: u SSSR (10), u JAPANU (6), u HOLAINDIJI (5), u МА
DАЦSКОЈ (16), u .POLJSKOJ .(8), u F.RANCU~.J (2), 1U RUM,PNI.JI (4), u DR 
iNEMACКOJ 1{4), i u SVEDSKOJ (3). , · . . . . · · . . · . - . - . 

U<!estovao је IIla v.i.Se nau.C.nih Sk'\liPO!va u zemlj.i (15) li u Щootranstv,u ·(25). 
Na domacim skupovlima drnao Qe 'UJkiu(pno 26 :referart;a i 5 uv<Jdmh ~ја. Na 
Siщpoz.ij:u·mima ~ l(kugi•m IIlauёnlim skUtPOvdma vaai J ,ugoolavije odrzao је 3.2 refe-
rata. i preda.vanja (od toga 9 uvod:nih. preda.vanj<~,). . . · 

Van 10vilh na.'I.IICndд1 skupova. Teleki је 1Р0 po7Jirvu ~ 10 preda.vatrja u Мi~ 
cusavi (.JAoPAN), 7 u BUDIМoPESTI; 2 · u KLJEVU, 2. 1:1 SAP.RONU, (Мadait'ska), 
ро 1 u ЮиZu (Rurnunija), Lenjingradu, Potsdamu, HajdelЬe1·gu i LjuЬljani, 3 u 
Iranu, ;1 u Nju . Delhiju. U Na.k.i.nlgu, iPelkФgu . :i Sangaju је Щzао ро d!Va preЏa
iVI!Illda о .ll'e,fralkciis.kim istraii-vanc]:ima ,i .. о i'astu zna.nja . 11.1 astrooomijd. U\a.ijp,no 3.2 
preqavan.ja. · . . . . · · 

. Na . paziv J~ЩP~anskog dt1!JStya ~ . potpomaganje .щщkе, Telekti. је .pioveo 3 
meseca .IIla. »Lnter.p.a.tf9tl8il La!Лitude OЬservatocy .. •(JIAP.AIN) u svojstvu »!Vi.si!Цiriig« 
profes<Jil'a kao d u Kini IIla. poi'liv qp.ser,vaJtoirija u Nanking.u i Sangaju. 
· · · · Zahva1juj~i a.lllga.Zovanost.i Teleklida u МАЦ, AstNщ(JimSika <JtPS8ГVatoliida је 
dQЬila saglasnost organizovanja ~olokvijцn1a нiо iz astronomije, u cast 100 go
~njice Astronomske. opservatorije, -Njegovom smrcu Astronomska opservaturija 
guЬi vel:ikog ~а li- Ш$1оса veldikog 1tere1a ok.o . pt"9S1ave 100 gocШnjdce 
njenog posЬoja.IIlja. · . - . . ' . ·- · . . · 

RAD .U NA'UCN~ ORG,ANlZACIJAМA, DRUSТVLМA I TELIMA 

.Pok. Dort1e Telek.i !Ьiо је C.la.n MedA.lnarodne astll'onomske UIIlije i njene Ko
rn1sije 8 (za IPO'loZa.Qnu astronomiju) od 19Q4. godillle, 6la.1I1 МАU Kom:i-s-tje 19 (za 
zem1Ji:n.u ll'ota.oitj.u) od 1967. ,goddne. Od 1976-1985 Ьiо . је .бlam or,ganizaci<ЩЫ1 ko-
miJteta Kom:iвija 8 i 9. . . ·· · · . · 

.Piredsedlnik Је ~adne gr.upe (ranide stuld'Чjske) Gr.J.фe . za aэtronomSik.u .ref.rac. 
kciju, Kom:isiЗa 8 1\JAU. I-zvJ:$Ji !lrornitet MAU od:redio .ga је. za. Proosednika Na
uCIIlog organizacionag komИeta Эiщpozijuma . М.Д.U . Ьr: 1W d'· za cla.na Nau6rюg 
orgaa:tizacl()IIl<>g .ekomi.teta d .za organizaltora . ј.е . .seJkcije MAU K<!lokvijuma . ЬЈ.·. 
48, »Мodem' ~t.ronomy .. u Вееu ikao d glavmQg i oogov9d'-nog rganizato«-.a v.r ER:.. 
МА okJt .. 1981. 11.1 DUJbrovmiknl i Lenjin,grЗ!du . : . ; . . - · · . . . .. · . 

_ Као iprecl9ba:w~dk Jugoslavije Tele.kii је uc~ao 1\1 mdu pc)jec:И.n.ih te:ha 
XIV Kongresa МАU: 1970. u Bradtonu; XV Щ{n~esa . ~AU .197·3. g: u SЩneju; 
XVI Kangesi.i MAU 1976. g . u GreiilOblu i XVli·! Koog~resu '!Щ\U Ј.985. g . . u Nj.u 
De1hri<ju, U Dru&tv,u matem!lltieara . .. f.izicara i aiS•t.roџoina -(DЫFA) Sr·Ьije blo clan 
ЦpraVI?og оdЬота d · jpll'eds~ni:k . Komiэije <J.Z· . .as,trO:.i:iQmi:Ju .. ф~85. g), · .. 

-: , · • · .Od 197'Ј. do 1976. (\1 dvta maiDidata) lbl.o је IP!l'~ik. . Kom:iisii3~ za astrono
·mi!].u Sa/\7eza DMF А JugOSlav.ide .· koja. · је istov.remeno . Ьila' . i .. N aeiona1ni ikomi(tet 
· ;а astronomij.u. Као i nojen predsliavnыt predsta.vJjao ј ,е j ;ugoslavd,ju u . MAU. 
· · · · Od '1!975--1985 · oЬa'volj:ao је ;fun!kcij,u sekoretar.a . Sav~ · D~F А J,ugoslЭJ11iQe. 
. . . IВЉ . је argan,izatOr ·aвtrФ~ki·h sekcija · · KOIIl·gi'~ DMF А Jugoslavi1~ u 
Sara:jevu ,1965, Ohridu ..1970, Noivom Sadu 197·5, • Bec.iбhma 1980, · PriAtini 1985. Ru
!kovodio је ,f UC~ty'OVM .U org~Y.,a,nd•U iNa.C!i:ona:ln.ih · konferertcida j.ugoSloVelll-
:.gkih a:Зtronoma -Ht13:, с ·1.9'77. ·u B~.adu· d 198'3. na Нlva:ru. · · · ·. . 

В:iо је odgovo.rni ure.dn'iik ZЬarniika radova. NaciOIIlalnih kOiilferencija j;ugo
slovenskii.h asfn'onoma -1973. i 1917 . g<Xlillle .Beogr.ad, · {P.Uibl;. · АО. ·ьr · 20 i Ьr. 2.6). 

· •U SAN·U . Ыо је . .Щаn dva.j,u ndenih · ооооrЗ;: · ()Дibl>ra. :Za geod.ina·miku ~ geo-
hronologiju li · ·odbora za. proslavu 1-оо godisnjice rot1enja· м. Milankovica. Radio 
је na jedln.Oj te11111 AJka.demijdnog nauК!Illoistra.ZiiVOOlrog !PI'Ojekota: · Bio' ]е 01an Radne 
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gro;pe 1.42 (:zJa: ailmoisfersЮu refтalkciju) i iEta.dne grope 5.49 (za s1u:n.likturru zemlje), 
Med·unarodlne geodetske asocija.cije: .КomЬteta za astronomdjlu Ev~opэke nauene 
fondaoi']e (k.ato ,predsta:V111Jik Sa.v~ r~bl:iCkih •i podroaj<i·nвlcih zajednica za naue
nu delartrюst) i jedne njene .radne gru,pe. 

Sarac111Vao је sa Insti!f.UJtom .za .astronomid11.1 'RMF u Вeogra,цu pri .irиad1 do
Юtorsk.ih d magi.starэkih diser:tacija.. 

Bio је clan Komisije za mitroljwblvo lkot"SCenje kO'Зmosa. Od .1961-1>9711. blo 
је honorami .asistent ~а predmet Geode!Ska astronomij;a na Geodetslkom odseku 
Gradevinskog fakulteta u Beogradu. Saradivao је sa Centrom za atmosferske nau-
ke PMF u Вeogradu. 

U ltoku 1·973. gQd.ine •blo је predsE!!(ilni.k operatiiVnog ~tari:jata j.u,gosloven
эkog od.Ьora za pro;s.la:vu 500-godi!lnj1ce II'Odelllja N:i:kole KQpernika pri sa!Vetu aka
demija nau!ka ,i umetno&ti SFRJ. aZ .svoj rad d-otblo је dva poljэka pr.i.'zd'lanja: 
Zlatnu znacku Ordena zasluga NR Poljske« i medalju »Nikolaj Kope~nik 1473-
-1973«. 

Вdо је CJ.an Radne gr.upe za. povijesnu metorolo,gi]'u J·u,goslavije Komitteta za 
povlje.эt IIlauka. 

Bio је jedan od os.ni.vaea 1 !PIWii sek.retar Astronomskog ,d.ruЭtva ~.Riut1ar 
Boskovic« u Beogradu dugogodiSnji clan njegovog Upravnog odЬora kao 1 clan 
Uret1ivackog odbora i Izdavackog saveta casopisa » Vasiona«. 

В1о ~е tJ.an Str:uOnog saNeta Кaltedlre za ast.ronomid·u d asЬronau1.ilk.u Kola:r
cewog narodnog un}verzilteta u Вeog.radu . 

Ucestvovao је u Vlise a!kcija Pdk:treta ,.Nauka mladiima ... 
Clan је .Izdava&.og saoveta easo~sa za d·гШ.tvena. nauc.na i ku1!tшna pitta

nja »Leti.nu« (n.a madarskom jezilk,U) kojl d·zla:zd IU SuЬQti.ci, а cij,j је i.zdavae 
SocijoaЊstiёik·i savez SAP Vojvodillle. 

Na osnovu navedenh dO;Stttg;nuea .i !l'ez·ulta.ta rada jpdk. D.r Dorda Tedelkija 
Astronom.ska opser<Vatorija ~ cela astrOIIlOIN!ka :r1au•ka :njegovom &IIU'CU gwЬe pre
danog istra:lJiJvata, izuzetnog organi.шtora iiloCII!.ItCIIlog r!lida d .sш-adnje astronOilD6kdh 
istгa.Ziv.a.Ca, OI'IgaiillirzJac:i.]ta i :na.uCini:h dirn.IStava, ~ао i krea1xn"a d :nas.iюca smernoic~ 
n.auonoistгaZ·iva&og mda u oЬlalsti· astronormJe u MedullliШ'!Odnoj astronomskoJ 
unijli, J~lavijii а poseЬno SR Sт.bljd . 

VeC.na .mu >Silava i h!Vala za sve sto је u&io za IZ.i!Vota, za as.tranoo:ndd•u 
Astronomэku opser•va.toriju. 

Sad~akov Sofija 

СЕЋАЊЕ ВА ЋОРЋА ТЕЛЕКИЈА 

Изненадна смрт Ћорђа Телекија, која ra је 23. фебруара ове rо,цине 
задесила за радним столом (а и где би на другом месту кад је за љим и за 
инструментом nровео ЧИ'l\а·В свој радни век) ,цубоко ј е :хrотре~ла све наше ас
трономе, чији је он достојни доајен био, а. нарчито Hllie КОЈИ смо о,ц nрвих 
дана љегова уласка у храм богиље 'УраниЈе na ,цо nосле,цњеr љеговог часа 
тесно оса љим сарађивали, и не само сарађивали, веh б~ли и емоционално ве
зани. Без nретериваља могу реhи да је Ъурика био МО] духовни син. 

Док nишем ове редове у тузи пред очима ми излази љеrов мла,цалачки 
лик из оне туробне јесени далеке хиља,цу ,цев ет СТО:ИНtа nедесет ч:rврте кад 
ra је он,цашљи директор Астрономске оnсерваториЈе довео. У. МОЈ биро. 'У 
љему сам се са једним јединим nомоhвим оnсерватором (КОЈИ зе био у ,исто 
време и калкулатор) рвао са тешкоhама организоваља и заnочиљаља Једне 
нове nосматрачке службе на зенит-телескоnу, Службе промена rеографске 
ширине, усmари Службе изучава.ња помераља Земљиних ~олова. "Ево ти 
једног недавно · ,ципломира.ног ""дличног студента астрономиЈе да не будеш 
више 10ам себи шеф, а верујем да he ти бити и о,ц веЈЈ!ихе користи'', рече д_и
ректор. И љеrове пророчанске речи убрзо су се 1И обисти~иле. Унели смо ]е
дан сто у мој биро :и Ъурика је сео ншmрам мене у тесно] соби. 'У стваралач
кој нервози, ја сам онда интензивно nушио и, разуме се, ~ср,цно ,цувао дим 
у правцу мог .новог 'Сарадника. После извесног времена он зе nочео озбиљно 

I 
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да IК!ашље ·Ц, оо 11\ЮМ calle'l'Y, обра'11ИО осе •лек-ару. Оваlј IМУ ~е. опе:т. са!Ветовсю 
да маље nуши, а још више је био изненађен кад је чуо да љегов nацијент 
уоnште не луши. "Онда, говорио је лекар, ви -се много бавите по кафанама 
nу~им ду.ване~ог дима". Није маље био изненађен к-ад је дознао да љегов па
циЈент не ЛИЈе, нити посећује кафане. Најза.ц је загонетка била решена: кри
вац сам, разуме -се, био ја. Убрзо nосле тога и сам .сам престао лушити. 
Хвала моме 'Вурики што ми је nомогао да се ослободим ове зле навике. 

Телеки осе одмах, nод мојим руководством, латио посла и из бироа није 
избијао по цео дан, а по целу ноh је, наизменично са мном, проводио на зенит
-телескопу. Резултат овог одушевљеља у послу био је низ заједничких на
учни~ радова обј>ављених у Опсерв~торијиним публикацијама и другде. Слу
ж~ зе осетно напредовала и по брОЈУ посматраља, и по тачности. и по инова
ЦИ)~ма, и по залочетој и све више развијеној научној проблематици. Ћури
ка )е убрзо докторирао на новом прилазу изучаваља астрономске рефракције 
произишлом из ра.цова у овој служби. Овај његов· научни прилог је запажен 
У иностранству и доnринео је осниваљу груnе за изучаваље рефракције у 
Ме~ународној аострономској унији, чији је руководилац био од осниваља до 
сво)е -смрти. Ноаша, лак, Служба nомераља nолова ушла је затим, због својих 
квалитета, у Међунаородну службу поларног кретаља. 

Половином шездесетих година, ло nотреби службе, -стављен ми је у 
дужност тежак задатак да организујем Групу за релативне кординате на ве
ликом меридијанском кругу, опет еа лрескромиим -средствима и ломоhницима. 
Тада је руковођеље Службом лоларног кретаља преузео Телеки, да и он ус
коро буде заузет организоваљем нове Груnе за апосолутне деклинације на 
великом вертикалном кругу. Ту се он, као ала е бериhетом, годинама борио 
с фабричким конструктивним грешкама овог инструмента, да најзад савлада 
и ову тешкоћу, за коју су многи мислили да је непре~стива . Али никад није 
напушТоЭ.о учешhе у ра.цу Службе лоларног кретаља за коју му је од nочетка 
би~о лрираело срце, иа·ко је она тада била nоверена млађем еараднику, под 
ЧИЈИМ се руководством налази и дана'С. 

Није прекидао, nоред многих својих научних работа, ни сарадљу са 
мном. Ту је изишао нов низ заједничких. више .,.~-оријских радова из ове об
лаiСТИ. ПОIМенућЈУ !На IКJP3.d'Y само серију ~ИОО'рафоку »Epitome 
fun<~:amentorum astronomiae«, 1Н1а чијој ее 'l'q)ehoj 11GЫИ1З1И ·уогаюио 1И његов живот. 
Ту )е и асторономска терминолоrија итд . итд. 

~урика је био несебичан научни радник. Своја знаља. муком стечена, 
олако )е nреносио на млађе астрономе, који ће ra данас моћи да наследе у 
научном nодручју, ломиљуhи с nоносом да су љегови ђаци. И не само на 
Астрономској опсерваторији, веh и на факулетима који -се аетрономијом баве 
био је незаменљив сарадник. Преко две стотине rеодетских инжељера љегов~ 
су ђаци, а више маrистара и доктора астрономије дугују своје успехе љеговој 
несебичној ломоhи. 

У орrанизовању научноr рада у Беоrраду, Јуrославији и у међународ
ним оквирима није у нас има·о премца. По nозиву је учествовао са рефератима 
и научним еаолштељима на мноrим међународним. регионалним и национал
ним скуnовима ло целој Евроnи, да -се најзад вине у Индију, Аустралију, 
Кину, Јаnан и Америку. Beh се ло овоме види да је од свију нас астронома 
Телеки био у свету најпознатији и најпризнатији. Једном речи. човек који је 
обављао и обавио неколико великих научних послова оД којих је за св-аки 
nоједини nотребан један читав век вредног и 'Савесног научног рада. 

Ни ту он није етао. Написао је силу члана-ка у многим гласилима и 
одржао безброј предаваља из најширеr лодручја астрономије на свима јавним 
трибинама. Био је, д-акле, и неуморни посленик на подизаљу наше културе. 
На т.ом nодручју био је и непомирљиви борац против лажне науке - астро
лоr.ИЈ.е. 

После свеrа налисаноr и nосле још много чега што није мо-гло стати 
У овај наnис јасно нам је зашто је nрерано и за радним столом ·окончао свој 
драгоцени живот. Али кукљава не nомаже, остаје да му још једном захва
лимо на оваквом раду за добро свију нас, а мени још и за љегово искрено 
и велико nријатељство, које се лротеrло и на наше nородице. Млађим астро
номима остзје његов светли пример за углед . 
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КОМЕМОРАТИВВА СЕДНИЦА ПОСВЕЋЕВА ЋОРЋУ ТЕЛЕКИЈУ 

Поводом изненадне смрти 'Ворђа Телекија, једноr о.ц највећих јуrословен
ских а'Стронома у библиотеци Астрономске опсерваторије у Беоrраду одржа
на је 25. фебруара 1987. rодине комеморативна седница. 

Породици, родбини и великом броју окуnљених поштовалаца 'Ворђа Те
лекија први се обратио Миодраr Митровиh, директор Астрономске опсерва
торије. Он је између осталоr рекао: 

"Несебично, nредано, самопрегорно, савесно, квалитетно, ефикасно и од
говорно, -са задовољством и ентузијазмом, планирао је, координирао, .орЈ;"ани
зовао и иэвршавао бројне, изузетно сложеце и креативне научио истраживач
ке и друrе nослове" .. .. 

"Последљи састанак коме је nредсед-авао била је седница Одбора за 
прославу 1100-rодишљице. Није му се исnунила његова жеља да овај велики 
јубилеј аетрономије и Оnсерваторије nрослави са нама, преминуо је за рад
ним столом у свом дому. 

Умро је онако IКайrо је живео, радећи и стварајуhи за добро астрономије 
и Оrrсерватоорије, за добро СВ1ИХ нас." 

О животу и раду 'Ворђа Телекија, о љеrовом анrажоваљу на многим 
пословима исцрnно је rоворила Софија Саџаков, чији текст "Васиона" прено-
си у це~. · 

О Ћорl}у Телекију, члану Уређивачкоr одбора и Издавачкоr савета "Ва
сионе" и раније дуrоrодишљем секретару и члану Управноr одбора и друrих 
орrана Аострономеког друштва , ,Руђер Бошковиh" rоворио је nредседник Ми
лан Димитријевић. 

Присутне је најпре подсетио на Телекијево заузимаље на обнови рада 
Друштва .195!1. rодине, а затим је навео неколико љегових радова објављених 
у "Васиони". Из чланка "Аматери и nрофесион>аЈI'НИ астрономи" ("Васиона", 
ХХХ, 1982, 33) цитирао је љеrове речи : "Подела на аматере и на nрофесио
налне астрономе једино значи да неки из хобија, задовољства, раде, а друrи 
за то добијају новац. Школско <>бразоваље, приnадност струковним орrаниза
цијама, титуле итд. не могу _ да нас раздвоје - важни су резултати рада.". 

Присутни су затим 'МЈtiНУТОМ hутаља одали лошту 'Ворђу Телекију и 
Франу Доминку, чиј'аl је смрт такође болно ,одјекнула у нашој астроном
ској јавности. 

Свима који су дошли да обнове сеhања на животни пут 'Ворђа Теле
кија захвалила је у име nородице љегова кhер Естер Чепинац. 

Кремација 'Ворђа Телекија обављена је 26. фебруара. У nрвој о.ц по
часних стражи, које су се на Новом rробљу налазиле nоред ковчеrа nокој
ника, били су чланови нашег Друштва. Од 'Ворђа Телекија •се у име Астро
номске опсерваторије опростио Иван Паквор, а затим је Ћурики, како су ra 
најближ.и од миља звали, последљи поздрав на мађарском језику уnутио ље
гов друr из школских и студентских дана Иштван Херцег, астроном из Су
nотице. 

Милап Јељи-чиn 

DORDE TELEKI (20 August 1928 - 23 February 1987) 

blfe and acti.v>.ilties of one of the most awгeciЭJted YugJaS1av astJronamerв, 
weU know;n Dli the woгld €LS!l)OOialy for .ast:ronomlicad. ·refuaction dmv~rtnons, 
ахе :revdewed Ln 1951, Dr Telek.i was one of the men to whom О\.111" Astronomical 
society is :ilndcl>ted for 1\Jhe :renewal (S. Sad1Jadrov). RememЬr.amce of Prof. В. М. 
Sev.arИc, 011 1h!i6 ID($t эooce&Siful IPIJil)il1. I>. Teleikd аге .presem.ted, laiS well as the 
acoount of 1:ihe oomrnemorative session (М. JeliCic). 
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IN МЕМОRIАМ 

FRAN DOMINKO (1903-1987) 

U L,i'1.11Ьljan.i је 22. feЬrua·ra ,u 84. goclini .urnro F'lrCIIIl Domi.n·ko, po7JI1a.ti slo
vema&i i j:ug<>&lovenэk.i a.s.tronom. Ls:talknimo neke od va.Zn.ijЉ pojedf.nostn irz 
njegovoag Z:ivota. 

Fll'am Domimko !l'oden је 126. }u~a 
.1.900. gO!dine u Vod:njanu ·u lstn kao 
nadsta.riji оо petooro dece. O.tac, ta:ko
de Fra1!1, sudida. Ыо de r<Jr:iom arz Bi
lja kod Nove Gorke, dok mu је maj
ka Katarina Bregato Ьila sa otoka Cresa. 

Girnn.aJZij,u је za.vl'Sio ru GOr.i.ci, а 
fiziklu tdid>lom.i.rao i do.k.to!l'iiГao na 
Ul11i:vemi:tew u Вolonji. Za rtezu do'Ьio 
је Zllaitn'U meda!Jru »Auguslto Riglhi«. 
КЩ> a&istent II'adio је ltй'i godine ља 
Aэtroшmьslюm rnstiltu·tu '1l Вolonji, а 
cmda је 7ЈЬоg progona slovenaCke d.n
teligeilcije o::i stii'ame .f.aSiэta ТJ.aiPIUSotio 
Lta.liju zadedno sa sцpr,ugoш Verom 
193.2. goc:Line. 

L.>.te gQC\J.ne .zapos1io se na Aэtro
•noinskoj opserrvatorjji :u ВeQgradu. 
Sa d!l'l~im ISal'adnicima radio је na 
ra.zlii-Citim raeunski.m zad.acilffia Qlko 
gotblnda.ka :i identid!ikacije mail:ih ,pla
neta. Nadodgovorni:ji је Ыо u orgam.i
zovanj.u casov.ne slu.Zbe. јег је u 
Вal0111di radio u ovoj &lrwOOi. Opsec
vaJtorjju је ll'ЩPustio rzЬog a1E!15'laga.nja 
sa direktorom Vojislavom Mi.Skovil:em. 

Od 1938. do 1941. godine predavao је matematiku i fiziku u Petoj .muskoj 
gimnaziji, U jesen 1941. uhap!ien је od strane Gestapoa i upul:en u logor na Ba
вjici. Bio је okrivljen da је pomogao prijatelju, koji је posedovao tajnu radio
-stanicu. Ро izlasku iz logora blo је dugo bez posla. Pridruzio se ilegalnoj anti
.fasisti~koj grupi primorskih i istarskih izbeglica koja је nastala iz organizacije 
Istra-Тrst-Gorica. Ро oslobodenju Beograda ta se grupa ukljucila u oslobodila&l 
front Srblje, Fran Dominko је ро zadatku radio na okupljanju Slovenaca za Sremski 
front. Borio se u Peto.m slovena~ko.m bataljonu, а kasnije, do kraja rata, sa i:ta
lijanskim partizanima u brigadi »Italija«. 

. Na IPOZi.v Mi:locada P!l'o.tiea 19~. god1.ne ponovo se ZlltP<>Slio na .A.St.ro.n_om
skoj opserv<11tor1ijd :u Beogгadu. Коао fiiziCзlr oprede1io se za .astrofi1.1i6ki !fad. Uce
stvюvЩ> ј е d u Jl)OISleгa;tпюj ohl!lovi Qpserтvatorije. 

F'irCIIIl ·Domimko dобаю је .u Lju,Ь!jam.u 1948. Те goc:Li.ne osnovana је na Und
VE!il'z~tetu 'k.ated.ra za astron01111oidu. а оо је ;poo.tavQjen za /Vanrednog ,profesora. То 
је .Ыlо doba bez sa.ra.dnika, :bez ~orija. Ьеz opreane, Ьеz lk.njiga. .Pre.davao је 
ast!l'o.nomij•u stщlenlti.ma malternll!tblщ fizilke !l astronomiJje pun:ih 25 god:ina. Као 
pr~daiVac bio је 'Veoma cea1jen .jer је .naSita(vu ·stainю osavxemen;ji.vao. IPrema эtu
dentima 'blo је paZ!jiiV, in•teresavao se za !nQiJho:ve .probleme te dm оро S.'VOjim 
m~asti:ma pomagao. 

Od 1954. do 1959. godine .m.nogo se 2.1auzimao na OSQ'livanju, izgi'Iadnji i 
opremanju Astronoтsko-geofi'Zicke .qpserva!Ьoгije na Golovcu, kod LjuЬlja.ne. &шn 
је re!iavao tehnicke i strucne proЬleme vezane za gradnju, 

iВriZildi'Vo i sa ljUJЬ.aiv]ju sak;цpljao de HteraФU!l'.u i.z as.tronomije ~ s.rodlni.h 
nauka. Tak.o је opser.vato!l'ija doЫla doЬr'U stl'IUIOnu :blbliotek.u. 

· Profeэor Domd.nlko је obuCio s&rщ:in.iJke, ko,ja su pod .n1~vim r.U!w.v~l;jvom 
оо· .1963. do 197'3. izveli aэtronom&ka me!l'en:ja rza od!l'OOiiVanje iaiOnog po.1oli.ada op
SE!Il'Vatorije. Tako је odredena "PQlarz.na« tacka za no.vo :geodet:s.ko .preanera.vCIIIlje. 
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Na a;юdsticaj F!l'a.na Dominlka pre 40 ~ina ·iliOCele su da izlaze slOIVenaбke 
c.stronomske efemeride, koje izlaze i danas pod nazivom »Nase nebo ·in Zemlja«. 
Bio је lt'Iiiinaest godina njihov ltLl'ednik, а ooda dugo ·vremena nddh<ж. s~~· . 

•Pil'ofesor Domi.n.k.o је pr•vi sa jugosloven.s:ke straQ'le da.o podst•tca.з za osrn
vanje j.u.goslovensko-tehoslav.aбke o,pser;vatorije 111а Hvamu. 

Dцgj .niz godina .blo је Q'l~umomi ~ula.rizaotor astrOIIOIIlije i astl'onaU!titke. 
Poznat је lk:ao •Ьоrас ;protiv astro~g 'Pfa.z.n<>!Verja. P.isao de za .i.talijan·Siki ... coe
lwn«, •beogn:a,d:ski »Saturn« :i »Godi.Вnjaik a1&Seg neba«, kaэnije .za »Pil'OitetiiS« i 
za »0Ьzorn1ik: za maJtema.tilko in fizilko«, а jp0Vremea1o za ,.Del<>«, »Na!ie 11'~1e.de« 
i »Gori!ika srecanja«. Odrzao је .mnoga predavanja u okviru Narodnog univer
zi.teta, na md!iju, televwjti, ро skoliama, drtuSrtмima !iJtx:l. 

SaiГadisvao је ,u JU!g(JIS}ovenskom nacion.a1nom kOI!Il!iltetu za astronornidu, u 
Dr.uSitv.u mateana.tikov, fi.zdkov in asitll'anomov Slqven,j,je, u Pri.rodoslovnom dr,u
stv·u Slovenide d a1jegovoj sekcij.i za asllrorюmijiU, ~nide u Astronomskom dru
Stvu Javorniik u ·Dru&tvu viюko5.1ю1Slcih profeю.ra, iU medu.narodnom Pugw~h 
pokretu. Bio је man Medunarodne astrono.mske unije u komisiji za nastavu, za
tim Astlfonomэ1щg dru&tva »Ruder Вoбlkovd.c« li.z Вeog!l'a,d.a .blxi. U lllljegovoj re
dakciji Sloven.ska mati<:a izd~a је osatn kn.jitga d.z iэtoaije pri.ronni:h nauka i 
tehni·ke. 

V'Гlo annogo :је ti.tao. Do po&lePпQeg d.aha tРгаЈЬiо је эtгu.Qn.u J.iter.ait·u.ru, · kao ј 
dogadaje IU .zemlji ј inostii'a~D&tvu. Na!l'reLto su mu 111а srcu •bili SlovenOi sa one 
эtra.ne gra.nice. 

Dva meseca kasnije smo se za uvek oprostili i od drugarlce Vere, supruge 
profesora 'Domia11ka. Nije mщla iPJ.'eZJaditi svog :/Jivotnog эarputntilka. Bi'U su to diV!Ili 
ljudli! Seбa.cerno ih se sa po5tovanjem, pl'1iz.n.anjem li. z.a:hVial.noot:u. 

Pavla Razingeт 

ДОМИНКО ФРАН, или Франо, како смо га ми зва·ли~ још један ~з 
оне малобројне групе која се затекла на старој Оnсерватори]и, у улици Воз
воде Миленка, пред пресељеље у нова здања на. ВелиКОl\1 Врача ру и ту за
почела праву аiСтрономску каријеру, напустио нас зе заувек . . . Тихо и скромно 
угасио се љеrов живот и то нас је дубоко потресла, јер тако нешто, за нас 
бар, далек'О од љега, догодило се сш:вим неочекивано. Нисмо ли, зар, само 
пар месеци раније били разменили новогодишње честитке и пожелели да се 
ускоро сретнемо и видимо! 

Оста.ла је неисnуњена нада да, као увек раније, сећајуhи .се заје~но 
проведених дана, освежимо усnомене кој е су нас везивале. А оне су брозне 
и често толико снажне, да их је теш·ко заборавити. 

ДошЈIИ смо готово истовремено на Оnсерваторију, негде априла месеца 
1932. године. Он из Болоње, као бивши асистент на тамошљој Опсерваторији, 
пребеrавши у Југославију због фашие<rичког прогона ·коме су били изложени 
сви наnредни Словенци, затечени на. тлу које је додељено Италији по завр
шетку I светског рата. 

Збл.ижили смо се одмах, а томе је допринела умногоме окоm~ост што .смо 
Франо, Перо ('Вурковић) и ја, no· одлуци професора МишковиЬ;а. директ?ра, 
одмах после православног Ускрса, прешли у нову Оасерватори.ЈУ, на њо] се 
настанили и зii!!Iочели са радом. Нисмо биЈIИ сами, јер смо ту затекли већ за
послене, вратара 'Вуру Добоша са породицом, дамара Прахтхојзера и меха
ничара Бернхарда Мајера, IК'Ога је професор Мишковић довео са Опсерва
торије у Гетингену. А уюкоро, досе.11ио се и проф. Мишковиh. 

Сећам се да смо извесно време, док се нисмо снашли, нас тројица из
јутра заједно обедовали, припремајући оброк у сменама од по недељу дана, 
у стану оног ко је дежурао. 

Радно време било нам је двократно, свих шесТ дана у недељи, а обавезе 
претежно из . оквира астрономских рачуна, конкретно : припрема подоатака за 
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Annuaire, за ГОДИIIЈЊIЭIК Н.allll'eГ неба, а IНeJ11rl'O ка'С!НИје, НаУif'ИЧIК!И гоtдШ11ЊаiК, 
и др. Осим тога, сваки од нас био је ваизменично .цежуран за nријем часов
них сиrнала, извођеље стања шест основних астрономских часовника и шест 
марииских хронометара, а исто та·ко и за обавЈЪiаЊе метеоролошких осматра
ља. 

Из тих првих дана памтим неiЮлико догађаја који су посебно везани 
за Доминка. 

Комуникативан, отворен и непосредан, увек пун лаког хумора са ко
јим се обраћао саговорнику, Франо је често, када смо били слободни, пози
вао Пера и мене да прошетам:о и "протеrЈIIИМо ноrе".Мађари, "кубикаши", са 
двоколица:ма које су вукле мазге, плЩfирали су тада терен, правили "шкарпе" 
и просеца.пи трасе путева и стаза, које и данас постоје у кругу ОП'Серваторије. 
Био је то IВетtЮИ по.цухват, јер је раније љен терен, омеђен старим "Лауда
новим шанцем", био бр.цовито стрљиште, са проrшанцима на којима су се-
љаци из оближљих села, Миријева и Вишљице, напасали своја стада. · 

У току тих шетљи причали бисмо о многочему, а Франо се, не једном, 
с нескривеном носталrијом, враћао разлозима који су г.а нагнали .ца. напусти 
своје запослеље у Болољи, и посебно, Горицу. Ипак, говорио је са уважава
љем о срофесору Абетију и својим тамошљим колегама. Ако бисмо успут 
наишли на рој мрава,. Франо би нагло застао,са.гао се и посматрао их. "Кад 
гледам ове бубице, рекао би тада, долазим до закључка да су много памет- · 
није и вредније од нас: све раде организовано и тактично. Видите оних неко
люrо, које су пре.цхо.цницоа која истражује терен: трче напред, па се враћају, 
свакако да би вођу !КОЛоне обавестили куда и како треба ићи .. . " 

Увече, већ уморни од ЮИЈIН'ИХ цифара, седели бисмо дуго у Периној кан
целарији и расправљали о разним проблемима, .али је Франо уживао да из 
своје вечите торбе, акт-ташне, крцате кљигама и новинама, коју је он свагда 
носио под пазухом, извади Цанкареве приповетке у издаљу Српске кљижев
не З'а.цруге, и ~ нам их ч·ита. Прва је, КОЛIИКО се сеhам, била управо о слуrи 
Јернеју. А када би неку од речи погрешно прочитао, следило је ообично: ,,Ошти 
-један, па то је меко, а не тврдо ћ ... " 

ЈеД!НОМ приликом, а био је август месец и паклена врућина, ваз.цух је 
просто гушио од прегрејаности, припремали смо нас тројица рукопис за 
"Annuaire". Куцали 'СМО на смену писаhом машином податке, које r.y двојица 
других; евако на свој начин проверавали из рачунских формулара и гласно 
саопштавали. 

Било је негде између дв·а и три поподне. Радници су баш rомилали земљу 
на бр.цашце код "куле" (резервоара), а ми се презнојава..ли у Франовој кан-

. цел.арији на сnрату, у настојаљу да форсираним те:мпом. до вечери, завршимо 
предвиђени део посла. Били смо већ преморени, а Франу је, због Периног 
наваљиваља да што пре окончам:о остатак, било превише. Устао је нагло са 
стоолице и повикао: "Ако ти, Перо, имаш толиКо ,,зицфлајша", седи и ради, 
а ја не могу више.". Пришао је отвореном прооору и искочио на терасу, да 
би се расхладио. Поведени љеговим .примером, Перо и ја смо се обрели на 
тераси на исти на.чин. 

Али, као за пакост, у том тренутку поја!ВИО се професор Мишковиh. у 
пратљи проф. Кашанина, да би видео како напредује прављеље ,,бРда". При
Ме'11ИО нас је. Ми, :као опа:рени, вра'l\Или смо се уоюаК'!!Њем ~з прозор у 
канцеларију, јер су врата за излаз на тересу била увек закључана. Није 
прошао, ваљда, ни :минут вр~мена, ·:кад смо зачули бат корака на стеnеништу 
за спрат и љихово приближавање. Врата су се нагло отворила, појавио се 
"он", погледао нас и с · прекором рекао: "Господо, само лопови улазе и изл-азе 
кроз nрозор!" Окренуо се и Изашао. 

Може се наслутити :ка!Ко смо се после тога осећали. Франо се није 
могао уз.цржати, nраснуо је у смех и просуо бујицу сочних талијанс:ких погр.ца : 
. . . Dio ... Madona ... tuti Sancti". А · :када се мало примирио. промрмљао је: 
"0 mama mia, "tisti" чоовек иде ми на нерве", што је Перо искористио да му 
узврати и каже :како је боље имати добар "зиц-флајш", "него да чујеш оно 
ШТО СИ чуо ... " 

Међутим, овај догађај, :коме смо се касније често смејали због комичне 
ситуације у :којој смо се били нашли, имао је и своју позитивну страну. Јер, 
сутрадан, и све време док смо радили н.а рукопису, Илија (ГраоваЦ), домар, 
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доносио нам је на послужавнику по пун бокал воде са ~rоцкама леда из про
фесоровог фрижидера. А добили смо и вентилатор . . . Међутим, врата од те
расе су и даље била за:кључана 

Били смо тужни кад је Франо, после једног неспоразума са професо
ром {а :о је веh прича за себе), напустио Опсерваторију и постао суnлент у 
гимнаЗИЈИ. Ипак, окупљали смо се готово сваке недеље код љем. Становао 
је на оспрату једне :куhе са терасом, .цубо:ко у дворишту, у .цанашњој уљици 
Димитрија Туцоовића, недалеко од на.цвожњ.ака. Налазили смо се ту, чини 
ми се, и :кад смо се договарали о из.цаваљу ,,Сатурна", јер је он био члан 
Уређивачког одбора. Љубазна и у•век наЈсмејан.а .цомаћица Вера, Домиююва 
супруга, прИIПремала је тада обавезно чај или кафу и пуну зделу колача. 

Да, било је то некад! Данас су то само неке од успомена на човека 
на Франа, :кога више нема. Човека, пуног .цуха, али неразметљива, чијим 
схваоrаљима и погледу који је· избијао из полузатворених зеленкасто-сивих 
очију, кад је размишљао, није могло nромаћи ништа што би било нелогич-
1-Ю и супротно љеговом поимаљу истине, правде, слободе, личног достојанства. 

мај 1987. 
М. Б. Протиh 

ФРАВ ДОМИНКО У БЕОfРАДУ 

Асистент астрономског института у Болољи, Фран Домин:ко, не хтеде 
се уписати у фашистички синдикат, те буде отпуштен из службе. Као и 
други неки Слове-нци препуштени италијанској самовољи, наћи ће уточиште 
у Југославији, заједно са супругом Вером. Дошавши у Београд, запослио се 
у Астрономској ош:ерваторији; прво је хонорарни службеник, а потом асис
тент. 

Beh 1933. неки студенти астрономије саветују се са љиме о целисхо.цно
сти осниваља неког астрономског удружења. Наилазе на повољан одзив, иако 
пре.цосеhа да његов управник Војислав Мишковић неће бити нак.лоњен тој за
мисли. Када је nочетком 1934. основано Академска астрономско .цруштво, ље
гова скуnшТIИНа бира ДомИН!Ка за почасног члана, не само зато што о.цобра
наше осниваље Друштва, него и зато што је био један од малобројних струч
њака за астрономију, а и ср.одне науке. 

На оснивачкој СКУПШТИIНИ Астрономс:ког друштва. Доминко је изабран 
за члана Управе, да врши .цужност :К!:ЬIИЖНИЧара, али убрзо подноси оставку, 
вероватно стога да му управник не би правио сметље у служби. Поново је 
изабран 4. 12. 1938. и остао у Уnрави до рата. Као члан Уnраве учествује у 
доношењу 'СВИХ планова и извршаваљу задатака Друштва, а нарочито настоји 
да се одржава што више nре.цаэања и служи у томе поогле.цу :као пример: 

држаоо је предаваља у просторијама Друштва, када их је било, а и · преко 
радио Београда. 

Домин.:ко је и вредан сарадник САТУРНА, од његова оснивања 11935. до 
гашењ.а Ј940. Писао је чланке и белешке, био члан Уређивачког одбора и у 
томе својсТIВу утицао на уређивачку политику. имајуhи велико искуство сте
чено читаљем многих иностраних часописа. Захваљујући доброј моћи запа
жаља, умео је да асети какво је штиво погодно за читаоце. А ако треба, 
старао се о коректурама, ревизијама, одлазио у штампарију. 

Све nослове у Друштву и око САТУРНА обављао је несебично, шта 
више на своју штету, јер се тиме з.амераше управнику, а овај му на по
средан начин стављаше до знаља да му се не свиђа Доминкова оарадља са 
студентима. Но, за разлику од неких .цругих. Доминко се на то НИЈе освртао. 
А то је свакако допринело да га управник 1938. стави на располагаље - као 
четвртога за 7 година - јер му за стручне послове није могао приговорити . 

По одласку са Астрономске опсерваторије Домин:ко добија службу у 
Петој мушкој гимназији у Беоrра . .цу, у којој предаје математику, физику и 
хемију, до рата. За време рата неко кр.аhе време ради у Министарству про
свете, а онда, га Немци затварају на неколико месеци. Пуштен, некако опет 
добија службу у гимназији, до октобра 1944. Онда ступа у војску, добровољно, 
а после .цемобилизације биће на ра.цу у Астрономској опсерваторији, до 1948, 
када прел•ази у Љубљану. 

l 
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ДоМ"ИНКов је знатан допринос што ј~ САТ"УРН достиrао завидну висину, 
а доста је учинио и за оошти рад Астроноискоr друштва. Био је увек nрија
тан сабеседник, спреман да саслуша свачије иишљење. па и оно са којим се 
не би слаrао. А волео је да расправља о разним nитаљима, не само астроном
скии и физичким, веh и из разних друrих области. 

Зато је Д{)иинков одлазак из Беоrрада био rубитак за овдашњу астро
номију. Али он је то надокнЗЈДио nреданим радом на астрономији у Љубљани. 

Н. Ј. 

FRAN DOMLNKO (~ Jwy 1903 - 22 Febroa.ry 1987) 

Life .and acti'VIilt!ies of Фhе founldator of Ljwbljana Astmo:nomiaюal oЬser:vaJtoгy 
and profesэar of astronarny on <tlhe Um·versity of Lj-u.Ьlj.ш1Q Fran Dommlщ a:re 
гeviewed (.Р. Ranzingeг). In the second ра:гt of lthe aп.'ltlilcle ·frtiend!ly reminiscence 
on yea.n; spent together on BeLgrade AsЬronomlioal dЬвer:vaotory are •presented 
(М. Prol:ic). F. •Damlinlko wвs one of rnoot actives memЬers of ОUЈГ Sooiety Ьеf01· 
the Second W0111d Wгr. 'I1h:i5 pertiod of h1is life is ,presented IЬу N. JIШ1!lrovti.C. 

UDC 52.4.352 
SUPERNOVA SN198'7A 

Jovan Skиlja .~ 
Institut za aзironoшiju, Beograd 

!Posle gotovo cetiri stoleca iSceki\•anja, pojavila se i supernova vidlji"·a 
golim okom. Pailednj-u tak-vu pojavu poomatrao је Johan Kepler davne 161i4. 
godine, •kada aвtronomima nisu stajali na raspolaganju opti.~i dnstrumenti. Sada 
su se, medutim, stva.ri izmenile. Od tre.nutka k.ada ј;е otmvena kao zv~~.:a 
pete pri·vidne tvel:i61ne u Velikom Мagelanovom OЬlaku, u supernюvu SN1987 А 
uperenJi :su !Pl"aktiOno SV'.i instrumentd i detelct>ari sa j·uZ:ne hemisfere. 

Rano ujutro 24. febгua.ra 1987. na QPservatorijd Las Kampanas u CiltU 
v.tieno је udЬiiCajeno roti·nSko fotogra.fiвanje Veliikog МageLanmqg Oblaka•. Cblj 
pretrage ЬОЈ.е su l!>romenljoLve .i nove. I odmah је uoeeno da tse na mesiu cio 
tada slabe zvezde + 12Ш sada nalazi dэleko sjajniji objekat prividne veliёine 
oko +sm. То nikako ne moze blti nova, jer nove na toj dal]i,ni (160.000 s.g.) 
mogu dostici tek +sm. Ocigledno, to mora Ьiti supemova. Njen spektar, sa 
jakim kontinuumom i .шtenzivnim linijama Balmerove serije, 'Llk.arzuje na tilp 11. 
na.icc!!Ci tip supemuv:ih. Za razliku od tiopa I (IЬeli ~tuljei IU te&nim d·.,ojnirn 
sistemima), surpernove tiJpa П su do eksplozije mas.Ьvne zveroe (·Ьarem dt!6eL 
suncevih masa), koje oclrZavaju sta•blinOf:it i odu'l)iiru se grav.itacionorn pritи;kJ 
sve dok se nwklearne reakcije u jezgru ne zavтSe fШ!i.jom teSk:i:h jezgara nikla. 
ti.tana. hroma i slicnЉ staЬilnih elemena.ta. Tada dola;zi do n~og kola,pвa. 

Jezg•ro za vrlo krat.ko v.rreme dostign.e ogromnu gustinu nuklearne mate
rije, uz oslobadanje kolosalnih ener~~;ija'. Omotac zvezde ueestvuje u lroiap.:;u 
sanю za kiratlro, dok se :ne zagreje dovoljoo da u njemu o~u тealkcije fu
zije lakSih elemenata. §to izazi.va eks!Ploziju. 

PNkti/Sno 990/о asLdЬodene ener~je ;gravitacianog lrol·apsa. emiiuje se rpu
tetn neutrilna - ёestica vеоша male mase. koje irz:uzetno sla~Ьo reaguju sa a..
talOln IIUIIterijom. 

Dva detektora na ZemlH ·nedvosmisleno su pokazala rpl'listizanje neutrlнa 
џpravo u trenutku eksiplozije SN1987A. ОЬа detektora ·rade na nstom :principu i. 
za ra.zliJku od ve6ine drщtih, u stanju su da odrede prasvac :uJpad.nih -neutтinu. 
То su velilki 'J)Odzemni tankovi sa visoko мeOiScenom vodom u kojoj su r~v
nomerno raвporedene fotoelektri/Sne ееШе. Jedan se lnaiazi u J3/Panu. а dru~i u 
SAD, lispod jezera Il'li, iiledaleko aci Klivlenda. Detektoг.i su prvenstveno name
njenli za otJkrivЗJDje raspada rprotcma. Medutian, 23. fe!Ьruam okJO 7-h 30m rpo svet
skoщ vremenu. оЬа su registrov.ala -fluks ·neutrina iz lpravca Veblkog Magelano
vog OЬlaka. P:raovac se odreduje indirektnim :Putem, na osnovu tzv. Cerenko;т
ljevog zracenja koje emituje elektron ili pozitron pri reakciji sa upadnim 
neut.rinom. 
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SL~ka 1. VeHki Magelanov OЪlak р1·е poju.ve supeтnove. Najsjajniji objekat aore 
l~;:o је difиzna maglina Taтantиla (NGC 20i'O). 

3l!ka 2. Difиzna magliнa Taтantula. Sjajna zvezda и donjem desnom иglu. је su-
1JEiTI:ova SN1987 А. Snimak је naCinjen 27. febrиara па Evropskoj jиZnoj opseтva
tuтlji и Cileи, Smitovim teleskopom otvora 1m. 

.. ..... _________ _ 
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Na asnovu broja deiektovanЉ neutrina· (11 neutrina rza 13 sekoodi. u ja
~ans~om ~etEiktoru), !Procenjuje se da је u IPГV!Lm sekundama ekSplozije r.a 
Zemlзu pr.Ш;.pelo oko НЈ mil"jardi neutrlna ро .k.vadratnam centimetru, sto od
~ovara ukupnom Ьr.oju od l(J:iS proizvedenih neutrina u fazi kolapsa зеzgга 
s~.pernove. Ova pr~ena se u ;pootpunosti ъ.laie sa teoriijskim modelima supernove 
trpa II. 

Nedoumice nastaju, . me<1utim, oko pana~anja omotal!a SN1987A. Nazal-oot 
vrlo a:nalo. zm.amo.., о samo] zvezdi rpr~ ekвplozlije. Precizna merenja pokazuju ~ 
se роlо!аз SN198tA, sa gre§J.rom ko]a. ne prelazi nekoliko stotilh delova lui:ne 
sekunde, poklapa sa zvezdom Cjija је oznaka do eksplozije Ьila Sanduleak 
119\1202. Medutim, to је ЬЮ veoma sta.bllan pl.avd. ~uperdbln klase В3 s.asv1ш 
nepodesan za ikat~u ti.pa superno;;e. Stavi~e. merenja u IUltraljU:Ьiёastwn 
delu_. эpe:ktra .poka~uзu da Sanduleak - 690202 normalno emd.tuje dJ fPO.Sle еы;
рlоще. . kao da ~ n~t~ nije desilю ( !) Izgelda da Sanduleak - 690202 i n.ii~ 
eksplodirao. Postoзe, nstina, dva b1is.ka ,pratioca, ali oni su dovoljno daleko da 
se ne mogu UJklapiti u granke grclaka mercnja. 
. . Sta . је IP<> sredi, teSko је reC.i. Moguce је da se, Cistom ~grom slueaja, LI 
1&toJ ta&1 . n~~ pokllaspaju .Liikov>i zvei?JCia .k.oje se ,p:ro51to ПJallaze na iБЮm pravcu 
posшatraщa а. зed·na dru~ zaklanjaju. 
. Trenutna prividna vel~c~na supernove SN1987 А је oko +3m а sjaj i dalje 
s~ raste. s:to ~ zrbuщru]e. Posle naglog rasta u prw!im l!asovtima, sjraj је 
~щрrе ~ neko~ deirъa, ra od роСеЬkщ .rn.a.rroa kantinuirano raste. Me<1Uitim, 
зоо uvek зе slab za JednU supeitЩ>vru rfriiPa II na daljini Vellikog Мagelanovog 
OЬiaka. 

Nagla promena spektralnog tipa u ,prvim trenucima eks.plozije (od А do .М: 
z~ dve-tri nedelje) ukazuje na Cinjenicu da se radlilo о maloj, komp_yktnoj zve=
~~. _Ьеz prostranog omotal!a. S druge strane, IPr.iБustтvo intenzivnih vodonikovih 
lшџа u SlpdiOtтu znaQi da је nek.aJkav hlradnij;i omotat m.omo IP(l9Ьoja11i. 

Ima ~os~ :pitanja na lroja trenutno ne m<>Zemo dati 1p0uzdan odgov01·. 
Supernova зе n·~aJa n~vd<1ene teSkoee, sprel!avajiU6i na5 da, PQPU.t aвtro
noma u "P!'<J5losti, prosto uZivamo 'U lepoti retke pojave. 

1 

SUPERNOVA SN1987A 

А short presentation of supernova in the Large Magelanic Cloud is given, 
including results of neutrino detections. 

UDC 524.352:523-52 

SUPERNOVA КАО SТIMULATOR STVARANJA SUNCEVOG SISTEMA 

Zorana D . Dobl:evic 

di,plomilrani astrofirmc!lll" P.r.irodaю-ana.tem.ait~ faikuillteta u Beograd·u 

. Vee ;yd.Se od d·Va :veka nauika оZЫЩјnо IPO'Jru5ava da oibjasni .porekJlo оо~ 
S.uni/!evQg sistema. ~adveee ;t~ pr.i ltome nasta,jiU stoga &to n.am .in$1n.lanenti. za 
sada ne ~eavaз,u promМran·зe drugilh p/lanetmih si.ste.ma u ikoomoou na raz
ndm :sЬUipnjevima IГazvitka. 

Prya 1?-au/!no prihvacena hipoteza, koja se odrzala skoro do pocetka хх 
veka, bila зе Kant-Laplasova hipoteza (Kant 1755. Laplas 1796). Prema njoj 
planete ви ~е hla<1enДem d steza~jem g·asa Jl)rstenova kojd su se odvojliil.i od 
P.r.aэu.n-ca zЬog 111Jegov~g brzog oЬr.tanзa o.k.o svoje o.se. Kasnjje је utVIГdeno da se 
p1anete na takav na.Cin n•isu rno,gle atvoriti. 
· . ~901. gpdi.ne Cea:nЬeruen 1 MuJ.to.n d.mose ;h:iJpotezu IPO !lщjod Је jedma zverz.da 

k'OJa зе proS!a Ьtizu. ~!Ш:а dz nj~a ~v;ukaa veli~ а mastvan il»"amen mater.ide i 
od k.oga su se lka&nije, kondenz.a'Cl.jom, stv<mi1Ji »pJanetezimali « koji su se laoz 
stжlaare slJilli ,u IPlanete. Deceni.jiU tkasruiQe DZins daйde IГ~v~ja h~u k.altast.rofal
nQg ~reta zvЩe .i P.rasunca. Ona de Ьilla rveoma popu!latma d·vadeseti.Ь gad'ina 
ovog !Vek.a. O,dhal!ena је tPOSle VliSe osnovanih zaanerki od kod·ih је nајјаОэ. bi.la 
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Sl. 1: Odnos izotopa kiseonika na 
Zemlji i и meteoritima је razlii!it. Na 
Zemlji kiseonikovi izotopi sи и fak
vom odnosи da ako se hemijskim pro
cesima odnos 0-17 prema 0-16 pove
{:a za nekи kolicinu. tada se odnos 
0-18 prema 0-16 mora dvapиt pove
{:ati zbog dvostrиke razlike и masi. 
Na grafikonи koji odgovara Zemalj
skim materijalima ova dva odnosa pri
kazana S'U. linijom ciji је nagib 1/2. и 
meteoritima (иgljenicni hondiriti) ot
kriveni sи drиkciji odnosi. и njima 
је odnos 0-17 prema о-16 isti kao 
odnos 0-18 prema 0-16. Drиgim re
Cima grafik koji odgovara meteoriti
ma dat је na slici linijom koja ima 

· nagib 1. 

ona iz 1939. godi.ne, .k.Qja је uk.atz:iNaila da b,i se talkav pramen :tem;perature Sun-
cevlilh $\S(Wa, eksploziмno II"aщxг.sio uЬrzo posle odvajanja od 'Suncra. . . 

U :periodu od 1944. do 1946. god:ine Vщjcseker d. Terh~ ·raz:a<1u]u .:~u 
ро kojoj su se planete stvorile u pljosnatom oЬlaku gasa 1 prasme ko31 зе ro
tiraю ako Swюa ti ru lk.ome ISU se javlja•li vrtlozi. Uzajamnian dejstvom vrtloga stva
rala su se k!andenzaciona j~ra •koja su dailj.im prLvJ.a.l!endem materije davele do 
oЬraaovanja pЬa.neta. 

Sem pamenwh autara, IPOrekloill Suncevog sistema bavlili ~u se i mnogi 
drug.i n.aucnici rokom pooolednj'i.h cetlгdeset gooma. kao Мо su L11tlton, DovШoe, 
SmiJt, J:шr:i i. Kojper. 

НiJpoteza k.oju эu liledavno pr~oiЩ Sram i Кl€Uton. а ро Jrojoj su ~-
5аvмје .protoвdlarne ~ine lizazvale eksplozije blisikJiih swpermo~: kordsti •Ьrо~-: 
na saznatnda ilщja ll"anijim auto.r.ima ru&u bl!la dost1JIPila. О DJO!J се ovde Ы.lt1 
11ilavn.i rel!. ~..:н •·"" ter"" ~' "h d '· а. Smatra se da ona pol!i.va na nek.o1i!ko veoma ozr""'""'nы1 IЮЗ! l)<lil>I1ili OJ\.az 

Na.ime iz~eda da se ш&.е ddk.Шovati da је ISU(p&IIlOIVa eksplod'iJra1a u \Ь.ilizini pro
to.solai1."1I1og oЬlaka !iz.azvav&i njegovo saumande i ikondet11L<lciju u Sumce .i pl~
netni sistem. Dokazi proiiZblaze Ъz ~oи,C.aiv.ant]a hemijslci..Ь elemenata u meteorl
tiJma а poselmo iz merenja kold.cine rarz!dOi;Vi:h iwtopa :irzv€Sllih el.emenaJta. U 
u:rordma materijзJla ·uzetim .sa ~teor;ita . .rell.aJtivna lkolil/!iorьa nekiih i'ZIOotop.a d·nlk
Cij.a је nego na Zemlji. Ove :irzotqpsk.e anomaJije III1!()giU se obj.a&nilti p.r~ 
da :је deo :te materije n.astao elщploziijiOIПl S.\JIPerTh()!Ve .i da је ubacen u protooo
la.г.щ oЬlak lllE\I)OSI"edno рг е oov.rSCava.nja maJterije. . . . . . . . . 

Cesto se k.aZe da &u iZQtqp;j nekog elemenlta hemnoski ldenttc-ш. Herru.osk1 
procesi ne mogu Jl).romeniti jedan dzotop •U :drц.l:gi, ikao sto ne mog,u p.romeniФi je
dan elemenat •U drugi . ItPa!k је .hemijSk.a ideruti&lOSit izotOtPa samo Jedna aprok
Sdmacija. МJnog,i dzot.Qp.i pokaziUju male .rarz..1iike u he:mid.sk!im &vojstrvi.ma, а te 
ra.z!Ji.ke S'lrikJtno su odтe<1ene atom&kom masom. Taik? nra jpllilmer, ~k liJm~ . ·~~ 
staЬilna izotopa: 0-16; 0-17; 0-18. Njihov normalDl[zotopskisastoзaknaZeml]lJe. 
99,756V/o О-116; 0,0390/о 0-с17; 0,200% 0-cliВ. A.ko se Qdiilos 0-117 prema 0-d6 ро~ес~ 
и nekoт •hemijskom proce.<>u, odnos о-а.в IPl"ema O-t16 .mora se d<va pUita fPO'VeCalti~ 
роЭtо је .razLika u masi 'd!vЗiPU't IVeCa. IZin.ad•UCi Qve odnose, :mogu,Cno је irм-.aЬ.matl 
efek!te 'kojoi tPOti.C.u od heJnjj&k.ih ргосеsа ј :Lzrve&ti >"pravi« i.zotoiP&~i sastav. J~Z,::>~ 
topskd od.nosi za kiseanik :i druge elemente mereni эи IU Mese/!eVШl stenama 1 
p(>kazailo 15е da su •U osnovi 'isti ·k.a<> ~ na Zeml\i.i. 

Vll"lo de verov.a.tno da sv.a.ka sl.ljpernava pгi!l.dtkom ~lozije sinteti.zuje ne6Jto 
d·rruk!Cdje koiiC.Ьne hemijs.k..ih elemenata d .ifZoЩpa, dajiUC:i S(peC'ifican :iщtqpski sa
stav Кrada :i?Jbacenli m.aterij.al iz SIUpeгnove dopre do opootosolaг.nog oblailffi, v>re
men~m се doCi do njegovog potjpunog meЗa·nja sra sadrzanom oЬlaka. Nejednaikost 
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izotopskog sastava Zemlje i meteorita govori da је morala postojati bar jedna 
sцpernюva. koja је ekspl.odirala suv:i.Se k.asno JCLa Ьi se njen materj(jai pЩpuno 
izme.S.ao sa IPiГOtOSQlar.nim marteгijailom. ТаЈ ШЬаещ ma·terijail mosio је ·u seЬi 
spec1f.iean d.zoto,pэki .sastm eleme.nart;a ciM ro tra,gov.i danas nadeni u nekim me
teor.Ш·ma. POO<to su metecmiti VII'lo rano oevrsli !i stoga. blli vrlo mаШо izJ.orlenri. ћe
mijskim procesima, specifican izotopski sastav mogao Ы. se ustanoviti. Na he
mi•jsk.i .akт!J.iv.nim ,p].anetaana, kalkva је Zemlja, materijal S{Peoif.itnog doot.qpskog 
s.astava se •U .c;,pletu hemijSkih ii'ea:k.cija }XJ!1u>tи1o .LzmeAao sa protosola.rn.im mate
rija'lom .i m.i da.nas ne .bl.smo 1'IJJ()!gli, an~.al]u6i samo :ZemШ;iSike maJteriQaD.e, u.s
tanoviti .ia:otopэke a.nomalije. Tek u .poredenj{u sa ma.teoti.tima j,zotopske anomaHje 
se mog,u IUOCi.t i. 

14A ':!:"tfi.JAL I:!ВA= ·~N f(Ct.'КAN 
Pffl:..ti«:/o4 c:кsrt~ .::.л. 1::t.·c.i 
:;:.·r L .. но·с 

5L 2 

P,r·v.a izotqps.k.a аzюm.а.Щ.а prona
dena је .u ltakoщall'IOID A]jendeovom 
meteoritu. naz.vanom ,tako prema seLu 
u Mek.s.i;k,u :u ci(joj је Ьli.zin.i рао, k:otj•i 
prijpada gr'Цl).i 1ugldeni.Cnih hon.c!JгЪta. 
Ova anomaЩa oclinooila .se na .i~oto
pe lkdseonika. Као s.to је ranije S!PO
men·u•to, procenatlt 0-16 na Zemll1d v.e
C:i de od 9901 о idok эu tе:М ,jщ)lf;qp,i u 
tragovima. U Alljendeovom meteor.iltu 
procen.art ()..,16 је IЬ.io јоо 'Ve6i nego n.a 
ZemL,ji. · Ova >Гa7Jliika noj,je mQ!1)la bllti 
izazv.a.n.a nekim hemijskian proceeom, 
jer odiD.OO:i i~medu i:zotopa •niвu Ьi>li 
promenjeni pr~cionalno raZ\dOi u 
masi. 

U AЩjendeovom meteoritu :i.zotщ!ski 
sastav ik.iseocndika de rtakav da prj()ffien1 
odno.sa 0-U 7 prema 0-16 !Qdgov&ra ii.s
ti i~os •promene i Qdno.sa О-Ј.8 prema 
0-Ј.6 •(sliika •1). ·USitvari QCЬnoo 0-117 
prema 0-18 је n~emeeen, ~ ne . Ы 
Ыо s-W.Caj Р,.а эu u pi.tan]IU hemijэke 
rea.klcije. O.va oo.jenica uk~e da ы 
k.isoon.ik •U m€1teor1tu mogao Ы!ti me
Saivil!la dlve .k.om(po.n.en.te: jedna је 
nornnaiLan ~ Zema.]Q&k!i ki
secmilk. а clroga је Ci'!rt 0-16 (&liok.a 2). 
Najverovatn:iji itzJvor ovog ciStqg 0-16 
је Э\.lii)eГI!J.ova, ,kqja је ekaplotdd.rala u 
Ыi2Jia1d protosoLarnog dЬLа!Юа su~e ka
sno da Ьа se ootaci ~pl!ooitie pame
salli sa materoj,jalom oblaka. Кdseonilk 
n.aan ne daJe mogucnoSt .da 'V>Г·eme 
ek:splorlije Qdredimo. 

SL. ~: V~sak .kise?rl:ika. 0-16 тепја izotovski sastav elemenata пeznatпo, jer nот-
11Щ/ .11 k~seoпtk с'!tщ щ§е od 990/е 0-16 . .Sastav smese kiseoпika и . protosolaтпom 
o~lakи зе dat levo, ртi cemtt је иdео od gorпjih 0,250fe pтikazaп па иvecanoj 

, . skali clesпo od glavпog stиpca. · 
Мсsапз~. ovog gasa sa 5'/о cistog 0-16 (doпji deo drиgog stиpca sleva) men}a 
l?roporctзи . 0-16 od. 99,756°/о ka 99,768°/о. Mada је роvесапје malo, znacajпo је, 
Jt'1. иkаzизе па dvoзпost porekla kise01tika. Sastav o·ve smese је pтlkazaп и dva· 
dе!ща stupca па naciп slican pтethodпom. (0,250/о иkирпе smese је prikazшto 

па иvecanoj skali и krajпjem desпom stиpcu). 
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Sl. 3: ViJak Mg-26 и Aljendeovom met€oritu izazva1t је 1 aspad,mt Al-26. Nor
mali odпos Mg-26 prema. Mg-24 па Zemlji је oko 0,139. Neki Aljeпdeovi mi
rtcrali kao fasait (vrsta piroksena i ok.~ida alиmiпijиma Al:Oa) i spiпel (vт~>ta 
rublпa) dostizu ovaj odnos. U теШitи (silikat Са i Al) пеzпаtпо је роvесапје 
Mg-26 dok је и anortitu (silikat Al) zпаtпо. Fasait i spinel sadrze i Al i Mg. 
Ali kod пjih је kolicina Mg tako velika da ma.lo роvесапје Mg-26 iz Al-26 пiје 
merljivo. Melilit ima dosta Al i malo Mg, dok је anortit bogat alиminijumom, 
а magпezijuma gotovo da 1tema. Zato је kod. пjih i mogиcno иociti ovo роие-

сапје lV!g-26. 

IDruga !iootopska .a.nomalija itakode :је p,rimeee.na u Aд,jenкJ.eo.vcan meteorHIU i 
QdnO'Эi se n.a alwnin.ij.um. Uoeena anoma.Н.ja Ы ве mogl.a objabll'i·ti ci~IJJjenicom da 
је meteor.it u trenutku katd LSe stv<mio. saкi'I'Zao izv€Sllu ko'licionu nьdioaktiwюg 
irotqpa alumin:i.i·uma. A'Iium1n:iju•m ima jedan stabltlan •izotoip Al-27 1 jedan ne
s.ЬaiЬi.lan iГadioak.tivan .izoto,p Al-2.6. Al-r2.6 .ima •period роlшШ'јраdа od 72й 000 go
d.Lna, PI'i cemu се Al-2.6 ~on&lcim ("aapadom precj •U staЬilan izorto,p ma.gne: 
zjjruma Мg-26. P>Гe!iPOstavimo da је koolli6i1Il.a All- 26 bl.la wЬacena u prQ!tos.olao:rn 
oblaik nepos.redno p.re ikoщlenzovanda metoo<ri-ta. Р~Мlе nekoliko m'ii10111a godina 
vel.i:ka. deo А1~26 се se raspЭ.эti, а !P<JSle 4,<6 mbl;j,jard.i goO!Ctina, 'koje su !Рfо&Ъе od 
forшir.an.ja Suncevog sistem.a. .sav Al-26. koj.i је ,Ыо prvobl•tm.o ;pri.sцtam. u pro
toвolamom ob1a•ku mo!e эе odredH4 jednootavno mereбi ikoШOinu Mg-26 i izra
C·ШlaVЏ!Cd okojj iЩjegov deo port'ite od .Al-125. 

Magnezijum ima I!Jri stabill.na izotopa: Mg-24; Мtg-25; Мtg-.26. NjilhoJVa nor~ 
ma.lna d.zot'<>psk.a komЫnac'.da na ZemJQi је 76,000/о Мg-24; Н:/1/о Мg-26; bl,Oil ~о 
Мg-26. Ako је nekd deo Мg-26 na meteorirou nastao raspadom Al-26, lto se mo;ze 
<XЬk.ri/Ьi sa·mo kao ndego•v vl!ak u OOrюsu na normaln.u koli!Cinu ovog lifl.oitotpa na 
Zemllj~. IUfPl'ICIJVO ovo ;poveбainje је ~ otk.I1i~eno u Aljenк:ieovom ~~~ear.iiu. &;oma.~j~ 
s·u na.roCito pri.meeel!le u mialeral.Ima iko:J.i su l>Qga!f;j u alum1rn:t]umu, а &жоmав.rн 
u .magnezij,umu, jer .u •mineralima ik:Q]~ 5!\.1 boga)tj 1U maь"'lle.z.iQ,umu, ovo ma.lo po
veca.nl.ie Мg-.2.6 n1ije ~per:imenit.aJmo mer]j:Lvo. Ov.aj primeCenj v.iSak Mg-.26 ni.je 
mogao ll'lЗSta.rti nikaik'V'im hemijskim procesom, jer a>ko Ы .Ьi.lo tak'O, mor.ailo Ьi se 
za,pazi•ti .i ma:l'O povecanje Мg-.25, 8t<1 tiЪide otkri'Ven:o. T·reb~lo је jos ?oik82alti . ?а 
v:iSak •Мg-26 potiee o:d ra...qpadз Al-26. а ne ioz nak1h di'!!Jg1h n.ui\clear·n'J•l1 .reak,cщa, 
Ci]i pro.izvod raspada m&e bilti ta.kode Мg-126. Ono sto mooe odrerdilti porekilo 
v.i.Ska Мig-26 .је .bl.i.ska veza .sa sa.drzajem a·I.uminifduma •U. m:iJne.:aiu, •kQja se kJV~
titativno izraZa.va odnosom AI-27 prema Mg-24. Меrеща Alзe:adeovo~ metonta 
pokaza.la su da S.to је veC.i odnos Al-27 prema Мg-24, veC.i ое i ,viб.ak Мig-26 (sli
ka 3) . .Aiko М;g-26 potice i.z neke c:Lr.uge nuklea.rm.e rea.kcije, wakav od.nos se ne 
bi mogao doЫ>ti. 
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CESTICE BOGATE 
ALUMINIUMOM 

CES Т/СЕ 8ОGАТЕ' 
MAGNEZIUMDI< 

ёESTICE ВОGА ТЕ 
ALUМINIUMOM 

ёr::SТICE ВОGАТЕ 
MAGNEZIUMOM 
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POSLECINJA SU~RNOVA DVA MILIONA. GOD/NA PRE f 'uRM/RANJA SUNtEVOG SISГf:M /o 

ORIGINA LN/o 
XOMFOZ/CIJ/o 

XOМPOZIC/J/o ХА :ЈА 

SE FORMIRAO SUNi':EV 
SIS TEM 

S/.ika 4. Zavisnost prisustva Mg-26 и mineralima atиminijиma od vтemena pro
teJ.:Zog izmeltи stvaranja At-26 i hemijskog тazdvajanja magnezijиma od atu
mit"i.j'uma. Magnezijиmo·vi izotopi stt па crteћt predstavljeni §rajiranim porsinama. 

Raspad .Al-26 predstavlja sre<Њ!tvo da se !Otdr€\d.i staroэt Wjpetmove koja. ga 
је эtvoг.iLa ·(rv'ikii &1. 4). Po§to de poQUZ.Ьvot Ail.-.2.6 720 000 go:dina, .samo m.a!la koli
cLn.a IProo.stane nalkon prd.bliZn.o d-va mi:l~ona gщii.na. D.a 1е sи:pernava. ilroja је 
dQPr.inela stvarand;u Suncevog s.i$ema rЬljesnU!la tpre <V1i.5e od dva milion.a godi.n.a 
nego Sto se sistem k0111idenzovao, gotovo s.av А1~ .Ы se .ra-sa>ao !Pfe nego Мо IYi 
se naS.ao 11.1 cvmtim •telima. Hemij.s.ki proces.i rhd Clatim .iz.v!l'si:li ~egaoij(u A:l ~ Mg 
i ne Ьi se mogla detektovati izotopska anomalija. Ako se pak supernova dogo
dHa nЩto rkaзn.Lje (Orko seda.mэto hiljada ,godina IРГе formirnnja SWJICevog sislte
ma), znaC.ajan deo radioakt.i,vnQg izotopa IЬi se oeuv.ao u ftren.u.!Jku OOv'.rS-CЗiv.an,ja 
meteorita. Plrd:li:kom ik0r11.den.zo.vaaьja kada se v.r.Si hemijsko ['~d'Vaj.anQe elemena
ta, ovaj deo •Ьi mootao sa osta1dm a•lumliJI1ij;umom; а· kad iЬ'i se ilronacno mspao 
u meteoritirma, .uzrokovao ,Ь,i 'VeC pomerN.ttu i~u arnamalijju m~ezЩjuma. 
Tako, .samo a.ko se eks,p.!omja &1J1Pernove desbla davoljrno ikasno, mogla је da зtrvori 
v.i:Sak Мg u allwni.n.ijumom Ьo,garti-m mineraiJ:Ьma. 

Da rЬ,i se Ьоlје ra:7!UI'Ileo ;probie-m .i~tQpa hem1jэk!irh elemen.arta, kO!l'JISino је 
oovтrn·utd se i rna nastanak hemijslcih elemena.ta. Пanas se ISomatra da је » Veloo 
prasak« sa .kojim је оЧюсео sverror pre petnaesot do dtvadeset m~ЗJl'ldi god.irna 
odgovoran za deo sinteze elemena.ta. U » Velrblrom p.ra.s.ku«, 1k.a•ko ll'acum poikarzщ.je, 
na&ta.Li SIU :vodoni•k 1(Н), de<J helijuma (Не) i deo nekih lakSЉ elemenaota. Sivi 
te?,i eleme.nrt:.i na5taj,u u lra~Zii.CЩm ostad.id'UIII'1im.a Zi votn!ilh c.i.klusa ~ve.zda, i to u 
p.rocesu fiuzi.je olakS.ilh elemenata •U rtefe. Prгv~ .s.tad.id1um 11.1 2vezdanqj nukleos.inrtezi 
је fuzida 'VodOI'l:i•kovi.h rartoma •U -heliju-m . .Na :v~sim rtemperarturama dola:z4 do fu
zije helijuma u teze elemente Tako se procesom fuzije moze doЫti i gvoMe 
(Fe) - veoma sta;bl.lan elemen.t. Osdobad.aJnde ovog novootvorenog .ma.terijala 1z 
cen.tra masilvne wezxie .u шedUiZvezdaщ tprostor rnad!Ь:UIГil'lije .se odigrava ~o~Zi
jom zve7Jde okao .SЩ>errnave. Sa-mo z.vezde, ikaje su nadma!l1.je oko sest tPUJta masdv
nije od SWlca, mog;u evo1u.i-r.artJ. -u supernavu. Каdа taik.va ~ve71da i~Ьi gilaNШn·u 
goгiva za 1111Urk!lea:rtnu fWLi.ju rЬ!iva .Ьzdeljen.a ·U slojeve ('Jjuske). ·U jez·gru эu teSkii 
elemen·tri kao 111JV&c1e (Fe) i rn.ikJ. (Ni). Zaotw dolawi &i-ldcijumova (Si) ljousk.a; р.а 
ugljen.Ыюva .(С) ljiUSk.a; potom kiseam.ilkova ·(0), neornava (Ne), ma:gn&i•jU!Пlova 
(Мg) l.juska, ka per'i.ferijj .su laikSi eileme:nrt.i kao heJ.iojrum .(Не), а u &pdlj.aSndem 
omotu 2vezde је -vQdOil'iJk: (Н). TOrkom eksplozije erneDgija jz .un-u.traSnjih slojeva 
Z~e2J~~ pren~ se oooglo k.a peni:ferij:i_ Jezg;ro pod uticajem oopstverne siile gra
vxtacxзe, sazxma se u neutronsku zvezdu Ш crnu rupu, а spoljasnje ljuske su 

( 
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HASIYNA ZVUDA 
о 

t ' na jormiтanje dvejи sиpeтnovih и тa-
Stika 5. Uticaj spiralnog talasa gus \ne теdи predstavljeno је kтetan;e 
"'fll.aku od 100 miliona godina. U prvom _1 tтесет okoline protosolarnog оЫаkа. 
tatasa, а и dтиgот i cetvтtom теdи иvecano oЫast 
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:azdi_u-van€ •u oko~i prosror veLikom ;Ьrzinom . Plrltl!itkom Щploz.ide javlja se in
~I,van fl,tJ'k~ ·~es.tica, . kao sto ~ p.rotoni •(I>), jelgra helijuana (Не) i neuФroп.i (111) 

veoma vaz.щ za 15l'I1Jtez,u •teznh elemena.ta. 
_Pr€ ofJkrjt~ :WS:ka Mg-26 'u Al•jendeovom meteoliftu, u neki.m met001rJtima 

:1<~d~~ su tщ~gOVil IIJI1er1mog gas.a k5enona (Хе) sa neuoblcajenom izoЩpskom kom
!:JmaOI]om. -уа~ iksenona _Хе-129 и ovim metormma је u•Юazivao na moguc
nost da pot1ce ~z •raspada ]oda Ј-129. NekoLiko teiih lksenonovih (Хе) dшotopa kao : 

SUPERNOVA 

. СЕ:SТ!ёNА Fr>R .ЧACIJA 

PROOIRANJE f:ESTICA 

d 

Slika б. Uticaj eksplozije _supernove. па sazimanje protosolaтnog oЬlaka 
1·апзе Sunca ~ planetarnog sistema 

Slik,e s-џ porel!ane и hronoloskom redu. 

stva-
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Хе-131; Хе-132; Хе-134; Хе-136 bili $U prisUitnJ u tak,voj proporcilj.i koja је 
иkazivala da su formirani и spontanoj fisiji plиtonijwna (Pu-244). Smatra se 
da i Ј-129 i Ри-244 vode porelklo i"Z supeгnove. Iz njiћoviћ wemen·11 polиzi vota 
mog1o se .i0ra.6unati koliiko је v.remena protekao od 111\idhovog foгmir.amПa ра do 
nailaienja ksen.ona и meteordltii!Шl. Za(k:l!j.иceno ј€ da su oni formi.rani oko эtо 
miliona godina pre oe-vгSeav.a.nja meteor:i.тta. Zn:aCi, ovaj zakljuealk иk~ије na 
cmjerucи da su,pemQVa lkoJa Је stvorШa jotd i !Pifu,toЩjuan nioje ona lkQja је za
sluima za ,p.ronadene m~e.zij!Urnove anom.a!Щje. Ova:k.av iok dogada.ja sJ.aie se 
sa na:9im znanji.ma о evoli\Jcijd r:zJvщda 1\Ј ~allniom ~jama. 

N.a:Sa Galaksija .ima sp.Ш"aln.и str·uik.t\И'I\J. Ona је pas.ledica, kako se da-nas 
smatra, spiralni-h talasa gиstine koji se prostiru oko centra galaksij,e. Ovi talasi 
p.rolaze klroz оЫаk medwz.vezdame maJterJ.je nэ sva:kili sto nli.l.'iona godina prJ
bli2mo. Tom p.riЉiikom do1.a.m do zgu&ljenja pra.S.me i gasa d stvaraju se nove 
zve7<de. Najill1Ш).i·vni,je od ovdh z.vezda Zive nekoli.ko miliona godi.na ·pre nego !ito 
elщp'l<xЊraj•u . 1zotop.ske a.nomaИ~e ksem.ona, ma~ezi:j:uma i kiseonika danas Olt
krllvene 1\l meteor.i•tima preЧpostavlja se da sи rЬragovi k.odii potiбu od prolaza dva 
uzasltopna talasa g·ustine. Sm!llt:ra se lda је tPre 4,7 mi:lija.rd.i 1godi.na krw ot>last, 
~е је nastao naS SUJПcev sistem, proS.a<J l]edam ovakav talas (vi-di s1. 5). Sltvo
rene su nove ~vez.de, -med.u nj·i·ma ;i masiмne. Je,d.na od njih је !Pl'ilikom eksopl.o
zije mogla da izbaci jod Ј-129 i plиtonijиm Ри-244, koji sи doprli do oЬlaka i 
Cij1 ostaci su registrovan.i danas u meteoritima и vmи nj:i-hovтi.'h .pгoduke.ta. ra
Sй)CI.da - izotopa ksenona. O'Va S/Upernova de mogla izЬaciti i Al-26 .i O-d6, 811i 
ih mi danas .ne Ьdsmo mog.Н detekrtov.alti: Al-26 'Ьi se sav raspao !Pl'e nego В.tо Ы 
se ISunCecv sistem kondenrrov.a.o. а 0-16 •Ьi se IP011PUi1110 lir:lJПJclao sa vec prUБиtnim 
ki.<>eondkom. iPosle sto mi.Li.ona godШa, iplre 4,6 milijardi go.dina kroz ov•u oЫast 
је pro5ao novi tala.s i nova se .generaoija ma&ivnih .zvezda :rodHa. ,P.roraouщ d~I\J 
da је ovog pu.ta ded:na od 111ji-h ek.splodirala na ll'astiQI,iaпQ .u оо oko sezdewt svet
lOS'Il'i'h godiina od .protosolamog oblaka. Какlа је ova zvezxia e!щplodirnLa, no"\lla 
ko.hiCi.na t001totPa i elemenata је d01prla do prQitosola·m.g о.ЫЭ!kа. PoSto је mec1u 
izotop1ma ·ЫQо Al-2.6 .i о..,нi, s-matra se da se oblak .uЬrzo ~ 1konden.zovao, 
а дj~ov,u kondenzaoi:j.u iza:zNala 1е ova '!ЩI)em<JIVa, .tj. иdarni taias iz blWSke ekts
plozije m~o је dhezJbedliti dюvoljne kampresivne s.ille da II'azreden oЬIIЭ!k 1p1'aSine 
i ·gasa 6kaJka-v de .Ыо protosola.гn.i) •Uih.rzo 1P05le ltoga !(lOIStigne :kritiC.nu gnJStilfl(u, а 

zatiпn da se sa2лne pod 1\Jticajem sИ.а sopstvene grav.i.tacije d stvoni Sunce i nas 
planetn.i вiistem. MЭiteri}a ШЈЬаСеп.а jz su.pernove sastojala se liz gаба koji је oba
VIio oprotooolarщ o.bla.k, d cestica ik.oje sи p.rodrle unutar na~a noset,j_ IU seihi izo
tO(pSike aaюmal.ije dalna~ IPrimeeene ,(.v,jpj. sl. 6) . Jedino је za6ud·ujuce .to &to nе

та podataka о јоdи Ј-129 i plиtonijиmи Ри-244 и ovoj kasnijoj eksploziji sиper
nove, ali ii ov.o se moze objaэn.i.ti .uzimajuQi и oЬzir !Pl'etpoo.tavkи da је v.r~o ve
.rov.a.tno da s-vaka sUjpel"lnOIVa ne mo.ra imati 'i!st.i. liizotop,.c;1Юi saэtav e1emenata. Iz
gleda da de supemova, ako niS.ta !dJrU(go, odli~a!a znatajЛJU -ulog-u u fo.rmiorandu 
bar jedne zvezide - Slua1.ca. 

Ovaj rad је nasta.o u okvir.u pтedmeta »Istodja i metodika uasta.ve мtro
Ilomije« pod rukovodstvom dr Jelene- Milogradov-Тurin. 

P.гiщljeno .ща.гtа 1986. 
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SUPERNOV А AS А S'ГIMULA ТОR OF ТНЕ CREATION OF SOLAR SYSTEM 

А revlew of hypotJheses aЬout the fOI'mation of Ње Solaт syste.m .iБ pre
sen tcd inclиding the supernova triggeriпg ћypothesis. 
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UDC 539..1; 530.:1 :113/125 

JEDINSTVENA TEORIJA POLJA U FIZICI R. BOSKOVICA 

Boтivoje Jovanov-ic 

AstronJOms1ro odlru&Ьvo »R. ВoSloovit« . 

•U .sa.wemenoj diiz.i.ci 'UC·vil"SoШo se slwa'tanje J(la de polje najtbltn.ija esenoiQ&ina 
зtruk!t.u.r.na :fPrma n1.ajtet"ide. otkrice :fШi&!ih polja 'Veza.no је za slavn.a .ianena Fa
ra.daya i Мaxwella. Mado se, ZI1e&I.tim, zna cLa је za ta о111ш'Ј.6а ыn.о pomreЬoo 
pr.iprt;miti put li da је Ruc:ter Emkovic blo jedan od naj2JIШOajmjih piarU!ra tog 
saznaзnog procesa. 

То se najjasnije Vlidi dz opisa ut11Utr.aSnjliJh svojstava i drugih osdЬina »te
melj'I1dh ltataka mll!tel'lije«, zaan;iМ/jenih stJr!UkJtu.rnfuh elemenat.a зv'ih ,tela. Jedna od 
najva.Znijjh osobl.na М »ta.Caka« је da neprestano uzajЗiiШIQ de!Ju;)u ak.tdiWliim 
c~uls:Lvno-atrakltivntim si:Laana. Ove liJnter&kcije su Ьеz IЩPO&'edn-og d<JidliJr:Waцja, 
а njdhova :ja.Oina d &mer .zavise od udailjenosЬi sam:ih aktera. То .је .nov.iJna u (()Pi
manju analterijail'I1d.Ь. procesa koj·u т~vdija ~ 'i:lmQ&i R . .вo.&lrovic C:iltavo atoleee pre 
F.wr ак:lауа. 

Na koji naёin se ostvaruju interakcije na daljini, о tome se u teoriji niЗta 
ne kзZe. Cak se uopste ne pominje rеё »polje« bilo u fiziёkom smislu (kao fot·
me materije), tЬilo u fizikalnom smislu (npr. »polje sile«). IPa ipak је Boskovic 
svojom fizikalnom teorijom najvise doprineo da doc:te do otkrica fiziёkih polj::~, 
sto pokazuje brifljiva analiza vaznih mesta i pojmova u delu Теотiја prirod11e 
fi!,Jz·ofije1). 

ZЛ.КОN SILE 

Pdltantje sile је oontra:Ino mesto ie<rije, S.to '1. вfml .Вa§lщvic .is.tiёe vee u na
sl<JtVJU зvоје knji.ge : »Teoo::ida prh'oone fbl.osofide вvedena .na jed·8il1 jed~ za.k.on 
s.iila lk:Qje pos.tQje u prirocLi.«. Ov.ian jecИ111sЬven1m .zalk.OIIWШ &Иа u .Lzvesnom эml&l,u 
је ii.zvdena З(prliord prosta IWllifi.kac:ija (o'QjEtdi-nja!Vanje) svdh in•terakcilia. Za·kon 
treba da ima obl·i.k po1Lnomз: · 

u tloome su m prdooOOQ· •Ьrој, а .z = х1• Kako је ovoj ftmkdi.jd teS.ko OldrediJti 
11/\Jle i ekstreme, Вomrovlic је dao proizvoldind gra'fd.tkti jpl1ilkaz (sl. il) . Na ma4Jim 
udaldenostima ~u ёes-tiea, s.illa је veoma od•Ьojna (+F), ·а ощlа sa P<JtVeCaJnDetn 
u.daJdenosti rneni)a &illa svoj karгikter, da Ьi na veldkim uda.ldenoвtima pre§J.a u 
PI'ifvlat.nu sbl:u ·(-F) koja opada prdblilтo sa ikrv.adirarom JЦdЩjenosti.. Qvlan zad
nj.im је OЬ.uhvaten NewЮnOIV zak0111 ~avdtacije: F = ·G Пl1!IIlt/.r1• К.riva Fi(x) dana 
i.slii oblii·k za sve osnovne elemenrte materdje (р. 92) . 

Sto se Ш~е raznovrsnosti interakciJa, Bo§kovic iznosi: »Sto se tice mno
§tva sila, koje fizicaтi nazivaju raznim imenima, moglo bi se tako4er i ovdje na
alasiti da, ako Ьi netko blio svaku н.ароsе promatrati, da је dozvoljeno spome
m.ttu krivulju, koja је и seЬi jedinstve·aa, rastaviti и na.Soj ma.Sti i fiktivno па 
veci broj sila. Ako Ьi nрт. netko htio proщatrati opeu gravitaciju tvari, ico)a 
је toeno obrnuto razmjerna kvadratu udaljenosti, mogao Ьi na strani pтivlaёne 
sile opisati hiperbolu koja Ьi imala ordinate tacno obrnuto razmjerne kvadratu 
udaljenosti. . . Tada Ьi se moglo reci da sve tocke mateтije imaju gravitaei3u 
koja opada tocno и ob1·nutom razmjeтu s kvadratom udaljenosti i da и isto vri
jeщ~ imaju neku drugu silu iskazanu onom novom krivuljom. Bit се naime po
S'I.:e isto ako se podrazumijeva kao da ta dva zakona djeluju zajedno ili ih sma
tтati jednim jedinstvenim · zakonom« ••• (р. 119). 

1) Svi navodi su iz dvojeziёne puЬlikacije ove knjige u nas (»Liber«, Za
P-1 el.•, 1974). 
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Sl. 1. Tacke к oznacavaju gтanice kohezije 

Цра:а.vо <Jtvak.v.ian povezi'Vanjem gravilltaci0111Љ 'interakci1a sa ostaa:im, .izlvr
Sen.a је pr;va n,ji.Ь.ova unШ.kaoilja. 

Mec:tutim, entitet interakcija је ostao nepoznat i povezan s unut!a~nji.n 
svojstvima ~stica (taёaka materije): »Tijelo ima neka zaista stvarna svo3stva . . . 
Љ 11acine postojanja« (р. 22). Та svojstva su vrlo raznovrsna. U to~ smњlu 
Boskovic pi§e: »Ја ne vidim za.Sto Ьi, ako se ·; kaze ~а је .sila neko ь~~nо svo)
stvo materije ona nuzno tтebala ovisiti samo о udal3enost~ . . . nета n~ceg z?og 
cega Ьi sam~ udaljenosti тотаlе uci и forrnulu funkcije koja izr<lZava s~lu..
(p. 68 ])qpunia}. Dalkle ВOOkov!ic је svestan slo:Zene prirode temeljrrilh materi
jal<"J ih' taёaka i da se njihova interakeija ne m<>Ze redukovati i svesti samo na 
1·asиjanja, Zato na drugom mestu kзZe: »Tocke mateтije Ьi, makar su posve 
sН(;щ; и jednostavnosti, proteznosti i mjeтi sila koje ovise о udaljenosti, mogle 
imati i druga metafizicka stojstva razticita те4и sobom, koja sи nат ne
po.~·:,ata« (р . 94). 

Za buducu fiziku Boskovic otvara pitanje: tU ёemu su skrivena bogata 
svoj;;tva »temeljnih taёaka materije«? J.pak је najveci znaёaj pridavao onom 
,.u.i.tnom svojstvu materije« Ш moei ёestica da deluju na okolne ёest~ce na ud.a
lit~йosti bez neposrednog dodira. !Zato ist.iёe da nema izolovane ёest1ce materчe u prir~di: » ... stanje svake pojedine tocke ovisit се Ъат malo о stanju sv.h 
drugih tacaka koje sи na svijetu« (р. 96). On jos istiёe: »Opci pтincip тоје 
!.\?UI .. ;je proizlazt iz tog:t §to 11е moze postojati nikokVO gibanje ko;e је aj.~!O
micnO spтijeceno, jer nета nikakva neposтednog dodira, vec se и stobodnom 
рта:>:пот prostoru svaka· tol!ka post~e slobodno r,·iЬa pokoтnvajиci ~<' istodoblll) 
brzini, kоји је vec prije stekla, i svim silama koje ovise о svim drиgim tocka
Pta mateтije« (р. 287). 

Na osnovu ovog,a moZeтo sl<JtЬQdll1o ~v.rdi.tJ !(la је BOO.kovjc stigao na .p.ra.g 
otkritCa pojma fiziёkog polja. Jer, kad Ь.i ёestice bile »gole«, bez polja, mec:tu njima 
ne •Ьi •bil.o nd!k.alk'Vdh 1iJ11,tevaikoija i tra111sformacijoa. В<:ILSkovdeu se mom• IPr.ilma<tn za
sLuga da de ll'askroio pwt 01Ьkr':ii6u polja kpje de sada predmet !i2Ju<!avЗI11ja 'ЭaOVCe
rnene kivantne fiiZike. Sav.remena fizitka (>OZI1.IIde cetird lti;pa poaQa: &LаЬо. jako, 
elektromagnetno i gravitaciono, а aktuelni proЬiem је stvaranje jedinstvene 
teorтije polja u ёemu se delwiCтo us,pelю . 

SLOZENA UN:LFIIКACIJA .POLJA 

ВoSkovdC је II'azi.grao svoju maiilnJ, ра de zak0Jl1 s±la j<JS 'ViSe uopвtio, na toaj 
na.ё.i.n Sto је pretп;>os.ta.~o posQot]Зnje asiiщpt<Yt:s>k.Lh prek.i.dll1osti iilmedu kojih se 
osnovni za1kon Si!la IPO'Il&'V'lja. Ovo роnаМ!ЈоЭ.111о,је noiQe IPTO.Sto, 111e:g,o takvo da se odr
zava jed:illiO .oЬlik funkc:ide а ne d. njena .k!vanti~i·vna strarna ·~Ьrој i we1ici~a e'k.s
trem.шna :l:n·oj n:u.l -;ta.ёaka). Smi&aю .toga 5е sastoj:i u .sledecem (sl. 2): Pir'wJзPna 
s.bla (-F) \roja pгiЬlii:lJno opaida sa Юvaidlratom rastojanj.a m.a ne.koj udatljenosti 
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naglo pOC.i;nje da .ra.ste ~о iU Ьe.Sko.na/mpsti (:leva 'St:lrana asi.ЩI1.tote), da .Ы se 1za 
.to.g.a mesta (.s desne strane asim(pt'O'te) pojav.iila kao SI1.ЗiZina odl>o.}na .si1a ( +F). 

Zbog ovakvog karaktera sila, materijalne tal!ke ne mogu prelaziti iz jed
nQg ·pod·l'l\lC]a ,u d•l'lugli, ,ра sve ce$ice ~e~u dve.jiU a.s.i.rY}jpltota l!ine za s.ebe jedao 
potlpun'i. .svet. Ces.tice .iz jed.щ~g sveta ne pre1au.e u d·rugi .svet, al:i njdllщvo шa
j.amtno delovanje se ооееа kao delovШlje na ceLinu .(р. 518). Na ovom mestu se 
neeemo osvr.tati m.a .kooщoloSke rteoride ·V'isesЬr.uikd:h nezav.isn.i.h svetova, neg,o 6emo 
se zadrzati na nekoliko primera !iz savremene fizike. 

Si. 2. 

(1) Sve do pol!etka 20. veka bilo је neverovatno da gravitaciono polje mo
ze dla irna Ьilo gd.e 1Ьe51kiroajoo veJJike wedn.osti. Medutim. Schwarnsoh!ild је na&ao 
da se to doga~a u makroskopskim razml:!rama kad se postojel:e bilo koje nebe
sko teLo sablje dospod graru>Qa jedne 5cfere, :i:z koje ni fotorui ne пщgu ·Ьillli emito
vatJi. J:zjednacavajuci ene1·giju mirovanja Е = mc2 s gravitacionom energ1joш 
~i<:~еша Е = mGM/R, za radijus sfere se doblja R = GM/c1, odnosno posle 
kvanl!шe PQPravtke za rndijш Sohwa:rzsch!i:ldove sfere se dOIЬija izooz: Rs = 2GM/c1• 

Tako, npr., za Sunce iznosi З km, а za Zemlju 1 cm. 
Takva snaZпa gravitaciona polja danas pretpostavljamo da mozda postoje 

u tzv. »crnim jamama«. 
~e.da ,:ia је sliena .podava 'i u s1Jil)emlatl.im pros.tor.ima, lljPl". manjirn od 

1Q-5°in IU 1\rojirna grav.iotac'iona i[)IOilda nadjaeavajiU n•wkilearna. 
(2) U vreme kad је Boskovic Ьiо tl:!sko bolestan Coulomb је (1795. g.) ol

kтio zakon elektricnih interakcija. ТаЈ zakon, kao sto је poznato, ima oЬlik za
kona gravitacije, tj. sila opada sa kvadro.tom udaljenosti: F = k фqzfт2• U tom 
эlucaju Вo5!kovticeva okri.va zaikona sila Ьi se ~ odnosi<Ьi i па ellelktr!icne linrteгalk
cije, а sto ве poka~o ikako u slueaju atoma.. ·tako d u slu.Ca']·u molekula: sile su 
na.izmenli.crro od!Ьojne i privlaбne. 

Slicno va2i i za jake interakcije nuklearnih polja, npr. u sudaru neutrun 
- lambda, kada privlacenja prelaze u odЬi]anja. 

То sve znaci da osnovni zakon siLe vazi za sve vrste polja i interakci]a, 
tj. rza sva:kli. 11Щр pojediJn·aQпo, а to се reCi da on ne pтedstavtja u potpunosti uni
fikaciju vise polja. 

Me~utim, dтuga је stvaт sa uop!tenim zakonom sita (st . 2). U tom zakuнu 
rnozemo smatrati da tacka pтekida ima utogu gтanice izme~u dveju . razli(;itlh 
polja i mrzliiti:tih ces.tica. N!РТ. od.Ьojne elektriane sille li:ш1e~·U jezgra atoma .i 
п~kug pozitivnog projektila kao sto је proton, prelaze u jake privlacne nuklear
tJe sile ulaskom projekШa u jezgro . . То opet zпaci da је moguce prekoracili gra
Hi\:U dveju oЬlasti ·(mesto asimptote), sto Boskoviceva teorija ne dopu5ta. 

Iz ovoga proistice da tek uop§teni zakon site na neki na~n odgovaтa op
::~ent zakonu jedinstvene teorije potja za kojim se u savremenoj fizici upo1-no 
t .. ~aga. 
(Primljeno marta 1984. g.) 

THEORY OF IU>NIFYJ:NG FIELDS .JN ТНЕ PНYSICS OF R. ВOSKOVIC 
In :the Light of coruternpora~ ,physics klnowledge the Вa§!kOVtic ideas on the 

force's ~aw and .geneтa:l~zed force's are anailzed, oonected with ·founda>blon of 
unifying fie1ds. 
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ПОСМАТРАЧКИ ПРИЛОЗИ 

IZVJESTAJ О PROMATRANJU OKULTACIJE ZVIJEZDE а LAVA 8. 5. l9.87. 

Proma,traj,uci Mjesec 8. 5. 1987. oko 19.00 мti UT uoeio sam i.StOOrю od 
diska ~vijezdu 5-te privr~dne velicine. Zakljucio sam da се uslijed dnevnog gi
Ьamia · Mjeseca uskoro d<>Ci do olkul<taci.je 7Nijezde Мj-esecevim diskom. Щеsес эе 
iW-lazio u fa:z,i iznied.u prve cetv.r:t.i i punog .Мје~. staroэt 10,9 dana. 

- OkuJitae:i.ja z,v.ijede ~poeela: је u lЭ sa.t.i 11 mdnuta 30 sekunld.i na za
;pa<l.noj &tl'ani Mjeseca oko 35° sjeverne Sirnne. 

- Za.Vcleta.k. okwtacije UT :19 sa,ti 43 minute 50 selшnd1 na · za.padnoj SJtra
D.i Mjeseca oko 88° эjeverne sirine. 

- Trajanje oku.Иacije 32 m.inute 20 .sekrundd. 
Pojava је proinatJrana •teleskoJpom reJJlek.torom New,tonova ,t.ipa vlastil\:e iz

II'a,de ikwrЭ!k:teriэtilka: F = 1417 mm, 0 = 14iJ mm, uveC.anje !lJ.S pwta. Svi · vo~:e
menski podaci dati su u UT. Za prijelaz na ljetno racunanje vremena kojc је 
na зnaZi :i •U lriaS.Oj zemlj.i potreЬno је dodalti 2 sata. · 

А - /P()Cetэjk olшlltacije 
В - !kraj okuoltaaije 
1 - krater Arohi·me,des 
2 .:... :krater p ,fato 
З '- ik.rater Leverrier 
4 - :kiraiter Helicon 

5 

Mtadenko Kutja·ttit 
Mali Losinj 

;:. . .. 
REPORT 'ON ТНЕ OВSERVATJ:ON OF OCCULTATION 

ТНЕ MOON МАУ 8~Н 1007 
SIGМA LEONIS ВУ 

т.hе momerull! of Vlis-uably oЬser:ved oontaets dJn uni.versal ·tdme <lll'e given for 
р1асе МaJli LoSinj, Island. Cres. 

1 
новости 
И.БЕЛЕШКЕ 1 

ПЕДЕЉКОВИЋ . И АСТРОНОМСКО 
ДРУШТВО 

Оснивач . i5еоrрадске Астрономсь:е 
и мете.оролошке опсерваторије Ми
дан Недељковић први· је човек i<:ОД 
нас који је поменуо осниваље асг
рономског друштва. Ево шта каже у 
завршној речи од 17. марта 191Ј4. 

.,.Изџештаја Опсерваторије" за 1899,-
-1907, стр. 93: 

"Па oliдa? онда · једног дана, · ва
љда he бити моrуhности и за обро.-

зовање Астрономског Друштва . 
засебног · или као дела Метеорол-.~
Шког Друштва, или великог Физич
ког ДруШтва - које би у поче'l'Ку 
радило . и на ширењу великих ис· 

тина небеских. за које 'Се јавно мње
ње интересује и тражи да своје љу

·бопитство истинском храном задо
вољи." 

Т,рщесет ;година ооаюиије и ова 
Недељковићева визија се остварила. 
Априла 22. 1934. године одржана је 
оснивачка скупштина нашег Друu..
тва: На њој је Милан Недељковиrt 
изабран за почасног члана . 

Ми.лап Јељи'Чиh. 
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ПРОВЕРА ЊУТНОВОГ ДРУГОГ 
ЗАКОНА 

Ј~ од !НЩјв<ШК'IЩјих 111ереwених 
nроблема данашље астрономије јес
те неnознаваље rустине маТјри)е • 
васиони. Од ље зависи да ли he с~ 
васиона неnрекидно ширити. Данас 
nозната вредност је недовољна за 
осцилујућу васиону - ону у којој 
би ширеље било заустављено и смс
њено сажимаљем. Међутим, nocтuj4 
OialroВaJНe соумње да је дащашње 'ВРС~д
ност убедљиво потцељена. !Ью;:о9 
главни основ је у чиљеници да :::е 
објекти у сnиралним галаксијам:э. 
креhу око средишта галаксије 1'ai{O 
као да у спољним деловима галаh.

сије nостоји "невидљива" маса. Нt!
видљива стога што је до сада нић.о 
није успео nосматрати у било ком 
[ЈI()Дручј'У еЛ6К'11РQМоа'11Неmюг iОПектра. 
Не маље важа~ основ за су:мњу је 
и међусобно кретаље галаксија у 
јату, ~оје се одвија тако као да га
лаксиЈе садрже више материје н.:го 

што nроистиче из nосматраља М€t>
љивог зрачеља. 

Неки научници су nок_~шали да 
ротационе брз~~е галаКСf:'!']а nро'Iу
маче не као nоследицу "невидљи.uе 

масе" веh нешто мало измељеним 
обликом F.Ьутновог другог закона 
F = ma. Одсту~IТа!Њiа ~ Ю11'310ИЧ1НОг, 
наnред наведеног облика би се ;;.ro. 
рала nоказати најјасније у областн 
веома малих убрзаља. НедаВно су 
ПiрОВ~ тог За!КОЖI! IИ!ЗВ.РШИ:ЈIИ Абра
мович и Багер са Вајцмановог ин
ститута (Израел), са инструментс)I · 
који је . nрвобитно био наnрављ~он 
за детекдију гравитационих талu
са . Они су убрзавали лабаво оQЕ:ше
ну тест мас~ помоhу електричне си
ле. Тачност F.Ьутновог другог зако
на динамике је у љиховим меЈ,ЈЕ:
њима nотврђена до убрзања 300 ми
лијарди пута ма~их од гравитациtЈ
IНОIГ · !Убрзан>а iНа површини Зеомљ~. 
Израелски научници nредлажу да се 
слична nровера изврши и са грави
тационом силом. 

Према Голдману са Тел Авивског 
универзитета ни моrуhност да Љут
нов заЈ;СОН гравитације има неш..-о 

друкчи]и облик, . односно могуhнvС'1' 
да nостоји и антигравитација не мо
же бити усвојена као објашњење ри-

ВАСИОНА XXXV 1967. 2 

вних ротационих J!:PИI!lmc сnиралних 
галаксија. 

Ј. Миљоградов-Турик 

ТАМНА МАТЕРИЈА И НЕУТРИИИ 

Астрофизичарима је веh дуго по
знато да највеhи део материје > 
васиони чини тзв. тамна материј:). 
Овим, доста уопштеним термИном, 
означавају се сви· облици материј -~ 
који не емитују електро-магнеrliо 
зрачеље, а чије нам је nостојање 
познато из nроучаваља кретања вид

љивих облика материје (нnр. ана
лизом кривих ротације галаксија). 
Сматра се да би тамна матери]а мо
гла да има веома важну улоrу f 
nроцесу формирања галаксија, о;ц
ређивању средље густине cвisиJ.Ipa и 
nрироде галактичких халоа. И ако 

nостоје доста озбиљни докази у при
поr 'ПQСТО/јања !ОВОГ облlи.юа 'Материје, 
није сасвим јасно из којих врста 
честица се она састоји. 

Тројица америчких физичара (М. 
Средницки, К. Олив и Џ. Силк) са 
Универзитета Калифорније и l'vlи
несоте анализирала су могуhнос1• 

одиграваља различитих реа~ција 

(углавном анихилације) између че
стица тамне материје, захваћених 
сунчевим rравитационим пољем >1 
честица које nостоје у унутраU:њо
сти Сунца. Одредили су резултујуhи 
фЈЈI:у!К'С 9ИCOIOOEIНepre'l'CKOIГ 1Неу>I1рИН!а 
који би, у таквом моделу, био регк
Сil1Р'(ХВаiН 111а Земљи. Паюазаши IC!Y ;Ц'З 
би се на тај начин могао са задо
вољавајућом тачношhу, реnроцуко
вати ~фон 111еу>11рИНа ('I'J. 
флукс неутрина који реrиструјеr.,о 
на површини Земље, а који не nо
тиче ни из једног одређеног небескоr 
тела). Мерење угаоне расподеле овог 
фона могле би се раздвојити солар
на и атмосферска компонента Н<.!
утронскоr фона, а такође и проnЕ:
рити њихов модел. Поређењем ин

тензитета ове две компоненнте мu

гле би се добити многе корисне ин
формације о честицама тамне мате
рије. Експеримент · би се могао из
ве~ти коришћењем nостојеhих урс
ђа]а намељених трагаљу за расnn
дом nротона. 

в. ч. 

Сољарки сnектрограф тиnа Литрова Астр01f,О.Аtске оnсерваторије у Бео
граду добијек npepaдo.At двоструког 20 ц.м. асrрографа. (А. Куби'Чеља). 

Ovaj snimak HaHey-eve komete ·z Ј la · · · · 
!,juЪljane, .Неттаn Mikиz 5 ·anu~т ugos vtзe. nactnto ?е . a~tтonom-amateт iz 
stvene izтade (Smit kат~та. /4 О/760а 1986). godctne, pтateCi Ј_е tnstтumentom sop-

. , тт_ ~~ rnog vтha, tznad Idтije (1100 т 
SR S~oventзa). ' 

i 
i 1 
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ВА С И О Н А ЧАСОПИС ЗА 

АСТРОНОМИЈУ 

СТОГОДИШЊИЦА ОIЈЈСЕРВАТОРИЈЕ 

ГОДИНА XXXV 
1987 Б Р о Ј З-4 

БЕОГРАД 

~о д~>уwmво ,,Руђер Вошковић" и Уређивачки одбор чa.c<~~Drea 
"Вааиана!' чet:'I1И'IICllj\Y .АiС'11ро1НОМСIКОј ОПIСерваТQРИ.ј!и у Беш~ :и Реаублич.ком 
хЈ.ЩРОМеlfеорозtОIIЖОМ заводу СР Србије С'l'ОГОДИШЊНЦУ ОСН!ИВаља "А:m<рономоке 
и Метео.ролошке OIПoepвa'l"'OPPИ!ie" :и посвећују Ш4 ова~ број "Ваоионе". 

УДК 520.1{497 .111)(091) :5511.501 

ВА СТОrОДИШЊИЦУ ОСНИВАЉА АСТРОНОМСКЕ 

И МЕТЕОРОЛОШКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ 

Muoдpaz Митровиh, ~К'l'QP 
~ оооерваtrороИ!ј, БЕm1ра.ц 

Драzољуб Милиhевиh, iдЦРеК'1'Ор 
Реауб.mичкм ~ЛОWIКIИ эаво,ц СР ОрбиЈје, BE!IOil'lpa;Ц 

AIQ'11POOIOМICIК orreepвa'1'CJIPи.ia ry Беоrрщцу · :и Репуб.mичк.и ХЈИ,ЦрОfdетеоро
лошк.и ЭЗ1В10Д СР Србцје IЦРООЈtаiВљај;у ове r<ЏQИНе сrоrо.цишњицу О'СШmа!Ьа 
"Астронамrnrе и М~е О!ЈСерваторије". . 

Било de ro Щ1а!ВНе 1887. rодиве каЈДа: је (IIIJ)eМ'al ~ aat'J'Y) : ".1\.Iи
".истар nросвете и црквених nослова, уважавајућ.и разлоzе изложене у npeд
J~ozy z. Недељковиhево.Аt и ценеhи и ca.At научну и nракти'Ч'Н.У важ'Н.ОСТ астро
но.Аtске и .метеоролошке оnсерваторије решио: 

I. Да се за Кра.ЈЬевину Србију. noдuzнe nровизорна оnсерваторија у 
приватн.ој куhи 'Н.а Вра'Чару у Беоzраду, nод ynpaвo.At и руковођење.Аt Милана 
Недељковиhа, nрофесора Велике школе.'' 

0анива1њем: Oncepвa'l'OIЩje створени ICY услови за opraam:IOВiaiН'a ~
оюа и IМ'ffi'elqpiOJiowк:a ·JtCI'lU)aiЖ'ИВaњa у QКI~Щру Вмике Пlколе. То de имЗЈЈiо 
прсщвеmm, 1Н1ау'Ч1НИ и оtШЈIТеК.'УЛ'l'УРНIИ значај . Био је то 100ЈЩЦоа1Н аанов за рав
В!Јiј З/C'I'IP'OIН'Oie :и метооролоmје у Србији. IЩред .аiСТРОIНОМiСIКЈИХ м меrеоро
ЛОIIЕИХ iИС'r{РаЖ~ИВЗЊ~а~, у овој оцсерватqриј:и l'фilleнa tOY и а:џва >ееЈОМоЈЮwка 
и rеомаrлне'11ак!а . IМере.tЫЭ. . 3ЭЈ1'10 се Olreepealrapиja може сма'Ј1РМ1И tnретечом да
нашње .АЮ'гранкљюке оцсерваоюрије, Р~ ХЈЈQРОМетеоролОШКIОIГ за!ВОIДа 
Србије, Сеизмолоmкоr э~ и Геам>аi!.'Не-rокоr ·ИНC'I'JfrY"'O.. 

ПросЈDаЈВа овоr tВeJILИКOr јубилеја наше iВ!ЈУ!Ке, прИЈЈИКа је ЈДа се !ИCil'a:кii:IY 
зна·чаdеи IН~З/Ж~ИВ~а~'!ЈК~И и обраtювн:и peGy'JI'l'a'11И 1И о.ца IЭаiСлужено nри
зна:ње qројiВ!ИМ IС'l'Вараоцима ry IЦPO'l'elmOМ сrОl'О\ЦИШЊем !IIepиoдry. То је !ИСТО
времено 11ЮВi0Д ~ се mmie .афирмише . IОа/ВреМааа 1!11К'l'ИВН001' 'У овим IНЗiу'Ч!НИМ 
областима 1К1а10 1И IIIOДC'l'pe!C за нова ~. 01111фИћа :и ОС'l'IВарења. 

·Овак,апrо IНа!)веће щхиrшање и заХIВа\ЈШЮСТ приn~ Милану Недељвх:хвићrу, 
црофеоqру ~е и 'МJe'l'eQPOJiomje Ветике ШкоЈiе, <Ј1СНИЈ1аЧУ ОDсщmато
рцје, . За'11И!М ICII~ Воrјио.nаву Мlишк:авићу, ЗIIICJIYЖIНOМ ~ ~ И 
развој нове Аtстронсхмкж-е Оl!исерва'l'qЈЩје 1КЈ00 .и ;ак.ащеt.tику Павлу Вујеви:ћ;у, 
ЗЭСЈЈУЖIIЮМ эа rра1ЗВај Метеарооюwке ~е. 
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'I\реба пом:ену'l'И и п.пејщцу · дру!11ИХ ~ча - аЈСТРОIНОМа .МИЛуmна 
МiилаiНiК'ОБ.Ића, Стааmмира Феъшља, Перу Ъу.ркавића, М!и.Јюрада IIipoтиha, 
Ф!рЗ!На ДОМ!И!НК!щ Ру~ Мiитрин!авиh, ЗахаЈРИ!ја Брк!Ића, Бpamtcmвa Ше
варЛIИhа, Љубищу Мwnића, 'ВQрђа Теле!t'И!ј.а, Божу ПОПIСЈISИћа., Ва1оиЈtија Оск:а
њана\ Аlл~ Коубичелу, Софиј\у СщЈааюв и мпюrе дру1rе - /Мe-reopoJIO
ra Мiиду'l'iИНiЗ РаЩошевића, Марк;а Мlиlлооаlвљев.ића, Р.а(Ц'ОIВ'ЗIНа Пе'I1РОВИћа~ Мiи
ЛС!!Иа Б.иlтљевиhа, ВесеЈI!ИН'а '11ошиh•а, Каrr.арину Милооављеви.ћ, Дуwана Бук
r.щровиh!а, Fа.цишу ~Эi, Љубодра~rа '&,у!рића, .Аiнrонија Жапr.а. .. • 

Сл. 1. Измед Метеоролошке оnсер
ваторије npe педавпо~ рен.овирања. 
(лево) 
"Све је у броју и .мери". У лаз у 
мавну зzраду Астроно.мске оnсер
ваторије у Беоzраду. {rope десно) 

ПоменИмо ~ош 'Ьс)i)ђа ОтаЈНОјевиiш.•. :кqји de био ·У~ЦРЗВВИIК Опсерваторије 
-1899/1900 ~е 1И ' ~ЈЫКовИhевQГ аоИстента, а каювцје упtра~ВНИКа Саиэм.о-
-лоrшrоr зali!faд.a 1На Тaumad~a!Ify. ЈелевЈК13. МЮrn~.оовића. 

Ценећlи зна'Ча(ј овоr ј~еја, К0001Р.IЈЈИНа.циани 0\дбо!Р Реn;уб.лич·и:е КОIНфе
ренције OCNf Србије Ga IНеt'ЮIВаЊе реБОIЛУ'ЦИQНаРН!ИХ ~а 1И . П/Р(ЈIОЛаЈВе, 
закључио је 1да• је !J1II)ooJra1вa 100 l'()ДИШЊ'ИЦе оаimвања АстранОСМIСIКе и Ме~ео
ролошке oncepвarrqpиje у Веоrра,щу у С1ЮЛ8Щ1У оа Ставовима о обележаtв'ЗЊ'У 
rодишњица · зна!ЧЗЈјiВIИ!Х. домђаiја 1И Ј11И'1Н0С'm m 1ИСТqрИја jyroCJIOВe<tC'lGIX наро
да и наЈРО\$ЮСI11И, кdје је · ~а ОавеGНа Конференција Ооциј~r 
СаЈВеза ~or IНЗIРОда J.:y~rocлamtje. Зато је ова ll:tPQCJUIIВa увршhена у xa'JI~ 
rоД'ИllЈЊIИЦа ~ \II)OO'aoђalja 1И Jl'И"'НQC'm из IИICrroiPИ'.ie Србије IКОје nроiСIЛ'аЈВ
љаrмо у 1987. то,д. 

На · .цpfiЦJJIOr АС'фооюмlаке ~е и Peii'yбJIIИЧ'Кor Х!ИIЦРОМетеорооюm
коr зааюда 0~ ~ iвehe ~ СР Qрбије, IИМВ!ЮВШIО de Одбор 
за проолаву 100-'Юд'И[IIЊЈЩе 0СI1И1В1а1Њ8 и ра1да Аmlрономоке и Метеоролошке 
опсерваторије у Becmpa\lJIY. 

За председника ·Одбора ·именован је Др Десимир Јевтић, председнИк Из
врuиюr већ•а 0юуmпТIИНе СР ·Qрбије, а чланави Одбора оу: Милорад АнђелиЈi, 
предсеДЈНИК Qи:Yiimn1ин~ оnш'!1ИНе Савоюи !Венац. Др Тато.мир Анђелиft, 181КЗ!де
мик, ЧЛЗ!Н Саiвета Р~ЈI!ИКе, Александар Бакочевиft, ~ CK·ymu"lИНe 
~ ·В~ Проф Др Мирјана Вукиfl.евиft-Карабин, Уi11()аВН1ИК Иеститута 
за а~у ~'11ИЧlror фаiку.лтета ry в~. Милосав Ћор
ђеsиft, . iреПубЈЈ!ИЧИ]И ООКЈРеТЗIР эа н~ одбраfi!У и члан Изврипюr већа, Раду л 
Јовановиft, \ IПIP~e,tQRИК <Жуtпш'l'ИНе OIПIII'11инe Звез.цара, Младо.мир Јовашевиft, 
n~едник: iМ:Е!'l'ОО,РОЈЈОWК'ОТ I!IЈРУШТВа Србије, · Др Душан Каuазир, председник 
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Срnске а~КЭЩеМ!Ије яауuса и умЕmНQС'11И, Драzољуб Милић.еви/'1., ДЈИрек:rор Репу.б
ЈI!ИЧК'ОI' ~ОIШКоr заЈВода СР Qрбије, Миодраz Митровиft, дирек:о'IIР 
А<Ј'11РО"dОМОКе onJCepвai'l'qPИlje у Беоо1радЈу и ~ (),цбQра за lfi!POOJIOВY С'ОО
rоwпшьице Ас-11рономаке om:epвarropиje, Проф Др Зоран Пјаниft, реи:тар Бео
rраiДОКЮr УIНИВер:ЈИтета, Бранислав Плазиниft, IIЕР€(ДјСеДIН!ИК Метеоролашкаr ор
mни:зационоr одбора Щ)ОСЛ!аiВе, Проф. Др Петар Правица, []јреЈДIСЕ!IДНЈИК Репуб
ЈIИЧКОI' К'ОМIИIТет'а за IН!аЈУ!К!У, теХIНОЈЮI1Ију и И!l{фQрмаll'ИКу, члаЈН ·ИзврШН'Оl' !Веhа, 
проректор Вeoll1pщцatar универсmтета Проф. Др Јаzош Пуриft, 1111Редсе,щник 
Скуtтптине ParryбJI!JAКe заlј.еЈд!нlице IINi:Y\!Ce, Проф. Др Ћура Радиновиh., 1IЈtР01,ЦеК.аН 
ILpиpOiдJнo-мarreмa'IIИIЧIК:OII' фЗ!Култета у Веодраџџу, Милоје Радова.нов.иft, пред~еед
ник Qк1у!mитине OIIIIn1ИНe Ч}'IIGliPIИ'Цa, Милош Синђиft, IIIО'I1ЩЩЦIСЕ!ДНIИК Qкуп-
111'1'ИНе СР Qрбије, Александар То.миfi, nредседник дРУ!Штва зкnipOIIIOМa Србије, 
Др Љубинка Трzов'Чевиft, ЧЈI!З!Н Ilipe!Дce,DJfiИ!lil'Nia СР Орбиtiе, Др Богдан Трифу
новиft, прещ!СеЈ!ЈНИК РепубЈШАКе .конференције ССРН Србије, Др Слободан Ун
ковиh, .црофеюор У!НИВерэитета у Бео!1рщzw и IЦeJierlalr · ОК!У'Ј11111'11ИНе СР Qрб~е, 
Новица Филиnовиft, IDРЕ\ЦСе!ДIНИК 1Beha Сш3еэа · ОИН'ДIИЮЭ.'l'lа СР Србије. 

0ва1ювим tеаста/ВОМ Qцбора за 'IфOICIJIЗIВY ~ ~е !И:ЈуiЗе'ШtО 1Ве.mикiИ значај 
птрослааи 100 'l'OДIИIIIЊIИЦe 01С111ИВЗ1Њ'а А'С'11РОНОIМIСКе и Метеоро.лошке ОIЈСервато
рије" '310'I1р100101Мј и метеорОIЛIОШКој IН~. 

Сл. 2. Стара оnсерваторија и.аал.а је 
три дрвепа и један зидани (на сли
ци) nавиљсж.. У зидапо.- nавиљону, 
изzрађепо.м 1928. zодине, палазио (:е 
ЈШЛи рефрактор. Неколико .~tесеци 
nред њеzово рушење 1936. nразан 
nавиљон је додељен Астрсж.о.мско.м 

друштву. 

У ча1СТ 100 'l'ОIДЈtiШЪIИ!це оонивања. 
1И за I1'0IC'l".И1нy ~ч

ке и JЧPYire ~РЩЏ~е резу'ЈIТа'l'е, ILред
сеiДНЈИШIТ!ВО СФРЈ, 1На a:rpeдJIOl' Инсmи
ту"11аl ;за ~, ~-:мarre
иarriИЧJКOr ФЭЈКIУ.птета, · ttrojlи · су IIIQДp
жaJJIJИ 0К)'111IIIII'I'И РЕПЈУблмчке зајед
нИце IНIЗ.~ Орбије, Р.епубтtчши К'О
митет за 1Н!З!у1ШУ И 'ИНЈфqрма/11ИЮу, Ос-: 
новна заtјЕiд!Шща !На'У!Ке Беоо1ра.ц И 
Behe Са!веза синдИRDrа I()I]J[ll'NIНe 
ЗвЩЦ'ара, д'ОделiИЈЮ је А~ 
ОIЈЈСерваториј!И .Qрден !РЩЦа са црве
.!«Щ заЈСТаiВОМ. Ово је !Највише IЦРИЗ
нање у 100-'ГОIДИWЊој 1ИС'l'ОрИЈји Ar.-
'l"polfiOIМ!OКe. опсерв:а'l'ОiрИе. · 

Најзна~Ч'а(јашfј~и рођеiн.даiНСIК!И m-
KJI!OIН је ~ 0mуtпtптине Репуб
личке заlједнице ~КЗ~УКе QрбИје и Из
вршпюr већа ~ Орбије · · iЦа 
се у · f1181РЕ!1Щ81ИХ IНекООDИКо l"0'Д1И1Ва IИ!3-

11Pai,ZQИ мо,церва ~а стани
ца н.а P.ra~ozroj пЛЈанин!И у околини 
Прсжу!Пља. Ова, за .Aic'11pcmaм!cl an
cepВ611'0PIИJ.ity ЈЮТОријака ОјЩЈIЈуКа, IНа
јЗЈВЈЫУ.је IН!ОIВУ ~ IНoCIIIIIe ас'IIРО
номије, n'01Себпо 1ЭЈС'I1РОФизике. 

РеlцубЈШ1ЈЧIК!И Х!Ј.ЩрОIМ~ООiкlи 
:?аЈ!Щд СР Qрбиrје предложен је ощ 
стране .Метеорол<ШЈI!ООI' · .дРУ'Ш'1'Ва Ср
бије за орден. 

Оrоrо,zџишн,нца оовивања А{ЩЮНОIМIСЖе и Метеорол0'111Ке опсерваll'ОрИје 
nрок:ла!Вља 1ее IОВечаЈН:О и iP!11Z1JН0 Т01К101М целе ове rодине. . . 

Зај~ч:ка ICIВeчJa1НOIC!r одржаhе се 7. саnт~ у эrра!Ди 01!)уiШЈ'I'ИНе СР 
Србије. . . . · . 

Qд З до 5. IC~ одрЖЈаiВа се Међу!Нар<ЏIIНIИ OК!yt!I о аmм:асферс:кој .ре- · 
ФР~ у opr~ обе ИООI1И'l'УЦИје. · . · . . 

Од 8. lдQ 11. cenrreмqpa КоЈЮКIВиј~ 1{)0 Међуm;мрадне акщ>ОiНОIМОКе Ј'НИ.је: 
"Оонави астрометрије". . · . . 

У 1ЦС'11() ~фе~Ме, од 8. lдQ 11. cemreм6pa ~е ICe МеђУ'Ш!IРО'дно СЭЈвето-
эање о~ IМ~tи. . 

1i 
1 
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дРУIIИ Међу!нааю.цни IOКy\II о ~та:строфа.лниiм сУiд'!IG)ИМа Ma/JIIИX тела СУЈН
чевот система од1>Ж'а.ва се од 8. до 10. сеnтемqра,. 

Друm ~СеМИВа~р: .Асrрофиэика у Ј~и, одРЖаће се од 8. до 10. сеn
тембра. 

.Стоrо,lQИIШЫЩа оснивања Ac'l1IJOНOМICIКe 1И МетеqролОШirе оm:'ерваторцје 
обележЗIВа -се ·И мноrмм: ~ aim'IИIВНIOIC'ma. 

Део 3Ј11ЩЦе Метеоролоwке onc~e 1Н'а Врачару tПРетtВЭIРЗ се у му
зејоюу сnомен збиркЈу IМ~ 1И ~ 'И!Ю11Р)'IМЕ1Ната, :црi1бо1ра 
и~ . . 

На Зфа:ДИ у '!Юјој је биu:!а Порс:ЈIВИ'ЭqрНа оцсерватарија и 1КЭ. здра\lЏИ %1-
нашње MeтeqpoiJIOIШte ~торије lnОСТавиhе се заЈје,ЈIЈИ!Ичк:е оnамен nлоче. 

У СаЈюну Фото-ооиоо loaiВOOa Јутосurавије у Бу!л.ева.ру револуције адрж'аlће 
се од з. 1д0 15. cenrreмбpa фorro IИЭп:ожба "Васиана и ~". 
~ 00НИВ1а1Њ1а Ат1раномаке и Метеоролоwке ОIЈСерваторије, 2i3. март 

1·887. rодине оо j~aвiOlS:OМ I!GIЈЛЕЩЦоЗ!РУ, 0Д1Н00Н0 7. aii!pИJI IIO новом !рЗјЩНи љу
ди А~ ocmcepв'all'qlЩje !ЦрОМаюи.ЈЈИ ICY ДаЈНам AicтpoнodO!te ~ 
рије. 
~ апсервато.риtlа ~ЦРИ~Јрема ~ИЗ~,ЩаЈЊе 0IЮМ1ен э6qрника "100 то

дИ!На АС11РОНомоке ~е" и 11tНфарм<lf11ИВНУ ~ о Опк:е,рза
тарИјiИ д'аЈН'аС. Исто тапrо, објавиће се IП!УбЈЈИКiаЦИје /Са lliOМe!IY'11ИX IНЗ'У'ЧНЈИХ 
скупова. · · 

На Э11Р81дИ ~ оnсерв~е ПОIС'l'аiВ'Иће се сnомен обележј.а, а 
у бибЈЈИО!Теци: рељефи ICa пиховима МиЈrана Н~љаrовиh:а и ВајИс.лава Миш
кавића. 

3аслужЈЮtИ 1РЩЦН1ИЦИМта А~ ~је 1И 7ЧРУ'Ш'IМ IIIОiјединци
ма 1И ормнизацијама· Щ'<)Д'еЈЈ!Иirе се цриrmа'Њiа. 

РепубтАюи :ЈЩЩрОМеrrеорОЈЮШК!И ЗаЈВОД ЈЈIРИПIРема!: IМОН<mрафију "Реnуб
љичюи ХЈИДрОМетерарсАЛОinк!И оовад СР Србије'', СПОIМен зборник "100 година 
Метеаралоwке ОIЈСеРВ'З"1'01РИе", iКЊ1И1'У "Меrеоролоwка \Целаmност Вла~ДИМира 
Јаюшиh.оа" и пубЈl'ИКације: "Темпера'f!У11)а IВ'аiЭ,ЦТу'Ха 1И IIIaдlaiВИНe у БеООЈРаlд'У" и 
,.Реэу.лта'Т!И OOМiaJ'I'IP<HЬia и !Мереља Merr~owкe 0!11СерВа'ООiрије, за nериод 
1887-119116". 

I'IuNI!ниpa ICe IIOC'llaiВљaњe бщ>ељефа иотак1Н1у'11ИХ IМei'l'eOpOJl()I'a: ~ 
,TaJromth.a, Владимира ЈоваiНIОВ'Ића, Милана Недељаювићоа, МiилУ"11ИНЗ :МЈи:лаюrо
виhа 1И Пз'ВЈI'а Вујевића. 

Од 7. 1д'0 11. сеnтембра ОЏфжаће 10е iМеђуiНа~Р<Џ~~На mложба метеQРОЛОIU.IКIИХ 
ИНС'l'IРУ!Манат.а 1И црибqра. 

!федвиђен је \Ц!()ла!ЭаК више ~ ХiИ,ПјрОМетеqролОШКIИХ олуакби eв
poiiOJmX · земаљ>а, а оч~е се 1И тенфа~ЈШ~И к:ек;ретар Овеооке IМeтeqpoJI()I(liite 
ОРIЧlmоације (mецијаЈли:юваЈНе QРrавиэациUе УјЕ~ЩИЊеНИХ н~а). 

Тако се ове 1.'0,Ц1ИНе обележа'Ва велии:и: јубилеlј ~ и :метеороло
rије У Србији, IКајlи IИСI'NЩРеМено -има .ј.уrословенск.и и међ~ знача~ . То 
је оаврт :на прошлост, ООЈl'л~ње сащашњ01С'11И и nоrлещ у будУh!ност. 

• 
Астром.ш:м оnсерваторија је ~~ачка pat.zџra орrааЈIИЗ'ациј'Э. 

Инсrмтут за а1с'Тр0НаМ0ка ЈtО'l'IРЭ.Ж!ИВЭЊ'В:. Са ·~ за ают.рономиј<у 
Природно-Ф~атемаmичкоr ~лтета у Бe<mpai,IIJy ра1Ди sa IНаЈУ'ЧiНIООtС'Жива.оч.ком 
npojeК'l'Y "ФиЈиюа и \Кiре'ООЊе ·небеоюих тела и вештЗ/'mИХ 'ОЗIТелита". 
Нэуч~ рад ry ORmiPY ОВ()Г Пројек.та IOIC'ШaiPY'je <:е 1КЈР00 

СОIЈОТВева t1Ј100ЪВ'1'раiЊ 1И мерења !На IИНС'l'IРУМенt1'1ИIМ'З - 'На 4 екваrориј·аLЈDНЭ. 
телоокаnа {рефрак'ОО!ра) оtц 1Щј!их ~е IНal]вehiИ nречника 65 см (Вепик.и ре
фр~~~КТqр), 3 фуtн,да/мент-ална !Мери,ццја~НСЮЭ. И~ЮфуМента од 19 ом и 2 иања 
(завит тeлEIOiroli и -пак:аiЖiНИ ИВ'С11РУIМ6НТ) и IR1POO ll'eQPИjoк!a <Истраживањtа. 

У 01Ш1ИРУ' Il(pojeкrra учес'l'ВУ!iе 1С1ВИХ осам З~С~уЧ·НIИХ ll'IPY!Пa АО'ф(ХНОМоке 
oncepga'l'qpИje. 

У '11РИ ~ента~ЈП~е l'IPYIIIe {эа aaJOOJtymНe IРектак:цен:шје, за ar10QЛy'l1Нe 
дек.mmаци:iе и за ре.л.аmивне ~) ради се 1На: иэра1Ди ~<mЫiora ЈЈ:ЮЈЮЖаја 
эвеэда и IНекЈИХ великих IIШЗIНe'ml, ~ се ова.юви иmори: ЛОД1Э.Т'З!Ка и :trро
учава yrmцaj аmмосфоерспmх IШII~ 1На: ас'11РОМЕ\'I'IРИ]ск!а :мЕU>еЊа. 

l1pyma за промене rеафафоке шярине редовно оџчређ)'!је ll'OOI'!Paфaкe ши
рине ОпсерваrорИје и праучава i.}"l"ИЦај irеОфюичlкlих фalwrqpa 1ЈМ промене 
lШфИНе. 

< .. :" 
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Груnа за тачно време 1И rеоорафаюу ~ !фШИ сВаЈкюдневно ~еђи
в·ање црамена м рај!Џi!Н'а ·lJPOIY'Ч~rњy ЗамЉIИIНе ротаЦЈИјје. 

Груnа: за ~е звеtЭ!Це !Врши IВИ!Эуелиа nоома.т,рања ~војних и !ВИРiес:rру
ких звеэда IO,ZIIPcl}ytje 'ЊIИХОВе ~. ICтa'l"Иii'l''ИЧlW ·ИХ IЦРОУ'Ч'<IIВа и бави !Се ·ди
наММ'К'<>М Г-аiЈiаКDИЈ,је. 

I1PY1n'a за :маЈЛе пл-аЈНеrое, комете и tOa'l'eJJIИil'e бави се проуча~Вањем к,рета
ња ових теља. Пocмarnpaljy се ll'OIМipa<Чeњa, Оунцоа', Меооц.а; IIIЛaarere и окулта
ције звезда Месецам:. Изучаsа се IC'mТJfC'miКa и ДЈИНа1М'ИКЗ ~ог IЦI)CТEdi'a. 

У 11PYIIJИ за ~ rюyчa!!llaljiY се IC'l1PYIК'l1Y1P8. атмосфера изабраiн!их 
з~ и С.VПЩа. Те<ЈIРИ]Iоки се лроучtа~В~Э.~rу IНех:амnгеност звез,да&НIИХ фотасфера 1И 
у-rощај оСУ1даЈРЭ. anoqpбepa (eшrrepa) ICia ~ а'l'О!ИИМQ, електрави:ма и јОНIИIМа, . 
'На. 'IЮама~ IК!~~~РЗКТери!С'l'IИКе oпeкrnpa.m!!ИIX •ЈШоiН!И]'а·. · 

А~ OП!Cepвarrapw,ja OCТВ'<IIPYI]e ~њу са МIICJl"'..tм IЗСТIЈ'О!ЕЮМОКИМ 
ИНС'l'ИТУIЦИјама у IОВе'ГУ. Д1уmи lfm3 rо,цика саатђ)'!је са Г.лаано:м ~ 
0m:ервзrrqри~јам .АЈкiщцlем!ије 1На')"К!а СССР у Пrу.л~Каву, ПарЖUtам оnсервwгори
јом и посебно са њенмм одеЈЬеЊЕ~Ы у Ме,цону, У~НИВерзите'l'Скам оnсерватаријом 
у Eqpiдo(Y', И1нс'I1иrгутам за 11"еQрИјюку aiC'l1POН~Y :у ЛеЊIИНl'раду, Вјурмс.анокам 
а~ам ап!Серва'ООIРИ]ом, <JIIICepsatrop.И!j.aмa 'У Ници и 0r ЈЈiр<Ј1ва4ЮИ, 
.АiС'I1роlнОМiаком OIIICЩ>IoJIЭ.Il'ЩJИjoм YIНIИIВ~eroa у Бону, АlсТIХПюмtОком аrосерва
тОриiјом , iKOНllroJI!И" ;у ~ ИЈн;стwгутом за а!Оl'рономију .Аооаодеммје IRЭ.• 
ynro ЧIОСР ry Оцzчжејаву, !Као и међ~ ~јtа1иа Међународном 
аЈС'11l)01Н0М1С iY!fi!Ц]aм (ИАУ), Међ~ом rеодсm:ж:ом унијом -~ИГУ) 1И разли
читим међунзр<Ј~,~ЏmМ СЈЈI.У'жбама, за: време, :шреомње полова, IД'В'ОЈНИХ звезда. 

А~ ОIЈСерва'ЮIЩја уtКључена .је и у обраооено~ !раД .и 
то у 1НаЈС'МВУ аtС'11р<ХН0М1С1 IП!Редыета ~ за аЈС'11РОНомијrу !фиро.цно
-Ф~аrrема'l'ИЧКоr ~а 1И Нlalc'l'alВY rеодетске iаЈСТРОIН<Љ!Ије fИвсоnитута за 
rеадеэиiу !1ра•ђевинюкоr факуlтrета:. Аlн!гаж.ује ое 1И у 1ВаЬТаВИ ак:~је и 
nредмета к:а •астран:ОIМЮКIИМ оаl,щржа1има у среднмм и ООНс:ЈIВ'ШtМ шкOJNliМia. То
ком тО\дШiе IВел!ИКИ 6I><Xi уrченшт IIIOICiehy:je ~ 011/Серваrrорију. 

• 
Реnубљи'Чки хидро..ttетеорољошки завод СР Србије раЭВIИО се !ИЗ Недељ

ковићеве 'Щ)етежЈНО IМе'ГеЈаРОЛОWКе ~ll'OpИije у IСЉОжену и юа:врем.ено ·011-
ремљену op:t1alliИI3'aiЦИ!jry са 760 ста1ЈI1Ю эа1001С1ЈlеН1ИХ раДНи1Ш; я са преко 3500 
ХОIНОРЗ/РНИХ IC~·. 

За1В0Д иъm 1Ц1Ва Сепt'ГОiроа: iМетеоро

ЛОПIКIИ И ХЈИДРОЛОIIЈКИ 1И IП<ЈIСебне op
raRИIЭ!IIЦИIOНe ~е!,Ц'ИНИЦе (телеи:О!М'уНи
к~е и З1у'ЮМШ1'10КЭ. обрадiаЈ iil'OiЦ1Э.ma'" 
ц !'l'eXIШfЧI.m /Служба 1И ()I,Ц'ељења за 
цраовне 1И OIIWJТe IIIOCJioвe •И за ФИ
нааюијоако.;иа~а!ЈDНе IIIOCJIOВe) • 

МeтeoipaJro:ID: ceк'l'qp се са!Стај.и 
о,ц IOJIE!\Ц'ehlиx ~единица rов. одељења~: 
I'Jll)OI1Н03Ia. IВременiа, рЗ~да~рока 1МетеQРО

ЈЮ11Ијаа,; iП.Р'ОО'ИВ~а ЗaJW'l1И'l"a, омре

жа мeтeqpoJIOII.IIКИX станица, а~ерол01D

юа и Метеаролашк.а ~а ry 

:веодРа11:w, а:ЈРИМењена иетеорол<n1И']а 

и~огија. 

ХидроЛ0111DКИ IСеiКТОР ЧИН!е 10Ледеhа 

одељеља: биЈЈа~ЦС во,д.е 1И XЩI!pOЛOill

кe Dро!1Ноое, ~poлOillкa iМ~а 1И 

оонозна обраща I!IOДaiNIIКa, Лаборато

~јщ l!'t'a!'NIIC'ТЩ) извора И ЗаЈI1ађиаа1Ч'а 
и О,щоек за IВешта'Чlm У'Ј1И'Цаlј на IВре-

ме 1И IR!ВаЈВИТет вшцуха. 

Сљ. З. Метеоро.п.ошки балон за м
требе ..ttикросондажних ..ttepeњa. За 
раэљику од аерол.ошких ба.п.оШI, ко
ји су сл.ободни, ови бамжи су ве
зани и ..ttO?.Y се година..ttа уnотребља-

вати. 
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С.я. 4. Ну.м,ери-ч.ки ..чоде.яи за npoznoзupaњe вре.м,епа су све -ч.ешhи. Приказапа 
је npoznocтu-ч.'!Ca '!Сарта за 5. 1. 1977, коју су па-ч.ипи.яи паши стру-ч.њаци. 

'Уа:юзн:ајмо <Ј1С1Н10ВНе эЩЦЈМ'IКе Эа1вода: ~љајуhи ~ :њеrова оде
љеша. Прикm Завода ЩЈеЈ«> од'ОеК'а, кој.и Y'JiaGe у оаютав одељења., био би npe
OIJIIIIИP3IН З11: ОВУ ~? 

Одељеље nроrиозе времена 13!На1ШS3ИРЗ и iПрС)l1НСШфа .а'11МОСферспrе про
цесе 1И ~efiCIВ:e 'УIСЈЮВе. 'У ток;у dЕЏ~ЈНЮ~r 1д1а1На за IIl"0'11PEбe !рlа!ЗНИХ :кюриавика IИ'З
:да'је око 100 ИНФ~. Два цyrra ~ ~ к:е юмеди !ВРемена эа IНЗ:
редних 7 ДЗ~В~аЈ, а ДЈВ'а \ПуТа :меоечно ~ IIJ!)Ott1НIOC3e эа IНарt!ДНIИХ 3о--40 
дана. Haljaв.JЬG":ie опаюне ~е појаве {о.лујн.е IВe'l'\l)IOIВe, фМљаэине, Фад, 
nљуiСIКОВе М'аl\!Ју, мраз, ве]авице). 

Ра/Даiр~СК;а ~ пермlа!НеН'ШЮ 1ЦРа11'1И ~е З!l'.М(Ж:ферmmх nро
цеса, 11ЩР0ЧИТ0 обп:а"ЧН!ИХ iCIJtC.'1'eМ'a. Изщ!аdе ytriOЗQpeЊia о IНiaii'JIOМ IНЗМЈiаКЖУ, тра
јrоыу И IИНТен:Јm'е'l'У ~' 1НеiЮГ0Д'З: ICa јапmtМ eJI~ trtра'Ж'ЊењiИЈМIЭ., 
Граiд'а, олујноr IIJei'l1Pia. 

~ље:ње цротивrраt~Џrе qцбране rиiМа 12 ~ цен'N!IРа опремљених 
савременим ~. рiаi,ЈЈјИОВЕ!!ЗОМ: и npamm~ ~СТа~ЮЩа~Ма. Проо1ИВ11р~З.ДНа 
одбраiН'а поюрива ~е од 6,3 ии.лмонэ Хекта(ра и има преко 2500 IС'11РеЈI!ЩЗ . 
Можемо cJIOiбa,DJнo pehiИ да је ова IJtCrryiНИJlla Не,цељкuвићев <."Э!Н о 3а!WТ1И"1'1И по
љ~ IД'Qбара, а~ ВИНО11РЩЦ1а. 

'У мреЖIИ станица Ј:1Јl1а1ВНе tиеТеОрСЈЈЮПIКе С'1'81f11Ще IВPII.Ie непрепщ,ф~а 'Мере
ља 1И оомаmрањ~а свих .мereqpoJЮIIUКJИX елем:ена'l'а и IIIOjaвa. На IКIJJlmta'l'OJIOIIIКIИМ 
сrаница.ЈИа l1фiiie !Се п<ЮМа'11ра!Ња '1'РИ ПУ'l'Э- дневно, а IIЈаiДавикоке, !КОјих И1МiЭ. 
око 700, IРЕ\Ц'QВНо мере 1И бе.леже 1Падаэине и 8'1111ЮСферск.е појiЗIВе. 'У ову мре~ 
улоое још IЗII!POМeтeopw!.IC)I.II и специјЭ!ЛiНе станице. 

За 1IЮ111Ребе ~е СР Србцје и по~ЕЏЈЈНИХ орi1З1НЈИЗQ1Ција 
иэда)у к:е a/I1pOМe'reOpoJl'OUJК!e ~је, noдurorre, разЈmЧИте <ИНформације 1И друmо. 
А11рометеора.nошко одељеље врuш и 81НЭЈЛИЗе о 'У"l1ИЦај;у :метеорол<ШLКЈИХ 'ЧИН'И
лаца IН·а развој ([Ј.()Љ'ОЦРИ!В'РеДНIИХ ~тура. 

Наша оЈllаiВљеница Метеаро.лОWКЈа OIIDCepвaJ'l'q()Иj•a у Беагращу эщједно са 
a~OIIJiroМ оnсерв.аiТ(Ј!рИјом чи:ни посебно о,цељење. Дmrac MeтeopoлOUJim оn
сщ:>ваооорИја 11:ЈРЗ"11И 1И проуча~Ва цреко оваје мреже 1'Р31ЦСКИХ метеаро.лОШК'ИХ 
СТС!!НIИЦа ry цевтру и 1ВВ. uщрем IDЦJ:Qpy'Чjy БОО:tu:цца ·spere ЖЈDИМу 1И nојаве зна
чаdне за IIЈIРивреднУ делЭЈ11НIООТ 11рЩЦЈа. 
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РадиОСОil\Ц.айЮНИ одсек оваr оде
љеља даје IOI!IalroДНemiO Вер'11ИЕmЛIЈИ 
nрофил теtd!Пе!р'З.туре, 'IЈl)ИТИОК!а', вл·а

ЖНОСТIИ, правца. 1И б,рзине IВe'Dpa :ДО 

виаине 40 килОметра. Ове тод'И'Не 
за ~ је IНЗ.баlвљен iМ10,Цф81Н Bad
<JЗIJla а.~ Р&дио-;сав!Д~аЖ!НIИ си

стем. 

!Iриiмењена r.rеторОЈЮГ!Ијlа rиiМа эа~ 

д'ЗТЗЈК да за; n<mpeбe !I1рИВре\ПЈ1ЈИХ ар

ганiИ'ЗЗЦија nрипреми !МеТеОрОлошке 

пощuюrе неапходне эа IIJ1POj еаt'ООВЗIЊе, 
из~у и ек:mtЈiоатацију, IIШp. тер

М'ОеЈiекmрана, \Ц13'Л€1КОВQД:Э., 1И РЈРУЈ'ИХ, 

ytМamroм IК/аiПIИ711аЉИИХ објеюаrrа. 

'У одељењ1У за Х1ИДРОЈIОПЈКа ме

рења и '()1С1f!1()ВНу" обра(ц1у .по~ 

МЕРИ се OICN!all1pa и обрађуtје стање 

ПоврiШtНаКIИХ 1И . пqцзеr.mих вода. 0-
читаваЈ}у · се свакодневно оодо:ст.щј!и 

на око 200 iiЈРОФила и 1Н'еПреКЈИДНО 

ЈЈИ!МfЮI!Рафима :на 125 Х'ИДРОЈIОШЮИХ 

ста!Ница. Изра·ђују 'Се XIИДpWiomкe 

ст)'!Дије елабораrrи и ек:сперти:зе. 
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С.я. 5. Расnоде.яа средње те.м,nературе 
ваздуха са висипо.- изпад Беоzрада 

за janyap,anpu.я, ју.я и октобар. 

'У оюВ.иру биланса 1В0(Ц1а. и ~ цроmюэе израђују се дневни xи
.цpoлOIIUG1 премеди са iiJl)OI1НOO'aiМa, 11tao 1И 11ЩЦ'еЉ1НИ, IМесечiНИ 1И ООДИШЊIИ би.лmе
ни О Х!ИДРОЛОUIК!ИМ IIJPOМeEI.Э.'Мia. Х!иlдролошке прсmнозе обавеПIТаiВа(ј!У IКOPИICII-f.Иire 
О вoдOC'l'lad'Y, Н'аtИ.Л1а10Юу IЮWIЗВНИХ '.IWl"aJCia, О IЮРе'l'ЗЊУ Л€\ЦQ И др. 

Посебщу паtЖЊу ЗЗЈВОД п:rоовећује рЗiЦовииа 1НЭ. KarraiC'l1PY ~) ~ИЗвора 
и заrађивача .вd,Ц!а<. 

Саlвремено ацре:м.љена Jlla~ Завqца у !МOI1Y'h1НOIC'I1И је :.ща опера
'1\ИВIЮ 1И 1ИС!'11РЗ1Ж!Н0 и:mрwи IСВе IIЮОЈюве везаЈНе за У'l1В'Рђивање IК!В131Литета ·вода 
(хювршинс.юих 1И IIЮДIЗемних) и ~ На ~!И Qp!iиlje наЈDЗЗе се мреже 
СТЗ!НИЦа, IIOOje пparre ~У загађуlј')'ћ'ИХ материја у .води и .ва~ЭДух·у. 

На RJpa(jiy IIIОМенимо ~ оо noce&fa mажња поовећује 1РЗ1д0ВИМа 1НЭ. paCfl'I.Y
PЗЊIY 1М3Ме у IPY\Ц1alplciК.1eнepJ'e'OOК!IOI ба'Сенима, 1НЭ. аер~ и друлим ло
К!аL11!ИТе11ИМа. 

• • • 
А1сmро1номоюа an:cepвarrqpиja 1И РеrrубЈ!ИЧК!И х.идрометеароЈIОIIЈ!КИ завод 

СР Србије за'ХIВЗЈЫУ.i'у ЈСе .А!с11ронам!QКом ~ "Руђер Бошirови.ћ" 1И 1РедЭIК
циј!и ,,Ва.оиане" за об]ШЈЫtВаЊе овог темаТО!ООII" броја чaooomroa. аrосвећеног 
:цросла•ви fCi'l'Oiro\ЩИIIe .,~е 1И Метеоро.•юши:е оnюерваторије" . 

ON ТНЕ CENТENARY OF ТНЕ ASTRONOMICAL AND MEТEOROLOGICAL 
OBSERVATORY 

The first of the artical contains the description of activities organiLed 
cn the cente'nary of the foundation o:f the Astronomical and Meteorological ob
servatory. The second part of the article contains а short review of present 
tasks of the · Astronomical Observatory in Belgrade and of the Republic . Hydro 
Meteorological Institute of the SR Serbl.a wblch developed from the initially 
common observatory. 

т 
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'УДК 520.1(497 .111)(091) 

~АН ВЕК АСТРОНОМСКЕ 

ОПСЕРВАТОРИЈЕ У БЕОrРАДУ 

Војис.л.ава Протић.-Бекишек 

АIСтрономска опсерваторија, Београд 

АСТРОНОМСКА. ОПСЕРВАТОРИЈА основана је 111887. године на иници
јативу професора астрономије и метеороло!'ије Велике школе у Бео!'радУ Ми
лана Г. Неде.ЈЪIК'()(ВИ}ш (1857-1950) који /је ·НЈаЈИМенОIВ'ЗЈН и за њеног 'У111ЈУ.ШIИ1ЈК18.. 
Све до .1. маја 1-1!91. године Опсерваторија се налазила у изнајмљеној приват
'НОј згради •(данас ymo улице Светозара Марковићэ и Војводе МилеН!Ка), а 
:П<п'ОМ је nре-сељена у ICOIW11Вeнy" .зЈ:1Раi,Цу 1Н'Э. :месту IfДe о·е юада Метеоролошка 
опсерваторија у БеоградУ Републичког хидрометеоролошког завода СР Србије . 
Од 1<932. године Опсерваторијэ се .налази . на Великом Врачару, у здаљима 
.к-оја ICY за љене П'О'11Ребе П"Осебно изграђена. 

Осниваље Опсерваторије имало је велиюи културни, просветни и на
учни значај за 'Nlдашњу Орби:ју, а у ист-о време постављен је солидан темељ 

.. за развој целокупне астрономске науке код нас. 
А колико је професор М. НедељК'Овић био управ-о права личност која 

је у том историјiСком 'l'ренутку Србије преузела одооворност у отвараљу но
вог ЛОМ·аЈВЉiа раввоја нау<ш~е •М!Иirоi!И у обЛаЈСТИ QЩЏ!е ОД ф)'IЦ,Ца!Меm'а.ЈЈIНIИХ Н3'У
Ка каква је астрономија, говори и писмо тад.ашњег Д!ИРектора Париске оп
серваторије, знаменитог. француског ак:трстома М. Loewo-a упућено 2\i. де
цембра 1903. године професору Недељковиhу, пошто је примио први број 
БиiлФе~Н~а ЦентраtЈЈНе беодра!ДСКе ОIЈ<:Е!I)Ваторије (Bulletin mensuel de l'Observa
toire central de Belgrade): 

С.л.. 1. На Старој оnсерваторији ка.л.ази.л.е су се две бараке. У једној је стано
вао уnравник, а у другој (ка с.л.ици) су би.л.е какце.л.арије и с.л.ушаокица. Ис
nред у.л.аза у с.л.ушаокицу с .л.ева ка десно су: Драzос.л.ав Митриповиh, сту
дент, хокорарпи юал.ку.л.атор, Стакu.м.ир Фе.Аtn.л., суn.л.ект гU.Аtказије, додељен 
ка рад Астроко.АtСкој оnсерваторији, В. В. Мишковиh, nрофесор Универзитета, 
уnравник Астроко.Аtске оnсерваторије, Војис.л.ав Грујиh, суn.л.ект ги.Аtка::;uје, 
додељен ка рад Acтpo'IW.AtC1COj оnсерваторији . и Радивоје Да.Аtјаковиh, ос.Аtа-

трач. Метеоро.л.ошке оnсерваторије. 

.. 
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С.л.. 2. - Г .л.авка зграда и "1еу.л.а" 1932. zодике. 

"Мој драги колега, 

Примио оа.м први волум Билтена Централне Бео11радске Метеоролошке 
Опсерваторије. - Прегледајуhи га, ја сам кон.статовао са вељиюим задовољ
ством, д'а qрNIНIИЗЗЦИ'ја т.ааоо ~IIWЉ'Erao!i, !IOOj.y C'l'e ~Ц<~ЈЛИ КЈЈЈИМаТОЈЮШК!ИМ С'ГуiДИ
јама ваше земље доне.ља је своје плодове. На тај начин ви сте У'СПели да по
пуните мрежу метеорољоwких стација К'Оја обухтвата веh највеhи део циви
лизованог CBe'll!l једном новином, нарочито интересантном, о којој се до оада 
имало сасвим ·недовољних пода'NlКа . И ја ва-м врло искрено честитам ... 

Мимо моју ·вољу, ја сам сада изазван у овој прилици да вам изјавим 
једну жељу: а то је да видим · вашу велику енергију развијену на једном 
друго1Ы Il'OJЪIY 1НQУЧ'Н'01М, Којему Са!М, tрtаЈЗу\МЉIИIВО је, IНСiiРОЧIИТО Н'аi!tЈЮЊЕ)Н. ·Ви сте, 
без сумље, разумели, да се то тиче Ас'!'рономије. Узвишену науку могу кул
тивираm СЭЈМо они који владају врло високим знаљима и ванредно вел.:иЈЮм 
радном снагом. · 

Видевши вас на делу у Париској Опсерваторији, мени се чини, да би
сте ви ·вашим интелектуалним способностима и вашом компетенцијом наро
чито били способни да инауrуришете и развијате науку астрономску у вашој 
земљи. И ја желим да ваша влада даде вам потребних средстава за извр
шt;ње вашег задатка. Тиме би ваша земља уче'Ствовала такође на начин 
деЈIСтви;елН!И у веЈDИК'ОМ научном покрету нашег доба, који је обоDатио циви
лизаЦИЈУ са тотm:о лепих и вељичанствеиих открића. 

Међутим, и поред изузетних Недељковићевих зал.а.rаља да се метеоро
лош:ка и астронОМ!?ка активност паралелно одвијају, скромна средства који
ма ]е ОпсерваторИ]а расnолагала у првим rодин:ама свом постојаља нису јој 
о~а ~Ца развије неку :веh'У ~ lа'К'ТIИВНОСТ. У то ДQба вршена !ОУ 
само о~ређиваља таRНОГ времена маљим пасажним инструментом, а било је 
покушаЈа да се одРеде и nрецизне географске координате места посматраља, 
као и iЦа: се 1П0С1М1а1Ј.1р1а Оу!нчеве ~~rere. Мiаlда ~ ова [IOICМJall1PaЊa ~ена .инстру
ментима скромних могуhноС'I'И, чак и у оно време, ипак су представљала први 
корак у !Прикупљаљу acтpoнoiii'OimX пос:матрачких подата:к.а К'ОД нас. 

'За ареме I све-rоког pama Oncepвalrqpиjoм: оу ;ytnpaJВЉaLmИ Ау-стр.ијаtнци ЈИ 
љена ак'!'ИВност била је прекинута. Пре него што су се nовукли, Аустријанци 
су неке инструменте оцесп<:~СQ~щи, а друге однели са собом. 

l 
! 
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С.љ. з. _ Шко.л.С'/Си naвuљo'll и nавиљони .м.а.љоz и ве.љи1е0z рефрактора 1932. 

~одине. 

По 3авршетку рата професор Недељко~ је. пОiq>енуо иницијативу за 
подизаље једне веће Астрономск~ опс~ватори]е коза би се rrретежно бави~: 
проблемима IПОЛОжајне rа'О11РОНОМИ]е и Једне IМIЭЈЉе аЈСТРОФиз.ичке оrюервшюри;Ј 
на Јадрану. Ова иницијатива је довела до тоrа_ да. се пре.цуэму кораци за на
бавку ас'!lјюномских инструмената и одговараЈу~ прибора, опрЕ»ме за ме
х.э:ничарску и столарску радионицу, кЗЈО и намештаза и кљига эа б~блиотеку, 
на рачун ратних репарација од Немачке. Избор :инС'l\Румената које ]е требало 
1Rабави'11И 1ИЗВiРШИО •је сам !ПрОфесор НЕЩеЉIКовић, IВ'OДciw IР3ЈЧУ1Н<l >n.a то буощу 
савремени и кваЈl'Итетни инструмен'11И. Он лично, веома се ан11ЮКовао д_а ова 
набавка буде и реализована. Твхо :су набављена три ве~а меридизанска 
инструмента за радове у области фундаменталне астрОIRОМИ]е, шест еквато
. и· na за !ра!Д'ОВе у обл.ак:ти позициаве ~е и ~рофmике, некоЈl'ИКО 
~rажних инструмената за одРеђиваље тзчног времена, зедан зенит-телескоп 
за о.цређивање географске ширине и известан број манмх. астрономск~ ~
струмената намељених за обучавање млађег кадра као и на]~азноврснизи пр -
тећи прибор. Сви ови ИНС'l\Рументи, изузев некопико ЊIИХ, кози су, или уступ
љЕЈRИ ~ ~ mЈС'l'И'l1УIЦИјама · у земЈЫИ, IИЛ!И ICY _оДјКе'l\И од стра~Не 
фа:IIЈИС'11ИЧК!И оюу~Патqра у таюу n 10Ве'1'1С1К01' iiJia'l'З, оре!Д'С1'ЗВЈЬ181]У кmm·Jre'I.'IН\Y ин
струментску базу Астрономске оuсерваторије и данас. Из овога се може ви
дети са колико је далековидности 1И пажље професор Недељковић приС:о 
избору и комплетираљу инструмената. НШiоиюьемо само да три. фун.ц -
тална ШЈ<:трумента истих ,юарактеристика, који су rpymteЭ:'НIИ на зе~ом мес
ту, у овом тренутку има у свету само наша Опсерваториза, иако зе од љи-
хове набавке ПРОШЛО пуних 60 rод~а. . Onlc".,.....a...,..,...,д;e 1П'а що 

Може 1ее 10Ј1106одно :рећи да зе период, од ос:нивањз -.-- •~у··• 
пензионисаља професора Недељковића 1924. rодине, прошао У непреки.цно_м 
юеrовам IНaiC'l'Ojralњt да се Onoopвa'l'Q,PИ]a IСЭЈВРЕ'Мено техничк:и OIJPm&И wто 'МУ зе 
на .крају и успело, и да се створе услови эа научноистраживаЧRIИ рад, а са-
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мим тим и за развој IЭ.строномије. "Та он је (Недељковић) пре био астроном 
неrо ли метеароо1оr" истахао de De Konkoly, ТаЈДаЈlШЬIИ ~К'ТОр Бylд;имneurraiR
cкe ОDСеРВЭ-торије у ювом ~ IИЭВemrr.alj'Y пocure •IIOICeтe 1Беооуаiдокој ·оп-
оорваоrqриј!И 1902:. ·rод. . 

Те исте 1924. године Оrtсерваторија је подељена на две универзитетске 
у!С'mНаве: Метеорол<ЛIЈIЮу аm:ерваТОI})Ију 1И Ас11рог.юмску Оu1Серваторију. !]рва 
H'aiC'I'ЗIВЉia са IРЗiдОМ, ~ Н1Э.1П01Ре \Ц'а к:е OIJIOIP!IIВИ од wтете .Irojy ~е нанео рат; 
друга па-к, ооим бројних гломазних и тешких оандука са аС'llрономским !ИН
струментима који су смештени у аулама Капетан Мишиног здањэ и по.цруми
ма Прашке .банке и Те:хничкоr факултета и акта о раздвајаљу, не поседује 
ништа више. Или боље речено, тада располаже само 10а неколико .црвених 
павиљона на "С11Зрој Опсерваторији" (на Малом Врачару). 

После одласка nрофесора Недељковића у пензију, за професора аст-ро
номиј:е ФlиiJrocюфoiror фаЈюуштет1а у Београду иэабРаiR ·је 192.6. IЮДине l[]јроф . 
Др. Војислав В. Мишковић (,1892-Hr76) који је тада именован и эа управника 
Ас'!1РООЮМ!СIКе ~'l'O!Dt.]e. Њеrовим юбором ЗЈа ~ професора Фило
зофског факултета, на тек основаној КатедрiИ теоријске и прак11ичне астро
~е, као 1И њеrовим 'ИСТОВреме!НИIМ III<JIO'I.'<ШЉiaiн.eм за ~ ~ом:
ске опсерваторије, напори, жеље и активности професора Недељковића по
челе су 'Се остваривати. Као француски ђа:к а потом и асистент опсерваторија 
у iМ~C~~Pcejly 1И ;Ници ~о lje 1924. ~~ rна 'У~ у Монпељеу), 
био је најдостојнији нас·ледник и gаставЉIЭ.ч Недељковићевог дела . . 

'У Београд. по позиву, долази као већ афирмисани астроном са искуст
вом доброг орг~mИЗатора нових служби на опсерваторијама у којима ј е до 
тада iраiДИО. 'У ~ ;IGI!Дia је изабра1н за ·~ АС'111Ј'0IЮИС1Ке ~ва
торије имао је 34 rодине. Само три rоДЈИНе касније, 19219'., изабран је и за до
писног члана Српске краљевске академије. Под њеrовим РУIКОВОдством на 
Опсерваторији .се за то време започиље и са издава.љем низа публиКIЭ.ција 
које <:У имале ве.111Ики значај эа развој астрономске културе у нашој земљlf 
и за аФИрмацију наше астрономије у свету. 

Пошто су 1929. rодине била обезбеђена · потребна средства за изградљу 
велике Опсерваторије nрофесор Мишковић је изабрао локациЈу на месту 
званом Лауданов Шанац на Великом Врачару, где се Оnсерваторија налази и 
да-нас. · Београдска општина је 'Универзитету уступила бесплатно на кориш'ће
ње тај терен (око 4,5 хектара) у току следећих 99 rодина. 

'У оно време ова локација је била дОIСТа удаљена од Ј'РЗда и одговарала 
је астро-кЈl'ИматсimМ условима места на. !КОјима се моrу rра.цити астрономске 
оnсерваторије. Грађевински радови извођени су од il930. до '1932. године, а то
ком наредне две године МОН'11ИРани су инструменти. 

Период од 1933. године, па до поЧетка П светског рата кара:ктерише да
ља активност ва пословим:а, везаним З1Э. издаваље публикација и организова
ље рада nојединих астрономских служби на !В'ОВОј Опсерваторији. Започиље 
рад стална !Служба времена, а уводе се и редовна посматрања Сунца, ма:лих 
IJ!JNIIНe'lla хомета и ~ ICaii'8JIМNi IП.mанета КQО и ок:уЈ111'8ЦИја звезда Ме
сецам. 'У овом IПериоду Оf1'К1РИВеН је већlи број IМ'a'JIIИX IПЈЈiд.ЈНета IК'Оје су какmиае, 
по редоследу отхрића, добиле имена: Србија (откривена 1936. године), Тито (от
кривен·а 100.'7. rодине), Београд (откривена 1938. године), Југославија (откривена 
1940. rодине), Звездара, Миланковић и друге Имена неколицине аЈСтронома, Пе
ра 'Вурковића, Милорада Протиhiа, Франа Доминка,.Захарија Бркића, Бранис
лава Шеварлиhа и ЊIИХОВИХ сарадника, ентузијаста и вроних прегалаца нераз
двојно су везана З1Э. почетке, а и за каснији развој ове )"СТанове. 

За време окупације, од јула 194i1. rодине па све до ослобођељз Београда, 
на Опсерватqрији -ое ~ 1НеМа1Ч11m ~ а~РТИЉерцјск:а ~е,д:ив!И
ца, која је имала за задатак, с обэиром на доминантан положај Опсерваторије, 
да координира артиљеријску ватру свих осталих јединица. у околини града. 
Јаано је :да оу .тешюи :уоЈЮВ~И OIOyiПiaiЦиje (кащао је 'ИЗВестаiН број ICJВIPЩЦJIIИI.!m био 
или у заробљеништву или у лоrорима) и боравак немачке јединице на терито
рији Опсерваторије онемоrућиЈIIИ готово сваки, шако теоријски, таiКо и посма
трачюи рад. Инструменти ОDIСерваторије су по налогу Вермахта (неиачка вр
ховна команда), попиоани као немачка имовина која је ос11ала на месту до 
даље о,ц;л:уке,. ra \Ц1Ва !ВреДНа ИВIС'Ј."РУМЕт'l'Э. ;конфиmrоваlва су и от.цремљека у Не
мачку. Сва настојаља, после ослобођеља, да се ти инструменти врате, остала 
су без успеха. 
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Сл.. 4. - Митраљеска zнеэдо на 3У
zоистО'Чно..и кри.л.у z.л.авне эzраде Ас
троно..иске оnсерваторије. У м.аеној 
эzради А. О. за вре..ие рата би.л.е су 
ханце.л.арије штаба окуnаторске nро-
тиваu<ЖС'/Се јединице. -
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С,л,. 5. - Велики рефрактор, који је 
био тешко оштеhен токо..и рата, у 
октобру 1944. zодине де-"й'Ктирањ зе 
у nотnуности 3. ју,л,а 1947. zoдttнe. 
Деце.ибра исте zодине инстру..иент је 
до детаља nоnрављен и би.о cnpeAtaн 
за нор..иа.л.ан рад. 

За време ослобођеља Беоrраода Опсерваторија је доста страдала, а наро
чито су тешк;о ошrећени: Централна зrр_ада, зrрада резервоара и павиљон Ве
ЈЈИКОО' ~. Од ИIНIС'ТIРУ!Мената је С'l'!РЩЦ'ао Вељики: IРефрак-rор 1И т.реба.ло 
ј е доста времена да се он оспособи за нормаљан рад. 

Поопе эаврше'11Ка П cвe'IIOКIOII' рата соЦИ!ја:ЛИС'I1ИЧка рево.луциј-а је ЈИМаЈNl 
одраза и на живот и рад Опсерваторије. Као што се :моrло видети, rлавни но
снаци активности Опсерваторије у периоду од осниваљ·а па и доста дуrо по·
сле эавршетка П светокоr рата били су истакнути појединци, у првом реду: 
проф. Недељковић и проф. Мишковиh, а nосле Д<)lюшеља одrоварајућих за
ЈrоНа РМ почиље да се одпщј·а ry 1f!Ю1ВИЫ 'У'ОЛОВИ!М'а у К'Ојт~а оmrовну YJir:JI!Y 
преузима колектив. При осврту на период од 1945-1950. rодине треба подву
ћи несебично залаrање тадашљеr сразмерно :маnобројноr колектива на об
нови · nорушене Оnсерваторије и на започињаљу чwмвоr низа научноистра
:жмвачких радовао, како у oбљaC'l'mllla у којима се она веh била афирмисала, 
тако и у новим областима истраживаља. 'У току од само нек;олико rодина за
почело се са .пос:матрањи:ма у оквиру новорl'Э:низованих еталних служби као 
што су: Сnужба rеооrрафоке ширине (1947. rодине), Служба двојних звезда 
(1950. rодине), и Сnужба променљивих звезда ~1900.. rодине). 

Као резултат овако озбиљноr рада, пуноr ентузијазма и полета, стиrла 
су и :међунаро,цна признаља. Већ раније од 1936. rодине, Опсерваторија је 
била стални чл-ан :међународне Сnужбе праћеља активноС'11И Сунчевих пеrа; 
1953. rодине Сnужба времена Опсерваторије, а 1956. rодине љена Служба 
rеоrрафоке ширине примљене су такође у одrоварајуће :међународне служ
бе. Од почетка 1957. rодине до краја 1959. rодине Охrоерваторија је учество
вала у .радовима Међународне rеофизичке уније са фотоrрафски:м и визуел
ним ~а Оунча и IIIO.Oмa:rpaЊИМia објављеним ·У СЈЈУ".кбама .времена и 
rеоrрафске шириве. 

__ , __ 
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"!! двоrоДиmњеМ: Периоду, 1957-1969, ·Астроноиска · опоерваторија · је, до
бивши знатна финансиска средства, nрош.ирена на rотово 1.0,5 хектара повр
IШtНе. ИзЈ.1РЗ})ева ICY '11РИ IНОВЗ! nааиљана: за :М~ IКIPYT БеЈЈИКЈИ Вер'Ј1И
капни круr и веnики п~ЮаЖВИ инструмент, као и веЈООлико пратећих обје-

ка та. 

У 'ТOitY 1960. 1'QДИНе ЈНа Oricepвarrapиjи се nочкње 10а оИС'фQtж.иваљиыа у 
обљаt0'11И ~ента/ЈIIНе ЗС11РОЫЕ!'l'!Р":iе, а IЦPIOuщpyjy ~ у оювирима еюва
'Ј'QРИјWЈНе ~ и ~. · те 'су rraкo · у laзИIII овим обЈrаЈсти:ма 
истраживања nостиrнути и значајни резулТати. Ил)'1Страције ради наведимо 
да ICY rотово на 'СВИМ важнији::м међународним асrрономск;и:м скуповима у 
овом периоду .сарадници Опсерваторије изљаrали · резултате својих истражи
вања и .ца су од еминентвих иностраних стручњэка добијали неподељена nри
знањ.а. 

Иако се и данас на Опсерваторији користе инструменти и прибори који 
су иабављени још пре 6 децениј1Иа (врше се реrуларна nосматраља оа 9 тe
лemrona), :Il'OOМa'l'!Pa"'ККИ 1IЈ1Р0I1Р3МИ су 11ВЩраЈни 'ООIКО :да ~еш~ :peэynrra'l'IИ ·Мr:JI!Y 
задовољити :међународне НЗ(УЧНОИС1:1раживачке критеријуме, а вршене су и 
иновације које су довеле до квапи:тативноr ск:оша у истраживањи:ма: еквато
рИја!ЈI 200/0020, иа .nример, ~ de 'У Оушчани опеК'1'!Ро11РЗФ. •а ве.Лиюи nа
сwшни и11С'11ру1Мент щобио је tmЮТем: ~х мира (!ПРВИ 'l'аКЈ8е ·~е .у аветrу). 

Планирају се даље модернизације инструмената и њихова • техничка у
савршавщьа као и унапређеље рада Службе тачноr времена Опсерваторије 
коо базе астро:метријск;их радова. ' 

Оrюерва'ЮРИI.}а \l)aariOJNIQКe баlrеријом: .ЮВЗ'РЦНУ1Х Ч111С'0ВШtК1а набављених 
још 1960. rод. чије (!Не)фуtнащиооmсање Щ91НЗ1С щово.щи у ЛИ'Nlље редовну m
с:матрачку активност. 

Иначе на Аrстрономск:ој опсерваторији nостоји 1И маљи компјутерски 
центар чији:. кЗIIЈацитети у већини спучајева задовољавају потребе љених са
раi,ЦIН'ИКЈа. Опремљен ~е paчyiifЗipИllla Wang 2200 В, Olliveti М 20 1И М 24 m ПРЗ-
тећи:м пер:Ифериј ама.. · 

Тренутно Оnсерваторија запоmљава 46 радника, од чеrа су 25 астро
ном.и; .међу љима је 5 доктора науКа и 114 :маrистара. 'У последљих 10 rодина 
примљено је 111 приправниmа. · 

Већи qpoj .саЈраi,ЦЈНИК'а Опсерватqрије су '11Ј1181Н10В1И МеђуtНаР<ЏQНе .аЈС'I1РОН'ОМ
аке уније 1И IЊeilиx 1РЗ1,!!јКИХ тела, IК\ЗО И \IIJPY'IIИX IМ~ IНR'УЧНИХ асо
цијација. 

Биб.!I!И'ОtООК!а Акщххномоке OIIJICePIВarropиje је 1еДИIЈСТ!Вена у IIШILIOj земљи 1И 
поседује најбоrатиј!И фонд астрономоке литературе: преко 40 000 бројева пе
риодике и 11.0000 књиrа. Од 19'16. rодине она је члан Јуrословенскоr Центра 
за стандарде. Астрономска опоерваторија је претплаћена на ок:о 50 страних 
часописа, а размену својих издања врши оа око 400 на(У'чних :институЦија, од 
којих .су више од 350 у иностранству. 'У ту сврху издвајају се знатна фи
нансијска ~едства 

Астрономска опсерваторија је још 1928. rодине nочела да обј-а·вљује 
своја издања. Било их је ВIИIIle, апи су нек:а обустављена или предата у над
лежност друrих орrанизација (Наутички rодишљак, яа пример). 

Данас она издаје Bulletin (основан 1936. rодине: до оада је изашзю 136 
бројева, а штампа .се на енrлеоко:м односно француском) и Пубзrик.ације (ос
новане 1947. rодтине; изашла 34 броја, а садрже дУЖе научно-сrручне радове 
или зборнике радова, а штамnа се на срriскохрватско:м или страним језицима). 

.Садашља научвоистраживачк;а делатност Опсерваторије обухваћена је 
пројектом: ,,Физика и кретање небеских тела . и вепmачких сателита" (чији 
је она носилац) !Који финаiж:ира PenyбJI~JA~m з~а за ~ рад СР Ср
бије (РЗНС). 'У последљих десет rодина резултати истраж-Ивања су nриказани 
у око 1500 чпанака, од којих је велики број Qбј'ЗВЈЬен у :међународним науч
ним часопиоима, а изложени су на око 50 :међународних и домаhих научних 
скупова. Данас основу ас1:1роно:мск:их научних истраживаља Астрономоске оп
серваторије чине следеће обла1ети: фундаментална и екватоi;>ијапна а.строно
мија (одређиваље положаја небеских тела), Земљина ротација, динам.ичка и 
статичка изучаваља небеских теља и астрофизичк·а истрэживања. Мултидис
циппинарна истраживања врше се заједно са сеиз:молозима и rеофиЗичарима. 
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С љ. б. - · Јуzоисточ-н.о кри,л,о nавиљо-н.а ве,л,икоz рефрактора је тешко оштеhе
-н.о у току рат-н.их оnерација октобра 1944. zоди-н.е. 

Током свих ових година постојаља, а нарочито У послератном перио
ду Астрономска опсерваторијоа је развила плоДQносиу сарадљу ~~:а домаћим и 
међународним инс'l1ИТуциј.ама. Активни је учесник и :многих истраживачких 
акција у ОК!ВИW ИАУ а 'Y'OIJOC'NIIВ.љeяe су и бипаrге;ра~ЛНе 'Везе са оа.стро!Н'ОМ
оюим IИ!НIО'IIИ'l'УЦИјЭ!Ма у СССР~у, ФраЈfщуюкој, Чехославаrчк'(Јј, Ита;л.иЈји, Пољ
ској и др. ноа бази међународних уговора. 

Од 197!2. године Оnсерваторија настоји да изгради посматрачку стоашщу 
ван Београда на надморској висини преко 1000 метара, чији би основни ин
струменll' био ll'eJIEIOlroii iЈ!реЧН~ИКа: >1,;5 м. Одабраiн.а: је ЈЮК'ациdа 1(Ј01Ва1Яова гла
ва, Р~а nл.аЈНИНа кqд ПЈрок;упљэ), а теХ!ВИЧК!И део IИНВес'I"ИЦИ(»Юг !ЦРОГРа
ма је эавршен 1982. године. У току је акција да се обезбеде пО/l'ребна финан
сијска средства. Изградљом овакве истраж.ивачке станице и квалитетнијим 
резултатима у неким областима истраж.ивања Опсерваториј•а би видно побољ
шала своје учешће у међународној подели •рада у области астрономије. 

Активност Астрономске опсерваторје финансира се из ::?Ј извора: редов
на nосматрач·ка активност је по'NЮМ'Оrнута IСРедсТIВ!ИМа из буџета СР Србије, 
а истраж.ивања из фонда РЗНС. 

Из 018'01' Jq>a'l"кor пре!ГЈiед'а р;mвоја и 81К'11ИВНООТЯ A:c'I'IPOOIOМIOКe ОIЈIСерова
торије у Београду, могло се видети да се она за 100 ГОд'ИНа свога постојаљв, 
и nоред низа теwкоћа на које је наилазила и са којима се суочавала, развила 
од једне мале и скромне до велике, савремене светске оnсерваторије. 

Да1наЈс .АIСт!рlаномока OIJICepвall'Opиja ~љоа ~ )"C'NNIННIВY чија ~де
Јiатност превазИлази националне оквире и чији резултати рада доnриносе на
nретку науке не само у Југославији него и у свету. 

CENTENAF.Y OF ТНЕ ASTRONOMICAL OВSERVATORY lN BELGRADE 

The histo.ry of the Astronomical observatory in Belgrade is presented: 
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100-rОДИНА МЕТЕОРОЛОШКЕ 

ОПСЕРВАТОРИЈЕ У БЕОrРАДУ 

Зоvа-н. Пonoвuh 

·Раnублички хидрометеоролошки завод ОР Србије, Београд 
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У 1987. iГ0ДШ1И РеnубљИЧКЈИ ХIИIПЈРОМетеqролоwк!И ЗaiВO",IJ Qрб~е (Метео
ролошка опсерваторија) и Астрономока оnсерваторија у Беоl'раду о.бележава
ју значајан јубилеј 100-година постојаља и рада. 

Основане су 1887. године у оквиру Велике школе nоД називом .,Астроном
ска и Метеоролощка о.псерваторија" . Током свог развоја раздвојене су 1924. 
rод. у д'Ве· самосталне установе. Сада је Аострооомск.а оnсерваторија на Звез
дари, док је Метеоролошка оасерваторија осmла на C'Nipoм месту у Кара
ђорђевом парку. 

Уз овај јубилеј .слави се и 140 rод;ина од nочетка nрвих метеоролошких 
мереља и осматрања у БеоградУ и Србији које је эшючео ВладимиР Јакшић. 
И 40 година осниваља хидрометеоролошке службе у социјалистичкој Ју.го
славији. 

Од 1887. до 1947. године Метеоролошка опсерваторија на Врачару нала
зила се у <:8JC'I\aiВy Велике школе и Универзитета, а nоследљих 40 rодина у 
саставу РХМЗ СР Србије. 

Данас је Метеоролошка оnсерваторија у Београду nосебна орrанизацио
на ј~а ry оювиру Репуб.mичкоr ХЈИДрО!Метеоралоишrоr заВ<Ща iКIOija !!ЈРОУ"Ј'81Ва 
Е\Р6Ме 1И 1К1Л1ИМУ ВООI1РЭ.Iд'8, 1ЦРУЖ'а ~ i1Џt1ЈреДИ IC'alpa~e са IИНIСТИ'Ј1У'l'И'М'З 1И 
факулт.ет.има, са средствима информисаља за nотребе оnштенародне одбране 
и друштвене самозаштите. Зrрада Опсерваторије је једна од најстаријих здаља 
у овом крају Београда, налаз-и се nод заштитом Завода за заштиту културних 
сnоменика Београда. 

ВЛАДИМИР ЈАКШИЋ ПРВИ МЕТЕОРОЛОГ И СТАТИСТИЧАР У СРБИЈИ 

Метеоралаwк.а LЦе.mа!nност у Србији почела је средином 19-or веюа, сљич
Н<> као и у другим државама Евроnе. Најстарија метеоролошка инструментал
на мереља и осматраља у Београду заnочео је /1. јануа.ра 1848. године Влади
мир Јакшић (1824--1899) nрофесор Лицеја, члан Друштва сербске словеснос
ти и касније начелник статистичког одељеља Министарства финансија и ос
нива·ч 'СТатистике у Србији. 

Ј<акшићева метеоролошка станица налазила се на Сељаку у близини 
nородичне куhе (данас улица Краi!Ьа Ву.к:ашина бр. 8). У nочетку је мерио 
максималну и минималну теМIIературу и бележио временске појаве (киша, 
снег, обљачност), затим 1850. почео да мери nадавине, 18бб. вршио мереља nси
хрометром која су трајала до :к;раја 1899. rодине. После три године метеоро
лошких осма'!'раља у Беоrраду Јакшић је nочео да објављује неке резултате 
и расправе. Јакшић даје студију о "местној" клими Беоrрада и уnоредио је 
са климом и мес'I'ИМ'ЗЈ ближе nолутару, односно ближе северном полу са кон
тиненталном и nриморском КЛIИМОМ. Један део својих осма'l'раља објавио је 
Јакwиh у Глаенику друштва српске слОIВесности. 

Владимир Јакш:ић би:> је човек врло широких погледа и наnредних 
стремљеља. Хтео је да створи основе научноr система о оовој срnској држа
ви - державопис С~бије - који nочива на статистици и "'Кљиматическим 
отношениј ама". Као професор Лицеја почео је са радом на усnостављаљу ме
теоролошке мреже у Србији. У 1856. години у Србији је радил<> 20 добро ор
rанизованих метеоролошких станица, а то су: у Тоnчидеру, Шапцу, Ваљеву, 
Тоnоли, Неменику~, Па.ланци, Пожаревцу, Мајданnеку, Неl'О'l'ину, Јаrоди
ни, КрагујеВцу, Брусници, ЧаЧку, Ужицама, Рашкој, Карановцу (данашње 
Крао/Ьево), ~рушевцу и Алексинцу. 
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Сл. 1. С лева на десио: 

Влади.м.ир Јакшиh. (1824-1899) 
nрофесор Лицеја од 1852. до 1896. 
zодиие, вршио је -"етеоролошка -"е
рења и ос..l((lт.рања од 1848. до 1898. 
zодиие м nриваТ"Н.О-" U..I((1Њ1J 11 Бео
zраду. Њеzова -"етеоролОшка -"режа 
u.wлa је 1857. zодиие 27 станица, те 
је с обзиро-" на тадашњу ве.п.ичияу 
Србије била једна од яајzушh.их 11 
свету. Био је члан Друw.тва српске 

словеС"Н.ости. 

Милан Недељковиh. (1857-1950) 
nрофесор Велике w.1е0ле и Универ
зитета од 1886. до 1924. године. Ос
н.ивач је Астро"Н.О-"С'!Се и -"етеоро.п.о
шке опсерваторије. На ње'Н.О-" челу 
н.алазио се од 1887. до 1924. zодиuе. 
После ИваuдањС'IСОZ атеuтата zодииу 
даuа је био у nе'li.зији 1.899-1900. 

zоди'Н.е. · 

Павле Вујевиh., акаде-"ик (1881-
0966). Био је nрофесор У1iиверзитста 
'д 1918. до 1955. zодиuе, и уnравuик 
Метеоролошке оnсерваторије од 1924. 

до 1947. zодиuе. 
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Следеће rодине, 1857, у Србији је радило 27 метеоро.Јl'Ошких стаНица, 
што вероватно nредставља је.цну од најrушћmс метеоролошких ирежЗЈ У Е~
роnи и у свету. Ова мреж;а добро је фун;кционИ'Сала до 1862. године и онда зе 
nочела да се осипа. у · 1864. rодини Јакшиh преузима руirовођење статистич
ком службом Србије али остаје веран метеоролошкии мерељима и осматра
љима у БеоrрадУ до своје емрти у 1899. rодини у току периода од 52 rодине. 

ОСНИВАЧ АСТРОНОМСКЕ И МЕТЕОРОЛОllИСЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ 
ВЕЛИКЕ ШКОЛЕ ПРОФЕСОР МИЛАН НЕДЕЉКОВИЋ (18'57-1950) 

Почеmкоы <JIC'WМIД'eCe'l1ИX rодииа 19-or !Века IДОЛ'ШЈИ ry Бео11рщцу ~ оанмвања 
КатедРе за астроно:мију и метеоролоrију и избора :Милана Недељ~овиhа за 
професора; што представља јед.аи од ~есудних момената за развоз метеоро
.Јl'Огије у Србији и у чит.авој Јуrославизи. После повр~тка са школоваља У 
Француској започео је рад на освивању ОпсеРЈ!:ВТОРИЈе. На дан 26. марта 
;Ј:887. године тадашљи министар просвете "Увиђазући разлоге изнете У пред
логу и ценећи научну и практичну важност Астрономске и Метеоролошке оп
серваторије" је решио: Да се эа Краљевину Србију подигне nровизорна м
трономска и Метеоролош~ опсерваторија у приватној куhи на Врача.ру. под 
управом и руководством г~ Милана Недељковиhа, професора Астрономизе и 
Метеоролоrије на ВеЛИК'Ој шкоЈrИ. . . . 

У Провизорној астрономекој и метеоролошкоз оп~аторизи (данас кућа 
у улици Светозара МЗЈрковиhа бр. 66) заnочета су 1. зула 1887. године сис~
:м.а'ООК!а метеороiЛошка мереЉiа 1И 'OiOМiafriPaJЊI (Ју 4, 7, 110, Ј.3, 16, 19, 22, а ocaiC!fiИ]e 
и у 1 чае). Зграда сталне опсерваторије према Недељковићевом нацрту изгра
ђена је на дан 1. маја 1189.1. rод. и започета су метеоролошка Ј:lереља У .парку 
нове ОпсервВ'l'Щ»>]е. '11име је НедеЉIIWВИћ (YOIIeiШIO 0СТ1ВВ/РИ0 ЈеднУ свазrу ос
новну жељу "да Катедра за А'Строномију и ~етеорологију Вел~ке школе до
бије 10В()ју ~·. З11раiд1а Or1oepв<alюpu]e И 'Д'ЭIН'ЭIС ПОСТОЈИ З'а'д!РЖ'ЗВШИ 
О!Юј а:ЈРВобm1ни шмед 1И ~ља (једно од !Pe'l'IRJИX CNlJPИX културних зда
ља Београда (в. чланак о провизорној опсерваrорији.) 
тарцје 'Вцди се иЗ њеrовоr I,ЦОПЈИса М1ИRИСЈ'I1РУ nроiОВете tцопис 8. 1888. и 9. 
торије види се из њеrовог доnиса министру просвете (до~ис 122. 8. 1888. и 9. 
9. 1889) са следећим образложењем о намени ОП'Серваторизе: 
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Прво, да буде ·мала аЈСТроно:мока опсерват.орија за примењену, nрецизну 
а.строномију - ону која нам треба за посведневну одредбу времена (часа) и 
за одредбу .Јl'ОНгитуда и лаТIИТуда (и азимута) поред неколико специј·ал·них на
учних задатака, који стоје у вези са овим горљим, и поред љеног задатка 
као вежбаоница за ученике Астрономије у Великој школи и дРуге ра.днике. 

Друго, да буде в~ метеоролошка оll'Серваторија за сва курентна 
посведневна метеоролошка посматраља и за разна специјЗЈmа метеоролошка 
посматрања и испитиваља. 

11реће, AQ буоде ЦeiН'IIpaiJlla 3а юве IМetreOPOIJIOWKe стаЈНИЦе у Орбији, IКОј!ИМ'а 
се у задаtrак стављају: оосведневна посматраља сВIИју метеоролошких прилика 
Србије, зарад утврђивања љене кљи:мато.Јl'ОГIИ]е у цељи научној и примењеној. 

Четврто, да буде ма.ла земномагнетска опсерваторија, у којој би се пос
веџџ~еmю земнам<1111Не'110Ке iПрИЛIИКе 11Iоомаrl1РВ~Ле 1И ~ТУ....ле, са ЗЩIЈ;а'11КОМ да из

врши и земномагнетски премер Србије. 

Пето, да nрати земљотресне прилике помоhу сеизмографа . 

Од 1888. године обнавља се метеоролошка мрежа у Србији и -подигнуте 
су станице у: Крагујевцу, Нишу, Зајечару, Ваљеву, Ужоицу, Вра.њу, Пироту, 
Пожаревцу ·И Шапцу. Набавља комплетне приборе за 1112 станица из Берлина 
и париза. Према замисли Милана Недељковића осматрања на љима требало 
је да врше професори физике 1И сродних предмета. 

У центратrој ОI1Серваторији у Београду рад је био подељен у четири 
секције: метеqралащк~, ВIС'Ј:1РОНОМIОЮу, ·:мa;m:e'I\C~ и аЈ,ЩМ~И~ВИСТра
тивну. Постојале су станице I, II, Ј:П и IV реда, а у вези са тим и посебни 
проrрами мереља и осматрања. 

Раздобље од 1900. до 1906. године било је нај-плодније у погледу разво,. 
ја МетеорооiО!'И'је у Србији. . Qnlcepвarropиja је paiДIИIJia IЮЭ.<> НаtУЧНа Y'C'J'IШIIO&a 
и као централа метеоролошке мреже. Почетком 1902. год . почела су специјал
IБ'а ·мереља 'l'eМII~ 'М'В, а llфaljeм 1902. ·rод. почео је МiилЗЈН Неде.ЈЪIК'О5Ић 
да издаје ,,општу прогнозу времена" - неку врсту дан-ашљег метеоролошког 
извештај-а. 

Ова прогноза била је саС'Nlвљена на <ЈIСнову телеграфских депеша из 43 
метеоролоwке станице из околних земаља и 7 станица из Србије. Прогнозу 
времена од 1906. до 119114. rодине свакодневно је давао професор Треће бео
г.];)l!!.lдОКе . mJШПitm!je Драmша МарdiВIНОВИiћ за II10ТJPe6e \ЦНевних ·.л.и1стов•а и JIIВO
pa. Вероватно је он и први прогностичар у Србији. 
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ИЗВЕШТАЈ ОПСЕРВАТОРИЈЕ. 

·1-2. феб);. 1008. 

··'.Проrвоза врем:ева·. - Промен.ьпво : 
·Бреме са тe"'ruepa·l'П)OI\1 око 0°,· нoh
·нoii с.шном .11 · местпмnчюш Щl.де.

жн~ш. ....... 1. 
Сл. 2. - Прогноза вре.Аtена, "Срnске 

новине" бр. 25 из 1903. године. 
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Крајем 1903. године започело се у 
Опсерваторији са сеизмолошким и 
земнома,гнетним мерељима, односно 

заnочела су у Србији инструмен
тална геофизичка мереља и вршена 
су до половине 1910. године. 

За време Првоr светског рат& 
Опсерваторија је nрво прекиуюха са 
радом а затим су у љсј били ау
стријски окушiцијски метеGролози и 
она је радила са cкpahemm програ
мом. У то време. шеф службе био је 
.Др Виктор Конрад, професор бечкоr 
·универзитета који је иокористио сре
ђене и обрађене податке за ·србију 
и написао је прву климатолошку 
скицу Србије, коју је објавила Бе
чка а•кадемија ~Јаука у 1916. години. 

После Првоr светскоr рата прОфесор . Милан Недељковиh вратио се у 
Београд 1911'9. rодине и nочео акцију за обнову Опсерваторије и метеоролошке 
мреже у Србији, али је било врло тешко. Као нај.апремнији IСтручњак у оно 
време успео је да на рачун репар;щија поручи .инструменте уређа.је и опре
~ за 900.000 IЦОЛ•аЈра, што tie ry <ЈН10 ~ била :ветиюа сума. Поручени: су IИНIС'l'!РУ
менти за астрономију, :метеоролоrију, rеомаrнетизам и rеофизику, прибор за 
радиотелеl'рафију, телеграфију и телефон, научне кљиrе, намештај за ас
трономске павиљоне и 200 .црвених кућа за ::метеоролошке станице. У 1921. 
тО.zџmи ~ена је реN~СШШ~Н.а пqцела ЈУ'l'ославије у IПQГЈiеДУ ~е метео
ролошких станица. По овом доrовору Метеоролошк.а опсерваторија у Ј:?еогра
ду ЩЈИМИЈI'а 1е !На' .себе РУ!КОВОђење мете<Ј!РIОЛОWКОМ lloq)eЖOIМ ·У Србији, Војвqцшm, 
Македонији, Црној Гори и делу ДЗIЛ:мациј·е. Рад на успостављаљу мреже ста
ница био је тежак и :муко'l'рпан и сасвим: изненада априла 1924. rод. пенэио
ниоан је професор Милан Недељковић. Тако се перmд рада који је трајао 
ОiЦ 1887. що 1924. rоДIИIНе Э!IIВip[UaВa. У •1924 . .r~ що.ыnи Д10 ООЏiјВајеwа Астро
номске и Метеоролошке опсерваторије у посебне институције. 

ПЕРИОД ПАВЛА ВУЈЕВИЋА 

У 1924. rодини, после одвајаља Астрономске и Метеоролошке опсерва
торије, за управника Метеоролошке оnсерваторије у Београду постављен је 
професор Павле Вујевић. Као нови управник проширује мрежу метеоролош
ких сnран!И!Ца .и IС!На'бдева 1И!Х ШЈС'11РУ1Меtнmиыа добиQенмм ara рачуtН реm!!рЭ.ЦИј'а, 
које је поручио Недељковиh, док се у круrу Опсерваторије подижу монтаж
не зrраде - павиљони (й.9/2.6---;19127). У то доба Опсерваториј~ · располаже јед
ном од најмодернијих радиостаmща и постаје саб.ирни :мете<>ролош-юи центар 
за целу Југославију од 1901. до 1941 . rодине (ову функцију данас ЈiМа Савез
ни Х'Идрометеоролошки завод). 

Метеоролош-к.а оnсерваторија је 1928/29. rодине одржавала преко r10 ме
теоролошких и 1Н) кишомерних станица . Осим оперативних послова. радила 
је као научна установа. За лабораторију Опсерваторије набављена је јониза
цио:на комора за :мерење радиоак'l'\ИВности ваздуха и вода, затим Екснеров 
електрометар са по:моhни::м уређајm.~а за :мерење ·атмосферског електрицитета 
и ат:мосферске проводности ваздуха, кондензациони ХШ'I)Ометри и друrо. Ова 
мереља вршио је асистент Оnсерваторије Милутин Радошевиh. 

Осим рада у Опсерваторији, Павле Вујевиh предавао је на Факултету 
метеоролоrију и клИ!Матологију, У раздобљу 1919---41947. године Вујевиh је об
јавио око 40 радова. Међу њима истичу <:е "Поднебље Хвара", ,,Режим киша 
у нашој земљи", "Ветрови на Јадранском мору". Као управник:у Опсервато
рије Павлу Вујевићу по:моmо је у РадУ М . . Радошевиh који се између оста
лог бавио мерењима Сунчевоr зрачеља 1И атИосферског електрицитета. Свако
д•НеБIЮ је IЗШIIЛИ'ЭИЈР<lО еремешжу IК:аЈРТУ Европе, али је ЗВаiНИЧiЈУ IIJIPOIUIOЗY вре
мена од 1929. до l!Hl. rод. давало :метеоролошко одељење Команде војног ваз
духопловства. 
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Сл. З. - Дневни билтен, "Срnске ?Wвuне" бр, 9 из 1907. zодине. 

Основ.на делатност Метеорол<>шке опсерваторије у периоду између два 
рата била ]е скоро иста као пре 191'4 rодине. Најваж.нији эадаrrак била је об
нова и одржавање мреже у веhем. де.лу Југославије и прикупљаље, резултата 
мереља и осма'l'Ј)Э.ља. Опсерваториза зе била центар за примоnредају подата
ка из целе земље за :међународну метеоролошку размеНУ. Она је такође одр
жа.ваЈ.Ла међ)'!НаiРО.Цiне везе 'Са: СЈЈ1ИЧ1НИМ ~таЈНовама ш целог овета, и ]ед!Но tвре
ме представљала нашу земљу у Међународној метеоролошкој организацији. 

За време бам~а Беоl1р.аща 6. аnри.7Ј!а 1941. rоди:не 'УtНИШ'I'ене су 
све ~ЈЪО!ЮКе ~ и 1ИНВе!Нr1'ар у ЊIИ!Ма, mmи ~ Метеоролс:ш.же om:~
Da'OOIP!Иtle ooтaum Је IНеаштећена и 'Сачувани юу сви дУrоrо..iџишњи метеоролош
ки подаци. 
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Крајем 1Э45. и у току 1946. rодине одРжано је више састанака на који
ма је разматрана будућа орrанизација метеоролошке и хидролошке службе 
у нашој земљи. На овим састанцима !И саветоваљима узели су учешће сарад
а:ици МетеорОЈЮшке оiiiСерваторије П. Вујевић, М. :радошевић и М. Милосав
rъевић као истакнути метеоролошки стручљаци. 

'У Так'У реqрrааиз!ЩИје метеоролошке tСЈrУЖбе у 'ЧIИ'l"ЭЭВОј ЈутrосЈ!Qаији 
извршено је припајаље Метеоролошке опсерваторије новооснованој х.идроме
теqролОUШtој сл~би., 'У~ЦРа~ВИ при ~ НР Србије. 'I\апю је, IIOCJie 60 IГОIЦ'И
на, qц 1. :мщја 1887. до 1. оюrобра 1947. rодине МетеQРОЈЮШКа апсерваТОiр!Ија 
npecтaJl!a ~да бу1де уtНIИIВ~ оуiС'IШЮВа. Тщца је Рещублички хоидрометео
ролошки завод преузео од Ощ:ерваторије дУжност централе за мрежу мете
оролошких станица у Србији. 

~ ГОДИНА РАДА МЕТЕОРОЛОDIКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ У БЕОГРАДУ 
'У ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОЈ СЛУЖБИ СРБИЈЕ 

Оанивањем ХИдРОМетеоролошке службе 1947. rодине !IфеуiЭет оје О!Ц Ме
теоролошке оm::ерваторије рад на осниваљу и одржаваљу стаmща у Србији. 
Обнавља се rмeтeqpoлOIWIК'a и XJИIZ7JP'OUIOIIЗ: мрежа Орби!је, која је тешко стра
дала у току Дpyror светскоr рата и почиљу орrанизована мереља. Велики до
принос пионирском развоју хид'Р()лошке делаТНОС11И у Србији остварили су 
изузетни хидролоэи професори Милан Пећ!Инар и Радован Петровић. За ме
теоролош·КУ делатност велики допринос ДЗ~Ј~и еу професори Марко Милосав
љевић и Моилутин Радошевић и први директор ове .службе Љубомир Ћурић. 
'Yiclll!olc<raaљa се СЛЈуЖба f/ЈРИК'УПЈЫШЬiај IМ'e'l'eapooJIOIIIЖ]ИX и хидрОЛОWКIИХ извеш'l'а

ја, љихова обрада и анаЈliИЗа. 

На IV 1В81Щ)еДН0М зак:Е!IЦ'Э.њу Народие oюymii'l1ИIIie ФНРЈ, 27. децембра 1948. 
rоди1Не :у Б~. ЦреtД1СејZЏ!:IИК 'I'twro !је ·У овом екпrозеу cёЮ!1IliJmiiO: "Осповпи 
задатак ХидроАетеоролошке службе јесте, да 'Кй.ШОј пародпо; nривреди и од
брапи зе.АI.Ље nружи 'ЧUА боље nодатке о стању вреАв'Кй. и pe:JICUJ(4 вода, nро
zпозе · вреАв'Кй., итд., и да пашу nривреду спабдије разпUА статисти-чкUА nуб
ликација...а, елабораТUАа, карта...а и дpyzUA nриру-чпицшtа ради обезбе~ења 
заштитпих Ајера за усјеве и nољоnривреду yonl\e. Ја пеЈWА овдје J(Ozyf\пocтu 
јер би то заузело сувише .. ;вета, да 'Кй.брајаА све задатке паше хидро.!&етео
ролошке службе, али да су й'Н.и "'поzобројпи и да се Ј(Орају извршити о тоАе 
1'еАа суАње, јер њихово извршење UAa велику важпост за 'Н.аШУ социјалис
ти-чку nривреду која се .AWpa заС'Н.ивати на 'Н.ау-чпUА оС'Н.Ова...а". 

'У nочетном развоју, иако суочена оа озбиљним проблеМИМ!а и тешкоћа
ма у поrледУ стручноr КадРа и недостатака материјалних ере~тава и технич
IКе оцрем:е ХЈИДрОМетеарОЈDОIIIК1а ICлyDid)г Србије оуаiела i!l)a у ~а'nИВ!Но к.рат
ком року постави темељ за даљи успешан развој. ДуrоrоДЈИШља мереља и ос
матрања Метеоролоши:е опсерваторије у БеоградУ служЈИла су често као основ 

за мноrе сту.џrје и елаборате. 
Дужност управника Опсерваторије од 1. октобра 1947. до краја 1949. rо

дине вршио је професор Марко Милосављевић, као хонорарни сарадник 'Уп
раве ХИдРометеоролоши:е службе Србије. 

Од 1. jiВIRYapa: 1950. :цо OДJiia'OXIaJ у пенmtју :и. јула 1974. 'Г<W'Не. Ј;ЏУТОl'О
дишњаt 'УDР31!181И1К Merreopoлowкe ОIПСерватqщје би.лао је КМ'арина ММлосаiВљевић. 

После тоrа на дУЖНости на.челника и шефа Опсерваторије биљи су дип
ломирани метеоролози: Радиmа Вујичић, Ана Аленков, Радмила Војновић
-Кљајић, БрiiiВИслав · Прајник, Нвталија Јаиц, а сада су Дающа. Сnаоова и 
Зоран Поповић. 

Главни заде.тав: Метеоролошке опсерваторије у БеоrрадУ је проучавање 
стоrодишњих података за Беоrрад и проучавање времева и климе у урбаној 
средини, ОдРжаваље rрадске мреже и метеоролоШКIИХ станица у ширем под

ручју, састављаље елабората, стручних радова и дРуrо. 

Климатсlmf услови у БеоrрадУ, као и у већим rра.довима у евету 'СУ знат
но измељени у односу :на протекЛiИ период и ва Oiq>yжyjyhe пределе. На то 
указују мноrа мереља у Беоrраду за протеклих 100 година, као и мереља и 
истра~иваља у већим rрадовима света. 
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Сл. 4. - Део Аетеоролошкоz круzа Метеоролошке оnсерваторије у Беоzраду 

Оа!Времена ХЈl!ИМаiЮЛошка аЈН1а!ЈI'ИЭ8. оохтева у урбаној оредиви опещ..fја·л
на мереља у оквиру мезоклиматских и микроклиматских истраживаља. Сnро

воде . се _комплексна истраживаља основних климатских елемената {зра.чеље, 

Р81д'ИЈ'8ЦЈИЈЈ<а, rreмrrepa'J.1Y1P8 rвiЩДух<а 1И 'liJII8i, :оо:д'У[1ШИ 'IIIритиоок, вет31Р, .вла~ж:.н.ост 

вазду:юа, облаЧН'ОIСт, падавине), затим тенденција промене климе услед брзе 
урбанизације, развоја ·индУСТРије и саобраћаја, повећаља температуре вазду
ха у rрадУ (топЈютно острво) и љеrовоr заrађеЊа од продуката сап'Ореваља. 

Збоr сложено.r рељефа, близине великих река, разлиЧИ'l'ИХ преnрека, 
као и сразмерно високе заrађености ваздуха на подРучју rрадв. Беоrрада no
c'I'Oije :ma'IlНe ~~~;еформације III'Oљa метеQРОЛОUIIК'ИХ елеменаrrа у .цризеином: сло
ју атмосфере у односу на урбане средине. 

То потврђују и подаци метеоролошких мереља и осматра.ња која се вр
ше на !Већем броју 'Ме!I)НИХ iiЈУ1НКТ0В18: 'У 01КЈВМр1у .CТ8iJIIНe tМРеже метооралQIЈ.IКИх 
станица на подручју Беоrрада и околине. као и у оквиру дОIПуiюких комплек
mЈих мереља фиэичюих и хемијоких парамет-а.ра онајиижеr !СЛоја ·атмосфере. 

Ова испитиваља су значајна не само за проучаваље времена и климе 
Беоrрада неrо и оа аопекта практичне примене ових резултата у привредним 
и другим активностима, посебно у планираљу система rрејања у смиелу ра
ционалне потрошље енерrије, у саобраћају, rрађевинарству, електропривре
ди, комуналној 1И стамбеној делатности, туризму и друrим привредним де
латностима. 

Пос~на пажља посвећује се методолоrији мереља и обращи података 
у сврху коришћеља нових атмосферских извора енерl'ије, а пре свеrа енер
rиј а ветра и сунчевоr зрачеља. 

За просторно планираље rрадова или rрупе објеката, индустријских зо
на" аеродРома, рекреа.ционих центара и спортских објеката потребно је рас
полаrање са специјаЈIНИМ метеоролошким мереЊ!ИМа, микрометеоролошким и 
м~роаеролошким меренмма. На основу ових и друrих мереља по захтеву 
~ оQРТЗ!НИЗIЩИја израђуј,у се о1'\У\Ц/Ије, елаборати, еюспертизе и Щ)О
rрами о метеоролошким условима. 

CENTENARY OF ТНЕ METEOROLOGICAL OВSERVATORY IN BELGRADE 

А тevtiew of the :f.iJ:'S1; meteorologioail. measu:rements .i.n SeL'bla li.s given вnd 
then tme develqpment of Ње Astronomical and MeteoroLogic.a•l OЬservatory is 
descгiiЬed. Тhе worlk of rthe OЬsetwatory is presented ti!n three pa!I1s: during the 
time of М!ilain NedeljkovliC, Pavle Vujevjc and aflter the Seoond Wolild War, when 
it Ьесаmе opart of the Hydro Metearologicэl Institute of the SR of SeiЬi-a. 
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'УДК 5·20.1(497.111)(091):051.50.1 

ПРОВИЗОРВА АСТРОВОМСКА И МЕТЕОРОЛОIПКА 

ОПСЕРВАТОРИЈА У :ВЕОI'РАДУ 

Милап Јели'Чиh. 

Народна ош:ерваrrорија, Веоrрад 

'УВОД 

Од 1. маја 1887. до 1. маја 1891. године у Београду је радила Провизор
на астрономска и метеоролоШК'а опсерваторија. Основао је Милан Недељко
вић (1857-195{)) професор астрономије и метеорологије на Великој Школи. 

Па.л>азеh!и: од ч.ланюа П . .М. Ћурlrовића, !КОји је у ВАСИОНИ бр, 3/1962 
поред ocтa\IIOl' о !ЈЈравизарнхЈ~ј ОIЈСеРВЭ.'l"О,РИји IНamreao: "Kyh.a 100ја је nрво слу
жила као Оnсерваторија и дапас nостоји. И.м.а два броја: улица Војводе Ми
леюса бр. 52· и улица Светозара Мар100виh.а бр. 28. Да је овде била nрво с.Аtе
штепа Оnсерваторија nроверио је паш nозпати стру'Чњак за историју астро
nо.Аtије код Срба Непад Jan'IWвиh., одzоворпи уредпик "Васшmе". Оп је 1949. 
zодипе у овој кyh.u пашао старицу, хоја се сеh.ала да је ту пекад становао 
Недељковиh.", ~ СЭ1М у акцију, чије nрелим:инаЈрНе реэуwате ~ 
уово.м~. 

ШТА ЈЕ ПРЕТХОДИЛО ПРI()ВИЗОРНОЈ ОПСЕРВАТОРИЈИ? 

Пре неrо што је КатедРа за аетроiЮмију с метеоролоmјом унешена 
1-880. l"О,!ЏИНе 'У ЗSIКОН о Веmtкој ШКОЈIIИ 1М1И1Н'ИСТа1р I]роовете Оrојан Бошк:О'Вић 
расПисао је 18719. године конкурс за избор питомца који he изучавати ас'l'ро
номију · и физику у иностранству. На "стечају" је nобедио и ,,држа.вно бла
годеја:ње" (С'11ИПендију) добио Милан Недељковић, nрофесорски приnравник -
"доцент" за математику и физику. 

Пуних пет година од '1879. до 1884. Милан Недељковић је nровео у Па:.. 
ризу, на Сорбони, Колеж д'Франсу, Париској опсерваторији :и Централном 
метеоролошком институту Француске. 

В:рат.ивши се у Србију пун знања и ентузијазма. он августа .1884. rо
дине у свом питома'Чком извештају говори о потреби оснивања астрономске и 
метеоролошке опсерваторије у БеоградУ. Подизању метеоролошке опсервато
рије и мреже метеоролошкmс станица у Србији ишле су у прилог препоруке 
Међународног метеоролошког конгреса у Риму :и заузимање немачког метео
ролога Х. Клајна. 

'Уважавајући Недељковићев предлог министар Просвете Стеван О. По
повић образује комисију на челу са Недељковићевим професором физике 
Костом АЈl'КОвићем, која у извештају о раду, априла 1885, предЛ'Э.Же подиза
ње опсерваторије у · близини Београда и организацију мреже метеоролош-ких 
станица. Али ср:бијаноко-буrарски рат 1885. одлаже реализацију овог плана 
за скоро две ГОД'ИНе. 

Са мртве таЧке предмет покреће Недељковић дописом од 2. марта 1887. 
године којим тражЈИ да се што брже подигне Астро:ном:ска и ме'l'еоролошка оп
серваторија "па Тоn'Чидерско.Аt брду, а па државпо.Аt и.м.ању пајдаље у току 
од три zодипе". До '1'01' времена i[]jpE!IЦIЛia!Жe iДia. се негде ,;па Вра'Чару у nриват
uој зzради" ryiOilOIC'l'a8И провИiзо;рна ОIПIСерваторијоа. 

Министар Просвете Милан Кујунџић-Аберда:;:>. професор филозофије нu 
Великој шкољи, удовољава овом захтеву релативно брзо - решењем од 2.6. 
марта :1887. године. Тачка ~ решењоа. које је упућено Ректорату Велике шко
ле, · rлаюи: · "Да (:е за Краљевину Србију noдuzne nровизорпа оnсерваторија у 
nриватној_ xyh.t' па · Вра'Чй.ру у Беоzраду nод ynpaвo.At и руково!}ење.Аt z. Ми.яапа 
Недељ100виh.а nрофесора Велике Шхоле". · 

ј 

! 
1 

\ 
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ВРАЧАР. ЕРНЕСТ ГАЈЗЛЕР И ЉЕГОВО ИМАЉЕ 

После Другог српског устанка Србија је била и српска и турска . Бео
град такође. У Тврђави су били Турци, а у ,,.вароwи у шанцу" (око Тврђаве, 
зване и Калемегдан) владали су Срби. Та варош је била стални извор разли
читих сук6ба·: ·-јер је у њој било доста Турака. Зато је кнез Милош наредио 
да се на утрина:ма Врачара подигне "нови Београд", који ће, ослобођен при
тисака, покаэа'l'И моћ аутономне влас'l'И. Пројекат Врачара, познат пре свега 
по ортоrонапној шеми широких уЈIIИЦа, начинио зе аустриј.ски архитекта 
Франц Јанке. 

За•падни Врачар одликовала је колонија Немаца, углавном Саксонаца, 
који су у Србију радо долазили. јер је на цени било њихово занатство и дру
rо умеће. Д6ста брзо су се интеrрисали у српску срединУ; словениэирали су 
своја имена, писали су ћирилицом, а неки су касније ·променили и веру, 
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Сл. г. ПородичШЈ куhа Ернеста Гајзлера у којој се од 1887. до 1891. ШЈЛазuла 
Беоzрадска оnсерваторија. Лево крило зzраде је у У лици Светозара Марко
виЛа (Спи.м.ак из фотодоку.Аtеnтације Завода за заштиту cno.Atenикa културе 

Беоzрада). 

Међу ЊИМ!Э. био је ;и Ернест Г>Зiјзлер (Emst G. Geisler, 1825-1906) ю Лlиr
ница (данас у Пољској, западно од · Вроцлава) ·.који је у родном месту завр
ШИQ храђевинсюу шкољу. У Орбијlу је 1д10Ш80 1360. ГО(Ц1ИНе. Плац н.а :коме h.e 
nодиh.и з.rраду, у којој h.e касније бити nровизорна оnсерваторија. купио је 
1866. године. Био је rрађевински предУЗ~I. Заузео се на изградњи Војне 
болнице (вероватно је зато у њеној близини nодимо nородичну куh.у) Очне 

. клинике у Улици Џ. Ваш·инrтона. Вазнесењске цркве . .. 
Гајзлеров плац се налазио на еамој nериферији урбанизованог дела · 

Заnадног Врачара, на углу Мо.сmрске и Сарајевске улице (данас улице Вој
В{)Де Миленка и Светоэвра Марковиhа) . (сл. 1.) Његове димензије су 60:кtЮ м. 
Џоред nоменутих улица, у време Провизорне опсерваторије, nлац су огра
ничавала имања изr:tесноr Боimца и Друштва- за эаштиту сиротне и напуште-
не деце. · · 

ПQРОд'И'ШУ IКIУћ'У г.ајзлер 1е пројектовао и IПоО(Ц!ШОО 187ti. rодине .. у !1Di'1"8-
њy је призе:мна ,,Г" кућа са ·подрумом. Фасада према УЈI'ИЦИ Светозара Моа.р
ковиh.а им.а истакнут и украшен оредњи део. Кров је на две воде. Улазила 
је у ред лепших на Врачару. (c.ir. 2.) · 

Поред ове куh.е налазиља се још једна, коју њени данашњи станари на
зивају "шталом" или "коњушницом". ВерQВатно је у њој ,,nредузимач грађе
вина" држао коње и кола за nревоз грађевинског материјала. Велика капија 
nоред ње иде томе у nрилог. Само се кућа и "штала" налазе на Зарићевом 
nлану Беоrрада иЗ 1878. го.цине. 

Данашње дворишне зграде "куће за момке'' нема на nлановима из 
nрОШЛI)Г века. У њој су, наводно. становали кочиiаши. Исти је случај са 
"вешерницом" у којој се налази браварска радња. (сл. З.) 

Ернест Гајзлер се женИо два nута и то <>Qa nута ·ИЗ породице Долдерер 
из Нове Пазове. Његове жене су биле сестре ;~:Н.и са другом од њих Јован
ком (ЈоХ>а.ном) није !ИМао деце. Вероватно је зато издао кућу НедељкоВ'Ићу. 
Уосталом Гајзлер се и касније бавио рентијерством. 
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ВОЈВОдЕ MHI\EHKA 
Сл. З. Плац Провизорпе оnсерваторије: 
а) 188~. - 1. Породи-чШЈ кyfl.a Гајзлерових, г. "штала" ("коњушпица") 3. ,;к.у
hа за ·.AtO.Atкe". Црпи кружиn озпачава бетоnС'IСи e.i!.e.Atenт са два стеnепика, 
'КОји је паводпо Гајзлеру служио за nењање па коња, 4. "вешерпица и шу-

nа". Тачкица.Аtа је озпачеШЈ nарцелизација из 19Ог. zодипе. 

б) 1987. - 1. Ста..~tб'епи објекти nод ynpaвo.At ГрадС1СО2 cтa.Atбenoz nредузеЛа, г. 
браварска радиопица, з. nороди-чпа куhа Х. Лилера, 4. дворищпа зzрада Ли
лерових, 5. До.Аt Школских сестара III реда, б. кухиња и трnезарија Школских 
сестара (nод · защ.тито.Аt, nредвиЬепо је њихово из.Аtештање). Цртице zоворе да 

се ту nлац ne завршава. Прекрижепи су no.Atolinи објекти. 
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НЕДЕЉКОВИЋ 'У Г АЈЗЛЕРОВОЈ К'УЋИ 

Из nисма уnућеном Милану Кујунџиhу и решеља о nодизаљу оnсерва
торије, · наслућује се да је Недељ:rrовић пре овог захтева crynиo у везу са 
Е. Гајзлером. Љегову солидно грађену зграду 'Свакако је изабрао због слобод
ног nростора око ље. 

Иiн'l'epeleaiН'm!lo .је 1дЈа Милан Нещ-ељаrовић у иначе оn1u:ирним иэвештаји
ма, само 1Н1а једном 1Ме1С"11у IIЮМ!ИЊе ГаЗзлера, Ево IIl'1'a !КВ!Же : "Чи.м. .м. и је саоn
штеко решење · Г. Министра Просвете о Провизорној Оnсерваторији ја са.м. у
зео nод кирију (no цени 240 динара .м.есе'Чно, за две zодине а највише за три, 
као што је nис.м.ени уzовор масио) 'lqlhy Г. Гајз.яера на јуzозаnадно.м. Вра
'Чару, и од 1. Маја 1887. nристуnио са.м. даље.м. извршењу решења Г. Мини
стра. Провизорна Оnсерваторија отnо'Че.яа је редовни свој рад 1. Јр.яа 
1887". / 

Да ли је Недељковић узео у зак)'ln целу кућу, или љено крило није nоз
нато. Висока . кирија и Недељковићев наводни конформизам ~по Ћорђу Ста
нојевићу) као и љегови захтеви, из наредне rодине, да метеоролошке станице 
имају 4 до 5 соба, говоре да је закупљено цело имаље. Са друге стране мало 
је вероватно да је велики гаЗда Е. Гајзлер, иначе без родбине у БеоградУ, 
устуnио Недељковићу целу кућу. 'У случају да је Гајзлер остао у кући он 
је свакако задржао уже, витално крило зrраде. које се простире уз 'Улицу 
војводе Миленка. 

Иако са ма.л.им средствима Недељковић је већ у првој rодини nостоја
ља Оnсерваторије располагао са многим инструмеН'l'ИМв. · Помиље да је имао : 
а) !ОВе ДIИРекТtНе мeтeqpwrawкe 'И!Нструменте, 6) 'НекоЈ!IИКО проiСТих "ауто.м.ати'Ч
ких" ИНС'1'1ру!МЕ1Н1 • • • баiр(mраф . . . термоораф, ц) актин<Ј1Ме'11l)е, \Д) јещзн већи 
а~ ~ДУ\РбИН, е) фотоi1ра1фек,и 1И Jlti8IJIИ ".м.ехани'Чарски" nрибор, 

Барометар Фортеаюве 'КОНС'l'fРукциlје био 1е смештен "у једној соби у ко
јој дневно .м.ењање те.м.nературе износи највише три стеnена" 1И то 1Н18 "над
.м.орској висини 121,0 .м.етара". 

Под терi\Юмета·рским заклоном у башти, на висини од два метра, поред 
термосм:етајра !Н1811IаВ1И0 се и "хиzро.м.етар од д.яаке". 'У баП1'1'И је био 1И кишомер 
француског стандарда, чији се отвор налазио 1.5 :м наiЦ земљом. 

Правац ветра одређ.иван је лаком овиленом паатљшrом која се налази
ла на висини од 7 м, m врху дРвеног стуба. Сеnтембра 1887. Недељковић је 
набавио бароrраф и хиrроrраф које је nочео одмах да користи. Стигао је 
затим и хелиограф. Од министра Народне привреде добио је на nослугу ане
мом:етар са ~ "који Ле бити редовно nос.м.атран од 1. октобра т.z." 

Акmинам:етре и :неке .zчpy:re .инстру~МеНТе IНIИје IКopщ:rroiO "збоz неnодесноz 
.м.еста за та'Чак рад'', а 1И због апаDносТIИ да 6уд:у равбијеки "nошто су веh два 
nута неnозната .яица .яоЈщ.яа инстру.м.енте nод тер.м.о.м.етарски.м. зак.яони.м.а." 

РАД АСТРОНОМСКЕ И МЕТЕОРОЛОШКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ 

Редовна метеоролошка nосматраља почела су 11. јула 1887. год. што се 
види из месечног извештаја за јули, који је штампан у "Прооветном гласни
ку" од ЭО. септембра 1887. rодине. (сл. 4.) Овај озбиљно рађени извештај са
дРЖ1И на неколико страница табЛЈИчно сређене nодатке о: ваздУШНом притис
ку, теиператури ваз.цуха, апсолутној и релативној влажности. nравцу и јачи
ни веоrра а 'l!Y су и рубрике "Наоб.яа'Чеnост", "Паде:жи", 1И "Изz.яед неба" . 

Први rодишЊIИ извештај од децембра 1887. до децембра 1888. rодине, ~а 
сличним елементима, дат је у прво:м броју "Српс:rrог техничког листа" за 
1890. rодину. (сл. 5.) · 

Метеоролошка nосматраља вршена су свакОДRевно у 4, 7, 10, 11З, 16, 19 
и 22 cama. Поред Недељковића IIОСМатрачи су биЛЈИ љеrова жена Томанија, 
брат МиЛЈИјан, па за љи:ме Војислав, иначе ученици гимназије. 

Од септембра 1888~ посматраља су вршена и у 1 'Сат ноћу. Обављао их 
ј е сиромашни ђак Реалке Св. Којић, .цруr Недељковићеве браће. Тако су 
:мереља метеоролошких параметара вршена <:вака три сата. Са осниваљем 
:метеоролошке мреже станица, :мереља су вршена још у 14 и 21 сат - тада 
их је укуmю било 110 на дан. · 

Иако је Недељ:rrовић по .струци био астроном, астроноМ'СКИ рад на Про
вИGqрН<Јiј опсерва'l'QРиј!и, а и 'К'<ЮfЩје, ~ по обиму OC'1'aiO 1је љегова 18eQ'C'l'8a-
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ПРИТИСАК ВА.ЗДУШНИ 
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С.я. 4. Крај уводног nис.м.а и nо'Че 
oncep . так npвoz .м.есе'Чноz извешта:Ја П 

ваторuЈе ("Просветни z.яасник" бр. XXVIII/1887). ровизорне 

рена жеља. Пра·ктичне потребе Срб . 
~лан. Томе је <:вакако ку:мовао хро:~етеоролошки рад су стављале У први 
ило l\4'aJJio за скуnщене астроном<:ке . недостатак средстава, :rrojиx је увек 
били ни nотреб~ Пр~ременој оnсерватор~ументе. Такви инструменти нису 

Пом:еаимо ЈОШ 1Е1ЩН0М 1ЦG • 0rJc 
троко.м.ски дурбик" 1И "неке' сит,;:је астро~а IПQСе~ала . ":Једаи веhи ас-
менmи 1И аmко юу IН'аба!вљани ащј ке сnраве' . КОЈи 'СУ то ~ 
УС11Ваiри .~р qц I!Ieт ~ III~. )М~уће је да је "ве.яики дурбик': 

.мађарски научНЈИ-к Конколи ил . ом: ,. 8/РIЦ'уОВо(г оистема", који IIЮМIИЊе 
rодине. пр иком посете Веоrраде>кој опсерваторији 1902. 

Сам НедеЈЬi!rоВИћ оК.аЈЖе ща је на """""-~- · 
"астроко.м.ска удесио са.м.о за noc ·~~:s<J(J O!IIc~IИ ПОС!Матраља 
ци.м.а". АШтрање небеских nред.Аiета своји.м. учени-

. ~ ОIЈОереатqрија 0С1Н0Ва1На је д би 
.м.u,у с Метеоро.яоzијо.м. .м.оz.яа и.м.ати сво . ди " а катедра за Астроно-
стуnање ових наука код пас би.яа nотnунЈј~ 1?а иокице, те да би пастава и за-

У ЗRа/Ча.ј:ном обимн . · 
Oncep~ и ~етеqрол~ "Реф~' О AC'I'!Pe»IOMQКQj и МетеQрОлоw.кој 
Просвете није Удостојио ни n ~I81Ма ОЩ 9. <:ептемqра IКОј!и МlИВИК:Тар 
ром 'На 'СТЗ!Wе ~ ротоколисаља, Недељковић каже да је с обзи 
ро.яошку nраксу ка рад са.м.:Х··~~::;:;.ео:о.яоzије највише no.яazao па .м.етео: 
бити ни до данас сву nотребну јој радио У Астр~.м.ији, '!СОја пије .м.оz.яа до
више nажње nок.яањао." . кицу - 3а са.м. своји.м. nредавањи.м.а 

Поменимо овде да је :међу nосетио 
~ ђак BeJIIИXe ШIКоле касније nознат цима Провизорне оnсерваторије био 
Је 1889. године код Недељковић и . мат~матичар Михаило Петровић ко·и 
теоролог.ију са добрим уаnехом. а астроНОМ'ИЈУ положио са врло добри:м, , а м~-
на Из Peфeparra се ВQДи да су Шi !]р . . 
шње библиотеке А<:трономске. о носио~ ~·и засноване да

~ОВић. :каже: ,,Набављао са.м. редов~о nау'Чн:т~оролош.ке оnсерваторије. Недељ-
7 ец и ~е дне .Оnсерваторије и то no ст . е.яа и Ж~е nотребне биб.яи
зи'Чко, и АШте.м.ати'Чкој". БибЈЈ!ИО'rеqи Р.Ука.м.а. астроко.м.с'IСО3, .м.етеородошкој, фи-

(lе Ili.PDИX rодина Њеж>r nостојаља стигао 
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Сл. 5. Део nрве таблице zодишњеz ..11.етеоролошкоz извештаја Провизорке оn
серваторије ("Срnски техн.и-чки лист" бр. 1/1896). 

и КQМIЈЛ€'Т књига. ЦентраiЈЈНоr метеоро.лоuпrоr 6ЈЧЈ~Qа Фра!fЩ.уске ОСО(је 'СУ rиздате 
l1P 1888 . . I10fДИНе, а и 1Са1М ~ Onoepвarropиje редошю је н.абаlвљао кљ1.пе 
п;реко IКНМЖ~Э~Ра из Беча. 

ПРОВИЗОРНА ОПСЕРВАТОРИЈА КАО ЦЕНТРАЛА МРЕЖЕ 
МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАН.ИЦА 

Одмах по осниваљу Опсерваторије, у акту од 25. јуна 1887. године Не
деЈЬоковић покреће питаље аснивања мреже метеоролошких станица П реда 
(Провизорна опсерваторија је била стаяица I реда). 

. Наа>е,!Џfе .rоод'ИН1е 14. jyum МИЈНИСТа1Р Щ)ОIОВете др Влад.аЈН 'ЬQI>l)евић, y.вa.
жaiiЩJyim Не.цељuоовићеве разлоге Пiltiiie IНаЧе.ЈЈЈСТВИМа OКJPyil'a, чија h.e имена 
бити n1001:~ у I.ЏИТаmу: "Одлу-чио са..~~. да се ка 10 ..11.еста и то: у Краzујевцу, 
Нишу, Зазе-чару, Крушевцу, Врању, Пожаревцу, Шаnцу и Ужицу устакове 
..11.етеоролошке стакице, 'lta кojU..If.a h.e вршити nос..~~.атрања nрофесори физике 
и cpoд'ltux nред..11.ета." 

Кренуло је добро. Министар је дао у штампу: "Метеоролоwка 'Упут
ства за срnске С'N!.Ц'Ије", ,,дневнике посматраља" и "месечне табл·ице", в. ав
rуста 1888. rодине. Недељковићева. "Правила о устројству -српске метеоролош
ке мреже посматраља" 11'0 . К'Ојима је ово све штампано, потписао је 15. сеп
тембра 1&88. 1'0\ЦIИ!Не. Из !]рtаiвила се види ~да оу IСТЗЈНИЦе iC!Мa'I1PcШie за "саставки 
део Астроко..11.ске и Метеорол.оtu.ке Оnсерваторије". 

Мmvистајр1С'11В'О IЦЈ)ОСIВете ·УОКQРО ~е наwчило метеоролОIIIКе ~mст.ру:ые:нте 
за 12 комплетних станица, из Париза од Бодена и Берлина од Фуса. Станице 
су имале: барометар, сув, . влажан, максимални и минимални термоме'l'Эр, хи
rрометар са длаком, киwомер и анемо!Метар. Теръюметарски заклони су направ
љени КОЈ\ нас. Почетком 1889. rодине из штампе је изашла обимна &љиrа. на око 
300 страница, "Метеоролошка 'Упутства", која је представљала основни при
ручник за даљи метеоролошк.и рад. 

Половином априла 1889.· rодине станице су биле постављене у Нишу, 'Ужи
ЧУ и Пожаревцу. Одзив апштина које су за станице и .. руковође" требале да 
обезбеде стан _од 4-б сооа, није био задовољавајући. Није био бољи ни одзив 
професора, КОЈИ су у тим становима требали да имају бесплатно становаље. 

Прва је почела са радом стающа. у Нишу, 1. јула '11889'. rодине. Водио 
је професор rимнаэијие Светозар Атанацковић. · 

Метеоролошке станице су три пута дневно у 7. 14 и 21 сат мериле од
ређене параметре и бележиле атмооферске појаве. Резултате су слале Про-
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Сл. 6. Први објављеки извештај Цектрале .4етеорол.ошких стација Србије 
("Срnске ковипе" бр. 42/1890). 

ВИЗQрној опсерваторијiИ, која је на тај начин добила и функцију Централе 
метеоролошких станица Србије. (сл, 6.) 

Недељковић је пуно времена посветио организовању "мреже стација", 
обезбеђељу, рецимо. беоплатне коресподенције са њима. и yOIIlll"l'e љиховом нор
малном животу и раду. О томе сведочи низ аката Министарства просвете које 
данас чува Архrив Србије. И поред тоrа мрежу h.e у наредним rодинама од-
ликовати велико осциловање у броју станица. · 

Из поменутог ,,Рефера'ООЈ'', који је уствари постао проrрам Недељкови
ћевоr даљеr рада. а &оји збоr великих захтева министар Просвете није дао 
да се УЈВе.де у \Цe.JIOВIOO)IIIIИК, вищи се да 1е тораожено оонивање још 13 станица 
П реда. . . 

.' 'У "Реферату" се предлаже и фор:шфање мреже станица осталих ре
дова . 

. Станице III реда које одликује скромнији инструмент.аријум, а. које би 
бар Једном дневно реrистровале температуру, КЭ\:1 и падавине . и непоrоде, 
требале би да се формирају поред "телеrрафских <:тација" у 39 места Србије. 

Рецимо сада нешто о станицама IV реда у ·које ћемо условно убројати: 
а) вепоrодске ставице. 15. :цецеr.Щра 1887. l'OДIШie Н~љковић је nод'Нео 

захтев ШШ1И1С'11РУ i!ЈIРОК'Вете· ~да се !IЮЧ!Не са IПОСiма.~ ~НeiJOiioдa и "да · · се у 
Државко; Шта..~~.nарији израде особке nоштакске карте" IК'ОјЈИМа би IIOC'МQtrpaчи 
јављали о непо:rода!Ма. После нове интервенције почетком 1889. rодине на
штампане су посебне поштанске карТе. а министар Народне привреде наре
дио је телеrра.фистима. посматраље непогода према разаслатим ,,Мi!теоролош
к.им 'Yпyrro:t'IIJИJМa". НещеЈЫК~ IК.'а!Же: "И које од телеzрафских стација, које 
oQ. руковоЬа ..11.етеорол.ошких стација npU..II.uo са..~~. о noc..~~.aтpa'ltU..If. кеnоzода..~~.а 
Аnрила ..11.есеца: З извештаја, · ма;а: 235 извештаја, Јvн,а: 350 извештаја, Јука: 
94 извештаја и Авzуста: 40 извештаја - свеzа 722 извештаја." 

Да би разrранао мрежу Недељковић 7. јула 1889. rодине тра:њ."И да непо
rоде посматрају и телеrрафисти .,Српске Државне Железнице". али у томе не 
успева. 

Кшrо .је непОI'ОIЦЈа!СИх С'1."а1Н1И1Ца 1зев. <I'O,Цimle било "са..11.о 69" .мега:лQМiаiООКIИ 
НедеЈЬК'ОВИiћев "Реферат" очеюу>је 1Да: 1И1Х 11ЩРеД'Не 1'0\ЦlШrе б~ · "једм . 300". 

б) Киmомерске станиЦе је по управнику ОпсерваторИје тре6ало форми
рати када Министарство просвете и Министарство народне привреде попу:не 
целу мрежу П, односно III реда. То је тре6ало да буде кра.јем .1891. rодйне. 
Основни инструмент ових стани:ца је кишомер, чије стање •посматрач тре"а 
д•а HOII'Иpa ICI!IaiOO ljylrpo.. Он каже: "А ако је кишо..11.ерска стација nокрај реке, 
O'ltдa nос..~~.атра-ч nос..~~.атра и бележи стање воде у реци." .. . . · 

Кишомерске станице нисУ" · офор:мљене з.а време постојаља Провизорне 
опсерваторије: 
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ц) Феволошке ставице. "Љисте за фенолошка посматраља" НQШтампане 
су 1889. rодине nосле Недељковиhеве молбе од :12. јануара исте rодине. Фe
нOJl'OIПilte ~е оу ·требале ща врше nociM'alrpaњв "животиња и би.lьа" током 
rодине, на начин како су прописала "Метеоролошка Упутства·• . Ове станице 
можемо <:матраm зачецим.а наше аrрометеоролошке службе. 

ПОДИЗАlЬЕ СТАЛНЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ 

Од <IВОГ питомачког .извештаја 1884. године Недељковић се заузимао за 
подизаље сталне опсерваторије. Провизорна је била самО прва степеница У 
реализоваљу овог плана. . . 

Идеја о подизаљу веЛIИКе ЭЈСтрономоке и метеоролошке оп<:ерваtrори)е 
на Топчидерском брдУ временоы је еволуирапа. Искуство са Провизорном за 
коју је плаћао из свог џ8Па скоро једну трећину кирије до 1. новембра 1888. 
године а и надаље посма'llраче, грејаље, осветљеље, канцеларијски маtrери
јQ·л . .. ,' ·обузда~Вашо је њеrове мЈЈ81Ц1а1Ла'Ч.Ке жеље. Ре31Јl!Не ма'l'lеlријЗIЛIНе прилике, 
а •и то "што са.м. једкако .м.орао и.м.ати ка у.м.у да no истеку уговореног рока 
за стаковање nровизорке Оnсерваторије у кај.м.ље'Н,Ој куftи, ваља ка.м. се се
лити, а .м.ожда и· даљи рад оnсерваторијС'IСи наnустити", Н'Э1јвиwе су ~peiC'aiЛe 
ску'поцени ЭС'l'рономсmи део љегове велике опсерва'110Ри3е. 

Скицу нове опсерваторије Недељковић је дао уз акт од 2.2. августа 
1888. године. Ево како је ову "окрљену опсерваторију" приказао У ,,Реферату" 
од 9. сепrембра 1889. године. 

Квда су у питању астрономски радови оНа је практично требала да 
има само два задатка: одређиваље тачног времена и одређиваље географских 
координата. Астроq)изичке је остављао за боља времена. 

Метеоролошки радови. ·који су већим делом били реализовани на Про
визорној оп<:ерваторији требали <:у бити допуњеии прогнОС'l'ИЧКИМ, хидроло
шким и климатоло~. Планирао је да осе покрену "Анали" у којима би 
били публиковани астрономски, метеоролошки и геофизички радови. 
~ Иiнтеq)еЮаlнmНо је tцоа НещеЈЫКав.ић није ()1Ц1У1С'l'СЮ ощ .послова !ВеЗ'ЭИИХ за 
,Физику Глоба". Он .IЮМ!ИЊе бу!ду1ћа ОП'Серваrrориј.сюа ГООМа111Не'l'СК!а "зарад 
:nагкетке карте Србије .. . а no .м.огуftкости и ••• БалкакС'IСог nолуострва", се
из.молошка и rравиметријсюа посматраља, а и проучаваље атмосферског елек-
трmџ~'l'ета. 

Ова комплексна опсерваrорија би се налазила у саставу Велике школе 
и служила бИ и за обуку љених ђака. 

Ова IЭIС'ф(ЈIНОIИОКЈИ ошрњена onx:epsa'l'OIPИja тpe6aln.a: би да И'МIЭ!: ·1\ЖI'ВНУ 
зградУ (у којој би се налазили: C'llaH за управника, к.анцеларије, библиотека, 
подрум за часовнике и repaca за куполу екваrrориј.ала) зградУ метеоролошке 
опсерваторије, зграду магнетске опсерваторије, ма~у зграду за фотографску 
и механичарску радионицу и пазиљон за мерИДИ)ански ИНС'l\Румент. Недељ
ковиh эатим наводи потребне инструменте, персонал и даје одређене пред-
рачуне. 

Н.. Ааи .Ц· ~рта ове foA!D'e Al\&&tae ее. јавва Је
. •ева .uциаiЏI)а, 1 llallџ.DPIJI! 1Ьвветарст11& rpat,e
uвa, . аа rpat,e.e аове JIP•JA• .мa'tOpoAOtlltle orreepeo

. rop.,;t;·· 
Ово се јаиа r. r. вpeAJSD&'IIIIIa, аојв по IUOII}' 

. вuју ·право да .IIIЦII'I'Ipajy, веа. ropыr .џва AOt,J Ј 
II&IЩII.&epнjy вctOr М8В8старства, aor loe се А&В& ~'!ВО Ј 
·12-сатн пре UОАИе .&BЦI"&ЦII,ja · aau.y'lll'rll. , . 

· llpeдlia~yвcsa је cyn · · · ' ЗО.\:22,89 A8JI&pa 
. . Л &ауцнја је · • · · 4.50(),W • · ._ . 

· аоја се по.аuже уrо10вок новцу, . АР&аi!ВИК ваввроа uв 
IIIЩII,j .. a Народое Баиsе. . 

ЈLьв, Dj>eдp,.•yn u ус.аово, :коl')' се воАет• CВ&Jtor: 
Д:lllli Ј ropiЬOJ . 1\ILBЦUIIpojИ. . 

· Бр. 816- И~. nвЦuар11је рачуасЕОr .оде.аеы Мlllв· 
CТ:Il>CТIIII · Гl•аttеввва. Hl. Фебрrаvа 1800. r; у БеоrраАЈ.-

Сл. 7. КО'Н,курс за градњу "зграде 
.м.етеоролошке О?tсерваторије" ("Cpn

cxe техкичке ковике" бр. 1/1890). 

Са oдrOIВOt})OIМ IНЭ! акт ()Д 212. arsry
C'Da 1З88. ОО'Е!З'ЭЈЈЮ 10е I,JIIYIГO, ~ Нещељ
К'ОВИћ ·nљашећи се ~ !Не би "једног 
дака остао м улици" 'I'IРЭЖИ 27. аЈП
риЈl!а 1889. да се Юl'pa(I!IИ баtр GllPЭ\Цa 
метеqрi(Шаwке оп~е. 

.Аiкцијоу за ~аљ-е IС'МЛIНе оп

серва~r~е 3t'()j;y ~е m:щ>еНУ!О к:оа Про
визорне oncepвarrqpиje 25. ~.YIIi'a 1887. 
Неiдељаrови:ћ ОК'О\Н:"Чiа'В'Э 1\lOCJre 't.ШОГО 

за~, оПЈРЕ!СЕ!Љељем у "м:етеоро
лошюу" oncepвwropиjy, кOi]ai юа ра

дом aiO'IИ'R;e Ј . 'МаЈја 1891. ТQ,IQИНе. 

ВАСИОНА XXXV 1987, 3-4 87 

· Нова зграда метеорол~шке опсерваторије, за коју је ОПШ'l'ИНа уступипа 
1,83 хектара, са ус:ељењем зе постал!i гла~а зграда Астрономске и метеоро
лошке опсерватори)е. Пом~нимо да зе ова) интересантни објекат, по Недељ
К'ОВИhевим захтевим~ цро)ектовао 'ЭIР:IОИТеК'fа ~е Леко, ([}'()Энат 'ПО ра-
ду на Ћеле-куљи у Нишу. · 

Недељкови~ је сталнr опсерваторију подигао на само 400 м од про- . 
виэорне (у ИСТО) 'У'Ј11ИL1И ВО)ВО.Це Ми..ленка - ~ ~ј) IНЭ!јоороваmније 

· због континуитета метеоролошких посматраљэ и надrледања грађевинских и 
других радова. 

Како би обезбедио даљи жИвот опсерваторије, која је тада још бипа у 
l'Радњ!И он 19., ~ 1390. ·rодине iiiOДIН~ МИНИС'11РУ Проовете ,,Јiројек:М' за
кона о Ј\С'1'\I)ООЮЪЮКО) !И МетеоролОIШrо) Опюерватари:ј,и Ве.mике Школе", у 
коме се говори о љено:м буџету. Пројекат, на Ж6ЈIОСТ, није прихваhен. 

Упоредо са изградљом оnсерваториије размишљао је и 0 набавци ин
С11РУ!Менаmа. То се, н.а: цример, tВИЩИ !И 'ПО экту од 16. DIЭIН)"aPa 11ИН. године у 
коме мини~:МР грађевина обавештава. министра просвете да "Српска Државн.а 
Же.леэница ~а ~ эа IНЗ.ба.вюу <Мерид/ИјаlнсК!ОГ оинстру!МеRТа и ос
талих справа КОЈе би <:лужипе за одређиваље тачног ·времена јер за то нема 
потребних кредита. ' 

ШТА СЕ ЗБИВАЛО СА ПЛАЦЕМ И ЗГРАДОМ ПРОВИЗОРНЕ 
ОПСЕРВАТОРИЈЕ КАСНИЈЕ? 

Мада о rоме нема података, највероватније је да је Недељковићево 
исељење са Пwвизорне опсерваторије до 1. 'Мв>ја 1891. године било потпуно 
У !ВреМе се . .mидбе Heдe.љiК'Qimh. је IИМ'аО 33,5, а l'aljlэ.л:ep 65,5 rодина. Г<ЏQИНС r:Y 
ЧИ!fИЈiе ЮВО)е. Две 001Д1ИН1е IПОСЛе Не.це..ъаrовиhевог исељења Гаlјзлер ПИllle теста
мент по коме имаље оставља. супрузи Јованки. 

Године 1902. Г!ЗiјiЭЈЈер је И1З1В1РШ1И0 !И IПаiРЦМ!ИЗацију ICI8'0ir ЗемЈЬ'ИШ'Га, !И IВe
hiи Lдео ~рцеле подеmю ~·~ iRQ два 1И1С'1"0Ве'11Н дeJIIЭi, ощ 1бх40 м. Себи б.лmк!И део 
ПЈ>?дао )е профеоору Во)не акаде!llије Хеарику Липеру (1867-Ш26) чија је 
М'Э')Ка ~ била юеотра близна1юиња њеrове жоене. 11о(zQине 1903. ЉИлер је уз 
Улицу ВОЈВОде Миленка подигао поро.цичну кућу, У д.руrој половини 19\'87. 
године његови <:инови подигли су двос.пратну дворишну зградУ. Данас се обе 
куhе налазе у власииштву ЉИ.Лера. 

. · Истог дана, 30. октобра 1902. године Гајзлер је продао и други плац, 
ко)и се на~аэио уз међу са Фрицом ШуЈIЦо:м (који је эе:мљу купио од наслед
ника рани)е пом~нуrоr Боница) чиновнику Јовану n. Лаэаревићу. Године 
1922. Л.аоо:ревИiћ ')е 1I11Ј11ЭЩ !ПРодао Деса1нки JaiЬ!Иih.. Она се аероваmно ;npey,ц'aiJia 
И · под презименом РадУловиh продала је свој плац и куhу 1936. године редУ 
Ш~олсmих ~тара Св. Фрање Асишког из Марибора. Сестре су пре тога, 
на)вероватни)е 1932. године, откупиле плац Ф. Шупца. 

После смр'l'И Е. Гајзлера у куhи је ост.а.ла. љегова су.пруга Јованка (Јо
хана). Бавила се рентеријерством. Умрла је 1933. Ј;Ч>дине. Да ли је у љено 
.арем:е и:mрађен:а .,IК'Уiћа за мООIК!е'' и ,,IВеШ~" није п.оэн:ато. ПОоле љене 
смрти стараоц масе био је. породичии пријатељ Лиnера, инг. Миша м.Э.рковић. 
ОС'NI·ВИН!ОЮИ процес ако 1'щiзлiе1ровоr ~ \Ц'() \Ц1Э!НЭ1С IНIИI)e ааВ!РШен. На ~десе
тине JIOIВ'aiНЮIIfИX qрс:џ1ј1fИК!а ·~е IНIЭ>. Gai()ONJВIJJ'J1ИJ ~JliO'l\Oil.щи Гајзлеро.ве 
браће и cecmpa су као поданици Ра)ха нашим законом после рата И:скључени 
из наспед<:тва). 

П'POC'J'IOII)Иje iНекЗ!РЈЭШње Провизорне O!JC'eJl)Вall'CИ!je !И OC'NIIJie поМ'Оhlне 
зграде данас се користе у стамбене сврхе. О њи:ма води бриrу Градско стам
бено предУзеће. Фасада Гајзлерове куће је прилично оронула. 

11аgзлерова и Љилерова кућа ушле су у ред заштићених објеката те 
h.e као такве биm изузете из рушеља, које је предвиђено детаљним урбаНис
'l'IИЧЮИМ IIIJI!ЭJ1IOМ овог :цела ~ ИегерЕ!1С181Н1'ШЮ 1е LЦQ Эаводу эа зашТWI"У' опо
меника :щу.л11УU)е Весmра!Да 'НIИ)е био познат опсерватqрски эtl'a<чalj l'аlјзлерове 
куће: У ред заштићених објекаm уврштена је као споменик .градитељства 
свог времена. Предвиђена је њена рестаурација и промена · намене. . . . 
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ТНЕ TEМPORARY BELGRADE ASTRONOMICAL AND МETEOROLOGICAL 
OBSERVATORY 

After his retиrn from further stиdies in Paris ln 1887, the astronomer and 
meteorologist iVIilan NedeljkoviC: founded the temporary Astronomical and Me
teorological Observatory. Four years later, on Мау 1, 1891, а building dedicated 
to thi.s observatory received а permanent building specially deЮgned for this 
purpose, and the inЩal house was rented out. The observatory functioned as 
the head office of the Serbi'nn Network of MeterologicaJ. Statians. Included are 
fac~ rcgaгdLng the obserт;a1юry buШding as well as Hs owner. 

Ul.JC 520.1(497.111) (091) 

JEDNA РОSЕТА BEOGRADSKOj 

OPSERVATORIJI 1902. GODINE 

М. s. Dtmitrijcvic 

Astronomska opservatorija, Beograd 

Veoma ilиstrativan opis Beogradske opservatorije iz 1902. godine, pro§aran 
pejza.Zima nekadaБ.njeg Beogra·da, ostavio nат је и Izve8taj.и о cradи Meteorv-
19J.I>og Pe5tanskog institиta i Centralne opвervatorije u 0-<ljali za 1903. godiflи 
Miklos Tege fon Кonlkoli. direktor ovih d.ns1J.tucija. Ovaj tekst am.ivaca Astrnw 
nomske opservatorije u 0-djali preveo је osnivac Opservatorije Velike skole 
Milan Nedeljkovic i oЬjavio u svom Izve5taju Opвervatorije za 1899-1903 (1), 

Konkold је tblo vrLo zan!ilmlj:iv oovek. P..oden је 20. 01. 1842. и veoma Ьo
gatoi :poroddcd, sto ga је poВtedelo mno()fl;ih finansijskih proЬlema koje је pri 
o...<nivanjи i upravljanjи Beogradskom opservatorijom ima.o njegov Ьeogrcwsk1 
kolega. Prvo је stиdirao prava a1:i је istovremeno ;pose6ilvao i lekcije iz or~
rodnih naиka u Budimpe3ti. U Berlinи је 1862. godine doktocirao dz aвtronomlj~ 
а zatim se vraca u MadCШ"skи i stice d·iolomu ka;petana :paro.broda na Dunavu. 

U 1869. on <J&n.Ьva malu astronomsktt opservatoriju na svam rimanjи u 'J
-djali {Danas Opservatorija u Hиrbanovu, CSSR). Njegov najveci instrument Ьiо 
је 're!r.ilktor od 10 inea. Godine 1898. Kuniko1i daje Madarskoj na paklon sv~>jи 
Opservatoriju, obezЬedиjucj i sredstva za njen таd. Od 1890. godine, <m uprdv
lja Madall'Skom meteoroloMюm slu.Zbom sa svojom karakteristicnom ene.rgi.jom. 

Gla'vna oЬlast njegovog inteгesovanja Ьile su nove metode u astronom.sk.oj 
fotoяrafiH i astrof:LzJioi а naтoeito · s;pektrUs.k:Qoija. Veliko Нем •Ьoga~tvo omoau
cilo mu је da mn-ogo putu;je d ·pase!:i ve6inu Evrop.9k:ih qpвerv~a<torija а d da ugo
sti u 0-djali mn.oge cиvene astronome. Penzianisan је 1911. а 'l.lffi110 17. 02. liJ16. 
godine. 
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Sl. 1. - Miklos Tege fon Konkoli 
(1842-1916). 

Sl. 2. - Meteoroloska opservat()rija 
u Beogradu, snimak sa zadnje яtrane 
iz 1935. godine (Isto·rijski arhiv Beo-

grada). 

Poslednjih dana теsеса oktobra 1902. uCinio sат - pise Konkoli - posetu 
К1 Sr. Opservatoriji u Beogradu. Mi smo u stvari prema Istoku u istom · џd-
1tQ3U, kao sto је obrazovani Zapad stajao ртета . nата pre 20 godina, ;ет sиi 
vt:roaali, da u Bakonjskoj Suщi (severno od Blatnog jezera) stoji iza svak;)g 
(Ј1'17:а. ро jedan naoruzan lopov; те4и tim је sirota Bakonjska Suma ,. one iste 
sudblne koje i Tirinslщ, gde se tamo ато daje sve drugo videti, sато ne 
SI.LJna. Vrlo se dobro sесат kad те је тој pokojni prijatelj Teodor Opol.c~r 
upitao: koliko revolvera nosiт sa sоЬот kad se noCu. kиCi vтасат sa Opserva
torije u 0-djala, i vanredno se zacudio, kad sam ga uverio, da nikada soЪom 
ne ·nosiт orv.zje, osiт kad idem и lov. Danas sто u svemи izjednaceni sa os
~aИm obrazovaniт drzavama. 

Mi to za sad ne тоzето tvrditi i za lstok, ali stp se tice Beograda u 
т.щ;gоте sто u velikoj zaЫudi. Ne obztrv.ci se na to, sto је cela varos· sr~.aъ.:. 
deveнa elektricnom svetlostu, vanredno lep utisak cini na stranca i to, §to ·su 
иUсе lepo zasadene drveceт; ра i ako cela varos jos ne liCi u svemu · na tJeHku 
varo§, ipak se ona istice sigurnim i dobrim ukusoт u svoтe napredovanju • .• 

. . 
Na kraju jugo-zapadnog dela v.::rosi nalaziтo od solidnog таtетiја~а ozi:. 

rlr..щ;. lepu jednospratnu belu ku&u sa visokiт. parterom, . ko;ia . lezi . s~oro u 
sredini jedne ba8te od 4 hektara. Na . srcdtni tc zgrade щdize se lepa terasa koia 
slШi za smestaj sprava, koje registruju vetrove. - и prostorijama suterena te 
zg·rade nalaze se sobe za тlade, тас!.iошс~. soo~ za яmesta; raznoo. тaterijQla. 
§to nije тoglo stati u inace vec i sada teskobne opservatorijske prostorijE. U 
pu.rterи stanuje direktor, sto је i v ·rlo . nuzno; а osoblto је to nuzno . Ьil() и ru:
kadanjim prilikaтa, dok dire.ktor ne ima4a8e cak ni svoga asistenta, а naroi!it9 
onda kada је odlazio na Velikи Skolu, da drzi predavanj.a, te је i njegova sup
rv.ga morala vrsiti meteorolo§ka posmatranja u . propisane casove. 

Eto, to ја zoveщ .odu.Sevljenjem zr.t nattkoт, na koje Ьi trebalo, da sc 
f'mogi ugledaju, koji su za to pozvam. Ти tt parteru nalaz.e se sет stana direk
torova jos i neke sluzbene sobe; soba za predavanie i ЬiЬlioteka, radionica di
rektorova gde su smestene jos i neke- отаnје sprave. · и soЬi' gde је. kn3iZnica · na
~azim.o vanredno lep Bambergov instrиmenat univeтzalni i to . Jto vise od тоdетnе 
vece sorte, na сети im i sат zavidim ·- moram priznati. Pored toga aparata, koji 
se inace retko vic:!a, nalazimo jos jedan lep aparat za ispitivanje libela i jedan 

ј 
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i1~SL1·итenat za naтestanje koncanica tн:stacke izтade takode od ВатЬетgа и 
Beтlinи. и knjiznici sто videli јо! dva manja teodolita HitdeЪтandova iz Fтај
Ъетt~с. i Hajdeova iz Dтezde. ОЬа sи teodolita таnја, putnicka, ali sи ·veoma 
spтcme spтave. Knjiznica је јо! u poceticи oзnivanja;· ali se ne moze zahtetнJ.1i 
od jedne ustanove koja pocinje ono !to је nemoguce ... 

Na ртvот se sртаtи 1шlaze тacunsi\:e radionice gde тadi i jedini asistrmt 
diтcktoтov g. Jelenko Mihajlovic, pтofesor vise giтnazije ... 

U da:ljem tekstu, Konko1i vooma detaljno opis\.ije meteoroloЭke <liPaJ.ate 
koji se na1a.ze na Opser.vatori]d, u sоЫ. za instrumente ikao li. u tve!Jikoj opserv'-'
torijskoj rba!iti, ~е se ·nalaze razne SrPl'ave za merenje teщperastu.re v'azduha 1 
zeшlje .i oza merenje ozracenja. Ove instrumente svakog casa, darnju i noeu, 0(;1.
tavjiju naroCdtd ~PQ~Smatraci. daci · i drugi;, ро cetvo.rdca. Oni stcш.uju na Oipservc~
toriJi а placeni su 40 do 60 dinara mesecno. 

Na Opseтvatoтiji - · nalazimo i sоЬи sa telegтafom; ;ет је zavod snuo
deven kako sa telegтafoт tako i sa teLefш~om. Inace ;е divan izgled sa tcтase na 
иtоk.и Save и Dunav, na vато! koja lez• na gтеЬеnи, и kojoj se visoko иzdi.!e 
dvoт Kтaljev, а tато dalje sтemska i barщtska. тavnica. Sa sиpтotne stтane prer.oa 
јщ;и vidajи se veca Ътdа sa visom Avala na kojem g. Nedeljkovic nатетаvа 
po:!ici astтofizickи opservatoтijи . . . 

Sет Meteoтologije тој se pтijatelj Nedeljkovic bavi Astтonoтijoт ... Та 
оп ;је рте blo astтonoт nego li meteorolog. Uceni diтektoт Ъiо је и Ра.тizи йаk 
LO«WY-ev, Mascart-ov i dr.; i и njegovu pohvalи Ъиdi тесеnо, tато se и Pa
rizи, na njegovo znanje i tтud izvesno vi!e polaze nego li и njegovoj otadZblni 
(to inter parentesem nije nikakva novina и zivotu). Nedeljkovic је profesoт Astтo
noтi:Je na Beogтadskoj Velikoj SkoLi, i s toga nalazimo и Opseтvatoтiji nel~o
liko astтonoтskih spтava. Tako и Ъa.iiti 11pservatoтijskoj nalaze se dve prizemne 
zgта.ё.е astтonoтske. Desno је paviljon m.eтid~janski а levo altazimиtski. U ·mc
тidijanskom paviljonи nalazi se mali pasazni koji је izтaden и Zenevi . kod 
(Societe genevois«. OЪjektiv ima 45 тт. otvoтa, snaЪdeven је lepim оkиlат
-mikтотеtтот; spтava za izvтtanje nije и stalnoj vezi sa instтитentom. !to Ьi 
.se : kod manjih instтumenata јо§ тоуlо pozeleti. Тај instтuтenat slиzi za odтl!
c%ivanje casa, а za posmatтanja se иvek donosi jedan Boks-hтonometaт, te se 
tako pтati jedan lep astтonoтski noтma~ni casovnik, koji тadi и тadionici d1-
тektoтovoj. · 

и dтиgот paviljonu је naтestc1~ na kamenoт stиЬи. kao i pтvi, jedan 
lep иniveтzalni instтumenat koji, zЪog njegovih vetikih optickih, mikтometaтskih 
i makтoskopskih, osoblna, mozemo, doista opseтvatoтijskim altaziтиtom nazvati.:t; . 
Тај vanтedno kтasni instтumenat takoc%e је izтada Zenevskog иdтuzenja. ОЪје~~ 
za daleko gledanje ima и pтeenikи oko 50 тт. Na tom su instтumentи naj-
lcpsa dva dZinovska kтuga koji sи snaodeveni тikтoskopskim Citanjem, а na 
svakom se kтugu nalazi dvojaka podela: jedna је finija za mikтoskopsko Citanje 
а d·rиga је kтupnija radi samog viziranja (ka~aza). и ostaloт i ta se kтupтi.ija 
podela Cita тikтoskopoт, odnosno иde§ava naтe!tanje (kaliтanje instтuтena~a). 
Ako Ъi se na ovim и stvaтi vтlo lер~т instrumentiтa та !ta dalo pтimettti, to 
је и 1tekoliko nedostatak svetlosti, §to је " ostalom zajednicka mana instтитenata 
koji se izтadиju и Zenevskom иdтиZеnји. Ali kako и Веоgтаdи · postoji elektnc-
r.a svetlost, ni!ta nije и tom slисаји lak§e, nego ротоеu elektтicne stтије .stvo-
1'iti nајЪоlји svetlost. Paviljon и kome зе sтr.e!ten altaziтиt ozidan је ро lc.J
pciAkom Втиnоvот sistemи t.j. tako, da se сео kтov тоzе natтag odgитati ро 
иde.~eniт !inaтa i tada је cet.o nebo slobodno nad insiтuтentom, · 

Osim toga naтe§ten је na jednom malom Ътdа!си и Ъa!ti jos jedan dитbln 
od 5 palaca Baтdиovog sistenш. Cilj је jedini tоте da diтektoт svojiт иlenici"·aa 
i gostima poka.Ze koji nebeski ртеdтеt. 

Мi:lan Nedelj(kovi~ је umro u duЬokoj sta:ra;ta 20. ОО. . 1950. godi!ne. Imao 
је iadrovolistvo da vidi ka:ko :njegova Opвen.-atorlida t"86te i t"azvija se P.retva.ra
ju6i 01110 §to је mmlis1do nekarda dawю u вtvar.nost. .Ast:ronomska Opserv~torija 
u Beogradu ove ~dine slav.i вtо •godina оо svoga <J&nivanja. Ona ве rdana& mnv
g,o ra'Zlikuje od male Qpвervatordje Vel!.ke Эkole. · koju је K<mkoli poset.io 19&:;. 
godine, ali је :njen тazvoj sve ldo danas.. obeleren rradom kojli је u ostv~·riva·niE: 
svQjih ddeja ulomo njen osnival!. · ' 
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ONE VISIT ТО BELGRADE ОВБЕRVАТОRУ IN 1902. 

D~on of. ~ ~ Ьу МbltJ.a;z Tege von Kon~oly, Di
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hiiБ V'JSI.t to Beogm.d dJn Oc:tdЬer 1902. Js .pre5ented. · ' · 

УДК 520.1(497.111)(091):5CZ0.2 

КАКО СУ НАБАВЉЕВН АСТРОНОМСКИ ИНСТРУМЕНТИ · 
ЗА ОПСЕРВАТОРИЈУ ВЕЛИКЕ ШКОЛЕ И 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОrРАДУ 

Ми.аорад Ћ<ЖUЈt 

.Acl1poнol\IIOК!a опсервадuриј.а, БООI!ра,'Ц 

~аnоредо са . изrрадњuм објеката за сталну опсерваторију. Велике Шко
ле, К'О'Ј·а се O(ZQВИIJШ!Ia :цевещесеmих 'I'QДИНа прошлоr IВеRЩ проф. Недељ
ковић, њен оснивач и дирекrор, иницира набавку одређенот броја астрон-ом
с~ m«:ту>рмената у скл~ са својом концепцијом да у оквиру ОIЮерваrо
ризе Велике Школе постози и мања астрономска опсерваторија са оrраниЧе
ним обимом ра,ца, .тв.рдећи да се астрономски рад може успешно обављати· са-
мо у наменском обзекту сталиоr карактера. . . 

Тај се Рад имао односити. према замисли проф. Недељковића, на оДре
ђиваље тачноr времена (ч~IСа) и rеоrрафс:юих координата и имао за циљ д~ 
послуж~ реrулисању рада завних часовника хаю и оних који прИпадају теле~ 
rрафоко] служби, а та.к.ође и при пословима израде тријанrулационе :мреже. 
У вези са набавком астроном:ских инструмената помоћу којих се моrу обав
љ·ати nо:х-ребна IЮСМа'11Рања за ове радове проф. Недељковиh се обраћао за 
Финаноизrску по!\Юћ Министарству грађевина односно Дирекцији д.ржавних 
железни~а. као непосредно заинтересованим за резултате наведених астроном
~:юих nрозеката, али без успеха. Набавка астрономских· инструменатоа вршена 
Је из ~РОЪf!;ШХ rо;цишњих буџетоких о~дстава којима је Опсерваторија рас-
полаrал.а (назвише 12000 дин.). · · 

Две и по rодине после усељења у нову зrраду Опсерваrорије (зrрада 
садашње Метеоролошке опсерваторије у БеоrрадУ) у допису од 15. новембра 
•1893. rодине (АС МПс ф I р J.47/il895) упућеном министру · просвете nроф. Не
дељковић ~ре~а за нареднУ rодину набавку једноr м:алоr · меридијаж:коr 
дУрбина чиза зе цена 6500 динара у зЛЭЈrу, док из буџета эа ту, 1893. rодину 
намерава да купи један алтаэимут и један "марински" хронометар. 

Види се, :међутим, иЗ дomroa које је проф. Недељковић упућивао МЈИНИ
стрима просвете наредних rодина да~ је исплата набављених инструмената 
вршена У ратама. Тшrо се у допису Опсерваторије Велике школе Nv 1691 од 
1. ок'l'обра 1896. I'О.,ЦИНе (АС МПс · ф XXIX р :2о514'/1896) упућеном министру про
свете rовори о О"NЈлати последње рате од 2000 динара за куповину ал'NIЭиму
та к~ и суми од 5100 .динара за монmжу овоr iИВСтрумента и монтажу ме
риди:~аrн:акrоr ~. ЈЦОЕ је эа щруrчени универсзаiЈПIИ ~ИНСт.руМент rкад Хм.щце
бранда пла_ћено 1500 динара. Опет у доnису Оnсерваторије Велике школе Nv 
1578 од .8. зуна 189'7. rодине (АС МПс ф IX з 13/1898) упућеном министру про-
свете проф. НедеЈЫООвић предвиђа монтажу алтазимутоа чија је цена. била 
6000 динара. На истом се месt.у RiaЖe · да се а'С'DРОНОМСка пандила (часовяик) 
чија је цена била 2200 динара налази на испитивању у бечкој опсерва":Горији 
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као и да дуг код Женевског друштва за рек{)нстру>кцију физичких инструме
мената, за астрономске справе износи 2800 динара. 

У проој поЈЮвини :1899. године покренута је {)Д стране МиН'ИIСТарства 
просвете, а на иницијат.иву проф. Недељковића. код Министарства грађевина 
изградња мира за меридијански дурбин и алтазимут као и .,nотребна инстала
ција", вероватно павиљон за велики универзални инструмент. ·у допису Опсер
ваторија Велике Шк{)ле .Ng 3962 од 4. августа 1902. године (АС МПс ф 57 р 11903) 
упућеном министру просвете DIPOФ. Недељковиh rо:вори о потреби изградње 
купола за велики меридијански дурбин и један мали _ екваторијал. 

О повољној прилици за набавку 
е·кваторијала од око 200 мм по цени 
од 4000 немачких марака nроф. Не
дељковиh говори у допису Опсерва
торија Велике Школе JVg 1974 од 20. 
сжтобра 1905. rодине (АС :МПс ф 43 
р 1-'90'5) упуhеном министру прос
вете. За реализацију ове набавке 
тражи у овом допису суму од уку

пно 6000 динара (5000 динара за ин
струмент и 1000 динара за куполу) . 

Пошто се ова набавка н.ије оства
рила проф. Недељковиh у доли:::у 
Опсерва'I'Ql)И}и J>lq 1272 од 8. . деце
мбра 1910. :године (АС МПс ф 71 р 
245-1910) упуhеном министру просве
те и у којем предлаже изградњу 
једне астрономске опсерваторије као 
неЗависне установе ван оквира по
стојеhе Опсерваторије, изражава жа
љење због пропуштене повољне при
лике да се дође до овог инструмента. 

За универзални инструмент Бам
берговог типа проф. Недељковић ка-

';.л,, 1. Астромхб Старе оnсерваторије. же на страни 56 Извештаја Опсерва-
·rорије Велике Ш·коле и метеорол{)

шких станица од 1899-1903, да је тај инструмент добијен за Опсерваторију од 
стране министарства финансија у време када је он био члан катастарског од
бора овог државног органа око 1894. године. У том извештају проф. Недељк{)виh 
наводи да је у току 1897. и 1896. године на алтазимуту одређива{) лонгитуду и 
латитуду Опсервато_;>ије. Тај је П{)сао прекинуо у време док се налазио у пен
зији ry 1Ј.'0КУ 1699. 1И liiO~. IЦ~Џ~Не, а 11Ю 1II<ЩРЗ'11Юу ry Опсерваrорију !НИје та IИЗ!СТа
вио због интенз.ивног метеоролошког рада :\t{)ји је предузео од 1901. rодине како 
каже у Извештају Опсерваторије и Метеоролошких стација 1905-НЮ6. Бео
оrрад, 1907, стр. 23-24. 

'У :извештају de Konkoly Thege Мiklos-a директора будимпештаНIСког Ме
теорол{)mког института и Опсерваторије у 0-Gyalla-i поводом његове посете 
београдеtrој Опсерваторији у октобру •1902. rодине - овај је извеШтај проф. 
Недељ'Ковић објавио у оквиру Извештаја Опсерваторије Велике Школе 1899 
-1903. стр. 15o-.I55 - наводи се да београдска ОпсерВ'аiГОрија поседује сле
деће астроноъn:ке ин.струменте: 

- универзални инструмент Бамберг, 

- универзаЛ'НИ инструмент-теодолит Хилдебранд, 

- универзал-ни инструмент - теодолит Хајде, 

- алтаЗИI\IIуТ са оојективом од око 50 мм. (смештен у за њега саграђе-
ном nавиљону), 

- па.сажни инструмент са објеК'l'ИВОМ од 45 мм. ~мештен у павиљону 
који је за њега изграђен), 

- дурбин тиnа Барду од 5 инча. 

·; 

·1 
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С.л,. 2. - Астроzраф Астрохо.иске оnсерваторије. На схи.Аtци.иа њи.ие ха-чиње-
11.11-И откриве?tо је више .иа.л,их n.л,ахета. Поред ихстру.иехта се ха.л,аэе Ми.л,орад 

Протић. (стоји) и Ми.л,ах Cu.v.иfi.. 

П{)ред ових ииструменаТоа помињу се прециЗIНи а.строно:\fоки часовник и 

хронометар, ,ИСПИ'l'ИВач либела и инструмент за намештање к<>нча.н.ица . . 
У списку који је iiJPOф. Недељк<>виh сачинио после Првог <:ветског рата 

и који је саставни део дописа ОПIСерваrорије Nt 76 од 116. септембра 1919. го
дине (АЈ 66/П ф 2) · упуhеном Дирекцији Плана међу однетим и упропашhеним 
астрономским 'ИIН'Струмен'l'има наводе -ICe: маљи универзални инструмент Хил
-дебранд, меридијаноки дурбИН (IIIасажнИ инструмент) и алтазимут (Ч'Ији је па
виљон, такође у-ништен). У овом се сmюку не налази како дР.УI'IИ мали уни
эе.рсзЭ1.1ШiИ ~ '1"ИПЭ. Ха1ј.це, I'1"ЗЗlro !НИ iДУЈрбин ОД 5 IИ!НЧа 'I'IИIIa Баiрду. За 
универзални инструмент Бамберг проф. Недељ·ковиh 'Каже у Извештају Оп
серваторије 1919-1923, табак бр. 4) да је враhен Министарству финансија од 
IWjer 'је м ;ДОбиlјен. Ме~. у /DIOI[JИC'Y Опiсе~·а J>tg 93 ад 12 маа>та 1920. 
године (АЈ 66/П ф 11) nроф. Недељirовиh наглашава да "еу једне инструменте, 
ИIН~ у ПЗIРЩУ 'У IIЈIЭ.IВИЈЬОIНИМ,З јОШ у ОiК'ТОбру о1915 . .неп;рмјатељи били 
упропа'Стил-и, а друге, сачуване у Оп~ваторији, однели ПЈ;>ИЉИК<>м евакуације 
Ау>ст.роија!Н'аца у октобру 1918". На ~ ове КOifiC'l'ЗI'NIIЦИJe ·I'IJPOФ. Недељко
виhа )!али универзални инструмент типа Хајде и дурбин од 5 инча ТЈ.Ша Барду 
1rојима је према извештају De Konkoly-a Опсерваторија располагала требаљи 
су се наћи у списку однетих и упропашhених ИНС'l'румената који је nроф. 
Н€•де.л:пювиh nрИ!Премио и 'YJII'YIГ.ИO ДИ!!)€1КЦЈИ(ј1И ПJII&-ra 15. Ce111'l'€tlfбpa 1911:1. l'lй(!Џип.е. 
ШТоа више овај је списак · проф. Недељковић, ;как<> сам каже у допису чизи 
је тај cil'JfCaк саставни део, сачинио "на основу Инвентара инструмената Оп
серваторије Iroj-и је неповређено сачуван" остао после рата. На овом су се 
списку од 'прибора нашли ,"астрономска пандила прецизна" (прецизни астро
номски часовник) и пет хронометара различитих т.ипова, а не помињу испи

тивач либела и инструмент зэ. намештање кончаница који се налазе У из· 
вешТоају De Konkoly-a. 

На основу овог списка који ·поред :наведених астрономских инст-руме
ната и прибора садржи, такође, и метеоролошке .инст.рументе враhени су не
ки инстру14енти међу ·Irој·има юе налазио мали универзални инс'l\румент Хил
дебранд а од прибора један хронометар (Brocki·ng Nt 1196) и прецизни астро
номоки 'часовник у IНеисправном сТоању, како· примећује проф. Недељковиh У 
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щопису Onoopвarro,pиja Nv 89 01Ц 28. ак:тобра; 1919. 'ООiдине (АЈ 66/П ф 2) упу
ћеном декану Филозофс!rог факултета. У том 1ее допИсу даје укупна инвен
тарска вредност о,цнетих 1И у.nропашћених инструмената која изнок:и 14364 
франака, 3107 марака, 3404 динара и 1400 круна. Ин.вентарска вредност враће
них ине'Dрумената наведена у овом доnису износи: 765 франака, 1166 марака 
и :1835 динара. Иако вредности о,цнетих и У·Пропашћених инструмената и оних 
кој~ су враћени нису дате у јединственој валути пада у очи велика разлика 
у вредности једне и друrе категорије инструмената . . 

У допису Опсерват.орија Nv 93 од ;1.12. марта 1~20. године (АЈ б6ffi ф Ј.) 
упућеном :иинистру nросвете nроф. Недељковић каже да укупна вредност од
нетих и уништених !ИНСтрумената према тренутним ценама износи око 200 000 
динара. Обзиром да је само један маљи део инструмената којима је Опсер
ваторија располаmла враћен, моли овом приликом, по дРУ11И .пут, да сам оде 
У Беч и ЈЈЈИЧНО регулише питаље опсерваторијиних инструмената. Овој молби 
проф. НедеЉ>ковића није удовољено. 

Те 01rотюсти - уз још неке, како ће се видети, биле еу Повод з'а проф. 
НедеЈЬIКIОВИћа tц•а ~IЈИN~Ње IРеаЈЛи:ЈаЦ!w,је .ин1С'l1РУ\Менаtm. потреб!rл:х за обављање 
астрономс:юих и мeтeopoлoiUIGfX радова . на Оnсерваторији покрене -преко др
жавних органа који су се бавили питаљем , .репарација (Министарство спољ
н.и.х 'IIOCJIOВЗ., Одељеље за иmршеље ~IРОIЦIНИХ у.rосвора 1П1РИ ПЈр~ед:НИ
штву министарског савета, Међународна репарациона КОМ'Исија у Паризу, Срп
ски серВ'ИС у ВИсбадену). Тој иницијаТIИВи проф; НедеЉ>ковића претходио је 
љегов покушај да за nодизаље једне велике aiC'l'pOнat.reкe оnсерваторије ас
тро:Метријс~rог тиnа у околини Београда к·ао и једне астрофиэичке оnсерва
торије на неком погодном меету јадранСК'Ог подручја. О mм пројектима ~ 
rовори проф. Недељковић у доnису Опеерват.орија Nv 40 од 1Ui. Марта 1921. 
rодине упућеном иивик:тру војном (објављеном у Извештају Опсерваторије 
11Hi9----1923, табак 4-5), а поводом љих основана је једна комисија од етране 
министра војноr 5. априЛЭЈ 1921. rодине у коју је ушао и tсам проф. Недељко
вић (IКзпrо 1је 1И npeДIJIOЖIИO у ювом rope nаменутrом: ДU!]ису овом ~). Та 
ое камтиоија oocтaiJI'a ;у 3ему1ну 12. маiја 19121. 11'0\Ц1И1Не и ~а щюјскте 
проф. НедеЉ>Ковића на чему је и остало. 

Не,у~СПео n~afj ;ца се nреко ~'1\Ва вој:ноr реwи .rorNIIЊe оони
ва·Њ/а ових 1Ве.111ИЮИХ <а:С'ф'ОНОМIОКЈИХ ~а IК'Oije би било праd;.ено и набав
ком потребних инструмената али сада у знатно ширем обиму неrо што је то 
било npe pa'Ni, уз тешкоће око П'Овраћаја о,цнетих ИНС'11Румената и добијаља 
нових за уништене !ИНСТрументе довео је nроф. Недељковића "до увераваља• : 
да само набавке на .рачун репарација у Немачкој могу нам обновити Опсер
ваторију" (Извештај Опсерваторије 1919-.1923, '1'/lбак . 6). Услеђује у вези са 
овим допис ОцсерваТQIР'ија .Nv 350 од 15. октобра 1921. rодине (Извештај Оп
серваторије '1919~119'23, табак 7) упућен министру ИНО<;'фаНИХ nослова у ко
јем проф. Недељковић тврди да је једина моrућност за набавку инструме
ната репарација 1ИЗ Немачке и примећује да би се то најбоље могло учинити 
ка:да би он IC'CIМ, .11\41a.IКIIIIP 1И о 1СВ01М "l''P''OUJJК!Y .,ОТИ!WаО ry БерЈЈIИН, ~mхен IИ'I'IД., и tНа 
лицу места одабрао већ rотове 'ИН'Струменте, иљи их, по претХ'Одном tспоразу
му, поручио". КаЖе још у том допису да се обратио за пом:оћ и информације 
у вези са ОВIИМ послом Немачком а<:трономском друштву чији је иначе члан. 
Затим се доnисом Оnсерваторија Nv 465 од 17. децембра 1921. rодине обратио 
председнику Министарског савета са молбом за подршку код к;раљевске де
леrаЈЦИје !lllpи IP~oj комиоији ry Паризу поводом своr ;пред:ЈI01'1а да осе 

· набавка ~ената за Опсерва.ТОIРИ.irу обави из репаi!)ација. IIoшro е;у схаи 
кораци проф. Недељковића подржани од стране Председништва владе однос
но љеговог Одељеља за извршеље међународних уговора mко и од стране 
државне делегације nри репа.рационој комиеији у Паризу проф. Недељ·ковић 
је преко Cp:rroк:e делегације у Висбадену ступивши са љом у директни кон
такт да би се реwиле све техничке и правне nојединости и формалнос'llи око 
н-абавке ~ IИirol1PYMeнQ'l'a ЈЈРИ1СТУПИ0 реа.лизацијм iИC're }'ll'.JUIIВНOМ код 
познатих немачких фирми Askania и Zeiss. 

Све послове формалне природе проф. Недељковић је обавио у току 
1922. године тако да се са лиферацијом инструмената могло започети од 1. 
јануара 1~23. -I'O,ZIIИИe, а IЦа се IИXmJI'Wl'a no.лOSimie :уrаворене цене -за инструn~о~енте 
изврши иcror дана, а .цруrа поЈЮвин.а по ·завршеној ~ферацији. Ти астроном
оюи ИНС'11руМеЈRТ!И, 1rо}и пред10'11ЗВЈЬ1а)ј;у је,IЏ!у' ИМПW1\IН'IН'У IК!ОЛеiЩИју И 1У !КОју су 
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С.я 3 _ Тражи.яац ко..~tета. Почев од 1. ју.яа 1934. zодине на 
на· nрва nосЈШтрања. Обавља.яи су их Ђорђе Нико.п:иh. и 

-ч.яанови Астр<ЖОЈtскоz друштва. 
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nр~ма доnису Оnсерваторија Nv 2'50 оудпу~~~р~д 1:т:~н~од;:,еф~И~~~~~~јов~; 
серваторије Ј.919-Ю23, табак 112-13) 
министру просвете ушли: об)' екТIИВИМа од 190 мм, _ три вел•и:ка меридија11Юка инструмента са 

- рефрактор са објективом _од 35 цм, 
_ астрограф Lippert са об)ектив.ом од 340 мм. (који је nриљиком реа-

лизације набавке замељен рефра·ктором са објективом од 650 мм), 
_ рефрактор са објективом од 200 мм, 
- фотоорафок!и 'д1У1ПЈ1!И рефрактоrр 
- IК'ОМе'ООКiИ \I1ЈУ1I]1биЈн 10а објек."l'ИВООМ О}Ц 2()0 ММ, 
- зеНИ'l'СКiИ телескоп са оојективом од ·120 мм, 
_ мериди!јажжи 1К1РУ'1' са објею11ИВОIМ 01Ц 100 !МiЪf, 
_ ~naюa:amm ~И~ЮЦРУ~Мен'l' са Qбје;к'11И'В()IМ ;о;д 100 МЈМ, 

астроrраф м.аљих дименз-ија. 30 000 000 и - з мањих инструмената, етајали су тадашн..их. , д .-
Ови, ~ао и ~·о у PuЬlications de l'Observatoire Astronomlque De 1 Uш-

на,ра :како )е :наsв.._-. 26 · 
versite de Belgrade, Tome П, Beograd, 1929• р. 1 · обиму и ~валитету како 

~~њерен~аб~~~~ ~~тр=:а~~~тии;ст~i:~=~~ ~ежље да новонаtстала др-
је то 11ИII'Не бЗIЈIК<ШЮКIИ []јЈ)IИМ:tаТ и :Ја1УЭЬ~е .угледно 
жава ;после Првог оветокоr pa'NI. IЦ: ове тежље били f:.Y званични кру
место међу европсКIИМ државама. ocиo~'ll мената за беоrрадску Оnсервато
гови који су набавку астрономоких !ИН РУ п бр 88~ QД 11 децем
рију омогућиЈIIИ. Тако се У д~У МIИНИС'llра . ~f::~923 т~бак 83 а УпУn.еном 
бра Ш2.2. rодине 1ИЗ Извешта)э О~~:в:о~~:раживањем' средста·ва за набавку 
МИНИС'l'РУ иностраних послова у ·е \Ка!Же : "Ако би се же.п.ем да наша On
ИНIC'l'PYIМ~ !На рачун penarpta'Цit) ' ваторија ку.п.турни."С држава, да ЈWЖе 
серватори3а стане6 У ред ост~~:::би~:~реба.п.о би Госnодине .Аtииистре, узети 
одzоворити nотре a.Ata ШlШе ." , " • 
у 'Ндјширу ~аштиту сва nотражив~':~~~:а· проф. Недељковића, да изгради и 

На та) сУ се начин стална """"""У подУдарила са виђељима 
опреми једнУ веЈЈIИку астрономску опсерва.~"....., • 
представвик.а државвих орrана. 

. BSERVAТORY АТ ТНЕ ШGН SCHOOL 
HOW ТНЕ~~u:т~~~УТН~F OBELGRADE WERE OBTAINED . 

· ........ h "'h _.........,_omioall 'instrume.nts о! the BeLgrade Нdgh It ~s dernonвtra!A;OU ow ·• е ....,. .... ""'. . 
School amкi UIПJi'Versity OЬset"V'.altory were obta.Lned. 
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РАЗВОЈ МЕТЕОРОЛОГИЈЕ ОД 

АРИСТОТЕЛА ДО САТЕЛИТА 

Зораи Поnовиli 

ВАСИОНА XXXV 1987, 3-4 

Републички хидрометеоролошки завод СР Орбије, Београд 

Још од давнина људи -су покушали да објасне природне ·појаве, а наро
чито оне које се догађају у атмосфери. Први записи о времену, углавном о 
fleтpy и nадавинама, потичу од Аристотела, 100ји је живео у четвртом веку 
пре нове ере. Старе цивиљизације ЗЗtВИС:Иле ICY од времена и климе . Египћани 
су били -свесни значаја сезанских поплава реке Нила. Први научници и свеш
теници старе Мессmотамије, Индије и Кине водили су рачуна о временским 
појавама. 

Оюо 1600. rодине Га.mи111ео ГаЛIИЛеј III'pOIНawao је 'l'epQ40Мeт<IJP, ·а Тори>чели 
око 1644. rо.дмне бааюметар. ЈещаЈН од ГВЈЛЈИлејевих ученика ИIЗ)"Мео је юишо
метар. После ових проналазака у неким градовима Европе rючела су редов
на мерења температуре ваздуха и атмосферског притИiСка. Сматра се да је 
прва мрежа станица за осматраље основаЈНа 1653. године у -северној Италији. 
Ова мрежа имала је око сед.ам метеоролошких станица. 

У XVII •и XVIII веюу 1Н1а lд'а.ЈЪIИ развој MeтeotPOJIOIIИje •)'ТIИ'Ца.ЈЈЈИ су чу.вени 
научници: филозофи, физичари, матемаТIИча·ри и астрономи. Они су успели 
да поставе основне физичке законе без коЈих не би било даљег НаЈПретка у 
изу-юваљу метеоролошких појава. Роберт Бојл је •1'659. године формулисао 
свој чувени закон о односу између притИIСка и запремине. Ха.дли је Ш"35. го
дине објаснио однос између nасатских ветрова и земљине ротације. Фран
ЮЈIIИН је IИЭУ"fавао ·а~ ЕШ€1К.'Т1рицитет. Л~ије .(1700) .и Да•ЈЈ'ЮН ("1800) 
поставли су физичке основе метеоролоrије као науке својим истраживаљим·а 
природе. саста·ва и особина ваздуха . Декарт је дао теорију дуге. а Даламбер 
теорију ветрова. 

Прве метеоролошке оП'Серваторије основане су у ЕврОПIИ почетком XIX 
века у Француоској од 1800. до 11!115. године. Знатно касније основана је метео
ролошка опсерваторија у Лондону, 1854. године. Исте године nочела су мере
ља и на острву Хвару. 

XIX ВЕК - РАЗВОЈ МОДЕРНЕ МЕТЕОРОЛОГИЈЕ 

Почетком XIX века nочели су nрви кораци у научном прогноз-ираљу 
времена. То је nочета-к модерне метеорологије, када су наука и техника има
ли све веhу примену у пракюи. 

Сматра се да је Ламарк први са-ставио међународне извештаје о вре
мену. Први систематск.и nокушај nрипремањ.а синоптичке, о\дносно временске 
карте nрипи-сује се Врандесу, 1&2.0. године у Лајпцигу. Он је касније саста
вио карте неnогода на еврооском континенту. Готово у исто време, у Сједи
љеним Државама. у Љујорку. !Iрипремље3а. је nрва карта о ураганима. обич
ним вртлозима са ј~им ветром. Затим је утврђено да постоје области нискоz· 
и високог атмосферског прит.иска са карактерик:тичним особинама поља при
тиска, ветра и времена. 

Проналаоком електричног телеграфа 1843. године створени су још бољи 
услови за прогнозу времена, односно могуhности за ·у•позореље о неnогодама. 
Тако су прве СИНОП'l'ИЧ•Ке временске карте израђене према телеrрафским по
дацима јавно nриказаЈНе у ВаW'ИНrтону 1850. и у Францух:кој 1855. год·ине. Та
ко је почео да се прати развој времена на вељиком простране'11Ву и то су 
nрихватиле многе европtске земље. 

Брз развој науке и техН"ике. ширеље међународне трговине захтевао је 
безбедност nоморског саобраhаја, а то значи nоуздану и редовну информацију 
о яремену. Зато је nрва међународна конференција метеоролога, одржана у 

'·; 
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Сл. 1. Пpuзe.Atua .Аtетеролош'/Са .Аtере
ња и ос.Аtатрања пису довољна за 
ycneшuy анализу и npozuoзy вpe-

.Ateua. Даиас се аеролошка .Аtерења 
врше yzлaвuo.At радио~соидажuи.Аt ба
лоии.м.а. Прете-ч-е су U.At били балопи 
са људс'IСО.Аt nocaдo.At. На слици са 
краја nрошлоz века, nосада у кор
nи балоиа .Аtери те.Аtnературу и од-

реЈјује састав ваздуха. 
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Сл. 2. Прот1tвzрадиа служба је јед

па од .AtUOZUX у xuдpO.AteTeopOЛOШKU.At 
заводи.Аtа. На слици су nротивzрад

ие ракете ua дваиаестоцевно.Аt лаи-

серу, совјетске nроизводље. 

августу 1853. године у Бриселу разма'lЏаtЈЈа углавном проблеме поморске ме
теорологије. П<JICJie тога, почела су на бродовима јединствена мерења !Притис
ка, темnературе ваздуха, ветра, обл·ачности_ и темnературе мора.. Затим ~~ 
израђују IК!a!I)'re мqрсюих и \В1а13ДуU1ЈН1ИХ IC'l1PY']I!IIЊ'Э. АтлаiНI'IЮКОГ, Инд'И]СКог и 
хог океана. На основу ОВ'ИХ карата из-рађене. су тра~е за пароброде У -север
ном Атлан'Ј'ИКУ да би се избегли .судари са зедрељацима. 

поюазала се потреба, као и захтеви за прикупљаље .података о времену 
и клиыИ на копну за различите пра.ктичне потребе. Зато з е био. потребан ме
тод за брзо прикупљаље и доlстављање податак.а. Даљи развоз електричног 
mелеграфа веома је дапринео међународној размени метеоролошких података 
;. 10могуh1Ио састављаље IСИИОПТ!ИЧКИХ карата које чине основ за издаваље 
времен<:·КИХ прогноза. 

БЕЧ 1873. ГОДИНЕ - ПРВИ КОНГРЕС МЕТЕОРОЛОГ А 

Као п011реба сарадље и сталне размене података одржан је .. први ме: 
ђунЭЈродни конгрес :м:етеоролоrа у Бечу између 2. и 100. септембра 1873. годи 
не сматра се да овај догађај представља почетак орrанизов"аЈНе међународне 
оарадње у домену метеорологије. Овом конгресу прик:уствовали ICY представ
ници 20 влада, углавном европских земаља. Први зада'N!Јк овог Конгр~а био 

је да се владама пренесу одлу.ке Бечкоr конгреса. Даљи зада~ак био зе nри

према •радног програма и -спровођеље одлуке у дело. Уведен зе метод :метео

ролошкоr осматраља на копну и на мору. Организован је рад на састављаљу 

метеоролошког .кључа ради примо-предаје IПОдатака телеrрафоким путем. За 

све земље уведени ICy методи осматраља и метеоролошки симболи. Тако се 

време на картама предста·вља симболима, а оамо температура и притисак 
броiевима . Почела је размена nубликација и дугогодишњих осматраља. 
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Сд,. З. Продо1? х.л.адпоz фрО'/Lта 25. јуд.а 1982. Исnред њеzа је · nредфроптад,па 
обд,а'Чnост КОЈУ 1е реzистровао беоzрадсх:и радар. Грмљавипске nenozoдe су се 

зр.тим пашд,е иза фропта. 

Други међународни конгрес метеоролоrа одржан је аnрила 1879, године у 
Риму, Међ! уч~а_ био Је 1ЩЈИау!'NШ{ и професор хемије Мендељејев, је
!lан од на]чувени]их научник:а прошлог века. Достиrнуће овог Конгреса било 
]е стварање широке свеrеке организације, затим нове 'И'Нетру•кције и методи 
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рада, заснов:эни на међународној сарадљи и добровољном учешћу. Ут-ицај ра
да овог Конгреса осећао се у међународној сарадљи више деценија. Подр
жано је спровођеље међународне nоларне године 1882-1883. године. У rоку 
Међународне поларне године многе земље су послале тридесет екапедиција 
на .АЈрк"11ИК И две IНЗ .АiнтаЈрк'l1ик, рајДИ IQIOМarzpa!Њia tМеrге<ЈiРОЛОШК:ИХ И '1\fа!ГНеТНIИХ 
rюјава. Организоване су прве плаиинске-метеоролошке станице у Европи и 
Сједиљеним Држава:ма. · 

ПОС'11ИГIНУТа је још већа сагласност међу земљама · 1И метеорологија је 
постала истицо:ка међУ!Народна наука. У последљој · деценијiИ прошлог века 
престао је рад Међународног метеоролОШ1Ког комитета и почеле 1:-у конферен
ције директора меrеоролошЈmХ служби у периоду од 1891. до 1951. године. 

Период од 1891. до 1914. rодине nред'етавља стални успон и развој мете
орологије. У овом периоду стварају се комисије за ваздухопловство (атмо
офероке на<у~Ке), за рщциј•а~у, за. l()o('JY\}fЧialaњe, за 1Метооролошке IКОМ'уоf~ИК'<Щнје, 
комисија за упозорење · од непотода. за поморску метеорологију, за мрежу 
станица, liOJllaiPН'Y ои IIЮЈЬ'СЩРИВрЕ!IЦ!Н'У ~'У. .Може се рећ.и да је .то по
четак nовезиваља мете&ролоrије са nривредом, односно повезиваље теорије и 
праксе. 

У току nрвог !СВетског parra (Ј.914 до 11918) међународна метеоропошка 
сарадља је nрактично обустављена. У nериоду оизмеђу два све'11ока рата, два 
велика техничка достиrнућа - радио и авијациј.а - . nотnуно су преобразили 
меrеоропогију. Владе Многих земаља све ВIИШе су се !ИНтересовале за допри
нос метеорологије и љен утицај на свакодневни живот и за развој привре
де. Разрађен је колективни систем преношеЊа метеоролошких радио емисија 
за Европу и Северну Америку. Између два светска · рата метеорологија је ус
пешно користила техвичка достигнуhа. ПочеЈrа. су сондажна мерења слободне 
атмосфере и ro nрвО у Француској, ·1927. године. Радиосонда, погодна за ко
ришћење у пр!IIК!СИ з·а мерење температуре, притиска, влажности и ветра са 
радиоотпремником. конструисана је од стране П. А. Молчанова у Совјетс.ком 
Савезу ЈВЗО. године. После тога било је мoryhe пратити распоред температуре 
и nритиска и ваздушна струјања у :вишим слојевима тропосфере. Уводе се 
виоинске синоптичке карте за ~Стандардне нивое: 85Q, '100, 500 и 300 милибара, 
затим се цртају вертикални пресеци атмосфере. 

После Другог светског рата , на једној конференцији директора метео
ролошке службе у Лондону 25. фебруара 1946. rодине речено је следеhе: "Ме
теорологија ће постати једна .од главних нау>Ка на земљи и сви ви. мете
оролози, бићете позвани да !Играте још важнију улогу у делатности човечан
ства, него раније". 

Највећи енглески кри'11ИЧар уметн<>сти, Џон Раскин, је рекао: ,,Метео
ролог је немоћая уколико је сам, њеrова осмаrграља су некорисна, врше се у 

Сд,. 4. Пос.матрање и nредви~ање стања д,еда у кападски.м водама обављају 
бродови nод paз.n.U'ЧUTU.At заставама. 
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једној таЧim, међутим, размишљања која се из њих имају извести корају се 
односити на просторе'\ 

СВЕТСКА МЕТЕОРОЛОШКА ОРГАНИЗАЦИЈА (СМО) 

На дан 23. :марта 1950. године ступила је на снагу метеоролошка кон
венција којом је основана Светска метеоролошка организација. као специја
лизована агенција Уједињених нација са седиштем у Женеви. Ова организа
ција је наставак њене претходнице Међународне метеоролошке а·геНIЦије ко
ј-а је основана још 18.'73. · године у Бечу. Данас, светока метеороЈЮшка орга
низацијја (СМО) има око 15{) чланица, односно већину земаља света. а наша . 
земља била је међу првим чланицама. · 

Циљ прославе Свеrоког метеоролошког дана је да се државним органи
ма, привреди, самоуправним интересним заједницама и широј јавности укаже 
на допринос и даље могућности хидрометеоролошке службе у Ооцијалистич
кој Републици Србији и вашој земљи у развоју науке, у проучавању време
на и климе, површинСИ!ИХ и подземних вода, у заштити од елементарних не

погода, у заштити :животне -средине . и јачаљу општенародне одбране. 
Пiре!ма i(ЩЛУ'ЦИ Изврwног 1Комите1'1а Овеrоке 1Метеqропошке оргЗЈН~И~Зације 

сваке године организује се прослава. За по'l'ребе метеоролоrије и хидролоrије 
врше се 1СВаЈКЦЦНевно оистемаiТОКа IМерЕ!Њiа и оомаmрањ·а у 1ОВИЫ 1I11Рещелима 

света. Број меrеороЈЮшких станица у свету које врше nриземна осматраља 
је око 9.000, ·З С'I'аница које врше радиосондажна мереља око 3.000. Ооим то
га, постоји око 7.000 трговач:юих бродова, око 3.000 специјалних метеоролош
ких и транопортних авиона. За потребе праћења развоја и кретања облачних 
система служе радарс~а осматраља. За праоктичне и НЗ!УЧНе потребе данас се 
користе метеороЈЮШК'И сателити "НОАА 7" и "МЕТЕОСАТ". 

У нашој земљи посrоји око 120, на територији Србије 38 главних мете
оролошких станица .На овим станидама мерења и ос:матрања се врше сваког 
часа, за потребе прогнозе времена свака тuи часа . У основној хидролош.кој 
мрежи на територији Србије постоји ОКQ 190 станица од којих 126 са лимни
графом, који стално региструје водостаје. За мереље нивоа подземних вода 
ПQстоји око ЗОО пијезометара. 

DEVEI.JOPIМENT OF MEТEOROLOGY FROM ARDSТOТLE ТО SATELITES 

А Ьr.ief desorilp100n of the develQPII11enlt af meteorology from Alгistotle to 
present days lis ~ven. 

УДК 53од.(497.111}(091) :52o:I{470) 

ПУЛКОВСКА И БЕОГРАДСКА ОПСЕРВАТОРИЈА 

С. А. Тол"Чељкикова-Мури 
Г.лаЈВНа а/С'11рОIНОМЮКiа опс~а у Путкову {ЛеЊИ11!1раД} 

Софија Саv.аков 
~ ОЛ:..."еРВ'Э-'ЮрИјiЭ., Б€огращ 

Пулковска опсерваrорија је 48 rодина старија: од Астрономске опсср
вш·орије у Београду. Она је основана 1839. године када је примила штафету 
од Прве академске опсерваторије у Русији која је заузимала од 1725. rСЈ

·дине је,щву 'ОД iНВ!}стЭЈРИјiИХ Зl1РВIДЭ: IY Цe!n'IPY ПетЕWСбурга, !На обалм реке Неве. 
J.IoJioжaj опсерваторије усред града који је · брзо растао постао је неповољан 
за nосматрање, и зато је већ средином 18. века био начиљен nлан прсс.:
љеља оnсерваторије ван града. 
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За ИЭIIРЗ!дЊIУ :нове оnсерваторије 
била је изабрана )"ЭВИШИЦа !Која је 
б1иЈrа IНајбЈ!Iижа преС'ЮНИЦИ ICa j)"rla 
(75 м ЈЩЦ 1f1ИВ00М морао), поред к:ела 
Пулкова. Изnрађена опс~ват.орија 
,,као ~ уСNI!Нава те врсте 

у ИЈМЈIЈерији" је \Z1,'0би1п1а НЗЈЭИ!В Г лав

не ЗIС'IЈРОIНОО.ЮКе опсерва'ЮIЈИ.iе. 'У ње

ном cmarгyrrтy је ·з>СШЈиоа.но: .,Циљ ос

нив.а!ЊIЭ. ()<'СТЗIНове к:е ICaiCrojи у обаiВ

ЈЬiању: а) стаЈЛIНИх IКОЈ11ИКо '1'Оtд ~е мо

rу'ће ~еНЈИјих посма."f'РЗ!Ња, ~к:оја 

воде оса :nроцвату а!строоюмюк!е НЗ!У

ке, б) IП<JIC!МalriPaЊa неопходних Шi· .rе

ографаке lll'OДYX!ВaiТe !ИМПерије 1И за · 
обаiвљаЈЊе tНЗЈУ'ЧIНИХ 111утовања. . . в) 

Она IМQI>a Д1а ра1ДИ СВИМ МОГУ'ii!НОСТИ

ма IН!Э ,Јуса~Врша<вању ЗtС'l'lроiНомс.ке 

nраЈКЈСе". 

Ове ~'l'ке је ПуtЛКОВЮКа oncep
вarrqpиja Qjatj.Ж> ИОП)'IН!ИЛ'а, эа·хваљу

јућiи ОДЈЈЈИчној опрем.љености ·наQ.бо

љим IИНIС'l\Р'У'МеiН'ТИМ'Э. 1С1В0ГЭ. !ДОба и 

оошШiљенај орrаtнИЭаЦИји раща -
ма-rема'11ИЧ!Wј 1СТ!раi\)С'11И кор.ишћења 

метода IПООМаmраЊ'а 1И оораще peзy..л

T<Iflla. 

Сл. 1. Модерки велики зекит-телес
коn Пулковске оnсерваторије 

Оснивач опсерваrорије и њен први директор, академик В. Ја. Струве ЈС 
био истакнути астроном и геодета. Програм радова је он лично пажљиво 
осмислио. Од Беселове ' школе Струве Ј~ наследио методику испитиваља ра:;
!Н1Х извора грешака инструмената и посматрача. Он је · предвидео спрово
lјење посебних испитиваља оних појава које утичу на тачност одређиваља 
к•оардинаmа !Као Ш'1'О IC'Y а'11М<Ж:ферlаЮа ;рефрwкiџ~а. ЗемЉИН1Э. ротаЈЦија и реgо
луоци;ја, IПOO'NIIВИo ']е tзa\D}arl'aк щџређива!Њiа а~юих IКОНЈС'l'ЗНата:. 

Посетивши два nута Пулковску оnсерваторију, истакнути амерИЧI\.И 
астроном С. Њуком је написао: "Две велике опсерваl'Орије: Триничка и 
ПуЛirовска, ЗаЈ!:ваљујућои својим богаmм могућностима, супериорности ·ин
струмената и сталности свог усмерења, заузеле су водеће место у добија
њу материјала за фундаменталне константе астрономије." Правичности ради 
може се запазити да је Пулковска опсерваторија у 19. веку превазишла сво
ју старију сестру - Гриничку оnсерваторију у тачности посматраља nоло
жаја и одређивања астрономских констаната. Тако С. Њук.ом бележи, v 
"Cm~dlilum of ~eri'Ca[ Asot:rooomy··, да ]едно Щ~сматраље са ПулковсКИI\1 
не;1тикалним кругом одговара 30-40 посматраља са обичним меридијанским 
кругом. Систем координата nрвог фундаменталног каталога Ауверса био је 
заснован на Пулковском каталогу из 1865. године, а у Изведеном . ~аталоrу 
Боса (GC) путювски каталози су имали тегове у средњем скоро 4 пута веhе 
од r·риничких каталога. 

Оба аутора овог чланка су астрометристи и Qтуда наша же-ља да 
nоклонимо више nажље проблемима своје науке. И nоред тога немогуhе ј2 
не посветити неколико редова и астрофизици. 

Прва астРQСпек'l'роскопска посматраља су обављена н.а Пулковској оп
серваторији још 1868. године, од стране О. В. Струвеа. Међу'Dим, уобичајено је 
да >ее поче'l'а·К ас'Dрофизике у Пулкову везује за постављење познатог астро
физичара - иiСтраживача комета Ф. А. Бредихина за директора. Скоро исто-
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Сл. 2. Пу.яковС'IСа оnсерваторија 1970. zодике 

времено У Пулков:у по;:иљ~ да ради и истакнути научник, касније акадеыик 
А. А. Белопо.љскиЈ, КОЈИ Је на опсерваторији радио до 1934. године. 
. ПоложаЈ Пулн:овске опсерваторије, на скоро 60о географске ширине. 
-~бог ниског положаЈа Сунца зиыи и белих ноhи лети, није подесан за ни .. -
матра·~а ll'ei.Лia Оу!нчеоюr СИIСтем>а" 1ПЈа! оу ICТOral ОfРI.'од.IН.ИЗОIВаiе фитиј:аtле an~cep~ 
ва..-ори]е и то прво астрометријске - у Одеси, затиы у Николајеву Благо
вешченску и недавно близу Кисловодска у планинама ·Кавказа а ;акоhе -..: 
астрофизичка - на Криму код Симеиза. Ова последња филијала је била 
зачетак Криыске астр?физичке опсерваторије - једне од највећих · dС'rрr,
физичких опсерватори]а у ССОР. Службом Сунца се успешно бави и Пла
~7ка астроно!'lока ста•ница код Кисловодска, изграђена 1948. године, а која 
]С такође фили]ала Пулковске опсерватQрије. 

Не може се не забележити, да је улога Пулковске опсерваторије као 
организатора нових ~строномских установа, нарочито повеhана после в~лике 
октобарске револуциЈе. Пулковски .астрономи не само да су васпитали аtад
рuве ~ националне републике СССР. већ су свестрано . суделовали у разво• у 
И :ra ~ iИНIС'I1рУ!М€1Н>а'm IН'!i'ЦИIОНаЈЈШ!ЈИХ ~а :као IШТО оу у Јерм~ 
НИ1.ЈIИ {БЈ1У!РЗКВЈН), УэбеЮИС'I'аНу ('11ашкант и КЈИ"rабе) Азер9аџаi!У (Шем:ах>а) 1И 
д!ђ.l'ИЫ републикама. ' · 

Током тешких година грађанског рата, у условиыа глади и разараљu 
по~~ератног периода _Пулковска опсерваторија је успела да се одржи, пр<>
ду.t ... и рад и сачува . ]едно од водеhих места у свету, али је била уништена 
за време Великог отаџбинског рата 1941--45. · године. у току 9Q) дана бло
кэде Лељингра~а фашистичка војска се налазила око три километра далщtо 
од опсерваториЈе и претворил~ је њене зграде у рушевине, уништила с·rаџи 
парк" tу~Ж~К.азила 'МО ек!ОПIЛООИI]ама и о&ооула та бaмUar.ra 1И I!ра1На/'1'1а1М чије 
су остатке налазили приликом земљаних радова у Пулкову чак- осамдесе-

' \ 
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тих Т()IДШI'а. ~'С!ЈI'И оу IY току 'PЗfNl телеск:апи, .ао'11РОНОМСКIИ !ЦРИбари, вел:ики 
Део чувене библиотеке и колекција старих инструмената, чији почетак п..>-
1'ИЧе још од В. Ја. Струвеа . . Само четнртину највреднијих књига и инкуна
бу,;ха је пошло за руком евакуисати, под ватром непријатеља, од стране бо
раuа ентузијаста, у чијиы редовима су били и сарадници опсерваторије који 
су као добровољци отишли на фронт. · 

Отварање изнова изграђене Пулковске опсерваторије је обављено 195-t. 
ходине. Поводом тога су одржана два међународна сиыпозијума. У поздра&у 
опсерваторији . председник Међународне астрономске уније, амерички астро
вом О. Струве је нагласио :. "Сем Генералних скупштина МАУ скупова такве 
вгличине са учешћем тако великог бр:>ја научника из различитих земаља 
внје би:Ло од почетка Првог светског рата" 

Нова зграда опсерваторије је сачувала облик разрушене коју је у 
класичном стилу саградио архитекта А. Брилов . Изменили су се само об
риси трију кула Iroje кpymnuy зграду, проширене су службене просторије, 

засађен нови парк. 
Сеhања на рат чува сада северна . падина пулковског брежуљка где .се 

ня.лази гробље бораца погинулих у бојевиыа 1941-44. године, који нису про
пустили непријатеља у Лењинград, и гардиста који су пали при пробоју 
блокаде и ослобођељу овог краја. У средишној сали - музеју опсерваторије 
се налазе експонати који одражавају рад Пулковских астронома за .време 
рата: оних који су наставили астрономске послове у евакуацији, у СредљоЈ 
Азији •и IН'а YpaiJEY, 1И оних оооји !Су се бQриљи !На фронту. Hoai,Y"Nm слава Пул
ковских висова постала је неодвојива од ратНичке славе храбрих заштитника 
.Ле\Ьинграда. 

АСТРОНОМСКА ОПСЕРВАТОРИЈА- БЕОГРАД 

Развојем школског система у Србији, уводи се у наставни план и цр·Ј
грам Велике школе у Београду 1863. године предмет ,- Астрономија са М<Ј
теоролоrијом. Пошто није био оспособљен наставни кадар за предаваља ова 
два предмета, шаље се у Француску на специјализацију физике и астро
номије Милан Недељковић, који остаје тамо пет година, од којих две на 
Сорбони, а три на Астрономској опсерваторији у Паризу. . 

При повратку из Француске у Србију, организује рад на подизању 
Опсерваторије и излажељу часописа »Bu.iietin mensuel lde 'l'OЬse.Dv.art:.oid'e Cen
tr.al de Belgrade« преко кога. се упозна.] е светска јавност са радом из астро
ноШ~је и метеорологије у Србији. 

Први инструменти из астрономије на Опсерваторији били су: мали па
са:яшm (2r = 4б mm), универзаЈIИИ (2r = 5Q mm) и алтазимут, а од помоћног 
прибора испитивач за либеле и инструмент за намештање вештачких КОi<
'!аница. 

У прво време, на Опсерваторији су се првенствено радили метеороло
шwи задаци, а маље астрономски и геофизички. 

На астрономскиы задацима је рађено: одређиваље тачног времена ·
обављано је доста нередовно и са малом прецизности - а било је покушаја 
одређиваља географских координата као посматраље Сунчевих пега. Бр3о 
је напуштено и једно и друго, па се астрономска активност ОпсерваториЈе, 
снодил·а углавном на контролу часовш1ка за потребе сеизмолошке слу?Јi:uз. 
Ни један астрономски податак није публикован. 

У току I-ог светског рата долазил.о је до честих прекида у раду Оп
серваторије. При повлачењу из Србије, аустријска војска однела је сав астро
но:u:ски и метеоролошки инструментариј хоји је припадао ОпсерваториЈ~. 
После I-ог светског рата, половином 1919. године, Опсерваторија скромно 
наставља прекинута мерења. 

Претвараљем Велике школе у ~ниверзитет, 1905, године, Опсерваторија 
је :преузе'l'lа :юао УIНИВерзwrе'ООЮИ ·завод и <Юао 'NIIIOВa·, IП'<Ж:ТОјlа:ла IОВе до 1921. 
године, када су од ље створене две засебне опсерваторије: Астрономска и 
Метеоролошка, са статусом универзитетски.-с завода. 

Стални управник Опсерваторије, од 1887. до 1924. године, био је Милан 
НещоељiКОВИћ, ~к:dји 1е IПOICJie заврше-ма l-'01' iС1Ве'00К01Г pa'l'a IПашрен~ ИНIИ
цијативу за ·IЮ,ЩИ'За'Ње једне веће .Аiт1рооюмоке апсерваrорије која би се 
ба.вила проблемиыа полоЖајне астрономије и једне маље астрофизичке ста-
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С љ. З. Авио"~tски C'ltU.AUI1C Acтpo'lto..~tcкe оnсерваторије у · Бео~ раду из вpe.tte'lta 
nо'Четка њеио~ рада 

нице на Јадрану. Захваљујући љему, предузети су кораци за набавку астро
но:uских инструмената, прибора, опреме . за механичарску и · столарску радио
вицу, као и намештаја и кљига за библиотеку, на име ратне реnарациј·е од 
Немачке. ' · 

~а име реnарације набављена су три велика меридијанска инструмен
та У ооласти фундаменталне астрономије, шест екваторијала за радове у об,.. 
ласти екваторијалне астрономије и астрофизике, неколико nасажних инстр:t
мената за одређиваље тачноr · времена, један зенит-телескоn за одређиваље 
географске ширине и неколико мањих инструмената намељених обуци ету-, 
дената ~ nоnуларизацији астрономиЈе. Сви ови инструменти, изузев неко
лико, КОЈИ су устуnљени другим астрономским институцијама у ЈугославИЈИ, 
И.'IИ су однети од стране окуnатора у ·rоку 11-ог светског рата, nредстављсl]У 
инструментску базу Астрономске оnсерваторије и данас. После nензиониса
ља проф. Недељковића 1924. године, на че.11у Астрономске опсерваторије о~ 
1926. године долази проф. др В. Мишковиh. 'У nрво време под љеговим Р:>
ководством покреће се низ калкулаторских радова и излажеље неколико ча-· 
сописа као што су: AJimua1.re de i'OЬsi:'ГIV!IItoi·re ш;.tro.nornique de ~ad (од 
192& - 1934. год.), "Годишљак нашег деба" (1930--1941. год.), астрономски ка
ленд~Р на српскохрватск;ом језику чији је био циљ nопуларизација астро
ном~з-е код нас, _затим Наутичк;и год:ишњак (1934-1941. год.). На мтроном
скоз оnсерваторизи урађена су два велика рачунска рада, један за Проф. 
М~Јiанковића и љегову Математичку Климатологију, а други, Прецесионе 
таолице за Проф. Мишковића. 'Уnоредо са овим рачунским радом nод руко
водством Проф. Мишк;овиhа, nодигнута је на nовршини од 4,5 хектара, на 
источном Врачару, Астрономока опсерваторија. 
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Изграђене су: Централна зграда у чијем је nодруму била смештЕIЈа 
кабина са прецизним часовницима; у централном делу приземља библиотека 
са канцеларијама, а изнад ових на ·rераси, на nосебним стубовима - кунола 
тражиоца коме'11а, као и куnоле за екваториј-ал пречника 6·5 см, 20 см и 
мали а1е11роrраф nречника 16 см, к;ао и два nреносна пасажна ИНК:трумента 
од 10 и 8 см на источном и западном стубу меридијанског Павиљона. У ~то 
:време подигнута је и механичка радионица оnремљена алатом за мехаНИ'ii~У 
обраду метала и дрвета. 'У nериоду од 1933. год. па до почетка П-ог све·.
скох· рата, активност Астрономске оnсерваторије везана је за издаваље пуб
ликација и 6рганизоваље рада nојединих астрономских служби на ноноз 
Опсерваторији. Започиље рад Службе времена, врше с.е редовна nосматраља 
Су1-ща, малих планета. комета и nриродних сателита, као · и окултација зве
зда Месецом. 

За ~ем е ок;у1IЈЭIЦИје, 1Р1ЭЩ /На ~ стсерваtrорИји је '&ro IН~ 
гуh nourro се у кругу Оnсерваторије налазила једна немачка артиљеријска 
једшшца а већи број сарадника налазио су у ратном заробљенишrву у Не
мачкој. Боравак ове немачке јединице на територији Оnсерваторије, онсuо
rућио је сваки како теоријски, тако и nосматрачки рад. Један део инстру
мената nри nовлачељу окупатора из Београда је конфискован и однеше•I. 
Сва настојаља nосле ослобођеља да се ти инструменти врате Ј;'\rrославији, 
остали су без успеха. 

У борбама зi осЈlобођеље Бео1·рада, Астрономска оnсерваторија је до· 
ста страдала, а нарочито су тешко оштећени : централна . зграда, зграда ре-
зервоара "кула", Велики рефрактор и павиљон у коме се · он налазио. , 

iiiocлe завршетка П-ог светског рата, активира се рад на Астроно
мсrtој оnсерваторији, формирају се нове груnе и врше се . систематска nо
сматраља. Захваљујући ентузијазму сарадника Астрономске оnсерваторије, 
оспособљени су многи ПОС110јећи инструменти, дограђени нови nавиљони и 
заnочета реrуларна nосматраља на зенит-телескоnу и малом nасажном ин

струменту. Вршено је 10Истема'110Ко извођеље географске дУЖИНе и nолудефи
нитивног времена. Ова С-лужба од 1953. године nостаје члан Међународне 
часовне службе у којој се налази непрекидно до данас. На зенит телескоnу 
започиље систематско nосматраље зве::sда за извођеље rеографске ширине. 
Захваљујући студИозном .РадУ и добрим: резулmтима тоrа рада, Служба 
за ширину од 7. октобра 1956. године nостаје члан Међународне службе у 
којој се налази и данас. 

Од 1957-\1'959. год. Астрономска оnсерваторија учествује у радовюi~ 
Геофизичке уније са фотографскm.;: и визуелним посматраљима Сунца и 
nосматраљима обављеним у Службама времена и географске дужине као 
и Служби nромене rеографске ширине. 

Захваљујући ентузијазму астронома ·Астрономске оnсерваторије у Београ
дУ, научне nодршке т.аЈДаwљег Председника коМИСИје 8 МА'У Проф. Др М. С. 
Зверева и :материјалне nомоhи СИВ-а, изграђена су три nавиљона у која су 
моатирани· следећи инструменти: Велики меридијански круг, Велики верти
кални круг, Велики nасажни инструмент. 'Уnоредо са израдом nавиљона и 
моатажом nоменута три инструмента, маја 1962. г. монтирана је батерија од 
три кварцна часовника Географског института ЈНА са задатком да обезбе.r.и 
nр.:!цизну службу времена за nотребе Астрономске опсерваторије и Возно
-rеографског института ЈНА. 

Од 1968. године, заnочињу посматрачки радови на ова три инструмента : 
На веЈmКом меридијанском круrу посматрано је до данас око 7000 звезда 
за израду звезданих каталога као и дневна посматраља Сунца и унутраш

љих nланета. На великом вертикалном кругу, nосматране су 309 сјајних 

звезда, а од 1985. године, врше се систематска nосматраља великих nланета. 
На великом nасажном инструменту завршена су nосматраља 309 сјазвих 
звезда и саграђене су вакуумске мире. 

Од свих тренутоо активних rpyna на Астрономској оnсерваторији нај
млађа је астрофизичка група. Почетак рада ове груnе nада у 1950. rодину, 
када се nочело са систематским радом на астрофизичким проблемима, а 
посебно на проблемима nроменљивих звезда. Од 1952. врше се систематска 
n~ еруiПТИВНИХ Л.РОМСIНЉIИВИХ звезда тиrrа UV Ceti. Пооматрања 
ових променљивих остала су на програму све до данас. Данас се у овоз 
rpynи ради на структури и nроменама физичких nараметара у атмосфери 
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и омотачима звезда, активним феноменима на Сунцу и звездама, брзинсюrм 
и магнетним пољима на Сунцу и спектроскопији астрофизичке плазме. 

Треба рећи да се на Астрономској опсерваторији ради на двојним зве-
э~ама па је 1950. г. и оформљена Служба двојних звезда. · 

ЗЩЦ~fЫИХ ~'~)ДИНа, Опсерваторија је форм.ирала маљи pa!ЧiY'JfCКIИi цен'l'а/Р 
опремљен рачунарима Оливети М 20 и 24 и Ванг 2200 Б са пратећим пери
феријама . 

Библиотека Астрономске опсерва1·орије је опремљена најбоље у Јуrv
славији. Поседује 40.000 бројева периодике и 10.000 књиrа. Врши разм..:ну 
са 350 инстИТУЦИја у !ИНОстранству. 

Сл. 4. Библиотека Астрономске оnсерваторије. 

Астрономска опсерваторија од 1928. бави се активношћу на публикоБа
њу својих издања : Издаје Билтен (1936) и Публикације (од 194'7). 

Тоюом свих година свог постојаља, а нарочито у послератном период~, 
Аlтрономска опсерваторија је развила сарадњу и са међународним инсти
'l')· цијама. Активни је учесник у многим истраживач~м акцијама у оквиру 

iv'I_еђународне астрономске уније, па је у вези с тим и усnостављена билате

рална сарадња са многим институцијама у иностранству а nюсебно са 

СССР-ом - главном Астрономском оnсерваторијом у Пулкову (од 1950. го

,:Јнне). 

ТНЕ PULКOVO OВSERVATORY AND ТНЕ ВELGRA!DE OBSERVATORY 

А review of the deve1qpment of the Pu1kovo ohoorvatory all1.d the Bel..grade 
oi>se1·vatory is given from tћeilr foundattons t~ the opresent time. The collaЬora
tion of these o'Ьserlvatories .aJDd their <joaint wook on :intern:at1onal .projects withiп 
IAU is descriЬed . 
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Ледено доба великог дела северне nолулоnте наС'NI.ло је пре много ми
ленија ЈУ Еil:фопи, северној АЭИјiИ м сеВЩХНОI) Америци. У>СIЈ'Ваlри оје ледена ка
лота око северног пола Земље nочела да расте пре неких 2Ј5 милиона година, 
услед <еталног оп.адања средње темnературе. Процес је у nочетку био врло 
onop, аљи је пре IВИIIIIe ~ Х'ИЉС1(Ц1у IМИ!Iени!ја nостао 3'Н9.'11НО qржм и ~ је 
снежви елој поче<> да расте не -само у ширину већ и у висину. Под сталним 
мразом снег се не само није топио преко Ле'Dа· већ се потпуно .Јiедио - nостао 
је огроман ледени континент. 

Стварни глечери су силазили у долине, ту су се спајали и све јужније 
ширили ледену ИМЈПериdiУ. ЧIЗIК су .А/Јши и 1ВИС0КЈИ врхови jly-лmmx пJFamma поста
ли изолована острва те империје. У свом на.јјачем стадију ледена империја је 
nокривала. северну и СредЉу Европу, северне делове Азије (Сибир и северну 
Кину) и северне делове Северне Америке. 

Постојеhи биЉIRIИ поофивач ~е деЈЮМ nрапщд'ЗО 'деЈЮМ се 1еелио ове .јуж
није - на пример поларна маховина и поларна в.рба, патуљаста бреза тако
ђе, "доселиле еу се" тада чак у средњу ЕвРGПУ. Исто се збило са животиња.
ма - неке врсте су nропале, неке се "преселиле" на југ, тако да су у 
средњој Европи дуго живели поларни јелени и лисице, рунас'llи носорози и 
пеhинаки м~. У nроцесу IП!РИЛ'а<rођавања! IНIЗЈСТЗ!Ле оу IМНOI'Ie нове врсте 
биљака и животиља. . 

Дебљива леда је била око хиљаду метара над Скандинавијом, јужније 
нешто маље. AJIIИ дебљина и распростраљеност су се мењаЈIIи зависно од 
к.лиме. У Т0ПЈЩј1им .n~дима IШIJC'm)jзure су водом богате ладене реке Iroje 
су са собом носиле велике количине муља и песка, камење, <СТене, таложећи 
их нешто ниже. дiо сличног траrвспортовања тла доЛ18З'Ило је и онда када је 
подлога rлечера (услед снажЖ>г вертикалнGг притиска леда) ,,.ваљала" ка
меље под собом. 

Сл. 2. · Морене - nреде.1щ са тиnи-ч
ни.м. остацима ледки-чких таложења 

у време леденоz континента. 

Сљ. 1. Ледеnи континент у време своје највећ.е расnрострањености. Посебно 
се мoz'ii видети њеzово "велико алnе-ко острво" и изоловане та-чке "острвца" 

(највиши nлани"ски врхови са Пиринеја, Аnени'/Ю и Балкака). 
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Сл. З. Цртежи (ру'll.асти 'll.ocopoz и Jta..ttyт) 'll.a эидовUЈtа nehиna у кojUJta су 
ста'll.ова.л,и људи за вpe..tte nоследњеz nериода .л,еде'I/.Оz доба. 

Такви седименти (делимично ошrећени у касније време) су ~моrућили 
геолозима да објасне њихово nорекло и да утврде да су за време последњих 
ХИЉ/а!.Щу 'МИЛениt)а наЈСТаlј<але :шюrе ,,IН!аlјезде" 1И ,,а:rов.mачен:~а" лЕЩен.сt:' ·кон·ти
нента . Услед тога се често го·ворило да је nостојал~ више ледених доба у 
nрошлости Земље. Али с друге стране, из Чињеница којима се расnолагало, 
није се могло дефинисати нешто заједничко за период између тих ледених 
доба, већ ј е д~лазило до провизорних периода великих nромена климе раз

личитог интензитета и трај ања - ј а-ко ледене nериоде смењивали су нешто 

тоnлији и обратно. Уослед тога се оочео к~ристити израе ледево доба (само 
једно) са различитим фазама - тоnли и ледени екстреми са мање и јаче из
раженим леденим nериодима између њих. У след тога и ј а, након извесног 
колебања, уnотребљ:авам само 'l6!i израз . 

За време таК>ВОг, ВИIIIефазноr, леденог доба цео живот је у тим краје
вима nролазио кроз страховите nромене животних услова, услед чега је и 
сам ош:танак био nод уnитник~. Многе врсте су изумрле (саосвим или дели
мично) на једном месту, ј:ављајући се nоново и прилагођено на другом мес
ту, настале су многе нове врсте. између осталог и људска врста. способна да 
се ЭIК"11ИИВНО . бори IOa !ТешЈКОћ'ама ICISИX !ВрСТЭI, ;да IIЈ!Реж!ИВИ [JCIA ~ваЈК'ОВРСС-IИЊI Ж!И
ВОТНИМ условима. Због последње чињенице је сасвим разумљив и израз "ан
троnоr.ен" за nоследн.и геоолшки период, који се скоро поклапа са леденим 

добом. 

ПРВИ :КОРАЦИ У ОБЈАШЊАВАЊУ ЗАГОНЕТКЕ 

Чињенице, констатоване пре ВИIIIe од 200 rодина и постеnено геолош
ки оnисане. требало ]е научио објаснити. Почетком 19. столећа. још јасније 
на nрагу 20. столећа, nојавила су се већ nрва недоказана астрономска објаш
њења, која су за та·ко велике климатске промене окривљавала најnре некон
стантност сунчеве радијације, а затим променљивост положаја Земље nрема 
Сунцу. Али су покушаји да се израчуна тзв. математичка клима. чак и у об
лику тада најкоректнијих рачуна Траберт-а, . јако одступала од стварних тем
пература на Земљи, толико да их ~ее није могло узети ни као полазну осно
ву, којој би се додавале -корекције услед занема:рених утицаја Земљине ат
м~сфере. 

Али тадашњи професор Примењене математике у Београду, Др Ми
лутин Миланковић. (сл . ·4) није се сложио са таквим комплетним о~ацива
њем nокушаја изра!Чунавања математске климе. Он је nоново анализирао 
nроблем, најnре квалит.а.тивно оа разних страна, чиме је утврдио да је У ра
чуне већ ушла у извесној мери Сунчева радијација и зрачење земљине nо
вршине, али никако није узето у обзир простирање тоnлоте кроз зеvаљску 
кору (до неких 10 м у дУбину, где се налази слој скоро сталне температуре). 

У ту сврху он је искористио (Миланковић 191~) одговарајућу nознату 
једначину Фурје-а (Fourrier) 
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Узев у О()зир nериодичност непознате функције u(x, t) - дневна и го
дишња nериоДа, Миланковић је тражио такву функцију (променЉивих па
раметара) која · би изражавала суштину простирања тоnлоте и о.Цговарајуће 
гр~чне . (}'fСЛове i(ЖХ)IЈIИНе. Прва нађена. . фуu-uщија u(x, t), ~ћен.а само 
назнуж·нЈ:f]им занемаривањима и са параметрима nрилаrођеним најновијим 
емnириј-с~mм резултатима, о:моrућила је израчунавање средње температуре у 
разним тачка:ма на Земљи, као и nромене коЛIИЧИНа тоnлоте на nовршини 
(услед ширења топлоте). Ако се дода и количина 'ГОПЈIОТе која се добија о
сунчавањем а губи радијацијом, ииаћемо укупне пwмене дневне и rодишње. 
Интеграционих дневних промена (узев) у обЗир разлике у трајању осунчавања 
на разним ширинама) им81ћемо теiiШературе у току разних дана у rодини. Оне 
су се слагале са стварним стањем много боље 'него у свим рачунима пре М. 
Миланковића. 

СуштИН'Ски исте теоријос-ке резултате, са мање детаља, М, је дао у члан
ку (М., 11/913), апи ускоро (М., 1Q13a) он је нешrо општије ,расмотрио проблем 
математске кл-име наиме из nоменуте једначине nотраж:ио је решење које 
ће. на nовршини планете (не само Земље) задовољава'l'И граничне услове ~· 
козииа су већ узе'l'IИ у обзир осунчавање и зрачење (не само простирање тоn
пате). Посебно је расмотрио три ОIIецијална случаја: конетантно осунчавање, 
занемарљива nростирања тоолоте кроз кору и мале амплитуде осунчавања 

(око сталне величине). 

УТИЦАЈ ОСУНЧАВАЊА . 

Након ове степенице, која се односи на (чисто физички) nроблем прос
тирања топлоте, он је nреузео детаљно (М., 119:Ю) проблем осунчавања, са 
циљем да нађе изразе за секуларне nромене осунчавања планете, nодесне . за 
многа .<чак много хиљ;ада) столећа. Ту он nоново полази од саЈ\Юг почетка, 
раздвазајући најпре непосредно осунчав.ање од утицаја атмосфере и тел. 

Он је :најпре нашао како диференцијалии к~ЈРИЧИИк између количине 
топпоте Q и Iq~атког временског размака зависи од зенитне даЈЫИНе Сунца и 
од раздаљине између Сунца и посматране nовршинске јединице на Земљи. 
Узевши површинску јединицу И<1! одређеном упореднику, М. је могао да ин
теrрали дуж у.nореднИка и да уведе нови п-ојам средље осуичање упоред
ника, w Узев притом у обзир и трајање дневног асунчавања одређеног у
поредника, избегао је прек.и,ц који се јавља у формулама услед смењивања 
светле и тамне стране Земље. 

Да би имао nромене осунчавања у току једног дана, М. nолази од сред
ње даЈЫИНе до Су1Ща и од средње деклинације Сунца додајући им касније 
МЗЈiе љинеарне Irорекције. За више дана (и за целу годину) ово није довољ
но, па он користи подесна развијања у ред, могућа услед малог ексцен·гри
цитета Земљине путање. После тога. интеграцијом дуж било коr лу-ка nута
ње (узев наравно у обзир могуће промене за то време). дООио је израз за 
средњ! ко~ топлоте која долази ва о.цређеви упоредвик док Земља nре
ђе таз пук сво]е путање. Он се посебно задРжава иа оним луцим:а којiИ се 
-?дноое на rодишња доба северне и јужне хемисфере, истичући неједнако тра
зање годишљих доба и компликације које та неједнакост ствара код Прика
зиваља тоnлотног стаља двеју хемисфера. 

Коначне формуле нађене за топлотне количине које примају северна 
(N) и јужна (S) п~лулопта Земље, у току летње (N., s. и зимске (Nw, Sw) 
половине године, rcy 

Т JoR2 
N. = s. = 4 . yl еЗ с~+ 2.<int) 

т 
N., = S,. = --

4 
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Цела Земља у току целе rодине прими количину топлоте T1t]0R 2 V Ј- -е2 
при чему је Т дУжина rодине а R -радиус Земље. Слични изрази (наравно 
много компликованији) нађени су за појединачне упоредвике, одвојено за 
ванарктичке појасеве. 

Сл. 5. Елиnти'tnа nутања Зе..~tље и 
еле..~tеити од x:oju.x зависе добијепе 
х:оли'tиnе тоnлоте у тох:у дуzих вре-

..~tеисх:их nериода. 

Сл. 4. Ми.лутип Ми.лапх:овиh (Даљ, 
1879 - Београд, 1958). 

СЕКУЛАРНЕ ПРОМЕНЕ 

За све ове количине дати су касније (М .. 19411) и бројчани износи (стр. 
326) за 0В'а1К!И б. степен tееверних .ља.'ТМТУ\Ц'а, ii1!peмa ~ем: стењу •величина 
које улазе у формуле. Али mад формуле треба применити за далеку прош
лост, треба узети у обзир секуларне промене елемената путање (оних ·који 
улазе у формуле). 

Аlна~.mИЗИ~равши фqрму..ле, М. de покавао 1дQ примаЈНе К'ОЛIИЧИНе fГОПлоте 
ЗЗЈВIИСе секуларво само од ексцентри.ц;итета путање (е), лан11ИТУ1де перихела 
(7ty, од пролећне тачке) и од наrиба осе ротације (е). Зависност од промена 
прва два елемента се је показал.а једноставном (била је довољна линеариза
ција), а да је зависност од трећеr елемента нешто компликованија. јер и неки 
КОефiщијЕШ'!1И у формуuг.шw. Тапrође ЗЭIВИСе ОД онаЈl1И16а. За, 'МиЈFанковића, •Ка•о 
научника, оваква препрека вије била тешка и као резултат обраде настале 
су формуле које су изражавале секуларне промене осунчавања у зависности 

од СеКЈУЈ11а1РНИХ !ПРОМена елемената IJ:tY'Ni!Њe. 

Збоr неједнакосТи астрОIЕЮмских rодишњих доба, рачуни у вези са се
куларним осунчавањима су врло компликовани и врло зависни од секулар

них nромена које су настајале на nочетку и у току rодишњих доба. Из ових 
тешкоћа М. се извукао (М., ·1923) тиме што је увео nојам калорично полуrоЬе 
- делови rодине за време којих одређени упоредник осунчавањем прими јед
наке количине тоnлоте (следствено томе појавио се и nојам калоричва rо
дишља доба). 

Мноrим трансформацијам.а, М. је дошао до врло nростих формула за 
nромене количине топлоте коју осунчавањем добијамо у летње и зимско доба 

~Q. = -: 0
• {~е cose0 :.:t= 2~ (esinПy )} 

ТЈо { } ~Qw = --:{;; - ~е cos ео ± 2~ (е sinП у ) 
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при чему је rорњи предзнак за северну а доњи за јужну хемисферу. У вези 
са тим био је потребан и појам калорични екватор (упоредник у односу на 
који северна и јужва хемисфера добијоају једнаке количине тоnлоте). 

УТИЦАЈИ ЛЛАНЕТНЕ АТМОСФЕРЕ 

Што се тиче већ поменутих утицаја атмосфере~ М. је ту применио ис
траживања слична nростирању rоnлоте ~роз кору nланете. Наиме он је nо
сматрао танке слојеве изнад павршинске јединице к-ао основе, применивши 
на њих одrоварај-уће законе о aliiCopnциjи и одбијаљу (светлосних и та.мних 
зрака), са rраничним условима на једном и друrом крају атмосфере. Изразе 
за даљину х он интеrрали и кора·к rю корак решава разне физи~е проб~е
ме, задРжавајући се врло често на условима nла-нете Ма.рс - на]nрости]им 
и у оно време најзанимљивиј•им (М., 1916, 1916а). 

Особито у делу (М., 1'916а), објављеном у току nрвог светскоr рата, . У_ 
nрвом делу, М. описује и разматра утицаје атмосфере уоnште (на б~ло КОЈОЈ 
планети), а у другом делу · се концентрише на Марсу и на условима њеrове 
атмосфере, у мери у којој су били nознати или -реално претnостављиви. Та
ко је он срачуна.о конкретне 'llабеле -средљих rодишfЫИх температура на раз
ним латитудама Марса (nосебно на тлу, nосебно у атмосфери) . Средља rо
дишња температура од ~170 на Ма·рсу показала је да жива, високо орrани
зована, бића не :моrу да: живе тамо. Али маште МНОIIИХ (научника и лаика) 
да -иnак није тако, биле су јаче него Миланкювићеви резултати. Мноrи од 
њих нису то пр,ихватили ни онда ка.п:а је (десетак rодина након овоr дела 
М.) астрофизичким мерењима утврђено да су клИМ'!!.тски услови тамо доис

та врло неnовољни. 

ОДЈЕЦИ ПРВИХ РЕЗУЛТАТА 

Већ прва монографија (М. 1920) о топлотним nроменама на планета

ма, објаiВ.ЉеНiа oll'OOJie Првоr 10Ве'l10К01' parra, rюбуДИIЛQ је !ИIНтаре!СОSа!Ње некол·ико 
nалеонтолоrа. иако су се у њима налазила са.мо nрва израчунавања о топ
лотним промена1158. наС'l'ајалим збоr секуларних промена елемената nутање 
Земље (не као комплетни прилаз nроблему леденоr дооа, већ само као при
мери - особито у екстремним: случајевима - о моrућем утицају тада nозна-

1 јј . ' 
MINDE~ 

Сл. 6. Ток · летњеz осуn'tавања на латитуди +65' nредставље'Н. одпосо..~t из.Аtе!:;у 
сех:уларпих и .114титудиих девијација (у ТО1СУ 600 000 zодипа) (Исnод zрафих:а 

су назиа-чеии одzоварајуhи zеолошх:и nериоди). 
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тих промена на осунчавање Земље. Светски nознат климатолог Кеnен 
(Koeppen) је сам nра•вио рачуне на бази Миланковиhеве теорије, ·али је за
молио М. да изра.чува: прецизније послате кол·ичине сунчане топлоте ·која је 
у току последљих 600 000 година дОСIIевала до упоредника 55°, 60° и 65° се
верне латятуде. Миланк<>виh није публиковао ове рачуне, веh је то УЧ!ИНИО 
сам Кеnен (а преузело их је неколико дРУГИХ публикација). П<>казало ее да 
минимуми и максимуми д<>бијене тсmлоте бивају у скла:цу са оним што ~У 
rеол<>зи знали за ледено д<>ба. 

Пре него што he -сам публиковати овај ,,први ·календар Земљине прош
лос11И" М. је nродубио истраживаља - не сам<> у астрономском веh и фи
зичком погледу. Нашао је потребна решеља З'ЭЈ: · везу између осунчавања и 
темnературе хидроофере, утицај брзине ротације nланете на те!IШературу 
љене :nоврi~ЈЈИНе, феtЦЊЈу iКЈОЈl~ИЧИНУ водене ar;:tpe и терМIИЧ!Ку С'Т\Р'У1Кђ'!РУ а'l"М()I::

фере јрефлеюону 1М'аћ ·~ 1И лещеног пакри.ва.ча {IВ • .М., 1930, 1941). 
'У астрономском погледу тражио је могуhности да nобољша израчунQ

ваља секуларних елемената путаље. Раније рачуне је вршио без решеља 
неких ге.ОФизичких nроблема, а на бази Стоквелове (Stockwell) теорије поре
мећај:а. Исто је сада урадио Леверјеовом (Leverrier) методом я то са ново
утврђеним масама планета. Израчуна<> је И nубликовао (М., tlP30, 1930а) де: 
таљне табеле секуларних промена у раwореду сунчане тоnлоте на ЗемљиноЈ 
nовршини за одређене латитуде {25, 35, 45, 55, 65 и 7511 ееверне и јужце хеми
сфере), посебно эа, евако од(веh Јl()менутих) калоричних nолугођа у току 
600 миленија (пре 1800 године). 

I I l!. 1 Е 
MINOEI. Al& у/Р.М 

С,л,, 7. A..~tn.aитyde секу,л,арких npo..~teкa ,л,етњеz осук'Ча8ања оо 658 северне ,л,а
титуде (zope no ..~tетоди nope..~teha;a СтtЖвела до,л,е Левер;еа). 

График сачиљен за 550 северне латитуде (упоредНIИК најзанимљивији за 
ледено доба) показао је исти изглед и рятам процеса осунчавања, али -су се у 
детаљима поюаэа.ла неколика одступаља, која је М. у веhини одмах објаснио 
- различитошhу приступа проблему и полазним подацима, наrлашавајуhи 
да су нови резултати још боље еагласни са палеонтол<>ш·кима. Најзанимљи
вија је разл.ика у диаrрамима која се односv..ла на последљи део годишљег 
!д'Оба . Н!Э!ИМе нови ра'Ч')'IНIИ >еу ПОК'Э.ЭЗ<Л'И неке нијансе, n01делу IDOOJIE!дЊer дела 
на три делиhа, што дотада ге<>лошки није било познато. Ова ·чиљеница је по
могла палеонтолооима да нађу објашљења за неке податке (које су веh по
седОIВаЛIИ оои дотад нису могли да их објасне). 

НЕШТО МАЛО О ПОМЕРАЊУ ПОЛОВА 

М. је себи поставио и питаље да ли )е можда лутаље полова у врло да
лекој прошл<>С'IIИ могл<> утицати на настанак леденог дооа (у пределима где 
је оно бивало), шта више можда је веh постојало дРУГО ледено д<>ба пре <>вог? 
Због Т<>Га је он, каснијих година, .врло детаљно простудирао проблем лутаља 
северног пола Земље (чиме је кретаље јужног веh ОдРеђено). 

:1 
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Он је најnре nоказао да ни једначине ротационог кретаља еа разним 
брзинама појасева Земље (течн<> агрегатно стаље Земља је веh давно прош
ло), ни \јеј!QНа'ЧИНе !рОIТа'Ц\Ије У13 ј~ 6рэииу СВЈУ~Ца~ не могу ~'11И еелутаље 
nолова - услед услова нужних за стабилну фигуру Земље. После је доказао 
да ни теорија ротације чврстог тела са нешто еластичности (укључиво и Дар-· 
вищ>ву теорију о кретању полова), не може да доведе до кретаља довољног 
да се објасне поона.те КЈ11ИМWГОКе промене. 

Са -своје стране Миланковиh је крену<> од претпос'l\авке да је цела Зем
ља у некаквом флуидном стаљу (чврста. али мало >2ластична под великим при
тисцима). Такав њен унутраwњи део назвао је "сима". По љој <:е ·креhе, ве
ШТ<> зарољен, сnољни (чврсти и течни) елој "си.ал" (СИ, МА, АЛ еу -скраhени
це за силициј, магнезяј. алу.миниј) . Висина сиала и љеговог урољеног дела је 
различита зависно од планинско-океанюк<>г распореда и - од тежине материјала. 

Он је теоријсiШ нашао дејство притиска малог призматичног -стуба у бази 
сиала и еилу потребну да се поново васпоставља изостаtгичка равнотежа. Ин
теграљењем је нашао да постоји стална осиhушна сила (мада релативно ·врло 
мала, ова је mвк 112,7 пута веhа неrо снага плиме-осеке), која настоји да 
с'l\ално ry.pa континенте ка ешватору. 

Тим Путем нађену једначину кретаља северног nола није желео да ко
!lИСТИ са-мо теоријски веh је пробао да нађе и линију којом се секуларно кре
тао пол. Ради тога је "уравнао" континенте и од љих створио 10 сферН'ИХ 
четвороуглова са разним физичким својствима. У формуле које важе само 
за океански покривач он је унео (бројчаяо) ·и коЛIИчине које долазе због 
сферних четвороуглова и корак по корак · нашао нумеричка решеља ~екулэр
не једначине кретаља. 

Не могу овде да улазим у та решеља, али наглашавам да је одговара
јуhа (овим путем нађена) крива кретаља северног пола показала д-а nре
дели које је покривао наш ледени континент у врло далекој ·прошлости нису 
били бЛIИзу пола (Дакле ледено доба није могло раније бити ту). Сем rога је 
сама ·крива одговорила на некад за·гонетно питаље: как<> се могао .ств<>рити 
камени угаљ који ее веh дУго еи:сплоатише у Шпицбергену? Наиме са цолус
не криве Миланковиhа може да се пр<>чита да је у rеолошко доба карбона, 
кроз територију острва IПпицберrен пр<>лазио географски екватор Земље 
(дакле та\Ца је тамо била тропска клима). Ледено доба су тада имали предели 
око тадашљег јужног пола, као што показују и нађене ге<>щ>шке морене 
Африке. · 

С,л,. 8. Прирав1tати '/СО1f.Тикекти и њихова nоде,л,а ку.Аtери-ч'/Соz "а,л,ажења nри-
. тиса'/Са ,,сиал'' и "CUJUI". 

С,л,. 9. Се'/Су,л,ароо 'IСрива '/Сретања северкоz 11о,л,а npe.Ata ра-чукU.Аtа Ми,л,ак'IСОвиhа; 

l 

11 
i 

1 
~ 

1 
1\ 
1' ' 

' ! 

:1 
i 

'Ј 
1 
1 
! 



114----------------------------- ВА:СИОНА XXXV 1987, 3---4 

СУМИРАЊЕ РЕЗУЛТАТА 

Скоро 20 година је трајало Миланковићево решаваље загонетке леденог 
доба (постепено 1И са више враћања ва не сасвим добра решеља делимичног 
проблема). Многа значајна решеља одговарајућих физичких и астрономоких 
проблема изашли су као посебни IИстраживачКIИ чланци. С времена н.а време 
Миланковић је еумираю резултате сродних проблема (напр. М., 1920, 1930, 
1933, 1938), али било је већ потребно да се тако остварена теорија прикаже 
као целовита дело. Тако је настало (М .. 1941) животно дело Миланковића: 
»Kanon der ErdЬestrablung und seine Anwendung auf das EiszeitenproЬlem«. 
НаЖ'аLЛОСТ olll'1'ЭIМIIВ1I је управо nред <ЈIКЈу'ПQIЦИ!ју ~ али осе није стиг
ло да га се повеже. Повез (са поновним штаМ!Пањем оштећених табаК'аЈ) и ра
зашиљаље су обављени тек после рата. 

На крају је М!Иљанковићева теорија леденог доба комплетна дошла 
пред научну јавност на оцену. Јавно изречена МИIIIљеља су била веома раз
личита - од пуне подршке теорији до пуног одбациваЈЬ/а љене основе (због 
непокл.апаља са rеолоwким чињеницам.а у нemt детаљима) . 

Наиме у Миланковиhевој теорији су, хтело се то или не. остале ван 
разматраља многе релевантне чиљенице проузроковане самим осунчаваљем 

Земље: утицај маса леда огромних дебљина. мељаља нивоа океана у време 
огромних топљеља леда, океанске струје (rолфска и остале), nромене тем
пероатура океанских •вода итд. С д.руге стране, после објављиваља теорије М., 
позавили су се (особито у САД и Канади) научни радови који су давали чи
љенице о тамошљим климатским променама за време леденог доба, ·које ниосу 
У потпуност бити укључене у фазе криве осунчаваља Миланковића. 

После тоm осу срећом почели да делују научници који су разумно раз
:мишљали У . правцу да је теорија сасвим природна и добра али да ниједна 
општа теорија не може да узме у обзир различитост послед~а у различитим 
регионима Земље. з.ависно од ранијих и mаснијих климатских услова и за
висно од геоrрафске латитуде. С д.руге стране непотпуна сагласност са чи
љеницама могла би настати из нужних апроксимација током израчун.ав·аља 
секуларних промена елемената пу"NUЬе. М. није располагао, није могао чак 
ни lд·а замисли могућност раополата.ња, 'Савременим врло моћним средствима 
рачунаља. Због тога је он морао да се задовољи секуларним поремећајима 
који су обухватали саrмо утицаје до првог степена планетних маса, међу љи
ма само са првим степеноrм ексцентрицитета (е) . нагиба (i) и нагиба осе (е). 
За мале временоске интервале ово сасвим задовољава, али можда не за 600 000 
година. 

У међувремену је настала нова ера у геолошким истраживањмм·а уоп
ште, па и у климатским nроменама геолошке прошлости. Отворила су их бу
шења у океаноком дну, са добро снабдевеним екипама (најпре из САД а од
мах затим из СССР и других земаља). Резултати су за геопоwку .науку ·били 
врло револуционарни. Прва истраживаља су изгледала неповољна за теорију 
М, могло се рећи чак против ље. Ал.и детаљнија. методолошки зрелија, ис
траживаља су често показала противуречја са првим резултатима а и међу
собно, све док се методолоl'!Ија није у.савршила толико да су се могле објас
нити разлике и привидна противречја. После тога су се могли мирније упо
ређивати резултати са океа!НОКQГ дна и М. теорија ледеRОг доба. 

НОВА КОРИШЋЕЊА МИЛАНКОВИЋЕВЕ ТЕОРИЈЕ 

Серију нових врло обимниХ рачуна веза~их за М. теорију отвориле 
су Сараф и Будникова (1969) израчунавwи сеКуЈIIарне (и дУГОпериодичне) ПQ
ремећаје, узевши у обзир дРУrе степене планетних маса и наrиба осе (.кори
стеhи: наравоо рачунсша помаrа.ла која су се у међувремену јавила). Највећу 
прецизност у оваквим рачунаљима до оада је постигао Берrер (1978) узев
ши - осим дРугог степена маса и н-аrиба осе - треh.е -степене ексцентритета 
и нагиба лутаље. 

Анализ.а самог Бергера (1Q'119) показује да се · елемен'11И путање по М. 
шжлапају са каснијим рачунима само за првих 100 000 година (ка прошлости). 
После тога настају разлике које (узето уопште. не увек) расту идући ка пpo-
1IIJIOC'I1И. .А!пи ос друте 'С'11ране љихов уtrИЦа(ј IН.а промене ОС)'IНЧ81Вања се знаmно 
губи са временом и разлике температура ПQСтају незнатне у далекој прош
лости. 
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. Сама чиње~ица да се у рачунима о осунчавању Земље користи теори
]а М, побољшавазући по потреби само њен рачу:нски део, доказ је да зе ас
ТРОНомоско решеље загонетке леденог доба прихваћено. И они rеолози осо
бито, nапеонтоЈIООи, који се раније нису 'Слагали оа астрQномСКIИМ ре~ељем 
саща се ?КОР<> IНе пој.аЈВљоу'ју юа 1ОУ'Ј1РОТIНИМ . МIИШЉеимма. Још више: теqри.ја ~ 
a1POIIJИPIYIJe оу дру!Ј.'ИМ цраащима На ЈЈiРИМер, IИICI]JWl'y'jiY се tПQСебно !Не само зим
ски .и Лell'IЊIИ eiКIC'l'IPer.m таrмоте, већ се !lfaiCil'Oij1и 1Ц'Э. се ови :са/Меда.вајоу •у свако 
годишље доба, бар у периодима када се они знатно разликују један од дру
гога. 

Посrоје и покушаји да се предвиди нови хладни период леденог доба. 
Наиме ледено доба ji)III није зав}Ш.Iено, већ се ледени континент само 
екстремно повукао услед врло топле климе. Налазимо ое дакле у међуледе
ном периодУ и питаље је само када ће почети нова "поплава" л~да.Предс·ка
заље је тражено не само на основи рачуна за будуће миленије, већ и кориш
ћењем ~е 'КЈРИВе за буlду'hих 105 ·ГОДИНQ·, !На бази већ ;ДОбро ут
врђене криве осунчавања за прошлих 10' година - прецизније .и веродостој
н.ије: за следећих во 000 година на бiiзи 500 000 протеклих година (Бергер и 
дР. , .1979). Према овом научном предсказаљу ми већ пQлако улаз-имо у хладни 
(али не МIЮГо хладни) део ледеRОг доба, који ће такав бити између година 
З 000 и 23 000 (од сада), после чега долази нешто топлији део (око 30 ОО() годи
на ОД сада) И НОВИ ДубОКО ХЛаДНИ nериод, ЧИја ће средина бити КОД ГОДИНе 
57 000 (Исто следи такође из рачуна М., само не тако детаљно и прецизно) . 

КОНАЧНИ ДОКАЗ АСТРОНОМСКЕ ТЕОРИЈЕ ЛЕДЕНОГ ДОБА 

Најбезприговорнији док-аз је дошао из великоr међународног интердис
циплинарног пројекта, који се однооио управо н.а потврдУ резултата М. Про
јекат је био сачиљен 1971. г., врло обиман (трошкови између 15 и 20 мили
јарди дол.ара) 1И базиран на дУбоком буwељу океанок:ог дна. Заправо ту (чак 
и ту не свуда :већ · само далеко од континената) сачувани су неопштећени сло
јеви седименащ без прекида стварани за време свих епоха и кпиматских 
:услова (~ З ом у ,1000 .rощин.а:) .. Иor:uwitивaњa '1'1ИХ ~ сло
зева, са гледишта разних наука, довео је до низа н-аучних чланака мноштва 
истраживача свих врста. Иза Њ1ИХ је следио завршни извештај-синтеза (Hays, 
Imbrie, Shacklton, 1976). У завршном закључку се налази најдеци,цнија тврд
ља .ца је Hays-ova ~аучна ·група "сасвим сигурно прокламовала да је Милан
ковићева теорија искушав-а" (како од речи до речи остоји у :oScienca News, 
Vol. 10, 1977). 

Завршавајући, да додам . још (недовољно запажену) занимљивост о бу
дућем положају северног пола. Наиме М. једначина кретаља да се је пол 
Ripe'miO (IDO 11фИВ01ј на Ол. 9) iplaНИije Qрже !Него IOOIД. а ~ acm.tn'1'0'l1CI Oil'a
дa. Olmapнo се IПОЛ liiiCIJoDШТOI'lИ •(1оа ~ И дУ'I'QIПерИО,;џtЧН~ИМ 0'1'\КIЈIОНИ
ма) приближава секуларно стабилном полQжају, ·У чијој близини QСТаје стал
но. ПодвЈl!а/ЧИМ \Ца је iЦРИбЛ!ИЖавсшье nола СекЈУIЛ8!РНО (тј. · ОСТВIЛИ !СУ ван разма
траља периодични отклони од главне Јl'ИНИје кретаља) и да је асимптотско 
(тј. КQНаЧНИ положај не Може никада бити ;цостиrнут, боље рећи: био би до
стигнут поосле бесконачна времена). Дакле будУћи положај северног пола не-
ће много одступати од ~еговог садашњег положаја. · 

То практичнQ значи да ће ледено доба остати везано за исте пределе 
Земље, ·aiJIIИ с дУ11'ИМ ИНТерваiЛIИМЈа '1'0I1JIIИje IК.mиме. Траdање темперм-ур.них 
еи.'С'r.реМа 'l'СШЛIИХ И ХЈЩZЏIИХ 1!ЮРИ0.Ц'а ће И ~)1\Цуће ЗВIВИСИ'l\И 'ОД СеiОуЈI.Э.рн!ИХ про
мена елемената путаље Земље. 

IIРИМЕДВА: rорњи текст је комбинација два предаваЊ>Э.. Прво је било 
за IВРе'Ме SUS 2 (Sanmarinaj · Universitataj Semajnoj 2) Међ~е .Аiкадем.ије 
наука {на: нешто вишем научном нивоу, почетком јануара 1986). Друго је било 
у ·оквиру м~ KOНiфeiCIIIOI' УiНИВЩХ3оИ'l'ЕI'l'а IRa 71 . . УIНИВерза~Ј~НОМ Еопе
ранто-конгресу у Пе"К>ингу (на популарнонаучном нивоу, крајем јула 1986). 
OpиmmaJIIНIИ ~осе уюк;оро !rЮј"авЈЬIУ'је у . »Geologio Internacia«, Vol. 7, . а превод 
је извршио сам аутор. 

(Збоi nростора 'ke па.води.w.о литературу 'ICojy · је ' исти аутор објавио у ,,Васиопи" 
1979/4 - Реда'/Сција) 
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LA SOLUТION PAS А PAS DE L'ENIGМE SUR L'EPOQUE GLACIALE 
DE LA ТERRE 

Sans success les essais premiers de donner une theorie astronomique pour 
les causes de l'epoque glaciale. м Milankovic, professeur de mathematique appli-:
quee а l'Universite de Belgrade а repris le proЬleme et donnes les calculs sur 
les phenomenes thermiques produits par la radiation solaire et par la propaga
tion de la chaleur, en considerant aussi les changes seculaires des elements d'or
Ьite de la Terre. Deja Ies resulats preliminaires etaient acceptes en . fav~ur. En. 
poursuivant les recherches, Milankovic а resolu beaucoup des proЬlemes lies au 
proЬleme ca.I)ital et il а donnee ·une theo.rtie cornplete sur l'epoque gLaciale. Les 
calculs beaucoup plus larges et beucoup des sediments geologiques prises de la 
pvo~ondeur des oceans ont parfaitemen·t conficme la theorie de Milankoviic. 

UDC 551.57в . 
OBLACI 1 NJIHOVI OSNOVNI OBLICI 

Ljiljana Dzingala§eviC 
RepuЬlicki hidrometeoroloski zavod SRS, Beograd 

OЬlaci predstavljaju skup vodenih kapljica i ledenih kritala u slobodnoj 
atmosfer:i. NlaStaju IPl'li зnaZ:nom okiret-anju ~ · masa. u v.is. Vamuh kojd n~je 
zasicen vodenom ·pa:rom IPГi struj18111ju u v.is hLadi se, na SV131k:ih 100 m m pt'1bЪiz
no 1 °С, dQk ne dosЬi..gne taCku rose. Prti daljem penjanju va.IOuh nastavlja da. 
se h1/8di d ,past;a:je prezasieen vodenom parom. Mnage ~се koje se nala.ze u 
vazduћu Gp.mSina, ga!I', dltd) dolprlinase procE!L9U · kondenzaiCije - na 111jima se ta
Loi.:i voden.a. рата u vidu '\ЮdеnЊ lщp'ljlica. 

Pri k:ondenzaciji vodene pare oolohada se oopl.ota koja uzlaznim vazduЗnim 
struiama daje II10V'U energiju za 1!1jdhovo dallje ipelnjanje. Ova Щplota I\.\Sd)Orava 
hla\1enje vazduha te opadanje njegove temperature na svakih 100 m dznosi oko 
0.6 •с. Dalje ~је Vla7Jduha dovodi do kondenzaclje vodene ip3Jre u 111jemu i 
эtv,aranja d мzvdjэnja dЬtakia. · 

Latinski nazivi obLa.ka ;irnaju sledeca ma<!enja : cumulus (gombla) za oblake 
veгtiJk,a;lnog ll"ЭЭZv.iea\ stmtus (sloj) za вlojev.i·te oЬlake. c.iirnJв (cupeoo:k) za perjaste 
obtake li ndmiЬus (kli&a) za kd!ne oЬlake; ;i 1rarzJlicite kombln.acije. Urpatreljavaju se 
i -druge s:LШenice, npr. 181~, gde prefiks а'И.о О'lЈП,!Ц!аvа . sтednje dblake. 

\~ 

' 

. ј 
! 
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KLASJ:FIКACIJA ОВL.А!КА PREMA ViiSINJ: 1 OSNOVNI.М OВLICIMA 

1. Visolq oЬiaci se, u .pala:m.im ~. na1aze na Vlisind od 3 do 8 limn, u 
umeren:im od 5 do 13 km, u 1:II'opSkJim od 6 do 18 lkm. 

1. CIRRUS (Ci). Cirrus-i se јо8 nazLvaju ј perjastim obJacima, jer Ј.iёе na 
sneino-ЬeLo perje. Imaj<u 1~ o'ЬliJke: javljajiU se lkao pojasevli. tailasзsta vlakna, 
crte, mrezi, pcW;ijend 1Pf181111eooVd Ш Иее na razЬaJn.JAene konjske grdve, titd. Ovi 
oЬiaci ne da.ju sapstvenu senklu. Sastoje se od aedeni.h kuliэtaaa. U svak.o doba 
d.ana. lk:ada эu doV10ljno v:isoko :na hOitirzюlnltJu, С!ШтuБ-ti su 'Ьel:j;i nego Ьilo lkoja dru
gi pbLaJk 'koj!il se nalaflli u listom ;predeЪu. Кооа Sunce zade za horimnt, bOijei 
ai'IТUS-9 prela:zi od zute 1\.1 ruZ:i~, zaotim u c.rvenu i •najiZad u sivu. Pr:i tizlasku 
su.nca ovaj red 1Ьоја је oiЬratзn. U ci'l'rus-ima mme da se j·avi halo; medutim, 
usled njthove male Sii.rlilne: ik:v\Ш.rni had.o se ne javlja goЬovo nlilkad u dЬliku pot
purюg ,prstena. 

2. CIRROCUMULUS (Се). V.isok.i aMaci mogu da se jave и Vlidu .ma.ЪiJh .be-
1ih pahuljica, Ьоrа ј 1optic.a bez senki, koje podsecaju na krlju8td эreЬmih 1-:i.ba. 
Zato se nazivaju .i perjasto-gomHaвtim oЬlacima. Elementi ova.k·vih oblika mogu 
bltd rasporedeni vise Ш ma.nje ureden.o, u Vlidu nizova Ш s1oja; nj!hova prividna 
A.irjna је manja od jeclnag stelpena (MrliiliiЭI od jedoog stepena odgovJa:m Sli.rin~ ma
log pr&ta pr1i ~ ro.ci). Cesto se QPa.Zaju ?.оајес1111о sa cdmJ.S-ima а cirras
tratus-im·a. Soao"adend su, ~РСГеtеШо. od ledenili ·k.r.ista.la. Ciтrocumwlus-i su uvek 
dO'VIOljno .providnii da se moZe Vlideti 1polalJaj Suinca liJ.i M.eseca. НаЈI.о, venac Ш 
ir:izacija se. ponekad, zapa.Za.ju u ov:im oЬ1aoilma. 

Sl. 1. Cirrиs-i и oЬliku kиkica i vlakana (postepeno оsvазази ?tebo). 
St. 2. Tipican primer cirrocumиtиs-a, koji se javl;a и oЬliku neprekidnog sto;a. 

З . CIRROS'I1RAТUIS (Cs). Ovd ab1aoi. se javJjajiU u vadu Ьelitaste IPOIUJpro
zraooe koprene u !lrojoj mogu da se щраzе f!lne ibmtzde. Zavu se j.as i ;perjasto
-slojaвtim oblacima. Cesto se de8ava da <prelcrivaju Citavlo !ПеЬо. Grandc.a sloja 
C'i:Imastrattus-18 moZe Ьiti praV10llilndjвka i a§tra, l8l1i сеМе је 111epl'avd·linia dlld iPГ(JIII.itane. 
c.i!гros-ima. De!Ьljma sloja OVIih oЬlaka kre6e se od sto metara оо kilometra, ·a'li 
ne dlaju senlku. Sastoje se od Sitnah 'ledenili krlisWa. Sve sto је ll"eeeno za Ьоје 
· koje cittus ПЮ!lе da doЬije, u velikoj me.ri, vaZ:i za ciJ."'''Iбtrattls-e. U tankim 
cirrostratus-dma se cesto za,p<iZa]u. pojave haloa; katkada је veo cilтastratus-a 
toliko tanalk, da је ћа!lо jedini znak njeeovag p.rlisustva. 

LI. Srednji oЬlaci se javlj'Э.ju u poJamdm Sirmarna od 2 do 4 km. u umere
nim od 2 do 7 km, u tr10pэk;jm. od 2 do 8 km. 

4. ALТOOUМIULUS (Ас) . То su Ьeli i:ld sivlk.asti aЬlaci koj4 se na noou 
mogu videti kao 111izovi Ш slojevi razli6ite prozracnos11i. lzgгadeni su od ploca, 

г 
! 
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okroglas:tih gоmИв i'hi poomicaJkв. Ovi elemen:tn оЬ.ьа.kа оаЫОоо se j.asno ocrtava
ju, aoJd IP011eked li7Jg1edatju k.ao da s-e pтe1ivaju jedan u ciJrugi; imaju privimu Si
гinu izmedu jednog i pet stepeni (Siirina od pet tStepeni је pribliino ,ista ikoo S.i
ri'l!Ja :t:r.i •prsЬa. prti !Щpru.Zeooj ruoi.). Altocurnulus-:i se oЬi.eno sastoje od Щljioa 
vode, koje su pr.i niskdm tempeгa:tuxama prehladene. U ovim oЬlacima se cesto 
javlj.aju venac il!i. iriczaci]a.. Кrstaa.i iko.id padaju dz .alltocumwus-a mogu da ~oza.zo
\'11 pojavu haloa u oЬlilk·u parhelij-a (lэ.Zna sunca) Ш sve·tl()6ni<h stubova. 

Sl. 3. Sloj ciтrostтatиs-a, tija је gтanica nepтavilnog oЬlika. 

Sl. 4. Altocиmиlиs и skoтo neprekidnom slojи. Ктоz mnogobтojne тazmake (А, В) 
izmedи elemenata jasno se vtdi tisto nebo. 

5. ALTOSTRATUS (As) . Altrostatus-.i cine sivkasti Ш plavicasti, svetao 
oЬlacni sloj vlaknaste Ш hornogene strukture, kojd deН.miCn.o ild potpuno po
kriva nеЬо. SW1ce i MESec se k·roz ove oЬlake naaЉro k·oo kroz mleimo sta.klo. 
Sloj an~-a тоZе 1mart1i deiЬljmu od nekoШro klil.orn.eta!m. i ogromno hori
zontalno prostimnje - na hliljade kv.adra.otndh kilometara. Sastoje se liz эmеве 
prehLadendh k!liPlj.ica d kristJaola. Ponek:ad эе, zim~. doeac!.a da padavine :iz ovih 
oЬlaka stignu do tla. NејсеЭСе se ~1n.lls-d ne ja'V·ljajou sami. U a!ltrostratus-u 
se •ne javlja h61o. 

А 

Sl. 5. Proznatan sto; altostтatus-a kтoz koji se то!е oceniti polo!aj Sиnca (А). 
Tamni obtaci, и pтednjem planи, osvetl;eni sa zadnje stтane, ртiра.dаји тоdи 

cumиtиs-a. 

Sl. 6. Nebo pokтiveno slojem stтatocumиlиs-a. 
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III. Niski оЫааi se u ЭVIim Si'l"Шama. 100-laze na vdsiљama od О do 2 km. 

6. STRATOCUMULUS (Sc) . Ovi oblaci se javljaju u vidu si!VIih Ш belih slo
jeVia d:l:i niwva. Skol'IO uvek: ima delova obl:adta ilrojd su .wtamnjeni. ЭЬr>atocumu
lus-J. su dz~гadeni iJz ~~ь okroglih i:ld talas.astiih ~emerьalta slliOndm onima 
kod .a.ltocumulous-a. ~to su na matnjoj v.isini ovd. eleme.Мi dzgledaju veei - ,pri
vi<Jn,a s.i.ttilna .im је ve6a. od pet trtepen.i. VE!l"tikalna razvlij~t ovih oblaka se 
k.rece od 500 do 1000 m; S1п'laltoeum'Uilus-ti se SIЗIStoje od lщpljdoa, za koje se nekad 
yezuju kгupne kapi kise Ш unca ·leda. Katkad ovti oЬlaci da}u slabe padavL1.1e. 
A:ko strart:ocwnu11us-ti nisu gusti, пюZе se u njima, pone\CiЗd, v.ideti venac d1i 1-r:i
zacdja. 

7. STRA'IUS (ISt). Javlje se u v.idu homogenog, .maglitastog, si'Vog sloj.a 
C.ij.a је Ьaiza dovoOI.jno 'lllisika da sa!k:rije vmove 1ЬreZulja:k.a il!i V'iso1dh gradev!ina, 
а pon~kiad . u vЮu isk:idallli.ih nizova ili opramenova. Ponekad је stra1tus ·to1ifko ta
nak da se lkroz nj~ konture SUinca Ш Meseca jasno ocrtavaju, ald, najteAce. 
ovoaJ dЬlek је dovoljno neprozilran da ioh poЬpuno эаkтiје. Vertiikalna rм:vijenosot 
stratus-e se kreCe od nekoldko desetina do nekoLilko вtotina metaтa. Kada је gust 
Ш dеЬео. straФus daje s1aiЬe -padavime u ob!Зku s.iltlne kiSe. ~~~h ig}Lca ili snez
nih zrnaca. 'U stmtus-u, kiada је vl"lo taa'lla:k. тоZе . da se . JЗV'i v~ ~о Sunca 
Ш Meseca, а na vrlo niskim temperaturama, pod lZUZetmm uslovtma 1 halo. 

8. NIMВOSТRATUIS (Ns). Ovaj sdvli oblal:ni pokriv~. l!eeto tmurnog iz
gleda naj~ee prekri'VIa titav neЬeвlci svod. DeЬljlin.a i gUfJitinla tog polkriva<!a је, 
u S'V'i.m njel'tovlim delovima. dovoOI.jiПIO ve1ilka (deЬljdna је oaЬil!no nekoЊko ki-lome
tara) da potpuno 7Jaklioni suncev disk. PlovтS.ina tla kloiu ndmЬostroatus-tЬ pokrivaju 
mO.Ze ilffiЗflfi nekohiiko hiij.ada k~ lkйlometarra. NimЬostmtfus se sa&toji od 
kaoljica vode (lkaltJkad preMadenJi•h) u sme&i sa pahu[jdoama. Baoza оЬ!аОО~ sloO:ia. 
oblooo је vrlo 1'1З15'Plillшta ZiOOg neprekidnog padanja kdSe, snega diLi led.enLh 
zrn.aca. 

SI. 7. Stratиs и iskidanim kтpama. Obod Sиnca је jasno vtdljiv (А). · 

SI. 8. Tamnosiv obtatni sloj niJnbostratus-a, koji је nejasan иsled kile koja. 
nepтtkidno pada iz njega. 

IV. Oblaai vert>i•kalnol ruvl~a imaju Ьazu na VIIt!llnil manjoj od 2 !km, а v.rh 
oomze viэiml а оо tб km. 

9. CU-MULUS (Cu). U Юplim Ietmj.im dandma Се9Ьо se na nebu oЬrazuJU 
sne2mo-bele gomble oЬlaka. Ovi oЬlaci nastaju na vrhovima uzla~Znih vazdu.Sni:h 
struj:a d n~З~Ziiva}u se pnblaвtim oblacima. Ako ве kol1idenzacija vodene .pare VI'Si 
na jednom m :vou, osnova gomillasЬi:h dЬlaika је '!"avna. Gotovo uvek:. oвnova cu-

l 
1 • 
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mulus-a se javlja :i$pOd 2 lkm. Gamji delOV!i. ovih oЬloaka s·u n.epraV!blni, I.isnati 
Ш Ы.аgо 7..aokrufeni ; cesto i.шaju .iJzgled kaorfliola. Gomilasti оЫасi se u toku da
na mogu razviti do zn,atn:ih visiпa, 6a:k i do 5 k·m, oa.li iz nji·h :nti:kada ne pada 
kiS.a niti naвta.]u nepogode, te se zato na2'Jifvaju i oЬ1acima 

А 

Sl. 9. Cumиlиs sa jakim vertikalnim prostiran;em. Jako osencene baze oЪlaka se 
nalaze Ъlizи АА linije. 

10. CUMUiLONIМВUS (ОЬ) . U pqpodnevn:im ca50Vlima, kada va.rou.5ne ш
lazne struje doЬi.jiU vel.i!ku Ьrz;ilnn.J, oЬlac!i verrtnkalnog raozV'iea rnogu d.ocmici visJ.nu 
i do 15 krn. Ваm. .ablalka oblJCno је vrlo 'Пll'atna. CumulonJimbus-i su sastavljeni 
od prehladendh k!aфljli.oa vode !i, naJIIOёito u gomjem delu. od ledeniћ lkrlistala i 
sneznih pahuljica. Gomjd delovi oЬla:k3 cesto imaju obld:k nakovnja ili S.i.roke 
perja.nice Ьеlе Ьоје. Ov1 obLaci se nazivaj·u i nepog<Jidsk:i aЬlacd јег daju ·padavliine 
koje Jmaju pl}1.119kovtilt kail"aikter ~kiSa iilii sneg) ва pojav.ama oluje, grada. munja i 
grmljavi!Jie. K-ada u varz.dUJh,u nasta.nu sHaiZJI1a v·arousna &t.rujanja, cestice vode 
l)OC imju da dspall"aV>aju. OЬlak se postepeno rasplJinjuje, dok .potpuno ne .Ш~ezne. 

А А · 

в в 

Sl. 10. Cиmu.lonimbиs, ciji ;е . gorn;i deo и oЪlikи nakovnja (А), okruzen masom 
oЪlaka ku.mиlusnog oЪlika (В). 

Najveei deo od deset •pomen·utih :rodova oЬlaka debl se na V'l'l9te i ;podvrste. 
Podela na vrste se vrAi ·prema obliku d unutraSnjoj strullctu11'1i oЬlaJk.a, Podvгste 

se odnose na 11aZI.i.(!dte II"asporede elemenalta oblaka d prozraOno!>t iitavog obla.C
nog sloja. OЬlak. ko]ll. pripa.da odredeoom rodu, l'IIOZe ~оа wde $811110 jedne v:mte, 
ali, moze da i•ma kara.kteristike vdse podvrsta. 
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ОРТIСКЕ POJAVE NA OBLACIМA 1 MAGLI 

Liiljana Dzingalafevic 
Repu:bliitlkd hliк:JJrorneteoroloS:ki zavod SRS, Beogгad 

Sve1!1osn.i zr.aci sa SUII1oa, Meseca .i zvezda prola2e6i iiOroz zemljdnu a1mo
steru, na svom.e ;put.u sus:reC\1 se эа slojevlima vaoouha :razldёi:ti'h gustWna, mo
lekulima .~а. lkir.istaJ.ima ·leda, oblaCnJim i kliSnlim ikapljli.oarrla, vodeoom parom 
i 'lnJ1Щim drugim .siltnim CestiJoa:ma. u vaeduhu. Ove Cestioo kao .prepreke zau
sta.vljaju deo · zmkova, preLamaju :i:h i menjaju dm рмvас. Sve ovo dorvoda d~ 
stvaranja rмliёit.ilh opt.Юkih poj.alvla u Zemljdinoj atmoвfeni. OVde ~ :bl1ti rea 
sarno о optiO!cim pojavama koje se ·010~ V1ideti na obla.oima li maeli. 

HALO 

На11о ("'hailos« na ~ W·aCi 
k:rug za vcli.dЬu) ј~ opl;ti naziv za 
~u qptickdlh pojJa.va. oblilka prste
na lUka, stn.fua ili sve.tl<JSnih Zaii"ista 
(sl: 1.). prouzrdkovandh ref:mkcd:jom i 
ref.lek&·jom эvetlos.ti na ledenlim k1'1i-
5ta1Jd.ma koj.i leЬde u altmosfer1i. Le
deni lkrisiJa.ld dmajц <Sim. u эlueayu 

haloa neoblcnog radijusa, oЬlik sesto
ug,oontllh .prd1Z1111i, pxi:kazalniih na s•l . 8е, 

f. Pojave :tiipa 'hоаЪо su sledeee : 

1) Balo od 2zt (~ preШk od 
22° odgovara d'I.Шnd li2Jmedu w.hapai].
ca .i maLag prsta, ikaoda su p:rэti maik
s.imaJJnю r~uti, prd ЩproZelnoj 

~·uci) se eesto javilja u vidu svetlog 
pr.sten.a ~ oko SWlca iblli Ме

эеса. Sa ~је вtrame prэten је 

najsvetЩi, ima relativno ostru grani
cu !i crvene је IЬоје. Plrema s,polja5-
нjoj strani Ьоје idu ovim redom: cr
vena. tuta, zelena i p'Lava. NеЬо li:z
me&l prstena i Sunreve di.fralkcione 
loorone је tamno. SpoljoaSnja dvtica. pr
stena IJ'IIije oStra VeC se llleprtimetno 
sliv.a sa ЬE'Litasto ooojendm neЬom. .u 
nek.im retklian s1.uOa.jevtioma \Jk.rlaSen.a 
је ljublcastom prugom. Halo od 22° 
JtaStaje :гef.rakcijom svetlos:ti na st!S
t~ leden,iiffi pг.iamama, 4Ul!O sto 
је pl"i:k.azano na sl. 2а. 

2) Balo od 46', tzv. ve!Иiki •prsten, 
ima listn ll.'laSpcxred Ьоја ald se rede 
javlj<L, Siri је 1i ma111je sve'Ьao od .pret
hodnog. OЬicno se vidi jedan ili vise 
lulrova, а ne сео iPJ:'SI',en. RaJlo od 46° 
1ъastaje, talkode, pre!llamaojem svetlos
ti 71la SeвЬouigaonlilm ledenim prnrzm.a
ma. R'3lZldka је u ooijent..acdjd ledenih 
knstaloa, sl. 2Ь. 

Sl. 1. - Raspored nekih pojava haloa 
na nebeskoj polusferi. 1-halo od 22'; 
2-parhelije ili lazna sиnca haloa od 
22'; 3-horizontalni tangentni lиci ha
loa od 22' (delovi opisanog haloa); 4-
-kosi lиci Lovica; 5-gorn;i lиk Parija; 
6-halo od 46'; 7-lazna sиnca haloa 
od 46' 8, 9-donji i gorn;i tangentni 
lиci haloa od 46°; 10- pa1·helijski kru.g ; 

s-Sиnce. 

1 ., 
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ugao 
refrd<cije 

-90° 

ы 

minimalni 
ugao 

devijacije 
( 46° 

/ 

4-
posmatraё. _..." 

Sl. 2. - Refrakcija svetlosti na helt· 
sagonaZnim Zedenim kristaZima pri 
сети nastaje а) halo od 22'; Ь) haZo 

od 46'. 

З) Laino sunce iU p81'heUj је o§
tro <emШeena svetLa pega na neЬes
lrom ISvodu koja nJaJПl daje Ultisak po
stojanja ј~ jednog illi Vlik SU~naca. 

Najce86e se vide dva aama. sunca 
koja odgovoamju hailou od 22•. Nata
ze se na parheliskom krugu, ne!!to iz
VIaln •Ьааоа. RJastojan:je iozmedu LaZnog 
sunca d lltj~ haloa 'I'IaSte .kada 
Vlisina Sunoa мste. Каdа је Sunce na 
hor.l.oontu JaZma SI.I!I1.Ca se IПiallarr.e u 
pгeseku IP811heldskog ~ sa hlaloorn 
od '22°. Ponekoo se ova swюa vdde i 
Ьеz haloa. La!Z:na sunca haloa od 22• 
su sjajna i оЬојеnа ziw.im Ьојаmа: 
strana dk:ren'l.llt& Sull1cu је orvena. а 
za njom slelde druge Ьоје Sjpel'kitra. 
La.Zno SI\.I!I1.0e se oblcno za'V'I'Sav.a hori
oontal·nlim Т'еРОПl. okrerшtLm suprotno 
od SU!lloa. Dufuta repa opada od 
21°З7'. .kJaida је iSulnoo na hor!i0ontu. 
do :rmle, kada је visina Sunca 00°45'. 
Na :toj vUsin.f lзZna 8Uilloa 111€Stiaju. 

Na paa:th~om Iaugu se jaJVIjaj,u 
i dva slaЬa, neo'Ьojena ~а stmca 
rualoa od ~·. 1 ova 3aZn.a. SUIDCa se 
nalaze li:zv.an •hal.oa kada SUnce nije 
n.a hooiZOII'IIЬu. Pojava pшiteldja se oЬ
ja8nja!Va refгakcijom svetlarti n.a pr.iz
matiooian ledenlilln kristaildiiТIIa mje эu 
refir:akiЬujluce i'Vice normaLne na hord
zont IРОSМЭ!Ьгаса. 

RegistrOV\aJOO. su 1аЬьа ЭU1Юа. na 
оо, 120 i 180° od Sunca. takode na 

----
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оЬ/аk od heksagona/nih 
/edenih stuЬita 

~ -sunceva ·:svetlost 

ug.ao . 
refrakcije 
Б о· 

/ 

/ 

а) 

minimatni 
ugao 

devijacije 
22° 

parheldSirom k.ruigu. Nastanak IaМih 
suna.ca na 120" wdoVIljen је ~refleksi
~om, а ne refrakci!iom svetlosti ра su 
zа!Ьо neoЬojena. Lamo sun.ce na 180° 
se n.arziiV1a. .t 13!1111isunce tili ootheJJi:j . Jav
l j .a se kao sje(jna. beliic.asta. pega u tat
ki ;suprollnQj Suncu. na 919Ьој v.islln.i .iJZ
n.ad hordrlJanlta na llrojoj se nataan i 
Surwe. Na тasЬojanj-u 30-400 od anti
вu.tюa mogu da. se j.ave la7Jn-a an!lllsшt
ca - ·pal'IЗinthellije. 

Dcmje oblШlo &UillOO Ш s1lka sunca 
је ројзма ikoja se m<J!Ze vddeti iz slo
Ьodne a1JrJial:fere ЗJid sa pLa.ndna, аВоо se 
~ il1lal1alzi i2m.aJd dЬliaВm od 
leden.ioh kirdsЬaaa.. То је Ьеlа: svetla 
mrlja na sun<!evoj vertikali, sli<!na sli
ai Sunca na })1'10Strianoj fl)IOVI"Мnli mir
ne vode. Nalazi se toliko ispod hori-
2IOПil:a koldko је Stm.ce З:mad horlizon.
tз. Forrna donjeg kШoog sunc-a је e
liptifua. sa vеООт ooom u vertikoalnoj 
l"aVnd. 

Aln-a!l~ hШ.nom suncu, an<timln
cu i W2mom .antislmcu IOOSf:aju : la!ni 
111Евес illi ipaJrlaSelena, en.timesec iLi 
эntiselen-a. i ~ an!f:Jmeвec Ш pa
r.antiselena. 

lstor.ij.a Sll:.airog d s.rednjeg vekta pu
na је prd.Ca о pojaJVama dva.. tri. Cak 
i Cetl:гoi S'I.IIIIOO. kiaO i ро diV.a li ti1i me
seca li drugi:h QP!Ji&.ih pojava koje su 
I.IIZimaale za pred2JI1ake vellilk:lh doga
daja. 

1 
1 

1 

1 
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ТаЩ> _na pt1ianer, 6З6. godine od 
paэtalnka R:ima, u /Р10СеЬ1ш ·rata ва Ju
guщ;om i mallo pre no L%o 6е navali:ti 
ClmЬti ~ Tev'toni, v.idela su se .u Ri
mu t11i. sunca. 

U aool;ima pi5e da su 1118. god:ir
ne, za vreme vladavine engleskog 
im1allja Hem'lik-a П, na neЬu ЬИ.а. dva 
puna meseca. lste eocline · iи'.alj је 
poЬedi.o ~ ооа RоЬеrЬа i pakorio 
NormaJndJijl\1. 

U starom nEkom nЗ4'IOCIIrщm epu 
- ... pesme о VIOjeV'a!Dju Lgarovu« -
nEfP07JIIIIIIti IPisac &IOVOI'U о nebeek.im 
~ 'l.lOOi Lgorove Ьiltke sa 
P.olovaima L135. eocJ.i,ne: ,.DrugQga da
na VТ!Io mno lk!l'lwl.va 1JCAt1a nэgJGve6ta
, ' t sVIiiЬanje.. C1'IDi obl:adi s mora hoee 
da prek:r!iЗu <!ellill'li вunca. а u d>laci
ma dt1hte plave nmnje . .... 

»Btlo је mm6no ~а dana. Dva 
вu se sunoa ~. оЬа CIГVena 
stuba uga&i:la . . . Na reoi Кl!lijlaШu tama 
је zaklOПilla. svetolst... Тi stroaSillli . ma
ci, totюze, su naeovsta.IVa:l.i pat'laz 1-
gorove vo(jjslre. I nju su, za:is1a. Po
lovOi :razЬIИi. 

Pr'iil<J!Zena 611. З polmrz.uje pojav•u 
tri sunca 1492. pjne. · 

Donje JJamo sunce vdde1i su i na
crtali fd?Jiёall'li Band i ВilksiJo 27. jul-a 
1850. godine, i to Ш Ьa:lona. Sllika s\Jill
aa bi'la је svet1a skoro 1too d samo 
Sunce. 

4) Parhelskll k.rug se zove .i lџ:ug 
laZ'Ilih ~аса. То је hordrwntailll1d Ьe
l.i j1]d slaЬo оЬојеn klrug lroj:i se na-
1azi n-a i&taj ~ој v1isiln:i kao i 
&Uillce. Svel!lama zall'li§Ьa, tj. lama 
sunca, mogu da se pojave · na odre
dendm tai!mma parheliis1rog · k!ruga. 
Njegov .nas1lainlak је uslovl1en odЬd.
ianjem svetla9Ьi od Ьo<!nilh sln'ana 
h~nalndh k:1'istailia, posta'V'ljenili 
tako da su lim glavne а9е venti.ka!lne. 
Odgovaxaju6a IJ)Oja!VIa prt meвeёilni na
ziV>a. se ipa.ТiaБe}enSkJI. lmug. 

5) Lukovl Lovlca su OOblaJi naz.iv 
nn ruskom astronamu l.юvii:cu (1722-
1774). On1 'POVetlJUj.u halo iold 22о sa 
njegovdm la2nim su.n.cima. '!1alngenci
ia1111i эu n.a halo u tta&ama koje se 
nal.a.ze ne.§to lispod 1a2JniJh sun-aca i 
" "'7.nзtno su IJroniVeksnd !РГеmа Suncu. 
Da Ьi se oni j-as.no Viideli viisina Sun
''" -ne sme fda ЬU:le manja od 251t i 
veca od 60°45'. Lukov:i Lovoica ne mo
~~iu d-a nest.alriu m.jedno sa ia~n.im 
~·•ncima: to zav.is.t od mehanizma nj-i
hovog formiranja. 

Sl.. 3. Pojava tri sunca iz 1492. god. 
(crtei). 

О) 

Sl. 4. · Tangentni Zuci haloa od 22'. 
S-Sunce, L-polozaj Zaznog sunca. а) 
Visina Sunca ;е 10'; Ь) visina Sunca 

је so• (opisani . halo). 
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Sl. 5. Tangentni luci haloa od 461 

ртi visini Sunca od 50°. 

--~ 
L 

-t-
L --+----

5 

Sl. 6. Lukovi Ратiја ртi visini Sunca 
od 301. S-Sunce, L-polozaj laznog 
sunca haloa od гг•, G-goтnji, D-donji 

Paтijev luk. 

6) Т.angentnl luci su oЬojerlli svet
le6i luci raz1d(!lte ciuZJine, kojd dodi..ru
ju halo od. 22о liJ1i 46° sa gocnje· i d{)
nje str~. Ponek.ad &и Фoliko kтatld 

da v.iSe tИсе tna sveblosno 1Ja.:ri8te. Ce
see se Vlide gomji taJngentnli luci. 

Tangentni luci haloa od 22° prika
Z8!l1d su na sl. 4 а, Ь. Kada Sunce 
dos·tigne visinu . od 50° gornji i donji 

tangentlщi :Luk se sразазu. а ova po
java ~~е narliv.a opisan:i hайо; oblik mu 
је elJiptitOaal. Qpisani halo eesto praJti 
PQjavu lhadoa od. 2:2°. Kada је SШlce 
na vJ.soini 43Q15' ~ama su·nca. haloa od 
22° se naileze noa opisanom hallou. Na 
ve6oj VliS'inii, 1-Шпа Sll.llllca su .izv.an o
vog Ьа.Ј.оа., а noa manjoj - izmedu 
haloa od 22° i <n)isamog halioa. 

Tangentni luci haloa od 461 pr:ika
Zi3711i su na sl. 1 i sl. 5. PO'Ziicija gor
njeg tangentnog luka је cesto maski
rana c1т!kumzenitalii1;Ьm wkom. Кalda 
је Sunce na visini od 30°, skoro је 
nenюgl.IICe raz11ikovЗJtti ~ћ. 

7) Lukovi Parija prilkazarn su na 
sl. 6. Stгane okrerwJte Suncu su о
Ьојеnе crveno. N.asta}u тefr!akc:ijom 

· na heksagonaJlin.im ledenlim pri.zmama 
- &ti.IIЬdtCJima Cdje su ·dtrl.e ase hori
zontalne. КriStali su or.ijentisan:i ·talko 
da su ЬоСnе s1n'lalllii.ce hori.zontaJ!Ile. 

8) Cirkumzenitalni luk је parale
lan hor:i'OOI1Itu i оЬојеn joarklim Ьој а
ma; crtVetna је okrenitrta ikэ. Suncu. а 
za njom вlede druge Ьоје spe!ktoo. 
MOIZe da se javi samo onda k.ada је 
Sunce lnl3. V1i&iJnJi mandoj od 3·2°12'. 
KQda је Sunoe na horti.oontu cШ\rom
zenita'lni 1liuk se nэ.lam nэ. dko 12° iz
nad ha1oa od ~0• Sa parastoorn vtisine 
Soooa 1JUk se sve ~ pribltiZa.vз ha
:ou. U for.m:imnju Clilrk'\Ш110enittalnog 
luka u/!es'tvruju i:ste grцpe kr.istala kэ.о 
i llrod loafulh S\.1!11aCa ha:loa od 22°. Za
to se ovaj 1llik таZе vtideti u isto 
werne kada i loa.Zna sooca i u .istom 
ti.pu oЬlaka. 

9) Cirkumhorizontalni. luk је, ;ta
kQde. pa!ГЭ.leLaal hooi'ZOI'lltu, адi se jav
liэ. na manj<Xi v:isi.l!1d i uvek Lэtюd 
Sunoa. Ovoaj luk ее lbli\Ji oЬoje'l'l talko 
r'!~ ie niegova ~'IJ:ita st:r.ana. okrenu
t.a Suncu. orvena. Ci!l11rom-hornoontta.In"i 
11 1k ее se pojaМiti na horti2JC:m.ofJtt .koo 'l 
ie St.J.nce .n::t Vlisi!"'i !'i7°4fl'. Doвti6i се 
:...qiveбu v:iв:inu k>ad'fl ie SUIJlce u zeni
+ч i :t.'llд·a ее Ьlit!J\ 32°12' iomtad horizon
t.a. Nel!'taie trefrnkcti. inm svef:10'1fj na 
•..н.rm 1мf'l111i.m .~isiЬallima 'kao d clr
lrr~m.zenlitt.alci ·1uk: m.zJ.iika је u upad

·rюm uglu эt.юl!eviћ zraika. 

10) Rvetlosni stubovi su ЬеЧ Ш 
1;1аЈЬо oЬojend svetlasnti tfJr'al>l<)v.j i~nad 
i 1J!m101d sUIIll!eva'! dlis1<:a . Pr....t~7.•t ~е 
veгtiik.alno nQ v.is!.," rtrl 1 !'\0• ].Vf(}giJ da 
se Vlide ik.ada se S\Jince i1i re<'fe. м~
sес nalэ.zi Ыizu hol'izonta - n ·a visi-
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Sl. 7. Izgled svetlosnog stuba iz 1816. 
god. 

m maJJJ.joj od 10°. Ov.a ip()java 1е re
zultat refleksije svetlostti od vrha i 
OЭIIOVe plol!astlih 1edenilh kristala, & 
је .эu gla'V'Ile ose Ol'!ijentiSane vet1ti
kiad.no. 

Ovak-av ognjend. stub v:iden је u 
F'INmcuskoj 12. jll.l]a 1877. godilne; vi- . 
deo se tr:d OOЬvirtli sat.a posle sunl!e
vog zaJaS!m 

МоZе se desilti d·a 2Ј'Ьоg '11!Щp0reda 
ledetrn'h ~4са u obla.lщ svetlosni stuЬ 
bude tol:iko lkrataik da li'i!li na rtroug
lastu povcl!.nu. Talwa se po}ava vi
de.La septem!Ьra 1816. godfune (81. 7) 
pri litzJI'ЭSku Suш.a. ~о је da su 
francuSk.i seljaci, VlideCi ov·aj ... trougli 
Napo'leonQV ~е§iт'', govorili: ,.Vixlite 
da ее se N В!POleon vm.ti.ti. kad na·m 
Sunce раkа?ЛЈ:је njegov SeSI;r,« 

11) Svetlosnl krst је . opti&a poja
va koja se оЬnшцје u preseku svet
losnog s1n1'Ьa sa pa'I"hel:iS'k&iJm kтugom, 
ako је od ;parheliSkog kroga vidlj~v 
samo deo najbl~ SuinCIU. 

U !plWiosti il'liЭ.!rod . је ovoj pojavi 
nг.hdavэ.o re]dgiomn znaeaj. Svef;lam.i 
kmt video ве · ~- apз.il]a 1847. ~е 
ртеd zalazak Stmca u P.arirzU. · Pojedi
ni lkraci krslta ·ыи su dugi o1ro 15°. 
Pojava је videna ~ u Avro 7. maja 
1877. god!Ш.e u 6 sati i 45 minuta u
veee. 
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Naj:znacajmja pojava te vr&te, za 
hr'iSCanski svet. Ыо је euvem Kon
S'tantilnov kmt. U .ratu protiv Maksi
mij,a.na Herkula, car Кonstam.tllin i ce
ia njegova vojska videli su na neЬu 
svetao klrst., znamenje pabede hll"i~ea
na. Le.tapisac је UllbeleZio da је nеЬо 
ЬНо pok.rtj.~no neklim sivim .pokro
vom d da је vreme po&l.e toga ЬИо 
kiВovito. 

12) Haloi neoЬimog radijusa su 
v.rtlo retke pojave. Ponekad se oiko 
Sџnca mofe, u isto vreme, videti 
nelroldlkO svetloвnih prstenov,a ili d~
lov·a ,pгэtenova razliaitih ra,djj.usa. For
miranje ovih haloa se m6Ze objasniti 
pre!ama.njem svetЪostd na leden:ilm kri
" '·".Lima slo.Zen.Љ oЬlitka ikoj,i su pri
sutni u atmosferi; prikazani su na sl. 
~E\-d. 

а) \1 Ь) с) 

r::: __ .; 

@ 
'-.... / 

d) е) f) 

Sl. 8. RazШ!iti oЬlici ledenih kтistala 
па kojima nastaje halo. а) -d) slo
!ene fотте kтistala; е), f) !estougao-

ne ledene pтizme-stuЫCi i plo~ce. 

Poma!fd su slede6i hlaal.oi. noobicnog 
radij,usa: 

- hialo V:an Вuzena sa radijwюm 
8°18'; 

- hatlo Renikina sa ll'IЭdijuэom 
17°24'; 

- ha'Lo Ba:mlija sa mdijusom 19n; 
- ha[o Datejla sa тadi.jusom 24°; 
- halo Sa:ilnera sa radijusom 28°: 
- halo Fej!l~ja sa trad!i:jusom 32°21'; 
- haio HeveИj'IJSa за r.adijus01111 

9оо . 

l 
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Pored ovih postoje jos: kosi luci 
kojli. ;prolaze kroz Sunce. kosi 1\юi i 
svebla!n:l s17u!Ьovi koji presecaju ant
helij, . prstenov!i oko antheЩa, tzv. 
h.a:lo Bugeм, sa тaкlijusittna 33, 35 i 
38°. Ove pojave su v:rWo lt'etke i ne
dovoljno ob}ainjene. 

VENAC 

V encem se na~iva svetlli. oreol. ko
ji se llblllla2:i nE!!POsreфlo ш diзk svet
losatog !izv'ara, sa Ьо~ spektra ko
je se menjaju od unutJraSnje - pla
ve ka $POlja§njoj - crvenoj; ak:ru
~en је 'sa jedn.illn Нi . naj~~. ~etLri 
prstena · sa istim rasporedom Ьоја. 
Vencj se joav~jaj.u kada su Sulnce i1i 
Mesec ipi'ekriVeni ltanikDm slojern OЬ
laka - lrOO!jOeS6e alltokumwusima lli 
ciТ'<Jiktшnul'IШima. u .gaoni pre/:!lnik ven
ca је, oblёno ne'koШro stepenjj, ali ne
kad dostite oi 15°. ~Ьоg maJ1og preёnd
ka teSaro је opaziti venac dko S1ШCQ 
gol!im oloom. ра se ova pojarva ~е§ее 
mooe pasmoatrati na Meseou. Vrlo ret
ko, vence је moguce primetlt.i oko 
planeta 1J.i sjajni'h zvezdз. 

Venci nas'ta}u difrakcijom svetlmti 
na vodenim lщpljli.camoa . ili ledenim 
ladsta11ima. Da Ьi do5lo do OЬrazova
nja venc.a sa j.asno .i.z1"aZendm prste
nюvima, pollreЬno је da ve'liCi:nla vo
~endh :Jщplj.ica d ledenili k'l'istaloa bu
de ;prliiblШlo ist-a. U SU/Pfl'ot.nom sl·u
~aj;u, ova opbl&:a pojava se, praktiёno 
svodi na oreol. Venci se tako<!e, jav
ljaju pli magli, oko veSta&i.h izvara 
svetlosti. 

LRIZACIJA 

Delovd venoa i'U h&oa mogu da 
oroizvedu ;pojavu koja se na~va mi
:aooija oЬlalka. То su, ustvщU~ Ьоје 
soektra koje se Vlide n-a oblaci:m:a, ёаs 
pom~e. . cas ikao gotovo paтailelne 
"'1"1~~ na . JviOaтa dЬILakla. Preovla<!u
juce ·Ьоје su crvena 'i zelena. Kada 
'ШW.acija potice od h.a:loa. nајёе§се -
ha[oa od 22°. o:n.d·a se Ьоје spektra 
mogu v:ideti rna oko 25° od Sunoa. а 
k.al!:l'a potice od venca, onda se .te51ko 
mogu uoeiti gdl.im dkam zЬog vellke 
blliine Sunca - svega nekoldko вte

pend, ОЬ1а&1е ka!pljice i ~· leda 
эu, :prli tam, vrlo ma1i i ЈЛ'i!ЬЩ1:nо iSte 
velimne: ·Lme ove rpojave !PQI;ilёe od 
grttke reCi ... irfis.- - du~. 

GLOR.IJA 

G1oriju је ,prvi Ql1isao Siparu:ikJi ka
petan Uloa 1735. godine. Ova opticka 
poj!Wa se mШ.е Vliк:leti kada se senka 
Pooma.tlt'ata ocrta'\1111 na oЬla'lw od vO
deni:h k.a,pljioa, Щ na magld, lli, ali 
v·mo retko, n·a :rosi. Glar'iju ~ini jedan 
iili v.i!e dЬojeni!h !Pl'Stenova koje p<JS
matreК! 'V'iJd:l. .dro вenlke svoje glave. 
Na plandm Веn Nevis u S:Irotskoj vd
dena је glorlija koia је dmaJa ,pet pr
stenova. RadijuS. ' !PI'&tenova ne тога 
uvek 'da Ьude ']sti; to · ~&1 od veli
&e li gustilne· ':\radenih kialpljica u oЬ
lak.u. Svoaki pr'steq . se zavnava crve-
nom Ьојоm. · 

S1. 9. »Brokenske - :av.~tio: . -

Aiko su oblak. Нi magla VI'lo b:IШ.u 
posmatt1aЬ, .senka na njlima · је dmta 
uve6ana; tada se nazi'VIa-- 10-Вrokenski 
~ .flli ,..BrolkenskQ · avet« Ьilo da 
;~ okirШena ·!J:i ne оЬојеrщn glorijom. 
Naziv potiёe od ВirlokenSke plзrnine u 
Nemaёkoj gde ·se. ova pojava· relaJtiv
no ~ЕSЬо · vdda. · NlaВitanak glatije se 
objaSпjava d<ilfra'kcijom .svetlooti. 
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Ј edan o/!evidac pdsmatrao је ovu 
pojavu letlnjeg jutгa pri ·n<!anju · Sun
ca li ipl'li tom је nasi:Шmю (sl. 9). 

U otolw Prvog svetskog raota noV'i
ne su оЬјамilе vest da је .ruska ammi
ja, lkoja је dejstvovala na Kaorpaoti·ma, 
opazid.a neoblOn.u po.}avu na nеЬи. Na
ime, . pojavila se dZilnov&ka figura Ze
ne s detetom u lt'IUikama. · Glava јој је 
bila dkl1U.Zena nedЬicno svetlim, pra
V'i!lnim .prstenoVIima. Tu pojavu је o
pazilo hiljade ljudi. Sujevemi ljudi 
su ro pr:ilvi<!enje OЬjaвn:i'lti kao poja
v:u Вogaгodice koja је '1"USk:im vojni
cima pdkl!шala put na 7ЩРЭ.d, proricu
C.i ;poЬedu. 

DUGA 

Du,goa predstavlja Vehilki оЬојеi1 il.wk 
v.idlj•iv na povi[imn oCJblak.a. iz kojih 
pada Ша, u mamentu kada na sцp
rotnoj s1n'laШ neba od nje &ija Stm~ 
се. Centwr duge se naoiJaJzi na l!iniji 
koj а proLazi kroz SuJnce i oko poвma
traOз, odn<JSDO u antisdlamoj ta&li 
(sl. 1(}). P.rema tome. ~ i kada је 
Sunce ·na horllzontu, vddi ве зато po
lu:klrog duge. Кl8lda је v.isina Sunca 
42°18' d~ iS/Selzarva. Prli ' poomat;ranji
ma sa vЗsilne, IIIPI'·. sa .planina. irz 81111-
ona ~ sl., lJ1oOOe se Vlkleti duga u v:idu· 
poЬpunog kiruga. 

Боје, :i.nitenaJitet d Sirina d~ih 
lukoVIa n:i&u uvek jednзki. а deS.ava 
se i da IDiisu sve Ьоје spektгa. uvek 
prisutne. Spolja5nja ivica. 1\:zv. glav:
ne duge је Cl"Vene Ьоје d Jirna jpre~-
11'ik 42°18', а unutra5nja, ljulblCasta --: 
40°3i!'. · Sa spolj~e . stlt'ane glavne; 
cesto тоZе da se vidi sporedna duga, 
sa obmurtnm :redmledom Ьо:iа. SQ<xred
na duga је koncen1n'l!i:!rua sa g1avnorn 
i ma.nje је вveibla od nje; opreёnik nje.: 
nog unutira!njeg, crvenog · 'I'Uh:a је 
5()4140'. а spolja&njeg, ljuhi&lst.og -
53°36'. oьtast d<imedu glavne i spored
ne duge је tam·na u ,poi-e<!enju sa os
taИrn deiom neba. 
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Sa unutraSnje st:rane · glavne duge 
ponekad mogu· da se vdde i. ,tzv .. pre
kobrojne Ш sek.undarne duge · koje su 
slaiЬo dЬojene. Dail.eioo rede эе tak:ve 
du.ge jм"Ijaju ва spoljne strane spo
l'edne duge, J:)eAawa se da se u fsto 
vreme javi viie prelkdЬrojnih duga -
registrovano је najviSe ~est. Tamna 
.oblast тоZе, aJ1d. ne mom, da .razd.'Ve
ja ,glaWlu od pгekdl:n'Qjnili duga. Боје 
su :!m IPromenijd.ve. Nајёе§ее эе jav
lj-aju :tWn.Casta d plaVIiё.asto - zelena, 
&li se ponekad mogu videti ~uta i 
lj·ubll:asta. 

Sl. 10. Pol.oza; iz koga se vidi duga. 
S-Sunce, P-posmatrac, C-centar duge. 

I Mese6eva sveЬiost тоZе dati du
gu, ЈЩ k.a!ko је ona mnogo slaЬd:jeg 
inten?Jiwta, ro је mesei!eva duga Ьle
da. nelki put blt d Ьеаа. Ova duga 

.све lt"e1ko jawja. јег se nepogodski ob
l'clcd, ~ ikoj.illna је jeda!n deo . nеьа 
osvetljen meвeCevdm zreclma, u noe
nim C!asov5ma retko jalvlljaju. 

.. Na slojevnma: maale, ·k.oja se sas
toji od k.aipljdca 'W'Ilo rnal:lih razmeтa 

·radijusa manjeg od · 25 L!ffi); opaza 
se . bela duga u -mu blje§teeeg ЬеЮg 
J.Uik:a. Njene dvice su оЬојеn.е Z.U1nm 
Ш ~ Ьојоm sa- spoljaВnje 
Sllira.ne. а plavom Ш ljUIЬiёastom sa 
~nje. 

Ln<teresantno је .щpomenuti da је pre эоо-400 .gdd'i!na blla · velitkla smeloвt 
objainjavart:i neheeke rpoj.aiVe. ~t.Sa.j jedoog .blskup:a da objasni pOreklo duge 
povUkao је rr.a воЬоm stroge Jkмme: njegova lmjdgoa ЬИа је ~jena, а on se SIP8-
sao Ioma.(!Je time sto је umro u tamnici, u koju ga је bacila inkvizacija. Pocetkom 
!;edamnaestog veka u5lo se u <tmg zakaOOma. о prelamanju svet:Юsti; pron.SSao Љ 
је na)Pit'e Цolanl!arnlin, Vilebrort SneИjus,. 1621. godine, а zatim, nezavisno od 
njega, ~ f!iziear Dek8.rt koji ih је d uveo u naruku. Dek.art је predLotio 
pl'V'U teori'ju duge 1637. ·godine. Ро njoj dugoa nastaje usled ref:ralkclije ri .refleksije 
svetlosnih zra1ka na llщplj<i:cama v.ode; u IOSDOVi su јој prirncipl geomёtri:jske ор-
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tike. Kompletn.u teor.iju, ]Щја obja8njava nastanak ·prekQЬrojlllih duga, dao је 
engleski astronom DOOrdZ Eri, 1849. NjegQvo . oЬjaSinjenje ose 21a5niva na difrnkciji 
i dnterd'erenci;i sve1Љa!mi1h :tadasa. 

* 

Na .k:raju pomenШlo оо ha:lo, ~. ikao i dNge opЬiake pojave u Мmo
sferi, ne zavise samo od polmaja Sunoa i Meseca, vee i od polomjra. samog ров
таЬгаеа. Zato !Pmmatr.aCd sa II.'IIШldtitbll mesta, vide svoj ha1o, 'V'ei1IaC Ш nЕЮЈ dro-
gu QP!Ji6ku poja:VIU. · 
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VLASICI - jedno · od najlepsih i najЬlizih 
otvoreni.h zvezdanih jata. Ove godine Ысе 
nekoliko puta okuШrano Mesecom. 
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ASTRONOMSKE EFEMERIDE ZA 1988. GODINU 

Ninoslav Cabric 

Narodna opservatorija, Beograd 
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Astronomske efemeride za 1988. godinu predstavljaju selekciju podataka takve 

taenostj da se mogu koristjtj pri planjranju posmatranja. Pocetak pojedjnjh godjsnjjh doba је (SEV): 

prolece: 20.З. u 9 h 38,6 mjn leto: 21.6. u З h 56,5 mjn 

jesen: 22.9. u 19 h 28,8 mjn zjma: 21 .12. u 15 h 27,9 mjn 

U Jugoslavijj pocev od 27. З. 1988. u 2 h SEV do 25. 9. 1988. u 2 h SEV va~i tzv . 

letnje vreme (YUL). Podaci datj u ovjm efemeridama mogu se preracunatj u aktuelno vreme ро sledeejm 

formulama : SEV = TU + 1 h 

TU =SEV- 1 h 

YUL = SEV + 1 'h 

SEV = YUL- 1 h 

YUL = TU + 2 h 

TU =YUL- 2h 

Efemerjdska popravka za 1988. godinu jznosj +57 s. Svj podacj kojj su dati u SEV 

odnose se na posmatraca na geografskoj duzjnj -1 h 21.8 mjn ј geografskoj i;jrinj 44°49.6' (koordinate 

Narodne opservatorije u Beogradu). 
Ove godine iz Jugoslavjje nije vidljivo nijedno pomracenje Sunca, ali .:ё se vjdetj jedno 

pomracenje Meseca ј to polusenkom. Osnovnj podacj о ovogodisnjim pomracenjima: 

Delimicno pomracenje Meseca senkom З. marta 1988. god. vidljivo (ро TU) jzmedju 16 h 

07.8 min ј 16 h 19.5 min. Najveea faza 0.002, Ьiсе u 16 h 1З.7 min TU. Pomracenje senkom 

neee bjti vidljivo iz Jugoslavjje, vee samo Mesecev izlazak iz polusenke. Mesec ulazj u polu· 

senku u 1З h 44.6 min а izlazi u 18 h 42.7 min. 
11 Poptupno pomraeenje Sunca 18. marta 1988. vidljivo (ро TU) izmedju 2З h 24.9 min· i 4 h 

З2 .7 min. 
111 Delimicno pomracenje Meseca 27. avgusta 1988. vidljjvo (ро TU) jzmedju 8 h 52.5 mjn 

1З h 18.4 mjn. Najveca faza 0.297 Ьiсе u 11 h 05.5 mjn. 
IV Prstenasto pomraeenje Sunca 11. septembra 1988. vjdljivo (ро TU) jzmedju 1 h 46.6 min i 

7 h 42.2 mjn. 

U rubrjcj KALENDAR datj su datum, dan u nedeljj, frakcjja tropske godjne, broj dana Juljjanske 
perjode proteklih do 12 h (TU) ј srednje zvezdano vreme u О h TU u Grjnjcu. 

Rubrjka VE LIKE PLANETE sadrfj, za planete vjdljjve goljm okom jlj manjjm teleskopom, 
rektascenzjja -« , deklinacija -8 , rastojanje do Zemlje - 6, rastojanje do Sunca .. до, trenutak gornjeg 
prolaza planete kroz meridjjan Beograda (Narodne opservatorije u Beogradu) -·Т (u SEV), privjdnj 
poluprecnjk -р, ј prjvjdnu veljcjnu -m . Svj podacj, osjm trenutl<a gornje kulmjnacjje planeta, odnose se 
na trenutak О h TU. Podacj su datj za svakj cetvrtj dan kod Merl<ura, za svakj osmj dan kod Marsa ј Venere, 
za svakj §esnaestj dan kod Jupitera ј Saturna, ј za svakj trjdesetdrugj dan za Uran i Neptun. 

U rubrjcj PLANETNE KONFIGURACIJE 1 POJAVE dati su trenuci de5avanja najjnteresantnjjih 
astronomskih pojava u TU. Е ozna.:ava jstok, W- zapad, N - sever, а S · - jug. Pored toga, ovde su date ј 
faze Meseca kao ј trenucj prolaza Meseca kroz perjgej ј apogej ITU) . 

IZLAZ 1 ZALAZ MESECA U BEOGRADU је dat u SEV za svakj dan. lspod podataka о jzlazu ј 
zalazu (u zagradama) date su ј dekljnacjje Meseca u tjm trenucjma (dekljnacjje su date u stepenjma). Pomoeu 
ovjh podataka, na osnovu datog uputstva moguee је jzracunatj trenutke jzlaza i zalaza Meseca u Ьilo kom 
mestu u Jugoslavjjj. 

Efemeride SЏNCA sadr;,.e datum, trenutke gornje kulminacjje Sunca, kao ј trenutke jzlaza ј zalaza 
u Beogradu ~u SEV), rektascenzjju -«, ј dekljnacjju Sunca - 8 u О h TU. Takode su date ј fjzjcke 
koordjnate Sunca: Р- polozajnj ugao sevemog kraja Sunceve ose rotacije (mereno pozjtjvno ka jstoku), В -
heliQIJ"afska §jrjna ј L - helj9!rc!fska §jrjna srediita Sun..:evog djska. Pored toga tu su ј privjdnj poluprecnjk 
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djska -Р, ј rasto)an)e :>unca do Lemlje u astronomskjm jedjnicama. Svi podaci, poeev od rektascenzije 
odnose se na trenutak О h TU datog datuma. 

U odeljku JUPITEROVI SATELITI dati su gra!jkoni poi~:O:aja . Galileje~ih satel!ta .• ~upite':8· 
Нajzontalne linjje oznaёavaju О h TU datog datuma а vert1kalne gran1ce d1ska Jup1tera. NaJЬIIZI satel1t 
Jupiteru је Јо, zatim slede Evropa, Kalisto ј Ganimed. 

Detaljno uputstvo za upotrebu efemerida dato је u VASIONI br. 4/1984. 

PLANEТNE KONFIGURACIJE 1 POJAVE 1988. (1U) 

20 9.6 Longituda 5unca О, ulazi u дri ....... РОСЕТдК PROLECд 

d h 
20 14.2 Jupiter 55 od Meseca . 
21 12.4 Venera 25 od Meseca 

4 Zemlja u perihelu 

15 15.7 Mars 5N od Meseca 

17 4.1 5aturn 6N od Meseca 

17 6.0 Uran 5N od Meseca Apnl 

17 21 .2 Neptun 6N od Meseca d h 

19 5.4 Mlad Mesec 
з Venera u elongaciji 46Е 

20 8.7 Merkur 2N od Meseca 
8.1 

20 20.4 Longituda 5unca ЗОО, ulazi u дqr 
4 19.7 Uran u zastoju ро rektascenziji 

21 19.4 Venera 0.07N od Meseca 
8 10.1 Uran 5N od Meseca 

25 1.9 Jupiter 45 od Meseca 
8 12.6 Satum 6N od Meseca 

26 17.0 Merkur u elongaciji 19Е 
9 1.4 Neptun 6N od Meseca 

10 15.З Mars ЗN od Meseca 
11 1.7 5aturn u zastoju ро rektascanziji 

Fellruar 11 11 .9 Neptun u zastoju ро rektascenziji 

d h 16 12.0 Mlad Mesec 

16.4 Merkur u zastoju ро rektascer~ziji 19 20.7 Longituda 5unca ЗО, ulazi u Tau 

11 4 . З Merkur u donjoj konjunkciji 19 2З.9 Venera 15 od Meseca 

1З 0.6 5aturn 1 N od Urana 20 15.0 Merkur u gornjoj konjunkciji 

1З 8 .8 Mars 5N od Meseca 

1З 18.5 Uran5N od Meseca М8i 

1З 18.6 5aturn 6N od Meseca d h 

14 9.4 Neptun 6N od Meseca 2 21 .2 Jupiter u konjunkciji sa Suncem 
17 15.9 Mlad Mesec 

19 10.6 Longituda 5unca З30, ulazi u Psc 
5 15.0 Uran 5N od Meseca 

20 17.5 Venera 25 od Meseca 
5 17 .З 5aturn 6N od Meseca 

21 18.2 Jupiter 45 od Meseca 
6 6.6 Neptun 6N od Meseca 

6 20.6 Venera u maksimumu sjaja 
22 20.8 Mars 0.01 N od Urana 

2З 4.2 Merkur u zastoju ро rektascenziji 
9 5.9 Mars 1 N od Meseca 

2З 12.7 Mars 1 5 od 5aturna 
15 22.2 Mlad Mesec 

17 17.2 Merkur З5 od Meseca 

18 1З .4 Venera 15 od Meseca 
м.n 19 2.0 Merkur u elongacijl 22Е 

d h 20 19.9 Longituda 5unca 60, ulazi u Gem 

з 16.2 Delimitno pomratenje Meseca 22 1З.1 Venera u zastoju ро rektascanziji 

6 20.4 Venera 2N od Jupitera 

7 21.8 Mars 15 od Neptuna Jun 
8 5.7 Merkur u elongaciji 27W d h 

12 З.9 Uran 5N od Meseca Merkur u zastoju ро rektascanziji 
12 5.5 5aturn 6N od Meseca 

1 0.6 

12 18.8 Neptun 6N od Meseca 
1 20.6 Uran 5N od Meseca 

1З 0.4 Mars 5N od Meseca 
1 21.9 5aturn 6N od Meseca 

16 5.0 Merkur 0.5N od Meseca 
2 12.5 Neptun 6N od Meseca 

18 2.0 Potpuno pomratenje Sunca 
6 19.8 Mars 25 od Meseca 

18 2.1 Mlad Mesec 
12 2.6 Jupiter 65 od Meseca 

. г 
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1З 0.0 
1З З .8 

14 9.6 
20 4.1 
20 9.1 
21 3.9 

24 2З.5 

27 2.2 
29 З.8 

29 З.9 

29 20.1 
30 9.6 

Jul 

d h 

4 8.2 
5 7.1 
6 
6 15.4 
9 18.7 

11 1.5 
12 З.9 

1З 2i .9 
19 17.З 

22 14.9 
26 11.1 
26 12.4 
27 5.1 

Awgust 

d h 

2 11.5 
з з.з 

6 8.4 
8 12.1 

12 12.5 
22 11 .5 
22 19.2 
22 21 .0 
22 21 .9 
2З 14 .З 

26 22.8 
27 11 .1 
30 з.з 

30 10.8 

Slptai .. 

d h 

2 19.9 
5 10.1 
6 22.8 

11 4.7 
11 4.8 

Venera u donjoj konjunkciji 
Merkur u donjoj -konjunkciji 

Mlad Mesec 
Uran u opoziciji sa 5uncem 
5aturn u opoziciji sa 5uncem 
Longituda 5unca 90, ulazi u Cnc 
РОСЕТ дК LЕТ д 
Merkur u · zastoju ро rektascenziji 
Saturn 1 N od Urana 
5aturn 1 N od Meseca 
Uran 5N od Meseca 
Neptun 6N od Meseca 
Neptun u opoziciji sa 5uncem 

Venera u zastoju ро rektascenziji 
Mars 55 od Meseca 
Zemlja u afelu 
Merkur u elongaciji 21W 
Jupiter 65 od Meseca 
Venera 105 od Meseca 
Merkur 75 od Meseca 
Mlad Mesec 
Venera u maksimumu sjaja 
Longituda 5unca 120, ulazi u Leo 
Saturn 6N od Meseca 
Uran 5N od Meseca 
Neptun 6N od Meseca 

Mars 85 od Meseca 
Merkur u gornjoj konjunkciji 
Jupiter 6S od Meseca 
Venera 9S od Meseca 
Mlad Mesec 
Venera u elongaciji 46W 
5aturn 6N od Meseca 
Uran 5N od Meseca 
Longituda 5unca 150, ulazi u Vir 

Neptun 6N od Meseca 
Mars u zastoju ро rektascanziji 
Delimitno pomratenje Meseca 
Mars 95 od Meseca 
5aturn u zastoju ро rektascenziji 

Jupiter 6S od Meseca 
Uran u zastoju ро rektascenziji 
Venera 65 od Meseca 
Prstenasto pomratenje 5unca 
Mlad Mesec 

1З 15.7 
15 22.4 
18 17.6 
19 .з.з 

19 4.8 
19 22.4 
22 З.5 

22 19.5 

24 16.1 
26 4.4 
28 З.5 

28 21.2 

30 5.2 

Oltto8 

d h 

7 2.6 
10 21 .8 
11 6.5 
16 11 .7 
16 11 .8 
17 Б .О 

18 2.5 
19 15.4 
2З 4.1 
2З 4.7 
26 20.2 
27 12 .З 

зо 14.1 

No ..... 

d h 

6 1Б.З 

9 14.4 
12 19 .З 

12 21.З 

1З 11 .4 
19 16 .З 

22 2.2 
2З з.о 

2З 17.0 

о-nь. 

d h 

9.1 
7 0.5 
9 5.6 

10 9.З 

10 19.6 
17 15.7 
20 8.7 
20 20.0 
21 15.5 

22 19.9 
26 12.1 
З1 8.8 
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Merkur 1 N od Meseca 
Merkur u elongaciji 27Е 
Neptun u zastoju ро rektascenzij i 
5aturn 6N od Meseca 
Uran 5N od Meseca 
Neptun 6N od Meseca 
Mars nајЫШ Zemlji 
Longituda 5unca 180, ulazi u Lib 
РОСЕТдК JE5ENI 

Jupiter u zastoju ро rektascenziji 
Mars 75 od Meseca 
Mars u opoziciji sa 5uncem 
Merkur u zastoju ро rektascenziji 
Jupiter 65 od Meseca 

Venera 15 od Meseca 

Mlad Mesec 
Merkur u donjoj konjunkciji 
5aturn 6N od Meseca 
Uran 5 N od Meseca 
Neptun 6N od Meseca 
5aturn 1N od Urana 
Merkur u zastoju ро rektascenzij i 
Mars 55 od Meseca 
Longituda.Sunca 210, ulazi u Sco 
Merkur u elongaciji 18W 
Jupiter 6S od Meseca 
Mars u zastoju ро rektascenziji 

Venera 5N od Meseca 
Mlad Mesec 
Uran 5N od Meseca 
5aturn 6N od Meseca 
Neptun 5N od Meseca 
Mars З5 od Meseca 
Longituda 5unca 240. ulazi u 5ag 
Jupiter u opoziciji sa Suncem 
Jupiter 6S od Meseca 

Merkur u gornjoj konjunkciji 
Venera 7N od Meseca 
Mlad Mesec 
5aturn 5N od Meseca 
Neptun 5N od Meseca 
Mars ЗS od Meseca 
Merkur ЗS od Neptuna 
Jupiter 6S od Meseca 
Longituda 5unca 270, ulazi u Сар 
РОСЕТдК ZIME 
Mars u konjunkciji sa 5uncem 
5aturn u konjunkciji sa 5uncem 
Neptun u konjunkciji sa 5uncem 
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А.Ј . А .Ј . Datum 
А.Ј . А .Ј. h т' " 1 

I1ERIQR 1988. ·"-.· I'ERIQR 1988. 
19 13 -24 28 1.403 0.437 12 9 2.4 -2.2 JtA. 4. 5 24 19 41 0.790 0.399 . 10 13 4.2 -2.З 
19 41 -23 35 1.ЭБ7 0.420 12 22 2.4 -2.3 в. 538 20 З7 О.В74 О.З7Б 10 12 з.в -2.Б 
20 9 -22 1Б 1.З19 0. 399 12 34 2.5 -2.5 12. 558 21 З4 0.966 0.35З 10 17 З.5 -2.В 
20 ЭБ -20 З4 1.258 0.377 12 45 2.7 -2.7 1Б. Б 24 22 21 1.ОБО 0.332 10 27 З.2 -2.9 
21 2 -1В 29 1.182 0.354 12 ~ 2.В -2.9 20. " б 5З 22 45 1.150 О.З1Б 10 41 2.9 -3.1 
21 26 -1Б 9 1.090 0.332 1З 2 З.1 -з. о 24. 7 27 2235 1.230 о. зов 10 59 2.7 -З.1 
21 44 -13 45 0.985 0.31б 1З 4 З.4 -3.1 28, в 2 "• 21 44 1.291 О.З10 11 19 2.Б -З.1 
21 56 -11 39 0.875 о:эов 12 59 з. в -з. о AVG. 1. в З7 2011 1.331 0.321 11 З9 2.5 -з.о 
21 5В -10 1Б 0.772 0.310 12 44 4.3 -2.5 5. 911 1В 4 1.350 О.З40 11 57 2.5 -2.8 
21 49 - 9 5В 0.693 0.321 12 1В 4.В -1.З 9. 9 43 15 32 . 1.351 О.ЭБ2 12 12 2.5 -2.7 
21 З2 -10 46 0.651 0.340 11 45 5.1 5.5 13. 10 13 12 44 1.ЗЗВ 0.385 12 2Б 2.5 -2.5 
21 15 -12 12 О.Б4В О.Зб2 11 12 5.2 -о.в 17. 10 40 948 1.316 0.407 12 37 2.5 -2.4 
21 2 -1З 40 О.Б76 0.385 10 45 4.9 -1.9 21. 11 5 Б 49 1.285 0.427 12 4Б 2.Б -2.З 

20 5В -14 49 0.724 0.407 10 26 4.б -2.З 25. 1128 з 51 1.248 0.443 12 5З 2.7 -2.2 
21 1 -15 30 0.782 0.42б 10 14 4.З -2.4 29. 11 50 056 1.207 0.455 12 59 2.8 -2.2 
21 10 -15 43 0.843 0.443 10 8 4.0 -2.4 SEP. 2. 12 10 - 1 52 1.160 0.463 13 з 2.9 -2.2 
21 24 -15 30 0.905 0.455 10 Б 3.7 -2.4 1 Б. 12 29 - 4 З2 1.110 0.466 13 Б 3.0 -2.2 
21 40 -14 51 0.965 0.463 10 7 З.5 -2.3 10. 12 46 - 7 о 1.055 0.46б 13 8 З.2 -2.3 
21 59 -13 49 1.022 0.4ББ 10 10 3.3 -2.3 14. 13 2 - 9 14 0.996 0.460 13 8 3.4 -2.З 
22 19 -12 25 1.076 0.46б 10 15 3.1 -2.3 18. 13 1б -11 9 0.934 0.451 13 5 З.б -2.4 
22 41 -10 40 1.128 0.4БО 10 21 3.0 -2.З 22. 13 27 -12 41 0.869 0.437 1З о З.8 -2.4 
23 з - 8 З4 1.175 0.451 10 28 2.8 -2.З 26. 1З 33 -13 39 0.804 0.419 12 so 4.2 -2.4 
23 27 - Б 10 1.219 0. 437 10 3б 2.7 -2.3 зо. 13 35 -1З 51 0.743 0.399 12 35 4.5 . -2.З . 
23 51 -з 27 1.258 0.420 10 45 2.7 -2.4 окт. 4. 13 29 -1З з 0.692 0.376 12 1З 4.8 -1.9 
о 17 -о 28 1.292 0.399 10 55 2.Б -2.5 в. 13 17 -11 4 О.ббЗ 0.353 11 44 5.0 -0.6 
044 2 47 1.318 0.37Б 11 Б 2.5 -2.Б 12. 1З 1 - 8 1З 0.6б7 0.332 11 1З 5.0 2.5 
1 1З Б 1З 1.ЗЗЗ 0.35З 11 19 2.5 -2.В 1б. 12 49 - 5 25 0.714 0.31б 10 45 4.7 -1.б 

1 4З 948 1.334 0.3.:>"2 1133 2.5 -2.9 20. 12 44 - з 42 0.798 0.308 10 26 4.2 -2.6 
2 14 13 21 1.317 О.31б 11 49 2.5 -З.1 24. 12 so - з 29 0.903 0.310 10 17 З.7 -3.0 
2 47 1Б 4З 1.278 о. зов 12 Б 2.6 -3.1 28. 1З 4 - 4 зз 1.013 0.322 10 1Б з.з -З.1 

з 19 19 40 1.217 0.310 12 2З 2.7 -3.1 NOV. 1. 13 23 - б 27 1.11Б 0.340 10 20 з. о --2.9 
з 51 22 2 1.140 0.321 12 З9 2.9 -3.0 5. 1З 45 - 8 46 1.204 0.362 10 26 2.8 -2.8 
4 20 23 45 1.052 0.340 12 52 3.2 -2.9 9. 14 8 -11 15 1.277 0.385 10 34 2.б -2.6 
446 24 48 0.962 0.362 1З 2 3.5 -2.7 13. 14 33 -13 42 1.335 0.407 10 43 2.5 -2.4 
5 а 25 17 0.875 0.385 13 7 3.8 -2.б 17. 14 57 -1Б з 1.380 0.427 10 52 2.4 -2.З 

525 25 1б 0.794 0.407 13 8 4.2 -2.4 21. 15 23 -18 12 1.414 0.44З 11 1 2.4 -2.2 
538 24 51 0.721 0.427 13 4 4.6 -2.1 25. 15 48 -20 в 1.436 0.455 11 11 2.3 -2.1 
544 24 б 0.658 0.443 12 S4 5.1 -1.8 29. 16 15 - 21 49 1.448 0.463 1122 2.З -2.0 
546 23 7 О.БО9 0.455 12 З9 5.5 -1.4 DEC. ~ 

.>. 1б 41 -23 12 1.451 0.467 11 33 2.3 -2.0 
5 42 21 58 0.573 0.46З 12 19 5.В -о. Б 7. 17 8 -24 16 1.445 0.46б 11 44 2.3 -2.0 
535 20 46 0.554 0.46б 11 5б 6.0 1. 1 11. 17 3б -25 о 1.430 0.460 1 t 56 2.3 -2.1 
5 26 19 41 0.553 0.46б 11 31 6.0 4.0 15. 18 4 -25 22 1.405 0.451 12 в 2.4 -2.1 
5 17 18 52 0.569 0.460 11 7 5. 9 0.2 19. 1В 32 -25 22 1.370 0.437 12 20 2.4 -2.2 
5 11 18 27 0.603 0.451 10 46 5.5 -1.0 23. 18 59 -24 57 1.325 0.419 12 32 2.5 -2.4 
5 10 1В 29 0.652 0.437 10 30 5.1 -1.6 27. 19 27 -24 з 1.267 0.399 12 44 2.6 -2.5 
5 14 18 56 0.715 0.419 10 18 4.7 -2.0 
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1 h «т 1 1 1 
1 h Тт 1 ~ 1 h «т 1 1 1 

t т 1 *' 11 6, ~ о р 11 6, ,_\ о 

Darum . А.Ј . А .Ј . " Darum А.Ј . А .Ј . /ь m 

YENERд 1988. I'IARS 1988. 
JAN. 2. 21 5 -18 З4 1.З28 0.727 14 о 6.3 -з.з JAN. 2. 15 зз -18 42 2.1З1 1.598 8 28 2.2 1.4 

10. 21 44 -15 27 1.285 0.726 14 8 б.5 -З.4 10. 15 55 -19 58 . 2.0б9 1.590 в 1в 2.3 1.3 
1в. 22 22 -11 54 1.239 0.725 14 14 б. в -З.4 1в. lб 1в -21 з 2.005 1.581 в 9 2.З 1.З 

26. 22 58 -в 2 1.191 0.724 14 1в 7.1 -з.5 2б. 1640 -Z1 58 1.940 1.571 8 о 2.4 1.2 
rЕВ. з. 23ЗЗ - з 57 1.142 0.722 14 22 7.4 -З. б FEB. з. 17 з -22 41 1.87З 1.5б2 7 52 2.5 1. 1 

11. о 7 о 14 1.090 0.721 14 24 7.7 -=з.б 11. 17 27 -2З 1З 1.в06 1.552 7 4З 2.б 1.0 
19. о 41 4 25 1.037 0.720 14 27 8.1 -3.7 19. 17 50 -2З 32 1.738 1.542 735 2.7 0.9 
27. 1 15 830 0.982 0.720 14 29 S.б -3.8 27. 1в 1З -23 38 1.669 1.5З1 7 27 2.в о.в 

МАRТ б. 1 48 12 23 0.925 0.719 14 З1 9.1 -3.9 МАRТ б. 1в З7 -23 32 1.б01 1.521 7 19 2.9 0.7 
14. 222 15 59 О.Sбб 0.719 14 зз 9.7 -3.9 14. 1';; 1 -23 14 1.532 1.511 711 3.1 О.б 

22. 255 19 12 0.80б 0.718 14 3S 10.4 -4.0 22. 19 24 -22 43 . 1.4б4 1.500 7 з 3.2 0.5 
30. 329 21 58 0.744 0.719 14'37 11.3 -4.1 30. 19 47 :..22 о 1.397 1.490 б55 З.4 0.4 

APR. 7. 4 2 24 14 О.б82 0.719 14 38 12.З -4.2 APR. 7. 20 10 -21 7 1.ЗЗ1 1.4во б4б 3.5 0.3 
15. 4ЗЗ 2555 О.б20 0.719 14 38 1З.б --4.3 15. 2032 -20 4 1.265 1.4б9 б 37 3.7 0.2 
23. 5 2 27 з 0.557 0.720 14 3S 15.1 -4.4 23. 20 55 -18 52 1.202 1.4б0 б 27 з·.g 0.1 

МАЈ 1. 528 27 38 0.497 0.721 14 29 1б.9 --4.4 ~ 1. 21 1б -17 З2 1.139 1.450 б 18 4.1 -о. о 

9. 5 47 27 42 0.439• 0.722 14 1б 19.2 -4.5 9. 21 З7 -1б б 1.078 1.441 б 7 4.З -0.2 ј 

1~ 
17. 5 59 27 19 0.386 0.723 1З 56 21.8 --4.4 

1 JUN 

17. 21 58 -14 3S 1.019 1.432 556 4.б -о.з 

25. б 1 26 27 О.З41 0.724 1З 2б 24.7 -4.1 25. 22 18 -1З 1 0.961 1.424 5 45 4.9 . -0.4 
2. 5 52 25 4 0.307 0.725 12 45 27.4 -3.2 2. 22 З8 -11 25 0.905 1.41б 5 33 5.2 -о.б 

10. 5 З4 2З 11 0.290 0.726 11 55 29.0 -О. б 10. 22 57 - 9 4в 0.851 1.409 5 20 5.5 -0.7 
1в. 5 13 21 2 0.293 0.727 11 з 28.7 -1.7 1в. 23 15 - 8 13 0.798 1.403 5 7 5.9 -0.9 
2б. 4 58 19 11 О.З15 о. 728 10 17 2б.7 -З.5 2б. 2З З2 - б 42 ~.748 1.397 4 52 б.3 -1.0 

JUL 4. 4SЗ 1в 5 0.351 0.728 9 40 23.9 --4.1 Ј\А.. 4. 2З 4в - 5 1б О.б99 1.393 4 37 б.7 -1.2 
12. 4 57 17 4б О.З99 о.пв 9 14 . 21.1 -4.4 12. о з - з 57 О.бSЗ 1.389 4 20 7.2 -1.4 
20. 5 10 1в о 0.453 0.728 В55 1В.б --4.4 20. 017 - 2 48 0.608 1.З85 4 2 7.7 -1.5 
28. 529 1в 32 0.511 0.728 в 4З 1б.5 -4.4 28. 028 - 1 49 0.566 1.ЗВЗ з 4З в. з -1.7 

AYG. 5. 553 19 7 0.572 0.727 В36 14.7 --4.3 AYG. 5. 038 - 1 4 0.527 1.382 з 21 8.9 -1.9 
1З. б22 19 32 0.634 0.727 взз 1З.З -4.2 1З. о 45 - о З4 0.491 1.381 256 9.5 -2.0 
21. б53 19 40 О.б9б 0.726 взз 12.1 -4.2 21. о 49 -о 20 0.459 1.382 229 10.2 -2.2 
29. 7 2б . 19 2З 0.758 0.725 взs 11.1 -4.1 29. 050 -о 22 0.432 1.З8З 1 58 1О.в -2.4 

SEP. б. в 1 1В 36 0.820 0.724 в38 10.З --4.0 SEP.· б. 048 -о 39 0.411 1.386 1;24 11.4 -2.5 
14. в36 17 19 о.вво 0.723 в 42 9.б -З.9 14. о 42 - 1 8 0.398 1.389 о 47 11.8 -2.б 

22. 9 12 15 З1 0.939 0.722 В46 9.0 -з. в 22. озз - 1 43 0.39З 1.393 о 7 11.9 -2.б 

30. 948 1З 1З 0.997 .· 0.721 в 51 В.4 -З.7 зо. о 24 - 2 14 0.398 1.398 23 21 11.В -2.r. 
окт. в. 10 24 10 30 1.054 0.7')1) в55 в. о -3.7 окт. в. о 15 - 2 36 0.412 1.404 22 41 11.4 -2.5 

1б. 11 о 7 24 1.108 0.719 9 о 7.б -з.r. 1б. о в - 2 41 0.436 1.410 22 з 10.7 .. - 2.3 
24. 1136 4 1 1.161 0.719 9 4 7.2 -3.5 24. о 4 - 2 28 0.469 1.417 21 28 10.0 -2.2 

NOV. 1. 12 11 о 27 ·1.211 0.718 9 в б.9 -3.5 NOV. 1. о з - 1 5б 0.509 1.425 20 5б 9.2 -1.9 
9. 12 47 - з 12 1.260 0.71в 9 12 б.7 -3.4 9. о 5 ' - 1 7 0.556 1.433 20 27 8.4 -1.7 

17. 13 24 - б 51 1.ЗО6 0.719 917 б.4 -З.4 17. о 10 - о 5 0.609 1.442 20 1 7.7 -1.5 
25. 14 1 -10 24 1.350 0.719 923 б.2 -з. з 25. о 17 1 10 0.666 1.451 19 37 7.0 -1.3 

DEC. з. 14 39 -13 42 1.391 0.720 930 б. О -3.3 DEC. з. о 27 234 0.728 1.461 1.9 15 б.4 -1.1 
11. 15 18 -1б 41 1.431 0.721 9 37 5.9 -3.2 11. 038 4 4 0.793 1.471 18 55 5.9 -0.8 
19. 15 59 ·-19 12 1.468 0.722 946 5.7 -3.2 19. О 51 5 41 0.861 1.48t 18 36 5.4 -О. б 

27. 1б 41 -21 10 1.502 Оо72З 957 5.б -3.2 27. 1 5 720 0.932 1.491 1В 18 5.0 -0.5 

k ·- ------ ---· 

1 

1 1 
« 3 1 6, Ј 6о 1 т Ј р 

1 т. 
1 

« 1 3 1 6, 
1 6о Ј т Ј р 1 т. 

Darum ! h т 1 . 
1 А.Ј . 1 А.Ј . lь тl " 1 

Darum 1 ь т 1 . 1 А.Ј. 1 t\.J. lь тl " 1 

' J\PIТER 1988. SАТ\ЯI 1988. 
JAN. 10. 1 19 7 о 4.830 4.962 1740 19.0 -2.0 JAN. 10. 17 45 -22 17 10.941 10.039 10 7 б.В 1.2 

26. 1 25 743 5.085 4.963 1643 18.1 -1.9 26. 17 52 -22 19 10.808 10.040 911 б.9 1.2 
rЕВ. 11. 1 34 839 5.326 4.965 15 49 17.3 -1.В FEB. 11. 17 59 -22 20 10.б22 10.040 в 15 7.0 1. 1 

27. 1 45 9 44 5.542 4.967 14 57 1б.Б -1.7 27. 1В 4 -22 19 10.393 10.041 7 17 7.2 1.1 
11ART 14. 157 10 56 5.721 4.969 14 б 1б.1 -1.7 11ART 14. 18 в -22 1в 10.136 10.041 б 18 7.4 1.0 

30. 211 12 11 5.857 4.972 13 17 15.7 -1.б 30. 1В 11 - 22 17 9.870 10.042 5 . 1В 7.б 1.0 
APR. 15. 225 13 25 5.946 4.974 12 29 15.5 -1.б APR. 15. 18 11 -22 1б 9.612 10.042 4 15 7.в 0.9 
ltAJ 1. 240 14 38 5.984 4.977 1140 15.4 -1.б ltAJ 1. 1в 10 -22 1б 9.З8З 10.042 з 11 7.9 0.9 

17. 255 15 4б 5.971 4.979 10 sз 15.4 -1.б 17. 1в 7 -22 16 9.200 10.04З 2 5 В.1 о. в 

JUN 2. з 10 1б 49 5.909 4.982 10 4 15.б -1.б . JU\1 2. 1в з -22 17 9.07В 10.04З 058 В.2 о.в 
18. з 25 17 44 5.799 4.9В5 9 1б 15.8 -1.б 1в. 17 58 -22 1в 9.028 10.04З 2346 в. з 0.8 

JUL 4. З38 1в З2 5.647 4.988 в 27 1б.З -1.7 Jtl.. 4. 17 53 -22 19 9.054 . 10.04З 2238 в.2 о.в 

20. з 51 19 11 5.458 4.991 736 1б.8 -1.7 20. 17 48 -22 20 9.153 10.04З 21 31 в.1 0.8 
AVG. 5. 4 1 19 41 5.240 4.995 б44 17.5 -1.в AVG. 5. 17 45 -22 21 9.З17 10.044 20 24 в. о 0.9 

21. 4 10 20 з 5.003 4.998 5 49 18.4 -1.9 21. 17 43 -22 23 9.531 10.044 19 20 7.8 0.9 
SEP. б. 4 15 20 1б 4.760 5.002 4 52 19.З -2.0 SEP. б. 17 43 -22 25 9.780 10.044 18 17 7.6 1.0 

22. 4 18 2020 4.526 5.006 З 51 20.З -2.1 22. 17 44 -22 29 10.04З 10.044 17 15 7.4 1.0 
окт. 8. 4 17 20 1б 4.З19 5.009 2 47 21.З -2.2 окт. в. 17 48 -22 32 10.304 10.044 1б 1б 7.2 1.1 

24. 4 12 20 з 4.157 5.01З 139 22.1 -2.3 24. 17 52 -22 36 10.54З 10.044 15 18 7.1 1.1 
NDV. 9. 4 4 19 43 4.058 5.017 029 22.б -2.4 NOV. 9. 17 59 -22 39 10.747 10.04З 14 21 б.9 1.2 

25. З56 19 19 4.035 5.021 23 1З 22.В -2.4 25. : 18 б -22 40 10.901 10.04З 1З 25 б. В 1.2 
DEC. 11. з 47 1В 55 4.091 5.о2б 22 1 22.5 -2.4 DEC. 11. 18 14 -22 40 10.996 10.043 12 30 б. В 1.2 

27. 340 1В З7 4.222 5.030 20 52 21.в -2.3 27. 18 22 -22 З7 11.026 10.04З 11 Зб б. В 1.2 

URAN 1988. NEPТU\1 1988. 

JAN. 10. 17 52 -2З Зб 20.167 19.251 10 14 1. 7 б.1 JAN. 10. 1В 35 -22 14 31.194 30.229 10 57 1.2 7.8 

FEB. 11. 17 59 -23 З7 19.854 19.257 в 15 1.7 6.1 rЕВ. 11. 1в 40 -22 10 30.951 30.228 вss 1.2 7.в 

11ART 14. 1в 4 -23 З7 19.362 19.263 б 14 i.ё &~ l 11ART 14. 1в 4З -22 б 30.491 ЗО.227 б53 1.2 7.7 

APR. 15. 1в 4 -23 зв 18.835 19.268 4 в 1.в б. О APR. 15. 1в 44 -22 4 29.950 30.22б 448 1.2 7.7 

t1AJ 17. 1В 1 -23 39 1в.427 19.274 2 о 1.9 r..o НАЈ 17. 1в 42 -22 5 29.484 30.225 2 41 1.2 7.Ь 

Ј\.111 1в. 1756 -23 39 1в.2б4 19.280 23 45 1.9 5.9 Ј\.111 1в, 1В 39 -22 в 29.230 30.224 032 1.3 7.б 

JUL 20. 17 51 -2З 38 1в.З95 19.2вб 21 зз 1.9 5.9 JUL 20. 1в Зб -22 12 29.263 30.224 22 18 1.2 7.r. 

Al/6. 21. 1748 -23 зв 1В.7в1 19.291 19 24 1.В б.О Al/6. 21. 18 зз -22 15 29.570 30.22З 20 10 1.2 7.7 

SEP. 22. 1748 -23 зв 19.307 19.297 17 19 1.в r..1 SEP. 22. 18 З2 -22 17 ЗО.ОбЗ 30.222 1в з 1.2 7.7 

(1(Т. 24. 17 51 -23 зв 19.В23 19.30З 15 17 1. 7 6.1 окт. 24. 1в З3 -22 17 30.597 30.221 15 59 1.2 7.7 

NOV. 25. 17 58 -23 39 20.186 19.309 1З 1в 1. 7 r..2 NOV. 25. 18 З7 -22 15 31.017 30.220 1з 5r. 1.2 7.8 

DEC. 27. 1В б -23 39 20.295 19.314 1120 1. 7 б.2 DEC. 27. 1В 42 -22 11 31.200 30.219 1156 1.2 7.в 
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JANUдR 1988. 1 h m s F"EВRUAR 198В. 

о. 244 о. 

1 РЕ -оооз 7162 б 39 30 1 РО 0845 
2 su 0024 71бЗ б 4З 27 2 UT 087З 

з NE 0051 71б4 б 47 23 з SR 0900 
4 РО 0079 7163 б 51 20 4 СЕ . 0927 
5 uт 010б 71бб б 55 1б 5 РЕ 0955 
б SR 01ЗЗ 71б7 б 59 13 б su 09В2 

7 СЕ 01б1 71б8 7 з 9 7 NE 1010 
в РЕ 0188 71б9 7 7 б в РО 1037 
9 su 021б 7170 711 2 9 uт 1064 
о NE 024З 7171 7 14 59 10 SR 1092 

11 РО 0270 7172 7 1В Sб 11 СЕ 1119 
2 UT 0298 7173 7 22 52 12 РЕ 114б 

13 SR = 7174 7 2б 49 1З su 1174 
14 СЕ 7175 7 30 45 14 NE 1201 
15 РЕ 0380 717б 7 34 42 15 РО 1229 
б su 0407 7177 7 зв З8 1б UT 125б 

17 NE 0435 717В 7 42 35 17 SR 1283 
в РО 04б2 7179 7 4б 31 18 СЕ 1311 

19 uт 0489 7180 7 50 28 19 РЕ 1ЗЗВ 

~ SR 0517 7181 7 54 25 ~ su 1Зб5 

СЕ 0544 7182 7 :58 21 NE 1З9З 

~ РЕ 0571 7183 8 2 18 22 РО 1420 
su 0599 7184 8 б 14 23 uт 1448 

24 NE Об2б 7185 8 10 11 ~4 SR 1475 

: РО Об54 718б 8 14 7 ~ СЕ 1502 
UT Об81 7187 8 18 4 РЕ 1530 

27 SR 0708 7188 822 о 27 su 1557 

~ СЕ 073б 7189 8 25 57 ~8 NE 1585 
РЕ 07бЗ 7190 8 29 54 ~ РО 1б12 

:: su 0791 7191 в зз 50 
NE 0818 7192 8 З7 47 

1 h m s 1'1дЈ 1988. APRIL 1988. 
о. 244 о. 

2488 7253 12 38 17 1 NE ззм 1 РЕ 
2 РО ЗЗЗ7 2 su 2515 7254 12 42 13 

з NE 254З 7255 12 4б 10 3 uт ЗЗб4 
4 SR 3392 4 РО 2570 72Sб 12 50 б 

5 uт 2598 7257 12 54 з 5 СЕ 3419 
б SR 2б2S 7258 1"2 57 59 б РЕ 344б 

7 su 3474 7 СЕ 2бS2 7259 1З 156 
8 NE 3501 8 ·РЕ 2б80 72б0 1З 5 52 
9 РО 3528 9 su 2707 72б1 t;3 9 49 

10 NE 2734 72б2 1З 1З 4б 10 uт ЗS5б 

1З 17 42 11 SR зsвз 11 РО 27б2 72бЗ 

12 uт 2789 72б4 1З 21 39 12 СЕ Зб11 

1З SR 2817 72бS 1З 25 35 1З РЕ ЗбЗ8 

14 su 3ббS 14 СЕ 2844 72бб 1З 29 З2 
15 РЕ 2871 72б7 1З 33 28 15 NE Зб9З 

1б su 2899 72б8 13 З7 25 1б РО 3720 
1З 41 21 17 uт З747 17 t.E 292б 72б9 

18 SR З775 18 РО 2953 7270 13 45 18 
19 uт 2981 7271 1З 49 15 19 СЕ 3802 

20 ~о SR 3008 7272 1З sз 11 РЕ З8ЗО 

1З" 57 8 21 su З8S7 21 СЕ ЗОЗб 727З 

~ 4 ~2 NE 3884 РЕ ЗОбЗ 7274 14 1 
5 1 23 РО 3912 · 23 su 3090 7275 14 

~4 8 57 ~4 UT 3939 NE 3118 727б 14 
14 12 54 25 SR З9бб 25 РО З145 7277 

~б 2б uт 3172 7278' 14 1б 50 СЕ 3994 
~7 РЕ 4021 27 SR 3200 7279 14 20 47 

28 СЕ 3227 7280 14 24 44 ~8 su 4049 
29 РЕ 3255 7281 14 28 40 ~ NE 407б 

30 РО 410З su 3282 7282 14 32 З7 
З1 uт 4131 

VASIONA XXXV 1987/5- Astronomske efemeride za 1988. g. 

:w ~ ::>.В с о :Ј .В :w 
5 1-о"ё " :~Jt ~ 

с 1-о"ё .., 5 .. 
~йs8 Е 

Ћ~э8 !~ ё .,; е s.·- :Е" с 
~~:I::J .. z u..g1 .=.~ ~>:8:1 о 

h m s I'IAIП 1988. 1 h m s 
244 о. 244 
719З в 41 4З 1 uт 1б39 7222 10 3б з 

7194 в 45 40 2 SR 1бб7 7223 10 40 о 

7195 в 49 Зб з СЕ 1б94 7224 10 4З Sб 
7196 в sз зз 4 РЕ 1721 7225 10 47 53 
7197 в 57 29 5 su 1749 722б 10 51 so 
7198 9 1 2б б NE 177б 7227 10 55 46 
7199 9 523 7 РО 1804 722В 10 59 43 
7200 9 9 19 в uт . 1831 7229 11 з 39 
7201 9 1З 1б 9 . SR 1ВSВ 7230 11 7Зб 

7202 9 17 12 10 СЕ 1В86 7231 11 .11 З2 
720З 9 21 9 11 РЕ 191З 7232 11 15 29 
7204 925 5 12 su 1940 72ЗЗ 11 19 25 
7205 929 2 1З NE 19б8 7234 112322 
720б 9 32 58 14 РО 1995 7235 11 27 19 
7207 9 Зб· 55 15 uт 2023 72Зб 11 З1 15 
7208 9 40 52 1б SR 2050 7237 11 35 12 
7209 9 44 4В 17 СЕ 2077 7238 1139 в 

7210 9 48 45 18 РЕ 2105 7239 11 43 5 
7211 9 52 41 19 su 21З2 7240 11 47 1 
7212 9 56 38 20 NE 2159 7241 11 50 58 
721З 10 034 21 РО 2187 7242 11 54 54 
7214 10 4 З1 22 UT 2214 724З 11 58 51 
7215 10 8 27 2З SR 2242 7244 12 248 
721б 10 12 24 24 СЕ 22б9 7245 12 б 44 
7217 10 1б 21 25 РЕ 229б 724б 12 10 41 
7218 10 20 17 2б su 2324 7247 12 14 З7 
7219 10 24 14 27 NE 2351 7248 12 18 34 
7220 10 28 10 28 РО 2379 7249 12 22 30 
7221 10 З2 7 29 uт 240б 7250 12 2б 27 

30 SR 24ЗЗ 7251 12 30 23 
З1 СЕ 24б1 7252 12 34 20 

1 h m s 1 
Ј\.111 1988. 1 h m s 

о. 244 244 
7314 • 1б З8 4б ' 7283 14 Зб зз 1 SR 4158 

1б 42 43 7284 14 40 30 2 СЕ 418б 7315 
з РЕ 421З 731б 1б 4б 40 7285 14 44 2б 

7286 14 48 23 4 su 4240 7З17 1б 50 Зб 
5 NE 42б8 7З1В 1б 54 зз 7287 14 52 19 

7319 tб S8 29 б РО 4295 72В8 14 5б 1б 
17 22б 7289 15 о 1З 7 UT 4322 7320 
17 б 22 7290 15 4 9 8 SR 4350 7321 

9 СЕ 4З77 7322 17 10 19 7291 15 8 б 
10 РЕ 4405 7323 17 14 15 7292 15 12 2 

17 18 12 7293 15 15 59 11 su 44З2 7324 
12 NE 4459 7325 17 22 9 7294 15 19 55 

17 2б 5 1З РО 4487 7З2б 7295 15 23 52 
17 30 2 7296 15 27 48 14 uт 4514 7327 

15 SR 4541 7328 17 33 58 7297 15 З1 45 
17 З7 55 1б СЕ 45б9 7329 7298 15 35 42 
17 41 51 7299 15 39 38 17 РЕ 4596 7330 

7331 17 45 48 7300 15 4З З5 18 su 4б24 

19 NE 4651 7332 17 49 44 7301 15 47 31 
17 sз 41 20 РО 4б78 7ЗЗЗ 7302 15 51 28 

7ЗОЗ 15 55 24 21 uт 470б 7334 17 57 38 

7304 15 59 21 22 SR 4733 7335 18 134 

7305 1б з 17 23 СЕ 47б0 73Зб 18 5 З1 

730б 1б 7 14 24 РЕ 4788 73З7 18 9 27 

7307 1б 11 11 25 su 4815 7ЗЗВ 18 1З 24 
2б NE 484З 7339 18 17 20 7308 1б 15 7 

18 21 17 7309 1б 19 4 27 РО 4870 7340 
28 uт 4897 7341 18 2S 13 7310 1б 23 о 
29 SR 4925 7342 18 29 10 

7З11 1б 2б 57 
~ 18 33 7 

7З12 1б 30 53 СЕ 4952 734З 

731З 1б 34 50 

1 

1 
! ~ 

v ASIONA XXXV 1987/5- Astronomske efemeride za 1988. g. 

1 
2 
з 
4 
5 
б 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
1б 
17 
18 
19 
20 " 
21 
22 
23 
24 
2S 
2б 
27 
28 
29 
30 
З1 

J\JL 1988. 
о. 
4980 
5007 
5034 
50б2 
5089 
5Џб 
51Ф4_ 
5171 
5199 
522б 
5253 
5281. 
5308\ 
5335 
SЗб3 
5390 
5418 
5445 
5472 
5500 
5527 
5554 
5582 
5бО9 
5бЗ7 
5бб4 

5б91 

5719 
574б 
5774 
5801 

РЕ 
su 
NE 
РО 

uт 
SR 
СЕ 
РЕ 

.su 
NE 
pg 
UT 
SR 
СЕ 

РЕ 
su 
NE 
pQ 
uт 

SR 
СЕ 
РЕ 

su 
NE 
РО 
UT 
SR 
СЕ 

РЕ 
su 
NE 

ОКТОВАR 1988. 

1 
2 
з 
4 
5 
б 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
1З 
14 
15 
1б 

17 
18 
19 

r. 
~ 
~4 

~ 
7 

~ 
:: 

о. 
su 7498 
NE 752б 

РО 7553 
UT 7581 
SR 7б08 

СЕ 7б35 

РЕ 7ббЗ 
su 7б90 
NE 7717 
РО 7745 
uт 7772 
SR 7800 
СЕ 7827 
РЕ 7854 
su 7882 
NE 7909 
РО 7936 
UT 7964 
SR 7991 
СЕ 8019 
РЕ 8О4б 
su 807З 

NE 8101 
РО 8128 
uт 8155 
SR 8183 
СЕ 8210 
РЕ 8238 
su 82б5 
NE 8292 
РО 8320 

1 ·h m s 
244 :,._---11 

7344 18 37 з 1 
7З45 18 41 о 2 
7З4б 18 44 56 з 
7347 18 48 5З 4 
7348 18 52 49 5 
7З49 18 5б 4б б 
7350 19 о 42 7 
7351 19 4 39 в 
7352 19 8 Зб 9 
735З. 19 12 32 10 
7354 19 1б 29 11 
7355 19 20 25 12 
735б 19 24 22 1З 
7357 19 28 18 14 
7358 19 З2 15 15 
7359 19 3б 11 1б 
7Зб0 19 40 в 17 
7Зб1 19 44 5 18 
7Зб2 19 48 1 19 
7Зб3 19 51 58 20 
7Зб4 19 55 54 21 
7Зб5 19 59 51 22 
7Збб 20 з 47 23 
7Зб7 20 7 44 24 
7Зб8 20 11 40 2S 
7Зб9 20 15 З7 2б 
7370 20 19 34 27 
7371 20 23 30 28 
7372 20 27 27 29 
7З7З . 20 З1 23 30 
7374 20 35 20 З1 

AVGUST 1988. 
о. 

РО 5828 
UT 585б 
SR 5883 
СЕ 5910 
РЕ 5938 
su 5965 
NE 5993 
РО б020 

uт б047 
SR б075 
СЕ б102 

РЕ б129 

su б157 
NE б184 

РО б212 

uт б239 
SR б2бб 

СЕ б294 

РЕ б321 
su бЗ48 

NE б37б 
РО б40З 
UT б4З1 

SR б458 
~ б48S 
РЕ б513 

su бS4О 
NE б5б8 

РО б595 
uт бб22 

SR бб50 

1 h m s NOIIEI'tiiAR 1988. 
244 '----fl 
74Зб 

7437 
7438 
7439 
7440 
7441 
7442 
744З 
7444 
7445 
744б 
7447 
7448 
7449 
7450 
7451 
7452 
7453 
7454 
7455 
7456 
7457 
7458 
7459 
74б0 
74б1 
74б2 

74бЗ 

7464 
74бS 

74бб 

Q394б 1 
о 43 4З 2 
о 47 39 з 
о 51 Зб 4 
05532 5 

·о5929 б 
1 з 25 7 
1 7 22 8 
1 11 19 9 
1 15 15 10 
1 19 12 11 
1 23 8 
1 27 5 
1 З1 1 
1 34 58 
1 38 54 
1 42 51 
1 4б 48 
1 50 44 
1 54 41 
1 58 З7 
2 2 34 
2 б зо 
2 10 27 
2 14 23 
2 18 20 
2 22 17 
2 2б 1З 
2 30 10 
2 З4 б 

2 З8 з 

12 
1З 
14 
15 
1б 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2S 
2б 

27 
28 
29 
зо 

uт 

SR 
СЕ 

РЕ 

su 
NE 
РО 
UT 
SR 
СЕ 

РЕ 

su 
NE 
РО 
uт 

SR 
СЕ 

РЕ 

su 
NE 
РО 

uт 
SR 
СЕ 
РЕ 

su 
NE 
РО 

uт 

SR 

о. 
8347 
8375 
8402 
8429 
8457 
8484 
8511 
8539 
ВSбб 
8594 
8621 
8б48 

8б7б 
8703 
8730 
8758 
В785 

881З 
8840 
88б7 

8895 
8922 
В949 
8977 
9004 
9032 
9059 
90Вб 
9114 
9141 

------------------ 137 

h т s SEPТE118AR 1988. 
244~----,1 о. 

7З75 20 39 1б 1 СЕ бб77 
7З7б 20 43 13 2 РЕ б704 
7З77 20 47 9 з su б7З2 

737В 20 51 б 4 NE б759 
7З79 20 55 З 5 РО б7В7 

7380 20 58 59 б UT б814 
7381 21 2 56 7 SR б841 

7З82 21 б 52 8 СЕ б8б9 
7383 21 10 49 9 РЕ б89б 
7384 21 14 45 10 su б923 

7385 21 18 42 11 NE б951 
7386 21 22 38 12 РО б978 
7387 21 2б 35 1З uт 700б 

7388 21 30 32 14 SR 70ЗЗ 

7389 21 34 28 15 СЕ 70б0 

7390 21 38 25 1б РЕ 7088 
7391 21 42 21 17 su 7115 
7392 21 4б 18 18 NE 7142 
739З 21 50 14 19 РО 7170 
7З94 21 54 11 20 UT 7197 
7395 21 58 7 21 SR 7225 
739б 22 2 4 22 СЕ 7252 
7397 22 б 1 23 РЕ 7279 
7398 22 9 57 24 su 7ЗО7 
7399 22 1З 54 2S NE 7334 
7400 22 17 50 26 РО 7Зб2 
7401 22 21 47 27 uт 7389 
7402 22 25 4З 28 SR 74iб 
740З 22 29 40 29 СЕ 7444 
7404 22 33 Зб 30 РЕ 7471 
7405 22 37 33 

1 h m 1 DECEI1ВAR 1988. 
244 :..._.---11 
74б7 

74б8 
74б9 
7470 
7471 
7472 
747З 

7474 
7475 
747б 
7477 
7478 
7479 
7480 
7481 
7482 
7483 
7484 
7485 
748б 
7487 
7488 
7489 
7490 
7491 
7492 
7493 
7494 
7495 
749б 

2 41 59 1 
24556 2 
2 49 52 з 

2 sз 49 4 
2574б 5 
з 1 42 б 

3 5 З9 7 
з 9 З5 8 
з 1З 32 9 
з 17 28 10 
3 21 25 11 
з 25 21 12 
з 29 18 1З 
з 33 15 14 
з З7 11 15 
з 41 8 !б 
з 45 4 17 
з 49 1 18 
3 52 57 19 
З5654 20 
4 о 50 21 
4 4 47 22 
4В4423 

4 12 40 24 
4 1б 37 25 
42033 2б 
4 24 зо 27 
4 28 2б 28 
43223 29 
4 Зб 1'3 зо 

З1 

СЕ 

РЕ 

su 
NE 
РО 

uт 
SR 
СЕ 
РЕ 

su 
NE 
РО 
uт 

SR 
СЕ 
РЕ 

su 
NE 
РО 

UT 
SR 
СЕ 

РЕ 
su 
NE 
РО 

uт 

SR 
СЕ 

РЕ 

su 

о. 

91б9 
9196 
9223 
9251 
9278 
9305 
9ЗЗЗ 

9Зб0 
9388 
9415 
9442 
9470" 
9497 
9524 
9552 
9579 
9607 
9б34 

9бб1 
9б89 

971б 
974З 
9771 
9798 
982б 

9853 
9880 
9908 
9935 
99б3 
9990 

1 h m s 
244 ~---1 

7406 22 41 зо 
7407 22 45 26 
7408 22 49 23 
7409 22 sз 19 
7410 22 57 !б 
7411 23 1 12 
7412 23 5 9 
741З 23 9 5 
7414 23 1З 2 
7415 23 16 59 
741б 23 20 55 
7417 23 24 52 
7418 23 28 48 
7419 23 З2 45 
7420 23 Зб 41 
7421 23 40 З8 
7422 23 44 34 
7423 23 48 З1 
7424 23 52 27 
7425 23 56 24 
742б о о 21 
7427 о 4 17 
7428 о 8 14 
7429 о 12 10 
7430 о 1б 7 
7431 о 20 з 
7432 о 24 о 

7433 о 27 5б 
7434 о З1 53 
7435 о 35 50 

244 l._h __ m __ s -1 

7497 
7498 
7499 
7500 
7501 
7502 
7503 
7504 
7505. 

7506 
7507 
7508 
7509 
7510 
7511 
7512 
751З 
7514 
7515 
751б 

7517 
751В 

7519 
7520 
7521 
7522 
7523 
7524 
7525 
752б 

7527 

4 40 1б 
4 44 13 
4 48 9 
4 52 б 

4 56 2 
"4 59 5'3 
5 з 55 
5 7 52 
5 11 48 
5 15 45 
5 19 42 
5 23 38 
5 27 35 
5 З1 З1 
5 35 28 
5 З9 24 
5 4З 21 
5 47 17 
5 51 14 
5 55 11 
5 59 7 
б з 4 
б 7 о 

б 10 57 
б 14 5З 
б 18 50 
б 22 . 4б 

б 2б 4З 

б 30 40 
б 34 Зб 
б 38 33 

• 



1~ ---------------------

Datum Т 

1 h m 

JAN. 

1 

1 

2.1 
б. ! 

10.1 
14. i 
18. 
22. 
2б. 

30. 

SEV 

11 42 
11 44 
11 4б 
11 47 
11 49 
11 50 
11 51 
11 52 

F'EB. 3., 11 52 7., 11 53 
11.111 53 
15. 11 S3 
19. 11 52 
23.: 11 52 
27. 11 51 

МАRТ 2. 
б. 

10. 
14. 
18 •. 
22. 
2б. 

30. 

APR. З. 

7. 
11. 
15. 
19. 
23. 
27. 

МАЈ 1. 
5. 
9. 
1З. 

17. 
21. 
25. 
29. 

JUN 2. 
б. 

10. 
14. 
1В. 

22. 
2б. 
зо. 

11 50 
11 so 
11 49 
11 48 
11 46 
11 45 
11 44 
11 43 

11 42 
11 40 
11 39 
11 3В 
11 З7 
11 З7 
11 Зб 

11 35 
11 35 
11 35 
11 З5 
ti З5 
11 35 
11 З5 
11 Зб 

11 Зб 
11 З7 
11 38 
1139 
11 40 
1140 
11 41 
11 42 

i 
1 Beograd 

1 izlaz ј zalaz 

h m i h m 

SEV 

7 1б ! 1б 8 
7 1f. . 1б 12 
7 15 1б 17 
7 13 1б 21 
711 1Е.2б 

7 8 1 1б 32 
7 5 1б 37 
7 1 16 43 

б 5б 1б 49 
б 51 1б 54 
б 4б 17 о 

б 40 17 б 

б 34 17 11 
б 28 17 17 
6 21 17 22 

б 14 
б 7 
б о 

5 52 
5 45 
538 
5 30 
5 23 

5 15 
5 в 

5 1 
4 54 
4 47 
4 40 
4 34 

17 2В 
17 33 
17 3В 
17 43 
17 49 
17 54 
17 59 
1В 4 

1В 9 
1В 14 
1В 19 
18 24 
1В 29 
18 34 
1В 39 

4 28 18 44 
4 22 1В 49 
4 17 1В 54 
4 12 1В 5В 

4 7 19 3 
4 з 19 7 
4 о 19 11 
з 57 19 15 

з 55 19 18 
з 53 19 21 
з 52 19 24 
з 52 19 26 
з 52' 19 27 
з 52 19 28 
З .54 19 29 
з Sб 19 28 

VASIONA XXXV 1987/5- Astronomske efemeride za 1988. g. 

SUNCE 

Fizitke koordinate 

ot 

1 h m 1 

18 47 
19 5 

19 22 !' 
19 39 
19 57 
20 14 
20 30 
20 47 

21 з 

21 20 
21 35 
21 51 
22 7 
22 22 
22 З7 

22 52 
23 7 
23 22 
2З 37 
2З 51 
о б 
о 20 
о З5 

050 
1 4 
1 19 
1 34 
1 4В 
2 з 

2 18 

2 34 
2 49 
з 5 
з 20 
ЗЗб 

з 52 
4 8 
4 24 

4 41 
457 
5 14 
530 
5 47 
б з 

б 20 
б З7 

-22 б 

-21 28 
-20 44 
-19 54 
-18 57 
-17 56 

-1б 4В 

-15 37 
-14 21 
-1З 1 
-11 зв 
-10 11 
- в 43 

- 7 12 
- 5 40 
- 4 б 

- 2 З2 
- о 57 

038 
2 12 
з 4б 

5 19 
б 50 
в 19 
9 4б 

11 11 
12 З2 
13 so 

15 5 
16 15 
17 22 
1В 23 
19 20 
2011 
20 57 
21 З7 

22 11 
2239 
231 
23 1б 
23 24 
23 2б 
23 22 
23 10 

р в 

u о~ n; 

1.9 1 
-о. о 

-2.0 

-3.1 
-3.5 
-4.0 

-3.9 -4.4 
-5.7 -4.8 
-7.б -5.2 
-9.3 -5.5 

-11.1 -5.8 

-12.7 
-14.3 
-15.8 
-17.2 
-18.5 
-19.7 
-20.8 

-21.9 
-22.В 

-23~б 
-24.3 
-24.9 
-25.4 
-25.8 
-2б.1 

-26.З 

-2б.З 

-2б.2 

-2б.1 

-25.7 
-25.3 
-24.8 

-24.1 
-23.4 
-22.5 
-21.5 
-20.4 
-19.2 
-17.9 
-16.5 

-15.0 
-13.4 
-11.В 

-10.1 
-В.4 

-6.7 
-4.9 
-З.1 

-б.1 

. -б.4 
-б. б 

-б.8 

-7.0 
-7.1 
-7.2 

-7.2 
-7.2 
-7.2 
-7.2 
-7.1 
-7.0 
-6.8 
-б. б 

-6.4 
-б.2 

-5.9 
-5.б 

-5.2 
-4.9 
-4.5 

-4.1 
-3.7 
-з.3 
-2.8 
-2.4 
-1.9 
-1.5 
-1.0 

-о.5 

-о. о 

0.5 
1.0 
1.4 . 
1. 9 
2.4 
2.В 

1 • 1 ' " / А.Ј. 

! 1 1 . 

1 245.2 1 1б 18 с.9аз 
192.5 16 18 0.983 
13'3.8 16 17' 0.983 
ЕЈ7.1 16 17 0.984 
34.5 1б 17 0.984 

341.8 1б 17 0.984 
289.1 1б 1б 0.985 
2З6.5 16 1б 0.985 

183.8 1б 15 0.986 
131.1 16 15 0.986 · 
78.5 16 14 0.987 
25.8 1б 1З 0.988 

З33.1 1б 12 0.988 
2ВО.5 16 12 0.9В9 

227.В 1б 11 0.990 

175.1 1б 10 
122.4 1б 9 
б9.7 1б в 

17.0 1б 7 
324.2 1б б 

271.5 1б 5 
21В.В 1б з 

166.0 1б 2 

11З.2 1б 1 
б0".4 1б о 

7.б 15 59 
314.8 15 58 
262.0 15 57 
209.2 15 56 
156.3 15 55 

103.5 15 54 
SО.б 15 5З 

357.7 
ЗО4.В 
251.9 
199.0 
14б.1 

93.2 

40.2 
З47.З 

294.3 
241.4 
188.5 
135.5 
В2.б 

29.б 

15 52 
15 51 
15 50 
15 50 
15 49 
15 4В 

15 48 
15 47 
15 47 
15 46 
15 4б 
15 4б 
15 4б 
15 45 

0.991 
0.992 
0.993 
0.994 
0.995 
0.997 
0.9'38 
0.999 

1.000 
1.001 
1.002 
1.003 
1.004 
1.006 
1.007 

1.008 
1.009 
1.010 
1.011 
1.011 
1.012 
1.013 
1.014 

1.014 
1.015 
1.015 
1.01б 

1. 016 
1.016 
1.017 
1.017 

r ASIONA XXXV 1~7/5- A•u~an•k• '~"ido" !~. g. 
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·. SEV 

JUL 4. 11 43 
11 4З 
11 4 .. 
1144 
11 45 
11 45 
11 45 

в. 

12. 
1б. 

20. 
24. 
28. 

AVG. 1. 
5. 
9, 

1З. 

17. 
21. 
25. 
29. 

SEP. " Lo 

б. 

10. 
14. 
18. 
22. 
2б. 

30. 

СЈ<Т. 4. 
в. 

12. 
1б. 

20. 
24. 
28. 

NOV. 1. 
5. 
9. 

13. 
17. 
21. 
25. 
29. 

DEC. З. 
7. 

11. 
15. 
19. 
23. 
27. 

11 45 
11 44 
11 44 
11 4З 
11 42 
11 41 
11 40 
11 З9 

1138 
11 37 
11 35 
11 34 
11 32 
11 31 
1130 
11 28 

11 27 
11 2б 
1125 
11 24 
11 2З 
11 2З 
11 22 

11 22 
11 22 
1122 
11 23 
11 2З 
11 24 
11 25 
11 27. 

11 28 
11 30 
1132 
11 З4 
11 3б 
1138 
11 40 

1 

1 

Beolgrad 

izlaz za1az 

1 h m 1 h m 

3 58' 
4 1 
4 4 
4 7 
4 11 
4 15 
4 20 

4 24 
429 
433 
438 
4 43 
4 48 
4 52 
457 

5 2 
5 6 
5 11 
5 1б 
5 21 
525 
530 
535 

540 
5 45 
550 
555 
б о 
б б 
б 11 

SEV 

19 27 
19 2б 
19 24 
19 21 
19 18 
19 14 
19 9 

19 4 
1В 59 
1В 53 
18 47 
18 41 
18 З4 
18 2В 
18 21 

18 13 
18 б 

17 58 
17 51 
17 43 
11 аб 
17 28 
17 21 

17 1З 
17 б 

1б 59 
1б 52 
1б·45 

1б 39 
16 33 

б 17 1б 27 
б 22 1б 21 
б 28 1б 1б 
б 33 1б 12 
б зв 1б 8 
б 44 1б 5 
б 49 1б 2 
б 54 1б о 

6 5В 
7 2 
7 б 

7 9 
7 12 
7 14 
7 15 

15 5В 
15 5В 
15 58 
15 5В 
15 59 
lб 1 
1б 4 

Fizitke koordinate 

ot 1 

1 h m 1 " 

б53 
7 10 
7 2б 
7 42 
7 58 
8 14 
8 зо 

846 
9 1 
9 1б 
9 З1 
946 

10 1 
10 16 
10 З1 

10 45 
11 о 
11 14 
11 28 
11 43 
11 57 
12 11 
12 26 

12 40 
12 55 
1З 10 
1З 25 
1З 40 
1З 55 
14 10 

14 26 
14 41 
14 57 
15 14 
15 30 
15 47 
16 4 
1б 21 

16 38 
1б ss 
17 1З 
17 З1 
17 48 
18 б 

18 24 

22 53 
22 29 
21 58 
21 22 
20 40 
19 52 
18 59 

18 1 
16 58 
15 51 
14 40 
1З 25 
12 7 
10 45 
9 21 

755 
б 2б 

4 5б 
3 25 
1 52 
о 19 

- 1 15 
- 2 48 

- 4 21 
- 5 53 
- 7 24 
- 8 53 
-10 20 
-11 45 
-13 7 

-14 2б 
-15 41 
-1б 52 
-17 58 
-18 59 
-19 55 
-20 45 
-21 29 

-22 б 

-22 37 
-2З о 

-2З 1б 
-23 25 
-23 2б 
-23 20 

р в • 1 L 1 р 1 

1 ' " 1 А.Ј. 

U О1 TU 

-1.2 
О. б 

2.4 
4.2 
5.9 
7.б 

9.З 

10.9 
12.5 
14.0 
15.4 
16.8 
18.0 
19.2 
20.4 

21.4 
22.3 
23.2 
23.9 
24.б 

25.2 
25.б 

25.9 

26.2 
2б.З 

2б.З 
26.2 
25.9 
25.6 
25.1 

24.5 
2З.8 

22.9 
21.9 
20.0 
19.б 

18.2 
1б.8 

15.2 
1З.б 

11.9 
10.1 
8.3 
б.4 

4.5 

З.2 ЗЗ6.7 15 45 1.017 
З.7 283.7 15 45 1.017 
4.1 230.8 15 4б 1.017 
4.5 177.9 15 4б 1.01б 
4.8 124.9 15 46 1.01б 
5.2 72.0 15 4б 1.01б 
5.5 19.1 15 47 1.015 

5.8 З2б.2 15 47 1.015 
6.1 27З.З 15 48 1.014 
б.З 220.4 15 48 1.014 
б.б 1б7.5 15 49 1.013 
б.8 114.б 15 49 1.012 
б.9 б1.8 15 50 1.012 
7.0 8.9 15 51 1.011 
7.1 З1б.1 15 52 1.010 

7.2 
7.2 
7.2 
7.2 
7.1 
7.С 

б.9 
б.7 

б.5 

б. З 

б. 1 
5.8 
5.4 
5.1 
4.7 

-4.З 

З.9 
3.5 
з. о 
2.б 

2.1 
1.б 
1. 1 

О. б 

0.1 
-0.4 
-1.0 
-1.5 
-2.0 
-2.5 

263.2 15 5З 
210.4 15 54 
157.б 15 55 
104.8 15 5б 
52.0 15 57 

359.2 15 58 
306.4 15 59 
25З.б 1б о 

1.009 
1•008 
1.007 
1.006 
1.005 
1.004 
1.003 
1.001 

200.8 1б 1 1.000 
148.0 1б 2 0.999 
95. з 1б 3 о. '398 
42.5 16 4 0.997 

349.7 1б 5 0.99б 
297.0 1б б 0.995 
244.2 1б 7 0.993 

191.5 1б 9 0 .• 992 . . 
138.7 1б 9 0.991 
8б.О 1б 10 0.990 
33.3 1б 11 0.990 
З40.5 1б 12 0.989 
287.8 1б 13 0.988 
235.1 1б 14 0.987 
182.4 1б 14 0.9Вб 

129.7 
7б.9 
24.2 

331.5 
"278.8 
22б.1 
173.5 

1б 15 0.986 
16 1б 0.985 
lб 1б 0.985 
1б 17 0.984 
1б 17 0.984 
1б 17 0.9В4 
1б 17 0.983 

------ ------ - -· _"",_. ____ -- -· 

. ' 
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IZI.AZ 1 ZAI.AZ MESECA U BEOGRADU 

r VASHJNA XXXV 1987/5- Astronomske efe~eride za 1988. g. 

1 

141 

е 
Januar FeЬruar Мart April Мај Jun 

й 
г .. lzlaz 1 Zalaz Iz1az 

1 
Zalaz Izlaz 1 

Zalaz Izlaz 1 Zalaz Izlaz 
1 

Zalaz Izlaz 1 Zalaz 
.. 

Q 
Q 

~ 
Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar 

~ d IziaziZalaz Izlaz 1 Zalaz Izlaz 1 ZaЬiz lzlazl Zalaz lzlaz 1 Zalaz lzlaz 1 Zalaz Q 

1. !З зз 5 12 15 10 б З5 15 13 5 34 17 22 4 52 IB зз з 49 21 4 4 з 1. 

( 27 .0) ( 2б. 2) ( 24. 7) ( 25.7) ( 18.0) ( \i,8) ( -2.бЈ ( 0.4) (-17.9) (-14. 7) !-28.4) (-2В.0) 

2. 14 18 б 17 !б 17 7 5 16 19 5 55 18 2В 5 в 19 47 4 12 21 59 s 4 2. 

( 2В.З) ( 2B.I) ( 21.0) ( 22.5) ( 12.9) ( 15. \) < -а. п ( -5.5) (-22.б) <-19.8) (-27.2) (-2В.2) 

з. 15 !З 7 12 17 23 7 29 17 2З б 13 19 3б 5 25 21 2 441 22 42 б 17 з. 

( 28.2) ( 2В.4) ( lб.4) ( 18.ЗЈ ( 7 .3) ( 9. 9) <-14.5) (-\I.З) (-26.2) (-24.1) (-24.\) (-2б.4) 

4. 16 14 7 58 18 28 7 49 18 27 629 20 4В 5 45 22 13 5 20 23 15 7 З7 4. 

( 2б.5) ( 27.2) ( 11.1) ( 1З.4) ( 1.4) ( 4,2) <-19.8) <-16.7) (-28.2) (-27.1) (-19.6) (-22.6) 

5. 17 20 8 З3 19 З2 в б 19 32 б 45 22 1 б 9 2З 14 б 11 23 40 8 59 . 
"' 

( 2З.б) ( 24.7) ( 5.4) ( В.О) ( ~4. 7) ( -1.6> (-24.1) (-21.5) (-2В.3) (-28.5) <-13.8) (-17.4) 

6. !В 27 9 1 20 З5 8 22 20 за 7 1 2З 14 б 40 -- -- 7 15 -- -- 10 19 б. 

( 19.6) ( 21.2) ( -0.5) ( 2.4) (-10.7) ( -7.5) <-27.2) 1-25.3) --- (-2В.О) --- <-11.1) 

7. 19 32 9 24 21 40 в 37 21 4б 7 18 -- -- 7 22 о 4 в зо о 2 11 36 7. 

( 14.8) ( 1б.8) ( -6.5) ( -3.41 <-16.3) НЭ.IЈ --- (-27.ВЈ (-2б.51 (-25.5) ( -7 .4) ( -4.3) 

в: 20 З7 9 43 22 ~~ в 54 22 5В 7 З9 о 21 в lб о 42 9 49 о 22 12 52 в. 

( 9.4) ( II.BJ <-12.4) ( -9.2) (-21.2) НВ.3) ( -28.6) (-28.6) (-23.0) (-21.4) < -о. 11 ( 2.8) 

9. 2i 40 10 о 2З 56 9 12 -- -- в 5 1 19 9 2З 1 12 11 10 о 41 14 в 9. 

( З.б) ( б.3) Н7.ВЈ (-14. 7) --- (-22.8) ( -2B.I) ( -27 ,б) <-18.1) (-15.ВЈ ( 6.0) ( 9.Ы 

10. 2~ 44 10 !б -- -- 9 34 . о 11 & зв 2 5 10 40 1 Зб 12 29 1 2 ··. \S 24 10. 

( -2.4) ( 0.6) --- <-19.ВЈ (-25. 2) (-26.3) <-25.ЗЈ ( -24.6) (-12.2) ( -9.З) ( 12.4) ( 15.В) 

1. 21 14 5 17 20 51 в 25 20 29 11 22 20 зв 12 39 224В 13 !З 2З 49 12 15 1. 
<-21.4Ј (-24.ЗЈ ( !.ВЈ ( -!.ВЈ ( 23.3) ( 21.6Ј ( 28.5Ј ( 28.5Ј < 18.r.J ( 20.3Ј ( 4.5Ј ( 7 .!Ј 

2. 21 43 6 41 21 11 9 44 21 б 12 З9 21 З9 !З зз 23 54 !З З5 -- -- 12 З! 2. 
<-15.8Ј (-19.4) ( В.7) ( 5.5) ( 2б.r.Ј ( 25.6) ( 27.61 ( 28.1Ј ( IЗ.б) ( 15. 7) --- ( 1.5) 

з . 22 7 в 4 21 33 11 з 21 51 !З 49 22 45 14 14 -- -- 13 54 о 51 12 47 з. 
( -9.4) (-13.2Ј ( 15.0Ј ( 12.4) ( 28.4Ј ( 28.0Ј ( 25.\Ј ( 2б.IЈ --- ( 10.6Ј ( -1.4Ј ( -4.\Ј 

4. 22 27 9.25 21 58 12 20 22 4Б 144В 23 5З 14 4Б о 58 14 11 1 55 !З 4 4. 
( -2.6Ј < -Б.з> ( 20.4Ј ( 18.4) ( 28.4) ( 28.6) < 21.5Ј ( 22. 9Ј ( 8.\Ј ( 5.1Ј ( -7.2Ј ( -9. 7Ј 

5. 22 47 10 42 22 29 !З 37 2З 49 15 З7 -- -- 15 11 2 1 14 2Б з о !З 23 s. 
( 4.2) ( 0.9Ј ( 24.5Ј ( 23.2Ј ( 26.9) ( 27.6) --- ( 18.ВЈ ( 2.4) ( -0.6Ј (-12.В) Н5.0Ј 

б. 23 7 11 59 23 в 14 50 -- -- lб 14 1 о 15 31 з 4 1442 4 в !З 45 Б. 
( \0.7) ( 7.8Ј ( 27.ЗЈ < 2б.5Ј --- ( 25.2Ј ( 17 .0) ( 14.0Ј ( -3.5) ( -б.2) (-18.0Ј <-19.ВЈ 

7. 23 29 !З 15 23 5Б 15 56 о 55 16 4З 2 5 15 49 4 8 15 о 5 IB 14 14 7. 
( 16.6> ( 14.ЗЈ ( 28.5) ( 28.З) ( 24.\Ј ( 21. 7) ( II.BJ ( 8.ВЈ ( -9.ЗЈ HI.8J (-22.5) <-23.ВЈ 

в. 23 55 14 З! -- -- !Б 52 2 з 17 б з в tr. 5 5 15 15 20 Б зо 14 51 в. 
( 21.6Ј ( 19.8) --- < 2S.4J ( 20.1) ( 17.4Ј ( 6.2) ( З.2) <-14.9) (-17.0) ( -25.9Ј <-2б. 7Ј 

'· -- -- 15 46 ј о 5З 11 зБ з 9 17 25 4 11 16 20 624 IH4 1 за 15 40 9. 
--- ( 24.2Ј . ( 2B.I) < 2Б.91 ( 15.З) ( 12.3Ј ( 0.3Ј ( -2.6Ј <-19.9) (-21.5) (-27.81 !-23.\Ј 

10. о 28 16 57 1 57 18 11 . 4 14 17 42 5 15 tr. Зб 7 З5 16 15 в З9 tr. 4З 10. 
( 25.4) ( 27.\Ј ( 26.1) ( 24.2Ј ( 10.0) ( б.9Ј . ( -5.6) ( -8.2Ј Н4.0Ј (-25.\Ј (-2В.ОЈ <-27. 7) 

11. 23 50 10 З! 1 9 10 з 1 2З 9 24 2 40 12 1 1 57 13 4б 1 25 !б 41 11. 

( -8.4) ( -5.2) (-22 .61 (-24.0) (-27.8) (-2В.3Ј <-2\.ВЈ (-19.9) < -5. п ( -2.3) ( 18.1) ( 21.1) 

12. 1 -- -- 10 49 2 24 10 42 2 28 10 23 з в !З 23 2 16 15 4 1 5З 17 57 12. 

!З. \ ~-;8 
1-11.0) (-26.2) (-27.1) (-28. 7) (-2В.б! Нб.5Ј н з. 9) ( 1.2) 1 

( 4.8) ( 22.ВЈ ( 25.2) 

11 9 з Зб 11 З4 з 23 11 Зб з 32 1444 2 Зб 1621 2 29 19 7 !З. 

(-14.3) (-\б.5) (-28.З) (-28.6) (-27.6) (-2б.8) <-10.1) ( -7.0) ( В.О) ( 11.6) ( 2б.2) ( 27.6) 

14. 1 2 11 11 34 4 40 12 41 4 7 12 5В з 52 16 4 2 5В 1740 з 14 20 9 14. 

<-19.6) (-21.4) (-28.4) (-28.0) < -24.Ы (-23.1) ( -3.2) ( 0.4) ( 14.3) ( 17.81 ( 28.0) ( 28.41 

15. з 2В 12 в 5 32 14 2 4 40 14 23 4 12 17 24 з 2З 18 58 4 9 20 5В 15. 

(-24.1) (-25.4) <-2б.4 1 (-25.2) 1-19.8) (-17 ,б) . ( З.9) ( 7. 7) ( 19.9) ( 22.8Ј ( 28.2) ( 27.5) 

16. 4 45 12 54 б 12 15 29 5 7 15 48 4 зз IB 44 з 54 20 14 5 12 21 З7 !б. 

(-27.3) (-27. 9) (-22.4Ј (-20.5Ј (-13.В) но. 9) ( 10.8Ј ( 14.5) ( 24.ЗЈ ( 2б.4Ј ( 2б.8) ( 25.\Ј 

17. 5 57 !З 55 б 43 !б 57 5 30 17 11 4 57 20 4 4 34 21 22 б 20 22 б 17. 

(-2В.5) (-28.4) Нб.В) 1 
(-\4.2) ( -б. 9) ( -З.5Ј ( 17.0Ј ( 20.З) ( 27.2) ( 28.2) ( 24.0) ( 2\.Ы 

IB. б 57 15 12 7 в 18 21 5 50 IB З2 5 24 21 22 . 5 23 22 19 7 2В 22 30 IB. 

(-27 .5) (-2б. 7) (-10.2Ј ( -6.9) ( 0.3) ( 4.1) ( 22.1) ( 24. 7) ( 28.4Ј ( 28.3) ( 20.0) ( 17.З) 

19. 7 44 lб за 7 зо 1 
19 4З б 11 19 5З 5 59 22 З5 622 2З 4 в 34 22 50 19. 

(-24.4Ј (-22.8) ( -З.О! ( 0.61 ( 7.5) ( 1\.З) ( 25. 9Ј ( 27.5) ( 28.0) ( 26.8) ( 15.3) ( 12.З) 

20. в 19 18 б 7 50 . 21 з б зз 21 !З б 4З 2З зв 7 27 23 З9 9 З9 2З 7 20. 

(-19.5) (-17.2) ( 4.1) ( 7. 9) ( 14.1) ( 17.6) ( 28.\Ј ( 28.6) ( 2б.ОЈ ( 24.0) ( 9.9Ј ( б.9Ј 

11. 1 9 18 1 з 4 18 38 5 17 17 57 620 !б 54 в 45 tб 5Б 9 2В 17 55 11. 
( 27.7) ( 28.4) ( 22.9Ј ( 20.4Ј ( 4.2Ј ( !.З) HI.4J НЗ.7Ј <-26.9Ј (-27.5Ј (-2б.4Ј (-25.4Ј 

12. 2 1 18 54 4 12 19 о б 20 18 13 7 27 17 15 9 50 17 49 10 7 19 14 12. 
( 28.4Ј ( 28.0) ( 18.6Ј < 15.8Ј ( -1.7) ( -4.5Ј (-16.7) (-18. 7Ј (-28.2Ј (-28.3Ј (-23,\Ј <-21.5Ј 

13. з 1 \9 36 5 18 \9 \8 7 2З 18 29 8 Зб 17 41 \0 4Б IB 5З 10 зв 20 33 13. 
( 27.5) ( 2Б.IЈ ( 13.6) ( 10.6) ( -7.r.J HO.IJ (-21.5Ј (-22.9Ј (-27.8Ј (-27.3) (-18.3) нБ.tЈ 

14. 4 7 20 8 622 19 З4 в 28 IB 47 9 46 \8 14 11 31 20 7 11 2 21 52 14. 
( 25.1) ( 23.0) ( 8.1) ( 5.\Ј НЗ. 2Ј Н5.4Ј (-25.2Ј (-26.2Ј (-25.61 (-24.5Ј (-12.6Ј ( -9.ВЈ 

15. 5 15 20 33 725 19 50 9 3Б 19 9 10 55 IB 5В 12 б 21 25 11 24 2З в 15. 
< 21.5Ј ( 18.9) ( 2.3) ( -0.6) НВ.4Ј (-20.2) (-27.6) !-28.1) (-21.9Ј (-20.2.1 ( -6.2Ј ( -З.ОЈ 

16. 622 20 54 8 28 20 5 10 45 19 З7 11 57 19 53 12 34 22 4З 11 43 -- -- !Б. 
( 17.0) ( 14.\Ј ( -З.б) ( -6.ЗЈ (-22.8Ј (-24.1) (-28.4) <-28.ЗЈ (-\б.9) (-14.6) ( 0.5) ---

17. 7 27 21 12 9 З! 20 22 1155 20 !З 12 49 21 1 12 57 .... -- 12 з о 25 17 • 
< 11.8Ј ( 8.8Ј ( -9.4Ј (-11.8Ј !-2б.2) (-27.0Ј (-27.5Ј (-2б. 9Ј <-11.0) --- ( 7.2) ( 4.0Ј 

18. 8 З! 21 28 10 З7 20 42 IЗ з 21 о !З 31 22 !б !З 18 о 1 12 25 1 41 18. 
( Б.2) ( 3.2) (-14. 9Ј (-17,0) (-28.2Ј (-28.5) (-24.9Ј (-2З.6Ј ( -4.4Ј ( -В.ОЈ ( \З.5Ј < IO.SJ 

19. 9 З4 21 43 11 46 21 5 14 з 22 1 14 4 2з 3Б 13 38 1 19 12 50 з о 19. 
( 0.4Ј ( -2.5Ј . (-19.9) (-21.r.J (-28.5) (-28.2) (-20.7Ј <-18. 7Ј ( 2.5Ј ( -!.ОЈ ( 19.2Ј ( 17.0) 

20. 10 З7 21 59 12 57 21 зБ 14 53 23 14 14 З! --- !З 59 2 37 13 22 4 19 20. 
( -5.5) ( -8.2) (-24.\) (-25.ЗЈ (-2б. 9Ј (-26.0Ј (-15.2Ј --- ( 9.З) ( б.\) ( 23.7Ј ( 22.2Ј 

21. в 4б 19 30 в 10 22 21 б 5В 22 32 7.36 -- -- в 34 -- -- 10 42 2З 2З 21. 

НЗ.4Ј <-10.5) ( 10. 9) ( 14.6) ·'( 19.8) ( 22.7) ( 2В.б> --- ( 22.7) --- ( 4.2) ( 1.2) 

22. 9 в 20 51 в зз 2З зв 7 2В 2З 4б 8 37 о 29 942 о б 11 45 2338 22. 

( -б.б> ( -3.2) ( 17.0) ( 20.2) ( 24.2) ( 2б.4) ( 27.4Ј ( 28.0) ( 18.4) ( 20.\Ј < -1. 7Ј ( -4.5Ј 

23. 9 29 22 9 в 59 -- -- 8 б -- -- 9 42 1 9 10 47 о 27 12 50 23 55 : 23. 

( 0.4Ј . ( 4.0Ј ( 21.9) --- ( 27.2Ј --- ( 24.9Ј ( 25.9Ј ( 13.4) < 15.5Ј < -7 .ОЈ НО.2Ј 

24.' 9 40 2З 25 9 З! о 5З . 8 52 о 54 10 49 1 40 11 51 046 !З 57 -- -- 24. 

( 7.2) ( 10.8Ј ( 25.7Ј ( 24.5Ј ( 28.6) ( 28.3Ј ( 21.2) ( 22.7Ј ( 7.9Ј ( 10.4Ј НЗ.4Ј ---
25. 10 в -- -- 10 11 2 з 948 1 50 11 5Б 2 4 12 55 1 2 15 7 о 15 25. 

( 13.5Ј --- ( 27.9Ј ( 27.4Ј ( 28.4) ( 28.r.J ( \б. 7Ј ( 18.r.J ( 2.\Ј ( 4.9Ј <-18. 7Ј <-15.6) 

26. 10 31 о 40 11 о з 4 10 50 2 3Б !З 1 2 24 13 59 1 IB 1621 о зв 2Б. 

( 18.9) ( tr..8) ( 28.7) ( 28.6) < 2Б. 7Ј ( 27.4Ј ( 11.4Ј ( IЗ. 7) ( -3.9Ј ( -о.9Ј (-23.2) (-20.5) 

27. 10 SB 1 5З 11 57 з 5Б 11 5Б з 11 14 5 2 42 15 б 1 1 34 17 Зб 1 9 27. 

( 23.З) ( 21.8Ј ( 27.9) ( 28.З) ( 23. 7Ј ( 24.9Ј ( 5.7) ( В.4) ( -9.9Ј ( -Б. 7) НБ.б> (-24.6) 

28. 11 32 з 5 !З 1 4 37 13 2 з зв 15 9 2 5В !Б 15 1 52 18 47 1 51 2В. 

( 2б.5Ј ( 25.5) ( 25.8Ј ( 2б.б> ( 19. 7Ј < 21.3Ј ( -О.З! ( 2. 7) <-15.r.J (-12.4Ј <-28.ЗЈ !-27.З) 

29. 12 14 411 14 7 5 9 14 в 4 1 16 14 з !З 17 28 2 14 19 48 2 4Б 29. 

( 28.2Ј ( 27.8Ј ( 22.4Ј ( 2З.7) ( 14.8) ( 16.9) ( -б.4) ( -З.2) (-20.8) (-\Ц) <-27.9Ј (-28.4) 

30. !З Б 5 9 15 !З 4 19 17 22 з 30 IB 4З 240 20 З7 3 5б 30. 

( 28.5Ј ( 28.6) ' '·"1 ,. "·" (-12.3) ( -9.1) (-24.9) (-22.4Ј !-25.5Ј (-27.4Ј 

31. ~~~7Ј> (• ~7~6Ј lб 17 . 4 36 19 57 з 15 31. 
( З.5Ј < 6.ЗЈ 1 (-27.6Ј (-2б.ОЈ 

21. 11 42 22 17 14 в 2217 15 З3 -- -- 14 54 о 57 14 2З з 57 14 2 5 Зб 21. 
<-11.ЗЈ (-13,6) (-27.1) <-27. 7Ј (-23.6> --- ( -8.8Ј H2.r.J ( 15.6) ( 13.0) ( 26.8) ( 25.9Ј 

22. 12 50 22 З8 15 15 2З 11 16 5 о З5 15 15 2 IB . 14 51 5 18 14 53 б 47 22. 
1-16.7) на. 11 (-28.51. <-28 . 6Ј Н8.7Ј (-21.9) ( -1.8) < -5.r.J ( 21.0) ( 19.0Ј ( 28. 1) ( 27. 9) 

23. \4 1 23 5 lб 14 -- -- lб 31 1 59 15 З6 з З9 15 2б б 40 15 54 7 47 2З. 
(-21.5) (-23.0) (-28.0) --- !-12.5Ј !-1б.3Ј ( 5.З) ( 1.8) ( 25.1) ( 23.9Ј ( 27.7) ( 28.0) 

24. 15 14 2З 41 17 1 о 20 !б 5З з 2З 15 58 5 1 tr. 12 7 57 17 з 8 З4 24. 
(-25.4) (-26.4) (-25.6) <-27.5) < -5.5Ј ( -9.4Ј ( 12.2) ( 9 . 2Ј ( 27.6) ( 27.0) ( 25.5) ( 26.4) 

25. 16 26 --- 1738 1 40 17 14 447 16 24 б 24 17 8 9 4 IB 14 9 10 25. 
(-27.8) --- (-21.4Ј <-24.ЗЈ ( 1.8) ( -1.9) ( 18.ЗЈ ( 16.0Ј ( 28.2Ј ( 28.2Ј ( 22.0Ј ( 2З.4Ј 

26. 1732 028 18 7 з 5 17 З6 6 10 16 55 7 47 18 13 9 59 19 2З 938 26. 
(-28.4) (-28.2) (-15.6) Н9.ЗЈ ( 9.0Ј ( 5.7) ( 2З.З! ( 21.6) ( 27.0Ј ( 27.6) ( 17.4Ј ( 19.3Ј 
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1~ -------------------- VASIONA XXXV 1987/5- Astroпomske efemerjde za 1988. g. 

SUMRACI 

Milaп Jeljcjc, Narodпa opservatorjja, Beograd 

Dап se delj па пое ј oЬdanjcu. Noe је vremeпskj jпterval kojj protekпe jzmedju dva 

uzastopпa dodjra gomje tacke Suпcevog djska sa horizoпtom - prvj пastaje prj zalazu, а drugj prj jzlazu 

Suпca. 

Delovj поеј posle zalaza ј pre jzlaza Suпca, koje odlikuje relatjvпa vjdljjvost пazjvaju 

se veeemjj sumrak jlj sutoп ј jutamjj sumrak jli svjtaпje. 

Postepeпo slaЬijeпje dпevпog svetla, posle zalaza Suпca ј umапјепје поепе tame pred 

пjegov jzlaz uslovljeпo је rasejaпjem Suпceve svetlostj па sve vjijm slojevjma Zemljjпe atmosfere pri zalazu, 

оdпоsпо gomjjm ј sve пШm slojevjma vazduha pri izlazu Sunca (SI. 1.). 

Vrste sumraka 

Sl. 1.- Sema dапа. Nоепа роЈоvјпа dапа 

irafjraпa је 

Sl. 2.- Sumrak. Sumracпo podrucje Sun

ce osvetljava jпdjrektno 

U zavjsпosti od jпtenzjteta prispele jпdjrektne svetlostj u vedrim поејmа bez 

mesecjпe razljkujemo sledeee sumrake: 

1. Gradjaпskj sumrak. Qdljkuje ga mogucпost cjtanja pri vedrom vremeпu, kada su 

ledja okreпuta Suпcu . Tokom gradjaпskog sumraka osvetljeпost se kreee od О, 1 do 800 luksa. 

Razljkujemo: 

1. Vecemjj gradjaпskj sumrak - predvecerje+ је vremeпskj jпterval, kojj protekпe 
jzmedju zalaza gomjeg ruba Suпcevog djska ј treпutka kada se Suпcevo sredjJte паdје 6° jspod horizoпta. 

2. Jutamjj gradjanskj sumrak- zora је jпterval vremeпa kojj protekпe od treпutka 

+ Nala пarodna terminologija, koja se odпosi па delove dапа, в posebno па пjegove sumratпe delove vrlo је Ьogata. U te
kstu te пeki od sumratпih iпtervala blti ozпateпi ovim ratima, na паtiп kako je·to utiпio V. V. Mitkovi~ u "Godimja
ku na!8g пеЬа". 
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kada ceпtar Suпcevog djska pridje horjzoпtu па h = -6°, do опоg treпutka kada пjegov gomjj deo ruba 

dodjrпe horizoпt. 

Na kraju predvecerja vjde se пајsјајпјја пеЬеskа tela, u gradovjma se palj javno 

osvetljeпje, а vozacj su dufпj da upale svetla. U zoru tmu sјајпе zvezde, а pomeпuta svetla se gase. 

11 Nautjckj (пavigacjoпj) sumrak odlikuje vidljjvost horizoпta, pre svega se mjsJj па 

morski, od koga sEi odmeravaju visiпe пeЬeskjh tela, пеорhоdпе za odredjjva'пje polofaja plovila, ilj kakvog 

vazduhoplova. U tu Sllrhu vгSj se mereпje vjsjпe пајmапје tri пеЬеskа tela. То su objektj druge velicjпe ј 

sјајпјјј tzv. "паvјgасјопе zvezde". Najpogodпjje vreme za ova mereпjaje kada se Suпce,:-oalazj jzmedju 3° i 

6° jspod horizoпta . Razljkujemo: 

1. Vecemji пauticki sumrak kojj росјпје ~lazom gomjeg ruba Suпca, а zavriava 

kada se пjegov ceпtar паdје па visjпj h = -12° i (osvetljenost prj kraju ovog sumraka jzпosj 0,006 luksa). 

2. Jutamjj пautickj sumrak kojj росјпје kada se ceпtar Suпca паdје 1~jspod 

horizoпta, а zavriava dodjrom gomje tacke Suпcevog kruga sa horizoпtom. 

111 Astroпomskj 5Umrak је пajdufj_ Na kraju vecemjeg astroпomskog sumraka 

pojavljuju se sve zvezde koje se mogu vjdetj goljm okom, dok па poeetku jutamjeg опе росiпјч da tmu. 

Prema tome razljkujemo: 

1. Vecemji astroпomskj sumrak kojj роејпје sa zalaskom celog Suпcevog djska, а 

zavгSava kada se пjegov ceпtar паdје 1В0ispod horizoпta, ј 

2. Jutamjj astroпomski sumrak kojj роејпје kada ceпtar djska dostjgпe vjsjпu 

-18~ а zavriava prvjm dodjrom Suпca sa horizontom. 

Osvetljeпost pri kraju vecemjeg ј pocetku jutamjeg astroпomskog sumraka jzпosi 

svega 0,0006 luksa. 

Deo astroпomskog sumraka iz koga је jskljuceп jпterval vecemjeg gradjaпskog 

sumraka пazjva se vece. SЈјспо ovome praskozorjem пazivamo vremeпskj jпterval, kojj је potreban Suпcu 

da se priЬijzj horizoпtu sa -18° па -6°. 

Trajanje sumraka 

Za ooredjivaп[e kraja jlj poeetka sumraka zalщa ј jzlaza Sunca u sredпj!!ВVropskom 
vremeпu koristimo relacjju 

(1) 

gde јео( rektasceпzija Suпca u treпutku zalaza jlj jzlaza.'f geografska dufjпa mesta, S0 zvezdano vreme u 

Griпicu u Oh TU, а koefjcjjeпt ~ • 0,002 730 4. Cascм1i ugao t u treпutku izlaza оdпоsпо zalaza Suпca 
(zпak "+" odпosj se па kraj, "-"па poeetak sumraka) пalazjmo jz 

cos t = siп h - sјп 'f sјп 1 
' cos., cos о 

(2) 

Vjsjпa h za gradjaпskj, пautickj ј astroпomski sumrak istjm redom izпosi -ВО, -12° ј -18~ 1 је geografska · 

sjriпa mesta, а 1 је dekliпacjja Sunca u treпutku zalaza ilj izlaza. 

Zпajucj treпutak zalaza Т z , оdпоsпо izlaza Sunca Тј i kraj Tk ilj poeetak sumraka 

1 
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Т р mofemo odrediti du!iпu odgovarajuceg ve~erпjeg Dv, оdпоsпо jutamjeg sumraka D ј iz razlika ТаЫiса 1. TRAJANJE G RADJANSKOG SUM RAKA U MINUTIMA 

Dv=Tk-Tz (З) 

Dj = Ti - Т р (4) ~ оо 10° 20° 30° 40° 41° 42° 43° 44° 45° 46° 47° 

lz јеdпа~iпе (2) vidi se da du!iпa sumraka zavisi od geografske siriпe mesta 
posmatraпja i dekliпacije Suпca. 

Du!iпa sumraka је veGjl па vecim siriпama. Najkraca је па ekvatoru, jer su tamo 
dпevпi krugovi ро kojima se Suпce kreee пormalпi па horizoпt - gradjaпski sumrak, па primer, па 
Zemljiпom ekvatoru traje 22 do 24 miпute, а astroпomski 70 do 76 miпuta. Na polu su sumraci пajdu!i, 
j(!r su tamo dпevпi krugovi paralelпi horizoпtu - tamo gradjanski sumrak traje oko 16 dana, а astroпomski 
50 do 52 dапа. 

Sumraci su пajkraci oko ravпodпevпice, а пajdu!i oko solsticijumskih ta~aka kadaje 
G • t =!2ЗQ26'. 

Noei bez gradjaпske, пauticke ј astroпomske поеi 

U ovom odeljku razmorimo јо5 podrobпije zavisпost du!iпe sumraka od geografske 
siriпe mesta ј dekljпacjje Sunca. 

Ako iпtervale поеј jzmedju vecemjeg kraja ј jutamjeg poёetka istovrsпog sumraka 

пazovemo gradjaпska, пauti~ka i astroпomska пое, пadjimo geografske §jriпe па sevemoj Zemljiпoj 
polulopti po~etkom leta ( ~ = +23~6') па kojjma i izпad 
kojih пета ovih поеi. То su risrjпe па kojima se пое u 
celostj sastojj iz ovih sumraka. 

Na meridijaпskom preseku пеЬеskе 
lopte (51.3.) prikazaп је polofaj ekliptike (odprilike u 

пaiim krajevima) оdпоsпо Suпca 22. јuпа u ропое. 'f је 
geografska siriпa, . recimo Beograda, t је пagib ekvatora ~ 
prema ekliptici, а h visiпa Suпca ( h 8 -6о, -12о i -18о). r;.;..:.:.;=;.;...,--~~~,..------IS 
~igledпo је 90°- 1 = & + h, оdпоsпо 

., =90°- (Е, +h) (5) 

Ova relacija zadovoljeпa је za 'f • 
60°34', 54°34' i 48°34'. 

То zп~i da је Sunce па geografskoj siriпi ., 2 60°34' па dan letnjeg solsticijuma u 

ропое, u dопјој kulmiпaciji, па visiпi О = -6°. Tada dolazi do sрајапја vecemjeg i jutamjeg gradjaпskog 

sumraka, оdпоsпо пеmа "greбaпske поеi", а samim tim пi "пauticke" i "astroпomske" посi. Naravпo da 

se Suпce па visim siriпarпa јо5 vise priЫi!ava horizoпtu раје tamo gradjaпska пое јо5 ·dufa. Cele поСi је 
moguee citati i takve поеi se u Rusiji ZOYU "hele поеi"- u Leпjiпgradu su u juпu i julu. 

Na slicaп паеiп mesta sa siriпama 54°34' i 48°34' пemaju jedпom godilпje пauticku, 
оdпоsпо astroпomsku поё. Tada пое сiпе пauticki, odпosno astroп.omski sumraci. Na visim siriпama 
ovakvih поеi је vise. · 

Pomeпimo da mesta sa siriпama 1~90°- 23026' imaju jedпom ili vise puta godilпje 
dап koji је u celosti iz . оЬdапiсе - "polami dan", ili zjmi iz noei - "polama пое", ali о пjima drugom 

prilik6m. 

m 

01 јап . 

11 

21 

31 

10 feb. 

20 

02 mart 

12 

22 

01 apr. 

11 

21 

01 maj 

11 

21 

31 

10јuп 

20 

30 

10jul 

20 

30 

09 avg. 

19 

29 

08 sep. 

18 

28 

08 okt. 

18 

28 

! 1 

07 поv. 

17 

27 

07 dec . 

17 

27 

06 јап. 

22 23 24 26 30 31 32 32 33 

22 23 24 26 30 30 31 32 32 

22 22 23 26 29 30 30 31 32 

22 22 23 25 29 29 30 30 31 

21 22 23 25 28 28 29 29 30 

21 21 22 24 27 28 28 29 29 

21 21 22 24 27 28 28 28 29 

21 21 22 24 27 27 28 28 29 

21 21 22 24 27 27 28 28 29 

21 21 22 24 27 28 28 29 29 

21 21 22 24 28 28 28 29 29 

21 21 23 25 28 29 29 30 30 

21 22 23 25 29 30 30 31 31 

22 22 23 26 30 31 31 32 33 

22 22 24 26 31 32 32 33 34 

22 23 24 27 32 33 33 34 35 

22 23 24 27 32 33 34 35 36 

22 23 24 27 33 34 34 35 36 

22 23 24 27 33 33 34 35 36 

22 23 24 27 32 33 34 35 35 

22 23 24 27 31 32 33 34 34 

22 22 23 25 30 31 32 32 33 

21 22 23 25 30 30 31 31 32 

21 22 23 25 29 29 30 30 31 

21 21 22 24 28 28 29 29 30 

21 21 22 24 27 28 28 29 29 

il1 21 22 24 27 27 28 28 29 

21 21 22 24 27 27 28 28 29 

21 21 22 24 27 27 28 28 29 

21 21 22 24 27 28 28 29 29 

21 21 22 24 28 28 29 29 30 

21 22 23 25 28 29 29 30 30 

22 22 23 25 29 29 30 31 31 

22 22 23 26 зР 30 31 31 32 

22 23 24 26 30 31 31 32 33 .. 
22 23 24 26 30 31 32 32 33 

22 23 24 26 30 31 32 32 33 

22 23 24 26 30 31 31 32 33 

Х - Sunce ne silazi 6° ispod norizonta - Sumrak traje svu not. 

·---- ...... _________ ............ _ _ _______ ___ _ 

34 34 35 

33 34 35 
32 33 34 

31 32 33 

31 31 32 

30 30 31 

29 30 30 

29 30 30 

29 30 30 

30 30 31 

30 30 31 

31 32 32 

32 33 34 

33 34 35 

35 36 37 

36 37 38 

37 38 39 

37 38 40 

37 38 4(1 

36 38 39 

35 36 37 

34 35 36 

33 3S 34 

32 32 33 

31 31 32 

30 30 31 

29 30 30 

29 30 30 

29 30 30 

30 30 31 

30 31 31 

31 32 32 

32 32 33 

33 33 34 

33 34 35 

34 34 35 

34 35 35 

33 34 35 

500 550 6QO 650 

38 45 Б7 84 

37 44 54 76 

36 42 51 68 

35 40 48 61 

34 38 45 55 

33 37 43 52 

32 36 42 50 

32 36 41 49 

32 36 42 49 

33 37 43 51 ' 

1 

33 37 43 51 

35 40 48 62 

1 

36 43 53 73 

38 46 59 97 
1 

40 49 68 х 

42 53 81 х 

44 56 95 х 

45 58 106 х 

44 57 ,01 х 

43 55 87 х -1 41 ', 51 73 х 1 

39 47 63 126 

37 44 55 81 

35 41 50 66 

34 39 46 58 

33 37 43 53 

32 36 42 50 

32 36 41 49 

32 36 41 49 

33 37 42 51 

33 38 44 53 

34 39 46 58 

36 41 49 64 

37 43 52 71 

38 44 55 80 

38 45 57 86 

38 45 57 86 

38 44 56 80 
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Trajanje sumraka tokom godine najbolje se mole videti iz taЬiica koje su izradili 

Zoran tvanovic i Nikola Zivanovic na Komodoru 128. . . 

. Napomena: taЬiice vale i za julne geografske ~irine, ali tada datum treba .promenltl za 

!est meseci unapred, odnosno unazad. 

TaЬiica 2 TRAJANJE NAUТ\CK-QG SUMRAКA U MINUТIМA TaЬiica З . TRAJANJE ASTRONOMSKOG SUMRAKA U MINUТМA 

D~· оо 1QO 200 30° 40° 45° 50° 5!i0 60° 65° ~- оо 100 200 30° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 
m Datum 

97 106 119 137 164 217 
1 

01 jan. 75 75 78 85 01 jan. 49 49 . 51 56 64 71 79 92 113 155 
134 160 205 

l,!i! 
11 74 75 78 84 96 105 117 11 48 49 51 55 64 70 78 90 109 )45 

115 130 154 192 21 73 74 71 83 95 103 21 48 48 бО 55 62 68 76 87 104 133 
101 112 127 148 1во 

l r/ 72 73 76 82 93 бО 54 61 67 74 84 99 123 31 31 47 47 -
172 71 72 75 81 92 99 110 123 143 

1 

49 53 60 65 72 81 95 115 10 feb. 
166 

10 feb. 48 47 
74 во 90 98 108 121 140 20 70 71 20 45 46 48 52 59 64 71 79 91 109 

107 121 139 165 

1 

02 mart 69 70 73 79 90 97 48 52 58 63 70 78 90 107 
170 

02 mart 45 46 
69 70 73 . 79 90 98 108 122 141 47 52 б8 63 70 78 90 107 12 12 45 45 

181 

1 

69 70 . 73 80 91 99 110 125 146 59 64 70 79 92 110 22 22 45 45 48 52 
70 74 81 93 101 113 131 157 207 01 apr. 69 45 45 48 52 59 66 72 82 98 118 

140 177 х 

01 apr. 
69 71 75 82 95 105 119 

1 
48 53 81 67 74 86 103 133 11 11 45 46 

127 155 229 х 21 70 72 76 84 99 110 

1 

21 46 46 49 54 62 69 78 92 114 167 
117 138 181 х х 01 maj 71 73 78 87 103 01 maj 46 47 50 55 65 72 83 100 133 х 

х 72 74 79 89 108 124 153 х х 

1 

11 11 47 48 51 57 67 76 69 111 181 х 

133 175 х х х 21 73 75 81 92 113 52 б8 70 80 95 127 х х 21 48 49 
74 71 82 94 118 142 215 х х х 

1 ~ 
48 49 53 59 72 83 102 149 х х 31 31 

10jun 75 71 84 98 122 150 х х х х 10jun 48 бО 53 60 74 86 107 189 х х 

х х х 20 75 78 84 98 123 153 х 20 49 бО 54 61 75 87 110 х х х 

х х х 30 75 71 94 98 123 152 х 

1 

49 50 54 61 74 87 109 х х х 30 

10jul 74 71 83 95 120 145 х х х х 10jul 48 бО Б3 60 73 84 104 161 х х 

20 48 49 52 59 71 81 98 135 х х 20 74 76 82 . 93 115 137 187 х х х 

73 75 во 90 110 128 161 х х х 

1 
48 51 57 68 71 91 117 х х 30 30 47 

72 73 78 68 105 120 144 203 х х 46 48 бО 56 66 74 85 104 147 х 09 avg. 

х 
1-'' 

09 avg. 
19 70 72 71 85 100 113 132 165 х 

·ј 
47 50 55 83 70 80 95 121 х 19 46 

75 83 97 107 122 148 193 х 107 145 29 70 71 

lii 
29 45 46 49 53 61 68 76 88 

116 135 165 236 08 sep. 69 70 74 81 94 103 45 46 48 52 во 66 73 · 83 99 124 08 sep. 

::1 
69 70 73 во 92 100 111 127 151 191 48 52 БВ 64 71 80 93 113 18 18 45 45 

109 123 143 174 28 69 70 73 79 90 98 46 47 52 б8 63 70 79 91 108 28 45 

97 107 121 140 164 08 okt. 69 70 73 79 90 08 okt. 45 45 48 52 б8 63 70 78 · 90 106 

18 45 46 48 52 59 64 70 79 90 107 18 70 70 74 80 90 98 107 121 139 165 

28 46 48 48 Б3 59 66 71 . - во 93 111 28 70 71 74 80 91 99 109 122 141 168 

07 nov. 46 47 49 53 61 66 73 83 98 118 07 nov. 71 72 75 81 92 100 111 125 145 175 

17 47 48 50 54 82 67 75 68 "101 127 17 73 73 76 83 94 102 113 128 160 185 

27 48 48 51 55 63 69 71 69 106 138 27 74 74 71 84 95 104 116 132 156 198 

07 dec. 48 49 51 56 84 70 79 91 111 160 07 dec. 74 75 78 85 97 106 118 135 162 211 

17 49 49 51 56 84 71 80 93 114 156 17 75 75 79 85 97 107 119 137 16,5 220 

27 49 49 51 56 85 71 во 93 114 159 27 75 75 79 85 97 107 119 137 166 221 

Објаn. 48 49 51 56 84 70 79 91 111 151 06 jan. 75 75 78 85 97 106 118 136 162 212 

Х - Sunce ne sllazl1~ lopod horizonta. 
Х- Sunce м silazi 18° iopod horlzonta. 

" 
,, 

' 

:~ 
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ODREDIVANJE FAZE, FAZNOG UGLA EWNGACIJE 1 »STAROSTI•< 
М:ЕSЕСА 

Aleksandar Tomic 
Narodna opservatorija . 

Sa sniшaka Meseca шоzе se relativno lako odrediti faza Meseca, 
fazni ugao, elongacija i »sta.гost« - rЬroj dana .protekao od mladog Me
seca do trenutka snimanja. U tom cilju potrebno је naciniti korektne 
snimke Meseca (videti npr. Vasiona, 1/1979.), koji se projektuju na mili
metarski papir. Postupak Odredivanja ra.dijusa Meseca na snimku moze 
Ьiti egzaktan ili prЉliiaн (Yideti clanke N. Cab1·ica i А. Tomica и \'a
sioni 1/1984.) 

UkoHko је zi~.:na da1jina kamere .Ыlа manja od 250 cm za projek
tovanje је pogodan dijaprojektor. Za veC€ formate filma moraёemo se 
zadovoljiti aparatom za uvecavaпje fotografskih snimaka. 

Postupak је slede:::i. Snimak Meseca projektuje se tako da Mesec 
Ъude и centru vidnog polja, а uvecanje toliko da Меэесеvа ivica nета 
neostri11u vесч od g1·eske oeitavanja, tj. 1 mm. (Za zizne daljine oko dva 
metгa, to је uve6anje 20-25 puta.) Milimetarski papir se podeS;i tak(l 
da verti:kalna osa bude paradelna li!n-iji koja prolazi kr.oz »rogove<< Me
seca. OCitaju se k()()['()dnate »rogova ... (Yt, У2) i .najveea (ili najmanja) 
koordinata na Meseeevom »trbuhu .. i Jiom>Ьu, (xt, х2). Tada su Mesecev 
preenik (2 R) i sirina srpa (ili trbuha Ь) odredeni jednacinama: 

2 R = У2- Yt Ь = Х2- Xl 

Dalje se lako izracu·navaju faza Meseca: 

0=ЬЈ2R 

ele-ngacija Meseca Л, kada је faza manja od cetvrti: 

л = 2 arc r.in vQГ 

ili faznj ugao 'f kada је faza VeCa ОО cetvrt:i: 

'1'. = 2 arc cos v ёГ 
Iz njih se la;ko .izracuna »o-na druga ... velicina јег postoji odnos 

1t =л+ 'У+~-

(1) 

(2) 

(3} 

U 'Pl"V·om pr1bliienju moze se velicina ~ smatrati jednakom nuli, pri 
cemu se ne cini veli.ka greS.ka. Za tacniji racun ona moie da se obracuna 
irz poznatih (uzetih iz efemerida) vrednosti za тastojanja Zemlja-Mesec 
(rzm) i Zemlja-Sunce (rzs). Rastojanje Mesec-Sunce (t'ms), se moze 
doЬiti iz prethodnih veli~ina i Л odnosno 'У. 

Kada је fa.za 1\-Ieseca manja od ceivrti Sl. 3. kosinusna teorema daje: 

·. 2 2 2 
Гzm = fzs + 1'пu - 2 Гzs rms COS ~ 

1 
~ 
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Гzs - Гzш COS Л 
cos 6 = - ·- . ~===.::· ====== 

у.2 2 2 ~ 
lzm -1- Гzs - Гzs Гzm COS л 

Ako је faza veca od C€tvrti zbog :promene znaka .kosinusa ista formula 
i da1je vazi, samo irz odredenog ug.la 'У izracunavamo Л zanemarujuci 
6 i uvrЭtavamo u gornju jednaёinu Л = 180о - 'l'". . 

Sl. З 

Starost Meseca iz·raёunavamo ро :pri!Ьliznoj farmuli: 

м 

r~ 
z ~' s 

л 
t = - -Pm 

360° 

gde је Pm = 29,53 dana period revolucije Meseca. Ovde sm-o podrazume
vali kruzno kretanje Meseca oko Zemlje. Kako је ·putanja Meseca ustYari 
elipsa srednjeg ekscentric1teta Cm = 0.055, а Zemljina putanja oko Sun
ca elipsa ekscentriciteta C:z = 0,0167 moguce је oceniti uёi.njenu gresku. 
ZЬog eliptiёnosti putanje Zem.lje odstupanje srednjeg Sunca o:l pravog 
dosti.Ze maksimalno 7,7 ·minuta, а zЬog nag.Љa ekvatora Zemlje pr·ema 
ekltptici od 23,5° jos do 9,9 minuta. Kako је Meseceva puta·nja nagnuta 
ka eklфtici ok0 5°, sredr.je odstupanje Meseca usled toga uzroka Ьiсе 
pri:Ьlizno odredeno odnosom: 

Е 9,9 min/24 х 60 min 

odnosno, •kako је i = 5°,1, Е = 23,50 . ~ledi ћ = 0,04 dana. Odstu-
panje usled elipticnosti putanje Ьiсе priЬli:Zno odredeno odnosom: 

Cz 7,7 min/24 х 60 m'n 

Сш t::/Pm 

i iznosi priЬblno t:? = 0,52 d, ili ukupno 6 t = 0,56 dana, sto 1 nije 
tako lo.Se. 

Pogledajmo sada kako su dobljene jedna~ine {1), (2) i (3) . .Мeser. 
kao i sve rplanete, nema sopstvenu svet1ost, ора је vidljiv samo kada Ie
flektuje svetlost Sunca. Kako Mesec obllazi oko Zemlje, а О'Ьоје su os
vetljeni svetloscu Sunca, za posmatraea na Zemlji Mesec pokazuje mene, 
Ш faze. (Sl. 1, . 2) One ISU povezane sa uglovima izmedu ova tri tela. Faz
ni ugao Meseca 'У је ugao izmedu :pravaca ka Zemlji i ka Suncu, za 
posn-.atraёa na Mesectt. Elongacija Л је ugao izmedu Sunca i Meseca, 
za nas :na Zemlji. 

Fau, (0) se moze definisati kao ·povтSinska-ili kao linearna. Za tela 
sfernog oblika <Xinos povrsina - .osvetljene i celoku•pne, predstavljace 
u sl uёај u sa sl. 1. odnos: 

0 = Q/2) 1t R2 
- (1/2) 1t R (R- Ь) = .. ~) .. 

1t R2 2 R 

Ovde је 2R preenik Meseca (ili njegova lika), b-najveca deЬljina srpa; 
1t R2, (1/2) 1t R2 i •(1/2) 1t R(R-b) povrsine celog »diska.-, polovine »dis-

. . . ·-·--.. ------------...,...--==~-,..,..---, 

ka« i polovtne eliJpse ispad IS71pa, а· Ь/2R upravo predstavlja definiciju 
»linearne« faze. 

U po•looZзju .sa Sl. 2. oonos opovrsilna jednalk је opet linearnoj fazi : 

0 = (1/2) 1t R2 + (1/2) 1t R Ь' = ___!:__ 

1tR2 2 R 

samo ovde је Ь = R + rb' deЬljina ~>trbuha<< , Kako se vidi sa Sl. 1. veza 
izmed~,:; faze i elongacije Ьiсе sledeea: 

0 = (1 - cos Л)/2 = sin2 (Л/2) 

Za polozaj sa sl. 2. bl6e: 

0 = (1 +cos 'f")/2 = cos2 ('f"/2) 

Tako :se merenjem istih vel~ёina •(•Ь, 2R) u jednom sQ.oucaju prvo do
blje Л, opot-om 'l'' а U dгugom-obrf!Utitm redom. 

Kako sve to .irzgleda pogledajmo na jednon1 pl'limeru. Sa slike na 
IV strarni kocica vЮimo da је: ib = 158 mm, 2R = 212 mm. Sledi: 
0 = 0,745, 'У = 60,7°, (6 = 0,07°), Л = 119,3°, •t = 9,78 dana. 
(stvarno је t = 9,60 dana). 

SLika па IV straпi korica: Mesec sпimljen 22. II 1964. g. и TU 18 h 45 m reflek
zorom D/F = 210/4400 mm, vreme osvetljavaпja 0,5 s. па fЉnu Agfa IFF. Sпimio 

F . Delpi (SR Nemacka). 
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POMRACENJE SUNCA 30. МАЈА 1984. 
GODINE 

Ni ove godl·пe ·пemamo bas mпogo sre
ce sa pomra~eпjima. Kako је dato u 
Astroпomskim efemer-ldama (VASIONA 
1983/4) lz Jugoslavije се Ьlti vldljlvo, po
red pomraceпja Meseca poluseпkom Ze
mlje (8. пovembar) 1 ovo pomra~eпje, all 
kao dellml~пo 1 jos prl · samom zalasku 
Suпca. 

lpak пе desava se ~esto da Suпce za
de •krпje• 1 to је svakako prlllka da se 
па~lпе jedlnstveпl sпlmcl retke pojave. 
Zato pozlvamo ~ltaoce da pokusaju da 
пaprave sпimke zalaska _ pomra~eпog Suп
ca 1 u~estvuju па koпkursu za пajbolju 
fotograflju {jos bolje - dijapozitlv). -·svi 
prispel-1 radOVI Ъiсе prlkazaпl . na Beo
gradskom astroпomskom vikeпdu, kada 
се Ьiti 1 odlu~eп pobedпik. ' -

Kako Ьi olaksali ~itaocima . рrа6епј~ 
pomra~eпja doпosimo podatke о njego
vom ·po~etku 1 treпutku zalaska Suпca u 
glavпlri'l gradovlma repuЬiika 1 pokrajiпa 
паЗе zemlje: 

Beograd 
Zagreь 
LjuЬijaпa 
Sarajevo 
Skoplje 
Titograd 
Novl Sad 
Prlstlпa 

po~etak 
. pomraceпja 

h miп · s 
19 2З 58 
19 22 56 
19 22 З2 
19 24 4 
19 24 56 
19 24 З9 -
19 2З 46 
19 24 4З 

zalazak 
Suпca 
h miп 

20 16 
20 37 
20 44 
20 20 
20 02 
20 12 
20 20 
20 05 

Svi treпuci dati su u ukazпom vremeпu. 

1 

PISMA UREDNISТVU 

POMRACENJE SUNCA 4. Xll 1983. 
Losi vremeпskl uslovt u Beogradu 1 

vecem delu zemlje oпemoguclll su po
smatraпje ovog pomra~eпja koje је Ьllo 
zaпlmljlvo zbog veoma male taze. lpak, 
doЫII smo lzvestaj о posmatraпju lz Rl
jeke, od ~lапа Drustva Slme Tomlca (ko
ordlлate mesta posmatraпja: 14° 28,9' Е, 
45° 19,З' N). Оп је sпlmlo 15 sпlmaka 
teleoЬjektlvom Tal·r З FS, ЗОО mm, sa 
Ыепdоm f/22, па Mlkrofllm, ekspozlclja 
1/250 s. Flltrl UV, оЬа zuta, zutozeleпl 
i naraпdzastl lz ·kompleta. Razvija~ FR З. 

Metodom oplsaпlm u Vasloпl 1/1976, 
N. Cabrlc 1 А. Tomlc pokusall su da oЬ
rade ovo роm~а~епје, uprkos ~lпjeпlcl da 
su .parametrt kamere-teleskopa (D/F · = 
= 14/ЗОО mm) blli slmboll~пl. •Posma
tra~kl• podacl datl su u tabell 1, •zvede-
пl rezultatl u tabeli 2. ' ' 
· Dakle, . пeadekvatna oprema -пе treba 

da obeshrabrl опе · пajupomlje. 

ТаБеlа 1. 
trtmutak tetlva pre~пlk 

TU (mm) (mm) · 
12 h 17,000 m 2.,2 З2,8 

2З,667 5,7 ЗЗ,2 
З1 ,417 6,6 З2,7 
З6,417 7,З З2,9 
З9,167 7,6 32,4 
40,167 7,7 З2,8 
40,917 7,7 З2,5 
41 .ззз 7,8 З2,9 
45;167 7,8 З2,8 
48,417 7,6 З2,8 
52,000 7,5 З2,9 
55,917 6,5 З2,З 

1З h 00,917 4,2 З2,6 
(N. ~abrlc) 02,667 2,6 З2,9 

Sпimcl pomra~eпja Suпca od 4. Xll 1983., na~Iпjenl u 12 h 2З m 40 s 12 h 40 m 10 s t 
12 h 55 m 55 s TU. Sпlmio Simo Tomlc 1z ·Rijeke. · ' · 
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Tabela 2. 
Т1 = 12 h 17,2 m TU, 0-С = -0,1 m 
Те = 13 h 12,2 m TU, 0-С = +7,5 m 
Faza = 0,029 0-С = -0,002 

ODGOVOR NA PIT ANJE 

КАКО OSNOVATI ASTRONOMSKO 
DRUAТVO? 

Slobodвn NeS/6 iz Bijelog Вгdв i jos ne
kollko mlвdlh /juЬ/telja astronoml~ pitв
ju sta је sve potrebno zв osnlvвnje вs
tronomskog drustvв. 
Astroпomska ot-krlca 1 uspe!;пl· astro

nautlckl poduhvatl posledпjlh godlпa do
vell su do velikog porasta lпteresova
пj~t za pojave u vasionl. Mпogl ljudl, пaj
razllcltljih uzrasta 1 zaпlmaпja, sve vise 
usmeravaju pazпju пebeskim pojavama. 
1 u паsој zemljl osecaju se sllcпe tеп· 
deпclje. Na sve straпe пlcu astroпom· 
ske sekcije 1 drustva. 

Najce8611 obllk olropli)oo)a astronoma 
amatera эu neformaloo organlzovaпe 88-
tronomske grupe. C'•IIOOVi grupa pored 
eпtuzljazma оЫспо lmaju astroпomsku 11-
teraturu, а poпekad 1 lпstrumeпte -
пајсе§Се su to dvog'ledl 1 maпjl telesko
pl. Prlllkom svojlh susreta опi razmenju
ju steceпa lskustva, llteraturu 1 opremu 
i vrse zajedпlcka posmatranja. 

Za zadovoljeпje obrazovпlh, posmatrac
klh 1 lzdavackih potreba veceg broja za
lпteresovaпlh ljuЬitelja astroпomije 1 as
troпoma orgaпlzuju se astroпomske sek
clje, оdпоsпо druStva. 

Kada је u pltaпju manjl broj zaiпtere
sovaпlh, sa slabom materijalпom ba
zom, formlraju se оЫспо pri •razllcltlm 
orgaпlzacljarna (skolama, 'Narodпoj tehпl
c;l:, ·Miadlm llstraz!IIJia~lma• .. . ) astronom
ske sekclje. Od svo;ih JOfТioatilooЉ kuca• 
te sekclje {•drustva•) doЫjaju materljal
пu pomoc, pored ostalog 1 kroz besplat
пo obavljaпje potrebnlh admlnlstratlvпo
-tehпickih poslova. 

Sva postojeca astronomska druitva u 
паsој zemljl ulaze u red tzv. udruzeпja 
gradaпa 1 na njlh se odпosl Zakoп о dru
stveпlm orgaпlzacljama. Astroпomska 
drustva su u strucпom pogledu 1 adml
nlstratlvпo-tehnlckom poslovanju nezavls
ne organlzaclje. Njlhove aktlvnostl flnan
slraju se lz clanarine ·1 lz sredstava koja 
mogu da doblju od тazllcltih SIZ-ova za 
reallzovane programe. . 

Drustva lmaju zasebaп !lro·racun. Кпјl
zепја se obavljaju ро va!eclm kпjlgovod
stveпlm proplslma. Ako је drustvo ор,. 
stlпskog karaktera опо korlstl koпtnl рlап 
za odredeпe korlsпlke, а ako је njegova 
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delatпost reglstrovaпa па пivou repuЬii
ke, .JII 1ma vece poslovaпje, опdа se, ро 
Zal<oпu о kпjlgovodstvu, korlsti . koпtnl 
рlап za ostale korlsпlke. Pomeпlmo da 
raeuпovodstvene 1 Ъlagajпlcke pos1ove 
пе moze da obavlja lsto lice. Ove pos· 
love u drustvu mogu obavljatl Ј druge 
orgaпlzaolje, а mogu se poverltl 1 llclma 
koja Ьi taj posao obavljala voloпterskl . 

Svako drustvo mora da lma statut 1 
pravilnlke zasпovaпe па njemu, zatlm 
pecate 1 dr. Na osпivackoj skupstlпl tre
ba lzaЬratl organe uprave: predsednist
vo, odbor samoupravпe koпtrole, odbor 
za пarodпu odbraпu 1 drustveпu samo
zastltu. Ne treba zaboravltl da su potre
bne 1 prostorije za rad. 

Drustvo moze lmatl narodпu opserva
torlju, casopis, plaпetarijum, radпu za
jednlcu (koju сlпе stalпo zaposleпl), kao 
sto је to slucaj sa Astroпomsklm dru
stvom aRuder Boskovlc•. 
Novoosпovaпo drustvo mora, u roku 

od 15 dana posle odГZavaпja osпlvacke 
skupstlпe, podпetl zahtev za upls u re
gistar drustveпlh orgaпlzaclja 1 udruze
пja gradana пadleznom · SUP-u. Zahtev 
pored ostalog, mora da sadrzl 1 podatke 
о пајmапје 10 gradaпa osпlvaca i ·11cu 
koje се zastupatl udruzeпje. Ako su me
du osnlvaclma пepuпoletna llca, u osnl
vanju ucestvuje 1 SSOJ. U sval<om slu
caju pre osnlvacke skupstiпe treba se 
oЬratltl za savet odeljeпju za upravne 
poslove opstlпskog SUP-a. 

Astroпomsko drustvo, kao 1 svako dru
go, moze lmatl jos veca prava 1 obaveze 
ako preraste u drustveпu orgaпlzaclju, 
all za taj status pored sadr!aja rada po
trebna је saglasпost Socljalistlckog sa
veza. (Milan Jellclc) 

NAGRADNI ZADATAK 

REAENJE ZADATКA IZ PROALOG BROJA 

Dajemo reseпje zadatka koje паm је 
poslao pobedпlk clklusa za 1983. g. Stje· 
рап Rublпlc lz Cresa. 

ТдеNд REAENJA SU :POSLALI .. , 

(u zagradama su роепl •kojl se sablraju) 
{5) : Stjepaп RuЫпic lz Cresa 
(4) Mllaп Stojaпovlc 1z Belog Maпas

tlra 1 Srdaп Ver:blc lz Beograda, 
{З) Mlodrag Dovljanskl lz Tltovog VrЬa

sa_, Marlпo Foпovlc lz Plomlпa, Mi· 
roslav ·FIIipovic 1 Aleksandar Ota-
sevlc iz Beograda, . 

(2) Vladlmir Eluric lz . Beograda. 

VASIONA DODATAK 1984/1 з 
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KONAtAN POREDAK 

(·14,5) Stjepan Rublnlc, pobednlk za 1983. g. 
(12) Маrјпо Foпovlc ј Aleksaпdar OtaЗe
vjc, (10) М. Dovijaпski, (9,5) S. VerЫc, 
(9) М. Stojaпovic, (7,5) М. Filipovic, (5,5) 
М . Vujic, (5) М. covic, D. Staпisavljevlc , 
(4,5) v. Durlc, (3,5) D. Miletic ј М. Og
пjaпovic, (2,5) S. Tosic, (2) Ј. Vasek, 
(1,5) А. Miler. 
Pobedпiku prtpada пagrada - kпjiga 
EKSPLOZIJA VASIONE. 
Kпjigom ASTRONOMIJA, Ј. Hermaпa пa
gradeпi su drugo ј trece-plasiraпl. Nagra
deпima l!estitamo, а svima ostalima ze
llmo vlse uspeha i.J пaredпom clklusu. 

NAGRADNI ZADATAK 

Napisite pratecl tekst uz ovu sllku. 

е~ • • 
\ ,\ 

. ~\ . ~-· 
• • 

• 
Sllka је uzeta lz prvog broja SATURNA 
(1935/1) iz rubrike •Nagradno pitaпje•. 
Podзecamo citaoce da <>d ovog broja po
l!iпje пovi c~kluз, i da odgovore па пa
gradпl zadatak posalju najkasпlje do 15. 
јuпа. 

ОВА VESTENJA 

BEOGRADSKI ASTRONOMSKI VIKEND '84 

Aзtronomзko drustvo •Ruder Boskovic• 
orgaпizuje i ove godlпe зkup astroпoma 
amatera 22-24. јuпа. ·Astro-kamp· се 
ovog puta 'hitl smesteп pored Narodпe 
opservatorije, na Kalemegdaпu. Pravo u
cesca imaju svi zalпtereзovan r astrono
mi-amaterl а za пajlзtakпut·lje ul!esпlke 
predvldeпe su i prigodne пagrade . U ok
vlru sastaпka blce orgaпizovaпja takml
cenja lz razпih oblaзtl astroпomlje, prl
godпa predavanja 1 zajednicka poзmatra
пja. Ove godine saorganlzator Vikeпda 
је 1 caзopls ·Galaksija• . 

frijave za ucesce па BAV '84 slati па 
adreзu Drustva. 

tOVJEK 1 SVEMIR, br. 2 za 1983/84 

Znaпstveпo-popularпl /!азорlз Zvjezdar
nice Hrvatзkog prlrodoзlovnog drustva, 
41001 Zagreb, рр 943. 
dr G. Divjanovic: О problemu зpoznaje 
svemira, К. Pavlovskl: Iraз- novi pogled 
u svemlr, D. Mikullclc: Suпce zakol!llo 
пastaпak zlvota?, 2. Aпdrelc: Laserl u 
astroпomlji 1 astroпautlcl, 2. Aпdrelc: 
flustlпja Blaca, Novoзtl 1 zaпimljivoзtl, А. 
Radoпic: 1 satel.itl padaju, zar пе?, Lj. 
Izvorjc: Neutronske zvljezde otkrlveпe зu 
•па vrhu pera•, Nagradпj natjecaj, Т. ·1 
G. Кrеп: Nase пеЬо. 

OGLASI 

Mom~ilo Vaslljevlc (VojiiOde Stepe 68, 
11420 Smederevska 'Palaпka) је zalпtere
зovaп da kupl okular za teleзkop (orto
skopski ili Kelnerov) zlzпe daljine 10 mm. 

Dragan Mlkelic tBmze 3/25, 11136 Beo
grad, tel. 011/519-740) prodaje зledecu 
astronomsku optlku: ogledala za teleзko
pe Njutпovog tjpa 120/1400; 150/1000; 
120/1100, zajedno sa odgovarajuclm rav
nlm ogledalom. ·Prlmarno 1 sekuпdarпo 
za Kasegren prel!ntka 310 mm, zlzпe 
daljlпe 4500 mm. S.lrokougaonl okular 
f = 16 mm за vldnlm poljem 75°. Spe
cljalпl filter Dayзtar 300 naroclto pogo
dan za posmatranja magllпa lz grada. Uz 
komplete optlke doЬija se uputstvo za 
koпзtrulзaпje 1 kollmaclju teleskopa. 

1400 strana za 652 dlnara. OЬavesta
vamo clanove da Astronomsko drustvo 
•Ruder Boskovlc• raspolaze . sa komple
tlma VASIONE od 1972. do 1983. godlпe. 

Godlsta od 1972. do 1978. staju ро 32 
djпara, za 1979. 1 1980. ро 50 dlпara, za 
1981. i 1982. ро 80 dlпara, а za 1983. 120 
dlпara. Pomenutl kompletl, zajedno за 
brojem 2/1953. (8 dlп), зtaju 652 dlnara. 

Postom poslaпl l<ornpletl, preporuceno, 
staju jos 118 dјп. - ukupno 770 dlп . 
VASIONU saljemo ро prljemu novca па 
zlro racuп Drustva br. 60806-678-6639. 

lspravke 

U rubricj •Recпlk astronomjje• lspala 
su imeпa autora prlloga: па str. 4 Do
datka - М. Jelll!lc, na зtr. ·18 - R. Pe
troпljevlc, па зtr. 24 1 28 - G. lvanlse
vic (koautor) . . 

U tekзtu ·Da 11 meteor pada na Ze
mlju• trecl red prvog разuза treЬa za
menitj sa: .. је rec. Prva ·komЬiпaclja re
cl је lako·. lzvlnjavamo se autorlma 1 1!1-
taoclma. 

VASIONA DODATAK 1984/2 

ODGOVORI NA PIT ANJA 

NABAVKA KNJIGA 1 TELESКOPA 
U BEOGRADU 

Vise cltвfвca pita о mogucnostl nвbavke 
вstronomsklh knjiga Ј opreme па Nвrod
noj opservatori/1 Drustvв. 

Na Narodnoj opservatorijl, 111 pre1<o 
пје , ne mogu da se naЬave aзtronomske 
fotografjje, posterl, astroпomske knJige 
1 teleskopl kao ~ odgovarajucj katalozl. 

Za naЬavku knjlga ovoga puta prepo
n.Юujemo da se drrektno ~lite stede-
61m Ьeogradsk'lm kn)lzarama: 

•Proзveta• - Kпjlzara br. 1, 11000 
Beograd, Кпеz Mlhajlova 12, 011/622-073 1 

•Proзveta• - Knjlzara •Antlkvarljat•. 
Knez Mlhaflova 35, 639-f14, za domace 
ucflbenjke 1 druge knjlge lz prlrodnlh 
пauka i matemat•ke. 

•Proзveta• - Knjlzara rus'ke literatu
re, Jaksl6na 2, 187-893. 

•Prosveta• - Knjlzara •lvo Andrlc•. 
Andrlcev venac 6, 347-146 ~ za knjige 
na zapadпlm jezlcima; treпutno aзtronom
skih пеmа. 

•Jugoslovenska kпjlga•, Prodavпlca 1. 
Кпеz Mihaflova 2, Palata ·AIЬanlja•, 622-
·948 za domace Ј. 621-567 za straпe kпjige. 

Za naЬavku teleskopa :аrеЬа se oЬraЬibll 
uvoznlclma: 

•JugolaЬoratorlja• - OOUR ·Promet•. 
Poзlovпlca aparata ue(.(a 1 name§taja, Са· 
га Urosa 19, 187-286 1 637-186 - u pltanju 
su teleskopl sovjetэke prolzvodnje. 

•Balkaпlja• - OOUR Zastupaпje jno
stranih flrml, uvoz-lzvoz, XJV Poslovпjca, 
Grocanl6ka 14, 186-477/39 - lstocnone-
ma6kl, Cajsovl, lnstrumeпtl. · 

(Milan Jellclc) 

LITERATURA IZ EFEMERIDNE 
ASTRONOMJJE 

Mirkov/c Dragan /z Zadra, se zвnlma za 
knjige о вfemerldnoj вstronomljl koje sв
drze forrтiule za izrвcunavan/e efemer.idв 
Suncв, · pfanetв 1 Meseca. 

Kako ste predpostavili knjlga trazenog 
sadr-Zaja na nasвm jeziku nema, аН se 
mogu prelporucltl пеkе na eпgles4<om 1 
ruзkom jezlku. Pre svega to su: 

PracticaJ astroпomy wlth your calcula
tor {Р. Duffett-Smlth, CamЬrldge Unlver
slty Press. 1979. 1 1981, prevod na ri.I'Skl: 
Mlr 1982.) · 

Astroпomlcal Fonnulae for Calculators 
(Ј. Meeus, Wtllmann-Bel.f, lnc. 1979Ј 
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Osnovi efemerldnoJ astronomi·J (V. К. 
Abalakln, Nauka, Moskva 1981.) 

Spravocno rukovodstvo ро neЬesnoj 
mehanl'ke 1 astrodlnamlke (G. N. DuЬo
slп, Naul<a 1976). 

Astroпomlcesklj kalendar - .postoja
naja сазt (Р. Ј. Bakulin, Nauka 1973, 111 
1981.) 

Aзtroпomicesklj jezegodnjtk SSSR za 
Ьllo koju godjnu. {Natll<a, Moskva) 

Knjlge mozete da naЬavite dlrektno 
kod lzdavВ:Ca ili preko jugosloveпskih 
uvoznlka clje зu adreзe dbja-Ajene u ·ra
nljlm brojevima VASJONE. 

fo!ito се slgurno protecl пesto vre
mena dok vam neka od narueenlh kпjlga 
пе stlgпe u DODATKU aЬjavljujemo 1 је
dап program kojl. racuпa nebeske ekva· 
torske ·koordlnate Suooa u per'IIOdu od 
1600. do 2200. godlne sa .tacnoscu do 
oko 1 mlпuta luka. 

Ako Ьude postojao lnteres VASIONA 
moze 1 uЬuduce donosltl zaпlmljlve pro
grame kojlma se mogu rocooatt efeme
rldski podacl 1 druge vellclne od korlstl 
u astroпom$koj praksl. 

(N. CaЬrlc) 

ASTRONOMSКI PODSEТNIK 

PROGRAM ZA RAtUNANJE NEBESKIH 
EKVATORSКIH KOORDINATA SUNCA 

Zbog sve vece rasprostranjeпostl kuc
njh racunara medu amaterjma 1 sve ce
Mih piotмja u vezl sa algotiИmlme il1 pro
gramlma za rасuпапје pojedlпlh astro
nomskih veli!Cina u ovom broju donoslmo 
program kojl се, f1adamo se Ьltt klte
resaпtan 1 od korlstl. 

Radl se о raoonanju polozaja Sunca 
na пеЬеskој sferl prJ cemu su ulazпl po
dacl samo datum 1 vremens1<1 ~nterval -
korak ·u kome tSe podacl' zele. Таспозt 
poзtupka oЬezЬeduje da ra:tllka ovako 
lzraeunatog polozaja 1 polozaja f1a neЬu 
ne Ьude veee od j:ednog nlinul!a kJkJa {naj· 
cesce је 1 mnogo mапја) ~to omogueuje 
Mroku pr'.imenu rezultat:a 1~ m raOOna
nje lzlaska 1 zalaska u nekom mestu, ta
ko ~· IZ8 raOOnanJe horWnskЊ kO:Qrdlnata 
Suпc:a tlntereэantnlh u pr'lmeni soilame 
energlge d· meteorologUI'. 
· Svi de1ovl · podprograma su ozпacenl 

naslovlma ~ uz male prepravke mogu da 
se korlste Ј u druge svrhe. 

Program је plsan ;za racunar SHAFW 
MZ-700, all se uz manje prвpravke mo-

! 
'! 
11 
1 
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•: 
1 
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ze primeпiti 1 па drugim raeuпarima. Pri 
tome treЬa imati na umu da је u liпiji 
br. 5 veliciпa PAI (1) = 3.14159 ..• U 
пeklm ·dljaleictlma• Basica neophodпo је 
·ispred svake promenljive staviti пaredbu 
LЕТ (па primer Spectrum Hi ZX-81 ), а 

VASIONA DODATAK 1984/2 

U svakom slucaju tesko је dati пеkа 
koпkretnija upustva u tom · smislu јег је 
kod skoro svakog ·racuпara orgaпizacija 
rada за kasetofoпom specificпo reseпa. 

(N. CaЬric) 

1 PRINT"к:J" :REM .CLS · " · • • · · • · . ЏJ:IQSENJE PПfJATfif;fl." . . ... " •.• •. 
:5 ~=180/PI'II С 1 Ј :УО=36525 150 INPIЯ"OAN, MESEC, GOlJINA, KO~I'IK ? : ., ;О, 
9 GOT015B M,G,KO 
19 REM._...... ... • • .. .. .. .. .. .. . . • .. .... 151 INPUT " UREME:SAТ,Mii'ШT (ТiЈЈ ?: " ;S/'1 , 

· .••• • •••••. KEPLEROU PROBLEM.. .. . • • • • • • • • MJN:Sf\T=SA+MIN/60 ' 
20 N=M+E*SINCMJ+. 5*E*E*SINC2:i:M) . 152 PR!NT :pR INT" JD"; ТАВС 1 •1 ј ; '' AI .. FA"; 
21 DD=N-E*SINCNJ-M:JF I'IBSCDDJ >~ THEN N= TABC21J; " UtLTA";TAB(jiJ~ " R":PRINT 
N-00/( 1- E*COSCNJJ:GQTO 21 1З3 PRINTTABC11J;"h min";TABC21J; " ' 
22 R=A*C1-E*COSCIOJ · ";Tf\8(30) ;"А • .Ј." , 
23 L=W+2*1'1TNCSQRCC 1+Е)/( 1 ·-EJJ*ТI'INCN/2))" 159 Rt:M • · ·: • .. • .' . · .. • · . •• . . • •...• ..• . ..• . 
25 RETURN • ' · •• · · .• • JULI .JANSI\ 1 ' i.JEK' 1 Llt~N . . . . . •.. 
49 REM ••••. • ••• ·•.•• ••. . . • • • • . •• • •• • • • . 160 MI:SEC=M•DAN=D:GOOINA=G:tF ... M<=2 THI:N 
· ••• • · ••••• EKUAIORSKL; KOORQ 1 Nf\!1' . • • • • • • • .. ~1";i1>12 :G=G-1 ' . 
'50 ALFI'I=I'ITNCCB*SINCLJ-TI'IN CEJ*C)/COSCLJJ 165 IG= INHG/ IO~J ) 
51 1~ COSCLJ<0 THEN I'ILFI'I=I'ILFA+PI'IICIJ 170 TE= INT ( GtT0/10BJ+INT C3~.6001*CM+ 1J) + 
52 ·I F ALFA<0 THEN I'ILFA=ALFA+2*PI'IJ(I) . 0~ 5Э4023.5~J G+INTCIG/ ~)+Sf\T/24 
53 H=SJNCEJ*B·>COS(EJ*C*SINCLJ :OELTA=ATNC 1 ./'::i JlJ=l'E->2'115020 
HYSQRC1-H*H))· .. 180 S'·KllnO:T"'Tt/HJ 
55 RETURN . . 1 ЭЭ RHI ......... ." ...... • ... ... ...... ... . 

· SЭ REM ••• , ....... .. .... . " •• · .... , • .. .. • • ........ PODAC 1 lA SUHCE •. • • . .• •• •• . • • 
· • • ••••••• Rfj:'Џj TI'IT 1 STAMPONJE ._ ••.••• ; • , 200 1'1= 1 ;'0000002 . ·-

60 HA=HA*l/IS•AH=INT(HAJ: AM=б0*CHA-AHJ. 
62 GOSUB 70 . 
63 PRJNT JD;TABC12 J;AHiAMjTABC20J; 
65 DR=ABSCSHlJ :f'IH=!NТCDRJ •I'IM=60*CDR- AHJ 
66 GOSUB 70 . 
'67 PRINTSGNCST Ј*АН .;АМ ;ТАВС28); INH 1 000*R 
+. 5)/ 1000, . 
58 RETURN' 
69. REM ••••••• • • ••• • ••••• • ••••• · • •.• • ; •. 
.••••••.•• laok~uzivanje roinuta 
70 AM=INТCAM+.5J 
71 IF f'IM=60 THEN AH =i"H+I ':A"'1~ '!. 

?.2~~~TUBN . 

takoc1e ve6i.ne ratunara art<matsldi; b~ise 
ekraп pre poeetka izvrsavaпja programa, 
ра је liпija br. 1 suvisпз. 

Najveei oprez роtrеЬап је za opera
cije пavedene u •liпijl br. 21. Tu је, kod 
mпogih raeuпara, suvise strog uslov da 
apsolutпa vredoost veliciпe OD bude ve
~a od пule, potreЬno zameпitl uslovom 
da bude ve~a od 1Е-6 tj. 0.000001 Ш sli~
пo. U svakom slucaju ovu је .Jspravku 
пeophodno primenitl ako se dogodi da 
nekoliko sekuпdi pos1e uпosenja datuma 
ne doЬijete rezultat. 

Uz male prepravke rezultatj se ume
sto na eklran mogu posl-at!i u memoriju 
racuпara, zaNm sпimlti ·па traci 1 potom 
koristitl u drugim programima. Nadamo 
se da ove manipulacije neee ЬltJ · previse 
komplikovaпe za ve~iпu zainteresovaпih. 

20 1 Е~С-1 . 2бЕ-07 .Н-. 0~·\д t:!'ll >:< 1 *Т ·t· . е 1 Ьћ 1 f:!•l 
202 М•[С-5.236Е -~81Т-2.Ы 7ЭЕ-0б ЈIТ+. 301 9 

46+628ЈtТ+б.25б5837 . 
203 · W=CC5.23бE-08tT+7 ,3063E-06JtT+3.~005 

735E-02Jtl -1 . 3?4955. . 
20~ ~PS=CC8.~'9E-0ЭtT .. 2 . 86E-08JIT- 2.271 1 
1 Е -t<И НТ+. 40ЭЭ 19 ;:>5 

2 ~5 B• COS [fPSJ :C=SiNC EPSJ:GQSUB 20 
2>'16 . lё=0 · . 
207 GOSЦB 50 
1 '200. Hi"=(ti .. F.t~ :S T=DEL Нi : GOЧIH 60 

~ .' .. ?!.~.-_.т~~·т+s: лЈ~Ј D · Ј· Ј : с. иТ':' :~ ео 

PISMA UREDNISTVU 

Na ikonkurs VASIONE Ш GAtAKSIJE 
za rnфo~ snimak- pomraeenog Sunca na 
zaila&ku 30. maja 1984. godiм Javt.lo se 
prek.o dllades&t autora sa 137· radiova (87 
dljapozhtiva .lf! 50 fotograf.ђa). Кol~iko ~е te
zak bio розоо мJI:fa lidustlnJju i <JЬ}aVJfene 
fotogГ!if~ k~e rnsu medu poЬedril&im. 
sli · su or.iginalne ~ _uspelle. GQmju .fotogm-
fi}u sntmio !Је Bore Cenev, 11z skopil)a u 
19 h 37 mln, а donjtJ Vladlmir Svetlnovlc, 
~ Osl!}e~ 1.,1 20 · h ·11 n:m. Vti,Se pod&
taka о wЬedni.Cima KOOkursa Ј same r&
dove VAЭION-д ве donetli џ narednim 
bro,Jei.lima. 

VASIONA DODAT АК 1984/2 7 
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. · NAGRADNJ ZADAT АК 

REAENJE ZАDАТКА IZ fROALOG BROJA 

Nagradпl zadata·k u pro§lrim broju lz· 
gleda da је blo veoma neloglfaп, alko 
је sudltl ро broju prtstpelih odgovora. 
ProЫem, u. stvarl 1 nlje Ыо veHkl, jer 
·kako su to svl kojl su odgovore posfali 
1 shvatili, snlmliik - crtez kojl је objav
ljeп, је nemoguc. 

Jako Ы se mogao aпallzlratl за razli
/Шih aspekata potpuпo prlhvatljlv odgo
vor Ы Ыо da је sJi.ka пestvarпa jer 
ako predstavljeпi ooj~ktl predstavljaju 
Mesec 1 kometu, tada r~ komete 1 faza 
Meseca · otkrlvanju ;kollziju (ako ·је rep 
kOтete pravllпo okreпut mesefeva faza 
је nemoguca 1 obratпo). .Postojl 1 пi.z 
druglh, •skrlvenlh• detal-ja kojlh su se 
паАЈ пajboljt resavael dosetili. 

TAtNA REAENJA SU POSLALI ... 

(u zagradama su · роепl :kojl· se saЬirajuj 
(5) : Stjepaп RuЬiпlc lz Cresa t Dејап 
Dlmltrjjevlc lz Nlsa, . .· 
(2); Srdan Verblc JIZ Beqgrada. 

Posto је ovo Ыо prvl zadatak u пo
vom cj·klusu to је 1 poredak u ligl jdeп
tiiOвn. Nadamo se da sledea oZJ8Idataik 
песе Ыtl . toli1ko пeobifan 1 da се ЬЈtј 
mпogo vlse tacпjh reseпja. 

NAGRADNI ZADATAK 

Korlsc':eпjem metode Porterovog djska . 
odredjtl heliografзke koordlпate pege naj
ЬIIze ceпtru slrke Suпca оЬјаvlјепе па 
cetvrtoj stranl korlca VAS\ONE 1983/2 
(slika levo ). 

UpUstvo: koristitl . efemerlde za 1982. 
godlпu .{Vasioпa 1981/4), а Porterov dlsk 
је oЬjavljen па korlcama efemerlda za 
1983. {JO:d. Ze racl sa IPor.teroVIIm diiS'kom 
k0j1'1iist'И11 posttџak оЬЈаЗnјеn u Vasi<D 
1982/4, straпa 82. 

OBAVESTENJA 

Sadrlaj SAТURNA za .1940. godlnu. 
Astroпomsko drustvo .. Ruder ·Boskovlc':• 
lzdalo је sadriaJ za 1940. godlrщ svog 
predratnog casoplsa SATURN. Svl claпo
vl kojl poseduju komplet .za 1940. godl· 
пu, а zalnteresovaпl su za sadriaj, treЬa 
da · se jave sto pre na adresu Drustva. 
Broj prlmeraka је ogranlceп. 

VAS\ONA DODATAK 1984/2 

tOVJEK 1 SVEMIR br. З za 1983/84 

D. Mlkullclc':: Plaпetl druglh zvljezda, 
R. Јепу: ColumЫa - Spacelab 1, А. Ra
doпlc: Suradпja u svemlru, К. Baslc: Ima 

' 11 koga tamo?, Т. Кrеп. 80 GODINA ZVJE
ZDARNICE NA POPOVOM ТORNJU -Та-

. mo gdje zv:ljezde postaju blize, Т. Кrеп: 
Svecaпost па Zvljezdarпlcl, G. P~chler: 
Novl tehпoloskl teleskop - NП, А. Ra
doпlc':: Sally Rlde .posjetlla Jugoslavlju, 
Novostl 1 zaпlmljlvostj, Nagradnl пatjefaj, 
Т. 1 G. Кrеп: Nase пеЬо. 

Zпaпstveпo-popularп1 casopls . Zvjezdar
пlce Hrvatskog prlrodoslovпog dru8tva, 
41001 ZagreЬ, рр 943. 

tOVJEK 1 SVEMJR, br. 4 u !1983/84 

D. Mlkulifjc: Тrајпа prlsutnost u 
svemlru; Е . . Frlez: U potrazl za gravlta~ 
cljsklm zr!Юeпjem; Zvezdana l)lkemlja 

. {.Sto su proue~t ovogodj§nJt_ noЬeiO'IIOI 
ltz flzN<e); К. Pavlovзkil: Ке1rо ; м Ol!ta 
H-R diiJagram?; D. Нar'vat: SYemМS~ ser-

. vjser; А. Radoпlc':: Pet mjesec1 u orЫtal
пoj staп\cl •Sa1jut-7•; Novostl • zaпlm
ljivostl lz astronautike; К Muпk: Mladl 
zпaпstveпlcl u Ktn11rovcu; G. Кrеп: Pro
matrajmo Merkurl; Nagradпl паtјесај; Т. 
1 G. Кrеп: Nase пеЬо. 

. ZBORNIK RADOVA ASTRONOM-
SKOG DRUSТV А VARAZDIN ZA 
1983. GODINU donosi sledeee radove: 

К. i R. Braj§a: Pogceske vazualnih 
posmatranja promjen~]ivih zvijezda. 
(Drugi deo tlanka objavljenog u Va
sioni 1/1983.); А. Simunic: ElektronH!ka 
obrada posmatranja promjenljivih. zvi
jezda; S. ЈuТ'ас: Neka svojstva. grupa 
pjega i Ьljeskova na kl·aju 20. i poi!e
·tku 21. ciklusa aktivnosti; R. Logozar: 
Perse'idi u maksimumu 1983. g.; V. 
Sac: Odredivanje orbltalnih elemena
ta umjetnih zemljinih satelita. -

ZЬornik · pokazuje v·isok · nivo .ra
dova i stalan napreda'\t.:. Nanova · Dru
stva. Iozdvajartje · Zbornika pomogao је 
Savez astronomskih dru§tava SRH, а 
шоzе se na'Ьaviti Ро ceni od 68 · di'
nara kod· izdavai!a - A.Stronomsko 
dru§tvo Vara!din, рр 117, 42001 Va
raidin. 

Г.А 

VASIONA DOOATAK 1984/3 

ODGOVORI NA PITANJA 

ZAPOLENJE ASTRONOMA 

G/CEVIC NEDZIB lz Sjвnice traii oЬвve
stenja о studЦskoj grup/ za astronomiiu 
1 о mogucnostl zaposljavanja. posle zavr· 
sen.fh studlja. 

Na Prlrodno-matematlбkom fakultetu 
(lnstjtuta za astronomjju) u Beogradu se 
zvanje dlplornlranog astronoma ili astro
flizjc~rra posle cetvorogodjsпjeg skolova
nja. 

Obave'Steпja о ц:>lsu i nastavnom pro· 
gramu na studj~oj gi'Ц)I za astroпornj, 
ju data su u dodatku V ASIONE br. 1 za 
1983. godjnu. 

Mogucпost zaposleпja astroпorna ј 
asrofjzJcara u strucl пlsu. vellike. Zapo
sljavanje је moguc':e па nauenlm 1 ·пarod· 
njm astrorro.mSkim opservatorjjama ~ Sko· 
lama razHcjtJh stepeпa (sredпjlm skola· 
ma, vlslm 1 vlsokjm pomorskjom skolama, 
geodetskim odsecjma gradevlпsklћ fa
kulteta, prirodrю-matematjбkim fakulte
tjma jtd.) . 

U Srbljl astronoml 1 astrofizjcarj· u 
srednjim ~kolama predaju astronomjitJ ј 
astrofizilku. Astrofj.zjcarj pored toga mo· 
g.u da preda'ju skoro sve ;predmete koje 
predaju fl.zjcarj. 

'(MI·Ian Jeliclc) 

PRESNJMAVANJE FOTOGRAFIJA 
1 ТEKSTOVA 

' 
lvanв Grulovic iz Beograda plta da li 
se za presnlmвvanje fotograflja i teks
tova mogu /zvest/ obrasc/ slicщ оп/та 
и coAstrafotografl}i•? 

·U pra'ksl. poпekad је potreЬno presnj
m•tj fotografi.Ju 111 .tekst, npr. za lzrack.J 
djjapozjtjva. Koilћko ·treba da jzoosl vre
me osvetljavanja, .J<oj.u S:ljalicu, fjqm ... 
1zahratl? Sllcпlm postupikom kao u knjl· 
zl moze se doЬitj odgovor 1 па ·ovo plta
nJe. 

·U ovakvjm sпlmanjjma lako se opostl· 
fu vredпostl ekSrJ)ozjcjje •jz ohlasti vaze
пJa .z~lkoпa zamenljlvostj• (р=1). Atmo
sterslke smetnje ovde пе postoje, а pro
pusnost opt'ike pra'ktjcno lznost јеdап. 
Prema :tome polazna formula za vreme 
osvetljavanja Ьiсе: 

t(s) = 12,7(F/0)2 1 S В . 

OЬzlrom па relacjje navedeпe na <Str. 
9В 'knjjge moze ·se plsatl za sjaj: 

В = R/3,14 = А Ео 1 3,14. 

9 

оdпоsпо 

В= 683 :kAP 13,14 h2 , 

gde је А - Вilbedo •OO]el«a presnjmava· 
пја•, Р - sпaga sljal:lce u vatima, h -
rastojanje sljal'ice od •ob]~ta preS411ma
vaпja• u metrlma, 'k - 4<-<>eflcljent kori·S· 
nog dejstva svettlosnog ~zvora. Ako se 
presпlmava <kolor fotograflja mora se u
potreЫ.tj panhromatskj film. 

Npr . .ako је S = 100; IP = 100; ik = 0,02; 

F/D = 5,6; h = 0,5 doЬija se t = 1/40 s. 

(А. Tomlc) 

PIONIR 10 

Vese/in Vukadfnovlc fz Beograda plta dafl 
1~ jos aktivan Plonlr 10? 

p:jonlr 10 svakodnevno, tokom 16-h, 
emИ'Uje podattke о hellosferl, ikoju сјпе 
protoni i netttroпi okoji su napustjiJ Sun
l:evu ikoroou. ZЬog lkretanja Suocevog 18·1-
stema kroz meduzvezdanl gas hellosfera 
ooli!kom podsec':a na kap~jicu 1\Ј letu. Tf"e
nutno putu.je f"ep'Om heJ.iosfere za d<oj.l se 
pretpostavllja da је dug 8 do 16 ml:lijarcll 
kilometara. 

Smatra se da с':е Pioпjr 10 rep hell<>· 
sfere napustl·tl j:Dme&J 1990. ·1 1995. go
dlne. U tom perjodu treЬa-lj Ы da pre
staoo <Sa radom t"adloizotop&kl geпeratorl, 
kojl napajaju jos Э!k!tlvne l·пstrumeпte ј 

predajпi.J< 'Od 8W. 

Uzimajucl u oЬzlr ploclcu, па .kojoj su 
ttЬelezeпl polozaj Zemlje u vasioпj Ј ne
ka druga :mапја ·1 umec':a Zemljana 1 datl 
I:Pkovt muМ<arca ј zene, koja је ·nаmепје
па .jпtellgenmlm blcjma, mjslja Pionira 
10 с':е •trajatl ро neklm procenama jos 
oko 2 mlljjarcle godjпa. 

Podsetjmo se da је Pionlr 10 lansj
raп З. marta 1972. lz Кејр Kanaverala 
(Riorlda) ј da је prvj flapustlo sada ро· 
2ЈПаtј plaпetskj .slstem. Pioп·j·r 10 је ·!па
се prva letelica 1\<:оЈа је prosla aэterojd. 
пј pojas, prvj је snlmlo Jцpjter ;Jz ЬIJzlпe 
decemЬra 1979, а zatj.m •]е 'katapultj·ran 
·ovom planetom prvl presekao putanju Sa
turna, Uraпa 1 Neptuпa 13. juna 1983. (u 
flase vrerne Neptun је daljl od Suпca 
пеgо Plluroп; Plu·tOflovu putaпju је pre
selkao 25. aprjla 1983). 

(MIIaп Jelicjc) 

!1, 
l! 
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PROCENA SVARCSILDOVOG 
EKSPONENTA р 

Vladan Ducic /z Beograda pita da fi 
postojl пас/п da amater ргосеп/ vred· 
пost Svarcsi/dovog eksponeпta fotomete
rijala? 

lake> ne poseduju 'Ciensj.tometre 1 ama· 
terl lmaju mogucrюэt da ocene vellcloo. 
param&tra р fote>materljala. Postцpak se 
Z8SI1jva ·М cjnjenlci da se dostlgnuta 
zvezdana veJ.jcjlf'la kao funkclja vremena 
e>svetljavanja {t) me11ja ро zэkonu 2,$plog 
t ·(vjdetj .str. 130). То znгCj da prj,raэt 
magnj,tude jznosl upravo р ako ·је vreme 
osvetljavanja ~~Юras·lo 2,5 puta, uz jden
t:i'cne 'O.Stale usle>ve. 

PISMA UREDNI$TVU 

Objavlju}emo jos jednu od uspel<ih 
fotog.raflja sazveZda, koju nam је 1poslao 
МILAiN SТOJA'NOV·Jc ·lz B&log Mana
stira. Fotoaparat Practlca ·PLC З , 28/50 
mm, Hl•m ОЯWО 27, vreme osvetljavanja 
5 mlnuta. 

ВАСИОНА XXXII 1984. 3 

Dakle, da Ьј se odredlla (procenj·Ja) 
vrednost р za •nekj fHm, potrelxlo •је fo· 
-tograf.j-sati neki od forometrijskih stan· 
darda {zveidana jata) 1\Ј l.nstrumмtalnim 
uslovima u 1kojima се film bjtl .korjscen. 
Nacjne se dva -snimka, :sa vremenjma 
osvetljavanja j&dnakim · t 1 t/2,5 pri се-' 
rnu se vrednost t bi·ra rtako da bude Ьli
Sika najvecem od vremena osvetljavanja 
·koja se mogu ocekivatj .u oojmanju sa tjm 
fiilmom. 

Raztika u sjaju najsJaЬjjjh zaЬelezen jh 
zveМa i ste spektralne 1klase u ova dva 
·snimanja daje trazenu vrednost parame
tra р. Uk<>lil<o se ·raS~Po1aze densi·tome
trom, tJgodno ·је lkori-stj.tj zvezde с:је su 
gustine zacrrфmja jednalke 1 .ьJjske jedi
nlci . 

(А. Tomic) 

ASTRONOMSKI PODSETNIK 

PROGRAIIIi ZA RA{:UNANJE FIZJ{:KJH 
KOORDINATA SUNCA 

Za jzucavanje fotosferoS'kjh procesa na 
Soocu (koordjnate .. pega, sopstveno kre· 
tanje pega ... ) neophodno је znatj fjzic
ke 'koordinate sunca \Ј datom treootlou. 
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1 0 RE11 PROGRAM ZA RACUHANJE F I Z I СКI Н 
KOORD ШАТА SUHCA DATOG TREHUTKA 210 RE~1 ••••• PODAC I ZA SUHCE. • • • • • • • • • • • 

20 CLS:DEFDBL A-Z 220 E=<-1.26D-07>~'T-4.18D-05>*T+ 
30 2=180/ PAI ( 111): УО=36525': 60ТО150 1. 6751D-02 
40 REM ••••• KEPLEROU PROBLEM •••••••••• • 230 M=<<-5.236D-08*T-2.6179D-06>*T+ 
50 H=M+E*SIН<М>+.5*E*E*SIH<2*IO 628.30194611 > *Т+6.256583711 
60 DD=H-E*SIН<IO-M: IFABS<DD> > 1Е-06 ТНЕН 240 l~=< <5. 23бD-08*Т+7. 9063D-06) *T+ 

t-J=N-DD/ ( 1-E>~'COS ( IO):GOTO бО 3.0005235D-02)*T-1.3749611 
70 L=M+2otJITH<SQR (( 1 +Е)/ ( 1-Е ) ) *TAII0~- ·2)) 250 ОМ=2. 443461D-02*T+1. 297943211 

: REТURH 260 I =7. 25#···z , 
90 REM ••••• REZULTAТI -~TAI·1PANJE. • • • • • • • 270 ЕР= < ( 8. 779D-0'3*T -2. 86D-ОЮ~Т--_ ... _ ·-
100 PRINT"F izicke koordir·oate Sur1C.•1 .ш:" · - -- z; 27П1D-=е~ >*Т+. 409319751 
110 PRINT:PRIHT"P =";Р . 280 60SLIB 50 
120 PRIНT"Bo="; ВО: PRINT"L.:•="; LO 290 REM ••••• FIZICKE KOORDН!ATE SU!·ICA. • • 
130 RETURN , 300 MP=360* <JD-239822011 ) .'25.3311 
140 REM ••••• IJHOSEНJE PODATAKA ••••• ,.... 310 t·1P=MP MOD 360:МР=360-МР 
150 IHPUT"DAH, /1ESEC, 60DIНA : "; D, М, 6 320 l•IO=Ot·1-L: '•'=COS < I > *SIH<~JO ) 
160 INPUT"UREME:SAT,MIНUT <TLI> : "; 330 :-:=-COS<WO ) :LO=Z*ATH<Y/ IO 

НА, MIN: SAT=HA+I'1IН/60: PRIIП 340 LO=LO+ABS0(< 0 > *180+<X>0 ) * ( '/< 0)*3б0 
170 ~1ESEC=M: DAN=D: 60DIНA=G: IF М< =2 THEN 350 LO=LO+MP-360*ABS<LO+MP >~360) 

t1=M+12:G=G-1 360 80=-SIN(l ) *SIN< ЫO > . 
180 IG=HП(G/100> 370 BO=Z*ATN<BO/ SQR( 1-BO*BO.•> 
190 TE=IНT < G*'r'0..- 10(t ) + Н!Н30. 600111*0 1+ 1 >) 380 P=Z* <Am< -COS < L > *TAH ~ EP > ) + 

+D-694023. 5#-16+11-IТ < IG/ 4) +S8T/ 24 ATN t. -COS<WO ) *TAN< 1))-' 
2€10 JD=TE+241502011:T=TE/\'O 39€t GOSUB · 100:ЕtШ 

Gotovo .sve efemerjde daju ove podatke, 
al i ne u trenut!ku koj j nam је ·neophodan. 
Tako, na oprimer Astronomske efemerjde 
VASIONE daju flzj<Jke ik<>ordinate sunca 
svakog. osmog dana 11 О ћ TU. Nalaze
nje potreЬnlћ :podataka :u nekom dПJ9om 
treootlou moguce је jnterpolacjjom (jedan 
t'akav :prjmer оЬјаSпјеn је u ovom br.oju 
DODATКA, -u resen}\1 nagradnog zadat·ka) . 
Svaiko ko •је -radio vjse .u vezi sa ovom 
problematilkom prjmace da 'је na}muko
tJ11)n jjl deo posla цpravo '!'&Cunanje flzjc- · 
kih :J<oordjnata Sunca -u zel jenom trenut
kiu. 

Ovde је dat program kojl :omogu6uje 
dooljanje flzi6kjh .koordjnata Sunca . (iP, 
Во 'i LoJ u ma kom trenut~ku . ·Potr!Юno је 
samo une.tj datum ~ vreme ·ј ikoordlnate 
се Ы.ti jzracunate. 

U programu .Р, ;В0 ј L0 imaju uoЬica
jenj· -astronomskj oSmisao: 
Р - polozaj.ni ugao severnog pola sun
ceve ose rotacije ('ugao l·:z:medu sever
nog pdla <liska .sunca ј ose ·re>tac jje, po
zjtjvan tl direlkrtoom &meru) , 
L0 1 В0 - heoliografske 'koordinate cen
tra djska Sunca. 

Program је n~isan u jednom od veo
ma c:no6ni'h dijalekata BASICA (Hu Basic), 
veoma pogodnom za pri1menu u astre>no
mi-jj pre svega zato sto omogucuje ra
cunanje sa brojevlma 'koji J:maju do 16 
cifara {dцpla precjznost). Ako -racunar 
sa f<ojim radite nета ovu mogucnost 
treba ,jzostavi·ti deo linije . broj 20 
(DEFDBL д~ZЈ •koji predstavlja jzjavu da 
се se .sve promenljive •korjstitj u dup
loj preciznosti . Pored toga, tr&Ьa lzosta-

vitl 1 sve povjsilice jza 'brojeva, koje 
predstavljaju znak raeunaru da ·t n}ih tre
ba uzjmatl u dvostrukoj ta/SrR>Sti, а ·bro
jeve flaplsэne ·kao -1 .26D-02 treba na
pisati u oЬI~ku -1 .26Е-02. Velicj.na 
РАНО је ·oznэka za •broj рј=3.14159 .. . , 
1 trвOa је napisati onako lkako је predvi· 
deflo djjalekrtom Basica za Vas racunar, 
iJj ga unetj .kao broj. 

Program se uz male prepravke moze 
dodati :onom iz pr~log broja Dodad<a 
kao nastavak. U tom зluca;u il:reЬa :izo
stavi-ti sve delove •kojl su identjcni ј do
punjtl ih novim. 

Na lkraju, evo 1 dva primera -rewltata : 
datun 
4. 8. 1984. О h TU 

efemerj'de 
program 

IP 
12,1 
12,08 

Во Lo 
6,0 129,9 
6,02 129.94 
(N. СаЬrјсЈ 

NAGRADNI ZADATAK 

RESENJE ZADATКA )Z PROSLOG BROJA 

Na slicj Sunca, oЬjavljenoj na korica· 
ma Vasione br. 2 lz 1982. godine, pega 
na)ЬJjza centru ima koordjnate (iz.mere
no lenjl!rom) 

-xt = 11 mm Yt = 5 mm, 
ili jz.rзZeno u poiUjprecnlclma Sunca (na 
sllci је to 51 fm)) : 

Xt=11/51=0,216 yt=5/51=0,098 

1i 
1 

1, 

,\ 

li 
ijl 
ј~ ., 
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Da Ь1 odredili flzj&e koordina-te Sufl
ca na dan 13. 7. 1982. godlne mozemo 
korjstltl podatke IZ Vasjone (As-tronom
ske efemerjde za 1982. godinu) za da
tume 12. 7. ·1 20. 7. а za trazenr trenu
tak ~orjstjtl jl\terpolacljt.l. Postupak се 
<>V'de bl·tl qplsan tabelarno. 

'Р Во Lo 
12. 7. 1982. 2,1 4,0 362,5 

20. 7. 1982. 5,7 4,8 256,7 

razli:ka za 8 dooa 3,6 0,8 -105,8 
raz\iika za 1 :dan 0,45 0,1 - 13;225 

Po$to od 12. 8. 1982. u О h TU do 13. 
7. 1982. u 10 h 37 mjn l'U .\ma 1 dan 
1 о h 1 37 mn јо)ј. 1 ,4424 dana to su po
·praVke za IP, В0 ј Lo 0,649, 0,144 ј -19,075 
respektl·v.no, а i<ooacne vrednostj Р=2,75, 
В0=4,14 ј Lo=343,43. Program opjsan u 
ovom do<latku, u ruЬrjcl ASTRONOMSКI 
PODSEТNIK za :js·tl ·trenuta'k daje vredno
stj IP=2,79, ·В0=4,17 ·1 L0=343,46 §to se 
sa ovjm prjbljzfijm postu,pkom odl\cno 
э1аzе . · 

Sada је neophodno koordjnatnl sjэtem 
sa sHke 1. zarotjrati· za ugao Р, -kako је 
ro ,pokazano f!a slicj 2. Raeunajne novjh 
koordjnata obavlja se ро oЬrascima: 

x=XtcosP+ytSIJ\P 1 y=XtэjnP+ytCOSP. 

N N 

р 

w 

Tako se doblja х=О,22 ј у=0,09 de- : 
lova poluprecnj,ka SU11Ca. Napomenimo 
da је sve ovo moglo da se uradj 1 jed
oostavnije, ali ј .nesto mэnje tacno. Na
jme, mogao se •konstrujsatj polaznj koor· 
djnantri sistem, zatjm on zarotjrati za 
ugao Р, а onda u njemu jztmerj.tl trazene 
koordjnate. 

Sada је moguce izracunati В i L pege 
ро formulama datjm u VASIONI 1982/4. 
DdЬija se, kao •konacan rezultat: 

В=9,1 i L=356,3 (stЩJenj) 

TACNA REAENJA SU POSLAU .•• 
(u zagradama .su poenl 'kojl· se saЫraju) 
(5): StjetPan Rd:lirnc .tz Oresa 
(З): Dejan Dlmitrijevic Jz Niiia. 

Nazalost zadatak је izgleda Ьiо isuv.i
§e tezak za .ostale. U 11~1 za 1984. godi· 
nu pNa tri. meseca zauz-imazu: 
Stjepan 'RuЬinic (10 bodova) 
Dejan Dlmltrljevic (8) 
Srdan VerЫc .(2) 

NOVINAGRADNIZADATAK 

Које su horlzontske ·lroordinate (vlsi
lla i azirnut) sledecjh kara'kterlstlcnih ta
caka netJeske sfere: pravac ka ·jugu (8), 
pravac l<a zapadu (W), pravac ka seve
ru (N), pravac rka lstoku (Е) (u nekd·m 
knjigama preseke ovlh pravaca sa ne
besilrom sferom zovt~ jt.lzna, zapadna, se
verna ·1· lэtoёna taoka), zaHm sever11i 
svets:kl pol (•Pn) ~ zenit. 

Va§a ·re§e,.a O'Cekujemo оо 1. 12. 
1984. godine. 

OBAVESTENJA 

COVJEK 1 SVEMIR, Ьr. 5--6 za 1983/84 

Znanstveno-popularni casopls Zvjezdami· 
се Hrvatskog prjtodoslovnog dru§tva, 
41001 Zagreb, рр 943. 

к: Pavlovэki: Cr.ni- P<>f~OГI u svemiru, 
К. Basic: •1 treci .Мagelanov oЬiak?, О. 
Mlikuliclc: Carl Sagan, popularlzator as
tronomije Nv 1, М. Suvef.jak ·1· V. Vujno
v.ic: Astronomska setnja ~kroz Ondrejov, 
М . М . : •Z'Vjezdarnlca• juri svemirom, А. 
Radonic: Sovjet·эki· svemi·rskl raketoplan, 
D. Pleolro: Be.telgeuse u$koro sцperno
va?, Т. Kren: Те djvof'le svemirske ba)ke, 
М . Malaric: Smrznutt metan o/'la TrLtonu ... , 
V. Vujnovic; AЬeracija .svjetlosti - do
kaz gibanja Zemlje, G. 'Divjanovic: •Ne
beэke lluzije•. D. Horvat: Od •nema ni
§ta• podrhtava Sunce?, D. Mi·kesic: Ra
dost -samo-gradnje, К Murlk: P:rvic Luka 
- mjesto okupljanja mladjh astronoma, 
О radu astrooomsklh dru§tava, Nagradnl 
natjecaj, Т. i G. Kren: Na§e .nеЬо. 

Preporui!ujemo Vam jos ~ednu vrednu knji
gu. То је ·ASТ.RONOMIJA, metode pro
matranja 1 proutavanja -(Sunca, planeta, 
promjanjlvlh zvezda i meteora)•, lroju su 
n.a,.pisali Berlc, Frlez, Kovatlc, RaЬuz\.n, 
Tadej 1 Vr§njak. 

Za naballku :Юnjlge oЬrati·te se izdavac
kom · odelenju Narodne ltehnike Hrvatske, 
41000 ZagretJ, Dalmatinska 12. 

j l 
Ј 
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POMRACENJE SUNCA 30. V 1984. 

Zalazak ~racenog Sunca је neza
boravan prjzor. U.prkos losem vremenu 
mnogi Jugosloveni su imali prilo:ku da 
ga posmatraju 30. mija 1984. - ve6ina 
zahvaljujucj oprozorima• izmedu оЫаkа. 
Na na§ pozjv objavljen u VASIONI 1/84 
ј GALAKSIJI 5.'84, da fot'Ografj§u ovu 
lepu pojavu. prijavio se 21 autor iz Beo
grada, Bos. Gradi§ke, Dervente, Karlov
ca, Karojbe, Novog Sada, Osije'ka, Sara
jeva, Skoplja, Spl-:ta, Sombora, Titograda 
ј fjtovog Uzjca. 

U konkurenci}j di japozitiva, izmedu 
87 ra·dova 9 autora najuspesnjjj su ЫН: 
RISTiё Redoslav iz Beograda, Veljovlc 
ZOt'8n jz N. Beograda. Knezevlc 2:1vko !z 
Splita. Veoma uspele snimke poslalj su 
ј Cvjetinovic Goran (Karlovac) , МосiЬсЬ 
Darko (KaroiЬa). Jovanov,:c Borjvo ;e (Bos. 
Grad:ska). Radulovjc Drгgoslav (N. Beo
grad) i M jkes'c Dragan (Beograd). 

U konkuren::i}i fotografjja , 14 autora 
poslalo је 50 radcvг, od CB!JS 19 u bo·'i . 
Na~us,:~esn ! ji su Ыl i МАСЕК Patrik iz 
Dervente. Perэvic Dragan jz fjtogradг ј 
Ancfric Vladimlr iz Nov-og Sada. Vео:т1а 
uspele radove poslali su : Pjvn, : ёkj Zoran 
(Nov j Sad). Slavkovic Lazar (Sombor). 
Svetjnovjc Vladjmir (Qsjjek), C~tkov·! c 
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Zorana (.Beograd), Cenev f>orde (Skopje), 
Keh-ic Enver (Sarajevo). Bugarin Zora!'l 
(Novj Sad) i Stanisjc Mi'Odrag (Тitovo 
UZ·:ce) . 

Na Beogradskom astronomskom vi
kendu 23. Vl 1984. prikazanj su na itюlji 
radov.j (15 dj.japozjtiva i 20 fotografija) 
ј podeljene skromne nagrade - · Astro
fotografija• za JPrvoplasira·ne. • Tajne Sun
ca• odn. ·Zv,jezdana karta• za drugopla
sjrane ј •Vasiona• za 1983. i 1984. g. 
za treceplasirane. Nagraden је i naj
mladi ucesnjk, osmogodjsnja Zorana Cet
kovic. U komisiji za pregled radova blli 
su А. Tomic, N. Cabrjc i Lj. Jovanovic. 

U VASIONI 2 ј 3/1984 za ovu godinu 
oЬjavljena su trl snimka sa konkursa 
(originalj su mnoQ<> lep§i nego otiscj u 
Vasionl). U ovom broju dooosimo ne-ko
Jjko najuspesnjjlh radova. 'Kako је ovo 
50. godjna od osnjvanja Dru§tva, nasto
jat.l smo da sa nekoliko strana u оојј 
oЬelezimo jubllej. lstovremeno ovjm snim
_c;jma nezaooravne pojave podsecamo ci
ta'oce da sve do 1984. g. jz Jug'Oslav:je 
NECE biti vidljjvo nijedno pomracenje 
Sunca! 

Aleksandar Tom1c 
Na slici dole је prvonagradeni rad u 
klasi fotografjja - delo Patrjka Maceka 
iz Dervente. 

Т\ 
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Pomracenje Sunca· па zalasku 30. maja 
1984. g. 

Na strani desno su nagradeni s"''m· 
ci u klasi dijapozitiva - Ristic Radoslav 
koristio је teltiObjektiv 65/300 mm i film 
RD 21 (slika gore); Veljovic Z{}ran iz N. 
Beogrгda korist:o је teleo.hjektiv МТО 
110/1000 mm i isti film . 

Na ovoj strani - slika gore: Вonivo
je Jovanovic, Bos. Gradiska, teleobjek-

. tiv МТО 110/1000 mm; sika levo : 2:ivko 
Knezevic, Split, з. mesto u klas-i dijapo
zit :va, film RD 21 , F = 80 mm; s\.i ka dole 
levo: mr Jelisaveta Arsenijevic, Beograd, 
koristeci plavi filter postigla је utisak 
nocnog neba; s\iku dole desno snimio 
је Vlгdimir Andric jz Novog Sada tele
objektivom od f = 200 mm (trece me
sto u katego~:ji fotogra.fijг. 
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· 84 Sl"k 1 · snimio Dragan Pejovic •iz Titograda, 2. me-
Pomrкenje ~fa 30. mt~J~ 191.k . de,ls~ e;'n~~io Ј·е TaЬakovic Zoran iz Veltke Mostanice 
sto u kategoп)l otogra 11а. s 1 u . 
na flilm NP 71 oЬicnim totoaparatom (Prakt1ka). 

Slrka dole: Darko Мо,ёiЬо·Ь iz Kara]be 
koristio је fotoaparat Кijev i Пm RD 21_. 
Preeksponiraпjem doblo је ost~r hor~
zont, iradijaciju oko lika Su·nca 1 d?voll· 
no svetao lik pomracenog Su-nca 15!POd 
horizonta, reflektova·n od stakla filte·r~. 
(Lik је okrenut naopako). Sliku le":o . _s~l 
mi·o је na Kadinjaci Miodrag Stams1c 1z 
Titovog UZ:ica. 

-:т;::- · 

1 
1 
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VASIONA DODATAK 1985/1-2 
1 ODGOVORI · NA PITANJA 1 

SEКUNDARNI HROMAnZAM 

KOVAtEVIC MILUТIN lz Os/jekв zвll so 
пв kvlНitet optlkв sliog telвskopв rвfrвk
torв •Rвvие• 60/700. Рг/ posmвtrвnju Pfв
net~ rrвroe#to ти smetвju •spektrвlne 
flnlje svlh Ьо/в•. 

Ovde se radi о tipicnom · nedostatku 
svlh refraktorsklh . teleskopa, о sekun
darnom hromatizmu. 

fomato је da ·pojedinacna sociva ne 
fokuslrlju svetloSIПe zrake razlicitih ta
lasnlh du!lna u lstu taOku, ovo mo!emo 
oЬjasniti time §to soclvo mo!emo zaml
sllti' kao skup prizmJ. .Јсоје razla!u belu 
svetlost na Ьоје. 

Ove cinjenlce Ыli su svesni 1 prvi 
koriЗnlci teleskopa. Da Ы smanjill utlcaj 
hromвtlzmв (obojenostl slike) korlstlli 
su. objektlve vrlo veHklh . zl!nlh daljlna 
- cak 1 ро ne.Jcoltko desetkla rrietara, 
mada su- njihovi preOпlcl iznosi'll samo 
10 do 15 cm. 

· Za ·ovakVe ohjektlve :зе ·kaze . da imв
ju nekorlgovan hromatlzвm. 

. •Pravljenjem oЬjвktlva !>d dva lli trl 
sociva за . :razllcltom dlsperzij9m - raz
laganjem bele svetlosti, postlze se ·ko
rekcija hromatizma. SaЬirno . soelvo, kod 
objektiva lz dva dela (duЬiet), pravi se 
od kron, а raslpno od fllnt stakla. OЬ
jektJvj ovog tipa onazivaju se вhromвti. 
Za njlh је karakteristlooo da jmaju za
jedn~ki fokus za dve Ьоје (.tafasne du
zlne). Za . vizuelnu •korekcjju hromatlzma 
oЬicno se uzimaju spektralne Jjnije . F 
(486,1 nm) ј С {653,3 nm): 

fnteresa-ntno је da svi vizuelnj ·ko
rigovani oЬjektivj lmaju lsto odstupanje 
fokusa (111 sekundarnj· hromatlzam) za 
D IJnjju spektra (589 nm) u odnosu na 
F 1 С IJnjju i ono lznosl 1/2000-tJ deo 
zi!ne dalji'11e. Za talasne duzLne duze od 
С linije, а narocito za krace od F linije 
odstupanje је jos izr.azitije. Zato se prj 
posmatranju primecuje ljuЫcastl oreol 
oko sja)nlh аЬје.Јсаtа. Ovaj oreol pred
stavlja poseЬnu· nepogodnost pri sn j
manju, jer је fotomaterljal znatno oset
ljivjjj na plavi (а u novi·je v.reme i fla 
crveni) deo spektra od ljudskog oka. 
Zato se pri ,fotografisanju ahromatom 
preporucuje цроtrеЬа zutog filtera, koji 
odseca plavi deo spektra. . 

Jedini .mogu~l m1cin. da se oЬjektjv 
sast&VI)en od . dva 'so~lira, dtЊiet, oslo-
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bodi sekundarnog hromatjzma је da se 
umesto stakla upot-rebj эpecljalni mвte
rial --- kriS'tal CaF2 (fluorit) . 

Druga mogu6nost . је upotreЬa triple
tв - objektiva sa tri soelva. ZЬog ce
ne, koja desetiпama puta prevazllazi ce
nu ldasjcnog duЬieta od kron 1 flint 
stakla 1 drugih nE!f)ogodnostl, npr. nepo
stojanostl specijaJ.nlh sta.Jcala na vre
menske uticaje, ovi• objektlvl nlsu na!ll 
naj§.~ru prlmenu. Naravno n1 o.vi oojek
tlvi ne mogu u .potpunosti da uklone 
hromatizam •(hromatsku aberaciju), all је 
on ipak nmogo manjj od sekundanюg 
hromati.zma prlsutnog ·kod duЬieta. Hro
matska korвkclja tlh oЬjektiva dovodi u 
zajednickl fokus trl Ьоје ј naziva se 
apohromвtskom. 

Nafalost ne postojl ntkakav efl·kasan 
nacln- da se lkod va§eg objektiva kori
guje sekundarnl hromatizam. Verovatno 
је to ·razlog §to se ·najve~i broj amatera 
u svetu odlucuje za reflektorske tele
skope (teleskopl sa ogledalima), ·koji 
lmaju · apsolutno istl ·fo~us za sve talas
ne du!lne. 

Dragan Mi•kesic 

PREТPLAТNfCI- CLANOVI 

Kвrlc Behвudln iz Zenlce i Zeljkв Tur
kovlc lz Slskв pltвju dв 1/ se svl pret
plвtnlc/ VAS/ONE smвtraju clвnovlmв 
Drustva? 

Casopls za astronomiju IVASIONA је 
organ Astronomskog dru§tva •'Ruder 
Bo§kovlc•, te se zato svl pretplatnicj 
- flzlcka lica smatraju ctanovi.ma Dru
stva. Clanovi· Dru§tva nisu зато onj 
pretp/atnici koji to poseЬno naglase. 

ТELESKOP ZA AMAТERSKU 
OPSERVATORIJU 

(Milan Jelicic) 

N. N. lz Rfjeke plta kojl је tвlвskop nв/
pogodni/1 zв вmвterske opservвtorf/в? 

Zavisno od name.ne ·razliciti· teleskopi 
mogu Ьlti najpogodnijl. Amaterske op
servatorlje ро pravilu 11е .raspola!u niti 
sa mnogo lnstrumenata, nlti за mnogo 
prcmora. Zato se oЬicno jedan veel in
strument koristi u .razllcJ.te svrhe. Nije 
mnogo vazno da Ji је u pitanju reflek
tor IH .refraktor, .ali jeste v&Zno da Н .ona 
taj ·tвle&kop moze da se prJ.kljuci . . kame
ra ill fotomultipll·kator da 11 mofe da se 
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koristi Ьarlov:ljevo soelvo, filterd, d·a li 
moze da radl kao okularna kamera, da 
11 ima rтюtor za pracenje i ekvatorijal
nu montazu. Za amaterske opservatorl
je moglo Ьi se :re61 da 1е jedan od naj
pogodnljih · Kude-refraktor preooika oЬ
jektlva veceg od 100 mm. On lma sve 
navedene osoЬine 1 јаЗ jednu znooajnu: 
posmatr~ m<>Ze udoЬno da se smestl u 
fotelju neovjsno od polozaja oЬjekta po
smatranja, jer se pomera samo prednjl 
deo tuЬusa. lstina, зlika u vidnom polju 
зt&lno lagano rotlr'a all na to se. lako 
navikne. 

- . 
Na silcl: Zelsз-ov COUDE f'eflektor 150/ 
/2250 mm namenjen amatersklm Olpзer
vatorljama. 

Т .А. 

NAGRADNI ZADATAK 

RESENJE ZADATКA IZ PROSLQG BROJA 
Horlzontske koordlnate (viзlna, azi

mut) . prl. ~emu зе azlmut merl od juz
ne tacke u smeru kazaljke na satu; su: 
pravac 4<а jugu {0,0) pravac ka zapadu 
{90,0), ka зeveru, (180,0) 1 ka istoku 
(270,0). Severnl svetskl роЈ ima azlmut 
1800, а vlslna је jednaka geografskoj 
!lrjnl. Azimut zenlta је neodreden, а 
njegova vlзlna је 900. 

Taane reienJa su poalall 

Dovljarski Mlodrag, Tltov VrЬas; Rade
novlc Bojan, Beograd; RuЬinlc Stjepan, 
CrEts ј VerЬic Srdan, Beograd. U llgi za 
1984: g. redosled је S'ledeel: Stjepan 
RuЬinjc, 15 bodova, Dejat:~ Dlmltrijevjc, 
8 bodova, Srtfan VerЬic (7), Mlodrag 
Dovljarskl 1 Bojan IRandelovic {5) . Obzj. 
rom na malo ifltereзovanje тedakclja ce
зoplsa VASIONA odlu<Шa је da nagra
de ne dodeli. Stjepana -RuЬinjca poseb
no pohvaljujemo za opAima, kompletna 
ј јазnа ·re!enja. 

Takode је odl~eno da se nagradnl 
zadatak zЬog malog lntereзovanja uklne 
1 da se t~mesto njega u svamo broju 
daju zadacl. 2elja nam је da to Ьudu 
zadacl koje се poзtavljatl naAI ~ltaoci. 
Pozlvamo ~itaoce da nam salju intere
santne zadf.ttke, sa re!ienjlma. 

NOVI ZADATAK 
U 1ednom mestu zgrade nemaju senku 
1. maja u pravo podne. U drugom me
stu 4<оје se nalazl 760 km sevemlje, IS· 
ta pojava se prlmecuje 1. juna. Kollkl 
је poluprEЮ.nlk Zemlje? 
Uputstvo: Za neЬe&ke koordlnate Sunca 
korlstltl Ыlо koje efemeride. 

OBAVEITENJA- OGLASI 

VIИ KONGRES MATEMAТICARA, FIZICA· 
RA 1 AS'J1RONOMA JUGOSLAVIJE odri&' 
се se u IPrlit!inl od 2~26. septemЬra. 

Astronomska grupa се da .radi u sek
cljama: 

- dlnamlka 1 fizika planetnog slste-
ma 

- dinamika i fjz,lka zvezda i' .Sunca 
- op!itl astronomskl proЬieml. 
Prijave ~e!ica 1· radova primaju se 

na adresu: Odsek za matematlku Priro
dno-matematl~kog · fakulteta . Unlverz~teta 
Kosova; · 38000 Prl!itina, MarAala :Тita ЬЬ .. 
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SPITZ 

• 
51"1Tl SPAC( S'f'lf(U$. tNC. • Р.О. 8ОЈ ltll 
.c~ .. DOSf'OIIIO . М:NNSYLV&"'IA ltJ1? USA 

Vertikalnl ј horlzontal
ni preзek jednog od 
poluklasi~nlh modela 
~ај planetarijum mo
ze .prtmltl do 150 po
setilaca. Moze da se 
koriзti za projekclje 
fllmova, za -koncerte 1 
predavanja. 
Dlmenz•Je su date u 
stopama ( 1 stopa = 
30,5 cm). 
Opis crteza: 
А- projekcionl ekran 
В- !lrokougaonl pro
jektor 
С- skrlveni projektor 
sa slstemom otvora 
za. osvetljavanje .ј spe
CIJalne efekte · 
D- alternativni polo
zaj projektora za spe· 
cijalne efekte 
Е - paravan za zaiitl-· 
tu svoda od svetlost~ 
F- slstem za ozvu-
~enje · 
G- pokretni projek-
tor •riЬije oko• 
Н - projektor pozadi· 
ne 1 horlzonta 
1- glavлl projektor 
Ј - ~ozornlca za pre
davaca, muzi~ . i glumce 
К- sistem projekto
ra za svetlosne efekte 
L- osvetljenje dvora
ne i pozomlce 
М - alternativn.i pofo
zaj projelctora za pro
jekcjje lspred 
N - Aetnica za prlstup 
spoljnim projektorima 
О- prlstupno stepe
ni!te 
Р-~na izol. zida 
О-- kontroln.i pult · 

---------------------------19 
SPICOVI PLANETARIJUMI 

$pi.c ispoNJ~uje ·raziJOite mod 1 1 .. 
.:~Ј:а S:aof~~l~k preko sredn}.ih е :t~d::,d~~{.'1u~a рјоа~ 
zort!ite•. е kulturne centre - •Vasi-onsko . ро-

. · Sv; zainteresovani · mog ·ь . 
SPIТZ SPACE SYSTEMs· INC u se 0 ratlt! .predstavn.jku • . na adresu: . · · 

В. Ј. Pejov:lc, Project Delegate 
Р() Вох 317• 121'1 Geneva 1·2 Switzerfand 
Tef.: 47 41 18 -:-ТХ: 429 523 ~RSC СН . 

11 
1' 

/ 
. 1 
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TELESKOPI •NAUТILUS• 

. lznenadenje za ljuЬitelje astronomlje 
priredlo је Zavod za udZЬenlke ј nas· 
ta111na sredstva lz Beograda na Meduna· 
rodnoj lzlo!Ьi ui!lla ј skolske . opreme ko
j& је odliaпa u Beogradu paralelпo sa 
Sajmom knjlga. 

Zajedпo sa kooperaпtlma Zavod је 
па ovoj lzloZЬI ponudio zalпteresovaпi· 
ma aзtroпomskl program •Nautllus., ko
JI oЬuhvata: postere, komplete kosmlc· 
klh slajdova (planete, komete, jata, ma
gliпe, galakslje), pogodne za nastavu 
astronomlje, pet standardnih velli!lna 
Njutnovih reflektora па ekvatorijalnim 
monta!ama за satnlm mehaпizmom, kao 
ј pratecu opremu. Standardni teleskopj 
nose пazlve · •Nautllus 108•, •NautHus 
153•, •Nautilus 203•, •Nautilus 253•, 
•NautllttS 317• - broj oznai!ava otvor 
u mHJmetrima, а svi modeli instrume- · 
nata nude se за vlie fokusnlh duzlпa. 
Na izloЊr Је prikazan •Nautilus 317• • . 
t = 1270 mm, kojl је ostavio utlsak so
lidnog dfzaj.na i Jzrade. Svl teleskopj 

jmaju Зlroke 50 mjJimetarske fokuse ko
jj omogucavaju jednostavпo ·moпtlrooje 
totoaparata. Takode, svj teleskopi lma
ju satni mehanlzam ј rucno podesava
nje .ро оЬе ose. if>ored toga, Zavod се 
uskoro poпudjtl tr!litu delove za lzradu 
teleskopa. 

Cene ovlh iпstrumenata зе krecu od 
· В do oko 40 miliona starlh dlnara. Osim 

standardnlh velii!lna пudl зе lzrada 1 
vecjh lnstrumeпata, do otvora preko 500 
mm.-po porud!Ьiпj. 

Nadam о se da се ova iпjcijatjva Za· 
voda nalcj ona podrsku 1 da се doprjпe
tj oprema.nju astronomskih drustava · 1 
sekclja 1 lstovremeno prjЬJizitj nеЬо 
veeem broju mJadjh. 

. Zalnteresovanlm а .pr·eporucujemo da 
se za dodatne jnformaclje obrate Zavo
du za ud:ЪЬenlke ј . пastavna sredstva, 
ООЏR Stvaranje 1 projzvodnja nastavnih 
sredstava, 11000 Beograd, OЬIJjcev ve
nac 5, telefon (011) б3б·971, 111 kons
truktoru Or Aleksandru Jovanovlcu, ·Ра" 
rlske komune 59, 11070 Novl Beograd, 
teJefon {011) б75-7б9. · 

Godlinja · akupitine 

Pozlvamo cJanove naseg Drustva · da 
prJsustvuju REDOVNOJ GODISNJOJ SKU· 
PSTJNJ, koja се se odrzatj u nedelju б. 
oktobra u Planetarljumu. :Pocetak је u 
10 h. 

Povodom 50 godina postojanja Astron0111r
sko druitvo .. нuder Boikovlc• izdalo је 
knjlgu 'Nenada Jankovlea •Zapiai Ј ae
eanja па Aatronorмko druitvo•. 

Na lep ј strucan nacjn prjkazan је 
rad naseg Drustva jzmedu 1934. 1 1941. 
godlпe, ·kao ј pojedjnaca kojl su Drust· 
vu pomagali, iH odmagalj. 

Knjlga jma format 16 х 21 om· ј 274 
stranlce. Cena 600 dl'flara. Novac treЬa 
uplatltl fla zlro-raбun 60806-678-6639 na
Aeg Druitva. 

Vasiona - Preko 1500 stranica za 1.300 
dlnara 

· Kompletj od 1972. dO: 1982. godlone staju 
ро 80 dlnara, za 1983. 120, а · za ' 1984. 
150 dlnara. Zajedno sa postariпom ovj 
kompleti stajtt 1 .300 djnara. Novac tre· 
Ьа poslatl па ziro-racun 60806-878-6639, 
Astroпomsko dru!i'tvo .. Ruder Boskovlc•. 
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r. ODGOVORi NA PiTANJA · ,, ·. Ј . · . ·.· tra~n~o~t! lzoJ~v~ne 1 .. stacloname plane· 
_ _ te ove srle се brtl u ravnote~l samo ako 

. јё · materlja • 'rasporedena !lferno slmetrlc-
VIDLJIVOST HALEJEVE КОМЕТЕ ., · по, ·tf. ako је planeta okrugla. · · . 

MOMIR BQGDANQVIC lz Vв/Jeva 1 тпо- Posto planete roti.raju, lzlozene su 
g/ drug/ cltaocl ntёresuju se . za . vlljlvost dejstvu gravltacloпog polja Sunca Ј . druc 
Halejeve komete 1 za mogucnost njenog g_ih · planeta; а u . njlhovoj .unutrasnjostl 
posmatranja sa Narodne opserv.вtorlje_. · _.. postojl koпvekclja, опе su najce§Ce ma

nje 111 vise spljostene. Kod malih tela 
Halejeva kometa се Ыtl najЬIIza Suri- ;.Suncevog -~lstem~ . Jтtedumolekularпe slle 

cu ~ · 2. 198б. Tada се njen rep Ыtl naj· se ро znacaju lzjednacavaju sa gravlta-
vecr, _ ali se песе mocl da vidi jer се se cijom 1 promenama prJtlska, ра ona mo-
пalazltl na dnevnom nebu. · gu Ьiti yeoma п~pravllnlh oЬIIka (npr. 

. Od poбetka marta do pocetka aprila satelitl 'Мarsa 111 neki vecl asteroJdi). 
kometa се se videtj · na jutarnjem· nebu, · · 
pre izlaska Sunca, prl · cemu се se uve
cavatl vremenska razlika izmedu lzlaska 
komete 1 zaJaska Suпca. Kometa се lma, 
tl najvecu vlslnu •sredlnom · marta; sve-
ga 10 stepenl te је ·sasvlm nelzvesno 
sta cemo od komete vldetl lz Beograda. 

U drugoj sedmlcl aprlla, kada · bu
de najveca za Zemljane, kometa се se 
nalazitj ispod horlzonta. Najboliza ZemJjj 
се Ыti 11 . apriJa, б3 miliona kiJometara. 
~c~kuje зе da се . njen fotografskl .rep 
brtr ·15 do бО stepeпl, а mj mozemo Ыtl 
srecnj ako rep uqpste vidlmo. 

Halejeva kometa се se ponovo уј. . 
d~~l na . veбernjem nebu .u .. drugoj polo
vrnr ~prr/a, na sllcan nасјп kao u prvoj 
polovrnl januara, sto se tlce vjsine. Vld
~jjvost се Ыtl otezana zbog Ьllzlne ј sja
J& meseca od 22-2б. IV. U maju се 
postatj nevjdJjlva okom, ali се dobro 
pomocj dvogledi, а kasnlje 1': teleskopl. 

Narodna :opservatorlja је o,tvorena za 
pos~tl0«e svakog petka .i subote, ~ , bez 
o~zrra. na vremenske _pri/jke. .Posmatra' 
ПЈа Halejeve komete u. druge dane za'lfl' 
sl od }rreteorolosklh uslova 1 onganlzo
vanja clarrova · Dru.stva. · Svoj dolazak пa
javjte па telefon 011/б24-605.. .. ; : . · · · 

Milan. Jellclc 

ZASTO su PLANEТE OKRUGi.E :. ' ' ,} . 

LJ~UIJ,NA KOV ~CEVIC iz Beograda , plta 
zвsto su plвnete дi(rugle? ; . · . 

~.Materlju koja ulazl u . sa.stav plane'ta 
~rzr na okupu slla gravitacjje. Ova slla 
Је u unutrasпjostJ '· planete uravпotezeпa 
pritlskom kojl raste sa priЬIIzavanjem 
centru. Kada . ove · sfle nisu uravпoteze
ne, dolazj do · kretanja materlje u unu
trasnjosti planete koje traje · sve .dok 
ravnoteza ne bud.e · po.stlgnuta; U: unu-

V. С: 

N.AJSLABIJA ZVEZDA VIDLJIVA 
• TELESKOPOM 

· ANIC VLADIMIR iz ' Beogrвda pfta koju 
zvezduanu ve/lclnu /тв пвјs!вЫја zvez
da vldlflva teleskopom otvora 10 ст? 

Za ljudsko oko 1 pre/!nlk zeпlce .. од 
б mm najslaЬija ... prjvfdna zvezdana velf, 
cina koju oko registruje jeste бm. Kaki:i 
cjna koju oko reglstruje jeste 6m. Kako 
~~zde. б_. veljбjne lmaju 100 puta · sla: 
brJr , sjaJ od . zvezda 1 .. vellбJne izlaz/ da 
је · r'azllka · sjaja · dve · susedne zvezdane 
veliбjne 2,512 puta (petl koreп lz ' ·sto)~ 
:. Broj ,. :zv~zda dost(Jpnlh za posmat(a· 

n)e, zryatno se . uvecao pronalaskom cfur~ 
Ыrr.a . . Od toga је pptrebno znatl. kolikl 
sJ.aj jma AajslaЫja zvezda vidljlve tele
skџpom. Granlcna zvezdana velli!ina tele~ 
SkOJ?S •· ZBViSI, od.: ~OiicJne. /)Гiinljeпe svet~ 
~ostr, а , OVfi ()d velll!lne P,riJemne poiir· 
sl.ne . obje~tjv~ . Ako · је . pr;e~nlk · objektf~ 
va D (mm) а precnlk · zenlce Qka posma~ 
traca бmm. prljemne povr§JПe зе · odпo
se . kao (D/б)2 

•• DoЫtak sjaja u odnosu 
na oko то Ьiсе ~odreden relacJjoril · · 

log 2,512 = (2/то) log {D/d) . . 
~ : : :: . : ' ·. . . 

а :granjcna zvezdaпa velli!lna, ;- posto oko 
v.ec vidi zvezde sjaja бm, Ысе odredeпa 
relacijom . . : · ' . 

тg = то + 6. ', . . 

Opsta jedna~Jпa za racunaпje gr.anlc
ne jlvezdane. veliclne teleskopa lma oЬIJk 

тg = 5 log D (mm) + 2,1. 

. Dakle, . odgovor па postavljeno . · plta
nJe gJasl: .v!dece se zvezde sjaja · ф . 
12,1т, јег /og -100= 2. Treba jos recl da 
ovaj o_bra,za~ пе uzj'!IEI u . obzlr ~injenlcu 
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ATMOSFERA PLANEТA 
RADAKOVIC NENAD /z Beograda p/ta kakвv Је hemJjsk/ sas tav pianetsklh atmosfera? 

u prllozeпoj tabell пavodlmo podatke о sastavu plaпetsklh atmosfera 1 sate-
llta Је 1 Tltaпa koje је maja 1984. objavlo amerlljkl ljasopls Astroпoml . 

Osпovпl sastojcl Povr!ilпskl Negasovlte 
Plaпeta (%) Drugl gasovl prltlsak (mb) kompoпeпte 

Veпera COt(97), Nr(3) HtSOc, NOHSOc, ЊО, 9х 10• · oЬiacl, 
SOr, Не, Ne, Ar, СО, НСЈ aerosol* 

ZemJja Nt(78), Оа(21 ), Ar(1) COt, Ne, SOt, Не, Нt 1000 oЬiacl, 
pra!iiпa, 
aerosoJ 

Mars C0t(95), Nr(2,7), Ar(1,6) ОЈ, СО, Н.О, Ne 6-7 pra!ilпa, 
oЬiacl 

Juplter Нt(90), Не(10) СНс, NHa, ЊО, CrHe, СtЊ пеmа oЬiaci, 
povr!ilпu aerosol 

Ја SOt? Ot, SOa, St, О, S, COr 2 х 1()-0? aerosol? 

Satum Њ(94), Не(6) HCN, СО, РНа, GеЊ пеmа oЬiaci, 
povr!ilпu aerosol 

Tltaп Nt(90), Ar(10), СНс(1) Ht ,Ne, C!HI, СtЊ, HCN 1600 oЬiacl, 
sJozeпl orgaпskl pollmerl pra!ilпa, 

aerosol 
Uraп Њ(90), Не(10) 

Neptuп Њ(90), Не(10) 

Plutoп ен. 

• ljvrste 111 teljпe пaelektrlsaпe ljestlce 
prev.). 

da se graпl~пa zvezdaпa veiJljlпa raziJ. 
kuje 1 zbog razll~ltlh preljпlka zeпlce 
kod razпlh Jjudl О u razпom uzrastu kod 
lstog ~oveka), kao 1 od uslova posmat
raпja 1 upotreЬijeпog uvecaпja, od ap
sorpclje u optl~kom slstemu ltd. U taЬ
IIcl su пavedeпl podacl za пеkе pre~пl
ke teleskopa 1 dvogleda, koje оЬI~по ko
rlste amaterl. 

D(mm) mg D(mm) mg 

30 9,5 100 12,1 
40 10,1 110 12,3 
50 10,6 120 12,5 
60 11,0 130 12,7 
70 11,3 140 12,8 
во 11,6 150 13,0 
90 11,9 200 13,6. 

(Srdaп VerЫc) 

Godlin)a skupitlna Astronomskog druit
va •Ruder Вoikovlc• odrtaee se 23. mar
ta 1986. u 10 h u Planetarljumu. 

СНс пеmа oЬiaci, 
povr!ilпu aerosol 

ен. пеmа oЬiaci, 
povr!ilпu aeroзol 

Ar,Ne 0,16 ? 

vece od molekuJa u gasпoj sredlпl (Prlm. 
(Milaп Jell~lc) ,-- ZADATAK 

REAENJE ZADATKA IZ PROALOG BROJA 

lz Astroпomsklh efemerlda objavlje
пlh u VASIONI 1985/4 vldi зе da su de
kllпacije Suпca za 1 maj i prvl јuп 14о 
55' 1 21° 59'. Razlicl ovlh dekllпacija, 
koja lzпosl 70.076 odgovara udaljeпost 
dva mesta па lstom merldljaпu od 76С 
km. lz toga se mo!e lzra~uпatl da oЬim 
Zemlje, lzпosl 38716,98 km, а lz cega 
sJedl deJjeпjem sa 2Jt da poluprecпlk 
Zemlje lzпosl priЬIIzпo 6162 km. 

NOVI ZADATAK 

Kakvu Ь1 promeпu pretrpela orЬita 
Zemlje, ako Ь1 se masa Suпca пaglo 
smaпjlla dva puta? 

OGLAS 

SU.BOTIC RADISAV lz Novog Pazara, 
S. Nemaпje 65, prodaje teleskop REVUE 
60/700 mm. Zalпteresovзпl se mogu oЬ
ratltl па telefoп 020/25-720. 
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г PISMA UREDNIATVU 

MILE IVANDA jz Dugog Sela poslao 
nam је ovaj uspeo sпjmak zvezdaпjh 
jata hl i ha Perseja. Film КВ 21 , foto
aparata Exakta TL 1000, D = 30 mm, 
F = 55 mm, vreme osvetljavanja 20 mj
пuta. 

OBAVEATENJA 

CENE IZDANJA ASTRONOMSKOG 
DRUAТVA »RUDER BOAKOVI~• 

Odlukom Predsednlstva nove cene. lzda
nja Drustva su : 

1 VASIONA 

. 1. Pretplata, koja је ujedno ј clana
rюa, za 1986. godjпu је 400 djnara. Broj 
kupljen ројеdiпа~по је 120 dinara. 

2. Cene kompleta od 1972. do 1983, 
su 160 dјп , ро godjstu, za 1984. 200 djn., 
а za 1985. 300 dlп . 

Zajedno godj!ita od 1972. do 1985, sa 
preko 1600 stranica, staju 2420 dlnara, 
k~~a se kupuju u Narodnoj opservato
riJI . 

Ко ze(j da komplete priml po!itom tre- . 
Ьа da uplatj za oЬicno slanje ukupno 
3020 din, а za preporuceno 3270 djn. 

З . Сепе pojedinacnih brojeva VASI
ONE su od 1972. do 1984. 40 din а za 
1985. 60 djn. Cena dvobroja је dv~ puta 
veca. 

11 Nenad Jankovic: ZAPISI 1 SE~ANJA 
NA ASTRONOMSKO DRUSТVO (PuЬIIka· 
clja br. 3), str. 272, format С 5 (16х22 
cm). Cena 600 dln. 

Prjkazan је rad naseg Drustva od 
1934-1941 . godine. Knjiga jma uvod, 
dva dela ј priloge. 

Prvj deo jma glave о gracJj (uglavnom 
arhjvski materijal predratпog Dru!itva), 
claпovjma, orgaпjzacjjj, zadacjma 1 razlo
zjma za osnivaпje Dru!itva. 

Drugj deo jma glave: Akademsko dru
stvo (govorj о eпtuzijazmu mladjh kojj 
su osnivali Dru!itvo ј preprekama ј pod
metanjjma па koje su nailazili), SATURN, 
pred~vaпja , prostorije, kпjizпica, instru
mentl, posmatraпja, пesudena opserva
torjja i planetarijum, proslava Rudera 
Boskovjca, fj пansiranje, obustava delat-
nostj ј rec па kraju. · 

Prilozi sadrie: Pravila Akademskog 
drustva, Statut Astronomskog dru!itva, 
predstavke mjnjstru finansija 1 mjnistru 
prosvete i dr. 

. Na . kraju su dati imenik lica, splsak 
sl1ka 1 prevodi straп jh navoda. 

111 ZBORNIK RADOVA Vll NACIONAL
NE KONFERENCIJE ASTRONOMA JUGO
SLAVIJE, (Publlkaclja br. 4) str. 196, 
format А 4 (21 х 29 cm) Cena 1600 dln. 

Ovaj Zborпjk sadrzi radove prikazane 
na konfereщ:jjJ, prvoj jz istorije astro
nomije, odrzanoj povodom 50 godina od 
osпjvanja Astroпomskog drustva •Ruder 
Boskovic•. 

Radovj su ро karakteru razпovrsni
od cisto nauёпih, preko strucпih do jn
formativnjh . Razmatrani su kako opstj 
proЬiemi, tako ј rad pojediп ih astro
nomskih iпst jtucija i dopriпos pojed iпa
ca. ObracJjvaпj su mпogi proЬiemj koji 
do sada пjsu bili tretjraпi u паsој jsto
rlji nauke. Sve to uciпilo је da Zbornjk 
predstavlja doprjпos u sada!iпjem ste
peпu lstrazivaпja razvoja astroпom jje u 
Jugoslaviji. Posebno jsti~emo da su za
stupljenj autori jz svih repuЬiika . 

Radovl su stampaпj redom kako su 
izlagaпi, u okviru svojih sekcija. Nave
djmo ih pojedjпacno. 

.\· 
i 1 
1 1 
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А. Stojkovjc - lstorjja astronomjje 
i fllozoflja, В. Jovanovic - Prostor i 
vreme u mlkrostrukturi materlje 1 os
novna pltanja Vaslone u teorljl Rudera 
Boskovlca, А. Stojkovlc - Fllozoflja. ko
smologlja, kosmogonlja (genetlckj as
pekt), Ј. Mulaomerovlc - Muveklthane 
- prve astronomske lnstltuclje u Bosni 
1 Hercegovlnl, Ј . Baclc - Zvjezdarnica 
u Pulj nekad 1 danas, N. Jankovlc -
Prvl predsednlcl Astronomskog . drustva. 
М . Dlmltrljevlc; А. Tomjc- Radovan Da
nlc- popularlzator astronomlje (1) Stam
panj radovl, А. Tomlc, М. Djmitrijevic 
- Radovan Danlc popularizator astrono
mije (11) Predavanja 1 kursevl, 2. Culum. 
Ј . Francisty - Popularlzaclja astronomi
je u Vojvodinl od 1945. do danas, V. 
Vlah - Astronomsko drustvo ·Oton Ku
cera• 1954-1984, М. Tadlc - Antlckl 
suncanl satovl u Jugoslavljl , proЫemi 
tacne rekonstrukclje, Ј. Franclsty - As
tronomska posmatranja grofa L. F. Mar
sillja sa terltorlje Vojvodlne u toku leta 
1696. godlne, N. Jankovic - Astronoml
ja u delima Jovana Rajlca, 2. Dadjc -
Astronomskl tekstovi na narodnom Jezt· 
ku u Hrvatskoj do 18. · stoljeca, 1. Mar
tinovic - Biljeske · Boskovlcevlh preda
vanja lz astronomlje akademske godlne 
1754/55., Е. Stjpanlc - Prvl opls na na
sem jezlku pojave prelaza Venere pre
ko Sunca od lvana Milosevica, В. Jova
novic - 21vot 1 rad Jovana Julljana Co
kora, N. Jankovlc - Stav Srba prema 
reformi kalendara, G. М. Popovic - Prj
log pregledu astronomskih lzraza s kra
ja 18. stoleca u slavenoserbskom jezlku. 
V. Celebonovic - Jedno lnteresantno 

pismo, В. D. Jovanovlc - Vojvodjna ј 
Vojvodanj u popularlzacjji astronomlje 
do 1941 . godine, V. Gledjc - Biljeske о 
astronomljl u Crnoj Gorl u XIX vjjeku, 
V. Trajkovska - Zapls о Kopernlku jz 
1837. godine, В. Jovanovlc - Opste ј 
pojedlnacno, uzroci i posledice u dellma 
М. Mllankovica, G. lvanlsevic - Stje
pan Mohorovlclc 1 njegova •privatna po
staja za kozmlcku flzlku•, М . Muzijevlc 
- lstorlja astronomlje u radovlma aka
demika Vojlslava Mlskovlca. G. Cenev 
- Astronomsklte soznanija vo naselenj
jeto na jugozapadna Makedonlja, G. lva
nlsevic, К. Pavlovski - ProЫem treceg 
tljela u Algolovom slstemu u disertacljj 
Slavka Rozgaja, В. D. Jovanovjc - Johan 
Kepler је boravlo na terltorlji Jugosla
vlje, D. Teleki, С. Atanackovlc - Rast 
znanja о astronomskoj refrakcljl, В . Se
varllc - Pregled Radio-astronomskih is
trazlvanja od njenih prvih pocetaka do 
danas, G. lvanlsevlc - Knut Lundmark 
i nekl njegovl doprlnosl l;zvangalaktlckoj 
astronomijl, В . Franusic - Nautickl · go
disnjak 1934-1984, D. Slavic - 70 so
larnih kalendara, D. Slavic -- 66 lunar
nih kalendara, V. Krsljanln - Mikrotur
bulencija 1 spektralne llnije zvezda, D. 
Stemberger - Astronomska merenja na 
Laplasovim 1 geoidnim tackama u SFRJ 
1954-1973., В. Кllar - Najstarejse di
plomsko delo lz geodetske astronomije 
.u Slovenljl. Prilozeni su 1 program kon
terenclje i splsak ucesnlka. , 

Uplate slatl na zlro-racun Drustva 
broj 60806·678-6639. U rubrici •Svrha 
uplate• naznacitl na koja lzdanja se od· 
nosi uplata. 

Nova knjiga: КОМЕТЕ-- SVEDOCI PROSLOSTI 

Astronomska opservatorjja u Beogradu ј Astronomsko dru
stvo •Ruc1er Boskovjcc jzdali su, opovodom povratka Halejeve 
komete, knjjgu КОМЕТЕ- SVEDOCI PROSLOSTI. Na oko sto 
strana formata В 5 ёitaocj се nacj zanjmJj.jve podatke jz pro
slosti Halejeve ,komete (S. Jankov) ј 'kometa uopste (N. Jan
kov.jc), о povratku Halejeve komete (Ј. Arsenjjevjc) ј .plano· 
vjma za njeno posmatranje (D. Teleki), о posmatranju kometa · 
sa Beogradske opservatorjje (М. Protjc). utjcaju kometa па 
zemlju (М. Di-mjt·rjjevjc), о jzgledu ј grac1i kometa (М. Dimitri
jevjc), postanku kometa (V. Krsl.jani,n), о umjranju kometa (М. 
Protjc), amaterskim posmatranjjma kometa {М. Prosen) i druge 
prjloge. 
Ро c~ni od 900.- djnara knjiga se moze пaruёiti preko Astro
nomskog drustva •R. Boskovic•, Beograd, zi·ro-raёun br. 60806-
·678-6639. 

1 
! 

i 
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ODGOVORI NA PITANJA · .1 

AMATERSKO POSMATRANJE METEORA 

VITKOVIC ZORAN iz Beograda plta о 
сети treba vodlt/ rвсипв posmatrac me
teora da Ьi posmtstranja Ы/в upotreЬ-
Ijiva? · · 

Za 'Uspesno posmatranje potreЬni su 
izvesnl ·rekvl~itl. ,Pre 'SVega, potreЬno је 
pronaci na}Ьolji pclozai tela. bllo sede
ci (ali obavezno u stolicl sa naslonom), 
Ьilo lezecj, ali tэko da је ~lava udQOOo 
naslonjena, d·a Ьi se lzЬeglo zamaranje 
vrata. U ore:kvi~ite koji su potreЬ.ni za 
posmatranje s;padaju olov.ke, belezruca, 
gnomonska karta 1 J.zvor slaЬog osvetlje
nja. lzvor slaЬog osvetljiNlja moze Ыti 
baterljska lampa sa crvenlm fllt&r stak
lom lli nesto slicno, ali njena sV!et1os·t 
ni u •kom slucaju ne эmе biti tollko ја. 
ka da ·nadr&Zuje cetlje inremjaёe. Zapl
s·iVa.nj& podata4<e · mora se oЬavljati sto 
httnije, ·PO'S&Ьno ako su u pltanJU aktiv
ni -meteorski podacl. 

Pre pocetka posmatranja posmatrac 
је duZan da sеЬе pretэplta da 11 је ras
polozen za posmatranje. PotreЬna Је od
redeм ·koncentraolfa za ovakvu vrstu 
posmatraП"ja, јег u protiv.nom se nece 
nl jedan meteor slaЬijl od 2,0m, clme се 
eflkasnost posmatra.nja pasti za 20-30%. 
U suprotnom sluёaj\1 Ьоlје је n/ 111е po
cinjatl posmatranje. 

U ,pripreme za posmatranje .spada 1 
odrrulranje oclju u potpunom mraku 15-
-20 muшta. 

Beleznica treЬa da је uvek prl ruci, 
tako da se !Pri Ц>isivanju podataka ne 
n1enja IPOiozaj tela. · . 

NajЬolje је :posmatrati u pilrtljama 
od ро 2 h, за pauzama od ро ~G-25 ml
nuta. Prilikom !\)&uze na}Ьolfe је uradШ 
nekoltko veЊI, da se odmore mlslci . 
Pri tom ne treЬa palltl nlkakvo lntenziv
no svetlo. Dobro је popltl 1 neki topll 
na.pj,t8'k {еај). ТrеЬа vodШ racuna da se 
kasnije pri oЬradlvanju podataka, vre
me pauze ne UI"8Cuna u vreme .aktlvnog 
posmatranja, jer Се YГeOOOst CasOWie 
frekvencije osetno opaэtl. 

Trenutak preleta meteмa Ьelezl se 
sa taeno!oo od 1 minutla. Sat se postav• tako da se iSЭ njega trenutacno nЮze 
ocitati vreme. 

Trajanje pr&leta me.teora · moie: se 
odredltl sloЬodnom procenom, brojanj.em 

recl ILi slova lzgovoreпlh u toku prele. 
ta i dru.gim metodama. Prva metoda pre
porucuje se samo lskusnljim posmatra
cima, аН ! oni moraju da vode r aeuna 
о tome koИko se njmov suЬJektivni dn
zivljaJ vremana· od 1 sekunde ra~IJ:kuje 
od abjektlvnog. Druga metoda sastojl 
se u tome da se и toku preleta meteo
ra izgovori odreden_ broj slova. reei· 111 
brojeva i ikasnije se odredl vreirienski 
lпter:val potret>an za njlhovo izgoWiranje. 
ОЬе metode dmaju greSku do 50% _- ·-

P.rllikom .. odredivanja .inagnltilde .mo. 
ra se ima.ti u vldu da је od dva . meteo
ra iste magnitude, 1>d kojrh · Је . jedan cr.
ven а drugi plav, . u ocfl"he ,poЗmatraca 
uvek crvooi ISja:jnljt. Magr11ltuda meteora 
se odreduje ро sjajevima por.edЬenih 
N~~. •· . · . . , .·· 

Cak 1 : ako &е .. f!adE) fla.J)olji polp~aj 
za .. glavu i _ ·telo., : ~okQm . vЩ~a$~QO.g po
smat.ranja ~-.св : datl · Ф ·_ ~~ra . . ~1-
јц 1· .vrata. Z<tПIOГ ooiju . mttnl·f~stpy~ce 
se •l&kazl:vanjem• .. zy~d1;1 tщ rфov~ma 
vidJiog polja, · . •fantomsoiФп . meteorlr:ne• · 1 
sllcnlm · _ pojavarria, · koje se :nlposto пе 
smeju mesatl sa pravim m~teorsklm ра. 
javama . . 

Dul:ln:a traga najtacnlje se odreouje 
ako se ucrta na gnomonsku kartu. Ako 
pO'Smatrae ne poseduje ·kartu, onda du
zlnu t raga moze procen}lvatt prema po
matlm ugaooim rastojanji.ma izmec1u pt>
jedktin zvezda, а 1 pomoeu nekih neu
oЬicajenlh pomagala (rastojanje i~ruze. 

·nog palca • kazlprsta na- lspruzenoj' .ruci 
је 150 i sl.) 

Ai<o se posmatra neki aktivan me
teors'kl ,potok, posmatrac mora zahora
vitl sve orantje radove о tom meteorsk1>m 
poto:ku 1 unosltl .njegova suЬjektLvna za.. 
pazanja. Op8tl zakljuecf. 1> pot1>ku se 4z~ 
vode posle posmatrllnjэ. Sporadlenl me. 
tfiiOrl '"е ulaze u sastav meteor.skog po
toka, tu cm}enlcu 11'18 trвDa zaЬoravltl . 

Mada svakl· posmatraf lma d11.1{18бije 
uslove za •rad, ovi op8ti savetl· mogu 
pos1uzltl svlma u praktlcnom radu. Sl
gumo Је da ova.kvl savetl nl,kako ne mo
gu мdomestltl •lskustvo ali .mogu ЬШ 
veoma kor:lsnl. 

(Rustn Alen) 

KNJIGE NA PRODAJU 

Na- Narodnoj opserv.atorijl se nalazi 
stotinak astronoms:kih knj iga koje . 111ude 
na prodaju -naAi clanovi . . Zalnteresvanl 
doc11te! 

1 ' ; 
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ASTRONOMSKI PODSETNIK 

MOGU6 ЈЕ SJ)EKTAi<L 

lako је ovci jedan od njenill riajm~ 
nje vldljlvlh prolaza u poslednje dve . hl
ljade godlna, pojava Halejeve kome~e u 
nase vreme jzazvala је neёuveno -юte-
resovanje. . 

Kometa nas је prema predvl~an)lma 
lzneverila, ali zato postojj mogucnos~ 
da nas u maju obraduje njen meteorsk1 
roj. Moguce promene aktlvnosti njen]h 
potoka sa nestrpljenjem oёekuju_ \strazl· 
vac\ meteora 8\rom sveta. S obz1rom na 
pr\ЬIIzavanje Jialejeve komete Suncu pro
graml za lzuёavanje njenog roja odnos~ 
se uglavnom na perlod lzmedu 1983. 1 
1989. godine. . 

Veza lzmedu kometa 1 meteorsk1h ro· 
jeva, kojl postaju vldljiVI u __ tzv. meteor· 
sklm potoclma utvrdena је u proslo~ 
veku. · Prilikom prolaza kometa u Ьllz\nl 
Sunca dolazl do raslpanja, ponekad 1 do 
raspada njlhovlh jezgara. Materlja jezgra 
raslpa se duz putanje komete, te tako 
nastaje meteorskl roj, kojl se uglavnom 
sastojl od praslne. - · . 

Uslovi susreta Zemlje 1 roja, - kao 1 
starost roja odreduju, koliko се ~е dugo 
posmatrat\. U mladlm rojevlma, kakav 
је 1 roj Halejeve komete meteorskil · ёe
stlce su najguMe u · delu orblte u kome 
se nalazl jezgro komete. 

23h .. 
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Sa rojem Halejeve komete Zemljj11a 
putanja ima dve presecne tiiёke . Za~o 
se Zemlja tokom godlne dva puta srece 
sa ovlm rojem. Radljanti odgovarajuc~ 
potoka ovih susreta nalaze se u sazvez
dima Vodolija i Qrjon. Potoci se zato 
zovu Majski Akvaridi (u Vodolijj posto· 
је + .drugi potoci) i Orionidi . ОЬа poto· 
.ka ulaze u red vrl.o aktivnih, mada је 
gustina ёestica samog . roja relatjvno 
mala; kocka sa ivicama od 1000 km 'ima 
samo nekoliko cestjca vecih od 1 mm. 

. 
----· ·--- l 31..3~ . 
1,3, 3 Ј.Зо; g: / . . 

. ii' /_ ,.., 
.. ~ . 

~ / 
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!l f 30.5. 
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Majskr Akvarjdi vidljlvi su _ svake !i!O· 
dlne od 30. aprila do 11 . maja. Na za· 
lost uslovi za . · njihovo posmatranje iz 
naslh krajeva nlsu povoljni , jer se radi· 
jant nalazt Ьllzu horlzonta , . а . vjde · se 
kratko vreme pred svitanje. U _ godlna· 
ma · bez н·alejeve · komete• oblcno se 
vldi desetak (retko vlse) meteora na 
sat. 1 pored toga njihova pojava Ј.е ta
ko_ џpec!ltlj\va .Jia ,се mal~ ko .ost.at• r~y
nodusnim. Kako је u ITЏIJU . Zeml)a Ьl1za 
osi roja, mogucnost po~щatranja . meteo_r· 
sko9 vatroщeta veca_ је _щЈ okto~arske . 
Proslogodisnja posmatranJa ~ajsk1h -Ak
varida .iz SSSR-a . i .. Aus~raiUe , p<;~kazala 
su . d~ .. sё _·. pro'seq'l)f . hr_()j - meteora kreta_o. 
od 6Q-100 na_ sat._ . . . . _· . . . 

S obzlrom · da _se radijant Ma)sklh 
AkVarida nalazi .u Ьllzlni zvez9e eta Vo
dolije, · ovaj potok se nazlva_ i Et13 Akvaridi . 

Kako се u maju ove godine jezgro 
Halejeve koinete blti · najЬIIze ._ pres_eku 
ose roja' .ј Zemljlne putanje ve_rovatnoca 
da' cemo · nalcl · na ·oЬiak sa vel_ikom . ~on
centracijom meteorskih cestlca Ьiсе · ·naj
veca.: .Susret . sa · ovakvjm oЬiakom ·· Ы 
nam ·mogao prjreditl pravj. spektakl· . . 

·' 
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Ol·ionjdi su aktivni od 1·5. do 26. ok
tobra. lako је Zemlja u_ tom susretu sa 
ovim rojem dalja od njegove ose nego 
u maju, Orionidi su zbog visokog uzdi
zanja njillovog radijanta iznad horizonta 
oЫiniji meteorima od Majskih Akvarida. 
Moze 11) Ьiti do 45 na jedan sat. Geo
centricna brzina cestica ovog roja је 
66 km/s, а Eta Akvarida 67 km/s. 

Mladj roj Halejeve komete raбuna se 
u slabo izucene. Ocekuje se da се po
smatranja u nase vreme datj vazne po
datke о intenzitetu odvajanja krupnijih 
cestica od jezgra, о rasejanju cestjca u 
roju, о stepenu njegove homogenosti . 
MoZda се se utvrditj ј postojanje njtas
t jh struja, koje su relativno ceste . kod 
drugjh rojeva. 

Pomenjmo na kraju da su Majski Ak-. 
varjdj i Orionidi , ро sada poznatim -be
leskama prvi put posmatran 401 . odnos
no 585. godine. 

· (Milan Jelicic) 

OGLAS 

Prodajem ogledala za Njutnov tip tele
skopa 12011100. 150/1000, 150/1500 i 200i 
/1400 ј Njutn-kasegren 150i600/2500 ј 
250/1000/3750. Raspolazem sa barlov so
clvo 2Х ј drugim optjckjm delovjma. 
Dragan MikesjC, Breze Зi25, 11136 Beo
grad, tel . 011 /519-740 

OBAVE~TENJA 

BAV- 86 

Na Kalemegdanu, na opservatoriji ј u 
planetarj jumu odrzace se 2Q-22. Vl1986. 
cetvrtj Beogradski astronomski vjkend, 
BAV:....S6. Pored strucnih predavanja 1 
demonstracija jz prakticne · astronomije 
Ьiсе vjse predavanja sa projekcijama: о 
gr~:~v itacionom soёivu , о · kometama ј po
srтiatranju Halejeve komete iz Egipta, о 
gradnjl teleskopa, о etnoastronomskim 
istrazivanjima, о astronomskom softve
ru ,· о ·_. odredivanju orЬita planetoida, о 
fotografjsanju Meseca i dr. Bice ј uoЬi
ёajena poseta Astronomskoj opservato-
rij i, subota u 10 h. . 
Pozivamo sve i:lmatere. · zainteresovane 
za ucesce na BAV-86 da se prijave, na 
adresu Drustva. Astro-kamp се Ьј~ј sme: 
sten pored planetarjjuma. 

1 - ZADATAK 

RESENJE ZADATKA IZ PROSLOG BROJA 

Za telo ria kruznoj orЬiti centrifugal
no 1. gravitaciono ubrzanje su jednakj, 
odakle se doЬija za brzinu na orЬiti 

(''k) vrednost Vk = '\/ GM/ro 
(G - gravit~Jciona konstanta, М - ma
sa Sunca, ro- radjjus orЬite) . 

QЬijk putanje zavisl od znaka ukupne 
energije. Ako је energija negativna pu
tanja је eljptiёna, ako је jednaka nulj , 
orЫta је parabolicna, а za pozitivne 
energije putanja је hiperboliёna . Parabo
Jjcna brzina (vp) doЬija se jz jednakostj 

. kjnetlcke ј potencijalne energjje plane· 
te, sto daje V~ /2 = GM1·. 

. Odavde је ocjgledno da је " 1• = Yk vz: 
Ako Ы · centralno telo - Sunce prepo
lovilo masu· nova parabolicna brzina na 
istom _ rastojanju jznosila Ьi 

У1,1 = . v'2GM/2r = v k 

tj. Ьila bi upravo jednaka ranjjoj kruz
noj brzlnj. Druglm recima, Zemlja Ь1 
umesto elipticne doblla paraboljcnu pu-
tanju. · 

NOVI ZADATAK 

U ·sarosti jma oЬicno 29 pomracenja Me
seca ј 41 pomracenje .Surica. Zasto nji
hov broj nlje jednak? 
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CENE IZDANJA ASTRONOMSKOG 
DRU$ТVA »RUDER BO$KOVIt• 

Odlukom Predsednlitva nove c:ene izd• 
nja Druitva su: 
1 VASIONA 

1. Pretplata, koja је ujedno ј clana
rjna, za 1986. godinu jznosi 400 dinara. 
Broj kupljen pojedinacno је 120 dinara. 

2. Cene kompleta od 1972. do 198З. 
g. su 160 din. ро godistu, za 1984. g. 
200 dinara, а za 1985. g. ЗОО dinara. 

Zajedno godista od 1972. do 1985. 
sa preko 1.600 stranica staju 2.420 dl· 
nara kada se kupuju na Narodnoj op
servatorljj. Ako se jsporucuje postom 
(oblcno slanje) treba uplatlti З.О20 dl· 
nara, а za preporuceno slanje З.270 di· 
nara. 

з . Pojedjnacni brojevj Vasione od 
1972-1984. g; prodaju se ро 40 dlnara, 

а za 1985. g. 60 djnara. Cena dvobroja 
је dva puta veca. 

11 Nenad Jankovic: ZAPISI 1 SECANJA 
NA ASTRONOMSKO DRU$ТVO (PuЬIIka· 
c:lja br. З) str. 272, format C.S (16 х 22 
c:m). Cena 600 dlnara. 

Prikazan је rad naseg Drustva od 
19З4-1941. godine. Knjiga sadгZi uvod, 
dva dela ј priloge. 

111 ZBORNIK RADOVA Vll NACIONALNE 
KONFERENCIJE ASTRONOMA JUGOSLA· 
VIJE, (PuЬIIkaclja br. 4) str. 196, format 
А4 (21 х 29 cm) Cena 1.600 dlnara. 

Zbornik sadгZj radove prjkazane na 
konferencljj, prvoj lz jstorlje astromlje, 
odгZanoj povodom 50 godina od osniva· 
nja Astronomskog drustva •Ruder Bos· 
kovjc• . ' · 

Nova knjiga: КОМЕТЕ - SVEDOCI PROILOSTI 

Astronomska opservatorija u Beogradu ј Astronomsko 
. drustvo ·Huder Boskovic• izdali su, .povodom povratka 
Halejeve komete, knjjgu КОМЕТЕ - SVEDOCI PROSLO· 
STI. Na 142 strane formata VASIONE citaoci се nacj za
nimljjve podatke о kometama ј Halejevoj kometj. Knjig(i 
је podeljena па tri dela - ·Poreklo ј prjroda kometa, Ha
lejeva -kometa u :proslostj i danas ј Neke zanj.mljjvostj о 
lюmetama. 

U .prvom delu pjsu V. Krsljanjn (Nastanak ј poreklo 
kometa), М. Dimjtrjjevic o(lzgled ј struktura kometa), 1. 
Vjnce (Stanje materjje ·U· kometama), V. Vujnovjc •(Otkuda 
potjece svjetlost kometa) ј М . Djmtirijevjc (Utjcaj ko· 

. meta ·na Zemlju). 
U drugom delu autorj su S. Jankov (•Proslost Haleje

ve ·komete) , Е>. Telekj {•Ujedjпjenjm snagama u istrazj.va· 
nje Halejeve komete), N. Cabric (Vidljivost Halejeve ,ko
omete jz BeQgrada) i V. Protjб-Benisek (Prvi plodovj jstra· 
zivanja Halejeve komete u 1985-86. godjпj), 

U trecem delu autorj su N. Jankovjc (Kometa u srp· 
skjm zapjsjma •i letopjsjma), М. IProtic (Smrt jedne ko
mete), Ј. Arsenjjevic (Nekj podaci о •kometama), V. Pro
tic-Benisek (Posmatranja kometa sa Astronomske opser
vatorije u Beogradu), М. Prosen (Astronomj-amateri ј 
komete), i М . E>okic (0 nastanku termina ·kometa ·i neki 
starj pokusaji objasnjenja •kometnjh pojava). Knjiga је 
bogato ilustrovana. 

Ро ceni od 900 dinara •k·njiga se ··moze naruciti preko 
Astronomskog drustva »R; Boskovic•. Beograd, ziro~racun 
br. 60806-678-6639. 
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/ · ODGOVORI NA PITANJA 

ODREDIV ANJE LONGITUDE BRODA 

RUBINIC STJEPAN sa . . Cresa plta kako 
su . :pomorcl, korlstecl . Ga/Jiejвve sateli· 
te Jupltera, odreilivafl geografsku dиil· 
nu pozlc;l/e broda. . · 

Momarl зu posmatra~i sledeбe рој& 
, ve kod Galilejevih Jupiterovih satellta: 
1 ..:.... njihove okultacjje planetom 
11 - prolaske preko diska planete 
111 - pomracenja Jupiterovom senkom 
Sustjna ove metode је u uporedlvanju 
mesni.h vremena pocetka (odnosno za· 
vrsetka) ovih pojava, за Grinlcklm, koja 
su data u efemerldama. · · 
Apsolutnu vrednost geografske duzjne 
). doЫjamo iz formule: 

Л=Тв-То 

gde su: Тв -rnesno vreme mereno na 
brodu, То -Grinicko vreme pocetka, od
nosno kraja posmatrane pojave. 
Gre!ika koja nastaje, npr. posmatranjem 
pojave 11, ovom metodom, procenjuje se 
~а oko tos. Tacnost se moze poveбatl 
1zvodenjem vl§e posmatranja, lzborom 
lnstrumenata vece . optlcke mocl, 111 ko
rj!icenjem · isto.g instгurnenta za jedno 
posmatranje. S oЬzirom da daje relativ· 
no veliku gre!iku, ova metoda је danas 
uglavnom, napu!itena. · ' 

(Amir Osmanbegovjc) 

KNJIGE 

MURAT MARJAN lz Slavonskog Broda 
plta gde se moze nab8vlt1 ёetvorotomna 
Visa mвtemвtlka prof. dr Bozldвra Po
povicв i knjlge Geodetskв astronomijв 
Ј lstorlja вstronomske nauke . prof. dr 
Branlslвvв Sevвrflce. 

, 1. MATEMATIKA ZA TEHNICKE FA· 
KULTETE је prlvatno · lzdanje. naseg p.o
znatog astronoma, matematl~ara 1 peda
.goga Bozidara fopovica 1<41Jiga Jma ~e-
tif'i toma: · 

.:..::. Uv«i · u vi!iu matematjktJ. · 
. - Dlferet:~cl}alnl 1 lont>egralni; rэl!un 
fl.inkcij& jedne promenljjve. 

- Funkcije vi!ie promenljivih 
- Dlferenoijalne jednaOine. · 

Cena •kompleta је 2000. dinara. ТrеЬа se 
oЬratiti autoru na .adresu: 11000 BeQ9Мd 
Ogn}ena Prlce 80. . - · · ' 

2. GEODEТ,SKA ASTRONOMIJA, , Bra
nislava $evarli6a 1 Zaharlja Brki6a Је 
!3sprodata. . Ve6t deo ove knjige sadr
zan Је u knjizl ОР$Т А ; ASTRONOMIJA 
-:- oэnove klas16nih astronomsklh d:isCi: 
pllna od Jstih autora. Drugo lsprav/~ 1 
~jeno lzdanje oЬjav~la је •Naoona 
, · ]lga~ 1981 · ~ne. Кnji{IU bl treЬalo 
potrablf. u knjizarama. · 

З. Nedavno је u lzdanju Pr/rod110-f11oa. 
temalotiOkog fakuketa lz Beog.rada 1 Ju
gos venskog centra za produktlvnost 
rada 1 ;Jnfonnaclone вisteme lza§Ja 
!itaщ>e ISTORIJA ASTRONOMSKE N~~ 
UKE, od N/utnova dоЬа. do · iiвslh · danв 
Branislava Sevarlica. Кnjlga sa .. ISTORf. 
ЈО~ AS~RONOMSKE NAUKE od 

,f:~~~~a~~a:~j.~ 1727. Mllutloo ~r,: 
Sta~o~o di;oowltl u . •S'kolskoj 4щ]lzi•. 

(MIIan Jeli~lc) 

OТКAZIVANJE 

'(ratlvs/ VASIONU 1-2/86 KAZIC ALENA 
1z
1 

tZag
1
reba Pltв kako вв otkazuje pret· 

Р а 8-,; anarlna. 

vд~~tf'~ пе zele da · prlmaju 
i Drui • по da Ьudu · clanovi na
~e ~а, ;еЬајu to da Jave uo~l sle
olekSзti va е godine, .!to 6е nari1 
-rL. · .........,.kposao 1 oslobodЉ li8S odred&: 
... ,. ·<~vp' ova. Oovoljno ј оЬ 
doplsnicom Н1 telefoocn: . avestl:tl _ nas 

n"· v:a~JU.IONвA idodruge Pa.М·IJke vezane 28 
~u ·. е trenutka prl~ ·tk Zlvanja pretplate>Ctanstva. _ .. _ о a-

(Milan Jeli616) 

N~VI ZASTUPNIK FIRME ZEISS 

Ј; PEТROV/c lz Beograda· plte kiжo < . 

C
mogu nabвvltl . prolzvod/ flrme Kasвl 
вfs•? . . · . ,. r 

Pomatt lэto6noo~kl proiМidac 
=е opr.eme, .•Саг/ ZeiS>S• lz Jene, 1::fa 
.д ':'9 zasttџnika za Jugoslavlju. то је 

Qlmex• mdna organlzaclja :za zastu
panje lnozemnlh finnl, s polp1J110111: od
govomo!icu, ZagreЬ, А~еја Ј . Cazi1a ЬЬ 
~Дgi~x· prodaje za dinarska sredstva' 
lm18dџ . ostalog . Ј planetarljU~Т~e Zl(p.2' 
~EP..DP-2 Ј ZGК · Coэmorama, -за l<ttiOr.a: 
сrщ pre~nИ<a · 6 .do 25 т; · ·. · · . · . · · 
Od · 9рrещ.е . . namenjene .. 8Щiiterifrt8. 1 
skolщna Pr008JU; ·Se: . ' . . . . . . . . .. ' 
Telemeпtor, ~o/skl · teleзkop . 63/840 mru. 
--: amaterзki telesl<op ЏО/12000 mm. · · 
"":'"": S!»ater$'kl tel~op 100/2000 mm, 
- Menlscas1 .r~le'ktQr 1QO. ~ Ј . ~ . . ·. 
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- razne vrзte amaterэklh astrokamera: 
ureda}8 za fotoe~no posmatranje 1 
.drugo. ak 
Cena ~- te\eskopa Menlscas (ttp М -
sutov) је oko 12000 kilrtn§.klh dolara. 

ZADATAK 

REIENJE ZADATAКA IZ PROILOG 
BROJA 

Prl pomr~enju Sunca Meseeeva sen
ka pre\azl preko Zeml)e, u napwoljnljem 
si\Юaju put dug dva radljusa Zemlje 
(2Rz ). Sremjl prlvldnl pre~n\lk Sooca 
iznosl 2R' = 0,533°. Na sredn}em rasto· 
janju Meseca, Sm = 384 400 km, Zem1}1· 
па senka \та slrlnu 2Rz- Sm tg 2R'. 
(vldetl crtei). 

1R.B< _-·.·•-};..· --:> 

Odnoз du:Zine puta n~ kojem Мeseae
va senka· nЮze da ' lzazove pomr~enje 
sOOca prema dufjnl puta na kojem Ме
вес niOfe da Ьude pomr~en. jednak Је 

{2Rz- Smtg 2R')/2Rz = 1,39 
sto Је priЬMUio jednako odnosu broje po
mra~enja Sooca prema broju pomrai:!enja 
Meseca u jedoom Sarosu: 41/29 = 1,41. 

NOVI ZADATAK 

Ko\W<a је brzlna podtzanja оЬ\аkа gasova 
Ыlzu centra Sunaevog d8k&, ako је oЬ
iak najs}a;"I(JI Ьdа 88 oЬ\est propusnostl 
Н.аК'а rfHtera pocnerl sэ 656,20 nm na 
656,27 nm? 

\ . RECNIK ASTRONOMIJE 

Meteorakl ro) је uredenl 818tem me
taor8klh aestlca koje 8е krecu ро Ьlla
klm kvazlparalelnlm orЬitama oko Sunca. 

Smatra se da nastaju ra8padom ko. 
met8kog jezgra. Usled mallh razllka u 
brzlnama aestlce se udaljavaju od Jez
gra, te dolazl do n)lhovog ra8pro8tlre
n)a duf cele orЬite. Po8le vlse obllaza
ka komete oko Sunca aestlce ro)a 8е 
nalaze u ellptlanom . pr8tenu. 

Hlljadama godlna posle raspada ko
mete popre~nl presek meteorakog ro)a 
uveca se tollko da se ~estlce roja ne 
mogu vlse tzdvojltl lz postojeceg fona 
meteorsklh ~estlca meduplsnetamog pro
stora. 

Do sada su lzra~uпate orЬite za oko 
350 rojeva. Veza rojeva sa kometama 
utvrdena је u samo пekollko 8\ua&jeva. 
OrЬite пeklh s\aЬijlh metaorsklh rojE!Va 
ukazuju па пjlhovu vezu 8а mallm pla
пetama. 
Metaorskl potok је oЬI~no perlodtaпa, 
пај~еsсе godlsпja, koпtlпujraпa do par 
пedelja pojava meteora lz odredenog 
radljaпta. 

Potok postaje aktlvaп prillkom godlii
пjeg pro\aza Zemlje kroz meteorskt roj. 
U zavlsпo8tl od toga da 11 Zemljlпa ptr 
tапја sa orЬitom roja lma jedпu 111 dve 
prese~пe ta~ke meteorskl roj obrazuje 
јеdап 111 dva potoka. 

Poremecajпo dejstvo vellklh plaпeta, 
pre svega Jupltera, mofe dovestl do 
prestaпka susreta sa poznatlm rojem, 
sto dovodl da potok za пеkо vreme 111 
zauvek розtапе пevtdljlv. 1 зuprotno, 
Juplter moze u~lпltl vidljlvlm nepozпatl 
roj. 

Vreme aktlvпostl potoka zavlst od 
geometrlje su8reta ro]a 1 Zeml]e 1 po
pre~пog pre8eka ro]a. Krece se od пe
koltko a&8ova do nekollko , nedelja. Ste
peп aktlvno8tl zav\81 od koпcentraclje 
~estlca, koja је fuпkcl]a 8tarostl roja, 
od toga da 11 ~e8tlce ldu u .eusret Ze
mljl 111 ]е 8Ustlfu 1 od vl8lne radljeпta 
lzпad horlzoпta. 

Meteorskl potocl naztva]u se ро 8&
zvefdlma u kojlma 8е nalazl n]lhov ra
dljaпt. Retkl 8U оп\ kojt u nazlvu lmaju 
kometu od koje је пastao n]lhov ro), 
npr. Bljelldl - Bl]ellпo] kometl. 

Najpozпatljl meteorskl potocl su: 
Kvadraпdldl (na]aktlvnl]l 8U З )aпuara), 
Llrldl (20-24. aprlla), Eta Akvarldt (1-8. 
ma]a), Peraeldl (5--18. avgusta), Drako
пldl (10. oktobra), Orlonldt (2Q-24. ok· 
tobra), Leoпldt (15--17. novembra), Ge
mlпldl · (1Q-16. decembra). 

Radar8klm putem proua&vaju 8е tzv. 
·dnevnl• potocl. Medu n]lma aktlvnoiicu 
зе posebno l8ttau Plscldl. •Vtde• 88 u 
ma]u. 

Radl)&nt. 1. То )е taaka konvergen
clje vldljlvlh kretaпja meteora )edпog 
meteor8kog potoka. 

Vidljlvl putevl ineteora razilaze 8е 
u81ed per8pektlve, 8\l~по felezпl~klm 81-
паmа, koje se razllaze kada gledamo 
п]lhove bllze delove. 
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?. Radijant, lli verteks је ta~ka kоп· 
vergeпclje pravaca prjvldnlh kretaпja 
zvezda odredenog zvezdanog 8kupa. 

Dnevпo pomeraп)e radl]anta је po
meraпje radljaпta odredeпog meteor
skog potoka ро пebeskoj loptl u toku 
jedпog dапа. Nastaje usled Zemljlпog 
kretanja ро orЬitl kroz meteorskl roj, 
te zato 8а nje vldlmo pomeraпje radl
janta potoka medu zvezdama. 

Meteorska (zvezdaita) klia је pojava 
vlse hlljada meteora u toku jedпog sa
ta. Ovaj fantastl~пl prlzor пastaje prl 
8Usretu Zemlje sa gustlm delovjma me
teorskog roja - oЬI~no је u pjtanju 
jezgro ugaseпe komete. 

Vrlo su retke, u toku jednog veka 
jma ih nekoliko. 
Kosmologl]a је graпa astroпomlje koja 
prou~ava na8taпak, razvoj 1 strukturu 
vldljlve vasloпe kao cellпe, Svl ko8mo
loskl zaklju~cl teorl]e Ј hlpoteze bazlra
Ju se па posmatraпjlma neЬesklh tela 
koja se uvek vrse пajveclm 1 пajЬoljlm 
lпstrumeпtlma. . · 
Kosmogonija је deo astronomjje ko)~ pro
u~ava na8taпak 1 razvoj Suп~evog slste. 
ma 1 njegovlh po]edlпlh ~lanova, zatlm 
zvezda 1 nJihovlh slstelt\$ (galakslja 1 
zvezdaпlh skupova), maglina 1 dr. Ko
smogonljske teorlje za8пlvaju se па po
smatra~klm rezu.\tatlma. 
Termlnator је llпljl koja razdvaja osvet
ljenl 1 пeosvetl]eпl deo povr§lne Meseca, 
planete 111 пekog drugog hladпog neЬes-
8kog tela. 

Zbog reljefa 1 atmosfere пebeskih te
la ova llnlja је ~esto krlvudava. lgra 
seпkl oko termlnatora tokom vremeпa 
~lпl da se u пjegovoj Ьllzktl najboJje 
uo~ava reljefnost па prlmer Mese~evlh 
kratera 1 druglh fonnaclja. 

Na Zemljl, termlnator је llnl}a duz 
koje posmatra~l gotovo u lsto vreme vl-

. de lzlazak, odnosпo zalazak Suпca. 
Polusenka је prostar lzmedu oЬiastl рu

.пе зепkе ·1' · рuпе svetlostl, а kojl 8е 
oЬrazuje lza hladпog nebeskog tela prl 
пjegovom osvetljavaпju за lzvorom svet
lostl kojl lma dovoljno vellke uglovпe 
razmere. Dok se 1z senke lzvor svetlo
stl пе vldl lz oЬiastl polusenke vldljlv 
је maпjl 111 vecl deo sto zavlsl od toga 
da 11 је posmatra~ ЬJizl 111 dal}l od po
vrsj koja razdvaja seпku 1 polusenku. 

(Milan JELICIC) 

Oortov oЬiak .Holandskl astroпom Jan 
Oort је sezdesetlh godlna postavlo te()o 
rlju о пastanku kometa. Ро toj teorljl 

па daljiпl od oko 100 000 astronomskih 
jedlnlca od Sunca zaostajao је deo оЬiа· 
ka materlje lz koga је nastao Sun~ev 
slstem. Sastoji se od gasova, p.rasiпe ј 
prljavog leda. lz ovog oЬiaka, koji је 
kasпl]e nazvan Oortovlm, pod dejstvom 
razпovrsпlh poremecaja izlecu gromade 
koje postaju vjd\jjve kao komete kada 
se dovoljпo prjЬ\Ize Suncu. 
Etar Sredlпom 19. veka britanski fizl~ar 
Dzems Maksvel objedjnlo је elektri~ne 1 
magnetne pojave, ј uveo u nauku pojam 
elektr()omagnetnih talasa. Kako se smat· 
ralo da su sll~nj zvu~nim talaslma bilo 
је prirodno uvodenje sredine koja sluzl 
kao prenosllac elektr()omagnetnlh . talasa, 
kao sto пaprimer vazduh prenosi zvuC
ne talase. Тај blpotetiC.Пi medljum је 
п~zvan etar. Kako nj jedan eksperlmen.t 
~IJe dokazao da postojj u vasloni etar 
Је lzba~en iz riauke. 
Gra'"?tacloпi . talasl Opsta teorlja relatlv· 
пostl' predv1da da mase koje se krecu 
brzo 1 perlodl~no, naprlmer oscllujLi jJi 
rotiraju, dovode do pojave oscllatomih 
gravltaclonjh polja. Takva polja koja se 
prostlru brzjnom svetlostl zovu se gra
vltacloпlm talasima. Do sada nisu sa sj
gurnoscu otkrlvenl. 
КrаЬ maglina је ~statak eksplozlje su
pemove zvezde koJU su 1054. godine po
smatr~ll kineskl astronoml. Nalazi se u 
sazvezdu Blk Sirl se brzjnom od oko 
~500 km/s. U njenom sredlstu пalazi se 
Jedan od prvjh zapazenlh pulsara. 

(V.C.) 

OBAVE$TENJA - OGLASI 

Је~п.а od manifestacjja kojom се se oЬe
lez~!l 100 godina Astronomske opserva
toriJe u Beogradu је i 11 semlnar •As
tro~zl~ u Jugoslaviji•. Semjnar се se 
odrzat1 poeetkom septemЬra 1987. u Beo
gradu. 

Predvideno је da materjjal sa aЬstrak
tlma saopste~nja (2 stranjce сору ready) 
bude umnozen do pocetka Seminara 
(uputstva za pripremu zajnteresovanlma 
се Ыti poslana u drugoj informacijl) i 
da se Zbornik radova stampa pcisle 
skupa. 

Prelimjпarnu prijavu u~esca treba р()о 
slati predsednjku Nau~nog organjzacio
nog komiteta na adresu: 

dr Mila11 Dlmltrjjevjc 
11 semlnar •Astrofizjka u JugoslaviJI~ 

Astronomska opservatorlja 
· Volgjпa 7, 11050 Beograd 
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N О V А К NJ 1 G А 8 N О V А К NJ 1 G А 
к О М Е Т Е svedoci proslosti 

Astronomska opservatori]a iz Beograda 
ј 1паSе Dru5tvo •i.zda:IJ S1J :povo<!om• . po
vratka Halejeve komete u nase dоЬа 
kn,.jjgu КОМЕТЕ svedoci proslosti: ·k.o]u 
је napi•salo .t.rinaest jugoslovens·k1h as
tronoma. 

Na 142 stranice, formata VASIONE, 
naci cete zanjmljive p<>daФke () kometa
ma uo,pste ј о Halejevo] iJ<orootl J?sOO· 
no. Knjiga .Jma tri dela: Poreklo 1 prl
rQda okometa, Hale]eva ikometa u proS
,Josti 4 daпas i Neke zaniml}.ivosti о kQ
metama. 

Cena }.е 900 diflara. •Ро prijemu oov
ca па zJ,ro raeun· Dru§tva br. 60806-678-
·6639 poslaeemo Vam цplaceni broj ~nji
ga. •Po8tanskё troskovi idu •rta teret 
Drustva. 

!АУС '85 REPORT (Zbornlk predaven]a 
sa proslogodl.snjeg Medunarodnog omla
dlnskog astronomskog skupa kojl ie odr
zan fla Crnom Vrhu, kod ldrl]e) moze 
se nabaviti ро ceni od 1900 dinara kod 
Astronomskog drustva •Javornjk• - РР 
504, 61101 Ljubljana. Tekstovi su na 
engleskom jeziku. 

VRTECA КАRТА NEBA 

Obavestavamo ljuЫtelje astronomije 
da је iz stampe nedavno izasla •Vrteca 
karta neba•. Karta poi<azu}e izgled neba 
u svako doba dana i noci tokom Q{>dine. 
Karta ima precnik 26 santimetara 1 nala
zi .se na tvrdoj podlazi . Kroz prozor ok
retne plasticne folje vidi se deo karte, 
odnosno zvezdanog nеЬа , kojl је u da
tom trenutku vidljiv. Na futroli ove pla
nisfere dato је uputstvo za njeno kori
scenje. 

Kartu је uredlo 1 lzdao Gustav Kren, 
nas poznati popularlzator astronoml}e. 
Moze se nabavitl kod autora ро cenl od 
1200 di·nara. NarudzЫne slatl na adr& 
su: 41000 Zagreb, Jurjevska 31. Naruci
oci za 15 1 vlse prlmeraka imaju p<>pust 
od 20%. 

Nova lzdanja Astr. druitva •.Oton Kueera• 

Nedavno su lz §tampe lzasle knjlge 
•HOROSKOPI, IST·INE, ILI OBMANE• i 
·SUNCEVE URE• inzenjera Zlatka Brltvi
ca, clje su cene 600 1 200 dlnara. 

Za nabavke knjlga zalnteresovanl se 
mogu· obratiti па adrest~: AatrOfiQmsko 
dur§tvo •Oton Kucera•, 41080 ZagreЬ 
~estlne - Po§ta · $estlne. р.р. 

Obavestavamo sve zainteresovane da је 
aprlla 1985. godlne u Gorlcanu osnovan 
Cent.ar za planetama lstrazlvanja koji 
zell da okupi sve ljubltelje· planetarne 
astronomije u Jugoslaviji. Glavnl zada· 
tak Centra је amaterski strucni rad, pos
matrackl i. teorljskl. Centar се koordkll
rati rad amatera 1 sluzitl za razmenu 
njihovlh lskustava. 

Za lnformacije · treba se obratlti na 
adresu: CENTAR ZA PLANEТARNA IS· 
TRA21VANJA, Skolska ЬЬ, 42324 Gorlcan. 

Rвfrsktor VIXEN О = 60 mm f = 300 mm 
sa trazlocem 6 х 30 u kompletu sa oku
llarima 5 mm ortoэkopski 1· · 20 mm Kel. 
ner, &rlow 2х, dljagon~ 1 pr.izma za 
.terestlcrta posmat.ranjэ., eltazlmutalna gla
.va i tasna. 
MQze da se upotrebljwa ј kao teleoЬjeok· 
tiv. 
Пragan Markovtc, 7. Jula 8, Beograd. tel. 
639-492. 
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ODGOVORI NA PITANJA 

VLAAICI 

Strвhlnja Milicevlc lz Beograda plta: 
•odвkle Vlвslclma tвkiю lmec? 

Vlasicl su narCJdn.V o11aozi·v za otvoreoo 
jato Plejade, koje se u ВISI!ronomskoj no
·menklaturl ooeleiava &а м 45. Natz·i·V ~е 
veoma star, datir.a jz SitarO&Iovem>k:lћ vre
mena. 1 danas su to na ruskom 1 ukra
jinskom je.zi:ktf Volosozar.l, Volos!ni, Vu
IOtSjanka, na ee§kom VlaiSI, а na . s:npsko
hrvSitэkom ·]eziku Vl-a-Sicl, Vlг.Зcltl, Vlasl, 
V.lascl. Narodi naseg go'II'Omog podrueja 
ve-zwju iћ za Vlahe ·эtoeare, kop эu ne
kada zjvell sirom Ba~kana. Med'IJ!t;ilm. to 
је ettmoloSka varfka, jer zonacenje treЬa 
tr!IIZi-tj u reei volos (flЭ stsri)S>Iovenэk<>m 
mafi vlas, . nЩ>r'lmer vФas kose), tj. u pi
tanju su vlasl . 

Ро drugo] hiopotezl· i·me ovog sktџa do
vodi se u vezou, sa эlovenoSikim lюgom sto
ke Velesom, Зtо 1 1ma neke Јоg.И<е, jer 
se cesto pominje u vezi sa stocarima. 
М 45 se rede vezUje za jato ptica, 

sto је cest:o u Starom S'lfetu tEv:ropa, 
Azjja, Afrlika). Kod nas StJ to ...КvoOka 1 
pisll61· 1 taj .naziv је ceiS't u umerenJm s.t
rt.n-ama. Kako •&LI u J\,~Мfjim siri•nama pr.J
sutne za nгJS eg.zoticne ptlce, egzotibl 
su i naozivi ovog otvorenog jata, tПapriomer 
•'РВ/Р89ЗЈI•. 

U na§lm krajeviшa ,Ј pOjedine zvezde 
' imaju svoja tme.na. Na prlirner za SrЬe 
titovo-uzickog kraja to su: Mfka 1 Mioka, 
Raka i RaOika, Bor11Sav ј Koni:sa:v Ј МаН 
MIIJ<sav. · 

(VIadimJ.r Jankovlc) 

MAR,TIN RAJL (1918-1984) 

PUJ/N VANJA ifZ Bepgrada pita ро се
ти је poznat premlnull rюbelovac Mar· 
tln Rajl? 

Vise od svega, engleskog astronoma 
Martina Rajla cemo pamtiti ро otkri
cu aperturne sinteze u radio astro
nomi:ji i njenom doprinosu u utvrdi
vanju kosmologije . Velikog praska. 
Dualnost ovih dostignuca potvr<1uje 
da је Ьi'о talentovanL, kako i·nzenjer 
tako i fizi<!ar. 
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Rajl је diplonШao fiziku u Engle
skoj na. Oksfordu 1949. Ucestvovao је 
u ratnim radarskim istraZiivanjima. 
Posle rata radiJO је u KevendiA labo
ratoriji na i.stra!ivanju radio i!uma sa 
Sunca i sa diJsk.retnog izvora u saz
vei<1u Labud, prime6enih za vreme 
гаtа. Interferometrom koji је sшn 
konstruisao ubrzo је pokazao da na 
metarskom podru<!ju talasnih dиZina, 
postoj.i neprestano zracenje vrele ko
rone kao i prisustvo netermalnih Ьlje
skova u Ьlizini sun<!evih pega. 

Interferometri koriSeeni u tim 
najranijim dani.ma radio astronomije 
sastojali su se od dve razmaknute an
tene <!iji su signali Ьili jednostavno 
sabrani. Metod faznog prekida:!a ot
krio је i opisao Rajl 1952, i!to је o
mogucilo zna<!ajno poveeanje osetlji
vosti interferometra. Zahvaljujuci to
me ро prvi put na nebu је vi<1eno 
mnolitvo ra.dio izvoгa. Medutim, joS 
uvek proЬlem је predstavljala slaba 
razdvojna moe. Re8enje је na<1eno u 
aperturnoj sintezi. Teorijski ova teh
ni'ka Ыlа је zamii!ljena јоо 1952. ali 
su se prakticni proЬlemi cinili nepre
mostivi.m. Nщл-. neophodni. pгora<!uni 
su mogli Ыti obavljeni u ta vreme 
isklju<!ivo manuelno. Sa pojavom kom
pjutera Ьilo је moguce sagraditi prvi 
pokretni antenski sistem i naCiniti 
mapu galakti&.e ravni na 34 MHz 
(1957 g.). 

S:ilnteza uz upotrebu zemljine rota
cije pokazala је 1962 snagu metoda. 
Zapa.nj.ujuce је Ьilo da је upotrebom 
mnago manjih antenSkilh sistema pos
ti!gnut.o razdvajanje i osetljivost koju 
postiZu antene dzinovskih razmera. 
N aredni teleslropi poznati kao «One
-Mile«, ј, ,.5-Kilometer-. kori.stili su 
metodu aoperturne si:nteze onako ka
ko је danas prihvacena i!ir!)m sveta. 
Svaki detalj ovih ;iristrumenata no
s;o је beleg ii1Zenjera Rajla. 

Uporedo sa razvojem instrumental3, 
ne tehnike Rajl је Ыо sve vii!e uk
ljucen u kosmolo8ka istrзZivanja, Ra
s tuci broj prona<1enih radiJO izvora u 
poeetku је Ыо povezivan sa na§::>m 
galaksijom, ра otud naziv radio zve
zde. Identifikacija kzvora Cygnus А 
ukazala је na mogu6nost da је ve
Cina izvora znatno dalje, Rajl је to 
spoznao јоо 1955. postaviv8i time pr
ve dokaze u prilog evolucionom kos
mosu. 

God.ine 1974 Rajl је sa Е. Нjuisem 
podelio Nobelovu nagradu za fiziku. 
(Sky and Telescope, February, 1985) 

D. Mike8ic 
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SТUDIJE ASTRONOMJJE 

Hвver/C Dzejlвnв /z Sвrajeva pltв gde 
se Ј kвdв mogu upl~вtl studlje .вstrono
m}je 1 koj/ .su uslovl zв upls. 

Sturdl•je astronoml~e se mogu uplisa.ti 
u 8eogradu, na p.rl'f'odn<Н111Зtem8Jt1Cf<Om 
fakult&tu (lлstlt\11: za I!IS1tr0n0n1ilju) . Pos
le dmge g.odlne studentl se .opredefjti~· 
za jedan od dva smera: aэ'tronomija ili 
aSЬrofl.zika. О predmetima kojl se slu
Sв]u, tj. lspJ!tlma koji se po1aZu i· usi!WI
ma za upLs pi'SЩI smo u DodathJ VA
SIONE br. 1 za 1983. godioo. 

K<>nWrs za ~Upjs za Skolsku 1987/88. 
godlnu се bl.ti msplsan :u maju 1987. 1 
OOI}av~]E!IП .u Javnlm glas'bl1ma. 

(Snezana Mankovic) 

PISMA UREDNI~ТVU 

JUGOSLOVENSKO PRIZEMLJENJE 
HAWEVE КОМЕТЕ 

U svom d<>Ьro na]~Wijenom, 1 - upr
kos svemu, su>ektakUiamom povral!ku, Нa
lejeva kometa :}е oozjvela 1 jugoslovens
ko prlzemljenje. 

U Novom Sadtt doeekana !]е sa dva !il
darija zanlm•JI·ve 1 uglavlnom dot>re, mar 
da nepotrebno oЫmne, kвtige 2. Cu1u
ma 1 Ј. FrancllstЩa - · •Нa:lejeva !koroota 
(403 str. fonnata 85) l·z Sara!jeva doЬro
dOS:IIca •је l0r81Ze1na lalro cltLjlvom, n~re
tei1Cioznom knjlgom М. Mumlnov!Ca -
- •Komete, Halejeva ·kometa 85/86· (118 
str. formata •85). l·z Qpatioje ostl.gao :ј е pre
vod poznate ·~ntjge N. KOildera ·Komet 
do1azl•. U ZagreЬu ~r&mljen је vooredan 
(·nenumerl·san !) dvoЬro) ·Covjeka ~ Sve
mlra•. •Va&lona- је nalwbla kOI'МII:u ~а 
vlo§e veclh Нt manj.Jh clanalka, poeev od 
Ьr. 2/84. Astronomska opservata.rija u Be
ogradu 1 A'Str01'101ПSko drUIStvo •Ruife'f' 
8oМ<ovlc• '&а veltklm za'ka9njerljem (marlt 
1986 !) oЬJav:IJuju тoZda na1kvaHtetnИu 
·knJiqu.zbomtk te'JGs.tova •Komete-s.vedoci' 
pro§lostt• {142 str. 85). 

Jamlh :predavania ,POS'IIeeenlћ ·f«>meti 
samo u 8eogradu bllo је preko 60. Or~ 
g8fllzovana 'Su posmatмnja komete od 

strane svjh jugoэlovooэkih, vell•kih i ma
Ji.h astronornsklh di'\JStava 1 ikluЬova . Na 
Narodnoj op&&rvatOI'IIJi u 8eogradu 1<ome
tu је posmatralo pllil' hiiHada oL]udl , uprlws 
ug.l:avoПom Jo§jm vremensklm prlliikoama i 
sasvlm мpodesnoj (za posma,tranja ko
meta) lokacljl opservaitonje. 

Mnogi эmater-1 teleskopima ill dvo.gle
dima trazbll su kometu. Na Narodnoj op
servatorljl и perl·odu ·IX 1985 - V 1986 
bukval.no 'је vladalo цpsamo stanje, sto 
је znamo otezawlo droge, vaznije a•ktlv
nostl. Zahvaljujucl v.eHkom zala;ganju gru
pe saradnl•ka па ~lu sa sekretarom DIUS
tva м. Je.JiCicem ·(koji· о}е cesto boravio 
na ~rvatorjjl• veci• deo danal), ј. ova 
zelJ naroda za prv!Жiasnom roЬom stra· 
nog pore~la - bl'la •је zadovoljena. 

•U cellnl gledano, svako se poneo ka
ko se 1 oeekivalo. 

2еlјв clanova •ПaSeg Dru&tva da se 
pokazu 1 IHW, samo 'to се 1 ostatl. Ko
meta је Ьlla suvlse вlаЬа, mada vellbl<og 
ugaono.g preblka, da bl se planovi· pos
matranja (~ grada) ostvariill. Amatert.l van 
centara 1 ovog puta ug.Jawюm su se po
kazall ·nespremnl za ozЬI~)nlja posmatra
l'ja komelta. Rezultaoti struOnlh amaterSI<ih 
posmatranja 1 ovo.g pu·ta се lzostail:t. I:Pak 
poku§aja bllo jeste. То pokazuju i sdm
cl lkomete L'juЬise Jov311'0'11i6a (usred 8e
ograda) 8. Xill 85, 1 Jozefa Su§tara lz 
Zajeeara, 13. 1 86. 

S/. 1. Vесв strelicв .. pokazuje« Hвleje
vu kometu. (Snimfll Ј. Frвnclstl i Ј. Мви· 
,,с, 17. /Х 1985, kamerв 90/500 mm, flim 
Kodвk TRI·X, eksp. 33 miп) Kometa је 
trebala dв se паdе и preseku dve ЬоС. 

пе stre/lce. 

1 

·1 

·1 

1 

i 

1 

1 
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Gordan 8ar.toBc Jz Pule· s.nimao је 

kometu 14, 15, 24 ј 28 IX 85, а pouzda
лo ~е ldentifilkovaa. .na 31}ifflkU od 17. Х 
d'obljenom sa МТО 500. ' 

' .... . , 
. 2е~ја da oprv.i u Jugos/aviJI snlme . Ha

!&Je_y.u kometu, kod nekih је blla suvise 
l~razena, sto doЬro llustruje neoЬtavlje
ПI prtlog za •Vas'lontDtc kojl је 25. IX 85. 
pos/ao Ј. Francistl. Clano111i ADNOS-a 
snimali su kometu 14, 16, 17, 21 •1 22. IX 
85. ј oЬjavi.Joi posredstvom TA:NJUG·a 1 
тv. ~?"1 Sad da su. prvl u Jugos/avjji 
sn1.rn1Li kometu 17. IX. То је predsedniik 
ADNOSA-a soopstlo i na astronomskom 
delu kongresa OMfAJ u Prrstini• 24. IX. 
_Medut~щ 22. IX ТV Sarajevo oЬjavlju
JB da Је ~ometa prvl put slliiшfjena pref!:· 
hodne rюcl !Па Sмajevskoj QpServatorfjjl 

U kuloarima Kongresa u Prlstlnj saz
najemo od sarajeiiiSk'ih •kolega da su s.ni
mШ kometu 21. IX а da novosadan~ nfosu 
mogll (teorfj$ki) da је snlme 17. IX. 

Kada -~ S!igti oSflli'rncii ~z Novog Sada 
u redakCIJU, d1•leme nije Ыlо. Na эnimllш 
~ 17. IX strelioca pokazuje oЬjekat kOiji 
ПtЈе kometa, (SI·. 1) nego zvezde, koja 

је tamo Ьlla ј 1. 111 1975, sto se lako 
vldl sa Sl. 2. Osim toga, k()J'J}eta ~е tre
bala da se .nade na mestu preseke dve 
dodatne stre.lce uz •rOO Sl. 1. Na Saтa
jevэkom sп'lmku od 15. IX, •kоЛ је oel
gledno dosta kvali!l:etn'ijl (SI. З), lkometa 

Sl. З. lstв oЬ/ast gde se oeekivвla kome
tв - sniml[eпв .1~. /Х 85 па Sвrajevskoj 
opservвtorljt. lstt mstrument 1 snimate/JI 
keo па S/. 2 Eksp. 8 т/п. Kometa nije 

reg/strovana. 

Sl. 2. Deo kart~;;-~ 162 Sarajevs~og at!a~~ •11€Ьа, snimljen 1. 111 75. Kamera 63/480 mm 
103-{),12 mm. o(Sщn»fl М. Mumifi!Wic 1 М. 'Stupar). ' 

! 
:.-..: 
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Sl. 4. Snlmak Ј. Franclstlfa 1 Z, Mlha/Je
va 22. /Х 85. /nstrurnent kao па Sl. 1, 
eksp. 20 mln. Strelica (ро snimateljlma) 

иkвzије па kometи. 

nije ide:ntjfikovana, al·j na novosadэkom 
эnimku od 22. IX (SI. 4) 'kometa · је n& 
vodno pouzdano ldootffjkovana. U Sa.ra
jevu, kometa ·Је .эnimana pod priti'Skom 
;ПOVjnara (!), · р015Је OЬjavl~vanja TANJO· 
GOVOG sгopStenja. Tada је prekjnu.to 
fotometrijSiko ·merenje zve.zda, .momi•rana 
kamera ј •snjm)jena ikometa. Ро njjhovim 
proceooma, LIIP'rkos doЬrj·m lпstromentl
ma na 1000 :m .nadmorske vi;slne, kom€· 
ta te8ko da је rтюgla bittl registrovana 
rшije. 

Sa lmprovizovane opservatorije na 
maloj nadroorskoj vi•si<Пi, 1 bez zadovol:ja· 
vajuCe,g atlasэ za identi.fitkaciju, drugi su 
hrahro obavestИi TANJUG da эu kome· 

Sl. 5. Najzad sigиrno Ha/ejeva kometa. 
Snlmak od 5. 1 86. eksp. 13 mln. lnstrll' 

rnent kao rвnl}e. Snfmlo Ј. Franclstl. 

tu, pГ'IIII u JugosJavjqi. эnimill . Otuda i 
nlje Cudo Sto 1е о •prvenэtw snlm8111ja• 
1 dve tkont·radilctome (оЬе nedemantova
ne) vestl pisa:l'a ·1· ·rel\ll~afna М>атра. Ta'ko 
se Halejeva .kometa sasvjm prlzem~}Иa 
u na5oj sredinl . 

Jedna. strE~na је protjv эvоје volje 
I.МJCena U OVI.t igrtt, jer nije hte)a da po
tvrd:l nesto sto Lnэtrumemalne mogu6nOIS· 
tl {teori~kl nlsu dozvoljavale). Druga је 
zaJ1ko ze)ela da Ьude lj)ГV&. 

д treea ·strзna, tkOija se uopste пв 
pojavl]u]e u JIIO)emici, bbla је zapra.vo -
- prva. Haleje.va okometa .эnlmljena је 
kod nas prvo па A:strorюmэkoj opservato
rlji u Beogradu·, 11. IX 1985. 

Kometa је poonovo otlsla. Nadajmo se 
da се nesto praslne iiZ njef!Og repa past'l 
ј 111a ' ove dogadaje. 

Aleksandвr Tom/6 

ZADATAK 

REAENJE ZADATКA IZ PROALOG BROJA• 

•Radt]akna brzina oblaka odredella је 
DO!Piero·vom rormulom 

v = (dljol) с 
gde је с - brniлa svetlostl, 1 - talas
na duzlna 1 dl - rВIZblika talaiSin'lh duoZ~na 
(pomerooe 3 osrюVIIle) . U sk.IIC81ju oove
denom u zadwtku .~l;ka :tal·гsnih duzjna 
је 0,07 пm, а оЭгю\/'Па t811мna duZina ј~ 
656,20 nm. Ako se :za briinu svErtlost1 
usvojl iZaokrt.tZen·a vrednost 300000 km/ 
;s dOOjja se brzina OO:Iaka od 32 d«n~. 

NOVI ZADATAK 

M81Sa mltrovanja prorona •iiZII10SI· m = 938 
MeV. U kosmiC'kim zraclma susrefu· se 
prot0111 ene.rgl'je do 1010 GeV. дkо taka,v 
protoo 1prede s k~ja na kraj J"ase GaJ.ak
sl·je, clj.a је dul'!•na 1os svetlaэn!ih godt111a 
IJ<<Jil'jiko mu vremena za to treЬa -s nje
gove taCke gledlsta•? 

OGLASI 

Prodajem teleskap Celestron 8 
200/2000 mm sa svjm dodatnlm priЬorom 
za astrofotografiju. МВ'!11о РЕRЩ~ЈС, Bra· 
~е S811111:1nl 39, Spl~t. Tel 058/510-751. 

т 

1 
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ODGOVORI NA PIT ANJA 

SATELITSKA STANICA •JUGOSLAVIJA• 

ZORICA CETKOV/t lz Вeogrвda pitв: 
.. Си/в sam dв и lvвnjlc/ postoje dvв ve-
1/kв radloteleskopa. Sta se njima posma
trв?" 

U ЬJjzjnj lvanjice lzgradene su dve Ze
maljske satelltske stanlce. Jedna (JGS-1) 
radi preko satellta kojl se nalazt lznad 
lndljskog okeana. Preko nje se odvljaju 
stalne telekomunikaclone veze sa Austra
)jjom, Кlnom , Јарапоm, Emlratlma 1 Ve· 
llkom Brltanjjom. Druga - .JU'goslavija 
2· · (JGS-2) .radl preko satellta kojl se 
nalazl jznad Atlanskog okeana 1 ostva
ruje stalne telekomunlkaclone veze sa 
SAD, Kanadom, Alzlrom, lrakom ј Tunl
som kao 1 veze na zahtev druglh zema· 
lja. Satelltl su serjje INTELSAT V а na
laze se na geostaclonarnoj orЬitl па uda
ljenostl od oko 36 hlljada kllometara od 
Zemlje. 
Preko ovlh stanlca pored telefonskog Ј 
telegrafskog saobracaja mogu~ је prljem 
ј predaja na 2 ТV kanala. 
Stanjce su opremljene parabolll!пlm an
tenama tipa ·CASSEGRAJN. prel!пlka 32 
m ј tezlne 260 t. Sirlna predпjeg 1 prl
jemnog opsega ul!estaпostJ iznost 500 
MHZ sa .mogucnoscu leve i desne ро· 
larjzacije ј to u predajl od 5925 - 6425 
MHz, а u prljemu od 3700 - 4200 MHz. 
Sjrlna snopa zral!enja antene iznosl sve
ga 0,15°. . . 
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Jedan od vaznlh parametara jeste 1 EIRP 
(efektlvna lzotropna snaga zracenja) ko
ja kod telefonsklh noseclh frekvencija 
lznosl oko 80 dbw. 
U radu stanlce korlste se dve vrste mo
dulaclje: frekventna (FM) kod takozva
nlh stalnih veza 1 lmputsnokodna cetvo
rofazna modulacija (РСМ) kod takozva
nlh ·SPADE• slstema. 

(Zoran Vul!icevl~; lvanjlca) 

KNJIGE О RUDERU BOAKOVICU 

LAZARA FRANCISKOVICA lz Subatice 
lnteresиje zlvot 1 delo Rиdвгв Boskovlca. 
Plta lz kojih knjlga Ы mogao nesto v/se 
sвznatl о patronu nasвg Drustva. 

21vot i rad Rudera Boskovl~a · (1711-
-1787) l!ljih 200 godina od smrtl оЬе· 
lezavamo ove godlne, dat је u пlzu ra· 
dova nasih 1 stranlh naul!nlka. Опl se u-
glavnom odnose na pojedlпal!ne рrоЬ. 
leme. · 

Za prvu integralnu lnformaclju о velikom 
prlrodnjaku pogodna је knjlzlca prof. dr 
Ernesta Stlpanl~a •Ruder Boskovi~.. ko· 
ј~ su 1984. lzdall ·Declje novlne• lz Go
rnjeg Mllaпovca 1 •ProsvetnJ pregled• iz 
Beograda. lma strana 129 + /3/. 

OЬimпu studlju •Rude Boskovlc. парl· 
sao је prof. dr 2eljko Markovlc. Objav
/jena је u dva dela Prva knjlga lzas/a 
је 1968 па strana 586 + /4/ sa 18 prl
loga, а druga 1969. - lma 553 straпa 1 
15 prlloga. Knjlga је lzas/a u Zegrebu u 
lzdanju Jugosloveпske akademlje zna
nostl 1 umjetnostl. 

(MIIan Jelici~) 
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PRESТUPNE GODINE 

М/Т/С /GOR iz Beograda plta sta su to 
prestupпe godlпe, da 11 се 2000-ta godl· 
па Ь/t/ prestupna 1 sta је to •Srpska 
поvв god/пa•. . 

Godlna је wemensokl •llnt&r.val koji• је 
potreban Zemlti сЮ оЫdе Sunce. Za 'ka· 
lendar је Ьltna mv. tropSka godina* ko
}a traje 365,2422 srednjih dana** (dailje 
dan). 

Kako z~ ne oЬide Sooce za се· 
loЬrojan broj dana \zllazi da 4<alendars4<e 
godif'le ne mogu lndi stalno lst• broj da
na. Da Ы se pos\'igla bolja eagl~t 
kalendarэke godine за zЬI'Ifanjlma u pn
rodi (godisnjim dOIЬima), tj. ~а !h'OipSikom 
gadlnom, vremenom 81.1 manJe ta<:ni kar 
lendari us1Ц>al'l mesto Ьo1jim. 

Kalendar 4<ој1 koris't'lmo (gregorLjan
эkl, ·katoliOki•, novog ·sttla) naiStao је 
retormom ·.tulijanskog .kalendara {kal~: 
dar зta.rog eti~e - 1 danas ga ве drz• 
Srpska pravoslwna 011kva). 

u Julijens'kom kaleпdaro itrl godlne еа· 
drZe ,ро З65 data, а svalk.a cettvrta ima 
З66. dana. 6rojnije g.odine, od З65 dana 
nazivaju. se prostim, а one sa 366 danoa 
su prestupne. Usvojeno је da u prestup
nim godlnama feЬruar Jma 29 dana - u 
prostim 1ma 28 dana. U ~...Н.janstkom ka
lendaru pr8$tцжle вu zato sve gadine 
kOije su de111'1fe sa 4 bez ostatke. 

f>rema tome u srednjem godina ju
llianskog ·kalendara ima З65,25 dana.. Ova 
godina duZa је od tropske rza (),0078 da
na odnosno 11 1 1/4 mlnuta. Usled to
ga' ве razlilka izmedu trJoip&ke 1 juli1jenske 
godlone uvecava za 1 dan svakih 12& 9'0" 
oma. odnosno oko з dana za 400 godlna. 

Ova ..-azti!kla 1582. godltne naraiSia је 
na 10 dana, te 1е proleCe poel!"jalo 11 
marta u.me:sto 21. marta :kako ')е dogo
vor~ na crkvanom saЪoru u oNI:ketl З25. 
godl:ne. U nаЗе weme razПika је narasla 
na 1З dana - oproleee IPO Ju1ijanskom· 4<'8r 
lendaru poei1Yje 7 marta. 

TrфSka godim 1& vrememkl interval ~
medu dva uzasltOpna prolaska Sunce 
(зredrtjeg ekvatorskog) ~roz gama taOku. 

Hlpotetlcno •srednje ekvatorsko sun
ce• odlikuje 1'1М1om&mo godi!mje k.reta
n}e ро .neЬeskom ee<vatoro. 
**Srednji 'SUI'ICev dan }е v>rem~i ln· 
terval lzmec1u dve donje 'il'i garnje kulml
nacЪje StR1Ca {~&remjeg ekvatof1S'.kog). 
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Usled raziМ<e od 1 О dana u Rlmu је 
od strane р~е Grgu.ra Х:Ш. ~К& 
toliOke crkve, prlhvaeen 'l'&form•sanl ka
•lendar. Те 1582. godtne ~Ь!Юеоо de .10 
dana, tSiko da ~е proleee IJ>OOOVO р001Л)'8· 
k> 21. marta. Da neЬi doslo do novog pu· 
tovanja kalendarske godlne odlu~eno је 
da u buc:kJCe pr&$t\Џne Ьudu зато one 
avekovnec godi·ne ikoje .su delji'lfe sa 400 
bez ostatka. P.rema tome za rыl~iku od 
julljanSkog kalendara. gde su preэtupne 
1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, ...• 
u naЗem {gregorijanskom) !J<alendaru pre
st\Џn'e su samo 1600. 6 2000.t~ od gore 
navedenlh. Heformom је poэt1gnuto da 
gregorijэnska godlna lde J;spred 1\:r.opSike 
ваmо 26 sekundl. 

Tokom wkova mnoge zemlje вu prl· 
hvatile novl kalendar. Met'lutlm u or
todoksnoj Srpskoj pravoslavnoj crkvl 
(SPC) 1 danas је u ~.ЏGtreЬi ~Jj~l ka
lendэr. Ka.ko Је jul'.j&nЗika god1111a duZa od 
gregorijanske, to svakih 128 .godlna do
'l:azl do pomeranja cr\kvenlh praznW<a ЭРС · 
00 prole6a prema letu za 1 dan. Zato ве 
jedlnэtvenl hris6anSki- praznk:l, :J<oji su do 
1582. praмovanl u istorn danu. s~a &la· 
ve u razllcite dane. NВ!Prlmer Вozic, No
vu godim.J 1 PredЬrazenje Gospodnje, ko
je katoU.Ci slave 25. decernЬm. 1. ~anuara 
'1 6. avgusta na&l pravoslavci .slave 7. ja
nuara, 14. januara (IIISfPI'I<a nova godLnac) 
1, 19• avgusta. Ро Ь.lendaru SPC to su 
naraw~o 25. decemЬar, 1. 1anuer 1 6. av· 

gust. (Mllan Jell~lc) 

MASA ILI TE21NA 

RADIC NIKOLA lz DuЬrovпfka pfta: ,.fmв 
11 astroпaut, kad /Р. па Меввси. manlи 
masu 111 тапји tezfпu od one па ZemiJI?• 

Mase teLa ose ne menja. Prema ~· 
astranatй na MeSieiCu· lma ~ tтezlnU. 
Tezine }е silla ko)om telo pr11Jtbl<a ~ 
togu. Na IPOvrSinl Meseca, 2Ьо9 mм}е 
э1е t&Ze, tezina fe 001< 6 puta men;a od 
one па zem•)l. 

u ckmjOJ taЬ&U је dat odnos si•le teZe 

MERKUR 
О,З8 

VENERA 
.. 0,9 
MARS 
О,З8 

JUPITER 
2,64 

SATURN 
1.16 

URAN 
0,9 

NEPTUN 
1,2 

PLUТON 
Ј 
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na ~enc)J planet-li 4 na Zeml~r. Uz 
ротоС ove rtaЬele m:oZete lzriiOunati· Ver 
Su. tezfnu. ·na nelcoj; od plcnem SuOOevog 
si:s tema. Dov<Jil:}no .te da svoju 1\:eZii"'u 
pomrmtte sa datirn Ьrojem. 

(S. Mar1kovlc) 
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NOVI ZADATAK 

Zemlja se obrce oko svoje ose ugaonom 
brzjnom rot = 2л/1d i oko Sunca tJgao· 
nom brzjnom 002 = 2л/З65,2422d. u ko· 
jem odnosu stoje kinetlcke energlje re
volucije i rotacije Zemlje? 

NECE$UANO С0$Е 1 1 
---' 

~-------------------

OBAVE$TENJA - OGLASI 

ZADATAK 

RE$ENJE ZАDАТКА IZ PRO!LOG BROJA 

U teorjjl relatjvnosti se pokazuje da vazl 
veza: Е2 = m2ct + ptc4 (Е - energija 
~estice, т - masa, с - brzina svet· 
losti). lz ove relaclje se moze lzvestl (u 
sistemu jedinica u kome је с = 1. р -
lmpuls) da је brzina protona: 

v2=-----

( mр)в 1+-
р 

v2 = 1 - (:Р у= 1 - 1()-SO 

tj. da se razlikuje od brzlne svetlost/ za 
svega 1()--Ж0• S tacke gledista protona, 
njemu је za prolaz kroz Galakslju po-
trebno t "" 1Q5/ v 1 VZ = 1о- godl
na = 5 min. S tacke gledlsta posmatra· 
~а sa Zemlje, protonu је potrebno 10' 
godina. 

cu SKUPOVI POVODOM 
~ STOGODISNJICE 

U okvlru obelezavanja sto godlna Astro· 
!'omske opservatorije u Beogradu odr
zace se sledeca ~etlri astronomska sku· 
ра : 

1. IAU Colloquium No. 100: Fundamen· 
tals of Astrometry, od 8 do 11. septem· 
bra 1987. 
2. 11 lnternatjonal Workshop on Catas
trophic Djsruptlon of Small Solar System 
Bodles, od 8. do 11. septembra, 
З. lnternatjonal Workshop on Atomosp
heric Refraction, od З. do 5. septembra, 
4. Drugl seminar ·Astrofizlka u Jugosla
vi)i•, od 8. do 11. septembra 1987. go
dine. 
Prva dva 1 ·cetvrtl skup od..Zace se u 
prosto~ljama Narodne ЫЫioteke SR SrЫje 
(Skerliceva 1 Ј а trecl, koji se organizuje 
u saradnjl sa meteorolozlma u Velikoj 
salj RepuЬiickog hldro-meteor~loskog za
voda (Kneza Viseslava 66). 
U Velikoj sali RHMZ odrzace se ј medu· 
narodni meteoroloskl skup: ·Savetovanje 
о urbanoj meteorologiji•. 
Zajednicka astronomska ј meteoroloska 
centralna proslava odrzace se 7. septem. 
bra. Mesto njenog odгZavanja njje jos 
odredeno. 

(MIIan Jell~lc) 

BEOGRADSКI ASTRONOMSKI VIKEND'87 

Od 19. do 21. juna се se odгZati peti 
Beogradskj astronomskj vikend (BAV) 
'87 u organjzaciji Astronomskog drustva 
·Ruder Boskovjc. . · 
Pravo u~esca lmaju ~lanovJ svlh astro· 
nomskih sekcija ј drustava, kao ј роје· 
dinci lz ~itave Jugoslavlje. Astronomj 
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amaterl се ропоvо imati prlllku dil se 
druze , razmeпe jskustva, all 1 da пe!ito 
паuсе. Predvldeпo је da se odrZj vl!ie 
predavaпja sa projekcljama, strucпih pre
davaпja о prjmeпi racuпara u astroпo
mljl, samogradпjl teleskopa, пovostlma 
iz astroпomije 1 sl.; kao 1 demoпstracija 
lz prakticпe astroпomlje. Medu predava
cima се se пасi, pored profesioпalпlh 
astroпoma, lstakпutjjj astro-amaterl. 
Ucesпlcj mogu ропеtј svoje 1пstrumeпte, 
opremu, ljteraturu 1 drugo паmепјепо 
radu, razmeпi ill prodajj, 
Obavljace se, takode, zajedпjcka posma· 
traпja kako doпetjm jпstrumeпtlma tako 
ј jпstrumeпtlma Narodпe opservatorlje. 
U plaпu је 1 uоЬiсајепа poseta дstro 
пomskoj opservatorjjl па Zvezdarj, u su
botu u 10 h. 
Astro-kamp се Ьitl smesteп pored pla
пetarljuma, kojl se пalazl u Doпjem gra· 
du па Kalemegdaпu. Ucesпjcj treba da 
poпesu svu пeophodпu opremu za logo
rovaпje (§ator, priЬor za jelo 1 boravak 
u prjrodj ј sljcпo). 
Zajпteresovaпj treba da se jave па adre
su AD ·Ruder Bo!ikovjc. 11000 Beograd, 
Kalemegdaп, Gorпjl grad 16 llj па tele
foп 624-605. U prljavi пapjsatl lmeпa 1 
prezlmena, matjcпo dru!itvo jll sekclju, 
broj satora kojl се Ьltj doпetj, broj 1 
vrstн lпstrumeпata 1 opreme kao ј пas
love radova koje Ь1 ucesпlcj zelell da 
jzjozc па BAV '87. 

CENE IZDANJA ASTRONOMSKOG 
DRU~ТVA •RUDER BO~KOVIt• 

Odlukom Predsedпl!itva Astroпomskog 
dru!itva ·Ruder Bo!ikovlc• поvе сепе 
jzdaпja su: 
1. Vasloпa, casopls za astroпomlju. \zlazl 
pet puta godl!iпje. 
1. Pretplata za 1987. godjпu је 1000 di
пara. Tro!ikovl stampaпja su za 1987. go
dlпu uvecaпj 124%. Broj kupljeп ројеdј
паспо staje зоо dlпara. 
Pretplata је ujedпo 1. сlапаrјпа, ako se 
to роsеЬпо пе пaglasj. 

2. Сепа kompleta V ASIONE ро godj§tu 
od 1972. do 1983. lzпosj 320 djпara (ca
sopls је tada lzlazlo u cetJrj broja godj§. 
пје) za 1984 1 1985 ро 400 dlпara, а za 
1986. 600 diпara. 
Komplet od 1972. do 1986. staje ukupпo 
5440 diпara. Ako se пе preuzima direk · 
tпо sa Narodпe opservatorjje Dru!itva, 
опdа treba zajedпo sa po!itariпom platl
tl 5600 diпara za оЬiспо, оdпоsпо 5800 
za preporuceпo slaпje. 
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з. Ројеdјпаспi Ђrojevl VASIONE od 1972. 
do 1985. staju 80 djпara, za 1986. 120 
diпara. 

11. КОМЕТЕ - SVEDOCI PROSLOSTI, za
jedпlcko jzdaпje sa Astroпomskom op
servatorljom u Beogradu, straпa 124, 
format В 5 (17 х 24 cm, kao VASIONA). 
Сепа 1600 diпara . 
Kпjigu је пaplsalo 13 jugosloveпskih a
stroпoma, а lzdata је povodom povratka 
Halejeve komete u паsе vreme. lma tri 
dela: Poreklo i prlroda kometa, Komete 
u pro!ilostl 1 daпas 1 Neke zaпimJjjvostl 
о kometama. 

111. Neпad Jaпkovjc: ZAPISI ·1 SECANJA 
NA ASTRONOMSKO DRUSТVO, straпa 
272, format С 5 (16 х 22 cm) Сепа 
1200 dlпara. 
Dokumeпtovaпo је prikazaп rad пa!ieg 
Dru!itva pre Drugog svetskog rata. Kпjl
ga lma uvod, deo о orgaпjzacljl, deo о 
radu Dru!itva 1 razlicite priloge. 

IV. ZBORNIK RADOVA Vll NACIONALNE 
KONFERENCIJE ASTRONOMA JUGOSLA
VIJE, straпa 196, format А 4 (21 х 29). 
Сепа 2000 dlпara. 
Sadrzj radove jz Jstorlje astroпomije iz
lozeпe па Koпfereпcijl odrZaпoj 1984. go
dlпe povodom 50 godlпa Astroпomskog 
dru!itva »Ruder Bo!ikovlc•. 

000 

VASIONA i pomeпute kпjige mogu se 
kupitj u Narodпoj opservatorljl Dru!itva 
па Kalemegdaпu, 111 slaпjem поvса па 
zlro racuп Dru!itva br. 60806-678-6639. Ро 
prljemu uplate poslacemo паruсепе stva
ri. Po!illjke se пе naplacuju poulzecem. 
Na Narodпoj opservatorljl moze se пa
bavitj 1 stotjпak drugih kпjlga koje pro
daju пa!ii claпovl. 
Za slra obave§teпja treba se obratltl па 
adresu: Astroпomsko dru§tvo ·Ruder 
Bo!ikovlc•, Gorпjl grad 16, 11000 Beograd, 
lli па teiefoп 011/624-605. 

Proda)em: 1. Teieskop refraktor 50/600 
mm japaпske prolzvodпje. lma azlmutal
пu moпtazu 1 sпabdeveп le okularlma 1 
filterjma. 2. Dvogled 20 х 50. 
Za iпformaclje se treba obratlti па ad
resu: Dејап Miletjc, Vo/·vode Putпlka 76, 
36000 Kraljevo, ill па te еfоп О36ј331-607. 

Kupujem kompiete VASIONE za 1968, 
1969, 1970. 1 1971. godjпu. 

Braпlslav, teiefoп 011/334-095 
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ODGOVORI NA PITANJA 

ADAM TOPALOVIC iz Cacka trazi 
da se ne§to viSe napiSe о nedavno 
P!emшulom sovjetskom naucniku Jo
stfu Sklovskom. 

JOSIF SAМUILOVIC SKLOVSKI 
(1916-1985) 

Јо~~ Sklovski, poznati sovjetski 
astr.ofizi<!ar, umro је З. marta 1985. 
god~ne posle te!ike bolesti. Ro<!en је 
1; JUla 1916. _ _ u ukrajinskom gradicu 
Gluhov_u. F_'lZlckomatematicki fakul
tet иplSao Је 1933. godine i zavr!iio 
ga .. 1938. _sa . zvanjem opticara. Iste 
godine pnmlJen је na astrofizicku 
~at~dru Sternbergovog astronomskog 
шs~1tuta и Moskvi, gde 1953. osniva 
radio as~ronomsko odeljenje, Od 1972. 
do ~rru:tf. rukovodio је astrofiziёkim 
odel?enз~m Instituta za kosmiёka is
trazivanJa и Moskvi. 

Mada ~ez specijalnog .:strofiziёkog 
obr~ovanJa, Sklovski је naucnim ra
dovlma brzo stekao иgled и sirokim 
astr.~~omskin_l krugovima. Njegovi naj
raniJl radov1 bili sи posveceni fizici 
s:.шса, preciznije obja§njenjи meha
nlZffia . radio i rentgenskog sunёanog 
zracenJa kao i teoriji visokotempera
turne sunceve kiorone. 

РаZп~и astronomske javnosti pri
vukao_ Ј~ o_bjasnjenjem prirode van
~emalJskih lZvora radio zracenja. Bio 
~е _jedan od . n~jranijih zagovornika 
1deJe о postoJanJU zraёenja vodonika 
~а ~lsnoj duzЩi od 21 cm. Prvi је 
1s_traz1yЭ:? mogucnost posmatranja ra
dю l.ШlJB me<!uzvezdanih molekula 
posebno hidroksila !ito је kasnije do~ 
velo . d? otrica kosmickih masera, 
znaёaJnih и procesи formiranja zvez
da. 
. Briljantnost njegovog uma naroёito 
Је д:osla do izraz!lja 1953. godine, ka
da Је kat;> moguce obja!injenje priro
de ?olar1zovanog zraёenja и КrаЬ 
maglini predloZio sinhrotronski proces 
(svetlosno zracenje elektrona koji se 
krecu и magnetnom polju brzinom 
svetlosti). Kako је sinhrotronsko zra
ёenje_ poJ.arizovano, otkrice da КrаЬ 
~agli~a zraёi pola1·izovanu svetlost 
b1la зе potvrda 'ispravnosti pretpo
s~avke Sklovskog, Danas se teorija 
sшhrotronskog zrace11ja !iiroko koristi 
za obja!injavanje mehanizma zra
ёenja citavog niza kosmiёkih izvora. 
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Plodno naucno delo -ovog naucni
ka sadrZi niz radova о evoluciji 
z~ezda, suP.ernovim zvezdama i ra
dio g~a~lJama. Sklovski је prona
SЭ:O oщpt?-alan nacin za odre<!iva
nзe r_ast?Ja~ja planetarnih maglina, 
а radio ~е. 1 na шterpretaciji zraёenja 
pulsa~a 1 lZvora X-zraёenja. 

_Zaшteresovanost za postojanje in
tellgentnog Zivota u kosmosu ka-o i 
sposo~nost popularnog predstavljanja 
na~~шh . otkriea najsirem krugu ljиdi, 
иёmlla Је Sklovskog poznatim 1 van 
astronomskih krugova. 

Dragan Mike§ic 

REVOLUCIJA FOBOSA 

"fOVIC/t IGOR lz Beogrвda plse: •Pro
clt!КJ sam da /в Marsov sвte/Jt Folю8 
brzl od Marsa. Da 1/ Је to tacno? 

Jes.t&. Marsov tШZI satel:ilt, Folюs oЬide 
oko Marsa 1bi'Ze nego Slto •se Mars okre
пe oiko svoje OISe. Мaii"S оо okrene Zl8 
neЭto mщ)е od 1ednog dana, а FoЬos 
ga _оЬЈdе za 7,5 sati. Fo001s 1е veoma 
mаћ, nepravl<lnog ~е Olblfk.a !ј jako 4& &2:
rOII'Вirl lk.raterlma. 

(S. Mm1kovic) 

Fobos kako ga Је vldeo Vlklпg 1 25. jula 
1976. 
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•SUNCEV TORANJ• 

ВОЈС/С MILAN iz Valjevв pltв stв је to 
•Suneev torвnj ... 
•S\III"Юev toraлj• је јеdм od posE!Ьnijh 
korrэtrukcjja teleSikiopa, ikoja ~SiuZI эаnю 
za proueavanje nama najbljze zvezde. 
Teleslщp је ueVII!Scen ver:бkamo, а Sun
ceva sveьlost: s:e u njega tDStneJ1МI sf" 
steroom pokretJnjn 019ledala, w. celo
stata 11111 heljostata. 
Osim u оЬI~ vertikaloog ltomja, tele
s.kq> ISe moze oov:rstfi'tl ј, hori.zor1talmo; 
tada govoriiJП() о hori'ZOПtalПI()/Т) SunCewm 
teleskqpu. 

(S. Marlrovlc) 

МАК МАТ Suncanl teleskop (u prednjem 
planu), 158 lnca reflektor opservatorlje 
KIT PIK (SAD) 

REDOVNOST •VASIONE• 

Mnog/ citвoci, naprimer lfl6 Lofo lz DиЬ. 
rovnika је и tome najrevnosniji, pltaju 
zasto •Vaslona• lzfazl neredovno. Naro
cito su nestrp/jlvl т/в(/1 c/anovl. 

. Gla'W1j raZIIog ·su• finansljska sre<f'stva. 
Kako ona 1prjstlzu i!JakD ~ •Vasl.ona.c Jizlazj_ 

Astronomsko droЭtvo •RuOer Bosko
vjc•, poput !Siicnih druStava, od svog o·s
njvanja је u fj:nans+jskjm teSkocama. Sto 

VASIONA DODATAK 1907/2 

se VASIONE tlce prjlike s·u se pogorsa
le ,pocetkom sez.desetlh godl,na, kada se 
jz suf·lnaoojranja lskljucjo Savez astro
nautjckjh drustaw Jtrgoslavjje. Tada је 
format VASIONE •smanjen, а 1978. su 
ukjnutj u honorari za saradnjke. U meёfu
vremenu se uklljuc':l'l·a HepuЬIIбka za;jeOOi
ca nau:ke Srojje. Meautjm njeno ueesce 
se Iz godtne u .godjnu• wecava samo f!o
mjnalno. Za potreiЬe casO!PISa po.slednUjh 
god~na prellvaju se 1· sredstva Radlne za. 
jednjce Drustva. 

·lpak ne ·treЬa ЬitЬ zaJЬrj!Пut. RadDva 1 
autora ima viS-e 111ego u v-reme kada se 
saradnja honorjsala. ~о se tlce sredsta
va .nadamo se da· се docl Ьоlја vremena. 
Moguce prorne-ne эtatusa Narodne opser
valtorije 1 Planetarj1uma, о ikojima tse prj
ca naroclto u poslednje vreme svakako се 
icj u prl'log VASIONE. T•reba Ь:ltj sгmQ 
strpljiv; za 34 godjne postojanja VASIO
NE јоЗ se nije desHo da је lzostao ј je
dВJn njen brdj. 

(Milan Jeliёic) 

ASTRONOMSКI PODSETNIK 

ASTRONOMSKE VESTI OD PRE N Х 100 
GODINA 

(N је сео broj) 

87. 
Roden је Кlaudije Ptolemaj, aleksan

drijskj astronom, tvorac •Velfik:og Zbor
njka Astronomjje• u kome su sadГZana 
sva dotadasnja astronomska znanja. 

987. 
Odredena је vrednost za nagiЬ eklip· 

tjke od 23°3.5' iz merenja Sunceve visjne 
u doba solsticlja. Napravljen је prvU lz
deljenj kru'g za merenje Suncevih merj
djjanskih vlsjna (па Opservatorjjj u Bag
dadu, Abul Vefa). 

1487. 
Prvi put u liStorljl astronomije је pra· 

cen tok Mesecevog pomracenja pomo6u 
casovnlka. 

1587. 
Tiho Brahe је postavio па SVOJOJ op

servatorl{l u Uranlenborgu kvadrant sa 
'kojeg је bllo moguce ocitavatl sestlne 
minuta (10") ugla. 

~~---------------· · .... - . . 
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1687. 
Objavljeno је Njutnovo ziovotno delo 

·Phjlosophiae naturalis principla mathe
matlca« - vrhunac egzaktnjh nauka tog 
vremena. 

Umro је Jan Heveljje, poljski astro
nom, osnivac topograflje Meseca. 

1787. 
ViЩem Hersel је otkrio dva Uranova 

satellta (Тjtanja i Oberon); nesto kasnjje 
Vllijem Lasel је otkrjo jos dva, unutras
nja satelita (Arjela i Umbrlela). 

P.S. de Laplas је objasnio ubrzanje 
Mesecevog srednjeg kretanja ј dao teo
rlju Saturnovog prstena. 

F. G. fon Caf је zapoceo traganje za 
telom koje nedostaje u Ticljus-Bodeovom 
njzu. alj је ubrzo uvideo da је to uzalu
dan posao za jednog posmatraca. 

Metarska komislja јз izradi'a .. мe
moar о jzboru jedinlce za merenje•, ko
ji је lzasao naredne godj111e - sveska 
Histoire de I'Academje des Sciences. 

Roёfen је 2ozef Fraunhofer, genlja~nj 
optjcar. 

Umro је Alvan Кl :: rk, amerjckj astro
nom koji је otkri'O pratjoca Sjrijusa. 

1887. 
Osriovano је SocltHe astronomjque de 

France, zaslugom К. Flamarjona. 
U Parjzu је odrzana meёfunarodna гs

tronomska konferencija, na kojoj је ро· 
krenuto .pitanje lzrade fotografskog kata
loga uz saradnju 18 opservatorija. 

lzasao је vellki fotografski atlas Sun
cevog spektra (Baltllnor, Н. Raulend). 

Utvrёfene sU' perlodjcnosti u pojavj 
polarne svetlosti 1 njene veze sa Sun
cevjm pegama 1 Zemljlnim magnetlzmom 
(Н. Fric). 

А. Poenkare је objavio studiju о pro
Ьiemu trj tela, koja је doЬila nagradu 
svedskog kralja. 

U Beogradu је osnovana Astronomska i 
meteoroloska opserv: torlja od strane 
Milana Nedel)koviea profesora Vellke 
skole. 
(S. MARKOVIC) 

ZADATAK 

NOVI ZADATAK 

U kom delu neba se moze vjdetj Sa
turn 20. avgusta 1987. lz Becgrada c'va 
sata posle .zalaska Sunca? Koristlti As
tronomske efemerjde objavljene u VA
SIONI 1986/4. 
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RE~ENJE ZADATКA IZ PROSLOG BROJA 

Кlneticka energjja •translacjje« Zemlje 
ро orЬiti oko Sunca jznosj Е = М v2/2, 
а kinetjcka energlja rotacjje oko sopstve-
ne ose Е КR = loo2/2, gde је 1 = 2М ; ·.ј5 
moment inercije. 

Kako Zemlja obilazl oko Sunca ugaonom 
brzlnom 001 na rastojanju r ; = 149,6 10G 
km Ьiсе v = · oozr. = 2л r /365d,2422 i 
trazenl odnos jednak је: 

Ek/E kr = (5/2) (r , /R z )2(с~ 2/001)2 

sto daje Е ~/Е"" = 4096. 

NEtESUANO COSE 1 

IZNENADNA 1 PRERANA SMRT 
PUKOVNIKA К. К. 

Na nasu veliku radost d01nacj kratko
metraznj jgrani film .lznenadna ј prerana 
smrt pukovnika К . К .•, redjte'ja Milosa 
Radovjca osvojjo је Prvu nagradu ul svo
joj kategorlji na 40. medunarodnom fil
mskom festivalu u Kanu. Za istj fjlm 
autor је marta 1987. godlne, · kao deЬI
tant, na Jugoslovenskom festjvalu krat
kometraznog 1 dokumentarnog filma u 
Beogradu, doЬio Gran-prl zvanjcnog zjri
ja 1 nagradu Televlzjje za rezjju. 

Scenarjo za ovaj fllm Mjlos Radovjc 
је napravio prema humoresci koje~ је 
pre desetak godlna objavila moskovska 
•Li.teraturnaja gazetaк, а koja је u na
sjm krajevima odavno poznata (doЬIIj smo 
jednu' takvu varljantu) . Milosu Radovjcu 
zahvaljujemo na ustupanju sledeceg •as
tronomskog teksta• kojim је naslfL'<ana 
јо§ jednom ljudska glupost. 

PUKOVNIK - MAJORU: 
Sutra u devet casova nastupjce po
mracenje Sunca tojest pojava koja se ne 
dogaёfa svaki dan. Naredlcete da se voj
nlcl postroje u krugu kasarne. Odeca 
svakodnevna. PrjJjkom posmatranja te za · 
nimljive prl;rodne pojave, objasnjenja cu 
davati ја Jjcno. U slucaju padavlna ј lo
se vjdljivostj - vojnlke smes!ltj u glm
nasticku salu. 
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MAJOR - KAPETANU: 
Ро naredenju gospodjna pukovnjka, su
tra u devet casova odrzace se pomra
cenje Sunca. U slucaju kjse - pretpo
stavlja se da се doci1 do slabe vjdJjjvo
stj_ Tada - jscezavanje Sunca obavltj u 
gjmnastjckoj sali . Tako nesto nэ dogada 
se svakl dan! 

КАРЕТАN - PORUCNIKU: 
Ро naredenju gospodjna. pukovnjka, su
tra u devet casova 11 gjmnastickoj sali1 
uvezbavacemo lscezavanje Sunca. Ode
ca-svakodnevna. Da li се padatj kjsa ili 
nece - odluclce gospodin pukovnjk_ 
Tako nesto ne dogada se svakj dan! 

. PORUCNIK - VOJNIKU : 
Kad sutra u gimnastjckoj salj pocne 

. da pada kjsa, а tako nesto ne dogada se 
svakl dan, nas pukovn:k се lsceznutl u 
devet casova u svakodnevnoj odeci! 

VOJNIK - VOJNICIMA! 
Vojsko, sutra се da jscezne nas pukov
njk. Bas mj ga је zao . .. 

ОВА VESTENJA - OGLASI 

PRODAJEM astronomski teleskop CE
LESTRON 8 americke projzvodnje ј vr
hunske kvaljtete (potpuno novj) , Schmjdt
·Cassagra/n konstru'kcjje (catadjoptrjk), o
tvora 200 mm ј fokusne duzrne 2000 mm, 
f/10. Najvece povecanje 480 puta, moc 
razdvajanja 0,6 lucne sekunde, granicna 
zvjezdana veljcjna 14. Teleskop јз mon
tjran u paralaktjckoj vjljuskastoj montazj 
s ugradenjm motorjma za pracenje ро 
оЬје osi, sa uredajem za elektronsku 
korekcl~u pracenja. Opremljen је trazj
ocem 6 х 30, kutnom (zenjt) pr/zmom, 
2 Kelner okulara (40 1 25 mm) , adapte
rjma za astrofotografiju sa vanosnjm 
pracenjem (okular 18 mm sa osvjetlje
njm njtnjm krjzem), telekompresorom 0,5 
puta ј teleextenderom za snjmanje pla
neta !1 detalja Mjeseca 1 Sunca. 

Za sve jnformacjje obratjtj se na 

Магјо Perucjc 
Brace Santjnj 39 
Tel. 058/510-751 
58000 Split ili 

Mara Mrduljas 
58000 Spljt 
R. Markotlca 29 
Tel . 058/566-748 
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PRODAJEM teleskop-refraktor marke 
VIXEN, D = 60 mm, F = 300 mm sa dva 
okulara, Barlow 2х, trazjlac, dljagonalnom 
ј prjzmom za panoramska posmatranja, 
kao ј alt-az/mutnom glavom. 

Prodajem ј Ьinokular Revue 9 х 63. 
Tel . 011/639-492 

Prodajem teleskop •Aikor•, sovjetske 
projzvodnje sa ogledalom precn:ka 65 mm 
1 zjzne daljjne od 502 mm. Azjmutalne 
је montaze. Teleskop jma trj okulara, 
kojjma se postize uvelicanje od 33,88 ј 
133 х. Masa sa stalkom је 10 kg. 
Drasko, 011/552-449 

Prodajem novj teleskop refraktor Celes
tron 60/300, s 25 mm Kelner okularom, 
djagonalnom prizmom, trazjocem 6 х 24, 
azlmutalnom montazom, stolnlm tripodom, 
prenosnom kutljom. Uz teleskop kupзc 
doЬiva novj lskrln komplet, og1edalo 
140/1400 s sekundarnlm. 
lnformaclje lza 15 h na tel . 050/34-690. 

Hipersenzibllirani crno-beli film Kodak ТР 
2415, jzuzetno fjne granulacjje ј velike 
osetljlvostj, narocllto u crvenom delu 
spektra, pogodan za snjmanje slaЬih dl
fuznih objekata (galaksjje, komete .. . ) 
kao 1 dru'Qj fjlmovi, mogu se nsruci\1 kod 
Astronomskog dru!ltva Javornik (Astro
nomskl observatorij Crnl vrh nad ldrjjo), 
61001 LjuЬijana, Tavcarjeva 2, рр 504. 

OBAVESTAVAMO zalnte;esovane da сз 
Jesenji kurs astronomije za pocetnike, 
kao ј ranjjih godlna, poceti prvog petka 
u oktobru, u 17 satl - ovog puta 2. 
oktobra. 

Predavanja sa projekcljama (planetarijum· 
skjm, preko 700 slajdova ј fllmova) odr
zavace se svakog petka ј subote u 17 
satj do polovjne decembra. 
u 22 lekclje, na popularan nacin, prjka
zace se sve oЬiastl astronomjje. Poseb
na paznja Ьlсе posvecena lstorjjj astro
nomjje. 
Kurs је besplatan. 
Slusaocl lmaju pravo da polazu• jspit za 
saradnika Narodne opservatorije, koji се 

se odгZatl 25. 1 26. decembra. 
Za one ko]i poloze jsplt predvidena је 

prakticna obuka na astronomskjm instru
mentjma. 

.1 

1 

! 
1 
1 
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