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онида изненадио; XLVJI, 99 , 1, lЗ 

БЕНИШЕК ВЛАдИМИР - Снимаље 
комете Хејл-Боп CCD камером са. 
Астрономске опсерваториј е у Бео
граду ; XLIV, 9 б, З , 54 

- Комета С/Ј 996Q1 Табу р снимљена 
CCD камером са Бео 1 · радске опсер
ваторије ; XLIV, 96, З , 55 

ВИРИЈЕВИЋ БЕР А - Вештачко пом
рачеље Сунца ; XLV , 97. 4 , 98 

ЂУРИШИЋ ЉУБОМИР. ГРЊА ЈА
РОСЛАВ - Извештај о посматраљу 
комете Хејл-Боп из Бачкоr Петро
оца ; XLV, 97 , З, 67 

ЈЕЛИЧИЋ МИЛАН - Снимци Хејл
Бопове комете ; XLV, 97, 3, 65 

ЈОСОВИЋ дРАГО, ВЕСЕЛИЋ 
МЛАдЕН ·- Посматраље комете 
Хејл-Боn; XLV , 97 , з , 66 

НИКОЛИЋ СЛОБОдАН - Комета 
Хјакутаке ; XLIV, 9б , З , 49 

ОТАШЕВИЋ АЛЕКСАНдАР , ТР АЈ
КОВИЋ НАТАША. СТАНИЋ 
ИВАН - Једно посматраље комете 
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- Визуелно посматраље сјаја (3 Per и RZ 
Cas; XLV , 97 , 4, 92 

СИМИЋ ЗОРАН - Леониди; XLVII , 
99, 1, 14 

СМОЛИЋ ИГОР - Посматраље коме
та С/ 199 б В2 Хјакутаке, C1995Q1 
Хејл- Боп и С/1996 Q1 Табур из 
Сомбора ; XLIV , 9б, 5, 128 

ТОМИЋ АЛЕКСАНдАР - Фотограф
ско посматраље комета непокрет

ном камером; XLIV, 96 , З , 52 
- Фотографско посматраље визуелно 

дnојних звезда ; XLV, 97, 4, 87 
- Одређиваље атмосферскоr шИреља 

лика звезда и достигнуте магниту де 
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камером ; XLV, 97, 1-2, 24 

ТОМИЋ АЛЕКСАНдАР, ШКОРО 
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XLV . 97 , 4, 95 
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ЈОВАНОВИЋ БОЖИЛАР - Спектар 
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чеља; XLIV, 96 , 5, 125 
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ЧУ ЉИЋ АЛЕКСАНдАР - "Клемен
тина" и Месец ; XLV, 97 , 1-2, 1З 
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БЕНИШЕК ВЛАдИМИР - Нова ис
кра радио астрономије ; писма др 
Ивана Анатасијевића; XINI , 98 , 5 , 
14б 

ВИТОРОВИЋ ЗОРАН - Џентлмен ср
пске астрономије ; XLVI, 98, 1-2, 6 

ВУГдРАГОВИЋ МИЛАН- ... (Н . Јан
. ковић); XLVI, 98 , 1-2, б 
ГАЈИЋ дРАГУТИН- Ненад Јанковић 

и Радован данић ; XLVI , 98, 1-2 . 7 
ГРУЈИЋ ЈОВАН- Кад му време 11ије; 

XLVI , 98 , 5 , 151 

- ... (Н . Ја.нковић) ; XLVI, 98, 1-2, 7 
дА ЧИЋ МИОдРАГ - Ненад Јанко

вић . Сећаље које траје; XLVI, 98 , 
1-2, 8 . 

дА ЧИЋ МИОдРАГ, UВЕТКОВИЋ 
ЗОРИUА - Професор Владета С. 
Миловановић , 1928-1995; XLIV, 96, 
з , 57 

дЕНКОВИЋ Ђ . дРАГАШ- Неколико 
речи о драгом школском другу Не
наду Ђ. Јанковићу; XLVI, 98, 1-2, 
8 

___ ....... __________________ ... . . .. 



дИМИТРИЈЕВИЪ С . МИЛАН - Сnо
меница : Ненад Ђ . Јанковић (28. 5 . 
1911-4. 2. 1997) nоводом годину 
дана. од љегове смрти ; XLVI , 98 , 1-
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ЂОКИЪ МИОдРАГ - Сећаље на. лик 
Ненада Ја.нковића. ; XLVI, 98, 1-2 , 9 

ЂОРЂЕВИЪ БРАНИСЛАВ - Ненад 
Ја.нковић - јучера.шљи свет; XLVJ, 
98, 1-2 , 10 

ЂОРЂЕВИЪ РАдОМИР- О Н енаду 
Ја.нковићу ; XLVI , 98 , 1-2 , 12 

7_. ЂУРИШИЪ ЉУБОМИР- Сто година 
од рођеља. познатог изучава.оца. ду
боког неба. - Фрица. Uвикија. ; XI}v' l , 
98 , 5, 154 

ИВАН ОВИЪ ЗОРАН - Сећања. на го
сподина. Ненада Јанковића. ; XLVI , 
98 , 1-2, 12 

ЈАНКОВИЪ ВЛАдИМИР - Сећа.ља. 
на. неза.бора.вног Професора. ; XLVI , 
98 , 1-2, 1З 

ЈЕЛИЧИЪ МИЛАН - Ненад Ђ . Ја.ц
ковић ; XLV, 97, 1-2 , 1 

- Мој "отац" Ненад Ја.нковић; XLVI , 
98 , 1-2 , 14 ' 

- Ненад Ј а.нковић и Та.дија. Пе1>овић на. 
војној вежби ; XLVI , 98 , 1-"1, 40 

- Зоран Ивановиђ (1947- 1998) ; XLVI , 
98, 5, 148 

- Ричоли -· 400 година. од рођеља. ; 
XLVI , 98 , 5, 156 

ЈОВАНОВИЪ Л. БОЖИЛАР - Како и 
по чему памтим г . Ненада Ђ . Ја.н
:ковића?; XLVI, 98 , 1-2, 16 

ЈОВАН ИЪ Б . ПРЕЛР АГ - Господин 
Ненад Ја.нковић ; XI,VI , 98 , 1-2 , 15 

ЈУГИН МИЛИВОЈ- ... (Н . Ја.нковић); 
XLVI, 98, 1-2 , 19 . 

ЈОВАНОВИЪ ЉУБИША - Сећа.ља. 
на. Ненада. Ја.н:ковића.; XLVI , 98, 1-2, 
19 

КНЕЖЕВИЪ дРАГАН- Господин Не
над Ја.нковИћ ; XLVI , 98, 1-2 , 19 

ЛУКАЧЕВИЪ ИЛИЈА- Ха.нес Алф
вен - творац магнетохидродина.ми- · 

:ке ; XLIV, 96, 1-2 , 24 
МАРКОВИЪ дРАГАН - Господин ; 

XLVI, 98 , 1-2, 20 
МИЈИЪ МИЛАН - ... (Н . Јанковић) ; 

XLVI, 98, 1-2 , 20 

МИЛОГРАЛОВ-ТУРИН ЈЕЛЕНА -
Жера.р де Вокулер ; XLIV, 96, 1-2 , 
25 

- Сећаља. на господина. Ненада. Ђ . Ј а.н
ковића. ; XLVJ , 98 , 1-2, 22 

- Моја. сећа.ња. на Ивана Ата.на.сијеви
ћа : XLVI , 98 , 5, 145 

- Опрошта.јни говор (приликом сахране 
Ненада. Ја.н:ковића); XLVI , 98 , 1-2, 
З5 

МИЛОВАНОВИЪ д . НЕНАд - Карл 
Сагап (1934-1996) ; XLV, 97, 1-2 , 30 

МИЛОШЕВИЪ БРАНИСЛАВ - Се
ћа.ље; XLVI , 98 , 1-2, 24 

ОСКАЊАН АР МЕН - Виктор . Ама.за.
спович Амбарцумјан (1908-1996) ; 
XINI , 98, 5 , 1З4 

ПЕКЕЗ дРАГАН - ... (Н. Ја.н:ковић) ; 
XLVI , 98, 1-2, 24 

ПОПОВИЪ Ч. ЛУКА - Сећање на. го
сподина Нена.да Ј а.н:ковића. ; XLVI, 
98, 1-2, 24 

ПРОТИЪ-БЕНИШЕК ВОЈИСЛАВА 
- Једно сентиментално сећаље : Не
наду Ја.нковићу - са. поштоваљем, 
љубављу и тугом - Чокола.да. -; 
XLVI , 98 , 1-2 , 25 

ПРОТИЪ Б . МИЛОРАд- Ненад Ђ . 
Ја.нковић (сећаља); XLVI , 98, 1-2 , 
25 

РАЈ ИЧИЪ СТАН ОЈ ЛО - Сећање на. 
Ненада Јанковића ; XLVI, 98 , 1-2 , З1 

САЏАКОВ СОФИЈА , НИНКОВИЪ 
СЛОБОдАН - Андреј Антонович. 
Немиро : XLIV , 96 , З , 60 

СТАНИЛОВИЪ МИЛАН- ... (Н . Ја.н
коnић); XLVJ , 98 , 1-2 , 31 

ТОМИЪ АЛЕКСАНдАР- Ненад Ја.н
ковић - мотор који је радио за. Ас
трономско друштво 60 година.; 
XLVI , 98 , 1-2 , З1 

- Оnроштајни говор (Приликом сахра
не Ненада. Јанковића); XLVI, 98 , 1-
2, 36 

ТРАЈКОВСКА ВЕСЕЛКА - Мр Ми
лан Мија.тов (19ЗЗ-1996); XLIV, 96, 
5, 1ЗО 

ЪИРКОВИЪ М . МИЛАН - Роберт Х . 
дике (1916-1997) ; XLV, 97 , 1-2, З1 

- Ла.јма.н Спицер ; XLVI, 98 , з , 79 
- дејвид Шра.м; XLVII , 99, 1, 15 
ЧУБР А АНдРЕЈ - Сећа.ље на. Ненада 

Јанковића ; XLVI , 98 , 1-2, З4 

НОВЕ КЊИГЕ 

ВИТАС НИКОЛА - Лион Ледермен 
( с а. Ликом Терезиј ем) : Божија чес
тица. ; XLVII , 99, 1, 16 

ЛИМИТРИЈЕВИЪ С . МИЛАН - От
криваље васионе , Историја. астро
номије до 19 века , Ненада Ђ. Јан-

ковића.: XLVI, 98, 1-2,54 

ЖАКНИЋ-ЋАТОВИЪ АНА - Владо 
Милићевић : " Милутин Мила.н
ковић , живот . и дело"; XLV, 97 , 1-
2, З 8 
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ЈЕЛИЧИЪ МИЛАН - Руђер Бошко
вић : " Помрачеља Сунца и М есе
ца"; XLIV , 96 , 1-2 , 26 

... : "Персеиди '95": XLIV. ,96, :3. 60 
- Милутин Та.дић: " Математичка Ј'е

огра.фија са гномоником"; XLV , 97 , 
1-2 , 38 

- Промоција кљиге "Откриваље васи
оне": XLVI , 98 . 1-2 , 55 

- Извод из приказа. Владимира Ајда-

чиh а кљиге ,, Открива.ње васионе"; 
XLVI . 98 , 1-2, 56 

.ЈОВАiЮВИЪ д . БОЖИЛАР - Ко
линсон астрономски речник . COL
LINS DICTIONARY OF ASTRONO
MY; XLV. 97, З. 70 

, КУБИЧI:ША АЛЕКСАНдАР- Зоран 
Та.на.сијевић: Како nосматрати Сун 
це ; XLIV , 96 , 5, 137 

ВЕСТИ ИЗ НАШЕ ЗЕМЉЕ 

БОШКОВИЪ ЗОРАН - Славни Србин 
на псiштанској марки Крајине ; XLV , 
97 , 1-2, З6 

ДИМИТРИЈЕВИЪ С . МИЛАН -
XVIII SPIG; XLIV, 96, 5, 1З4 

- Друга. југосЈювенска конференција. о 
облицима спектралних линија. ; 
XLVII, 98, З, ·81 

ЂОКИЪ дАРКО - Ваљевски астро
номски сусретИ ; XLV, 97 . 4 . 104 

ЂОКИЪ МИЛОРАд - И:iЈiо зба ,.150 
година срnске м(~теорОЈюгије " ; 
XLVII, 99 , 1, 17 

ЈЕЛИЧИЪ МИЛАН - Промоција. 
кљиге "Помра.чеља Сунца и Месе
ца."; XLIV. 96, З, 62 

- Сећа.ља. Ненада. Јанковића ; XJ ,\V, 96 , 
з. 6З 

- Обележена. 109. годишљица. Астро
номске оnсерваторије; XLIV , 96 , _З , 
6З 

- Затворена кафа.на. "Мала. а.строноми
ја." ; XLV , 97 , 1-2 , 34 

- 110 година. Астрономске опсерватори-
је ; XLV , 97, 4, 101 · 

- Изабрана. дела. Милутина. Мила.нко
вића.; ХIЈVI, 98, З, 82 

-.Презентација ; XLVI, 98, З , 8З 
- Бели пут Ми;rа.на. Вулетића. : XLVI , 

98, з . 84 
"Астрономија на. крају ХХ века." ; 

XLVI, 98 , 5, 159 
- Скуп "Развој астрономиј е код Срба."; 

XLVI, 98, 5 , 15.9 
- Округли сто о " Помрачељу Сунца 

1999. године" ; XLVI,-98, 5, 163 
- Нова. издаља Астрономске опсерва

торије ; XLVII. 99 , 1, 19 
- Предава.ња. о помрачељу Сунаа. ; 

XINII, 99, 1, 20 
КРУНИЪ дЕЈАН - Основанu, Астро

номсtю друштво; XLIV , 96, З , 61 
МИЛОВАНОВ ТАТЈАНА- Јlрсда.ва.

ље у Дому инжиљера. и техничара. о 
астрономима а.ма.терима. ; XLI V, 96 , 
1-2 , 30 

МИЛОГРАЛОВ-ТУРИН ЈЕЛЕНА 
Тридесет година. Ма.тема.тичке гим
назије у Београду ; XLIV, 96, 5 , 1З5 

- Астрономија. у Ма.тема.тичком инсти
туту у јесен 1996 ; XLIV , 96 , 5, 1З5 

- Награда "Захарије Бркић" 1996. го
дине ; XLIV, 96 , 5, 1З7 

- Х\ конфере1щија. југословенских ас
тронома.; XLV, 97 , 1-2, ЗЗ 

Румунски а.строноми у Југославији; 
XLV, 97 , 4, 102 

- Астрономија у Матема.тичком инсти
туту у npoJieћe 97 ; XLV , 97, 1-2, З6 

- Награда ,.З ахарије Бркић" 1997. го
дине: XLVI , 98 , З , 82 

- Н агр а.да . , З ахарије Бркић" 1998. го
дине ; XlNI . 98, 5, 162 

- Ј убилеј Математичког факултета ; 
XLV\1 , 99, 4 , 110 

МИОВИЪ ВЈЕРА- Прима.тија.да. '98 ; 
XLVII , 99 , 1, 18 

ОБРАЛОВИЪ СОЉА - други ваље
вски а.стрuномски сусрети ; XLVII, 
99. 1, 18 

ОБР АдОВИЋ СОЊА , АНдРЕЈ Е
ВИЪ МАРКО - !МС Петница. '97; 
XLVI, 98, 5, 161 . 

ПОПОВИЪ Ч. ЛУКА- Прва. југосло
венс:ка конференција. о облику спек
тра.лних лИнија.; XLIV, 96, 1-2 , 28 

ПРОТИЪ-БЕНИШЕК В. - Изложба 
"Свет мереља." Музеја. науке и тех
нике у Галерији САНУ ; XLIV , 96, 
1-2 , 28 -

СЕКУ ЛИЋ МИОдРАГ - Астрономско 
друштво " Ниш"; XLIV , 96 , З, 6~ 

Летља. на.учна. школа астрономиЈе у . 

Нишу : XLIV, 96 , З , 66 
- Активности Астрономског друштва. 

,.Алфа." из Ниша. ; XLV , 97 , 4, 104 
СИМИЋ ЗОРАН - друштво астро

нома Србиј е; XLVI , 98 , 5, 162 
СИМИЋ САША- Новости из А . Д. Бе

лерофонт; XLV , 97 , З , 70 
ТОМИЋ АЛЕКСАНдАР - Републи

чка смотра ,.Науку младима."; 
XLIV , 96 , З , 65 

ФРАНUИСТИ .ЈАРОСЛАВ- Мемори
јални дан професора. Живојина. Ъу
·Јiума ; XLIV, 96, З, 61 

ХРОНИЧАР- Прима.тијада. ' 96; XLIV, 
96 , з , 65 



............ ------------~--
ВЕСТИ ИЗ ДРУШТВА 

БЕАТОВИЋ дУШАН - XV Београд
ски астрономски викенд; XLVI, 98, 
з, 84 

БОЖИЋ М. НИКОЛА - XVI Београд
ски астрономски викенд; XLVII , 99, 
1, 21 

- XVII БАВ; XLVII, 99 ; 4, 110 . 
ИВАНОВИЋ ЗОРАН - XJV Београд

ски астрономски викенд; БАВ '96; 
XLIV, 96, З, 66 

ЈЕЛИЧИЋ МИЛАН- Хејл-Бопова ко
мета са Н а родне опсерва·rорије ; 
XLV, 97, 1-2, 37 

Венчаље у Плаtiетаријуму; XL\' . 97, 
1-2, З7 

- Никада више посетилаitа ; XLV . 97 , \-
2 , З7 

- Галаксије савремени поглед; 
XLV, 97, 4 , 105 

- Рекордни број студената предавача; 
XLV, 97, 4, 105 

- Поправка и набавка телескопа; XLVI , 
98 , З, 87 

- Пројекционо платно; XLVI, 98, З , 88 
- Августовски астрономски сусрети 

'98 : XLVII , 99, 4 , 111 
-Филтер за Сунце ТУРЕ 2 PLUS (ND4); 

XLVII, 99, 2-З, 88 
МИЛОГРАдОВ-ТУРИН ЈЕЛЕНА

Слушалац курсу; XLVI, 98, З, 88 
ПРЕдСЕдНИШТВО - Поклон; XLV, 

97 , 1-2 , З7 
САМ.УРОВИЋ СРЂАН - Поклони 

Милана Ћирковића; XLVII, 99, 1, 
23 

СИМИЋ ЗОРАН - Пројекције звез
даног неба за публику ; XLVII, 99, 
\ , 23 

НАШИ У ИНОСТР АН СТ ВУ 

ПОПОВИЋ НАТАША - Вести са ас
трономског сусрета у Белоград
<Шку; XLVII, 99, 1, 16 

САМУРОВИЋ СРЂАН - Летља шко
Јiа физике елементарних честица и 

космо;югије ICTP, Трст '96; XUV , 
96, 5, 1З1 

НОВОСТИ И БЕЛЕШКЕ 

Сунце, nланете, сателити 

- Прве пеге новог циклуса активности 
. Сунца?; XLIV, 96, 1-2, З4 . 

- Одисеј потврђује обликСунчевог ме
ђупланетарног магнетног · поља; 
XLIV , 96, З , 75 

- Одређиваље дужине трајаља циклуса. 
активности Сунца; XLIY, 96 , З. 7З 

- Сатурнов~ сател.ити долазе и од.Ла3е ; 
XLJV, 96 , 1-2, ЗЗ 

- Сунче~а будућност није тако сјајна; 
XJ.I\1, 96, Ј-2, З4 

- Кеnлер-Меркур и Сунце; XL\'1. 98, 3 , 
92 

- Сунчева галактиЧЈI:а даљина: XLI V. 
96, З, 70 . 

- Ијино гвоздено срце ; XLIV, 96 . 3 , 7З 
- Смена. на врху; XLVII , 99 , 1, 26 
- Лоциран Сунчев динамо ; XL\1', 97. 1-

2, 40 
Г~~ су Сунчеве пеге? ; XLV, 97 , 1-2, 

- два нова Уранова месеца; XLVI, 98 
з 88 • 

- М~крофосили са Марса , да или не?; 
XLVI, 98, З, 89 

Предвиђаља Сунчевих олуја; XLVI, 
98 , 3, 90 

-Потпуно помрачеље Сунца 99 .; XLVI, 
98, З, 92 

- Нагарављено стакло; XLVI, 98 , 5, 164 

- Космичка летелица проиашла трагове 
леда. на оба Месечева пола; XLVII, 
99, 1, 27 

- Статистика помра.чеља; XLVII, 99, 4, 
112 

- "Хабл" налази озон на. Ганимеду; 
XLIV, 96, 1-2 , ЗЗ 

Тамна материја. у Сунчевом систе
му? ; XLfV, 96, 1-2, З2 

- Пронађена вода на Месецу; XLVI, 98 
З , 89 ' 

- Опет о нестајању озона; XLV, 97 , 1-2 , 
43 

- Јупитеров прстен; XLV, 97, 1-2, З9 
- Необична подударност у Тицијус-Бо-

деовом закону ; XLV, 97 , 1-2 , 40 

Комете, метеори, мале nланете 

- Највећи кентаур; XLV , 97, 4 , 108 
- К~~ета. или а.стероид? ; XLIV, 96, З, 

- Откривене прве комете у Којперовом 
појасу; XLIV, 96, 1-2, З2 

Рентгенски зраци са. комете Хјакута
ке; XLIV, 96, З , 74 

Комете око других звезда; XLIV, 96, 
з , 74 

- Тра1•ови су да. р а. ра.спаднуте ко мете са. 
Земљом; XLIV, 96, З , 74 

- Нови а.стероиди у Којперовом појасу; 
XLIV, 96, 5, 1З8 

\ - Број познатих малих планета у Ко
јnеровом појасу се повећао; XLVI, 
98, З, 88 

- Uиљ Туркмениста.н; Xl.VII, 99 , 1, 25 
- Комета. одлази ; XLVII , 99 , 1, 26 
- Астероид из Ортовог облака.; XLV, 

97, 4, 108 
-Сложен мали свет; XLIV , 96. 1-2, ЗЗ 
-Пролазак а.стероида . 1997ХF 11 поред . 

Земље; XJ~VI , 98, З, 91 
-Ново о комети Хејл-Воп; XLI\', 96 , З, 

75 
-Комета Хејл-Боп; XLIV, 96, 5, 1З8 

Звеэ,це , бели .nатуљци, црне pyne 

- "Хабл" посматра ·:рађаље звезд<!-; 
XLIV, 96, 1-2, З1 

-Мрки па.туљци; XLIV , 96, 1-2, З1 
- Од сфере ка. диску; XLIV, 96, 1-2, З2 
- /3 сликара са Хабловог сателитског 

телескопа HST; XLIV, 96 , 1-2, З2 
- Орионови младунци; XLIV , 96 , З , 70 
- Најмасивнији бели патуљак ; XLIV, 

96 , з , 70 
-двојна звезда се рађа nред нама; 

XLIV , 96 , З , 70 . 
- Прецизне даљине до Веге и Алтаира; 

XLIV. 96 , З, 71 
-Зашто су звезде већином вишеструке; 

XLIV, 96 , 5 , 139 
- Суперзвезда ре~ордер; XLV , 97, 4, 

106 
Где нестају глобуларна. јата? ; 
XLVI, 98, 3 , 91 

- Нова. класа тоnлих плавих звезда.; 

XLV, 97, 1-2, 42 
- Идентитет Лабуда. Х-3; XLV, 97, З, 

72 
- Откривена. нова. зона формираља пла

нета око младе звезде; XLVI, 98, З, 
92 

- Нови кандидат за црну рупу; XLV, 97, 
4 , 107 

- Звезда.на. прашина; XLIV, 96, 5, 139 

Млечни nут, галаксије, ЮЈаэари 

- Звер у срцу наше га;tаксије; XIN, 97, 
1-2, 40 

Чувајте се МЈiечног пута ; XIN , 97 , 
1-2' 41 

У ритму Млечног пута; XLV , 97 , 3, 
72 

- Облак а.нтима.терије у Млечном путу; 
XIN , 97, 4, 107 

- Смртоносне спира.лие гране Млечиог 
пута.; XLVJI, 99 , 1, 27 

- Епоха квазара; XLIV, 96, 1-2, ЗО 
Нова посматраља мла.за кваза.ра 
ЗС273; XLIV, 96 , 3, 71 

- Посматраље најранијих галаксија; 
XLIV , 96 , З, 72 

- ПЈiимско порекло Магеланске струје; 
. XLVII, 99, 1, 26 
- Тамна материја. на. екранима компју

тера.; XLV, 97 , 4, 106 
- Још већи атрактор ; XLIV, 96, З, 72 

Космологија 

- Старе галаксије у младом космосу?; 
XLIV, 96 , З, 72 

- Нови рекорд у црвеном помаку; XLV, 
97 , 1-2, 44 -

- Од Ltpнe рупе до ква.рка; XLIV, 96, 
1-2 , зо 

- ПоrЈiед у епоху пре рађаља квазара; 
XLJV, 96, 5 , 1З9 

- Галаксије су настале раније неr:о што 
се мислило; XLV, 97 , 1-2 ·, 41 

- Старе звезде ипак нису толико ста
ре? ; XLV, 97 , 1-2, 42 

- Поново о вредНости Ха.блове конста
нте; XLV, 97 , 1-2 , 43 

- Убрзано ширеље васионе ; XLVII, 99, 
1, 24 

Физика 

Потврђено постојаље масе неутрина; 
XLVII, 99, 1, 25 

Оnтички инструменти 

- Комплетира. се нови веЈUП(И телескоп; 

XLIV, 96, З, 73 
- Поклон Института за физику; XLVI, 

98, 5 , 164 

Раэно 

-Секунда више; XLVII, 99, 1, 28 
- Дужа година; XLIV, 96, 1-2, З4 
- Брзи рачуна.ри; XLIV , 96, 5 , 140_ 
- Летље рачунаље времена 2000 . годи-

не ; XLVII , 99 , 5, 144 
- Сунча.ни са.т ; XLVII, 99, 5, 144 

АСТРОНОМИЈА ON - LINE 

ЈЕЛИЧИЋ МИЛАН - " Билтек" на. 
Интернету; XL\', 97, 4 , 101 

САМ:УРОВИЋ СРЂАН - ПроГрами; 
XLV, 97, 1-2 , 29 

- Астрономија-оn-linе ; ХТ N , 97 , З, 69 

- Програми; XLV, 97, 4 , 100 
- Астрономско друштво ,. Руђер Бошко-

вић" на цен'l'ралном астрономском 
индексу : XLV, 97 , 4, 101 

- Програми; XLVI, 98 , З, 78 



~ ............. --~--------~ 
МАЛО ПОЕЗИЈЕ 

дИМИТРИЈЕВИЋ МИЛАН - Песни
чке визије Сунца (мала антологија) 
; XLIV, 96 , 1-2, 14 

Космологија, космогонија, Универ
зум; мала антологија. ; XLIV, 96 , 5, 
105 

- Песници и комете ; мала антологија ; 
XLIV, 96, З , 46 

- Поетске визије Сунца и Месеца; мала 

антологија ;XLVII , 99, 2-З, 81 
- Милић од Мачве: Шпијун звезда -

ја ледени са Звездаре; XLVII. 99, 5, 
144 

QАНКОВИЋ Ђ. НЕНАд! Теодор 
Гра.матик; XLVI, 98, 1-2, З7 

ТОМИЋ АЛЕКСАНдАР - Астроно
ми; XLVI, 98, 1-2; З8 

ЕФЕМЕРИДЕ 

СКУЉАН ЈОВАН- Астрономске ефе
мериде за 1997. годину; XLIV, 96, 
4, 77 

- Астрономске ефемериде за 1998 . год
ину; XLV, 97, 5, 109 

- Астрономске ефемериде за 1999. год
ину: XLVI, 98 , 4, 9З 

- Астрономске ефемериде за 2000 . год
ину; XLVII , 99, 5, 11З 

ПРИЛОЗИ ЕФЕМЕРИДАМА 

ДИМИТРИЈЕВИЋ С . МИЛАН, дА
ЧИЋ МИОдРАГ, ЏВЕТКОВИЋ 
ЗОРИIIА - Комета С/1999 S4 (LI
NEAR); XLVII, 99, 5, 125 

Ј!ЕПОЈЕВИЋ ВЛАдИМИР - О јули
јанској периоди; XLV, 97, 5, 121 

-О синодичком месецу; XLVI, 98, 4, 106 
- Секуларна померања годишњих доба; 

XLVII, 99, 5, 1ЗО 

ТРА.ЈКОВИЋ НЕНАд - Временски 
системи у астрономији; XLIV, 96, 4, 
89 

ШЕГАН СТЕВО- Подаци о помраче
њу Сунца 11 . 8 . 1999. за нека места 
у Југославији и Републици Срп
ској; XLVI, 98, 4, 94 

Подаци о помрачењу Сунца 11 . 08 . 
1 999; XLVII , 99, 2-З, 80 

ИСПРАВКЕ 

- XLV, 97 , 1-2, 44 
ДОДАТАК 

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 

ЗЕЧЕВИЋ ТИЈАНА - Видманштетен- између галаксија ; XLVII , 99, 4, д1 
ове пруге; XCVII, 99, 4, д1 

КУЗМАНОВСКА ОЛГИUА - Судари - Најсјајније звезде ; XLVII , 99, 4, д2 

ЗАдАТАК 

- Решење задатка из додатка 1/ 1995; 
XLVII , 99 ~ 4, д2 

- Нови задатак ; XLVII, 99, 4, д2 

ОГЛАС 

- Конкурс за најбољу · фотографију помрачења Сунца; XLVII , 99, 4, ДЗ 

ОВАВЕШТЕЊА 

- 12 Национална конференција југосло
венских астронома; XLVII, 99 , 4, дЗ 

- Милутин Миланковић -јуче, данас, 
сутра ; XLVII, 99, 4, дЗ 

КАРИКАТУРА 

ПРОКОПЉЕВИЋ ЈОВАН - На крају века ; XLVII, 99 , 4, ДЗ 

ПРЕдАВАЉА ИЗ ИСТОРИЈЕ АСТРОНОМИЈЕ 

@АНКОВИЋ Ђ . НЕНАдј Развој - Мерења Земље ; XLVI, 98, 1-2, И6З 
схватања о планетама; XLIV. 97 , 4, - Светлост и спектри; XLVI, 98 , 1-2 , 
И56 И69 

•1996 ј 
'! 
.1. · ГОДИНА 

1-2 
XLIV 

Сли/Са при1Сазује јХЈЗIIичите изгледе Супц,а 30. jyna 
· 1973. еОдипе. На горњсј фотографији види се Суп
чева ICopana за време по.мрачења, а доње фотографије 
при1Сазују (с лева па деспо) хра.мосферу пос.матрапу 
у водоnи/Совој На липији, /Салц,ију.мовој К липији и 

изглед ICopane у Х опсегу. 
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ПРИЧА О СУНЦУ 

СУНЦЕ НАША ЗВЕЗЈlА 

Милан. С. Дwштријеви1'1 

Астрономсха Олсерваторија, Београд 

ГОДИНАХLIV 
1996 БРОЈ 1-2 
БЕОГРАД 

На рубу наше Галахсије, хондензацијом, од међузвезданог облаха гаса и лрашине, пре 
четири и по милијарди година настали су Суице и планете. Тај облах се сажимао и све брже 
обртао, развлачећи се у дисх. Тело хоје се формирало у центру дисха посТало је толихо масивно, 
густо и врело да су у њему почеле нухлеарне реахције. Тада је засијала нама најближа, звезда 
- Сунце. Остатах дисха се постепено расладао на хонцентричне nрстенове од хојих су се 
формирале планете. 

Причи о Сунцу не треба увод. Свахи дан оно излази и залази, доносеhи нам светлост и 
топлоту. Ми смо на Сунце навихли, али, замислите, шта би се десило хад би оно изненада 
нестало са неба? Земља би утону ла у мрах, хоји би једва разгртала слаба светлост звезда. 
Месец и планете би се, тахође, угасили на небесхом своду, јер они светле захваљујуhи одбијеној 
Сунчевој светлости. Pefie би престале да теху, ветрови да дувају, а охеани би се заледили све 
до дна. Гасови из атмосфере би почели да се претварају у течност, а затим смрзавају, све дох 
огроман ледних од смрзнутог ваздуха, дебљине 7 метара, не би лрехрио беживотни свет, на 
хоме би температура била нешто виша од апсолутне нуле. Ова апохалиптична слиха не треба 
да Вас за.плаши, веh само да лохаже шта Сунце нама значи и хахо зависимо од њега. 

Сунце је централно тело Сунчевог система и нама најближа звезда. То је, у ствари, велиха 
усијана лопта плазме. Делови Сунца хоји су достуrrnи нашем погледу представљају његову 
атмосферу, хоја се састоји од више слојева. Њен најдубљи део, чија дебљина износи свега охо 300 
хилометара, назива се фотосфера. То је и најхладнији слој Сунчеве атмосфере, чија температура 
је охо 6000 степени Целзијуса. Изнад ње је хромосфера. За време потnуног помрачења Сунца 
она се види хао црвени прстен хоји охружује таман дисх. Од фотосфере се разлихује знатно 
нелравилнијом и нехомогенијом струхтуром. Температура у хромосфери броо расте са висином 
и у њеним горљим слојевима достиже десетине хиљада степени. Спољашљи и веома разређени 
део атмоофере Сунца је хорона, чија је температура нехолихо милиона степени. Њу можемо 
видети само за време потnуног . помрачења Сунца, или помоhу специјалног уређаја хоји се 
назива хоронограф. 

Историја научног истраживања Суица почиње у XVIII и XIX веху, у време хада су у 
лабораторијама била проучена својства гасова. У XIX веху, научници су одредили и тем
лературу. ловршине Сунца на основу сјаја и његове расподеле ло фрехвенцама. Користеhи 
теорију гравитације одредили су густину Сунца и заmучили да је оно лота од готово чистог 
водониха. Трагови тежих елемената нађени су сnеnрографсхи, а нови елемент хелијум nрво 
је отхривен на Сунцу, ла тех онда на Земљи. · 

Почетхом ХХ веха постало је јасно да Сунце поседује извор унутрашље енергије неупоре
диво ефихаснији од хемијсхог сагоревања или гравитационог сажимања. Да би се схватила 
његова природа били су потребни нови захони физихе, а то је почетхом оВог веха донео развој 
атомсхе физихе и теорије еле](Тромагнетизма. Постало је јасно да у унутрашљости Сунца 
температура треба да расте довољно броо ха центру да би се толлота преносила у слољашње 
слојеве. Едингтон, Шварцшилд, Чандрасеххар и други похазали су да температура у центру 
Суица треба да износи npexo 10 милиона степени. 

Природа извора енергије Сунца непозната је и тохом прве три деценије двадесетог веха. Још 
1896. године Бехерел је отхрио радиоа](ТИВНОСТ и у научној литератури се појавила хонцелција 
елементарних честица. Алберт Ајнштајн је установио ехвивалентност масе и енергије, што је 
побудило физичаре да говоре о дирехтном прелазу масе у енергију Сунца, мада је сам процес 
остајао необјаmњен. 

Велихи хорах напред у разумеваљу хахо настаје енергија Сунца учинио је Бете 1939. године, 
ухазујуhи да постоје два основна низа нухлез.рних реахција у хојима се у Сунчевој унутра
шљости водоних претвара у хелијум, при чему се 0,7% масе водониховог атома претвара у 

. чисту енергију. 
Један од ових процеса је угљенично-азотно-хисеоничхи цюслус тохом хојег језгро атома 

угљениха у низу реахција алсорбује 4 лротона, односно језгра атома водониха, избацује два 
лозитрона и претвара се у нестабилно језгро атома хисеониха, хоје се затим претвара у језгро 
азота. а ОН() се распада на језгра угљениха и хелијума. 

·:.• 
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Угљенично-аэотно-~~;исеонич~~;и цимус 

0 12 +н~ ... N1э +'У 
NlЗ- сlЗ +е+ +'У 

01э +н~ _ Nн +'У 
z./H + Hl- 015 +'У 

015- Nls +е++ 11 

Nl5 + HI _ 0 12 + Н е4 
Други цимус се зове протон-nраrонсЈС:а реа~~;ција. У љему се два језгра атома юдонии то 

јест два протона сударају и избацују позитрон и неутрино, при чему се ствара деутеријум, ЈС:оји 

се са водоншом ЈС:омбинује у иэотоп хелијума, хелијум три (Не3 ). Два језгра хелијума три 
сједињавају се образујућијезго обичног хелијума и два протона, то јест језгра атома водониЈС:а. 
Резултат је ЈС:аО и у претходној реащији ствараље језгра хелијума од 4 протона. 

Протон-протонсn реащија 

Н1 + Н1 
- е+ + 11 + D 2 

D 2 + Н1 -. Не3 +-у 

Не3 + Не3 - Не4 + Н1 + Н1 

Изгледало је да је тајна Сунца решена. Данас знамо да је енергија ~~;оја настаје у језгру 
Сунца једнаЈС:а енергији ЈС:оју би у једној сехунди ослободиле ехсплозије 90 милијарди јед
номегатонски:х водоничних бомби. При томе се око 700 милиона тона водониn сваке секунде 
претвара у хелијум, а охо S милиона тона юдониn прелази у чисту енергију. 

Темпераrура у центру Сунца износи 16 милиона степени, а густина је 160 пута Веnа од 
густине воде. У нуклеарним реа~~;цијащ се у свакој секунди издваја 10 хиљада пута више 
енергије него што је човечанства произвело кроз целу историју. Очекивано време стабилног 
жиюта Сунца је око 10 милијарди година, а око пет милијарди веh је прошло. 

Касније је установљено да је угљенично-аэотно-кисеонични циклус значајан за топле звезде, 
а протон-протонска реакција је доминантна у звездама као што је наше Сунце. Откривено је 
и да се протон-протонска реакција може одвијати на више начина, и да неки од ослобођених 
неутрина могу да имају довољно велику енергију да стигну до Земље. Детекција неутрина 
је сложен процес пошто је за њи:х материја готово прозрачна. На пример, неутрино може 

.слободно да прође кроз слој олова дебљине 1000 светлосних година, и баш та особина неутрина 
омогуl'lава да до нас стижу право из Сунчеюг језгра, право са места где се ствара енергија 
наше Звезде. Установљено је да неутрини са Сунца треба да имају доюљну енергију да када 
се сударе са хлором 37 резултат судара буде ствараље иэотопа аргона 37. 

Cl37 + 11 -. Ar37 + е 
Вероватноl'lа за таЈС:ВУ реакцију је веома мала, али је израчунато да Сунце испушта толико 
много неутрина да је њихова детекција могуllа. 

На дубини од једног km испод површине Земље, у руднику Хоумстејк у Јужној Лако
ти, Дејвис из Брукхевенске лабораторије, поставио је цистерну са 400 000 литара течног 
перхлоретилена (C2Cl4), да би одгонетнуо тајну Сунца. Аргон ЈС:оји би се створио у судару 
језгра атома хлора и неутрина могуhе је било открити по љеговој радиоактивности. Мада је 
еЈС:сперимент трајао неЈС:олико година, резултата није било. Дејвис је схватио да негде постоји 
озбиљна грешка. Било је много маље неутрина него што је очекивано. 

Овај проблем се годинама означава ЈС:ао загонет~~;а Сунчевих неутрина. 198S. године су 
Михејев и Смирнов пошли од тога да објашљеље треба тражити у својствима неутрина, а 
не Сунца. Они су изнели претпоставЈС:у да три врсте неутрина: елепронски, мионсЈС:и и тау 
лептонски имају неједнаЈС:е масе различите од нуле и да се у ехсперименту на основу .аргона не 
могу детеЈС:ТОвати мионски неутрини, па се у ствари детекrује само један део флуЈС:са Сунчеви:х 
неутрина. Али ни ова хипотеза. ни новији еЈС:слерименти нису могли дати у потпуности 
задоюљавајући одговор, па загонет~~;а Сунчевих неутрина и даље побуђује велиЈС:у пажњу. 

Шта lle се десити са Сунцем IС:роз пет милијарди година ~~;ада се юдониЈС: у толmој мери 
истроши, да услови за лротон-лротонсЈС:у реакцију буду неповољни и она престане? 
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Да би смо то схватили подсетимо се да је Сунце по саставу слично огромној водоничној 
бомби ЈС:Оја у термонуиеарним реаiС:цијама сваЈС:ог се~~;унда даје енергију ЈС:оја одговара ене
ргији 90 милијарди .једномегатонс~~;их водоничних бомби. Притисак те џиновсЈС:е експлозије 
уравнотежава на Сунцу притисаЈС: услед друге страховите силе , силе гравитације тела које је 
333 хиљаде пута масивније од Земље и дуж чијег полулречниЈС:а би се могло лоређати 109 
Земљиних ЈС:угли. 

Када престане протон-лротонска реакција, огромну силу гравитације која је у стању да 
обузда експлозију од 90 милијарди мегатона; нelle имати шта да уравнотежи. Под љеним 
утиuајем, језгро Сунца ће лочети да се сажима •. а температура и густина lle расти, све до~~; 
не буду довољно високе да залочне нова нуклеарна реакција у којој ће учествовати хелијум, 
ЈСоји је остао после исцрпљивања водоничног термонуклеарног горива. У новој термонуЈ:
леарној реакцији језгра хелијума ће се сједињавати у групе од ло три језгра, стварајуllи атоме 
угљенИЈСа, при чему се производи енергија која ће поново уравнотежити гравитациону неман. 

За то време спољашњи слојеви Сунца рашириhе се до орбите Венере и наша звезда ће постати 
црвени џин. На Земљи ће тада бити веома топло. Ипак, гледајући шта је човек све постигао 
за последље две хиљаде година, пет милијарди година је довољно да човечанства нађе одговор 
и за такав изазов. 

СУНЧЕВЕ ПЕГЕ 

Да ли сте неЈС:ад посматрали Сунце? Али не као заслепљујућу усијану ~~;углу без ика~~;ви:х 
појединости и детаља. Када је небо делимично покривено облацима. или је Сунце близу 
хоризонта можемо видети љегов оЈСругли диск али без ичега на љему. РетЈС:о ЈСад можемо 
запазити пеге и то само оида када су довољно велИЈСе. У древним кинеским летописима има 
много записа о томе да је део Сунчевог дис~~;а лреiС:ривен пегама. 

Ако желите то да проверите, никада у Сунце не гледајте диреЈС:Тно. За време делимичног 
или потпуног ломрачења, аматери на пример посматрају Сунце кроз заштитне наочаре за 
вариоце, парче добро нагарављеног стаЈС:Ла или осветљени филм. Астрономи то често чине 
на следећи начин: фо~~;усирају ли~~; Сунца на бели еЈСран ЈС:оји се налази иза окулара. Увећани 
реални ЛИЈС Сунца хоји се таЈС:о добије може се диреiС:тно проучавати. 

Прво што чове~~; уочи на површини Сунца су пеге. Први записи о њима нађени су још 
у старим кинесЈСИМ руiС:описима. Да би пега била видљива голим оЈС:ом пречни~~; јој мора 
бити бар 40 000 km. Morylle је да се оне појаве у близини максимума Сунчеве активности. 
У средљем веЈС:у се сматрало да пега представља, у ствари. лролазаЈС: планете, MepiC:ypa или 
Венере, преiС:о Сунчевог диска. 

Галилеј је први, 1610. године, телесхолом вршио права научна посматраља Сунца и убрзо 
је схватио да су леге појава везана за површину наше звезде. Запазио је да се оне стварају и 
нестају на самом Сунцу. Осим тога. приметио је да се постепено премештају ло Сунчеюм 
ЈIИСЈС:У, што је правилно лротумачио као последицу Сунчеве ротације. · 

Телескопом можемо да видимо и детаље структуре Сунчеве пеге. Тамно централно језгро 
зове се сеша и окружено је маље тамном облашћу влахнасте структуре - лолусенком. Сунчеве 
пеге нису никада потпуно округле. Обично сенка има зупчасте ивице, а хонтура полусете 
грубо понавља облиЈС сен~~;е. Влакна полусен~~;е се понекад налазе и изван ЈСонтуре пеге, и 

лодсеllају на мале праменове сена разбацане око стога. 
На Сунцу има лега различитих величина. Најмаље, које су истовремено и најмногобро

јније, обично се називају поре. Оне имају лречник од неколИЈСо стотина хилометара . С друге 
стране , често се могу видети и леге ЈСоје заједно с лолусенком имају 'размере од не~~;олико 
десетина хиљада километара. 

Највећа до сада регистрована група пега могла се видети на Суицу априла 1947. године 
и заузела је више од једног процента видљивог Сунчеюг диска. Укупна ловршина је била 1 S 
милијарди ЈС:вадратних километара, и ту би стало 100 Земљиних хугли. 

Сунчеве пеге зраче маље светлости и толлоте него ловршина Сунца која их окружује. 
Због тога нам њихо.Ви централни делови изгледају тамни. Али то не значи да је пега црна. 
Различита посматраља указују да је температура леге оЈСо 4300 Келвина, што је за око 2000 
К маље од оЈС:олине, тј. од температуре фотосфере. Ако би додир .-чаробног mтапића могао 
да "угаси" цело Сунце Q(:им једне велИЈСе групе пега, Земља не би утонула у мраЈС. Пеге би 
свет леле Ј ОО пута јаче од пуног Месеца и на њих не бисмо смели да гледамо незаmтиllеним 
оком. 

Убрзо после от~~;риllа пега лримеllено је да се њихов број мења, али је периодичност ових 
промена разјашљена тек 1843. године, када је Швабе објавио резултате својих 17-годишњи:х 
истраживаља. ЦиЈС:лус Сунчевих пега , у ствари, није баш строго периодичан. Средњи интервал 
између максимума (или минимума) је 11,2 године, али се трајаље појединих циЈС:луса мења 
од 7,5 до 16 . година. Време од минимума до максимума је обично краhе (5,2 године), него 
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од махсимума до минимума (6,0 година). У почетху 11-годишњег циЈСЛуса пеге се углавном 
налазе на. ширинама од 20 до 30 степени. Кахо се ЦИЈСЛус развија зоне настанха пега се полахо 
премеmтаЈу према ехватору. Ову захонитост отхрио је Каринrrон још у прошлом веху. 

Истраживаља ~ИЈСЛуса Сунчеве ахтивности обављао је и Волф из Цириха хористеhи стара 
посматраља. ~н Је успео да рехонструише старе цИЈСЛусе и промену броја пега све до 1750. 
године. Волф је ~о меру Сунчеве аЈСТивности увео број R хоји данас носи његово име. Величина 
R зависи од броја грrпа пега или аЈСТивних области- g, ухупног броја појединачних пега
f и множитеља . k ЈСО ЈИ зависи од метода посматраља и характеристиха инструмената и хоји 
се данас одређуЈе у Дебре цину, да би критеријуми били у једна ч ени. 

R = k(f + lOg) 

Особина пега је и да се после нестанка често поново јављају на истом месту. То наводи 
на пом~сао да су аЈСТивне области, то ~ ~ласти у којима се јављају групе пега, постојаније 
него појединачне пеге. Године 1908. ХеЈЛ је установио да у области пега постоји интензивно 
магн~но поље. На снимцима група пега у водоНИЈСовој линији запажа се понекад хако су се 
линије сила магнетног поља гото~ материјалиэовале у Сунчевој плаэми. 

Обично се У. почетку, на растојаљу од 3 до 4 степена развијају два јата маљих пега. Вре
меном се развИЈа велика и компа!'Тна пега водиља. Она почиње да доминира јатом хоје се 
У односу на смер Сунчеве ротацИје налази спреда. У јату које следи издваја се нешто маља 
и мање компаЈСТ~ ле~ пратиља. Поларитет њеног магнетног поља супротан је поларитету 
пеге водиље. На једНоЈ хемисфери Сунца све пеге водиље имају исти поларитет, супротан по
ларитету пега водиља на другоЈ хемисфери. Такође, установљено је да се у следеhем цИЈСЛусу 
поларитет водиља увек промени, што је, такође, открио Хејл. 

Али. пеге нису једино што се уочава на сrнчевој површини. Приликом истраживаља фо
тографи~ Сунца направљених кроо филтер КОЈИ пропуmта само светлост у јаким водониковим 
и калциЈУМОВЮ:f сnеЈСТралним линијама, откривене су нове појаве чије се постојање пре тих 
посматраља НИЈе могло ни наслутити. Зашто су овахве фотографије, хоје се називају спеЈСТро
хелиограми, тако интересантне и зашто се у зависности од тога кахву смо сnеЈСТралну линију 
изабрали раэлтују? Наиме, оне нам показују само слојеве Сунчеве атмосфере у хојима су 
услови тахви да атоми эраче на таласној дужини која одговара посматраној линији. 

ПАНОРАМА ПОЈАВА НА СУНЦУ 

На пример, водоник је тешко побудити, за раэлику од калцијума чији атоми почиљу 
интензивно да эраче на много нижим температурама. Постојање облака водоНИЈСОВИХ пара 
који су светлији ухаэује да је таква област веома топла. 

да би се атоми побудили да интенэивно эраче у Х подручју, потребне су још више темпе
ратуре, онахве какве владају у Сунчевој корони. Како су у питаљу потпуно раэличити слојеви 
Сунчеве атмосфере и појаве које видимо су потпуно раэличите. 

СпеЈСТрохелиограми Сунца у спектралној линији јонизованог калцијума имају карактери
. стичан облих. На љима видимо велихе светле области неправилног облmа, у којима се налазе 
халцијумове паре, хоје светле у блиэини пега, или аnивних области. Такве појаве називају 
се флохуле или флокуларна поља. А!Со флокуларна поља погледамо у водониковој светлости 
она he бити маља, а често се примеhује и љихова неправилна влакнаста струхтура. 

На фотографијама у калцијумовој спектралној линији Сунчеве пеге су често nотпуно 
nре~ривене сјајним областима. И на слтама у белој светлости, а то эначи у нешто дубљим 
слојевима, на nриближно истим местима где и флокуле, виде се сјајне површине и траке око 
&ЈСТИВНИХ области с nегама. Тахве формације најбоље се виде nри крају Сунчевог диска; то 
су факуле. 

Факуле су неха врста Сунчевих »планина". То су области светлеhе фотосфере или nовршине 
Сунца које се налазе изнад средњег нивоа. Факуле спадају у ,.дугоживеhе" творевине на Сунцу, 
мада ~с временом љихова структура меља. Факуле често настају пре nојаве nега на nовршини 
и остаЈУ дуго времена nосле љиховог нестата. 

Фотографије Сунца у белој светлости ПОЈI:а3У ју да чак ни области ли.mене nега, факула и 
флокула нису мирне. На љима запажамо мале области чији се иэглед у току 5 до IS минута 
меља. То су Сунчеве грануле. Њихов средљи пречник је ISOO хилометара. 
. . Пређимо сада на више слојеве 9нчеве атмосфере. Иэнад фотосфере лежи хромосфера. Секи 
је ЈОШ одавно писао да се она саСТОЈИ од татих влакана која се међусобно преплиhу хао влати 
траве. Свакако, реч »танак" треба схватити имајуflи у вИду дименэије Сунца. Поједина влакна 
су ,,дебела" од SOO до ISOO километара и протежу се у просеку од 6000 до 10 000 километара у 
вис. Тахве творевине се зову спикуле. 

Типична сптула је у облику пламеног јеэта који б)ХЮ расте у висину, при чему се у 
току иэдизаља светљење гаса смаљује. СПИ)(уле живе веома кратко. Од 20 секунди до пола 
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часа, а средње време живота им је 4 - S минута. Робертс и Раш су израчунали да се у сваком 
тренутку иэнад Сунчеве површине налази око милион спикула. Спикуле настају, углавном, у 
групама, истежу се мање више радијално и подсеhају на накострешене бодље на леђима јежа. 
Хромосфера, са спикулама, које се непрекидно стварају и нестају, у стаљу је непрекидног 
кретаља. Иэмеђу хромосферских СПИ)(ула и фотосферских грану ла постоји тесна веза. Обе појаве 
имају, грубо гледано, сличне дименэије , а и ја~ју се у упоредивом броју. да закључимо - · 
видимо да хромосфера није ни хомогена, ни непокретна . То је систем спикула, хоје пулсирају · 
и преплиhу се међусобно. 

Понекад се на Сунцу може запазити иэуэетно ослико повеl\ање сјаја светлећег гаса што се 
најбоље види у водониковим спеЈСТралним линијама, мада се може посматрати и у другим 
линијама, а понекад чах и у белој светлости. Тај вид Сунчеве а:·ктивности назива се хромос
ферска ерупција. Карингтон је једну такву ерупцију посматрао још 1859. године. Веровао је 
да nрисуствује паду великог болида на Сунчеву nовршину. Хејл, који је ту nојаву nосматрао 
1892. године, исправно је објаснио као феномен везан за Сунце. 

Хромосферска еруnција се обично манифестује као нагло, храткотрајно. nојачање сјаја малог 
дела постојеhег флокуларног поља. Најчешће настаје у сјајним водоНИЈСовим флокулама, које 
окружују nеге. Бљесак достиже максимум за неколико минута, траје обично до једног .сата, а 
затим се гаси. Сматра се да у области ерупције, услед утицаја магнетних сила настаје велико 
убрзање гасова чија температура нагло расте , те они иэвесно време эраче веома много енергије 
у великом оnсегу таласних дужина. 

Зрачење хромосферсхих еруnција у радио опсегу било је прво радио эрачење из космоса 
које је nримеhено на Сунцу још nочетком четрдесетих година овог века. На тај начин оне су 
одиграле эначајну улогу у настату нове науке- радио-астрономије. На радио таласима пред 
задивљеним астрономима ·се укаэало једно потпуно ново дотад непоэнато небо, најављујући 
величанствену епоху открића која је долаэила. 

Немирно стање Сунчеве атмосфере најја
сније се исnољава у облику огромних гасо
витих облака који се понекад простиру изнад 

Сунчевог лимба. Ови облаци се називају nро
туберанце и личе на велте пламене јеэте. У 
току nомрачеља Сунца, када Месец сакрива 
од нас сјајни Сунчев диск, nротуберанце се 
запажају у виду црвених облака неправилног 
облика, који се nонекад виде високо изнад 
Сунчеве површине. Неке од протуберанци 
имају еруптивни карактер и личе на пла

мени гејэир. Неке, пак, личе на жбунове, или 
пламене јеэике на површини Сунца. Друге су 
скоро одвојене од површине и висе у атмос
фери као облаци у којиМа се могу запаэити 
кретаља. Нехе се иэненада формирају ·на ве
лихој висини и затим као да се иэливају на 
Сунце у потоцима светлости. А нехе имају 
облик петље. 

Иэнеhемо као пример развој једне вели-

Сл. 1. Јlротуберан.це. чанствене протуберанце која је настала 4. ју-
на 1946. год. када се на Сунцу одиграла 
једна од највеhих забележених ерупција. За 

свега 33 минута nротуберанца се подигла на 400 000 km висине, односно прешла је раСТојање 
веhе него што је растојање Земља - Месец. Она је имала влакнасту и трахасту струхтуру и 
подсећала је на џиновску савијену опрr.гу . Протуберанца је настављала да се подиже бЈХiином 
од око 160 km/s , тј. охо 600 000 kmfh. На крају, лук nротуберанце се толико растегао да 
је энатно nремашио Сунчев nречник. Протуберанце које нам на рубу Сунца иэгледају хао 
огромни облаци светлеl\ег гаса, на диску Сунца виде се у водониковој или халцијумовој 
светлости хао светле односно тамне творевине влакнастог облика које се зову филаменти или 
влахна , што још више попвлачи љихову разноврсност. Овахва тамна влахна која видимо на 
спеЈСТрохелиограмима представљају пројехцију протуберанци на сјајни Сунчев дисх. Ако не 
уэмемо у обэир дименэије, оне подсећају на облаке на Земљи. 

Менэел и Еванс су на основу пажљиве аналиэе доступног материјала nредложили следећу 
класификацију протуберанци на Сунцу. Подељене су на две класе. Код класе А стварају се 
углавном, одоэго иэ короне , а код класе В одоэдо. Свака ЈСЛаса се дели на две групе: на 
протуберанце повезане с пегама, оне се оэначавају са S и неповезане, што се оэначава са N. 
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Чак и протуберанце које су досегле највеhе висине налазе се у простору који не можемо 
назвати празним. Сунце је окружено разређеном атмосфером, која се назива корона. Атоми 
короне испуштају слабо светљеље које се не вИди због јаког расејаља светлости фотосфере Сунца у 
Земљиној атмосфери. Корона се ВИдИ само за време Потпуног помрачеља Сунца. Тада можемо 
посматра-rи љен сложен систем зракова и лукова са приметном влакнастом структуром. У 

време потпуног помрачеља ~~~ца она се ВИди као сјајни ореол. Њена боја је слична боји 
Суичеве светлости, а изглед ЈОЈ Је променљив . У периоду минимума Сунчеве активности љен 
облик је јако истегнут дуж екватора, док код полова настају кратки снопови, који по структури 
подсећају на четку. У периоду максимума, корона има миого правилнију форму тако да 
подсећа на цвет георгине. Корона се вИди пошто она расејава бе;Iу Сунчеву светлост, попут 
честица прашиме обасјаних Сунчевим зраком, а има и сопствени извор зрачеља. 

Када је установљено да она има температуру од више милиона степени, људи нису могли 
да схвате како тело чија је температура 6000 Целзијусових степени загрева околни гас до више 
м~иона степени? Некима се чинила да ово противуречи другом принципу термодинамике, 
КОЈИ каже да топлота не може непрекИдно да прелази од хладнијег тела на топлије. Касније су 
Алфвен и Бирман показали да се корона загрева тако што кинетичка енергија конвективних 
кретаља која се зач~у под видљивом површином Сунца, прелази у топлоту. Температура 
короне нема ничег заЈедничког са преносом топлоте са видљиве по:ilршине·, па нема никаквих 

термодинамичких ограничеља у вези са температуром короне. Ова појава је аналогна појави, 
када човек чија је температура 36 степени, трељем, на пример, два штапа упали ватру. 

Корона се непрекИдно шири у спољашље космичко пространство. Она на тај начин ствара 
Сунчев ветар, који се састоји од наелектрисаних честица. Његово постојаље експериментално 
је потврдио "Маринер 2", 1962. године. Када стигну до Земље наелектрисане честице имају 
просечну брзину од 400 km/h. У атмосфери наше планете, ови мали путници, дошли са 
најближе и најдраже звезде - Сунца , изазивају читав низ занимљивих појава међу којима је 
најлепша - поларна светлост, која у појединим пределима улепшава небо наше планете. 

УТИЦАЈ СУНЦА НА ЗЕМЉУ 

Сунце је извор живота на Земљи. Сваки квадратни метар површине на граници атмосфере 
наше планете добија у средљем око 1.4 киловата. 

Очигледне манифестације љеговог утицаја су смене дана и ноћи, годишља доба, а оно, као 
и Месец изазива плиму и осеку. Угаљ, енергија река и мора, ветрови, све је то део претворене 
Сунчеве енергије, хоју човечанство хористи. 

Земљина јоносфера и оооносфера формиране су деловаљем хомпонената Сунчевог зрачеља 
и веома су осетљиве на љегове промене. 

:fuграљубичасто зрачеље Сунца апсорбују молехули кисеоника распадајући се на атомсхи 
хисеоник из којег се затим формира ооон, троатомсхи молекул кисеониха. То је нестабилан 
молекул хоји се распада суда рима и фотодисоuијацијом, а и под деловаљем тешхих молекула 
хоје ствара човек у индустрији. Нарочито су штетни фреон и различити спрејови. У процепу 
механизама који га стварају и разарају , озон је у равнотежи у слоју хоји се налази на висини 
од 30 до 40 km. Његова rустина зависи од промена у интензитету ултраљубичастог зрачеља, 
па су сезонсхе промене нарочито изражене на већим географским ширинама. У овом слоју се 
апсорбује mтетно UV зрачеље са таласним дужинама између 200 и 300 нанометара, чиме се 
mтити живот на Земљи. 

Јоносфера се састоји од четири слоја. Слој D на висини од SO- 60 km, слој Е између 100 и 
1SO km, Слој F1 на 1SO до 200 km висине и слој F2 на 400 km висине. Управо захваљујући овим 
слојевима, од хојих се одбијају радио-таласи, моrуће је успоставити радио-везу са удаљеним 
тачхама на Земљи, упрхос закривљености Земљине површине. У њима се осим тога апсорбује 
и зрачеље Сунца са таласним дужинама мањим од 200 нанометара. 

Када наелехтрисане честице и зрачеље настало у хромосферсхим ерупцијама на Сунцу 
стигне у ове слојеве, rустина наелехтрисаних честица у њима се меља и то изазива читав низ 
појава хоје се манифестују хао изненадно појачаваље и слабљеље емисија на појединим радио
фрехвенцијама. Ове појаве називају се изненадни јоносферски поремећаји. Хромосферсхе 
ерупције на Сунцу изазивају и магнетсхе буре и друге поремећаје у Земљином магнетизму, 
хао и појаву поларне светлости. 

Поларна светлост може се понехад посматрати и на нашим географсхим ширинама, али 
само у доба изузетно јахе Сунчеве ахтивности. 

Сенека описује да се ноћу хрваво црвена светлост појавила на западу. Римске кохорте 
пошле су у Остију да би помогле у гашењу пожара, а оНда су Римљани установили да је у 
питању поларна светлост. 

~-· . f 
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Сенеха је описао облике поларнс светлости као научних, без знахова сујеверја. У средљем 
веку тахве појаве, описиване хао огњени зраци и пламене бухтиње, изазивале су сујеверни 
ужас и биле сматране хао знамеља смрти и страшног суда . 

Истраживањем управо појава поларне светлости у Европи, за последљих две хиљаде година, 

1ФРЈЩ lCi не qalfP . потврдио пQСТОјањс _.i~данае<:Т?годишњс:.г . цихлу~ CyJfieвc: ~~охтивности,.. него 
,и fiRjф. IOJq, циклуса, хао · што .ЈС то SS-го~ишњи циклус пО;Јављивања изузеТно :великих 
·максимума, ainocтoje И још дужи циклуси. Тахо су године са изузетно великом ахтивношћу 
биле 1780, 187u. и 1947. 

Шта је узрок поларне светоости? То је светщ:ње услед сударних процеса у разређеном 
ваздуху горњих слојева атмосфере на висинам:~. од 80 до 1000 km. Светљеље настаје под 
утицајем брзих електрона и протона хоји стижу са Сунца. Узајамно дејство Сунчевог ветра 
и магнетног поља Земље доводи до повећаља хонuентрације наелехтрисаних честица и то 
нарочито у зонома охо магнетних полова, где су и појаве поларне светлости најчешће. Судар 
брзих елехтрона и протона са атомима хисеониха, и азота доводи их у побуђено стаље, па они 
зраче вишак енергије и то атоми кисеониха у зеленој и црвеној области спехтра, а молекули 
азота у љубичастој, 

АСТРОНОМСКИ УРЕЋNИ ЗА ИСТРАЖИВАЊА СУНЦА 

Велики замах проучавању Сунца и његове активности дала је сателитска астрономија ~:о ја 
је омоrуhила проучаваље оних делова Сунчевог спектра хоји су били недоступни за посматрача 
са Земље. Кахо изгледају савремени астрономска уређаји за истраживање Сунца? 

На слици 2. је при~:азанэ, Сунчева хула 
у Медону код Париза. На њеном врху је 
телес~:оп пречниха 60 crn. Он се налази на 
висини од ЗS m да би се избегло трепереље 
ваздуха у близини загрејаног тла. Сунчево 
зрачеље се са врха шаље у основу хуле у ве

лики спе~:трограф 14 m дужине, који омоrу
ћава спеnралну анализу зрачеља наше звезде. 

Још је оснивач опсерваторије у Медону и 
отхрИВ\iЧ хелијума на Сунцу, Жансен, пре
дложио да се направи уређај помоhу кога би 
се могле добити фотографије Сунца у свет
лости одређене таласне дужине. 

Неха се лик Сунца пола~:о ~:реће испред 
пухотине спехтрографа. Тада ће се детаљи 
Сунчевог дисха представити као расподела 
интензитета дуж спеnралне линије. АЈ:о се 
сада линија фохусира на фото плочу, која се 
полако помера истовремено са Сунцем, на 
сним~:у ћемо добити лик целог Сунца у зра
чењу изабране спеnралне линије. Као да смо 
лик Сунца разрезали на хиљаде ус~:их трака 

и затим их спојили у слику, као што се то 
дешава, на пример, на телевизору. На ос
нову тахвог принципа, Деландр и Хејл су 
практично истовремено хонструисали уређај 
који се назива спеnрохелиограф. Тек резул
тати добијени помоћу ова~:вог уређаја су нам 
омоrућили да ВИдИМО Сунце са свим детаљи
ма љегове површине. 

Један други драгоцени инструмент за ис
траживање Сунце назива се жоронограф. До~: 
се истраживање короне обављало само у тре-

Сл. 2. Сунчева кула у Медону. . нуцима потпуног помрачеља Сунца, тј. нај-
више до неколико минута годишље, знаља о 

~:орони су се са~:упљала Веома споро. От~:риhе 
коронографа омоrуhило је да се ~:орона посматра и кад нема помрачеља .. 

Принцип овог уређаја је релативно једноставан. Прво сочиво ствара лик Сунца и r;ороне. 
Дие~: који се налази у жижи покрива Сунце, односно ствара веmтачко помрачење. Друго сочиво 
фо~:усира дие~: и лик ~:ороне на фото-плочу. На тај начин омоrућено је да се ~:орона испитује 
сва~:одневно. 
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Сл. 3. М. Дu.митријевић поред целостата Сунчевог телескопа на Париској опсерваторији у 
Медону. 

Целостат је nомоћни инструмент на телесхопима помоћу :кога астрономи посматрају и 
фотографиmу Сунце :које се хреће по небу. Састоји се од два равна огледала. Једно огледало 
се охреће помоћу сатног механизма и то тахо да прати Сунце, упра.вљајући зрахе хоји долазе 
од њега увех у истом nравцу и то према другом огледалу :r.:oje је неnохретно. Непохретно 
огледало омогућава да се зрах, хоји иде од Сунца, управи у објехтив телесхопа. 

ИСТРАЖИВАЊА СУНЦА У СРБИЈИ 

Научна истраживаља Сунца почела су у Србији још у деветнаестом веху. Државни nитомац 
министарства војног Краљевине Србије, хасније други дирехтор Астрономсхе опсерваторије у 
Београду и рехтор универантета, Ђорђе Станојевић, бира астрофизиху и физиху Сунца за ужу 
област проучаваља. 

Он одлази ход оснивача Опсерваторије у Медону, Жансена и улази на велиха врата у науху 
о Сунцу. Први српсхи астрофизичар објављује своје научне резултате у часопису Францусхе 
ахадемије науха. Године 1887. учествује у ехспедицији Парисхе опсерваторије у Јарославсху 
губернију, где посматра потnуно помрачење Сунца, а 1889. године учествује у ехсnедицији 
Парисхе опсерваторије у Сахару где три месеца проучава Сунце. 

И данас се на Астрономсхој опсерваrорији у Београду врше научна истраживаља нашег 
Сунца. Врше се истраживаља обли:r.:а спехтралних линија Сунца, nромене Сунчевог пречниха 
и Сунчеве ротације. Посматрају се дуго периодичне промене еnивалентне ширине Сунчевих 
линија изазване цихпусом Сунчеве ахтивности. Истражују се еруnције на Сунцу и непрестано 
посматра и проучава наша звезда - извор живота на Земљи. . 

На слици 4. прихазан је велихи меридијансхи :круг Београдсхе опсерваторије. На њему се 
редовно врше посматраља тренут:r.:а nроласха Сунца :кроз меридијан у циљу праhеља и бољег 
одређиваља положаја пролеhне, или гама тач:r.:е. 

На слици S. прихазан је Сунчев сnехтрограф Београдсхе опсерваторије. На њему се редовно 
врше спехтрална посматраља. Посматрају се и nроучавају профили спехтралних линија Сунца 
и истражује утицај различитих параметара на обли:r.: спе:r.:тралних линија. · 

"'· 1 
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Сп. 4. Велики .меридијан.ски круг Београдске опсерваторије. 

Сл. S. Сунчев спектоераф Београдске опсерваторије. 
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ГРАНИЦЕ СУНЧЕВОГ УТИЦАЈА 

Када се удаљавамо од Земље према спољашљим манетама интеюитет Сунчевог зрачеља 
слаби. Али дохле се простире утицај Сунца? Границе Сунчевог система нису одређене орбнтом 
последље познате манете Плутона. Изван љегове орбиrе, према најновијим претпоставхама 
налази се велихи Ортов резервоар хомета. Полаэеflи од чисто физичiих разматраља за границу 
Сунчевог система би се могло узети растојаље на хоме се услед хочеља у међузвезданом гасу 
зауставља даље ширеље Сунчевог ветра. Ова граница се назива хелиопауза и налази се на 
растојаљу од хиљаду до десет хиљада астрономсхих јединица. У ствари, ова граница је 
асиметрична, пошто се у односу на најближе звезде и међузвездани гас, наше Сунце хреће 
брзином од 20 km/s према једној тачхи у сазвежђу Херхула. Услед тога, граница је ближа 
Сунцу у правцу љеговог хретаља, а даља у супротном правцу. 

Другу важну границу представља место на хоме се привлачна сила Сунца изједначава са 
лривлачном силом најближих звезда. Ова граница се налази на растојаљу 150 000 пута већем 
од растојаља Земља-Сунце. · 

Овој граници већ хрле "Пионири" и "Војаџери", хоји су у својим величанственим мисијама 
отхрили многе тајне Сунчеве породице. Једнога дана на путу ка звездама, према њој ће хренути 
и човех, јер људсха радозналост, жеља да се досегне непознато, нема граница. 
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ПЕСНИЧКЕ ВИЗИЈЕ СУНЦА 
(мала анrологија) 

изабрао: Милан С. Димитријевић 

ПОХВАЛА СУНЦУ 

И зрно најмање 

Послушно понавља 

Твоју пролеhну мисао 

О сунце наrrи нас писмености 

Реченици пуној биља и цвеhа 

У nланини леховитој 

Harrи нас води јасној 

(Нађох ти надимах 

Велику звезду морсху) 

Не дели свет овај 

На Југ и на Север 

И време овде доле исто тахо 

У средини не остављај пустиљу 

Која се свахога дана поново рађа 

И лева селећи се према западу 

/Бела звездо/ 

О сунце 

Птицо хоја грејеш 

Ти 

Прхосна ру:.:о 

Јасно време 

Даровита ватро 

На залеђеном небу 

Даривај грану лролећем 

Бранко Миљковић 
Орфичхо завештање 

Ниw, 1972 

СУНЦЕ НАП ЗАВИЧАЈЕМ 

Да те заувех опевам, о 
сунце над завичајем, 

хахо се спушташ 

низ па.Пине 
брегова, где си једном 

већ дало свој бо:.:ансхи 
облих мојој драгој 
ДОЛИЮf, 

хроз хоју су 
лролетали анђели и 

хоњаници, славећи 

јунаштво, и земљу хоја 
нас храни 

и бесхоначно успављује! 

Илић Крсmиооје 
Приговор Орфеју 

Нолит, Београд 1987 

СУНЦЕ И ЈЕЗЕРО 

Сунце се не да потопити хао месец 
Или звезде хоје одмах падну на дно. 

Сунце разастире језером велиху мрежу 

И лови безОрој златних рибица 
Које титрају титрају 

Као бисерни мравињах. 

Не разазнаје се: 

Иrра или збиља? 

Гриtор Витю 
Наоружане руже 

Култура, Загреб 1955 

!!;:с 
r 
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СУНЦЕ ИЗНАд ОГОЛЕЛЕ ШУМЕ 

Кахва милост 

овог јануарсхог дана! 

Кахав дар неба! 

Кроз маглу, 

хроз дим и пуцње, 

хроз мраз хоји. лепи 

прсте за метал 

изронило је сунце, 

велихо сунце 

изнад оголеле шуме. 

И само један зрах 

хроз ову изненадну тиwину, 

само један хора~: године -
пролистаће и шума 

да сакрије ову смрт, 

да са лица земље 

уклони њене трагове. 

Никола Дренова-ц 
Јеванђеље по мени 

Матица Српска, Нови Сад 1955 

·-:· 

СУНЦЕ 

Осеhаш ли његове 

свевидеће очи 

на свом знојном потиљху, 

на својим нејаким рамеюша 

и крилима 

Икаре, дрзниче? 

П ре но што восах 

стане да се топи 

испевај оду његовој моћи 

а онда се сурвај 

ха неухватљивој капи 

прамајхе воде. 

Живот дају, 

исто узимају. 

Лечи Јаника 
Жрвањ, Жртва, Жар 

Београд, Звездара 1990 

РАСВЕТЉАВАЉЕ СУНЦА 

}емља је хрива што је Страсна 
Себи дозвољава свитања, дане заласхе и ноћи 
То на сунцу нема 

Тамо је распаљени вечни дан 

са гејзирима светлости 

На сунцу је све изнад њега 

На земљи све гмиже · 
Оно је поцрвенело а Земља позеленела 
од стида. Отуда роса, хиша и сузе, сва мора 

CIIИ слани хо сузе охеани 

Наплаха се земља 

Тех у језгру Земље по нехо сеhање на Сунце 
Као на бивше време хад су се слагали 

Кажу да има сунца ~:о звезда много 

Ал' то није ствар Земље 

Јер је она сама неплодна 

и више ниЈСога родити неће 
Земља је људсха тајна и њено топло је унутра 

Са Сунцем знамо шта је: све је у њему за нас 
· споља 

и видљиво и топло, сухоб Земље у хосмосу 
Раслрскавају се дечији балони хо будуће 

. звезде у лету. 

Првослав Ралић 
Космички хербаријум, 
Просвета, Ниш, 1995. 

СУНЦЕ ЈЕСЕНИ 

Љубим ја сунце јесење, хад с мухом 

Пронире облахе и магле сиве, 

И лије умртвљену, бледу зраху 

На дрво што се с ветровима љуља, 

И степу влажну. Волим тахво сунце, 

Јер личи ми због нечег охо опроштајно 
Те звезде велихе на тугу потајну 
Љубави преварене; сада оно 

И није ништа хладније, ал земљу, 

И све што oceha, и све што види, 
Не може загрејати већ; баш та~:о 
И срце: огањ је ту, ал једанпут 
Људи га нису умели да схвате, 

И он у оЈСу више неће сјати, 
И навех људсхо срце неће таћи. 
Што да се опет срце извргава 

И подсмеху, и речи неверице? 

Михаил Љер.монтов 
Гвоздени Сан 

превод Миодраг Сибиновић 
Култура, Београд 1969 
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СУНЦЕ ЈЕ ЈЕ.ПНО, 
ОБИЛАЗИ НАСЕЉА СВА ... 

Сунце је једно, обилази насеља сва. 
Сунце је моје, ја никоме нећу да дам. 

Ни на час, ни на зрак, Ни на вид. 
- Било ком. Било кад. 

Нек у мрак вечити потоне и многи град! 
Уэећу га у руке! Да се не врти у круг! 

Нек себи испалим и срце и усне и мук! 
Прождре л га вечита ноћ -ја ћу га наћи, 

знам, 

Сунце је моје! Ја ником те нећу да дам! 

Марин.а Цветајева 
Анrологија модерне руске поезије 

уредник Зоран Мишић 

ПА.ПА НОЋ 

Посматрао сам како се догађа 

Када је сунце зашло 
Море је потамнело 

А небо је још дуго чувало снажну светлост 

Затим се ноћ дигла са воде 

Лагано обухватила читав видокруг 
И полако покрила небо 
Настао је час када се све замрачило 

Потом се црнило воде и чађ неба повукли 

И успоставила нека прозрачност слоноваче 
Са отсевима у води и у местимичним 

дубинама неба 
Најзад бљесну Сиријус под Јужним Крстом 

А за њим Млечни пут 

Блез Сандрар 
Острва 

пре~ Никола Трајковић 
Багдала, Крушевац 1961 

РОМАН1ИЧНИ ЗАЛАЗАК СУНЦА 

Што је сунце заносно кад се, младо, јави 
И с неба нам, букнувши, кликне добар дан! 
-Блажен ко му гледати може, пун љубави, 
Залазак, раскошнији него диван сан! 

Сећам се!... Цвет и извор под љеговим оком, 
Ко срца што замиру, трептаху!... - Но мрак 
Већ лада! Потрчимо к хоризонту, скоком, 
Брзо! да бар шчепамо један коси зрак! 

Ал' залуд хватам бога жељног да се смири, 
Јер Ноћ, неодољива, своју власт већ шири 
И кобно распростире мрак, дрхтав и блед; 

И док задах гробова помрчином плази, 
Нога ми крај мочваре ЈЈенадано гази 
На жабе и пужеве, хладне као лед. 

Шарл Бодлер 
Цвеће зла 

превод Никола Бертолино 

Залазак nоАСраченое Сунча. 

ТНЕ SUN OUR STAR 

А short rewiev о{ our knowledge concerning the Sun is presented. Various phenomena 
in the solar a.tmosphere a.re descriЬed a.s well a.s different instruments for their observa.tion. 
At the end, the Ьibliography о{ the articles a.nd notes on the Sun published in "Va.siona" 
is given a.s well a.s а. short collection о{ poetry inspired Ьу the Sun. 

• 
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КОМЕТА ХЈАКУТАКЕ 

Милан. С ДUАСиmријевић, Миодраг Дачић и Зорича Цветковић 
Астрономска Опсерваторија, Београд 

Сунце својим то.плим зрацима претвара неугледне грудве прљавог леда, прашине и камеља, 
долутале из најудаљенијих делова Сунчевог система, у прелепе украсе ноћног неба. Крајем 
марта и у априлу звеэдано небо Србије украсиће комета која има шансе да постане најсјајнија 
у последље две деценије. Открио је крајем јануара јапански астроном аматер Хјакутаке и она 
је добила име С/1996 В2 Хјакутахе. њен сјај се повећава из дана у дан и ако се остваре 
предвиђаља астронома 12. марта то треба да буде објекат сјајан попут најслабијих звезда 
видљивих голим оком, југоисточно од сјајне звезда Слика. Њен сјај ће и даље расти, и када 
27. марта, на своме путу охо · Сунца, приђе најближе Земљи, на растојаље од шеснаест милиона 
километара, }Ща шансе да буде сјајна попут Сатурна. У задњих двадесет година није било 
тахве ко~ете. Последља тахвога сјаја била је комета Вест из 1976. године. Њена специфичност 
је што he на небу би;rи веома високо и кретаће се кроз увек присутна саэвежђа као што је то 
Велики медвед. Од 25. марта· видеће се током целе ноћи. Обратите пажњу на ноћ између 
трећег и четвртог аnрила, хада ће, ахо буде ведро, услови за љено посматраље бити нарочито 
повољни јер he се у то време . одвијати потпуно nомрачеље Месеца. Најближе Сунцу комета 
he nрићи nрвога маја на растојаље од 0.23 астрономске јединице. Када nосле nроласка кроз 
nерихел буде имала највеhи реп, видеће се само са јужне полулоnте. 

Предвиђаље сјаја и изгледа комете је . врло неизвестан посао· зато што ми не знамо љен 
састав. Колиiо he нека комета бити величанствена зависи не само од сјаја љеног централног 
дела - главе, него и од тога колико nрашине жарки Сунчеви зраци ослободе загрљаја ове 
ледене грудве. Људско око је веома осетљиво на светлост одбијену од прашине и да би реп 
био сјајан и величанствен у љему треба да је много оваквих честица. Сетимо се раэочареља 
које је донео слаби сјај Халејеве хомете 1986. године. С обзиром да је реп најВеличанственији 
после ·најближег сусрета комете са ужареним Сунцем до хога he доћи у мају, и да he љено 
удаљаваље моћи да прате само становници јужне полулопте, највероватније је да he то бити 
сјајни звеэдолики магличасти објекат са малим репом или можда без pena, високо на небеском 
своду. 

У табели 1. дати су сви подаци који нам oмoryhyjy да комету · лахо нађемо на небу и 
уживамо у љеној лепоти. Од ноћи између 29. фебруара и 1. марта па до ноћи између 9. и 10. 
априла дата је за сваку нoli привидна величина комете, а затим ректасценэија и деклинација 
сведене на две хиљадиту годину, кахо то за хомете обично дају астрономи. Ови подаци нам 
омогућу ју да помоћу звездане карте или звезданог атласа установимо где се налази комета. 
На звеэданим картама , ректасценэија (cr) је нанета по ободу карте а деклинација (б) према 
цеиtру. Уносећи координате из табеле 11 на звездану карту, видећемо које се сјајне звезде 
налазе тога дана у близини комете. 

Осим небеских координата комете, које нам омогућавају лаху употребу звезданих харата и 
атласа, у табели 1. дато је и време излаза и эалаза. После ноhи између 24. и 25. марта комета 
he се видети целу ноћ. На крају су дате и хоризонтске координате комете, које нам служе 
За одређиваље положаја: комете на небу у односу на хоризонт и стране света. Ове координате 
дате су у табели 1. за тренутак поноћи. Зенитска даљина ~у табели, даје удаљеност комете 
од эенита. Њена вредност се кpelie од 0° у эениту до 90° на хоризонту. Осим эенитске даљине 
понекад је згодније користити висину Над хоризонтом h, при чему је z + h = 90°. А1имут А је 
друга координата у овом координатном систему и он се мери од јужне тачке хоризонта Према 
западу од 0° до 360°. За приближно одређиваље азимута може да нам послужи и компас. За 
период од 26. марта до трећег априла, на слици 1. дат је пут комете кроз саэвежђа. 

Подаци из табеле 1. и са слике 1. омогућиhе вам да лакше пратите комету. Ипак, треба 
имати у виду да су ови подаци добијени само на основу првих посматраља из фебруара и 
да су само приближни. Тачност прорачуна се повећава из дана у дан пошто се укључују све 
нова и нова посматраља, па he у тренутку изласка Васионе постојати и много тачнији нови 
прорачуни. Иnах, да бисте нашли комету и уживали у љеној лепоти, ови подаци биће вам 
довољни. 
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Табела 1. Ефемериде за комету С/1996 В2 Хјакутаке. За период од наћи из.међу 29. фе(Јруара 
и Ј. .марта, до наћи из.међу 9. и 10. aпpUIIa 1996. еодине дата је привидна величина, 
ректасц,ензија (01) и де/СЈiинац,ија (Ђ) сведене на 2000. еодину и вре.ме и.:иаска и заласка комете 
у Београду (за координате Народне оnсерваторије). На крају су дате зенитска даљина (z) и 
ази.мут (А) за тренутак понаћи. 

датум 

март 

29/1. 
1/ 2. 
2/ 3. 
3/ 4. 
4/ 5. 
5/ б. 
б/ 7. 
11 8. 
8/ 9. 
9/10. 

10/11 . 
11/12. 
12/13. 
13/14. 
14/15. 
15/lб . 

lбf]7. 

17/18. 
. 18/19. 

19/20. 
20/21. 
21/22. 
22/23 . 
23/24. 
24/25. 
25/2б . 

2б/27 . 

27/28. 
28/29. 
29/30. 
30/31 . 
аnрил 

31/ 1. 
1/ 2. 
2/ 3. 
3/ 4. 
4/ 5. 

5/ 6. 
6/ 7. 
11 8. 
8/ 9. 
9/10. 

m 

7.0 
6.9 
6.8 
6.6 
6.5 
6.1 
6.2 
б.О 

5.8 
5.6 
5.4 
5.2 
5.0 
4.8 
4.6 
4.3 
4.1 
3.8 
3.5 
3.1 
2.8 
2.4 
2.0 
1.6 
1.2 
1.0 
0.9 
0.9 
1.1 
1.3 
l .б 

1.8 
1.9 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.4 
2.5 
2.5 
2.5 

14 51.43 
14 51.86 
14 52.28 
14 52.67 
14 53.04 
14 53.37 
14 53.б8 
14 53.95 
14 54.18 
14 54.38 
14 54.52 
14 54.61 
14 54.65 
14 54.бl 
14 54.49 
14 54.27 
14 53.94 
14 53.4б 

14 52.79 
14 51 .88 
14 5О.б3 

14 48.91 
14 46.46 
14 42.83 
14 37.05 
14 26.б4 
14 02.94 
12 28.32 
5 44.40 
4 05.86 
з 41 .52 

з 30.75 
3 24.64 
з 20.65 
3 17.79 
3 15.58 
3 13.79 
з 12.26 
3 10.91 
з 09.67 
з 08.50 

(2000.0) 

-22 47.9 
-22 33.0 
-22 16.б 
-21 58.4 
-21 38.3 
-21 15.9 
-20 51 .0 
-20 23.1 
-19 51 .8 
-19 lб .4 

-18 36.4 
-17 50.7 
-16 58.2 
-15 51.5 
-14 4б .6 

-13 23.0 
-11 43.2 
- 9 42.5 
- 7 13.9 
- 4 07.9 
-о 10.2 

5 00.5 
11 55.0 
21 14.6 
33 40.7 
49 13.3 
66 09.б 
80 59.2 
82 17.4 
7З 47.4 
6б 51 .5 

61 З3 .9 

S7 28.7 
S4 15.5 
Sl З9.9 

49 З1.9 
47 44.8 
46 1З.5 

44 S4.4 
43 45.0 
42 43.1 

излаз 

23 28.3 
2З 23.6 
2З 18.7 
23 13.7 
23 08.5 
23 03.1 
22 S7.4 
22 51 .б 

22 45.4 
22 38.9 
22 З2.1 

22 24.8 
22 17.0 
22 08.6 
21 S9.5 
21 49.5 
21 38.4 
21 2б.О 

21 11.7 
20 55.1 
20 35.2 
20 IО.б 

19 З8.7 
18 54.8 
18 47.5 

эалаэ 

8 17.5 
8 15.3 
8 13.2 
8 11.2 
8 09.3 
8 07.6 
8 06.0 
8 04.7 
8 03.S 
8 02.7 
8 02.1 
8 01 .8 
8 02.1 
8 02.8 
8 04.1 
8 06.3 
8 09.4 
8 13.8 
8 19.9 
8 28.4 
8 40.3 
8 51.5 
9 23.6 

11 07 .б 

12 49.2 

z 

85 58.2 
85 17.0 
84 З4.8 

83 51.0 
83 05.6 
82 18.2 
81 28.7 
80 3б.5 

79 41 .3 
78 42.6 
77 З9.7 

76 31 .б 

15 11.5 
73 55.9 
72 25.1 
70 42.7 
68 45 .б 

б6 29.б 

63 48.3 
60 ЗЗ .4 

56 32.5 
51 28.2 
44 56.8 
З6 35.6 
27 05.0 
19 20.9 
23 20.9 
зs 27.4 
46 59.6 
5б 13.8 
6З 28.3 

68 59.5 
73 18.3 
76 45.5 
79 35.4 
81 S8.0 
8З S9.6 
85 45.5 
87 .18.9 
88 42.S 
89 S8.2 

А 

308 08.8 
308 З8 .8 

309 08.3 
309 37.5 
310 06.3 
310 З4 .6 

311 02.2 
311 29.0 
311 ss.o 
312 19.6 
З12 4З.Ј 

З13 04.7 
313 23.9 
313 40.4 
313 S3.3 
314 01.4 
314 оз .о 

313 55.9 
313 З6.2 
312 57.9 
311 50.8 
309 5S.O 
306 29.9 
299 54.8 
286 09.5 
250 57.9 
203 26.3 
180 15.4 
169 58.4 
165 45.5 
16З 23.9 

162 02.2 
161 17.8 
160 57.2 
160 52.8 
160 59.8 
161 15.4 
161 37.7 
162 05.2 
162 З7.1 
16З 12.8 

11 . 
Ј \ 
' 
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Слика 1. Пут ко.мете С/1996 В2 Хјакутаке кроз сазвежђа. 
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Неiсада ~еомете нису биле само прелеп у~ерас звезданог неба него је љихова појава ~еод 
многих будила сујеверни страх. Сујеверје о утицају не~еuвих астралних бесмислица на нашу 
судбину, хоје и данас доноси новац астролозима, протезало се и на ~еомете које су сматране 
гласницима нecpella и најавом смрти владара. То су паметни увек знали да исЈСористе, ~еао 
Сибињанин Јан~ео под Београдом 1456. године. Францус~еи ахадемИЈС Дари описао је овај 
значајан догађај из историје наше престонице следеhим речима: "Мехмед 11 снuном миши
цом својом подиже млад Месец на зидине Uариграда. Дунав се јежи и мути од звекета оружја. 
Европа дрхти у страху. А да би ужас ~ерунисан био, репатица једна са зажареним лицем, 
на ватреним ~ерилима својим бљешти на западу. А папа Кали~ест 111 с~ерушен на дну свога · 
престола, сузним очима чита молитве и проциље ~еомету, узроЈС толи~еих ужаса. Погледај на 
небо непогрешиви пало, устан~··· Видиш ли где звезда иде својим путем, а оружје Сибињанин 
Јанха задржава победника КОЈИ пада под Београдом. Репатица је везана у Васиони општим 
законом занаве~е·; не обазире се она на ваше ~елетве, нити на Рим вашr' 

(Примљено марта 1996) 

СОМЕТ HYAKUTAKE С/19~6 В2 

The e~hemeris for Belgrade and basic i11formations about the сошеt С/1996 В2 Hyaku-
take a.re g1ven. ' · 

УДК 521.81 

ПОМРАЧЕЊЕ МЕСЕЦА У НОЋИ ИЗМЕЪУ Э. И 4. АПРИЛА 1996. ГОдИнЁ 
МШiан. С. Дv.м.итријевић 

Астрономска Опсерваторија 

У ноћи између З. и 4. априла ове године имаl\.емо прили~еу да видимо потпуно помрачеље 
Месеца. Овахав догађај наступа када се Земља нађе између Сунца и Месеца и заЈСЛони своме 
nратиоцу светлост наше звезде, а то се догађа пар пута годишље. Сам nочетак, опадаље сјаја 
Месеца када он уђе у Земљину полусенку, моћи ће да се запази само на основу мереља. Лик 
пуног Месеца почеl\.е да се ~ерљи у двадесет и један минут иза поноhи по летљем у~еазном 

времену што 1\.е означити почетаЈС парцијалне фазе. У 1ь и 27m, помрачеље he бити потпуно, 
Земљина сенха ће зацонити од Сунца цео Месечев дисх. Потпуно помрачеље ће трајати до ~ 
и sзm са махсимумом у 2ь и 10m . Обратите nажљу да ће у то време бити и нарочито повољни 
услови за посматраље ~еомете Хја~еутаке ЈСоја ће сјајити висо~ео на небу, Месец he из Земљине 
сенЈСе изаћи у Зь и 58m. Ове године одиграl\.е се још једно, 1Cpahe потпуно помрачеље Месеца 
у ноhи између 27. и 28. септембра , а одговарајуће подат~ее можете наћи у Астрономсхим 
ефемеридама за 1996. годину (Схуљан, 1996). 

Стари народи су покушавали да nредвиде овахве nојаве. Тахо је Стонхенџ у Енглесхој, не 
само светилиште него и нека врста опсерваторије ~еаменог доба, која је служила и за предвиђаље · 
помрачења. Фред Хојл је показао кахо Стонхенџ може да послужи као нека врста инструмента 
за праћеље кретаља Сунца, Месеца и тачхе пресеха лутаље Месеца оЈш Земље и лутаље Земље 
охо Сунца која се назива ч во р (Хојл, 1972, Ванчетовиh, 1 995). Објехти . тахве намене нађени 
су и у Сармисеrетузи у Румунији .. и у Палестини. Стари народи су, значи, пратили хретаља 
Сунца, Месеца и тајанствене бестелесне тачке на небу- чвора Месечеве лутаље. Хојл nоставља 
и следеће интересантно питаље. С обзиром да су стари народи небес~еим телима приnисивали 
божансха својства, при чему су највеl\.и значај имали Сунце и Месец, хоји су управљали даном 
и ноhи, плимом и осехом и годишљим добима, да ли је та тајанствена бестелесна тачха хоја 
је била у _стаљу да изазове nомрачеље божанског Сунца и Месеца, дрзну ли се у љену близину, 
дала идеЈу о бестелесном богу Исаковом, да ли су Сунце, Месец и чвор, ~еоји заједно изазивају 
толико важних nојава, у основи идеје светог тројства? 

ВАСИОНА XLIV 1996, 1-2 -----------------------------------21 

Помрачеље Месеца је одговорно и за катастрофалан пораз Атиљана, ЈСо ји су за време Пело
понеских ратова, предвођени Никијом опседали Сиракузу. Године 413. пре нове ере, Ни~еија 
је био та~ео парализован помрачељем Месеца, да су му Сира~еужани уништили флоту и са њом 
сва~еу наду у повлачеље. У тоху повлачеља ~еопном готово сви Атиљани су били убијени или 
одведени у ропство . У овој ЈСатастрофи Атиљани су изгубили 29 000 људи и две стотине бродова. 
Катастрофа је била та~евих размера да је довела до безусловне nредаје Атине 406. године пре 
н.е. · 

Кристифор Колумбо је искористио помрачеље Месеца од 29. фебруара 1504. године да 
би приволео сујеверне Индијанце да га снабдевају храном. Он је индијанском поглавици 
помрачеЊе Месеца најавио три дана унапред, представљајуhи га као јасан знак неба о љутљи 
хришllанског бога. 

У кинеској цивилизацији се сматрало да владар има "мандат од неба" и то само док је 
пун врлина. Ако почне да застраљује, или се у држави догађа нешто што није у реду, небеса 
he своју љутљу показати свима, nосебним знацима. Зато су у кинеском друштву необичне 
астрономске појаве имале озбиљан политич~еи призвук и владари су се старали да се о~еруже 
астрономима, чија .је дужност била да их уnозоре на ова~еве догађаје, да би на пример за време 
помрачења приредили нарочите обреде, ка~ео би се све срећно завршило. Остало је забележено 
да су 2155. године пре н.е., за владе Чунг Канга, астрономи Хи и Хо дозволили да помрачеље 
Сунца изненади и љих и остале Кинезе, јер су се били одали пиl\.у. То је изазвало велИЈСу 
забуну, а Хи и Хо су животима платили своју немарност или незнаље. 

Због помрачења Месеца, генерал Чарлс Гордан је за време Тајпингш~еог устанха против 
Манџурсхе династије који је nочео 1851 . године изгубИо битку ЈСод Сучоуа. Када је за време 
напада почело помрачеље Месеца, љегови сујеверни ~еинески војници, ЈСо ји су сматрали да је то 
знак да је љихов цар пао у немилост неба, претрпели су тежак пораз уз вели~ее жртве. Генерал 
Гордан заиста није имао cpel\.e са помрачељима. Године 1884-85. он је хомандовао одбраном 
суданске престонице Картума ~еоју је нападао харизматски верски вођа Махди. Помрачеље 
Сунца је толико уплашило љегове сујеверне ратни~ее Да је град пао пре него што је помоh 
стигла, а међу закланима је био и генерал Гордан. 

Сујеверје својих непријатеља ис~еористио је и Лоренс од Арабије у Првом светс~еом рату. 
Са свега педесет бедуина, дошао је под зидине добро утврђене Акабе пуне турских војника. 
Он је на преплашене сујеверне браниоце извршио наnад за време помрачења Месеца и задобио 
своју највећу победу. 

ИнтересаНтно је и да је помрачеље Месеца криво и за пад Uариграда. Аnрила 1453. 
године, Мехмед Други је безуспешно опседао Константинопољ а малобројни храбри браниоци 

' успешно су одбијали напад за нападом. Морал браниоца био је ојачан древним nророчанством 
да · догод Месец сија на небу Uариград неhе nасти. Када су 22. маја ужаснути видели хахо 
пуни Месец над Uариградом нестаје, сујеверне браниоце је захватио крајљи ужас. Шест дана 
касније Мехмед Други је nоразио потпуно деморалисане браниоце и освојио Uариград. Три 
године хасније, nод Београдом ra је 1456. зауставио Сибињанин Јанка ,,nредвођен Халејевом 
комета м". 
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(Примљено марта 1996) 

TOTAL LUNAR ECLIPSE OF APRIL ТНЕ 3/4, 1996. 

The relevant da.ta. on the lunar eclipse of April the 3/4, 1996. as seen from Bel~ra.de, 
a.re given. lnteresting cases о{ p_revious eclipses were discussed. Stonehen~e a.nd sпnila.r 
constructions as interpreted Ьу Hoyle were considered as devices for predict10n о{ eclipses. 

\ 
\ 



22 -------------------ВАСИ ОНА XLIV 1996, 1-2 

УДК S21.81-13/-14 

ОдРЕЪИВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ПОМРАЧЕЊА СУНЦА ИЗ 
РАСТОЈАЉА ЦЕНТАРА дИСКОВА СУНЦА И МЕСЕЦА 

Игор To.4Cu11 
учених Математичке гимназије у Београду 

За време помра.чеља Сунца. лахо се мери тетива - ра.стоја.ње између тача~~:а ... рогова" на 
Сунцу, одређених тамним Месецом. Зато су веома популарни методи одређиваља елеме
ната помра.чеља из мереља дужине тетиве. Најпопуларнији је свахако Инесов метод (в. нпр. 
Ивановиh, 1967) ~~:оји се примељује на тетиве измерене непосредно после почетка. или пре за
врmетка помрачеља. Тада су оне линеарна функција. времена. Међутим, поређење резултата 
не~~:олнко метода примењених на исто помра.чење (Томиh, Туфегџиh, 1982) похазује да метода 
... функције тетиве" (Томић, 1976а) даје више података и да садржи хао посебне случајеве методе 
Инеса, Ламсона и Минарта. 

У овом раду описан је по~~:уmај да се елементи помра.чеља Сунца изра.чунају из растојаља 
центара. ЛИ!I:ова Сунца и Месеца. Проблем да се Месец не види превазиђен је та~~:о што се 
координате центра. Месеца и његов радијус одређују методом најмаљих квадрата (даље МНК) 
из ~~:оордината тачака Месечевог руба видљивог на Сунчевом диску. И ~~:оординате средишта 
Сунчевог дис~~:а, ~~:ао и ра.дијус, изра.чунавају се та~~:ође МНК, из хоордината тачаха руба Сун
чевог дис~~:а. . Пресек тих кругова .одређује и дужину тетиве, кориговану за утицај рефра.щије 
преко свих тача~~:а ивице Сунчевог диска. 

Овакав поступак, очигледно, може се применити са.мо а~~:о је примењен фотогра.фс~~:и метод 
посматраља . Сама идеја. није нова. Налазимо је нпр. у раду 'ћурковића (19S6) и индиректно 
Протића (1964). Наведени аутори ~~:ористили су за мерење масичан мнкрометар и ове величине 
одређивали помоl\.у четири тачке са. лимба. Ми смо за мерење применили поступа~~: детаљно 
описан у раду Ча.брића (1984) у Васион.и. Овде са.мо поменимо да се снимци пројепују на 
е~~:ра.н са. милиметарским папиром, уз увећање око двадесет пута. Обрада МНК је помоl\.у 
ра.чунара, из тридесетак тача~~:а, или више. То је за снИМ!I:е добијене на мнкрофилму Zeiss
oвим рефра.ктором 100/2000 (mm) дало греm11:е мање од 0.1%. 

Идеју смо проверили на посматра.чком материјалу помра.чеља Сунца од 11. маја. 197S. (То
миl\., 1976б). Као први резултати обраде мереља добијају се ~~:оординате центара. дискова Сунца 
(Х., У.) и Месеца (Xm, Ym) и љихови радијуси. Ка~~:о је изгледао посао, нека по~~:uе пример 
снимка бр. 13. На увеhа,љу је измерен раэма11: перфора.ције на филму. B=689-103(mm)=S86 
mm, што значи да је увећање било 23.44 пута. На Сунчевом рубу очитано је 8S тача~~:а, а 
на Месечевом 47 тачака. МНК је дао: Х. = 317.258, У. = 255.707, R. = 221.296, Xm = 
639.663, Ym = 186.193, Rm = 215.927 -све величине су у милиметрима. 

КОРЕКЦИЈА ЕФЕМЕРИДСКОГ ОДНОСА q 

У ефемеридама се даје геоцентрични угаони радијус Месеца, а наш поступа~~: снимаља и 
мереља пружа могуliност одређиваља растојаља Месеца са. грешком мањом од 1000 km. Због 
тога изра.чунаl\.емо топоцентрични однос q за средину помра.чеља, и ~~:ористити тако добијену 
вредност у даљем рачунаљу. За неколико снимака око ма~~:сималне фазе просто одредимо: 
q = Rm/ R. и узмемо средљу вредност. За поређење са. ефемерида.ма, изра.чунаhемо и угаони 
радијус Месеца, по формули: 

R" = 206265( Rm) 
m Fи 

(1) 

где је Rm - полупречник Месеца на пројещији, и - увећање, F - жижна даљина телескопа
камере. За снимак бр. 23, близак максимуму, је: и= 19.56, Rm = 177.502 mm. Како је F 
= 2000 mm добија се: 2Н::, = 1871.911

• Сунчев пречних износио је 2~' = 1900.011
• Тако је 

топоцентрични однос био: q = 0.9852. За геоцентричну вредност у ефемеридама налазимо: 
q = 1838.0/1900.0 = 0.9674. Видимо да разлика (око 2%) није занемарљива. У цитираном 
раду ова поправка није изврmена. 

ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПАРАМЕТАРА ПОМРАЧЕЊА 

Растоја.ње центара. дискова Сунца и Месеца, из мереља описаних горе, добијена су за сваки 
снимак из координата центара. {Х., У., Xm, Ym) по формули: 

..ј(Х.- Xm)2 +(У,- Ут? 
Pl = 2R. 

(2) 
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фо Као ~оредбена вредност уnотребљено је растојање добијен~ из тетиве за свакн снимак по 
рмули. , 

Р2 = ~(~ + Jq2 _ х2) (3) 
У којој је х (изра.жено у преч ницима лика Сунца) дужина измерене тетиве. Заједно са. т цима 
снимаља (tp) ово су били улазни подаци за даљу обраду у3 претпостав рену 
по~ера.ља Месечевог диска у односу на диск Сунца за в~ме помрачеља ;::~о~е~~~ 
ТО.Ја!Ье Центара {р) У ТренутЈСу: t = tp - Т maz ГДе Су t Тренуци рачунати у односу на Тре~ЈС 
макси"'9'ма помрачеља (Tmaz), повезано је са. најмаљим ра.стојањем за време помрачеља (П) 
релаЦИЈОМ (в. Сл. Ј): · 

Сл. 1. 

р2 = п2 + c2t2 

Ова једначина се може написати и у облиЈСу погодном за обрадј МНК: 
(4) 

р2 = Atp 2 + Btp + С (.5} 

где је А= с2,В = -2c
2
Tmaz , . с= c2Tmaz 2 + П2 , односно: с= .ЈА, Tmas = В/(-2А), 

П= Је- (В2 /4А}. 3а реmавање ове једначине коришl\.ен је МНК иэ претходног поступка 
незнатно_ измељс:н. Тренуци првог и последњег ЈСонтахта добијају се из једначине (4), аЈСо се 
узме да Је ра.сторње центара изражено у пречницима Сунчевог диска: р= (1 + q)/2 . ДаЈСле: 

в 
Тџv = -(2А) ± (.!!.._ )2 + (1 + q)2 

- 4С 
2А 4А {б) 

за шта је таЈСође н~правље~ програм эа рачуна р. Вредности добијене овим путем и оне добијене 
методо~ "функције тетиве дате су уnоредно у табели 1. Видимо да се за nрви хонтаЈСт појављује 
энатнир разлика, 24 секунде, ЈСао ~у прелиминарном постуnку метода ,.функције тетиве". део 
разлике можда ~отиче о~. тога што је обрађено мање снимаха, 41 од SO, ЈСОЛИЈСО је исЈСоришћено у 
методу "фун~ци~ тети~ (Томиl\., 1976б). У овом методу се та ч ност квари око почетЈСа/заврmетЈСа 
помрачеља, ЈеР је радИЈУС Месеца због све мањег броја тачака добијен са. све већом греmЈСом. 
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Тахо фа.хтичхи најмаље поуздани снимци, охо тих тренутаха, остају исЈСЉучени из мереља, 
дох у Инесовом методу само љих и хористимо. Можда је то врлина овог постуmа. 

Табела 1. 

траже на 

величина 

nоловина nомра'l:еља (Т) 

први хоНтахт (Т1 ) 
махсимум nомра'l:еља (Т mas) 
последљи хонта~~:т (TJv) 
махсимална фаза (Ф) 

nрелиминарни 

метод тетиве 

51.6100 
20.4960 
72.1060 

123.7160 
0.3046 

метод тетиве 

51.6605 
20.0933 
71.7538 

123.4150 
0.3046 

овај метод 

51.4852 
20.4975 
71 .9827 

123.4679 
0.3044 

Напомена: Времена су изражена у минутима. Тренуци хонтахта се добијају додаваљем 

5 h TU. У овом методу је с= 0.0138457 min - l, П= 1.470219. 
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(Примљено охтобра 1 995) 

DETERMINATION OF ELEMENTS OF ТНЕ SOLAR ECLIPSE 
FROM DISTANCES OF SUN AND MOON DISC CENTERS 

The method of measurements Ьу projection on dia-projector iв used, for determination 
of radii and diвtances of Sun and Moon centers. The method of the least squares iв applied. 
The shoots of ll.V 1975. solar eclipse made on Public Observatory are measured. 

IN MEMORIAM 

ХАНЕС АЛtВЕН - ТВОРАЦ МАГНЕТОХИдРОдИНАМИКЕ 

Хан.ес Алфвен.. 

Недавно преминули шведсхи астрофизи
'l:ар Ханес Алфвен (Hannes Olof Gosta Alf
ven) рођен је у Норд'l:епинrу 30. маја 1908. 
године. По завршеним студијама на свет
схи познатом универзитету у Упсали, научну 
харијеру је зало'l:ео на Нобеловом институту 
за физиху, да би од 1940. године до храја ак
тивне службе наставио хао nрофесор Техно
лошхог института у Стоххолму. 

Алфвен је још 1937. године изнео прет
поставку о постојаљу слабог хосмичхог маг
нетног поља хоје би утицало на уб)Х!аље Сун
чевих зрахова. Данас је познато да nостоји 
једно глобално галахтичхо магнетно поље, 
које эадржава хосмичха зра'l:еља у нашој Га
лаксији и условљава љихову :изотропију. 
1939. године Алфвен је nредложио објашљеље 

lf 
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магнетних бура и северне светлости; засновао га је на оригиналној идеји о ,,замрзнутом" 
магнетном пољу . Полазећи од тога , Алфвен je _l942. године остварио свој највећи резултат, 
установио је хахви се uщаси могу простирати у бесхоначно проводљивом флуиду хада је 
Лоренцова сила једнаха нули. Тиме је основао нову научну грану, магнетохидродинамиху. 

Алфвен се бавио и космогонијом. објашљавао је ,)1ренос" момента ~оличине кретаља са. 
Сунца на планете помоћу сунчевог ветра и љеговог утицаја на планетсха магнетна поља. 
1950. године је предложио динамо-теорију настаmа сунчевих пега. Он је први по'l:ео да 
развија посебну област астрофизихе, хосмичку електродинамиху. 

Ханес Алфвен је био члан многих научних друштава и добитник бројних нага рада. Поред 
осталих, добио је Нобелову награду 1970. године, релативно касно ако се узму у обзир време 
и величина љегових откриl'lа . Тако је било вероватно зато што је Швеђанин, па је Шведсха 
краљевска академија наука оклевала да га раније награди. 

С наградама или без љих , Алфвен је био и остао једна од величина астрофизике и наухе 
уопште. · 

Умро је 2. априла 1995. 

Ил и ја Лукачевић 

ЖЕРАР дЕ ВОКУЛЕР 

Октобра, 7, 1995. године, у Остину (Тек
са.с , САд), после дуге болести умро је позна
ти амерички астроном, францусхог nоре:кла, 
Жерар де Вокулер (Gerard de Vaucouleurs). 

Родио се 25. априла 1918. године, у Па
ризу, где се школовао. Од 1945. до 1950. је 
радио у Астрофизичком институту у Паризу, 
а од 1951. до 1954, на Аустралијском нацио" 
налном универзитету. Од 1954. до 1957 годи
не, nосматрач је на Јужној станици Јелског 
и Колумбијског уюПiе)Хiитета, у Аустралији. 
Године 1957, долази у Америху, где до '1958. 
године ради на Ловеловој опсерваторији, а 
од 1958. до 1960. -на Харвардској опсервато
рији. Од 1960. па до пензије је на Тексашщм 
униве)Хiитету, и то, од 1965, хао професор. 

Иако се опробао у велихом броју облас
ти, уЈСЉучујуhи и планетологију , највише се 
истакао изучаваљем галаксија. Тако је 1953. 
године објавио рад по хоме је Локална група 

Жерар де Вокулер. галаксија део, хахо га је он назвао, сулерјата, 
са. средиштем у nравцу сазвежђа Девице . Са 

својом женом Антоанетом (Antoinette de Vaucouleurs), објавио је, 1964. године , каталог који 
садржи поуздане индехсе боја и привидне величине 2600 галаксија. Ревидирано издаље тог 
хаталога, уз сарадљу Харолда Корвина (Harold Corwin, Jr.), из 1976. године, има 4364 га
лаксије. Заједно са Аланом Сендиџем (Allan Sandage) дао је тродимензиону :класифиха,цију 
галахсија. 

Радећи много на јужној хемисфери, поклонио је велиху пажљу Маrелановим облацима. 
Сем тога што је са сарадницима измерио мноштво податаха у вези са љима, први је nоказао 
да Велихи Магеланов облак ротира. 

Био је присталица схватаља да је васиона сразмерно млада. 
Добитних је Хершелове медаље Краљевског астрономског друштва (1980. ~дине). 

Јелен.а Мuлоерадов- Турин. 
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НОВЕКЊИГЕ 

Руђер Бошховиfl: ПОМРА ЧЕЊА СУНЦА И 
МЕСЕЦА, препев и прево.11: Нена.u Ћ. Ја
нховиh, Астроиомсхо .цруЈЈТво .,Руђер Бо
шховиh", Београ.ц, 1995. го.цииа. 

УВОД 

Октобра 1995. изашло је у издању нашег 
Друштва Бошковиllево најдуже поетсхо дело 
"Помрачеља Сунца и Месеца" (De Solis ас 
Luna.e defectiЬus). Поему је препевао са ла
тинсхог, односно њена објашњеља превео са 
францусхог, Ненад Ћ. Јанховић, најплод
нији истраживач српсхе астрономске прош

лости и један од највреднијих и најстаријих 
чланова нашег Друштва. 

Случај је хтео да прва хњига патрона 
Друштва буде његов научио-популарни рад, 
хоји је иначе основни эадатах нашег Друштва. 
С обзиром да су знаља, хоја се у хњизи налазе, 
давно апсолвирана, превод можемо сматрати 

нашим доприносом упознаваљу половине 18. 
веха и прилогом хултурној баштини нашег 
народа. Штампана је у 250 приМерака. 

Књига излази захваљујуhи финансијсхој 
потпори Савезног министарства за науку и . 
технологију , из новембра 1994. године , на 
чијем челу се налазио министар Милан С. 
Димитријевић, председних Друштва. Иахо 
је спремљена за штампу 13. 4. 1995, светло 
дана угледала је, после многих перипетија, 
тек 17. октобра 1995. За ово је ,,заслужна" 
Штампарија савезниХ органа. 

БОШКОВИЋ И КЊИГА 

Један од последљих универзалних генија, 
Руђер Бошковиh (1711 - 1787), поред мно
гобројних научних дела, написао је и јед
но популарно: "Спев о помра.чењима Сунца 
и Месеца" у латинским стиховима са обја
шњењима. Са писањем Поеме почео је 1735. 
године у Римсхом холегијуму, да би наста
вио њом да се бави тек 1749. Дело је најзад 
објављено у Лондону, 1760. године, у пет пе
ваља. Имало је одличан пријем ход публике, 
па су последњи непродати примерци дости

зали високе цене. Доживело је ускоро још три . 
издаља на латинсхом и то: у Венецији 1761, 
Грацу 1765. и Риму 1767. године. 

Пето издање . изашло је на француском и 
латинсхом језиху у Паризу 1779. године. Ово 
допуњено издање са шест певаља - друго је 
подељено у два, преведено је на наш језих од 
стране Ненада Ћ. Јанховиllа. 

САдРЖАЈ КЊИГЕ 

"Помрачеља Сунца и Месеца" су пример 
старовремске хитњасте хњиге, хоју одлихује 
пуно различитих прилога, за разлиху од да

нашљих, "бездушних", које су све чешће и без 
увода. Овоме су допринели и прилози пре
водиоца, хао и његов језих, који познаје ви
ше времена за прошла збиваља. Бошховиllева 
књига има следеће делове: 

1. Посвета францусхом храљу Лују XVI, 
у ствари је захвалност за добијање францус
хог поданства . Наиме хада је -+'ffl1r. године 
укинут језуитсхи ред, Р. Бошховић је примио 
францусхо држављанство. Постао је директор 
оптихе Француске ратне морнарице. 

2. Предговор преводиоца Спева на фран
цуски језик , опата - језуите, Огистена де Ба
риела. Претерујуhи у хвали он за поему хаже 
да је "Њутн у устима Вергилија". 

З. Поема, у францусхом издању, је на 
554 странице - с тим што су парне стране на 
латинском, а непарне. на францусхом јези
ху. Схоро половину простора Поеме узимају 
Бошховиhева објашњеља у прози. Стихови на 
францусхом су у песничЈСој прози. 

4. Поговор издавача је Бошховиllева пох
вала ђеновском посланиху у Лондону. 

5. Кратхи преглед дела поменутих и са
држаних у посвети. Овај наслов не одговара 
у потпуности техсту хоји следи. 

6. Одобрење за штампу књиге астронома 
Лаланда, храљевсхог цензора. 

7. Штампарске грешЈСе . 

САдРЖАЈ ПЕВАЊА 

Прво певање је уствари "схраћени хурс 
астрономије" , посебно оних њених делова, 
који имају везе са помрачењима. Говори о 
планетама, великој удаљености звезда, о пре
цесији, зодијаху, планетама, Кеплеровим за
конима, хометама, Месецу и његовим хре
тањима. 

Друго певање посвеhено је претежно по
мрачењима Сунца, помињу се прелази уну
трашњих планета прехо Сунчевог дисха, хао 
и помрачеља дисхова Јупитера и Сатурна од 
стране њихових сателита. 

Tpehe се углавном односи на помрачење 
Месеца, а говори се и о годишњем броју Сун
чевих и Месечевих помрачеља, као и о раз
мишљањима античхих филозофа о овим те
лима. 

-' 
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Сл. 1. Књиеа "По.N.рачења Сун"а и Месе"а"'. 

У четвртом се разматра Сунчева атмосфе
ра, хорона, а говори се и о Сунчевим пегама 
и ротацији Сунца. Интерессi.нтно је да Бош
ховић хорону нихада није видео, јер нихада 
није посматрао потпуно пощiачење Сунца. 
Ту говори и о Месечевој атмосфери. 

У петом певању се расправља о бојама 
Месеца за време помрачеља, о ретхим ишче
знућима Месеца, хао и о неоштрим ивицама 
Земљине сенхе на Месецу. 

Последље, најдуже, шесто певање, разма
тра природу светлости и говори о диспер

зији беле светлости. Бошковиh, Њутнов по
клоник, за хога каже да је слава људсхог ро
да, nодржава његову корпусхуларну теорију 
светлости. У овом певању наговештава nро
мену nравца светЛости у близини масивних 
тела. На. храју nеваља је поменути nоговор 
изда.вача. 

ЗНАЧАЈ КЊИГЕ 

.Астрономија јесте најпоетсхија науха, 
али њено излагање у стиховима, посебно да
нас је незамисливо. Ахо се нешто и nохуша. 
у том смислу, онда. су то ·обично само исх
рице nесничхе мудрости, најчешће на nоче
тху хњига. Овахав подухват био је доступан 
само изабранима; међу њима се налазио и 
Бощховиh, за хога хажу да је одлично позна
вао ла.тинсхи језих. Ипах, стихове nрате још 
обимнија. Бошховиllева објашњеља. 

Књига похушава да на једноставан и лџ 
начин изложи основна астрономсха знаља 

обичном читаоцу. Зато је проткана митолош
хим, нарочито римсхим причама. Нажалост, 

митологија је за данашњег просечног чита
оца отежавајуhа охолност. Има доста људи 
хоји не знају ни основне ствари - например 
да је Феб Сунце, а да су Феба или Латонија 
називи за Месец. 

Бошховиll је велихим трудом похушао, да 
без хоришhеља било хаквих схица, песнич
хи представи немоrуће - помрачеља. Овај 
мухотрпни рад подсеhа на његов ранији си
зифовсхи посао излагаља промена у природи 
на тешхи геометријсхи начин, уместо хориш
ћеља ефехтног инфинитезималног рачуна. 

Спев је драгоцени извор информација о 
стању астрономије половином XVIII веха и 
Бошховићевим поимањима, па и личним до

. живљајима. 

ПРЕВОДИЛАЦ 

Преводилац Ненад Ћ. Јанховиh, као и у 
ранијим радовима, није mтедео енергију. Пре 
свега латинсхе стихове ·преnевао је тахође у 
стихове. 

Да би помогао данашњем читаоцу дао је 
свој обиман увод и бројне хратхе напомене, 
хахо на стихове тахо и на објашњеља. Наnо
мене преводиоца се најчешhе односе на ми
толошхе и историјсхе, пре свега астрqномсхе, 
личности и налазе се на храју свахог певаља. 

Ради лахшег разумеваља, одолео је. Бош- \ 
ковићевом захтеву да. Спев буде без цртежа и 
слиха, па га је илустровао са 21 прилогом. 
Тахо се например уз Бошховиhево објашњење 
михрометра нашла схема Озуовог михроме
тра. 

На храју хњиге дао је имених, однос
но попис поменутих стварних . и митолош

хих личности, као и важниј~ астрономсхих 
и других појмова. 

ОПРЕМА 

Друштво је са своје стране хњИгу опреми
ло хорицама и "nредлистом" у боји. На хо
рицама је слика. nотпуног nомрачеља Сунца, 
хоју је на'Чинио наш 'Члан Петар Кубичела. на. 
Хвару 15. 2. 1961, а на једној од nрвих стра
ница слика Руђера Боmховића, по виђењу 
Влахе Буховца. Слихе је фотографисао и хо
рице успешно дизајнирао Јован Грујиll, члан 
нашег Друштва. Корице и рихну одлихује чи
тхост. 

Техничхи уредних Лука Ч. Поповић је из
бором слова и распоредом маса учинио хњигу 
прегледно м. 

MWiaн Јеличић 
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ВЕСТИ ИЗ НАШЕ ЗЕМЉЕ 

ПРВА ЈУГОСЛОВЕНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА 
О ОБЛИКУ СПЕКТРАЛНИХ ЛИНИЈА 

Прва југословенска конференција о обли

ку спектралних линија (l't YCSLS) одрЖаЈ:!а 
је ОД 11. 9. ДО 14. 9. 1995. ГОДИНе r ~рИваЈ:"~ 
код Бачке Тополе. На КонфереНЦИЈИ Је СВОЈе 
радове из области спектроскопије представи
ло 38 научника, а било је и четири госта из 
иностранства (два из Белорусије, и по један 
из Енглеске и Мексика). Из наше земље уче
ствовали су научни сарадници са Института 
за физику у Земуну, Астрономске опсервато
рије, Физичког факултета у Београду и При
родноматематичког факултета у Новом Саду. 
Укупно је било осам предаваља по ~ОЗ:"~ВУ и 
28 постера. Радни језик конференције ЈС био 
енглески. 

Пре одржаваља Конференције штампан је, 
на енглеском језику, Зборник радова . Збор
ник радова је изашао у серији Публикације 
Астрономске опсерваторије на укупно ISO ст
раница. Предаваља по позиву биhе штампана 
делимично у "Bull. Astron. Belgrade", а 
делимично у "Журнал прюсладной спектро
схопии" . 

Сл. 1. М. С. Димитријевић /Ш предаваљу. 

Оцена Конференције је веома позитивна. 
На Конференцији осим размене искустава и 
излагаља радова, што је и уобичајено за ова
кве скупове, договорени су нови облици са
радље, првенствено између наших научни
ка, а посебно је уговорена сарадља између 
наших институција (Астрономска опсервато
рија, Физички факултет у Београду и Инсти
тут за физИЈ(У) с једне стране и белоруских 
института (Институт за молекуларну и атом
ску физику и Институт за примењене проб
леме физике из Минска) с друге стране. На 
крају Конференције одржан је округли сто на 
коме је организоваље наредне Конференције 
из ове области поверено Физичком факултету 
у Београду. 

Лука Ч. Поповић 

ИЗЛОЖБА .,СВЕТ МЕРЕЊА" 
МУЗЕЈА НАУКЕ И ТЕХНИКЕ 

У ГАЛЕРИЈИ САНУ 
од 21 . септембра до 1. децембра 1996. године 

Животни кредо Емилијана Јосимовића · 
(1823 - 1897), првог српског урбанисте, про
фесора Лицеја, Артиљеријске ШЈ1:ОЛе и Вели
Ј1:е шЈ1:оле и писца математичких уџбеника, 
"Број и мера, моја вера", био је идеја водиља 
и ауторима изложбе "Свет мереља", Срђану 
Спиридоновићу и ЈеленЈ1:и ПетЈ1:овиh . 

У простору Галерије Српске академије 
наука Музеј науке и техниЈ1:е је окупио по 
први пут све оно што човеку може да доча

ра чудесни свет метролоrије као наухе. Тех 
на овом месту свесни смо различитости путе

ва наших сазнаља о природи, простору , вре

мену; о облацима, масама, температурама, 
облицима; о свету реално видљивог и свету 
оноГа што је нашим чулима недоступно, али 
је мерљиво. 

Праnично, од прве уnотребе гномона па 
до детеЈ1:ције кваркова и све новијих продо
ра у Космос - све је то човек тохом веЈ1:о
ва својих цивилизацијсЈ1:ИХ преображаја ме
рељима и размишљаљем освајао . 

У Галерији САНУ био је изложен само део 
предмета, мерних инструмената, који илус

трује свестрану активност у многим (ни при
ближно свим), научним дисциплинама, као 
што су машинство, ваздухопловство, медици

На, хидрологија, метеорологија, сеизмоло
гија, физика, астрономија ... Изложба је при
премана интензивно шест месеци, али је иде
ја о љој, Ј1:ао и сама концепција љене поставке 
,,сазревала" готово пуних седам година. Ви
ше од 70 стручљаЈ1:а из најразличитијих на
учних области, Ј1:ао и група врсних уметни
ка, доnринели су својим знаљем, замисли
ма, а пре свега, екrузијазмом, да она добије 
жељени смисао и атмосферу. 
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Сл. 1. 

У симпатичној свешчици "Свет мереља 
- водич кроз изложбу", записано је: "Свет 
мереља не чине само мерни инструменти. 

Њега пре свега чине ЉУДИ, љихове идеје и 
неутољива жеља да се види невиђено и ост
вари неостварене." И заиста, на изложби није 
приказана само збирка најразноврснијих екс
поната, мерних инструмената, прибора, ета
лона мерних јединица, фотографија, кљига. 
она· није само при](аз указа и заЈ1:она о ме
рама код нас и декларацијама о метарским 
конвенцијама, нити је само излог најстари
јих сачуiiаних мерица из Naissus-a и Sirmi
um-a, нити кантара, теразија или тегова са 
.ликом Авrусте из S. века н.е., а ни збирка 
бусола, сунчаних и маринсЈ1:ИХ сатова, или 
квадраната, секстаната и октанта из 18. и 
19. века. Ова изложба је много више од све
га тога. Она је ,,зrуснути nростор и време", 
збир свих оних драгих и драгоцених ствари 
које нас у животу прат.е од детиљства до ко-
1'1ачних животних определеља у Ј1:ојима смо и 
ми сами мера догађаља и ствараља. 

У мноштву сјајних, прелепих и неnонов
љивих уређаја и примерака налазили смо, 
](реhући се nросторима Изложбе, обичне, сва
кодневне ствари, несвесни ·да су оне, неЈ1:о

ме раније, биле мера времена, бола, живота, 
можда. Била је то изложба где је Дух посе
тилаца уживао у лепоти мера и мереља, а и 

изненађељима, сопственим пре свега. 

- · Астрономија је, као наука која, можда, 
B}{llle него било која друга, заснива све своје 
хИпотезе и теорије на најразличитијим ме
рењима посматраних небеских појава од 

памтивека, на Изложби била достојно репре
зекrована. А и сама АстрономсЈ1:а опсервато
рија као научна институција са стогодишњом 
традицијом у Србији. Сарадници Астроном
ске оnсерваторије - коаутори изложбе "Свет 
мереља" Др М. Димитријевиh, Др Г. Попо
виh и Мр В. Протић-Бенишек - више месеци 
су се бавили избором одговарајуhих еЈ1:спона
та и nриnремом текстова. Од астрономских 
инструмената и прибора били су изложени: 
Askania универзални инструмент, Askania 
мали пасажни инструмент, сеЈ1:стант Kraft & 
Sohn, Clemens - Riefier-oв часовник са ста
кленим звоном и хронограф Boulitte са на
гарављеном траЈ1:ом, све у власништву Астро

номске опсерваторије у Београду. да је Аст
рономсха опсерваторија била предмет пажље 
не само публиЈ1:е, веh и самих коаутора Из
ложбе, говори и чиљеница да се натпис из
над улаза у љену главну зграду, "Omnia in 
numero et mensura", користи као мото у не
колико чланака Каталога изложбе, а и неких 
натписа Ј1:од експоната. 

Изложба је, иначе, Ј1:ОНЦеnцијски веома 
допадљиво и духовито осмишљена. Жеља је 

била да посетилац доживи "мереље као дис
кретни шарм цивилизације", како то у свом 
надахнутом и пуном корисних информација 
есеју Ј1:аже Др Иван Аничин, један од савет
ника и Ј1:оаутора Изложбе. 

Као што је то веh уобичајено, поводом 
ове изложбе издат је Каталог - монографија 
"Свет мереља", богато опремљена кљига, у 
Ј1:ојој се на 368 страна, осим фотографија већи
не еЈ1:сnоната и љихових описа, представљају 

и детаљи везани за историјат развоја метро

логије код нас и у свету. У поглављу "Човек 
у времену и простору" објављени су теЈ1:стови 
са астрономсЈ1:им садржајем: "Календар" Др 
М. Димитријевиhа и "АстрономсЈ1:а опсерва
торија у Београду" Мр В. Протиh-Бенишек. 
Први је био изложен и на посебном паноу 
у Галерији. Куриозитет самог Каталога је, 
доследно спроводеhи идеју о свету мереља, 

био да је и он сам "измерен". Наиме, цело
купна дужина ](Љиге је 30.70 m, маса јој је 
1.2 kg, за љено штампаље утрошено је 1304 kg 
папира, а израда је трајала 90 сати. Кој~? 
Наравно, ових, земаљских. 

Поводом отвараља изложбе, на платоу ис
nред улаза у САНУ откривен је белег (четво
ространа двостепена пирамида!) са географ
ским )(ООрдинатама и надморском висином 

Београда, у nрисуству многих гостију. Ин
аче, изложбу је отворио аQДемик Александар 
Деспиh, председник САНУ, а белег је открио 
господин Миленко Кашанин, потпредседник 
ИО С)(упmтине града Београда. 

В. Протић-Бен.ишек 
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ПРЕllАВАЊЕ У llOMY ИНЖЕЊЕРА 
И ТЕХНИЧАРА О АСТРОНОМИМА 

АМАТЕРИМА 

· У циклусу предаваља под називом "Про
налаза"Чка трибина" који је одржан У Дому 
инжењера и техничара у Београду, др Милан 
Димитријевић, председник нашег Друштва, 
одржао је 8. новембра 1995: године пре~а~ње 
"Допринос аматера развоЈу астроно~~ . 

Говорио је о областима астрономиЈе где 
може бити зна"Чајан допринос аматера. Гово
рио је о људима који су направили велика 
открића у астрономији, а ниси били астро
номи по струци, Барнарду, Бредфилду, О<:
тину.... Посебну "Чар овом nредаваљу дало Је 
помиљање интересантних детаља из живота 

ових људи. 

Други део овог предаваља М. Димитри
јевић је посветио причи о нашем Друштву. 
Говорио је о изузетном човеку, проф .. др Ра
довану Данићу, по струци лекарr, КОЈИ Је као 
управник Народне опсерваторије, код мно
гих младих људи усадио љубав према нау
ци о звездама. Поменуо је и изузетан допри
нос раду Друштва, Ненада Јанковића, који 
се нау"Чно бави историјом астрономије, а по 
занимаљу је правник. . 

Предавање је· наишло на одлича~ прИЈем 
код посетилаца. Неколико љих дало Је и кон
кретне предлоге за сарадљу, дајући идеје за 
нове астрономске инструменте и нудећи по
моћ приликом љихове израде. 

Татјана МШ1ован.ов 

НОВОСТИ И БЕЛЕШКЕ 

Oll ЦРНЕ РУПЕ llO КВАРКА 

Група нау"Чника коју предводи Брајан 
Грин (Brian Greene) са Корнел универзита 
развила је теорију према којој мини црне ру
пе, настале убрзо после Великог праска, мо
гу да се претворе у елементарне субатомске 
"Честице. Приликом овог процеса црна ру
па пролази кроз фазни прелаз, сличан ономе 
кроз који пролази лед хада се топи. у воду. 
Грин каже: ,,Када бисте посматрали једну од 
ових црних рупа у лабораторији у по"Четку 
бисте видели да изгледа као црна рупа, да 
бисте је затим видели :као кварЈi:, или пак, 
елехтрон. Било би то спехтакуларно." 

Овај рад је настао као развој теорије стру
на :која тврди да се сва материја у космосу 
састоји од прахтично безмасених праменова 

енергије који су билионима пута маљи од 
атома. НаУ"Чници за сада не поседују тех
нологију којом би тестирали ову теорију у 
лабораторији. Ипак, велики број физичара 
сматра да је ово последља физичка теорИЈа, 
због тога што уједиљује све савремене теорије 
у један свеобухватни и естетски прихватљив 
оквир. 

Пре овога рада, црне рупе се нису ума
пале у теорију због тога што нису могл~ да 
се обликују као вибрирајуће струне. ОваЈ но
ви резултат показује да су црне рупе и еле
ментарне "Честице на субатомском нивоу два 
различита описа исте ствари. 

Према: ,,A"tronomy", октобар 1995. 

Срђан. Самуровић 

ЕПОХА КВАЗАРА 

Нови преглед квазара пронашао је да су 
ови веома удаљени објекти nо"Чели да еми

тују енергију приближно истовремено. Ова 
"Чињеница може да покаже када су прве га

лаксије nо"Челе да се формирају. 
Преглед, којим су руководили Мартен 

Шмит (Maarten Schmidt) ~ Калтеха, До
налд Шнајдер (Donald Schne1der) са Универ
зитета Пен Стејт и Џејмс Ган (James Gunn) 
са Принстона, обављен је уз помоћ телеск~
па од 200 иН"Ча са Паломарске опсерваторИЈе 
у Калифорнији. Прегледом је обухваћено 90 
хвазара који се налазе на црвеним помацима 
између 2.7 и 4.7. Што је већи црвени помак 
одређеног квазара, то је он удаљенији од нас 
и настао је раније. 

Претходни прегледи показали су да ве
ома мали број квазара има црвени помак 
маљи од 1.7, као и то да велики број хвазара 
има црвени помак који се налази у интерва
лу између 1.7 и 2.7. Шмитов тим нау"Чню:а 
је показао да се број квазара нагло смаљу
је како се вредност црвен?г помака повећава 
изнад 2.7, што зна"Чи да Је стварање квазара 
доживело максимум на црвеном помаху од 

2.7. Епоха квазара трајала је дахле од црве
ног помаха 1.7 до црвеног помака 2.7. Овај 
интервал одговара периоду од две до три ми

лијарде година после Великог праска. 
Астрономи сматрају да огромна :количи

на енергије коју квазари зра"Че потиче од су
пермасивних црних рупа у центру галак

сије која је управо настала из огромног об
лака гаса. Ако је ово та"Чно, то зна"Чи да 
су квазари настали онда хада су се галак

сије стварале. Шмит каже: "Можда две до 
три милијарде година после Вециког праска 
настале су галаксије." · 

Према: "A"tronomy", децембар 1995. 

Срђан. Самуровић 
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МРКИ ПАТУЉЦИ 

Годинама су астрономи покушавали да 
нађу мрке патуљке - објехте мање масе од 
звезда, а веће од планета . Њихова маса тре
ба да лежи испод критичне вредности од 0.08 
масе Сунца; изнад те вредности објекат има 
довољно материјала да "потпали термонук
леарну пећ". Њихова једина енергија је она 
:која је преостала од времена љиховог ства
раља, гравитационим сажщ.тњем. 

После неколико слу"Чајева, када су се отк
ривени мрки патуљци показали ипак звезда

ма мале масе, дошло се, изгледа, додва мрка 

патуљка. Оба су нађена сразмерно близу, у 
Плејадама. Откриће првог је објављено јуна 
1995. године, од стране тима под руководс
твом Џефрија Марсија (Geoffrey Marcy), са 
Државног универз~ у ~н Франциску, и 
Гибора Басрија (G1bor Basr1) са Универзите
та у Берклију. Добио је ознаку PPL 15. Дру
ги је открила група наУ'Чника из Астрофи
зичког института на Канарским острвима, на 
"Челу са Рафаело~ Реболо~ (Rafaelo ~еЬо~~). 
Озна"Ченјеса Te1de 1. ОнЈе"ЧахслабИ.ЈеГСЈаЈа 
од PPL 15, што зна'ЧИ да је и мање масе. Он 
је, према томе, још поузданији кандидат за 
мрког патуљка. 

Марси, Басри и Р~ща ~реба да сниме 
спектре ова два објекта, Кековим телескопом 
пре"Чника 10 m. Уколихо у љима буде ~ђен 
литију м то ће бити јак доказ да су ови објекти 
стварно мрки патуљци. Звезде, наиме, током 
нуклеарних реакција уништавају литијум у 
својим атмосферама, а мрки патуљци то не 
могу. 

Према: "Astronomy", јануар 1996. 

Јелена М илоградов- Тури н. 

ХАБЛ" ПОСМАТРА РАЋАЊЕ ЗВЕЗ.IlА -. ~ -

Захваљујући HSTy астрономи имају 
спехтакуларан поглед на непосредно окруже

ње рађаља звезде . Пре "Хабла", аСТрономи су 

знали да су настајућа сунца окружена диско
вима од прашине и да из љих избијају гасови
ти млазеви (џетови). Наоружани ,Хаблом", 
астрономи сада могу да прате цео пут ових 

џетова. Тако се сада зна- да џетови потичу из 
самих звезда или из љихове непосредне око

лине, а не као што су предвиђале неке теорије, 
из спољашљих делова диска. Још увек се не 
зна та"Чно како су се ови млазеви формирали. 

"Хабл" је снимио сјајне грудве унутар 
џетова, назване Хербиг-Харо објекти и могао 
је да измери љихову брзину (800 000 km/h). 
Ове грудве нам служе као записи о догађаји
ма који су се одвијали близу звезде. Промене 
у одбациваљу материјала на сваких 20 до 30 
година креирају изглед низа, састављеног од 
ових грудвица, који видимо. 

Сл. 1. Са ове фотографије може се видети 
да је .материјал из протозвезде из6ац иван. н.а 
периодичан. н.ачиli, а н.е као равн.о.меран. ток. 
Дуж у доЊе.м левом углу н.а обе слике пред-

ставља Ј 000 АЈ. 

Нове слике такође показују да џетови ра
звијају петље дуж свог пута дугог око поло
вине светлосне године. Једно од · могућих об
јашњеља је да главна звезда има з~ду или 
планету као пратиоца. Пратилац СВОЈОМ гра
витацијом узрокује колебљиво кретање глав
не звезде, што, слично подрхтаваљу црева за 

воду, узроху је да млаз стално меља правац. 

Сл. 2. Изглед АС/Iаза сугерише да звезди ими пратиоци. llpџтU:Jr1.:~vu Jt: V<lllt:A:u ,t.:tiu, ~- ~putieн.a 
иза еустое оtМака eacd и прашин.е. Млаз се простире дуж растО.)QЊО. од п0.11овин.е светлосн.е 
еодин.е. 

Према: »A"tronomy", октобар 1995. 
та·тјан.а МШ1ован.ов 
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Oll СФЕРЕ КА llИCKY 

Користеhи радио-телескопски систем 
VLA и акrену у Голдстоуну, амерички ра
дио-астрономи су успели да картирају област 
непосредно око nротозвеэде В335, старе све
га 1 50 000 година. Она се налази око 800 
светлосних година далеко од нас, у сазвежђу 
Орла. Та прото звезда се налази у једној Бо
ковој глобули - густом тамиом малом обла
ку. Утврдили су да гас у глобули пада према 
протозвеэди. Изгледа да је то кретаље упра
во колапс гаса у танак диск. Таква појава 
је била теоријски nредвиђена, али никада 
до сада није тако детаљно nосматрана. Об
ласт је приближно величине Сунчевог систе
ма, укључујуhи и Којлеров појас. Према ре
чима Вилијама Ленџера (William Langer), 
члана тима, тај рад ће помоћи да се разуме 
ствараље планетних система. 

Према: "Astronomy", јануар 1996. 

Јелен.а Милоерадов-Турин 

{З СЛИКАРА СА ХАБЛОВОГ 
САТЕЛИТСКОГ ТЕЛЕСКОПА (HST) 

Недавно је и Хаблов сателитски телескол 
(HST) снимио околину звезде {З Pic, код које 
је другим телесколима нађен диск прашине. 

На снимку са HST (Сл. 1) се тај диск вео
ма јасно види. Мерења са HST показују да 
је диск дебео свега 600 милиона километа
ра, четири лута маље него што се до сада 

сматрало. У тако танком ·диску је повеhана 
вероватноћа формираља круnнијих објеката . 

Сл. 1. Диск око {З Pic. Снимио HST. 

Према: "Astronomy", јануар 1996. 

Јелен.а Мшrоградов-Турин 

ТАМНА МАТЕРИЈА 
У СУНЧЕВОМ СИСТЕМУ? 

Тамна материја, која ло nретпоставкама 
сачињава више од 90% целокупне материје у 
космосу, не налази се, највероватније, у зна
чајнијим количинама у нашем Сунчевом си
стему. Група америчких научника из JPL-a 
(Jet Propulsion Laboratory), Универзитета 
у Тексасу и Јужног методистичког универ
зитета у Даласу извештава, у Astrophysical 
Journal-y од 1. августа 1995, да се унутар Не
лтунове орбите налази невидљива маса мања 

од Земљине, а унутар Уранове орбите маса 
мања од једне шестине Земљине. 

Поменута екипа истраживача користила 

је nодатке добијене 1989. nриликом пролас
ка "Војаџера", који су служили за одређиваље 
тачне удаљености Неnтуна од Сунца. 

Према: ,,Astronomy'', децембар 1995. 

Срђан Са.муроивић 

ОТКРИВЕНЕ ПРВЕ КОМЕТЕ 
У КОЈПЕРОВОМ ПОЈАСУ 

Јуна 1995. године било је nознато веh 27 
малих планета из Којперовог појаса, нађених 
помоћу телескопа на Земљи. Све су оне преч
ника реда величине стотинак километара, 

што је много више од пречника комета које 
смо видели при њиховом упаду у унутрашље 

делове Сунчевог система. 

Хаблов сателитски телескол је успео да 
региструје, и тридесетак објеката, пречника 
од 6 до 12 km, иза Нептунове лутаље. Тиме 
је идеја о Којnеровом појасу добила битну по
тврду. Димензије ових нових тела одговарају 
кометама, као што су Хале јева, Енкеова и Ве
става. По nрви nут су комете, дакле, виђене у 
своме леглу. Астрономи сматрају да има око 
десет милијарди таквих малих тела између 
30 и 50 АЈ. 

Екипу која је nостигла тај успех сачи
њавали су Анита Кокран (Anita Cochran) 
са Тексашког универзитета у Остину, Харолд 
Левисон (Harold Levison) и Алан Стерн 
(Ala.n Stern) са Истраживачког института у 
Болдеру, у Коло раду, и Мартин Данкан 
(Ma.rtin Dunca.n) са Краљичиног универзи
тета у Кинrстону, у Онтарију. Проналазак 
је омогућила камера широког видног nоља 

за планетарна истраживања, nостављена на 

HSTy. Како би имали што чистију ситуа
цију, изабрали су сразмерно nразан део неба 
у Бику. Затим су рачунарским путем са HST 
CCD детектора елиминисали бројне звезде, 
галаксије и светлеће трагове космичких зра

кова. 

·. 
>. 
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Алан Стерн је симулирао на рачунару 
сударну еволуцију Којлеровог диска и добио 
важне резултате. Посматрао је како се у ра
чунару тела сударају, а и како се стаnају у 
вel'la тела. Показало се да за формираље пла
нета веl'lих од 400 km, при данашњој густини, 
треба око 50 пута више времена него ·што је 
старост Сунчевог система. Сада, једностiвс 
но, нема довољно материјаnа за брзо форми
раље планета у Сунчевом· систему. Данашњи 
диск је остатак некадашљег, много гушl'lег. 
Другим речима, диск се драстично nроме
нио. Почетни је вероВатно био сличан онима 
које видимо око мЛадих звезда, као што је на 
nример {З Сликара. У сnољним деловима, уз 
релативно обиље грађе, могле су се некада 
формирати планете. Касније, у току неких 
милион година када је Сунце прошло кроз 
фазу у којој је са љега дувао јак ветар, веhи 
део преосталог гаса и лрашине је одлетео у 
Галаксију. Остале су минипланете и комете 
које данас видимо. 

Према: "Astronomy", октобар 1995. 

Јеленiз Милоерадов- Тури н 

САТУРНОВИ САТЕЛИТИ 
llОЛАЗЕ И ОllЛАЗЕ 

Пролазак Земље кроз раван Сатурнових 
лрстенова 1995. године nружио је астрономи
ма nовољну прилику да. nрошире листу поз

натих Сатурнових сателита. Из проласка од 
22. маја астрономи су уз noмoll HSTa от
крили четири nотенцијална сателита (види 
Васиону 3-4/1995). После слика добијених са 
HSTa од 10. августа астрономи сматрају да 
су само два од ових сателита заиста нови, а 

да остала два представљају од раније nознате 
сателите. "Хаблов" тим, предвођен Филилом 
Николсоном (Phillip Nicholson) са Корнел 
универзитета, такође је уочио још један об
јекат, чији се лречник грубо лроцењује на 
36 km, који вероватно nредставља нови са 
телит. И пре открића нових сателита, Са
тури је имао највише сателита од свих пла
нета Сунчевог система, а сада се укуnан број 
љегових познатих сателита noвellao на 21. 

Захваљујуl'lи снимцима добијеним са 
HSTa у Сатурновом F прстену откривена су 
и два издужена објекта, налик на грудве. Ни
колсон каже да су ови објекти могли да на
стану у задњих 14 година, после проласка 
"Војаџера 2", и да могу nредстављати остат
ке судара који је уништио сићушне сателите 
који су се налазили у F прстену. 

Астрономи су, користећи Кеков телескоп, 
открили чудну nојаву у систему Сатурнових 
прстенова. Тим, предвођен Имке де Патер 
(lmke de Pater) са Калифорнијског универ
зитета у Берклију, нашао је да Сатурнов сла-

би Е nрстен, најдебљи и најдаљи, предста
вља најплављи објекат у Сунчевом систему. 
То се објашњава једнаком величином чести
ца у овом прстену, које због тога расејавају 
светлост у уском интервалу плавих таласних 

дужина. Остали Сатурнови прстенови садрже 
честице чије .су димензије од величине зрна
ц~ прашине до ~ичине кyl'le. Објекти разли
читих величина расејавају светлост у широ
ком· опсегу таласних дужина, чинеhи остале 
прстенове наизГлед белим. 

Према: "Astronomy", јануар 1996. 

Татјан.а Милоеаное 

.,ХАБЛ" НАЛАЗИ ОЗОН НА ГАНИМЕllУ 

По резултатима "Хаблових" (HST) ис
питивања, Јупитеров највеl'lи сателит, Гани
мед изгледа да производи озон у својој ле
деној површини. Укупна количина озона, са~ 
стављеног од три атома хисеоника, изгледа 

да достпе један до десет nроцената укупног 
кисеоника уништеног сваке године у озлогла

шеној Антарктичкој озонској рупи. Кит Нол 
(Keith Noll) и љегове кэлеге са Научног ни
ститута сателитског телескоnа (Space Tele
scope Science lnstitute), су открили озон уз 
noмoh сnектрографа слабих објеката инста
лираног на HSTy и објавили своје откриl'lе на 
двадесет седмом годишљем састанку огранка · \ 
за nланетарне науке одржаног nрошлог окто- '~ 

бра у Кони на Хавајима. Озон на Ганиме-
ду потиче од честица заробљених Јупитеро-
вим снажним магнетним пољем. Јупитерова 
брза ротација (изврши пуну ротацију за маље 
од десет сати) избацује ове честице великом 
брзином, и оне се неизбежно сударају са спо-
рим Ганимедом и падају на љегову површи-
ну . После извесног времена nробијају nовр-
шину реметеl'lи молекуле воде и nроизводеhи 

· озон. Иако до сада није откривена атмосфе
ра, Нол претпоставља да овај тихи пратилац 
има разређену атмосферу сачињену од кисе

оника. Ганимед би се тако nридружио својој 
сестри, сателиту Европа, на којој је "Хабл" 
још раније (1995. године) открио танану ат
мосферу. 

Према: "Astronomy'', јануар 1996. 

Ненад Перић 

СЛОЖЕН МАЛИ СВЕТ 

Нова лосматрања астероида 4 Веста која 
су вршена уз ломоh Хабловог сателитског те
лескопа (HubЬle Spa.ce Telescope) приказују 
љегову nовршину као шарену као што је и при
казано на слици 1. На дољем снимку десно 
се в,иде области које су трпеле ударе, док се 
лево налазе области које приказују Вестину 
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Сл. 1. Површин.а астероида Becma. 

стару кору. На снимку горе тамне области 
представљају највероватније тох лаве, а об
ласт названа Олберс може да отхрије дубохи 
материјал у лохровном слоју. 

Према: "Astronomy", јануар 1996. 

Срђан. Са.муровић 

дУЖА ГОдИНА 

Нова, 1996. година, стигла је сехунд кас
није. Наиме, услед постепеног услораваља 
Земљине ротације додата је једна сехунда на 
самом крају 1995. године, хахо би се хален
дар усагласио са међународним атомским 
временом. 

Према: "Astronomy'', децембар 1995. 

Срђан. Са.муровић 

ПРВЕ ПЕГЕ НОВОГ ЦИКЛУСА 
АКТИВНОСТИ СУНЦА? 

IЗ . маја 1995. године појавила се прва 
група лега новог, 2З. ло реду , цихлуса ахти
вности Сунца. Група лега се појавила на хе
лиографској ширИни 13° N, а према Циришкој 
хласифихацији била је типа В и садржала две 
леге. Наредних месеци појавиле су се нове 
групе лега и то 26. јула на 18° S (тип А, З 
леге) и 1 З . августа на 20° S (тип В , 2 леге ). 
ЗанимљивО је да су се сви ови ахтивни реги
они појавили на ширинама нижим од очеки
ваних (±25° -40° ), што је унело дилему, да ли 
су то леге новог циклуса или ипах припадају 
актуелном, 22. циклусу. Међутим, већина · 
научниха сматра да су ове леге ипак лрвен

ци новог цихлуса ахтивности. У том случају 
наредни минимум ахтивности пао би између 
јуна и децембра 1996. године, што значи да 
ће 22. цихлус трајати између 9.7 и 10.З годи
на, што је храће од лросечних 11 година. 

Према: "Solar Bulletin", август 1995. 

Дарко Ђокић 

СУНЧЕВА БУдУЋНОСТ 
НИЈЕ ТАКО СЈАЈНА 

Сунце, које нам изгледа хао непресушан 
извор светлости и топлоте, може потамнети 

средином наредног столећа, смаљујући тем
пературу на Земљи за два степена Фарен
~ајта. . Астрофизичар Сали Балиунас (Sal
lte Balшnas) из Харвард-Смитсонијен цен
тра за астрофизику и љене колеге објавили 
су ово након проучаваља пега на звездама, 

хоје представљају области инrенэивне маг
нетне ахтивности на тим звездама. 

Сунчеве леге пружају везу између магне
тизма и нивоа Сунчеве ахтивности. Сходно 
томе, пеге на другим звеэдама омогућавају 
да се одреди јачина љиховог магнетног поља. 
За време пораста активности звезда ће бити 
сјајнија, а за време пада активности љен сјај 
ће ослабити. Број пега на Сунцу се пери
одично ловећава и смаљује, чинећи циклус 
Сунчеве активности од око 11 година, што је 
сувише кратко време да би се приметиле про
мене темлературе на Земљи. Међутим, ист
раживаља лега на звездама указују на цихлус 
чији се период изражава у веховној временс
хој скали. 

Научници су эакључили да постоји мо
гућност флуктуација у Сунчевом магнетиз
му захваљу јући испитиваљу око 800 звезда 
лоцираних на даљина ма од 1 О до 1 ОО светло
сних година. Ове звезде, узете заједно , пред
стављају својеврсну ,.временску машину" јер 
нам помажу да разумемо Сунчеву прошлост , 
садашљост и будућност. 

Будућност, баш и не изгледа сјајно. Сту
дије показу ју да наше Сунце може изгубити 
на сјају око 0.4% у следећих 50 година. 

Ово потврђују и подаци добијени из лро
учавања борова старих 7000 година. Како ло
стоји веэа између количине радиоахтивног 

иэотопа угљеника ен у атмосфери Земље, 
који борови могу абсорбовати, и Сунчеве ма
гнетне активности, преко лроучавања годова 

овог дрвећа моЈКе се пратити Сунчева актив
ност. Тако је нађено да је Сунчева магнетна 
активност умаљена сваког трећег века. 

Два степена лада глобалне темлературе 
на сваких ЗОО година на први поглед не из
гледа тако драматично. Међутим, треба се 
сетити периода између 1645. и 1715. године 
када је просечна вредност температуре у Ев
ропи била око 2 степена маља од данашље. 
Научници сада овај период називају "Мало 
ледено доба". 

Према: ,,Astronomy'', охтобар 1995. 

Татјана МШ1ован.ов 
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УПУТСТВО АУТОРИМА ТЕКСIОВА 

Јелена Милоерадов- Турин. 

Катедра за астрономију, Математичхи фахултет, Београд 

Радећи са студенrима !'1 у уредниmтвима нехолихо часописа, дошла сам до сазнаља да 
~ обзира на то што сам ЈСдном, као главни уредник Васион.е, органиэовала превођеље и 
објављиваље упутстава Међународне астрономске уније (МАУ) за писаље чланака (·1975, Ва
сиона, ~р. 2, стр. 62 - 64), упутства писцима-треба допунити. Пре свега, прошло је · 20 година, 
дошло ЈС до неких промена у уређиваљу нашег часописа, ла и промене у нехим граматичким 
правилима. Сем тога, и даље важи стара латинска пословица Repetitio est mater studiorum 
- "Понављаље је мај ха учеља", јер је тахва човехова природа. Све наведено ме је лодстахло 
да напишем нову верэију правила за писаље, хоја је више щмељена нашим људима, нашем 
часопису и правопису. Подраэумева се да ће савестан· писац да погледа наведена упутства 
МАУ. Ја сам поменула само неха од љих. . 

Овахвих 30 "эаповести" сам већ делила студентима, а хористили су их за израду својих 
правила и Истраживачха станица Петница, и уредништва Зборниха радова са семинара за 
на~ву фиэихе, у лротехлих лет година, и, донехле, редакција часолиса ..,Млади физичар", 
ЧИЈИ сам члан била. 

Да би писац чланха био сигурнији да није нешто пропустио, требало би после завршетка 
писаља да пусти да чланах ..,одлежи", ла да га оНда поново прочита, анализирајући га са 
раэних тачака гледишта. 

УПУТСТВО ЗА ЧАСОПИС ВАСИОНА 

1. Техст треба писати следећи стил часописа. 

2. Наслове треба писати великим словима, центрирана. 

3. Испод наслова написати име ла преэиме, косим словима, исто центрирана. 

4. Испод тога долазИ службена адреса, исто центрирана. 

5. Већи члаНак је ложељно разбити на одељке. 

6. Први ред новог параграфа увлачити на стандардан начин. 

7. Нумерацију при набрајаљу треба спроводити на доследан начин. 

8. Граматичку исправност текста треба проверити према текућем правопису. На пример: 
редни бројеви, па и године, пишу се са тачком. Њу замељује знах инrерпунхције хоји на 
том месту следи. Узорак: (1990, 1991 . и 1992). Астрономски називи од две речи се пишу 
тако да се само прва реч пише великим словом. На пример: Млечни пут. · 

9. Слихе је nожељно предати у дигиталној форми, или цртане на хвалитетном папиру одго
варајуhе ширине. 

10. У тексту означити места за слике. 

11. Испод свахог места писати потпис испод "слихе. Узорак: 
Сл. 1. Пример праволин.ијское кретања. 

12. Потребно је водит~ рачуна о томе да се при смаљељу илустрованих nрилога у штамли 
може десити да се текст и ознахе не виде добро. 

13. Позиваље на слиху треба" чинИти на исти начин. На nример: 
Пример је дат на слици 2. при дну стране. Сличан случај се види на слици З. 

14. Уколихо се користи нека .скраћеница, први пуТ када је поменета треба написати љен пун 
назив, а иза тога, у загради, саму скраћеницу. На пример: 
Олшта теорија релативности (ОТР) ... 

\ 
'-.. 
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15. Треба избегавати непотребне стране речи. 

16. Када се први пут помене страно име треба га написати како се изговара, тј . фонетски, а 
иза тога, у загради, онако r;ако се на том страном језику пише. Касније се у тексту наводи 
то име, односно назив, само фонетски. На пример: 
Када је Ајнmтајн (Einstein) ... 

17. Како су формуле, у ствари, реченице, иза њих се пишу знаr;ови интерлунr;ције. 

18. Треба користити што више међународне стандарде. 

19. Треба бит~ доследан у r;оришhењу оонаr;а астрономских, физичr;их и математичr;их вели
чина. 

20. Једице се пишу усправним словима и то таr;о да се избегне двосмисленост. На пример: 

Јединица rустине флуr;са зрачења је Ј ш-2 s-1 Hz-1 . 

21. Временсr;е јединице је пожељно писати оваr;о: 12ь15m. 

22. Цифре се ради лаr;шег читања пишу у групама од по три, ИдУћИ од децималног знака. 
Изузетаr; су бројеви са четири цифре. Код нас је уобичајени децимални знак зарез, а у 
западној литератури тачка. Пример: З 678,1ЗЗ 24З и 4З28. 

23. Велиr;е бројеве треба писати као у следеhем примеру: 2, З х 1023
• 

24. Цели бројеви мањи од 10 се у теr;сту по правилу пишу словима сем ar;o иза броја не треба 
да стоји нека јединица мере. На пример: 
У три лабораторије су мерили температуре и добили резултат од З К. 

25. Свака таблица треба да има наслов. Узор: Таблица 1. Период1-1.и систем еле.меШЈта. 

26. Литература се пише неувучено у првом реду, а остали редови увучено ar;o та референца 
заузима више од једног реда. Треба користити уобичајене скраћенице. Узорак: 
за 'lасопис, са нумерацијом бројева: 
Димитријевиh, М.: 1994, ВасuоШЈ, бр. 5, стр. 91 . 
и нумерацијом томова, масним бројевима : 
Georgelin, У. М. , Georgelin, У. Р.: 1976, Astron. Astrophys., 49, 57. 
и за књиrу: 

Миланr;овић, М.: 1948, Астроuо.мска теорија IС/Iи.матских про.меШЈ и њеuа npu.мeua у 
Геофи.зицu, САНУ, Беог})\iд. 

27. У списку литературе ауторе је пожељно ређати по азбучном (или абецедном) реду презимена. 
Радови истог аутора се нижу хронолошr;и. Прво се наводе они радови где је аутор сам, а 
затим радови са два, три, и више r;оаутора. 

28. У теr;сту се на литературу треба позивати писањем у загради имена аутора и године. 
Пример: (Миланr;овиh 1948). 

29. Писати треба по могуhности на рачунару, и то за часопис .,Васиоuа" у процесору званом 
TF,X (чита се ТЕХ). 

ЗО. По моrуhности радове достављати на дисr;ети или елеr;тронском поштом на адресу заменика 
уредника. 

Слиr;а на IV страни r;орица: Иза зераде Великое рефрактора Медоuске опсерваторије види се 
Суuчева кула. 

" ј 
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Ко.мета Хјакутаке 18. .маја 1996. СкШtио Роналд 
Ројер - астрон.о.м а.матер и свештеко личе. (4 икча 
f/5 сочиво, експазичија у три боје I(Q 4 х 5 спек
троскопскШt плоча..tш и Tech Pan фил.му). 
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С/1996 В2 ХЈАКУТАКЕ- КОМЕТА дЕЦЕНИЈЕ? 

Војислава Протић-Бен.ишек 
Астрономска оnсерва.торија, Београд 

~ 

Удар хомете Шумејкер-Леви (Shoema.ker- Levy) и љен нестанак у дубинама Јуnитерове 
атмосфере, као завршни чин драме чији смо сведоци ми, становници Земље, били ове nоследње 
де~еније , века и миленију~а. означио је nочетак ноюг таласа интересова.ња за. неуобичајене 
nо"аве у космичком nростра:нству . . 

П.ретходна деценија, бар што се комета тиче, nротекла је у знаку nоновног сусрета са 
Хале,~евом кометом и спектакуларног праћења љеног блиског сусрета са Сунцем: космичка 
сонда 'ћото (Giotto) снимала је љено језгро са удаљености од свега 550 км, а резуЛтати до сада 
најбоље организоване и најмасовније међународне астрономске кампаље npeвa.зimmи су сва 
очекивања. На виmе од двадесет CD-a и у неколико стотина nубликација и књига за.бележени 
су најразноврснији nодаци о овој, свакако најчувенијој, комети. 

Од тада па до, ево већ ускоро, краја 1996. године- у току 10 година- у нашој, посматрачхој 
бележници регистроване су многе комете, које је било могуће посматрати постојсфим инстру
ментима Астрон~мске опсерваторије: Брецфилд (Вra.dfield}, Лилер (Liller), Оказаки-Леви
Руденхо (Oka.za.ki-Levy-Rudenko), Остин (Austin), Леви (Levy}, Танаха-Махолц (Ta.na.ka.
Ma.ch?l tz ), Шумејкер-Леви, Свифт-Та т л (SWift-Тuttle ), Де Вихо (I)e Vico ), Шhеnансхи (Szcze
pa.nski) ... Неке од њих, исnратили смо дуж дела њихових параболичних nутања, без наде да 
ће се ихада вратити у Сунчев систем, док су друге биле већ, или тек постале, нови чланови 
Сунчеве nородиЦе. 

Нема сумље да човека уопште . па и nрофесионалног астронома, узбуђује увек изнова., 
без обзира на искустю и рутинираност и сама помисао на то, да је у љегоюм, релативно 
кратком животу сусрет са овим необичним члановима Сунчевог система, најчешће само један 
и неnоновљив. А, осим тога, за. разлику од nосматраља многих других небеских објеката, 
код којих ГQТОЮ да ЗН3:МО шта очекујемо, трагаље за кометом по првој ефемериди праћено 
Је узнемиреношћу и боЈазНИ да ли ће бити виђена или не. Да ли је ,,на nоложају" или 
далеко од љега. Да ли је nредвиђена или оцељена привидна интегрална величина блиска 
реалној? Не једном смо доживели разочареље , јер је дифуэни облачић бИо много слабији од 
очекива.ног, односно наш инструмент много бесnомоhнији. Онда би смо, у снажној жељи да 
је досегнемо , nрибегаВали nосебним астрографским методама , хиnерсензибилиза.цији моча, 
дугим ексFiооицијама, и чему све не ... Померала се узбудљиюст тренутка сусрета са кометом 
у време развијаља фотоматеријала, на сушеље последљих капи юде на плочи ... И, изнова.: да 
ли је ту или не? · · 

Радост изнена.nног виђења магличасте мрљице у окулару инструмеЈUЭ.. илИ на емулзији 
плоче снажнија је од утиска који оставља метеорит када эаnара небо , ЈЩИ је бар једнака 
узбуђењу nри разбуктава.њу суnернове. Само усхи!lеље соnственим новим открићем, прева.з
иmло би све доживљено. 

Са сва.хом наредном хометом коју желимо да пратимо (а често смо нереални, јер желимо 
скоро сваку чија се ефемерида објави), овај кошмарни сценарио се понавља. Без обзира на · 
доба но1iи (или јутра!) ми је иmчекујемо са најве!lом надом, или је не виђа.мо, уз највеliе 
разочареље. 

Појава. нове комете С/1996 В2, коју је 30. јануара 1996. године открио јаnански астiюном 
- аматер Јуџи Хјакутаке (Yuji Hya.kuta.ke), затекла нас је у nраћењу комете С/1996 Bl -
Шћепански, при веома поюљним временским условима. · · 

На жалост, првих дана фебруара, два. часа од меридијана, ниско над источним хоризон
том, у јутарњој измаглици и тада још доста слаба за могућности нашег инструмента (1.1 .4 
магнитуде), а и са несигурно одређеним nочетним параболичким орбиталним елементима, 
измицала нам је из видног поља , тако да је тек у зору 18/19. фебруара усnешно регистрована 
на плочи. Непрецизност љене ефемериде у то време онемогућила је да је видимо у тражиоцу 
инструмента -одступаље је било веће од једног степена! И касније су та одстуnаља износи-
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ла око 10'; али је она са порастом сјаја~ могла бити лакше пронађена_...,.. а и п09~т~ч је био 
све вештији. Показало се, по ко зна КОЈИ пут, да ни две и п6 деценије искуства НИЈе ~~т:кад 
довољно да се буде у старту успешан. Наиме, у овом случају, прве mroчe су . ~.щ:х:ш~е због 
лошег развијача, следеliе вече због наилас:ка облака и неодмереног изненађеља, Х~Је Је прире
дио мотор инструмента на -10° С, али хо~чно на једном месту у !lосматра;:коЈ бележници 
пише: "Веh сам десети пут у павиљону - наЈЗад се разведрило и све Је у реду! 

Комета Хјахута:ке омогуhила је и уздржаним професионалним ас:рономима, а истра~~
ним и приљежним аматерима са обе Земљине хемисфере да уживаЈУ у расхоши љеног СЈаЈа 
готово пуних 6 месеци. . 

Са Астрономсхе опсерваторије у Београду аутор је пратио хомету више од З месеца. Комета 
је снимана у тоху 25 ноliи, инструментом Askani.a. 135/1600 са астрохамером 125/1000, при
меном Ыiасичне астрографске методе, а начињено је и нехолихо CCD с~ха камером SBI<?, 
ST-6, 20, 21 , 22. и 2З . З. 1996, монтираном на овом инструменту. На оваЈ начин "похрили 
смо већи део љене лутаље, од -24 до +82 степена деЫiинације и назад, до +З5 степени, хада 
се, ослабљеног сјаја на западном хоризонту Београда, заувек изгубила у смогу, измаглици и 
светлима града. . . . 

Карактеристихе љеног похода дуж лутаље, за посматрач_а са северне небеске хемисфере 
биле су следе!iе: у другој половиЮ'! марта (2З. - 24.) . прошла Је кроз сазвежђе Вола р (Bootes ), 
наша.вши се у близиЮ'! љегове најсјајније звездеАрхтуруса, а 26. марта по~д Р. Велихог медведа 
({3 Ursae Maioris) - Кохаба (Kocha.b) . У то време, она се брзо xpehe: 1 /mm. Истог датума 
достигла је деклинацију +86 степени, наш~вши се тако у близини Поларе. з .. априла пролази 
поред cr Персеја (cr Persei) - Мирфаха (Mпfak), а 9. априла поред f3 Персе.Ја - чувене звезде 
Алгол (Algol). 15. маја љена лутаља сече небесхи е:кватор у пределу сазвежђа Кит (Cetus) и 
хомета прелази на јужну небеску полулопту. 

Иначе, 24-25. марта :комета је била најближа Земљи, на 0.11 N, односн;о 15 милиона 
хилометара, а 1. маја у перихелу, на 0.22 N . 

Каква је љена даља лутаља била. кроз сазвежђа јужног неба? . . . 
16. маја прошла је близу познате променљиве звезде Мира Кита (Мпа. Cet1), а 26. маЈа 

- 1. јуна, кроз огранке Еридана (Eridanus). Током јула про~ла ј~ кроз сазвежђа Пеh (Fo~
nax), Часовних (Horologium) и Сликар (Pictor) (поред cr ћctor1S). Јули 19~6 . провел~ Је 
у сазвежђима Златна риба (Dora.do), Кобилица (Carina) и Једро .(Volans) (1. Јула била Је у 
близиЮ'! звезде Канопус ( Canopus) ). Август ју је затекао у сазвежђима Камелео': (Cha.maeleon) 
и Мува (Musca.), а 1. септембра приближила се cr Јужног Крста (Crux Austra.lis) . 21 . септем
бра се нашла у близини cr и f3 Кентаура (Centaurus). 

Од марта ове године па све до јула, када љен сјај почиње нагло да опада (септембар -маг
нитуда 11 .7), она је била објекат расхошног сјаја,~ mraвo- зеленом гасовитом ко_мом и дугим 
наранџа.стим прашинасто-тrазмеЮ'!М репом, развеЈаним у више праменова. У ПОЈединим там
ним ноћима процељена је дужина љеног репа од З5 - 60 степени. 

Крајем године комета he се наhи .на удаљености од Сунца од око 5 N, 15. привидне 

величине. · · а.1 
1 

) 
Брајан Марсден (Brian G. Marsden, IAU Centra.l Burea.u for Astronormc Те egra.ms , 

на бази последљих орбиталних елемената, указује на период 9-14 000 година, што одговара 
афелу на 1 1 ОО N од Сунца. · . 

Многи су је поредили са раскошном кометом из 1976. године - Вест (West). <?eliajyhи 
се ове комете, можемо реhи да су љих две потпуно различите по типу. _ Комета Хјакутахе, 
богато сјајне коме и знатних димензија, а комета Вест релативно малог Ј~Гра; али чипк:'-сто 
разасутог репа као код хакве рајске птице! Обе, ипа~~;, Ю'!су комете децениЈа, вeli милеНИЈума 
и сврставају се у најсјајније комете раЮ'!јих раздобља. . 

До ~~;раја овог миленијума има још 4 године, а и ове децеНИЈе, такође. . 
Beli сада знамо да нам комета Хејл-Боп (С/1995 01- Ha.le-Bopp) припрема изненађеље 

следеliег пролеliа (март -април 1997.) и можда lie баш она преузети ласкаву титулу . 

До тада, дивимо се комети, Табур (С/1996 Q1- Ta.bur), која је управо ових дана у нашем 
видохругу. 

А нове, непознате ~~;омете, тех долазе ... 

(Примљено октобра 1996.) 

С/1996 В2 HYAKUTAKE- ТНЕ СОМЕТ OF ТНЕ DECADE ? 

А review of the comets oЬserved from the Astronomica.l Observa.tory in_ Belgra.de -~ the 
la.st deca.de is presented Ьу the a.stronomer in charge of comets. oЬserva.t1ons - VoJISla.va. 
Protic-Benisek. Persona.l reminiscences on comets and observa.tюns a.re told. The comet 
Hya.kutake is discussed in pa.rticula.r. 

1 
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КОМЕТЕ ХЕЈЛ-БОП И ТАБУР 

Мшzан. С. Ди.м.итријевић, Миодраг Дачић и Зорича Цвеm1.:овић 
Астрономска опсерваторија, Београд · 

Комете видљиве голим охом нису чести гости и зато ће ова година остати изузетна по 
две а можда и три такве релатице. Крајем марта и почетком априла нашим звеоданим небом 
пројурила је лепотица Хјахута~~;е. Она се из мрачнијих улица Београда лепо ющела ГОЛИЈ\Ir 
оком неколико дана. У задљих двадесет година Ю'!је било такве. Последља таквога ·сјаја била 
је комета Вест из 1976. године. 

Ове године наше небо украшава још једна комета, чији сјај расте из дана у дан. То је 
хомета С/1995 01 Хејл-Боп која је откривена 23. јула 1995. године (види Circula.r бр. 6188 
од 24. јула 1995.), када је њена привидна величина била 11 . Ова Ј;ОМе'Ј'Э. направи круг охо 
Сунца за око три хиљаде година, тако да су јој се после.цњи пут дившш наши даЈ:tеки пра.преци. 
Најближе Сунцу приliи ће око 1. априла следеhе године. У изузетно добрим уСЈювима ,. искусни 
nосма~рачи хомета су могли овога лета да је уоче и голим оком. Тако су у Циркулару 6408 од 
27. маЈа 1996. године описана посматра.ња голим охом комете Хејл - Бол са острnа Волканс у 
Италији и из Квинсленда у Аустралији. Најбоље ће се в~щети у марту и априлу следеће године 
када љен сјај може. ,ца достигне сјај планете Марс и надмаши комету Хјакутаке. Вероватно ћ.е 
моћи да се прати голим оком све до пред крај следеће године. 

Бело Табур (Vello Ta~ur) .из Ваниасе (W~шia.ssa.) у Аустралији открива 19. августа (по 
светском времену - UT) ЈОШ Једну хомету, ХОЈа ће се вероватно из слабо осветљених крајева 
моliи Вlщети и голим оком, а сигурно се може пратити и обичним догледом. То је комета 
С/1996 Q1 Табур откривена како слабо сјаји у Еридану, као објекат десете магнитуде. То 
је аматеру Табуру прва коме·га . Аматер Јан Јост (Jan Jost) из Бодентајха (Bodenteich) у 
Немачкој указао је на велику сличност орбите ове комете и комете Лилер (Liller) С/1988 А1 . 
Брајан Марсден сматра. да су се ове две комете вероватно одвојиле једна од друге у времену 
последљег перихелног пролаза, пре око 2900 година. 

У табели 1. и на сликама 1. и 2. дати су сви подаци који су вам потребни да :комету 
Хејл-Боп лако нађете на небу. за. период од Ј . септембра до 28. новембра 1996. године дата 
је интегрална (глава и реп) привидна величина комете, а затим ре:ктасцензија и деклинација 
сведене на двехиљадиту годину, како то обично дају астрономи. Рект-d.Сцензија и деЫiинација 
су ,.адреса" небеског објекта која нам омогуliава да помоliу звездане карте или звезданог атласа 
установимо где се тражени објекат налази. На кружним и љима сличним звезданим ~~;артама, 
ректасцензија (cr) нане-га је по ~ду ка~ · а деклинација (с5) према центру. 

Осим небеских координа1'Э. комете, КОЈе нам омогуliаваЈу лаху употребу звезданих карата 
и атласа, у табели 1 цато је и време изласка и . заласха у Београду (за координ;~те Народне 
опсерваторије). Време у табели је зимско време (СЕВ-Средље Европско Време) па ако будете 
обрађивали своја посматрања , до 27. ·10, тј . до преласка на зимске време, не заборавите 
да додате један час да би се преш.irо на летље у:казно време. В}щимо да се време заласка 
помера. од поноliи почетком септембра до седам сати увече храјем новембра. На крају су дате 
и хоризонтсхе координате комете, које нам служе за одређиваље положаја щмете на небу у 
односу на хоризонт и стране света. Ове координате дате су у табелл Ј за 20 часова СЕВ у 
септембру, 19 часова СЕВ у октобру и 18 часова СЕВ у новембру, а то су приближно времена 
када се почетком одговарајућег месец~ завршава астрономски сумрак у Београду. Зенитс1(а 
даљина z у табели даје удаљеност комете од зенита. Њена. вредност се кpelie од 0° у зениту до 
90° на хоризонту. Осим зеНИ'гске даљине понекад је згодније користити висину над хоризонтом 
h, при чему је z + h = 90°. Азимут А је друга . координата у овом координатном систему и 
он се мери од јужне тачке хоризонта према западу од 0° до 360°. За. приближно одређиваље 
азимута може да нам послужи и компас. . 

За. nериод од 25. августа. до З . децембра 1996. године, на слици 1. је шрафираном 
поврmином представљена област неба у којој he се кретати хомета С/1995 01 Хејл-Боп. На 
слици 2. је увеliана област неба где ће се налазити :комета, а приказан је и њен пут између 
25. августа и 3. децембра ]996, када lie се кретати :кроз сазвежђе Змијоноша (Ophiucus) и 
крајем новембра riрећи у сазвежђе Змија (Serpens Ca.uda). У табели 2. и на слици З. дати 
су одговарајући подаци потребни за пра.liеље комете Табур. за. период од 1. октобра до 11 . 
новембра приказан је љен ЈlГ по небу. 

Цодаци из табеле 1. и\~f са слика 1. и 2. и 3. омогуhиhе вам да лахше пратите комете( 
Хејл-Боп и ·Табур. За. комету Хејл-Боп они су прерачунати за Београд (координате Народне 
Опсерваторије) на основу ефемерида објављених у Циркулару број 6440 Централног бироа за 
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Слика 1. Шрафиран.а пооршин.а представља област неба у којој ће се ко.мета С/1995 01 
Хејл-Боп кретати од 25. августа до З. децембра 1996. године. 
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Слика 2. Пут комете С/1995 01 Хејл-Боп из.ме!ју 25. августа и З. децембра 1996, када ће се 
кретати кроз сазвеж!је Змијон.оша (Ophiuchus) и крајем НО!Јембра прећи у сазвеж!је Змија 
(Serpens Cauda). 
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Сли:ка 3. Путања ко.мете С/1996 Q1 Табур из.меlју /2. октобра и //. новембра, када ће се 

кретати, углавн.о.м, кроз сазвежlја Великог .медведа и Волара. 
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эа. астрономс:ке телеграме од 26. јула 1996. године, :који редовно прима Астрономс:ка опсер
ваторија. Подаци о путањи :комете утоли:ко су тачнији у:коли:ко је она одређена из више пос
матраља у више тача:ка на орбити. Зато су ефемериде :комете Хја:кутахе, :која је изузетно бЈХ!О 
прохујала ноllним небом (упоредите пут :комете Хја:кута:ке на Сл. 1. из члан:ка ДИМитријевиhа., 
Дачића и Цвет:ковиhеве (1996) и пут :комете Хејл-Боп на Сл. 2.) биле са дале:ко веnим степеном 
несигурности него што су то овде презентирани подаци, пошто је у периоду од от:криhа :комете 
Хејл-Боп 2З . јула 1995. године па до :краја јуна 1996, обрађено више од хиљаду посматраља 
ове репатице широм света. Подаци эа. :комету Табур добијени су на основу прорачуна Брајана 
Марсдена, базираних на 59 посматра.щ. ове :комете. Подаци эа. период 1-24. о:ктобра су нешто 
тачнији (Circular 6479) него подаци зiпериод од 26. о:ктобра до 11. новембра (Circular 6464), 
али сва:како маље тачни него эа. Ј::омету Хејл-Боп. Видимо таЈ::ође да се ова Ј::омета много брже · 
:креће кроз сазвежђа. него Ј::омета Хејл-Боп. 

Табела 1. Подаци за праћење комете Хејл-Боп. За период од Ј септембра до 28 н.ове.мбра 
/996. еодипе дата је ин.тегрална (глаеа и реп) привидна величина (m) комете, ректасцен.зија 
(а) и де/СЈiинација (б) сведене на двехшъадиту еодин.у, као и време UЗ/Iаска и заласка комете 
у Београду (за координате Народн.е опсерваторије). Време у Табели је зи.мско време (СЕВ
Средње Европско Време) па до 2Z /0. треба додати један. час да би се прешло на Аетње 
указн.о време. На крају су дате и хоризон.тске координате комете, зен.итска даљина z и 
ази.мут А Ow координате дате су за 20 часова СЕВ у септембру, /9 часова СЕВ у октобру и 
/8 часова СЕВ у н.ове.мбру, а то су приближн.о времена када се почетком одеоварајућее .месеца 
завршава астрон.о.мски сумрак у Беоераду. 

датум т а(2000.0) 8(2000.0) излаз залаз z А 

сепrемба.р 1996. године 

1 . 5 .З 17 З9.19 -6 З4.3 IЗ 01 .0 24 12.4 55 02.6 27 04.7 
5 . 5 .З 17 З6.57 -6 19.7 12 41 .5 2З 55.2 56 25.1 З2 17.7 
9. 5 .З 17 З4.68 -6 06.5 12 2З.l 2З З8.5 58 00.1 З7 10.4 
IЗ . 5.2 17 З2.79 -5 5З.З 12 04.6 2З 21.7 59 47.9 41 51 .6 
17. 5.2 17 З1 .62 -5 41 .0 11 46.7 2З 05.7 61 41.2 46 07.5 
21 . 5.1 17 ЗО.69 -5 29.1 11 29.3 22 49.8 6З 43.4 50 12.4 
25. 5.1 17 29.98 -5 17.2 11 11.9 .22 З4.1 65 50.5 54 02.4 
29. 5.0 17 29.94 -5 05.7 10 55.4 22 19.1 68 00.5 57 З7.3 

о:ктобар 1996. године 

з . 4.9 17 29.89 -4 54.2 10 38.8 22 04.1 61 36.0 47 З9.8 
7. 4.9 17 ЗО.46 -4 42.4 10 22.8 21 49.7 63 27.9 51 20.2 
11 . 4.8 17 З1 .22 -4 ЗО.6 10 07.0 21 З5 .5 65 25.7 54 52.2 
15. 4.8 17 З2.18 -4 18.5 9 51.3 21 21 .5 67 26.0 58 1З .О 

19. 4.7 17 ЗЗ.69 -4 05.5 9 З6.З 21 082 69 26.9 61 22.5 
2З . 4.6 17 З5 .20 -З 52.5 9 21 .2 . 20 54.8 71 З1.8 64 26.6 
27. 4.5 17 З7.21 -З 37.9 9 06.4 20 42.0 7З З2.8 67 19.6 
Зl . 4.5 17 З9.39 -З 22.7 8 51 .8 20 29.5 75 36.3 70 08.2 

новембар 1996. године 

4. 4.4 17 41 .72 -З 06.9 8 З7.3 20 17.1 67 50.8 60 55.2 
8. 4.3 17 44.52 -2 48.7 8 2З .2 20 05.3 69 39.0 63 49.6 
12. 4.2 17 47.31 -2 30.5 8 09.0 19 53.6 71 30.4 66 39.5 
16. 4.1 17 50.5З -2 09.4 7 55.0 19 42.4 7З 16.7 69 22.1 
20. 4.0 17 5З .90 -1 412 7 41 .2 19 З1 .5 75 4.7 72 01 .0 
24. З .9 17 57.40 -1 2З .7 7 27.3 19 20.8 76 52.9 74 34.З 

28. З .7 18 01.31 -0 56.3 7 IЗ .7 19 10.7 78 зз.з 77 07.7 
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Табела. 2. Пода~и эа праћење ко.мете Табур. Исто као у табеllи Ј саАСО эа период од Ј. октОбра 
до Ј Ј. н.ове.мбра Ј99б. године. (kШ( тога, зекитска даљика и азtlАСЈт рачукати су эа О часова 

. ЗШ(Ског вре.мека до 24. октобра, а пOCIIe 24. октобра за ЈВ часова што је приближио време 
эавршетка астроко.мског сумрака у Београду. Звезди~о.м је схжачек UЗ/Iаэак ко.мете претходне 
вечери. 

датум т cr{2000.0) 6{2000.0) излаз залаз z А 

охтобар Ј996. године 

1{2. 5.8 7 26.97 36 32.2 • 2Ј 7.8 Ј5 58.4 68 Ј5.5 235 59.4 
3/4. 5.1 7 54.9Ј 4Ј 42.2 • 20 28.0 Ј7 43.8 68 ЈОЈ 228 49.9 
6. 5.6 8 29.34 46 36.8 68 48.1 22Ј 27.2 
8. 5.5 9 ЈО.85 50 49.1 70 6.2 2Ј4 Ј5.3 
ЈО. 5.4 9 58.50 53 53.1 7Ј 51.5 207 35.4 
Ј2. 5.4 ЈО 49.15 55 32.8 74 Ј2.4 20Ј 4Ј.8 
Ј4. 5.5 ЈЈ 38.23 55 49.5 76 40.9 Ј96 40.2 
Ј б. 5.5 Ј2 2Ј .92 55 ОЈ 79 Ј4.4 Ј92 30.7 
Ј8 . 5.6 Ј2 58.52 53 27.3 8Ј 46.5 Ј89 9.8 
20. 5.1 ЈЗ 28 .2Ј 5Ј ЗЈ .О 84 13.5 Ј86 32.4 
22. 5.8 ЈЗ 52.02 49 25.1 86 33.3 Ј84 32.6 
24. 5.9 Ј4 ЈЈЈ5 47 Ј8.1 88 44.6 Ј83 Ј.9 

26. 6.0 Ј4 26.55 45 Ј5.9 62 5.3 Ј26 23.9 
28. 6.1 Ј4 39.27 43 Ј8.2 о 58.8 22 25.5 62 39.5 Ј24 ЈО.О 
30. 6.2 Ј4 49.8Ј 4Ј 27.0 Ј 38.9 2Ј 51.5 63 27.4 Ј22 17.4 
новембар Ј996. године 

Ј. 6.3 Ј4 58.66 39 42.5 2 4.7 2Ј 36.1 64 25.9 Ј20 43.9 
з . 6.4 Ј5 6.17 38 4.3 2 23.3 2Ј Ј8 .0 65 32.7 ЈЈ9 27.0 
5. 6.5 Ј5 Ј2.6Ј 36 32.0 2 37.3 2Ј 2.0 66 46.1 Jl8 24.9 
7. 6.6 Ј5 Ј8 .20 35 5.1 2 48.0 20 47.2 68 4.7 ll7 35.7 
9. 6.7 Ј5 23.10 33 43.1 2 56.2 20 33.4 69 27.2 ЈЈ6 51.9 
ЈЈ . 6.8 Ј5 27.43 32 25.4 з 2.4 20 20.3 70 52.9 Jl6 30.0 

Комету Хејл - Бол от.крили су независно један од другога, астроном nрофесионалац Ален 
Хејл (Alla.n Ha.le) и астроном аматер Томас Бол (Thomas Ворр). Оr.крива'! .комете Табур, 
Бело tабур (Vello Tabur) такође је аматер. Сетимо седа је и nрву овогодиmњу .комету видљиву 
голим о.ком от.крио .крајем јануара јаnанс.ки астроном аматер Јуџи Хја.кута.ке. То је још један 
илустративни nример чиљенице да највише .комета и данас откривају аматери. Ваша добро 
обрађена nосматраља, фотографије, цртеже и заnажаља, као и уочена одстуnаља од nредвиђене 
лутаље, са задовољством ћемо nримати да би и чита.оци "Васионе" nоделили са вама доживљај 
ове леnе небес.ке nојаве. 
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COMETS HALE-BOPP AND ТА,ВЏ'R 
After description ofthe discovery of the comets С/1995 01 Ha.le-Bopp a.nd С/1996 Q1 

Ta.Ъur, necessa.ry da.ta. for observa.tions from Belgrade a.re given, including the ma.ps of the 
pa.rt of sky with predicted pa.th of the comet. Simila.r dil.ta. a.re presented for the comet 
Ta.bur. BiЪliogra.phy of a.rticles rela.ted to comets a.nd published in Vasiona is given. 

ПЕСНИЦИ И КОМЕТЕ 

Мала антологија 
Изабрао: Мwан С. Ди.митријевић . '" ;: 

САСТАНАК 

Са. хуле оком астроном блуди 
и у тишини Jrohи на стражи 
упорно златна острва тражи 

дох прасхозорје бесхрајем руди. 

Игру далеких светова прати 
густи мравиња.ж маглином зрачи 

хомету жоја охо привлачи 
пооива: ма хад натраг се врати. 

Доhи ће звезда, јер закон тражи 
и она ће му остати верна, 

дох човечанства чеи на стражи. 

Та је истрајност . неизмерна, 

ал ако згасну очи човека: · 

И с т и н _ ;~._ биhе та хоја ~~ка. 

Cwu Придо.м 

(преВ!>~~ ~Р Душ!Ј.н , Филиповиh) . . . . . 
ВАСИОНА, XVIII, 1~70, 69. 
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' РЕПАТИЦА 

Космички цвете, хог не узбра нико, 

леп хао сваки ·отрован, без с.л8'га, 
јалов и што је само једном нико 

у болној маmти једног бюiшег бога; 

хо невеста., у болу сишла с ума, 

оседела за изгубљеним војном, 

ти блудиm с Велом девичким, без шума, 
вечито сама ~~ звежђу безбројном. 

И ДОК СВе КруЖИ Где с_ветоВИ гусну, 
по нити на миг невидљивих руху, 

из мрака у мрак као миса у сну -
ти јуриш у свом недокучном луку. 

И ја те питам: ' зашто, куда, докле? 
Је ли то занос хоји тобом влада, 
и јеси л• среhна што те тако проЈШе 

промисо хладни одређеног сЈОiада? 

- За.глушена п~мом сопствене брзине, 
ја летим да летим, са срцем од леда, 

кроз бескрај што зија, светлости и тмине, 

и с охом што само у срце ми гледа. 

Вијугање, крузи и враћање свуда, 

жарке паре, земље и слеђена голет, 

међу њима само мој пут не кривуда, 

њега носи исти, одисхонски полет. 

Која себе гризе, бескрајности змија 

упрла је у ме до два ока хола, 

и ја својим трагом, што ко сребро сија, 

непрестано слнкам пречннк њеног кола. 

Ал• блудећи мимо свију, сред свемира, 

ја вечито чезнем за учешhем друге, 

што ће да разуме гордост моје туге, 

и безгласни јаук мог вечног немира. 

Скривена у тајну копрене ми лепе, 

ја јурим кроо сфере, слутим како шуме, 

а планете трепћу, преплашено стрепе, 

завидна и мрско погледају у ме ... 

Ал• ја им се ближим - док очајно блену -
и поносно срце у смелости грејем; 

жар блисхости пали косу расплетену; 

ја отресем исхре, јурећи се смејем ... 

Вељко Петровић 

из књиге Зорана Мишиhа: Антологија 

српске поезије, Матица српска, 1956 

РЕПАТИЦА 

Ова эвезда, хоја лети 
кроз облахе, прехо Мачве, 
и Са.нџаку, изнад снега, изнад стога, 
ова Звезда изнад дома мога, 
излегла се из јајета 
интарсхога! 

Да л ме то неко овом звездом мери 
и, мереhи ме, ко тег је помера 
по небу хо по жантарсхоме репу, 
и с тога репа тежину ми чита? 

Го, ко на хантару седим на леДини, 
а не знам ко ме мери, 

коме, 

којом мером, 
на којој пијаци, 
ни по којој цени, 

и не знам да л ме мери r;ao семе, 

као рибе, 
као мирођију , 
ко хесу ексера, 

ил хо врећу жита! 

Љу6о.мир СUАСОвuћ 
Горњи град, 
БИГЗ, 1990. 

ХАЛЕЈЕВА КОМЕТА 

У том трену нисам видео баш ништа, 
само туђа леђа, 

но главе под шеширима нагло су се тргле. 

)Лица беше пуна. 

Најрадије бих се на прстима попео 
на голи эид 

као што то покушавају етеромани 

али ме у том ухвати за руху 

женска рука. 

Неколихо кораха само 
и преда мном су зинули амбиси 
које зовемо небом. 

Доле на хоризонту торњеви r;атедрале 
беху ко изрезани 

од мутног станиола, 

а високо над њима утапала се звезда . 

Тамо је! Видиш ли је! 
Јесте видим. 

У звезданом неугасивом праху 
эвезда се неповратно губила . 

Беше опојна пролећна ноh,
друга половина маја, 
благо се ваздух дизао мирисан, 



! 
1 

11' 

1 

, 

'ti' 
:1· 

~ i 

-------------------- ВАСИОНА XLIV 1996, 3 

а ја га удисао 
са звезданим nрахом. 

Када сам једном тог лета помирисао 
- :кришом само -

висо:ке љиљане 

'_ продавали их :код нас на тргу 
у :кухињс:кој :кофи -
смејали ми се многи. 
На мом лицу беше златни полен: 

Јарослав Сајферт 
превели: Јара Рибни:кар и Иван В. Лалиh 
Изабране песме, 
Cl\3, Београд, 1984. 

ХАЛЕЈЕВА КОМЕТА 

Страха нема, 
игра настаје: 
:ко жели Халејеве таблете 
са у:кусом изван орбите земље 
или, можда, са у:кусом јогурта, 

земаљс:ким. 

Комета за "Чове:ка престара: 

613 година пре наше ере 
Ко жели нов'Чиh са :кометом хладан 

Комета Халејева штанцује доларе. 

Први април 1986. године: 
југ је постао богат 
види :комету 

северу ништа 

сем долара са југа. 

У сјајној :кометиној глави 
видим у треllем миленијумУ 
одсуство људС:КИХ О'ЧИју . 

У репу дугом 110 милиона :километара 
с:купила се сва историја :космоса: 
ватра испарава 

<:унца се хладе. 

људс:ко о:ко сузи 

и испарава заједно са светом туђим. 

Првослав Раяић 
КОСМИ'ЧЈ;И хербаријум, 
"ПросВета"~ Ниш, 199S. 

ХАЛЕЈЕВА КОМЕТА У дЕВИЧУ 

Право има Халејева Ј;омета 
· Да осветли 
Сањиве пастире и будне овце 
ДалеЈ;о од Ј;И'ЧМе последљег бога 
Тамо где не смеју 
И где им није место 

Право има Халејева :комета 
Да осветли Јоа}{Ј{}';ија Светог 

И снужденог 

Због поспаности. тупе 
Паmира неверних 
Постиђен, он се 
Монахињама Ј;лања 

Право има Халејева Ј;омета 

да угаси запаљено сено 

Да потера пастире и овце 

Монахиње да почину у миру 

Право има Халејева Ј;омета 

Да осветли руку 

Што "У"е спаја 
О светлости 

У :којој песни" ни:када није био 
(1986) 

Слободан Вуксановић 
Халејева "омета над Косовом, 
"Хипнос", Београд, 1990. 

дЕЧАНСКО БдЕЊЕ 
ХАЛЕЈЕВЕ КОМЕТЕ 

Тебе су сањали 

Па одсањали 

Певали 
Па отпевали 

На Ј;радљивце твојих очију 

Лајали' 
Па и то прође 

Онда те на коцхице бацали 
Незнани бројеви испали 

Да саберу нису знали 

Са Ј;очева ти памћење сЈ;ИДали 

Натопљено 
Па утабано 

Столетни зов ти слали 

Да л' се "о одзива 
Сем одјека столетног 

Звезда но г 

Због тебе 
Све по теби 

Ти не спаваш 

И сан им не дај }{Ј{}';ад 

Слободан Вуксановић 
Халејева :комета над Косовом, 
"Хипнос", Београд, 1990. 
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ПЉУСАК КОМЕТА 

Вели:ка црвена мрља на Јупитеру 

тpajalle дуже од свих 'Човечанстава 

Олуја Ј;О вечни спом~ни:к је овде 

1 

А онда пљуса" "омета\ 
Јупитер вришти од радости 

стигоше нови гејзири и олује 

Ј;ОСМИ'ЧЈ;е рупе да НеЈ;ОЛ}';О пута 

Земља у њих стане 

Првослав Раяић 

КосМИ"Чки хербаријум, 

"Просвета", Ниш, l99S. 

с:иноll у опс:ерваторији 
ГОШЋА ИЗ СВЕМИРА 

Тепескоп застарео, н.е меда се н.ајл.епше 

Када сам је последљи nут видео, 
Имао сам - један-дан-<:а.н. 
У болНИ'Ч:ком WC-y мирисао је 
Вештач:ки цвет: расцветан. 
Госпођа је Ј;Лизила Ј;а еЈ;Батору 

НебесЈ;ОМ и ·даље, :ка Пегазу. 

Дан је таЈ;ође био расЈ;ошан. 

Зебра -на пеша'Ч:ком прелазу. 

Ал у све то више не верујем ја . 

(Имао сам - веселих часова.) 
Бар да је ова строфа исnравна, 
Песма би била чиста и видела се 
Још Ј;оја - небесЈ;а- појава. 

Слободан Зубановић 

"Репортер", 

"Рад", Београд, 1986. 

ПОСМАТРА ЧКИ ПРИЛОЗИ 

УДК S23.64 

КОМЕТА ХЈАКУТАКЕ 

Слободан Николић 

Белерофонт опсерваторија, Крагујевац 

У пролеће 1996. године наше небо у:красила је једна вели:ка "звезда репатица" - :комета 
ХјакутаЈ;е. J3ell доста дуго астрономи нису били у прилици да посматрају неЈ;у сјајну комету. 
Последљих двадесет година, још од проласЈ;а вели:ке Ј;ОМете Вест из 1976. године, у очеЈ;ивању 
смо да нас посети комета која нelle бити те:к бледа "мрља" у окулару телес:копа, вell таква да lle 
оправдати епитете највелИ'Чанственијег објеЈ;та неба.. Комета Хјакута"е нас у том погледу није 
разочарала (за разлИЈ;у од дуго најављиване КохоутеЈ;ове :комете из 1973. године) и заблистала 
је пуним сјајем. 

Опремљен веома квалитетним астрономским бинокуларом пречни:ка сочива ISO пшi, са 
повећањем од JS пута, јапански астроном-аматер ХјаЈ;ута:ке уочио је ову "омету још до" је 
била веома слаб објеЈ;аТ десете привидне величине и тиме омогуllио себи да ова комета пронесе 
славу љеговог имена у свету астро-аматера, а нама да на време почнемо да уживамо у посети 

овог незваног госта. Вели:ка вредност :комете Хја}';ута:ке је не само у томе што је била веома 
сјајна, вell и што је рано ОТЈ;ривена (доЈ; је још била далеЈ;о од перихела), таЈ;о да је било 
довољно времена да се она детаљно посматра. 

Са Белерофонт опсерваторије у Крагујевцу посматраља су по'Чела у марту 1996. године, 
:када је комета била вell довољно сјајна да се лахо уочавала и голим о:ком, а посебно лепо 
се видела и помоllу двогледа JOxSO mm Ј;оји се поЈ;азао хао изузетно добар инструмент због 
ВСЛИЈ;ог видног поља и релативно вели:ког светлосног броја . 

Главнина посматраља Qбављена је помоllу телескопа IS0/22SO mm при повеllа.њу од 56 пута 
са видним пољем од 30'. Тих пролећних вечери урађено је доста посматра'ЧХИХ бележаха и 
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CrteZ 1. 

Цртеж Ј. Ко.мета Хјакутаке 

цртежа. 

Цртеж број Ј је један од тиличних, нас
тао 2З. ОЗ. Ј996. охо 22 '!:аса уз noмoh нашег 
телесхоnа. Оцена атмосферсхих услова је би
ла З, на схали до 5. Комета се тада налазила 
на хоординатама а= 14ћ43m, 6 = 34°25', 
у сазвежђу Волара. ВеоМа лепо се уочавала 
глава хомете без јасно издиференцираног јез
гра, хао и хратах реп. Оно што је харахте
ристично је да се хомета доста броо хретал'!, 
па је веh за десетах минута било лахо уо'lити 
љено nомераље у односу на охолне звезде. На 

ц~жу Ј . означен је nоложај хомете у 22ћ 15m 
бројем Ј, а бројем 2 у 23ћооm. 

Величина хомете је nроцељена на при
ближно З угаона минута мада је у условима 
града са велихим светлосним загађељем ту 
nроцену тешхо и незахвално обавити. При
видна величина хомете одређена је Бобровни
ковљевом методом процене сјаја и износила 
је охо 2. . 

Похушали смо да урадимо и нехе фотографије комете хаје, истини за вољу, нису баш nосебно 
усnешне. На љима се лако уочава глава хомете са хомом, без јасно уочљивог репа. Приложена 
фотографија хају вам шаљемо настала је Ј6 . 04. Ј996. год. у фохусу телесхопа 150/2250 хроз 
зелени филтер, јер је он давао бољи хонтраст (слиха доле десно на 111 страни хорица). Бољу 
фотографију тешко да смо могли да урадимо с обзиром на то да је оnсерваторија лоцирана 
близу центра града, осетљивост филма ЈОО ASA, ексnозиција 5 минута, а светлосни број 
телескопа 'lак f /15 ! Ипак остала је забележена и на филму, а стехли смо једно исхуство више 
у снимаљу и nосматраљу хомета. У свахом слу'lају хомета Хјахута:iе била је nријатно освежеље 
у нашем а.матерсхом раду. Број nосетидаца сведо'lи о томе да је овом астрономском феномену 
дата сасвим довољна медијсха пажља. КаЈСо је за релативне младу екипу АД Белерофонт ово 
било nрво nосматраље једне сјајне комете, ми смо задовољни резултатима. Сада сви жељно 
о'lехујемо хомету Хејл-Боn (Hale-Bopp) за хају се сматра да ће бити комета века. Неха 
nо'lетна nосматраља ове комете су већ обављена са Белерофоm· оnсерваторије, али ихо се љен 
махсимални сјај nредвиђа за npoлehe 1997. године, главнина nосла тек nредстоји. 

(Примљено августа 1996) 

СОМЕТ НУАКUТАКЕ 

After а general introduction details about observations performed a.t the Astronomical 
observa.tory Belerofont of the University of Kra.gujeva.c a.re presented. А photogra.ph on 
the lower right ha.nd side of the 111 pa.ge of the cover a.nd а. sa.mple of dra.wings in the text 
a.re given a.s a.n illustra.tion. 
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ЈЕ.ПНО ПОСМАТРАЉЕ КОМЕТЕ ХЈАКУТАКЕ 

Р.л.ександар Оташевић,. Наташа ђХЈјкоеић, Иван. Стсiн.ић 

Астрономско друштво »Руђер Бошковиh" 

У ноhи 2З/24. 111 1996. године обавили смо једно једноставно Посматраље :комете Хјахутахе 
на иницијативу Александра Томиhа. То је У'\:ИЉСНО у селу Манић, општина Барајево, охо 25 
хм јужно од Београда. Комета се налазила у Волару, веома високо на северној страни неба. 
Имала је реп дужине охо Ј2°, типа 1 по Бредихиновој хласифИЈСацији. 

Наро'lито упадљиво било је љено броо хретаље хаје се јаqно уочава са nриложених цртежа. 
Цртежи су nрављени на основу nосматраља голИм охом. Наташа Трајховиh је nравила цртеже 

1, 2 и З (редом у 21"16m TU 2З. Ш, 22"озm TU: 2З. Ш и 00"21m 'tU 24. III), а Иван Станиh 
цртеже 4 и 5 (редом у 22"озm TU 2З. 111 и oo"21m TU 24. 111). Квалитет э.т.мосфере за цртеже 
1, 2 и 4 је оцељен са З, а за цртеже З и 5 са 4-4,5 (све у скали од 1-најлошије до 5-најбоље). 

---т----
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Иван Станиh је наnравио и три фотогрЗ.фси сними хомете редом: oohз7m _ 00h42m TU 

6
00"45m - 00"5om TU и 00h52m - 00h57m TU, све 24. III. Kop~hiщ је фотоаnарат 30РКИЙ 
nостављен на троножац (без npaheљa), F= 50 mm A=l/3 5· · 

холор филм KONICA VX 200 24 DIN'. Ат осфе ' ' ' махсимално отворена бленда, 
горе лево на IV страни хорица). · ... м ра nрилихом фотографисаља охо 4.5 (слиха 

ЛУ.ПА КОМЕТА 
i 

\ 
(Посвећен.о Иван.у и Оташу) 

Лети луда хомета 
све немир хоми смета 

соnствени дах 
Нарав је носила 'lудну · 
главу сјајну и будну · 

а nоглед nлах 

Негде у најдаљем свету 
изабра nлаву nланету 

и људсЈСи прах 

Данима сивела сивела 
хамену nоврш доживела 

nутнич:ки храх 

Све ствари из близине 
нису какве се чине 

у nрви мах 

Наташа ђХЈјковић 25. Ј. 1996. 

(Примљено јуна 1996.) Цртеж ко.мете Х}акутаке 

AN OBSERVATION OF ТНЕ СОМЕТ HYAKUTAKE 

OЬserva.tions on the ~gh.t 23/24. of Ma.rch 1996 in the ~a.ge of Ma.nich a.re described. 
One of the phot?gra.phs IS g1ven on the ~pper left ha.nd side of the ba.ck cover pa.ge while 
one of the dra.~gs. done Ьу na.ked еуе IS presented a.s illustration in the text. А oem 
a.bout а. comet 1s wntten Ьу one of the a.uthors- Na.ta.Sa. Tra.jkovic. · р 
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ПОСМАТРАЉЕ КОМЕТЕ ХЈАКУТАКЕ 

Ин.ес Балабан 
ученица ОШ "Ј О. Октобар", Хоргош 

Од 22. марта до 8. аnрила 1996. извршено је седам nосматраља :комете . . Пратили смо хомету 
на nутаљи кроз сазвежђа, од звезде Арктуруса' до Алгола. Комету смо nриметили голим оком 
?ко 22. марта n~ред ~рхтуруса. Изгледала је као светла мрља. Кроз бинохулар 20 х 60 имала 
Је реп дуг охо 2 . НаЈЛеnша у бинокулару била је 8. аnрила хада се голим охом једва видела 
У дурбину гледано, гл~ва је била јако сјајна и видео се реп дуг око 20°. · · 

Више nута комета Је снимана непохретним телеобјективом Sonna.r 3.5/135. mm, на филм 
Konica v~ 100. Најбоље су усnели снимци ОД 25. марта, нарочито онај у 23ь TU са 
ексnозицИЈоМ 11 минута. (Слиха доле на IV страни хорица). На снимху најсветлија тра~ је 
од х?мете (видети слику на дољем делу задље стране хорица). Горе десно је сјајна звезда алфа 
ЗмаЈа (а Dra.)~ а трагови доле су од 4 UMi (десно) , 5 UMi, {Ј UMi и -у UMi (доле). 

Похуш~но Је израчунаваље брзине хомете на основу љеног ,помераља у односу на охолне 
з~де, ЧИЈИ су трагови хо~ентрични лукави, а које износи D = 3 ·mm за време од texp = 11 
nun. Дужина луха з~е ЈС s = 26 mm, а дехлинација 6 = 71°, .Том nомерају око светсхе осе 
одговара угао rp = 2. 75. rл.едано са3емљетај угао је маљи: {Ј= 27rrp(90°-6_}/360° =о~ 912. 
Угаона nромена дехлинацИЈС, или на слици- одступаље од концентричноi: лУха, гледано са 

1 
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Земље је: 6 = Р D / s = О~ 1052. Према ефемеридама, Ј"l'l<:тојање хомете од Земље 25. марта 
било је Tz = 0.103 АЈ = 15.41 х 106 km, na је стварно лређени пут хомете за 11 минута: 
Т,. = т,. sin 6 = 28 300 kш. Брзина хомете је V6 = ....<.L..1т = 42.9ia. 

· ехр 8 

ЛИТЕРАТУРА 

Вести о хометама MCSE (Мађарског астрономског друштва) бр. 7Jl996. 

(IIримљено јуна 1996) 

OBSERVATION OF СОМЕТ HYAKUTAKE 

Description of the visualy oЬserved comet Hyalшtake with а Ъinocular 20х 60 is given. 
The velocity in declination of the comet is calculated from shots made with а fixed Sonnar 
3.5/135 mm teleobjective. The photograph made on the 25 of March 1996 at 23 h UT is 
given at the bottom of the back cover pa.ge. . . . 
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+ОТОГРА+СКО ПОСМАТРАЊЕ КОМЕТА HEПOKPEUIOM КАМЕРОМ 

Александар То.мић 
Народна олсерваторија, Београд 

Рад ученице 7. разреда основне шхоле, Инес Балаба.н, објавили смо у овом броју у рубрици 
Лос.АWтрачки прилози, уз минималне интервенције, :као добру илустрацију могуliности у 
аматерс:ком раду. Кахо нашим читаоцима препоручујемо применУ једноставног и релативно 
лристуnачног фотографсхог лостуmа у лосматраљима , наведимо шта све може да се изведе са 

· доброг СНИМЈСа, хао што је снимак који је начинила ауторка. 
Користеliи SAO атлас, :карту бр. 9, из података за положај звезда СУ Dra и 5 UMi, између 

којих се налазила хомета, може се изра'iунати за епоху карте - а то је 1950.0, положај хомете. 
Мере се удаљености тих звезда на слици q1 и на карти Q1 . :као и удаљеност хомете од једне од 
љих На слици q. Удаљеност ко мете од исте звезде на карти добија се као: х = qq1 / Q1 , чиме 
се одређује положај комете на карти. Координате се о'iитавају ломоћу координатне мреже на 

лровидној лластици. Тако смо добили за 25. март у TU 23ћ координате комете: 

СУ= 14ћ13m б= +71°16' . 

Из мереља дебљине трагова кометине главе и звезда СУ Dra (8р =АО) и 'У UMi (8р =АЗ), 
чије боје су најближе хометиној боји, може се израчунати звездана вепичина главе ко.мете, ло 
обрасцу: 

m2-m1 
m = m1 + d d (d- d1) . 

2 - 1 

Овде је прва звезда била 'У UMi (m1 = 3.05, d1 = 0 . 30шш), друга звезда СУ Dra (m2 = 
3.65, d2 = 0.20 mm) и d = О. 70 DWl ширина трага хометне главе. Сменом се добија 

m = 0.65. 

Брзину ко.мете, истина само њенУ тангенцијалнУ :комлqненту, можемо одредити 
поступком описаним у чланку И. Балабан, ухолико је лоонато њено растојање од Земље. Зато је 
потребно измерити дуЖИИУ трага неке звезде (s) на деклинацији што ближој хометиној, тахође 
и дуЖИИУ трага :комете (8). Разлика растојаља даље_г и ближег трага хомете, ~д ТРЭ;га неке 
звезде који је њему приближно "nаралелан", (D), даЈе ломерање ло дехлинацИЈИ, лооитивно 
ахо је D > О , а лоредбена ;~везда јужно, тј. дужег трага. Разлика дужина трагова :комете и 
звезде даје кретање ло рехтасцензији: а = 8 cos 6- s ::::: S- s. Тако се наведени лостуnах 
мало коригује. 

Прво се врши калибрација сни.мка, тј. одреди угао за дату деклинацију, ло формули tp = 
. 360° 360° б . 3е t . 

r..>texp . где је: "" = 2ih =: i«''iiii , угаона рзина ротацИЈе _мље, а ех р вре~е ексл~нираља 
сНИМЈСа у минутима. ТаЈ угао в'и видели да смо на светскоЈ оси у тачки најближоЈ звезди, 
која је олет на небеској сфери (слика 1). Како смо ми лосматрачи из центра те сфере, лук хоји 
описује звезда видимо са вelier растојаља. То растојање је одређено деклинацијом звезде, na 

1 
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је за нас тај угао једнак tp само ахо је звезда на небесхом еква~ру. 

cr 
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За друге деклЩије тај угао износи: 
. Р = tp ~os б. Угаоно ломерање комете на 
небу НИЈе у олmтем случају само ло декли
нацији (D, у чланку И. Балабан) · него и ло 
рехтасцензији (А) na је: 6 = PD/s, А = 
Pa/s. _Укупно уеаоно по.мерање (и) дато је 
релаЦИЈО~ cos и = cos 6 cos А, а стварно 
тангенцИЈално ло~рање по небеској сфери 
износ~ т. = d,. sm и. Оно одређује тан
геНЦИЈалнУ компоненту брзине :комете: v1 = 
Tz/texp· Уколико је позната (нпр. из ефе
мерида) промена кометног растојаља за један 

(
dr1(km) 

дан 864009 ) може се добити и вредност ра-

дијалне ко.мпоненте брзине: Vr = dr1(km) х 
-~ · · . 864008 

1440 • Права, односно просторна брзина ко-

. Спика 1 .мете једнаха је: v = Jv~ + v~ . 
Са СНИМЈСа Инес Балабан од 25. марта ми смо измерили: 

s = 23.5шш, S = 25 .2шш, D = 3 .5nunиc5 = 71°16' 
што даје: 

а=1.7шш, Р=О~8832, А=0~13154, А=О~О6389, б=·0~14642. 
За даљИнУ dz = 0.103 АЈ. то даје: Tz = 39 327.7 km и тангенцијалнУ брзИнУ: 

km 
Vt = 59.6-. 

8 -

Положајни уеао peno лако се измери угломером, од нормале на траг звезде усмерене ка 
северу, мереliи у смеру истока. Тако се добија: 

pl = 225° . 

Дужина рела на _слици зависи и од експозиције, сјаја неба, осетљивости филма итд l:la 
овом снимку реп НИЈе храhи од 2° . . · 

Положај ни уеао прав"~ кретања ко.мете одређен је са: tgP = D 1 а, уз узимање у обзир 
квадранта . У на~ем случаЈу. D > О, а < О na је тражени угао: р2 = 270° +р Конкретно 
за 25. март то даЈе: · ' 

р2 = 334~ 1. 

Да _заюъучимо. За серију оваквих снимака хорисно је одредити пре свега хоординате 
nоложаЈа у циљу ~г одређиваља параметара лутање, али и све остале податке. 
~ снимање на J_IaJxa филму вео~ пого~н је стандардни телеобјетив жижне даљине 135 

шш, Јер су дименз~ в~ног поља 10 х 15 . За снимање на формат 9 х 12 cm nриближно 
исто видно поље даје обЈектив жижне даљине 500 шш, а два лута вelie видно поље објектив 
два лута :кpalie жижне даљине. . 

За о:ва:ква с~ља колор негатив филм од 100 или 200 ASA је веома погодан, а може се 
бо:користити и ~Ј1!-лозитив колор филм исте осетљивости. То је због избора звезде одговарајуliе је за оценУ СЈаЈа комете. 

Коначно, истим поступком и аnаратуром могу се посматрати и промеюъиве звезде. 
(Примљено јула 1996) 

PHOTOGRAPHIC OBSERVATION OF COMETS WITH А FIXED CAMERA 

А shor~ review of parameters which can Ье determined on shots Ьу fixed camera (f=135 
mm) at lмса spooled 35 mm color film is given, with an example. 

l 
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ПРВО ПОСМАТРАЊЕ !<ОМЕТЕ ХЕЈЛ-БОП У СРЈ 

Миодрае Секулиf'l 

Астрономсr.:о друштво Ниш 

Чланови АД ,,Ниш" усnели су да nрви у СРЈ сниме комету Хејл-Боn. Снимаље ове комете 
ie обављено из шире оr.:олине НИШа (село Суnовац) 19.01.96, на B/W филму Kodak Т-шах 400. 
Комета се налазила у сазвежђу Штит (Sc11 tuш) близу М 11 . Тада је била око 6 магюnуде. 
Kopиmlleн је телеобјепив 13S nun, а за неrатив процес Agfa. Special развијач . Дужине ек
сnозиција су се кретале од JS до ЗО .мин. Развијаље је трајало 5 минута: (У дозни). ОдлИ'fНО 
се виде и детаљи :Млечног пута! (Слиr.:а горе десно на IV страни корица). Таr.:ође .. урађена је 
и добра фотографија h и х Персеја. 

У набавци. r.:oМIDieтнor фато-материјала и nроцесирања негатива, као и осталог, за сада 
се чланови довијају иэ сопствених извора. Тренутно, ово и није неки нарочити nодухват за 
nрофесионалне астроно!l.tе, али за аматере, те и за сам рад нашег Друштва, то је изузетно 
успешио урађен посао. 

(Примљено о:к-rобра 1996.) 

ТНЕ FIRST OBSERVATION OF ТНЕ СОМЕТ 
HALE-BOPP IN FR YUGOSLAVIA 

The comet Hale-~opp wa..-; for th2 fi.rst tiшe obs~rve<l in FR Yugosla.via Ьу the a.ma.~eur 
astro)юmers from Њs, on the 19. 1. 1996. Deta.ils about tlte photogra.ph ( apper nght 
corner of tlte back cover page) are gi\•en . 
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СНИМАЊЕ КОМЕТЕ ХЕЈЛ-БОП CCD КАМЕРОМ СА 
АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ У БЕОГРАдУ 

Владимир Бенишек 
Астрономсr.:о друmтоо "Руђер БошЈСов.ић", Београд 

Изненадно отхриће и спе:к-rакуларна nojaБ'd. ко.мете Xjaxyr-axe nочетком ове године иаа.звала. 
је :еелихо интересоваље у астрономској, али и широј јавности. Ахтуелнсх..'Т ова "репа·r1ща " ниј? 
задобила. случајно - то је најсјајнија комета (:виђена. "ненаоружа.ним" оком) од 1976. године ТЈ. 
nојаве поонате непериодичне комете Вест. Међутим. још једна. комета , која се, такође, као и 
Хјакуr-ахе не може сматрати "уобИ'fајеном", ових дана зaor:;yruъa ЛЭЈЊу астронома-посматрача 
широм света.. То је комета. С/1995 01 Хејл-Боn коју су јула месеца nро~ле године отх~~~ 
Алан Хејл и Томас Боn на хелиоцентричном растојаљу од 7 астрономских Јединица, хада ЈОЈ Је 
привидна величина процељена на 10.5 маrнитуду. Приближава.јуhи се од тада Сунцу, постајала 
је све сјајнија тако да је бина све пооо.rьнија. за nосматра.ње. '!ак и са мањим ЮiСЛ:РУ~е~и:-m · 
У овом тренутку (16. 8. 1996.), према подацима. Међународне А<,'Трономсхе УниЈе СЈаЈ ЈОЈ се 
nроцељује на S.S магнитуду. · 

Аутору овог текста ухазала се прилика да на .А.с:трономсz;ој Оnсерваторији у Бесграду прати 
и снима ову комету у току неколико вечери хра.јем јула месеца ове године помоhу Асханијиног 
рефракторсхог астрографа nречюuса :визуелног објектива 13.5 cm и жижне даљине од 160 cm, 
снз.бдевеног CCD камером SBIG ST-6 америч .ке производље. 

CCD камера ST-6 по квалитету резолуције слике од 375 х 242 правоугаона nихсела 
(елемената слике) сnада. у класу средњих инструмената те ВЈХ-'Те . тако да се усnешно може 
nримељивати у nрофесионалном раду , али добро може послужити и аматерима. . Пратеhа 
рачуна.рско-nрограмска. noдpmr.:a камери омогуllава вршеље како астрометријских и \l)отомет
ријсхих мерења са изванредном ;raxohoм. тако и разних накнадних трансформација. слике, 
што говори да се кориmllељем ове камере постиже знатно већа удобност у раду и та ч ност мерења 
у односу на досадашље астрофотографсхе методе. . 

Снимак комете Хејл-Боn начиљен овом камером, приказан на слици 1, урађен Је за свега 
два. минуr-а еr.:спооиције и неке од околних звезда које се на њему запажају имају весма слаб 
сјај око 1S. магнитуде. Овај nодатах сам за себе говори о каквом се квалитету снимка ради, 
поготово а.хо се има у виду оnтИ'fха моћ инструмента наведених карактеристика. 
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Овај nодухват, свакако означава почетак примене нових техника снима.ња неба у п}iаћењу 
тзв. малих ~а СуН'fевог система (мал~ nланета и комета.) са Астрономске опсерваторије у 
Београду, КОЈе lle омогуllити реализацИЈУ nрограма снимања овахвих објеката много маљег 
сјаја него што је комета. Хејл~Боn, што је досада било могуhе остварити само највеhим теле
схоnом на Астрономској оnсерваторији у БесграЕ,}Нрефрахтор ZEISS 65/1050 сш). 

На :крају желео бих да се · захвалим Илији Граовцу на свесрдној nомоћи у току рада на 
снимању ове хомете. ' 

Слика Ј : Снимак комете Хејл-Боп иачињен 23. 7. i996. е. астроерафо.м 135/1600 и CCD 
ка.меро.АС SBIG ST-6. Сншсшrи: Владшсир Бенишек и Илија Граовац. .. 

(Примљено августа 1996) 

OBSERVATIONS OF ТНЕ СОМЕТ HALE-BOPP WIТH А CCD CAMERA 
OF ТНЕ BELGRADE ASTRONOMICAL OBSERVATORY 

А description of the technical deta.ils and the observations of the comet н·аlе-Ворр 
a.t the Belgrade a.stronomical observa.tory's 13.5 cm refractor with а. CCD ca.mera. SBIG 
ST-6 are presented. The resulting picture is given. 

УДК 523.64 

КОМЕТА С/1996 Ql (ТАБУР) СМИМЉЕНА CCD КАМЕРОМ 
СА БЕОГРАдСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ 

Владшсир Бенишек 
Астрономсхо друштво "Руђер Бошковић", Бесгра.д 

у ·nротехлих годину дана сведоци смо многобројних отхриllа нових r.:омета., међу којима. 
има и изузетно сјајних, као што су Хјакутаке и Хејл-Боn, хо~ nретстављају nраву атращију 
за астртоме, али и нов "полигон" испробавања. Најразличитијих nосматрачхих метода ха.о и 
могуllност за нова истраживања караперистиха таквих небеских тела. · 



1 

1 
l 
1 

rl 

r 
1 l. 

-11 
l 

56-------------------- ВАСИ ОНА XLIV 1996, 3 

И када смо вefl nомислили да су сва изненађеља, која нам сјајне "реnатице" nриређују, 
минула, били смо затечени изненадним ОТЈСриhем комете са ознаком С/1996 Q1 (Табур) 19. 
августа ове године. Наиме, тога дана Аустралијанац Бело Табур из Ванијасе извештава Биро 
Међународне Астрономске Уније о свом откриflу нове комете nомоЋу рефлектора (D=20cm, 
f=940 mm) на nоложају а= 4h44m3o•, Б= -9°23 ~ 2. Прва процена сјаја била је око десете 
nривидне величине, а измерена величина коме износила је 3' без централне кондензације. На 
основу првих посматраља одређени су љени nутањски елементи и дате ефемериде. 

У перихелу комета fle се налазити Ј. новембра на хелиоцентричном растојаљу од 0.781 АЈ, 
а максИМУМ сјаја од 5.4 nривидне величине био је око 10. октобра. . 

Појава ове комете дала нам је повода да у два наврата извршимо љено снимаље CCD 
камером (30. 9/1. ЈО. Ј996 , И. Смолиfl и В. Бенишек) и (7/8. ЈО. Ј996, В. Бенишек и В. Протиh
Бенишек) на Астрономској Опсерваторији у Београду. За разлику од nретходног пута, када смо 
снимали комету Хејл-Боп крајем јула месеца., расnолагали смо новом камером веЋе резолуције 
- SBIG ST7 (765 х 510 IIИЈСсела, истог произвођа.ча. као и већ поменуте ST6). Она, на 
инструменту на. коме радимо (Асканиа. астрограф 13.5/160 ст), омогућава добијаље снимЈСа. 
који обухвата nоље величине 15' х 10'. Снимак је са.чињен од квадратних елемената- IIИЈСсела., . 
величине 9 х 9 микрометара. 

Дужине експозиција биле су Ј минут и 2 минута (као у случају снимка који је овде 
nриказан). Добијени снимци послужили су нам да одредимо nоложај комете у датом тренутку, 
као и да nроценимо љен тренутни сјај . Мереља материјала, добијеног на овахав начин 
поједностављена су у односу на досадашља, због употребе рачунара . Тежимо да примена CCD 
технике постане уобичајена у будуЋем раду на праflењу тзв . малих тела. Сунчевог система. 

Слика 1: Ко.мета Tal5yp сни.МЈьена Асканиа астроерафо.м 13.5/160 сш на АО у Београду 
8. 10. 1996. Сни.мили: В. Бенишек и В. Протић-Бенише/С. Експози~ија: 2 .минута. 

(Примљено октобра 1996) 

OBSERVATIONS OF ТНЕ СОМЕТ TABUR WIТH А CCD CAMERA 
OF ТНЕ BELGRADE ASTRONOMICAL OBSERVATORY 

А description of the technica.l deta.ils and the observations of the сотеt Tabur at the 
Belgrade astronornical observatory's 13.5 ст refractor with а. CCD сатеrа SBIG ST-7 
are presented. The resulting picture is given . 
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IN MEMORIAM 

ПРОФЕСОР ВЛАдЕТА С. МИЛОВАНОВИЋ 

1928- 1995 

( 

Владета Мш10ван.овић пршщ,.;о.м геодетских .мерења у Параћину. 

Професор Владета Миловановиh био је познат као човек који уме да споји теоријска 
размишљаља са практичним потребама. Његова делатност, било као научника, било као 
инжељера, или наставника, одлиховала се темељношЋу и упорношЋу. На оствареља својих' 
замисли прелазио је тек после подробног и детаљног разматраља и провераваља. 

Његово бављеље геодетском астрономијом почиње још 1954. године, ~;ада је дипломи
рао на Геодетском одсеку Грађевинског факултета. Запошљава се најпре у Савезном заводу 
за фотограметрију , а затим наставља у Савезној геодетској управи на месту рефереНТ'd за 
астрономсксу'геодетске радове. 

Као млад и перспективан стручљак одлази у иностранство на виmегодишље усавршавање. 
Упркос теm.~;оЋама, захваљујући таленту и својој упорности, докторира 1967. године са одлич
ном оценом на Техничком универзитету у Берлину. · 

У докторсхој дисертацији је професор МиловановиЋ показао да }Јеслагаља унутрашље и 
спољашље тачности резултата мерења. геодетске астрономије потичу од инструменталних утИ
цаја, а не како је раније схватано услед утицаја атмосфере и аномалија рефракције. При томе 
је ухазао на методе мереља и технологију темпераТУрске заmтите инструмента који могу да 
доведу до значајног смањења. промене стаља делова инструмента, чиме се повећава тачност и 
ефикасност одређиваља у геодетској астрономији. 

На главној згради Астрономске опсерваторије у Београду mrme: "Oтnia. in numero et 
mensura". Може се рећи да је професор Владета Миловановић управо цели свој живот посветио 
броју и мерењу. Стремио је ка томе да из mто мањег броја мереља добије што поузданије резул
тате. То похазују многобројни Професорови радови. а такође дају и слику о његовој научно
истражива-чкој делатности. Основни правци његовог интересоваља су геодетска астрономија, 
геодетска метрологија , теорија вероватноЋе и математичка статистика. као и њихова примена 
у геодезији. 

Због научне области којом се професор Миловановић бавио одвијала се виmегодишља његова 
сарадља са астрономима Београдске опсерваторије. Сем тога , Професор - је у једном периоду 
своје дуге научничке каријере неколико година радио на Астрономској опсерваторији, где је 
од 1968. године успешно водио Службу за ширину. а од 1969. и Службу за време и географску 
дужину. 

Управо у Служби за географску ширину Београдске опсерваторије дошла је до изражаја 
Професорова веmтина да споји теоријски приступ са практичним решењима. На његово инси
стираље и под љеговим зналачким руководством уведене су новине које су значајно повећале 
тачност одређиваља ширине зенит-телескопом Астрономске опсерваторије у Београду. Пола
зиmте је било да (поред личне грешке посматрача и греmака координата звезда) на резултат 
одређиваља утичу грешке инструмента, услови посматраља и начин обраде посматра.чког ма
теријала. Зато је, као прво, извршена термичка заmтита зенит-телескопа; као друго, измељена 



58 -------------------- ВАСИОНА XLIV 1996, 3 

је :констру.rщија павиљона у :коме се инструмент налазио; а као треће, модифициј)<lна је пос-
матра'Чха процедура и измењен начин обраде добијених података. . . 

С једне стране, ова побољшаља у највеhој мери смаљују температурски утицаЈ КОЈИ се 
односи на инструмент и услове посматраља. С друге стране, ис:коришhена је могућност да се 
умање или искључе неки утицаји посебним начином обраде податаr;а. 

После свега, греш:ка одређиваља географске ширине Београдс:ким зеннт-телес:копом готово 

је преполовљена. Од вредности :која је износила ±О'! 27 спала је на ±О'! Ј S . Спољашља та ч ност 
одређиваља ширине сврстала је ове резултате у највишу међународНУ класу. . 

Дуго времена после одлас:ка професора Миловановића са Астрономс:ке опсерваторИЈе 1972. 
године уживани су плодови љеговог умећа. 

Као што је поменуто, Професор је по:казао да узро:к неслагаља спољашље и унутрашље 
тачности првенствено треба. тражнти у инструменту . Увођељем та:кве поставке у праr;су геодет
с:ке астрономије долази до значајног усавршаваља и објективизације одређиваља астрономских 
координата. Анализом извора грешака које учествују у суми грешака астрономских одређиваља 
утврђено је да се коришћељем електронсr;их либела и моторног праћеља звезда могу обезбе
дити објективнији и тачнији резултати астро-геодетских одређиваља. Посебно треба. истаћи 
кампаљу INTAL'Sб у Немачкој где је за потребе Института за геодезију Универзитета Бу~
десвера било одређено 8 Лапласових тачака са висо:ком тачношћу. Том прили:ком било Је 
тестирано оригинално решење астролаба Ni 002 по идеји професора Миловановиhа. . 

Поред овога , професор В. Миловановиh по:казао велику склоност ка примени теориЈе веро
ватноће и математичке статистике у геодезији и астрономији. Извео је правила за рачунаље 
полуосовина елипсе грешака и љене оријентације за различите начине одређиваља геодетских 
тача:ка. Ту су и његови радови везани за истраживаље могућности уТврђиваља коефицијената 
тежина и утицај грубих rрешака у математичким моделима коришћеним за изравнање по 
методи најмаљих квадрата. Посебно је интересантан јЩЩf! 1ffip: ,y, каме се пре;~ентира ИСПЈ:I
тиваље корелације између двеју случајних величина које ~рже 1{~езаliисне и·зависне случајне 
грешке, :који је професор Волф цитирао у свом уџбенику рачу~а иэ,ра.внања. и дао пуНУ ИНфор-
мацију о овом проблему. . · · 

Поред :класичних метода геодетске астрономије. запажени 9.У р;щови који се односе на при
менУ инерцијалних техника за потребе одређиваља азимута . )Iиротеодощпи, методе мереља и 
инструменталне адаmације и усавршаваџ.а .к0нструктивних ре!IЈеља ~ежщiИ су интересова~ 
професора Миловановића у овој сфери. . . . . . . .. . . , · 

Познаваље феномена простираља оmичких и електромагнетних таласа. кроз атмосферу 
резултирало је бројним научноистраживачким радовима и пројектима из ове области, посебно 
радови везани за одређиваље висинских разлика преко ве;:~иких водених површина. Тачност 
:која је постигнута, хао и елеганција предложеног решеља само су . неке . од карактеристш:а 
приступа професора Миловановића у љеговом раду. . . . : . . , . · . • . .. 

У домеНУ геодетске метрологије запажени су радови :које Је водио на калибраЦИЈИ астроном
ских и геодетских теодолита, даљиномера, прецизних нивелманс:ких инструмената и прибора. 
Учествовао је у међународним тимовима и веома често предлагао :констру.ктивна решеља :која · 
су се у пракси изузетно добро показивала. При томе се посебно море~., .!19'fil.lu:i, љегов рад на 
конструкцији малог чешког циркумзенитала VUGTK за теренска астрр-геодетска мереља. 

Параhинс:ки базис је био предмет Професорових дуготрајних и студi!ЈОЗ~ . истраживаља. 
+\нализом ранијих одређиваља и применом савремених методолош:ких решец.а дошло се до 
нове вредности теренског еталона за велике дужине, при че~ је к.оЈ:i~Това~ . груба греш:ка 
старог податка о дужини базиса. . . ,.. . . , :· . . · :._. . ... .. . . 

Сарадља наших астронома са професором Владетом Миловановiфем .одвИЈала се задљих 
година пре:ко мултидисциплинарних истраживаља проме!Щ ~~r~te iпИрИне. Као ученици 
и млађе :колеге у последље време често смо се састајали. са .·професором , Миловановиhем. 
Сарађивали смо на анализи астрогеодетских посМатрања: .. ·.: п<\С,ле свакоГ . разГовора и кон
султација било је нових идеја и освежеља. Професорове духовите коментаре и згодно уп~
требљене цитате дуго hемо памтити. Заправо, сваки сусрет са професором представљао Је 
право мало богатство. На ненаметљив начин утисНУО нам. је .. щЏај да оно што . радимо ~ 
национално значење и да га треба поштено.И до краја ~~iim.W.~;(.QJ\<>, j~: ~J:IO П~ров СТЭ:~ 
према раду научника - поштено и до краЈа урадити псх;ао , . ,. :· -.. . .. _ .. , . . . ... 

Смрт га је затекла на месту Председника Националног комитета за геодезИЈУ и геофизику. 
Од Професора бисмо могли да се опростимо следеhим речима: ИМЗЈIИ .смо .. рет:ку прилику 

и срећу да се учимо од чове:ка ка:кав је био професор Владета МилоЩј.новиh, а ~:кође и чащ 
да са љим радимо у дисциплини :коју некад називамо геодетском .. ас:троно~ИЈОМ, а некад 
астрономском геодезијом. 

Миодраг Дачйћ и Зориi!а Uветковit.ћ 
. . . ~ . ; . . 

Ј 
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НЕКА ОД СЕЋАЊА ПРОФЕСОРА ШЕВАРЛИЋА 
НА СВОГ ПРВОГ, ДА.РОВИТОГ И ПЛЕМЕНИТОГ АСИСТЕНТА 

Те:к што је одлично . завршио фа:култет и код мене дипломирао геодетс:ку астрономију са 
десет:ком, предложим га за асистента и би једногласно изабран. Брзо одем у .:кабинет да му 
јавим и честитам. а он вели: 

-Е, сад сте Ви среhни. 
- Јесам, ..:.. кажем - јер hеш примити на себе вежбе и растеретити ме. 
- А, не, не, - :каже он - него hете сад имати :кога да пиrате све што не .знате! 
Био је не само вредан и паметан, него и врло начитан и духовит. 

Убрзо га предложим за специјализацију у Цириху. И оде. Веh после два-три месеца 
професор Коболд лише: ,,Веома поштовани колега, код нас је на специјализацији Ваш асистент 
днпл. инж. Владета Миловановиh. Али пошто он тврди да све боље. зна од нас, мишљеља сам 
да овде само губи време, па Вас молим да га повучете." Одн~-ем писмо старешини Геодетс:ког 
одсе:ка , професору Дражиhу. Он чита и меља боју , па рече: 

-Колега, те:к што је један настран отишао (мислеhи на оснивача Геодетског одсе:ка, про-
фесора Андоновиhа), а. ево, веh се јавио други! · 

Ја му ре:кох: 
- Није он настран, он је даровит . Биhе велики научни радюП<. 
Врати се он с перфе:ктним знањем математичке статистихе и у љеној-примени на rwдезију 

и астрономију није му било премца. 

Не прође много, а расписа се :конкурс за научно усавршавање о трошку Хумболтове задуж
бине. Предложим га, уз плаћено годншње одсустоо. На седници један његов друг вели: 

- То не може, јер је он нама говорио ":куд ћете ви, јаничари, да се денете :кад дође народни 
суд". . . 

Ја упоран •. али узалуд. Онда аrрабим љегову прија:ву и диплому и право :код ректора, Боже 
Ђорђевића. Он :вели: 

-Ставите то, :колега , на ОНУ гомилу, све су то такви предмети. 
И Rладета оде у Берлин. После годИНУ дана укидоше му одсуство, а.ч:и он остаде и поред 

мојих опомена. После четири и по године врати се с до:кторском дипломом на којој тппе 
"sџmma сит laude" , што се врло ретко даје странцима, јер им омогућава да буду у Немач:кој • 
проф-хори универзитета. 

Седимо једног дана и решавамо нехи тежа:к астро-геодетски ripoбJieм. Тражи он од мене 
noмoh, што се рет:ко дешава. Ја се мало за:мислим, а он пожури са· изјавом: · 

- Мора да је то страшно! 
- Шта је страшно? - питам га. 
-Па то кад неко има у џепу папир да је професор универзитета, а сам зна да није. 
У магновељу , ваљда под. тим притиском. ОИНУ ми идеја и решисмо проблем. На то му те:к 

сад одговорих: 

- Видиш да јесте . 
Он само поцрвене и извини се. Није био само духовит, већ и поштен. 

IN MEMORIAM: PROF. Dr lng. VLADETA MILOVANOVIC {192~- 1995) 
The life and achievements of V. Milovanovic, professor of geodesy at the University of 

Belgrade and well known specialist for astrogeodesy is told Ьу his professor and students. 

!i 
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АНдРЕЈ АНТОНОВИЧ НЕМИРО 

1909-1996 

Андреј АнrоновИ'I Немиро рођен је марта 1909. у Корецу-Равенсхој области, а умро 
је опобра 1995. године у Санхт-Петербургу. Дипломирао је астрономију 1934. год. на 
Лељинградсхом универзитету. · Одмах по завршетку студија запослио се на Пулковсхој ас
трономској опсерваторији. У тоху Другог светског рата 1941-1945 био је активан учесник, 
бранио је своју опсерваторију и град (Лељинград). После демобилизације у:кључује се у обнову 
Пулковске опсерваторије. Почев од 1964. године налазио се на челу групе за фундаменталну 
астрономију да би 1970. постао шеф хатедре за астрономију Лељинградског државног уни
верзитета. 

Његови основни научни радови се односе на фундаменталну астромеТрију. Израдио је на 
основи стогодишљег посматрачхог материјала добијеног пасажним· инструментом Пулховсхи 
апсолутни каталог ректасцензија. Одредио је и нове вредносне константе за астрономску 
аберацију и то на основи дугогодишљих серија посматраља Северљаче. Веhи део свог научно
истраживачког рада посветио је проучаваљу утицаја систематсхих грешаха које настају при 
одређиваљу положаја и сопствених кретаља звезда. )Ьавршио је и методе који се примељују при 
одређиваљу нултих тачака за координатни почетак каталога добијених из посматраља тела 
Сунчевог система. Давао је предлоге, а такође и активно учествовао у раду на конструкцији 
нових, као и усавршаваљу старих астрометријских инструмената за одређиваље положаја звезда 
и тела Сунчевог система. За љегово име су везане прве вакуумске мире инсталисане на 
територији Русије. 

Активно је и до последљег часа живота учествовао у организоваљу и реализацији радова 
на изради звезданих хаталога. . 

У неколихо мандата био је члан Организационих комитета Комисија 8, 24 и 19 Међуна
родне астрономске уније и у" свим руководећим комисијама за астрономију у бившем СССР, 
односно Руској федерацији, а такође и члан многих астрономских друштава, како у својој 
земљи, тако и у иностранству. Написао је неколико уџбеника за студенте и био руховодилац 
многих дипломских радова и кандидатских дисертација. 

Астрометристима Астрономске опсерваторије у Београду је много помогао на реализацији 
рада на велихим хруговима - вертихалном и меридијанском, а нарочито на великом пасажном 
инструменту. 

Нека му је вечна слава и хвала за све што је учинио за астрономију и науку у целини. 

НОВЕ КЊИГЕ 

ПЕРСЕИдИ • 95 

Вредна група наших јединих стручних 
посматрача метеора , из Истраживачке ста
нице у Петници, издала је свеску .. Персеиди 
•95", Годишљах за посматраље метеора број 2. 
Модерно опремљена свеска, на 96 страница 
штампана је у 222 нУМерисана примерка. 

Годишљак има три дела: Чланци и ин
формације, Посматраља и Мапе и прилози. 

После с.кроз неконвенционалног увода 
Станислава Жабића, уредника, следи питки 
рад "Елементарна физИ'Iха теорија метеора", 
Бранислава Савића, младог доајена наше ме
теорске астрономије. "Извлачеље информа
ција са фотографија" је рад додоајена Влади-

С. Саџакое и С Нин.коеић 

мира Лукиliа. Рад ... "како то урадити на јед
ноставнији начин" "сачинио" је Самир Са
лим, а "зачинио" Станислав Жабић. "При
мер одређиваља радијанта са фотографија" 
дао је Иван Браюовић, а затим следи "Ви
део посматраље метеора" (ВИПЕРА) Тама
ша Червенака из Бачке Тополе. На крају су 
"Метеорсхи календар за годину 1996." и "Не
бо над Белоградчиком и небо над Берлином" 
Драгане Околић, нове душе наше метеорс.ке 
астрономије. 

У другом делу публикације су радови: 
"Активност Персеида у 1994" Драгане Око
лиh, "Персеиди 1995" и "Леониди 1995" -по
сматраља су обрадиле Марија Вуцеља, Ирис 
Миљачки и Весна Славковић. 

На крају се налазе прилози за одређиваље 

звездане велИ'Iине и адресар. 

Милан. Јеличић 

т--- · 
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ВЕСТИ ИЗ НАШЕ ЗЕМЉЕ 

МЕМОРИЈАЛНИ дАН ПРО+ЕСОРА 
ЖИВОЈИНА ЋУЛУМА 

У организацији Културно-просветне заје
днице Војводине, факултета техНИ'Iких наука 
(ФТН) и Астрономског друштва .. Нови Сад" 
(АдНОС), 8. новембра 1995. године од 11 до 
14 часова, у свечаној сали на ФТН одржан је 
Ме.моријалн.и дан. професора Живојин.а Ћулу-
..wа. ' 

,.Сваки универзитет има своје професоре 
- легенде. На новосадском, један од љих 
проф. Живојин - Жика Ћулум. Да је жив, 
данас би напунио 84 године. Тај датум нису 
заборавили љегови бројни поштоваоци. који 
вeli четврту годину заредом обележавају Ме
моријални дан професора Ћулума" - рекао 
је у поздравној речи а.кадемих Драгутин Зе
леновић. 

Према речима председнице Меморијал
ног одбора др Роже Халаши, професор Ћулум 
је обогатио нашу традицију великих народ
них просветитеља. Као изврстан праКТИ'Iар и 
методИ'Iар, физиху је прещвао занимљиво и 
студентима лако разумљиво. На љегова пре
даваља долазили су и студенти са других, 

суседних факултета. 
Декан ФТН др Душан Петровачки, гово

рио је између осталог, о блиској вези чуве
ног професора и љегових студената. Професор 
Ћулум био је један од оснивача Машинског 
факултета у Новом Саду, декан у два манда
та и оснивач Друштва студената ,,Машинац". 
Један је од најзаслужнијих што ФТН данас 
има .квалитетан и стручан научно-педагош

ки подмлада.к. 

Како због болести н_ије могао да присус
твује скупу, професор др Златко Мамузић из 
Београда послао је писмо. У љему је описао 
своје сећаље на заједНИ'Iке ратне године од 
1941. до 1944. године у Пожаревцу и љихово 
велико пријатељство. Због мале несмотренос
ти, проф. Мамузића је ухапсио злогласни Ге
стапо, али је живу главу извукао у последљем 
тренутку захваљу јући сналажљивости и по
моhи професора Ћулума:. 

Секретар АдНОСа Јарослав Францисти 
говорио је о велихим заслугама професора 
Ћулума на развоју и популаризацији астро
номије у Новом Саду и Војводини. Немер
љив је љегов допринос при осниваљу Аст
рономс:ког друштва и изградљи Астрономске 
опсерваторије на Петроварадинској тврђави. 

Професор ПМФ у Новом Саду, др Божидар 
ВујИ'Iић одржао је предаваље на тему ,.Кос
молош.ки модели", а на крају су студенти фа
култета уметности приредили пригодан му

ЗИ'IКИ програм. 

Свечана сала на ФТН · била је мала да 
прими све заинтересоване. Међу бројним по
сетиоцима, били су присутни: удовица Живо
јина · Ћулума- Станка Ћулум, градоначел
ник Новог Сада Ђуро БајИh, градски секре
тар за просвету др Миодраг Злоколица, рек
тор Универзитета у Новом Саду др М. Хер
цег, покрајински сек-ретар за културу и обра
зоваље М. Караџић и други. 

Јарослав Фран.цисти 

ОСНОВАНО АСТРОНОМСКО .ПРУШ1ЋО 

У Бања Луци је 16. марта 1996. године, 
у Културном центру Банс.ки двор, одржана 
оснивачка скупmтина УНиверзитетског астро
номскоr друштва Баља Лука. 

Љубитељи астрономије, којих у овом гра
ду има не мали број, од сада lie дјеловати ор
ганизовано и плански, ширећи властите ви
дике и видике својих суграђана. Поглед у ду
бине космоса посебно привлачи младе. Они 
чине знатлу~ћину међу стотиљак чланова, 
колико трен~-но броји Друштво. 

Жељу за спознајом косМИ'Iких тајни гра
ђани Бања Луке испољавали су на више на
чина. На љу је указивао повеhан интерес за 
трибине .које повремено организује Друштво 
физИ'Iара, а чије теме, макар и спорадИ'I
но, третирају астрономске појаве и nроблеме. 
Наставници физике и географије често ин
систирају да у програмима семинара, :који 
се организују ради љиховог стручног усавр
шаваља, буДе заступљена и астрономија, ка
ко би успјешније реализовали одговарајуhе 
Програмске садржаје И зiLдОВОЉИЛИ ИСПОЈЪенУ 
дјечију радозналост. Посебан допринос по- • 
пуларизацији астрономије међу средњошкол
цима имала је одлука бања.лучке гимназије 
да организује факултативw наставу из ас
трономије. :Ученици хоји_ су завршили овај 
курс астрономије уједно и чине активно јез
гро Друштва. 

Иющијативни одбор, који је припремао 
Оснивачку скупштину бројао је 9 чланова (S 

. професора, 2 правника, 1 геолога и Ј нови
нара). Скупштина је усвојила припремљена 
документа и донела одлуке потребне за реги
страцију Друштва. Изабрано је и Предсјед
ништво Друштва. У наредне двије године 
предсјеЈIНЏ Друштва биhе Дејан Круниh, 
замјеник предсједника Драган Олујиh, док 
he се.кретарске послове обављати Слободан 
Лепир. 

Међу nриоритетне циљеве свога рада 
Друштво је поставило формирање стручне би
блиоте.ке, организоваље мале ш.коле астроно
мије (једном годишље 10 - 15 часова) органи
зоваље тематских вечери (предаваља, разго
вори , посматрад,а неба). На дужи рок главни 
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циљ је изградља посматра-чке станице- оп
серва:rорије и rшаиетаријума. 

Уважени гост Осиива-чке скуmптиие био је 
иау-чии сарадник Астрономске опсерваторије 
у Београду др Лука Поповиh. Као предста
вник Астрономског друmтва "Руђер Бошко
виh" из Београда и своје куhе пренео је чести
тке и поздраве београдских астронома иста
кавши љихову спремност да пруже свеСтрану 
помоh у раду и развоју овога Друmтва. Уједно 
предао је Друmтву вриједан поклон стру-чне 
литературе - комrшете -часописа "Васиоиа" и 
стру-чне публикације Астрономске опсервато
рије и Астроиомског друmтва .,Руђер Бошко
виh". 

По завршетку скупштинске процедуре др 
Лука Поповиh је одржао предаваље "Заним
љива васиоиа". Своје одушевљеље свим што 
су -чули и видјели присутни су најбоље изра-
3ИЛИ једногласиом одлуком да др Луха По
повиh постане први по-часни члан У Ад Баља 
Лука. 

Друштво је привремено смјештено у прос
торијама РепублИ"Чког педагошког завода. 
Заинтересовани нам се могу обратити на ад
ресу: Видовдаиска 45, или телефоне 078 -
37587 и 40317, односио факс 078-30707. 

Дејан. Крун.ић 

ПРОМОUИЈА КЊИГЕ 
.,ПОМРАЧЕЊА CYHUA И MECEUA" 

У Вуховој сали Библиотеке града Београ
да , Ј . априла 1996, представљена је хљига 
Руђера Бошховиhа "Помра чеља Сунца и Ме
сеца" у препеву и преводу Ненада Ђ. Јаи
ковиhа ка, иницијативу управника Народне 
опсерваторије. 

Овај шармантан догађај, удаљивши се до
ста од рецеmентског представљаља кљиге, 

стигао је до неке љене хепеииишхе промоције. 
Јелена Милоградов-Турин, којој је улогу 

водитеља препустила Радмила КуН"Чер, орга
низатор у име Градсхе библиотеке , успешно је 
водила овај скуп. У више наврата, иза сваког 
излагача, пока3ивала је по неки слајд потпу
ног помрачеља Сунца посматраиог са Хвара 
фебруара 1961 ; на почетку и на крају су то би
ли портрети Руђера Бошковиhа. УметНИ"Чка 
слиха поменутог помрачеља, коју је напра
вио наш члан Петар КубИ"Чела, стављена је на 
хорице ове кљиге. 

У слушалишту је владао тајац када је опи
сивала, како је велика Месе-чева сеика , идуhи 
Јадраном, покрила острво Бис, на коме се ау
томатски упалио светионик и како се затим 

приближавала Хвару. А када је и овде Ме
сец покрио Сунце, бљеснула је чудесно бела 
короиа, а виделе су се и протуберанце у виду 
црвених праменова. 

Милан С. Димитријевиh је nоздравив'ши 
госте говорио о прошлости и савременом тре

нутку нашег Друmтва, које је издало хљигу. 
Представио је затим преводиоца Некада Ђ. 
Јаиковиhа. У три наврата је -читао песме о · 
Сунцу, из свога члаика о Сунцу из "Васиоие" 
бр. 1-2 за 1996. 

Лука Ч. Поповиh, рецеmент и техНИ"Ч
ки уредних хљиге је хонстатовао да многи 
астрономи имају песНИ"Чку душу. Овога пу
та се она исха3ује Хро3 преводиоца. У.хра
тко је представио садржај КЉЈЩ~ и свој рад 
на љеном техНИ"Чком уређељу. Завршио је 
тврдљом да је г. Ненад Јаиковиh уложио ве
лики труд. 

Следећи orunтy жељу, Ненад Ђ. Јанко
виh је говорио о- иастаику кљиге. Држеhи 
у рукама оригиналну кљигу, пре пола века, 

закљу-чио је да је велика mтета што је, 3бог 
латинс.хог је3ика, приетупачна малом броју 
људи. Много година касније (1989) је , пре
вевши љену једну страницу, за~:ључио да му 
је за превод Поеме потребно годину дана. До
цније је, око пола године , преуређивао свој 
Про3НИ превод у стихове. .. 

РУЋЕР БОШКОВИЋ 

ПОМРАЧЕЊА 
СУIЩАИМЕСЕЦА 
Пp<fla и llpeeolJ ао AII/DIU<aof и францусхоf 

НЕНАдА '&. ЈАНКОВНЋА 

у,.._,_..т, 

,.ма- с.~ _._.,__,_.,.,._ 
., л,...~Јс:а88 

IРН....._Ј._... ·-.. A..Iea::ulaiiPT~ 

s.s-ncu'JI8alll~ -._.._". 
~l-.apa 1996.~ y l9.-ou. 

Плакат за про.м.о~ију књиее. 

Радомир Ђорђевић је навео ранија нас
тојаља код нас око превода делова Бошкови
ћевог опуса, и расветлио Бошковиhеву улогу 
и утицај у науци и филооофији тог времена. 
Зна-чај Бошковиhевог рада, поткрепљивао је 
иска3има многих великана науке. 

Александар Томиh, један од рецеmеиата, 
rшеиеhи пажљу присутних, успешио је дао 
Бошховиhев животопис. Сматра да је Бош
ковиh за тему У3е0 помра-чеља, јер је ова ат-
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рактивна, свима доступна појава, погодна да 
успут напише песНИ"Чки уџбеиик астрономије. 
У стиховима је па~: писао, јер је попут других 
у породици био песНИ"Ч.хи надарен. 

Било је присутно 25 гостију ." Неки од љих 
су на пооив, а после промоЦије, посетили об
лижљу Народну опсерваторију нашег Друmт
ва. Међу љима је био и Симеон Бабиh, ди
ректор Библиоте.хе града Београда. 

Мuлан. Јеличић 

СЕЋАЊА НЕНАдА ЈАНКОВИЋА 

У МатематИ"Чком ИНСТИТУтУ САНУ, у о~:
виру Семинара за историју и философију ма
тематике, 2. априла 1996, г. Ненад Јаико
виh је одржао предаваље под насловом: "Моје 
бављеље историјом астрономије и моја се
hаља ка старије математичаре". 

Руководилац Семинара др Раде Дациh је 
у~:ратко представио Ненада Јаиковиhа рекав
ши поред осталог и: "Живео је од права, а за 
астрономију". 

За нашу астрономсху прошлост се заин
тересовао после писаља Ђорђа Николиhа о 
нашим старим астрономима , поглавито дуб
рова-чким и рада Бранимира Малеша о астро
номсхим представама становииmтва ЖИ"Чког 

.храја, објављеним у "Сатурну". Питао се да 
ли је то све, да би убр30 решио да се и сам по
забави овом проблематиком. Истраживаља је 
усмерио у три области: народна 3наља, старе 
рукописе и историју новије астрономије. На 
савет етнолога Веселина Чајкановића прегле
дао је -часописе, .хоји су доносили и прилоге о 
народним вероваљима, прегледао је све наше 
народне песме и приповет.хе, ре-чиике, кален

даре ... Прикупио је охо 200 000 података. И3 
љих су ~:асиије произашле ~:љиге. 

Затим је евоцирао неке 3годе ве3аНе за Та
томира Анђелића, Милутина Милаиковића, 
Тадију Пејовиhа и Радивоја Кашаиина . 

Мuлан. Јеличић 

ОБЕЛЕЖЕНА 109. ГОдИШЊИUА 
АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ 

У петак 5. априла 1996. године обележена 
је 109. годишљица Астрономске опсервато
рије у Београду. 

Госте је у библиотеци Опсерваторије по-
3дравио и укратко о прошлости ове наше ус

танове говорио дире.хтор Милан С. Димит
ријевиh. Посебно је поменуо управнике Ми
лака Недељ.ховића, који је заслужаи за да
нашљи инструментаријум, Ђорђа Станојеви
ћа, другоГ ректора Београдског универ3итета 

и Милутина Милаиковића, хоји је ука3ао пут 
разрешељу тајне ледених доба. 

. Осврhуhи се на садашљи рад, рекао је да .. 
су сарадници Опсераваторије у прошлој го
дини имали 128 библиографских референци, 
да се публикације Опсерваторије шаљу у 43 
3емље, ка 119 адреса и ка 12 адреса у Земљи, 
да је прошле године оргаии30ваио неколи
ко међународних схупова, да су сарадници 
у-чествовали и ка више других међународних 
скупова, да су направљени уговори о сарадљи 

са неколико опсер!!/l:торија и института из Бе
лорусије, Русије, Уkрајине и Румуније. По
менуо је и рад на популаризацији астроно
мије. 

Међу присутним гостима нала3ИЛИ су се: 
проф. др Јаико Радуловиh, саВе3ИИ министар 
за развој, науку и животну средину, -љегов за

меки~: мр Радоља Минић, мр Слав~:о Макси
мовиh, дирехтор СаВе3ног хидро-меторолош
ког завода, г. Благота Жар.ховиh, дире.хтор 
СаВе3ног завода за иителе.хтуалну qюјину, мр 
Слободан Жегарац, директор Се~олошког 
завода, Георги Константинов, дире.хтор Инс
титута "Михајло Пупин" , проф. др Мике Ку-
3манос.хи, шеф Катедре за астрономију Мате
матИ"Чког факултета, проф. др Јелена Мило-.. 
градов-Турин, управник Народне опсервато
рије, г. Зоран Маркови!i, замеии.х дире.хтора 
СаВе3ног завода за мере и драгоцене метале 
и други. 

Затим је председник Нау-чног веhа Ас
трономске опсерваторије др Слободан Нин
.ховиh, саопштио ре3ултате раније обављеног 
тајног гласаља Већа, и доделио овогодишље 
награде за астроиомсхи рад. 

За иау-чни рад награду је добио др Миnl!>н • 
С. Димитријевиh, један од наших највре
диијих нау-чииха, иначе председник Астро
номског друmтва ,..Ру ђе р Бошковиh". Рођен 
је 1947. године. Године 1972. диrшомирао 
је астрономију, а 1973. физику. Године 1976. 
је магистрирао, а 1978. докторирао. Његова 
иау-чна библиографија има 458 јединица; од 
тога је 98 радова објављено у" међународним 
часописима. Радови су му цитираии више од 
600 пута у међународним часописима. Ос
новна област љеговог рада је спектросхопија. 
Оснива-ч је предмета ,,Астрономс!'=а спектро
скопија" на последиrшомским етудијама на 
катедри за астрономију. · 

За научии рад младих награду је добио 
мр ЉубИНЈ(о Игв.атовиh (рођен 1959) сара
дник Института за физику у Земуну. Физич
ки факултет је завршио 1986, а магистрирао 
1992. Има 6 објављених радова у водеhим 
међународним часописима и 6 у међунаро
дним 3борницима. Бави се истраживаљем 
процеса битних за моделираље ЗВе3дане пла-

3Ме. 
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Др Зоран Кнежев~ је добио награду за 
допринос развоју Астрономске опсерваторије, 
:која се додељује запосленима на њој. Ви
ше година је водио научни проје:кат "Физи
:ка и кретаље небес:ких тела", који је успеш
но завршен nрошле године. Руководилац је 
и новог петогодишињег пројекта, са називом 
..,Астрометријс:ка, астродинамич:ка и астро
физич:ка истра.живаља" . Налази се на функ
цији nредседника Управног одбора. 
Астрономс:ке опсерваторије више година. 

Др Браннс:лав Шеварлиh, универзитетс
:ки професор у пензији је добио награду :као 
дугогодиmљи заслужни сарадник Астроном
с:ке опсерваторије. Био је професор rеодетс:ке 
астрономије на Гра.ђевинс:ком фа:култету од 
1948, а затим професор астрономс:ких пред
мета на Природно-математичком факултету 
од 1963. до 1980. године. 

На Астрономс:кој опсерваторији је био ос
нивач и руководилац Групе за промену rео
гра.фске ширине (npa.heљe помераља полова). 
Доста је допринео и развоју Часовне службе и 
Службе за релативне координате (израда зве
эданих :каталога). (Снимак добитниха је на 
Ш страни корица.) 

У име награђених захвалио се проф. др 
Бранислав Шеварлиh, а затим је испричао 
не:коли:ко згода. Ево једне. Године 1934. у 
Прагу је одржан свесловенски хонгрес мате

матичара. Миха Петровиh-Алас, поведе свог 
одличног студента Шеварлиhа на хонгрес ,да 
види :ка:ко се улази у mтос". Пред сутра.шља 
излагаља Миха рече: "Они he сад да бубају. 
• Ајмо да се прошетамо!". Одемо у Конопиmте. 
Шетамо пар:ком, хоји је требао да буде неш
то :као Версај, :кад he Миха: "Добро би било 
да пронађемо не:ко вино, •ајде га потражи!". 
Одем, лутам, али вина нигде. Вра.тивш:И се 
:кажем му да вина нема, али да има одлич

ног мле:ка, мириmе на бутер. А он ће: "Ја не 
могу да гледам ни друге кахо пију мле:ко, а 
камо ли да га rшјем". 

После званичног дела одржан је :коктел. 

Мшrан. Јеличић 

АСТРОНОМСКО дРУШ1ЋО .,НИШ" 

· Ниш је nрви пут у својој историји добио 
астрономс:ко друштво. Званично, друштво he 
бити регистро~но под називом Астрономско 
друштво "Ниш . 

Иниција.тивни одбор Друштва, од десетак 
чланова се први пут састао јануара ове годи
не. Углавном су то били астрономи-амате
ри, учесници астрономс:ких ахција у склопу 
Младих истра.живача Србије и Истра.живачке 
станице Петница. · 

Оснивач:ка скупштина, којој је иначе при
суствовало 42 делегата - оснивача, одржана 

је ·12. 4. 1996. године у згради нишхог Ом
ладинс:ког савета. ~војен је статут Друштва 
и програм. За председника је изабран дипл. 

. инж. Зоран Се:кулиh. 
Та:кође је изабран Изврщни одбор Друш

тва, :који ру:ководи радом између две с:купш
тине. Предвиђено је и осниваље програмсхог 
одбора., у чији ће састав уhи старији, шко
ловани, чланови, чији he првенствени зада
та:к бити програмсхо npa.heљe и помагаље у 
а:ктивностима друштва, :као и значајан обра
зовни рад са ученицима, студентима и оста

лима. Подразумева се да he ова:кав образовни 
рад бити пре свега о:кренут према јавности, 
те да ће планирана многобројна предаваља 
бити реализована у сара.дњи са наставници

ма основних и средљих ш:кола, :као и уни

верзитетс:ким предавачима. Не:ки од љих су 
и сами чланови нашег Друштва, та:ко да се 
оче:кује љихово активно у)(ЈЪучиваље. Пред
седни:к програмс:ког одбора., биhе седми члан 
Извршног одбора друштва, ради :кординиса
ности свих а:ктивности. 

Астрономско друштво "Ниш" је имало 
своју велиху медијсху промоцију 2S, 26. и 
27. марта, хада је обављено јавно посмат
раље комете Хја:кута:ке у ниm:кој тврђави. По
сматрањима, то:ком две вечери, присуствова

ло је око 2SOO грађана, што је у сва:ком слу
чају позамашан број. Посматраља су вршена 
бинокуларима , рефлектором њутновог типа 
11 00/900, рус х им школсхим телесхопом 
60/600, као и Zeiss-oвим рефра.ктором 60/600 
са моторним праhељем. Екипа наших чла
нова је снимила комету са простора Малог 
Јастреnца (н. в. 600 м). Снимах је направљен 
телеобје:ктивом од 210 мм (доља лева сли:ка 
на 111 страни корица). У току и пре поема-

. тра.ља дате су многобројне изјаве локалним 
ТВ и радио станицама, хојима је информи
сано грађанство о овом ванредном небес:ком 
догађају, а са друге стране вршена је попу
ларизација самог Друштва у осниваљу. 

Астрономсхо друштво "Ниш" ће од градс
хих структура тражити додељиваље аде:кват

ног простора. у ниmкој тврђави :као и финан
сијска средства за набав:ку инструмената, 
пошто су горе поменути у приватном и ш:кол

ском власниmтву. 

За лето, предвиђене су бројне посматрач
хе а:ктивности. О томе нешто опширније на
редни пут. 

Конта:кт адреса Астрономс:ког друштва 
"Ниm" је: 

Омладинс:ки савет, 
Кеј Михе Палигорића 18а, 18000 Ниш 
тел. 018/25-984 и 24-949. 
Радно време је сваког радног дана ОД 08-

16h . 
Миодраг Сек)Иић 
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ПРИМАТИЈАЈiА '96 

На приматијадама - та:кмичељима сту
дената природно-математич:ких фа:култета 
из научних и спортс:ких дисциплина, студен

ти представљају своје радо~ из математихе, . 
информати:ке, физихе, биологије, хемије, фи
зичхе хемије, географије а поне:кад и других 
стру:ка. 

Овогодишља nриматијада је одржана у 
Лепенс:ком Виру, од 30. априла до 4. маја, и 
поред наведених нау:ка имала је и по један 
рад из метеорологије и астрономије. Радови 
студената нису ра.нгирани, већ само излага
ни и браљени пред коМисијама стручљака са 
разних универзитета СРЈ. Многи радови, на
рочито из физи:ке и информати:ке, су прави 
мали научни доприноси. 

JlVJR{((})IFo JD>ffi JПEUNA 
:мmJL((J)(GIR~AЏJ)(())V" 'IГtUIRШN 

IFUШ>AY АNЈЈЩ NA 'ЈГIЕМЮ ~ 
N((})W:«JXФ1rJ~ 

IFII...&NJE'IГIE 

§.&JL& 7lA lP'BDN'II'AйJDE 
IFIE1ГЦ 4\ЉоЦ~~ ll~Џ!OOD 

Плакат са Пршштијаде. 

Рад из астрономије је урадила Данијела 
Јесиh студенткиља друге године астрономије 
Математичког фахултета у Београду, под ру
ководством мр Војиславе Протић-Бениmех. са 
Астрономске опсерваторије у Београду. Он се 
односио на :комете, са посебним освртом на 
:комету Хја:кутаке , што јој је било nреnору
чено од стране Катедре за астрономију. Да
нијела Јесиhје присуствовала снимаљу коме
те Хја:кута:ке на Астрономској опсерваторији, 
измерила је положаје комете на il.лочама и из
рачунала :координате комете на небу. У хоми
сији за одбрану су били, од стручљака. nроф. 
др Јелена Милоградов-Турин са београдсхог 
универз:итота и nроф. др Ђура Пауниh са но
восадс:ког ·универзитета, хоји је и председни:к 

Астрономсхог друштва "Нови Сад". 
· По жељи организатора, проф. др Јеле

на Милоградов-Турин је одржала предаваље 
,,Новоот:кривене планете", где се осврну ла на 
најновИја от:крића. у Сунчевом систему - ма
лих планета у астероидном и Којперовом по
јасу, и планетарних система о:ко других зве
зда. 

С обзиром на показани интерес слуша
лаца, Јелена Милогра.дов-Турин је, увече 2. 
маја, на брдашцу изнад хотела, организова
ла nредаваље са демонстрацијама сазвежђа, 

Месеца и видљивих планета, на коме су она 
и Ђура Паунић говорили о тим обје:ктима и 
похазивали их. Било је око двадесета:к слу
mалаца међу хојима су били и nрофесори и 
студенти. Небо је било прозирно, Вен~ра је 
бљештала, а облаци су nромицали таман то
лихо да олакшају по:казИваље. Чим су пре
давачи изложили све што је било потребно; 
облаци су се попут завесе навукли. Још једна 
астрономс:ка представа се завршила. 

Хрон.ичар 

РЕПУБЛИЧКА СМОТРА 
.,НАУКУ МЛАДИМА" 

У Пироту је 23-26. маја 1996. год. одр
жана 38. републичха смотра. научно-технич
:ког стваралаштва младих и 32. републичка 
смотра "Науку младима", са 1006 учесни:ка, 
учени:ка основних и средљих ш:кола из 125 
места Србије. Заступљене су 23 научно-тех
нич:ке области и 9 области из науке. 

Учесни:ке смотре су поздравили и пожеле
ли много успеха у такмичељу и даљем раду: 

проф. др Ратко Узуновић - помоћни:к миНи
стра. за науку и технологију, др Милун Ба
бић -министар :координатор за послове те
хнолошхог развоја, академих nроф. др Петар 
Миљаниh у име САНУ, а:кадемих проф. др 
Александар Маринчиh .у име музеја Ни:ко
ле Тесле, хоји је припремио пратеliу изложбу 
поводом 140. г. од Теслиног рођеља, као и 
проф. др Милан Ћекић, nредседни:к централ
ног жирија. 

Из астрономије се 1S учени:ка основних 
ш:кола такмичило у решаваљу тестова и за

датака. Најуспешнији су били: ,Марија То
доровиh и Јелена Ковачевиh из ш:коле »Јосиф 
Панчиh" у Београду и Иван Јо:киh из школе 
,,Бранко Радичевиh" у Косовс:кој Митровици, 
:који су освојили златну медаљу у :категорији 
8 .. разреда, Але:кса Миливојевић и Дејан Ми
ленковиh из ш:коле ,). Панчић" из Београда 
коју су освојили сребрну медаљу у хатего
рији 7. разреда, те Дар:ко Коматина из ш:коле 
"Бранко Радичевић" у Равном Селу (Нови 
Сад); који је освојио бр(>нзану медаљу у ка
тегорији 7. разреда. 
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Са иИСТра.живачким радовима" било је б 
учеЈ~ИХа основних школа и S ученика сре_дљих 
школа. Најуспешнији су били: ВикторИЈа Ce
чи(Szecsi) из школе .,10. октобар" из Хоргоша 
са радом ,,Посматраље nроменљивих звезда 

Т Per и U Monn и Инес Балабан из исте шко
ле, са радом .,Посматраље комете Хјакутаке:', 
које су освојиле златну медаљу у ка'17ГОРИЈИ 

основне школе. Сребрну медаљу ОСВОЈИЛИ су 
Немаља Нешковиh из школе .,Б. Радичевиh" 
у Батајници, Александар Кова-чевиh из школе 
.,Филиn Кљајиh Фиhа" у Бесграду, те Ненад 
Урошевић и Филиn Жугиh из школе ,). Пан
чиh" у Бесграду. 

У категорији средљих школа, најуспеш
нији су били Игор Смолиh из гимназије .,Ве
љко Петровиli" у Сомбору (,,Астрографска по
сматраља") и Никола Ћорђевиh из 6. беог
радске гимназије (.,Фотографско одређиваље 
даљине Месеца и ширине Земљине сенке за 
време помрачеља Месеца"), који су освојили 
златну медаљу, и Јелена Павловић, из Кла
сичне гимназије у Београду ("Одређиваље 
растојаља ликова Сунца и Месеца за вре
ме помрачеља из дебљине Сунчевог српа") 
- сребрна медаља. 

Иако у маљем броју него претходних го
дина, такмичари из астрономије одрж~и су 
традицију квалитетних радова. У ЖИРИЈУ су 
били др Софија Саџаков и Александар Т~
миh, који је за такмичаре из астронОМИЈе 

одржао и предаваље о астрофот?графском ~е
тоду посматраља у аматерскоЈ астроНОМИЈИ, 

са пројекцијом SO слајдова ...:.. оригиналних 
снимака. 

Александар То.мић 

-ЛЕ'IЊА НАУЧНА ШКОЛА 
АСТРОНОМИЈЕ У НИШУ 

У организацији Асrрономског друштва 
Ниш", од 8. до 12. јула ове године, одржана 

; Летља научна школа астрономије . .Преда
вачи на овој школи били су: доцекr др Дра
ган Гајиh са групе за физику Филозофског фа
култета у Нишу, Никола Божиновиh и Милан 
Богосављевиli, обојица студекrи астрофизике 
на Математичком факултету у Бесграду. 

За око седамдесетак полазника. 

предаваља су организована у амфитеатру Фа
култета заштите на раду. Сва предаваља · су 
одржана у вечерљим часовима тако да је пар 
пута била извођена и практична настава у 
виду вежби и посматраља (рад на телеско
пу, рад са эвезданим картама,-астрогноэија). 
Сваког дана је обрађивана по једна тема из 
увода у опmту астрономију и то овим редом: 
"Увод у астрономију" - Никола Божиновиh, 
.,Координатни системи" -:- Никола Божино;~ 
виh, ,,Право и привидно кретаље rm~нета 
- др Драган Гајиh, "Сунчев систем' - др 

Драган Гајиh, "Мултимедија у астрономији 
са преэентацијом програма" - Милан Бого
сављевиh и Никола Божиновиh. 

За све време дешаваља догађаја, као к 
пре љих, представници Ад ,,Ниш" су имали 
бројне наступе у свим локалним и државним 

медијима, што је сигурно одраз и права сли
ка ккrересоваља и изражене потребе да један 
велики центар, као што је Ниш, има једно 
.стtюномска друштво и, наравно, опсервато-

Никола Божин.овић дJXIICU предаваље 
на Летњој научн.ој шк011и астрон.о.мије. 

За крај, мора се истаhи да ће оваквих 
школа бити још и да оне представљају ду
горочни плв.н у раду нашег Друштва. Прва 
таква школа биhе одржана на јесен - Јесеља 
научна школа астрономије. Теме која he ОЈ?З
обрађивати биhе из вишег курса астрономИЈе. 

Миодраг Секулић 

ВЕСТИ ИЗ дРУШТВА 

XIV БЕОГРАдСКИ АСТРОНОМСКИ 
ВИКЕНд - БАВ '96 

Четрнаести по реду Београдски астрон.о
.мски викенд - БАВ '96 одржан је 21. и 22. 
јуна . Овај термин је изабран из два разлога: 
хтели смо да то буде време када су ђаци, на
ши најбројнији и највернији слушаоци, оста
вили иза себе школске обавезе, као к да дамо 
извесну симболику бирајуhи тренутак летљег 
солсткција за време одржаваља нашег викен

да. 
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Ово веh традиционално окуnљаље наших 
чланова а.стронома аШтера и астронома про
фесионалаца је нова прилика да се дружимо, 
раэменкмо идеје, чујемо нешто ново- па чак 
и nонешто .,из nрве ру.хе" од наших научни
ка хоји раде или се усавршавају у nознатим 
светским центрима. 

Овогодишљи БАВ је nрактично у погле
ду замисли, организације · и избора преда
вача у nотпунОсти креација проф. др Јеле
не Милоградов-Турин, на чему јој још јед
ном најсрдачније захваљујемо. Заиста је за
дивљујуће са КОЛКЈ\О енергије и истинске љу
бави nрема нашем Друштву nриступа nроф. 
Милоградов, хао и сваком nослу који јој се 
повери. Очигледно је да је њен избор за уп- . 
равника почетак својеврсне нове 
ренесансе нашег Друштва. Замисао органи
затора је била да се на БАВу представи: 

Ј. најаКТУелније теме данашље астроно
мије, 

2. да буде својеврсна смотра достигну
liа аматера - чланова Асrрономског Друштва 
"Ру ђе р Бошковић", 

З. да nослужи уnознаваљу посетилаца са 
будуhим nодухватима на Народној опсерва
торији, 

4. покаже небо Бесграда и акТУелне објек-
те, 

S. традиционално, води посетиоце на Ас
трономску опсерваторију у Бесграду. 

Предавачи су ангажовани rmански, тахо 
да су за даТУ област бирани људи који спадају 
међу најстручније у Бесграду. Већина nре
давача су били nрофесори Бесградског уни
верзитета и сарадници Астрономске оnсерва
торије у Београду. Међу астрономима ама
терима бирани су најбољи. Ишло се и на то 
да публика чује и нехе nредаваче које до сада 
на БАВу није имала прилих~ да упозна. 

Управник Народне опсерваторије и Пла
нетаријума nрофесор др Јелена Милоградов
Турин је и ове године спровела идеју да се за 
свахи БАВ наnрави што више нових дијапози
тива, како би предаваља била што боље илу
стрована, а да би се тиме и обогатио фонд 

· слајдова Народне оnсерваторије. Овог БАВа 
сnремљено је охо 120 дијапозктива. -

Многи чланови Друштва су са пуно зала
гаља допринели успеху БАБа. Највише ти
ме што су се радо nрихватили да nриnреме 

предаваља из оног што им је предмет ккrе
ресоваља. Но било је и других врста помоћи. 
Тако је, на своју иницијативу, Дејан Илиh, 
студент астрофизихе, фотографисао збиваља 
на БАВу. 

О одржаваљу БАВа били су обавештени 
сем јавности, преко радија, телевизије, но
вина, и nосебним доnисима електронском и 

обичном поштом: Асrрономско друштво "Но
ви Сад", .,Ниш" и Универзитетско астроном
ско друштво Баља Лука. 

Са радом се почело у петак у поподнев
ним часовима, настављено је вечерњом про
јекцијом слајдова сазвежђа и посматраљем 
неба, а у суботу се радило ,,целодневно" - са 
паузом за ручак од 14 до 16 часова. Традици
онално, у вечерљим часовима организована 

је посета Асrрономској опсерваторији на Зве
здарк . 

Овогодишљи БАВ је био врло успешан. 
Захваљу јуhи неколиким атрактивним тема
ма к еминекrним предавачима, сала Пла
нетаријума је готово током свих предаваља 
била пуна. Чак и поред лошег времена, три
десетак учесника се одлучило за посету Асr
рономској опсерваторији. 

БАВ је отворио и поздравио присутне nре
дседник Друштва др Милан С. Димитрије
виа, дирехтор Астрономске опсерваторије. 
Његово, по обичају, надахнуто уводно изла
гаље са хратхим освртом на прошлост и успе

хе Друштва присутни су срдачно nоздравилИ. 

ПредаВаља је најаВљивала nроф. др Јеле
на Милоградов-Турин, градеhи од сваке на
јаве својеврсну nричу као увод у даТУ тему. 

Први предавач је била мр Војислава Про
тиh-Бенишек, стручљак за мала тела Сунче
вог система (Асrрономска опсерва торија), са 
темом Ко.мета Хјакутаке. Она је у свом пре
даваљу дала ккrересантан преглед и осврт 

на сва посматраља хомета на Асrрономској 
опсерваторији, укључујуliи и посматраља и 
фотографисаља комете Хјаку таке. Мр Војис
лава Протиh - Бенишех је на храју показала • 
прве снимке хомете направљене новом тех

нологијом - CCD камером. · · 
Др Слободан Нкнковиh је говорио на те

му Хе.мијска ееолу~ија Васион.е. Истакао је 
да овај изузетно важан проблем (настајаље 
хемијских елемената) није до краја у потnу
ности решен. · · ~ ' · 

Са посебним интересоваљем је nponpa
heнo nредаваље мр Милана Ћирковиhа, који 
се недавно вра тко из САд где је магистри ~ 
рао на Стони. Бруку, највеhем државном уни
верзитету у Њујорку, са темом Ев011у~ија еа
лаксија: шtna с.мо научuли у последњих 20 
година. Поред тога што смо уживали у нада
хнутој nричи нехога ко изврсно nознаје ма
терију о којој говори, имали смо nрилику да 
осетимо истраживачки дух хоји води овог на
шег младог научниха. Било је nраво уживаље 
пратити nреглед идеја и достигнуliа у овој 
области, саоnштен на један наизглед лаго
дан начин- али начин који је резултат дубо
ког nознаваља проблематике и велике љубави 
према истраживач.хом раду. Изнео је најно
вије резултате са Хабловог сателктског телес-
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~tола. и говорио о односу видљиве и невидљиве 

материје у Васиони. 

Предаваље мр Радета Павловиhа Лату
љак по патуљак - невидљива АШСа је на од
ређени начин било продужеље претходне те

ме, будуliи да проблем невидљиве масе може 
битно да измени нашу слшу о устројству и 
еволуцији не само гала~tсија вeli и читаве Ва
сионе. Појаснио је да се, иако сличног на
зива, мрки и бели патуљци битно разликују 
по својој еволуцији. Истакао је да се данас 
верује да би мрки патуљци могли дати бар 
део одговора на питаље о природи невидљиве 

масе. 

У вечерљим часовима смо имали прили

ку да слушамо још једног врсног познаваоца 
теме о којој се говори. Истакнути члан нашег 
Друmтва Ненад Трајковиh је имао f!РЭ:ВИ ма
ли "шоу програм", везан за астрогноЗИЈУ. про- · 
праћен паралелном пројещијом слајдова са
звежђа и љиховим показиваљем на небу. као 
и пројещијом најинтересантнијих објеката у 
ТИМ сазвежђима. Нii:ЈИВ ОВОГ Предаваља је бИО 
Небо за астроНD.ме а.матере. Они који воле 
лепоте звезданог неба заиста су могли много 
да науче од једног од наших најбољих поз
навалаца астрогнозије. Дијапозитиве за ово 
предаваље је снимио одличан фотоаматер -
члан Друmтва Владимир НенезиЋ, по кон
цепцији аутора предаваља, из атласа "Hve
zdna oЬioha. 2ППО.О". 

Мр MUIIaн Ћирковић OJXIICи предавање. 

Преподневни део суботљих предаваља 
био је посвећен достигнућима чланова Друш
тва. Ненад Трајковиli нас је поново пријатно 
изненадио: приказао је прототип нове карте 
неба. Подсећаља ради последљи пут је зидну 

карту неба Друmтво издало далеке 1971. го
дине, и овај недостатак вeli дуго oceha.jy аст
рономи аматери. Прототип ~tарте је рађен но
вом компјутерском технологијом, mто унап
ред обеliава један нов квалитет у изгледу и 
садржају карте. По речима аутора остали 
су нерешени још неки детаљи, попут проб
лема уношеља граница сазвежђа, означаваља 
објеката и оптималног избора величина зве
зда. Остаје нам да поздравимо овај заиста 
пионирски рад и да се надамо да ће наши 
аматери најзад поново моћи да дођу до зид
не карте неба. 

Са темом Интернет и астроНD.!tСија, ко
ју је иницирао организатор БАБа, наступила 
је изванредна "тројка" у саставу Срђан Са
МУровић (предавач у ПланетаријУМУ), Ненад 
Миловановиli (студент астрофизике) и Крис
тијан Лазиli (уредник рачунарских тема на 
Арт каналу). Овде је пре свега за похвалу 
евидентно успешан тимски рад ових младих 

људи. Наизменично се смељујуliи у изла
гаљу, они су нас упознали са ,.хитом над 

хитовима" - свемоћним и све присутнијим 
Интернетом. Уз низ корисних и практичних 
упутстава за потенцијалне кориснике, при
казано је неколшо атрактивних фотографија 
и фајлова којима се може приступити пре
ко мреже Интернета. За сваку похвалу је 
чиљеница што су се ови наши чланови ук

ључили у сам врх нове компјутерске техно
логије у астрономији. Предаваље су заврши
ли демонстрацијом ,.репрезентативне стра
не" (Home page) Астрономског друштва и 
БАБа '96, врло успешно СИМУЛИрајући рад на 
Интернету - будући да у ПланетаријуМУ не
мамо телефонски прикључак. 

Вредност ових радова чланова Друштва 
ипуструје и чињеница да је нова карта неба 
прихваliена као постер на 11 . Конференцији 
југословенских астронома, која је одржана 
октобра 1996, а да је ..,репрезентативна стра
на" Астрономског друштва ,,Руђер Бошковић" 
на тој конференцији пршазана уживо на ра

чунару. 

Др Олга Атанацковић-Вукмановиh има
ла је излагаље са темом Преко све/11Јiосmи 
до звезда. Наслов је својеврсна игра речи са 
познатом латинском изреком Per a.spera ad 
a.stra (преко трља до звезда - преко мука до 

успеха). У свом излагаљу је др Атанацко
виЋ-Вукмановић - пр на популаран начин и 
уз одговарајуће слајдове слушаоце упознала 
са основним астрофизичким методама и до
стигнуhима до којих се дошло спектралном 
анализом светлости која нам долази од звез
да. 

О још једној хит теми говорила је проф. 
др Јелена Милоградов-Турин. Назив љеног 
предаваља је био Нове планете - Јупитерови 
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рођаqи. У сажетом предаваљу, на њој свој
ствен "запаљив" начин излагаља, проф. Ми
лоградов нас је упознала са најновијим отк
риhима у области тражеља планета око дру
гих звезда, yпy!lyjyliи заинтересоване на свој 
опширни чланак о овој теми који је објављен 
у ..,Васиони" и други који је у припреми за 
mтампу. 

Предаваље проф. др Ивана Аничина из 
Института у Винчи је било ново осВеЈЈ;еље за 
наше слушаоце. Пристула.јући те ми Шта је 
вре.ме и како еа .мepU.!tCO, ~toja је типично аст
рономска, на начин једног физичара -проф. 
Аничин је дао изврстан nреглед начина де
финисаља временских скала и појмова веза
них за nроблематику мереља, одржаваља и 
дистрибуције тачног времена. Он је у свом 
nредаваљу обухватио и дубоке асnекте nојма 
времена. На крају се осврнуо на систем дист
рибуције тачног времена заснованог на при
јеМУ сигнала nреко DCF модула који омо
гуhа.ва претвараље обичног РС рачунара у 
атомски сат врхунске та'Чности. Ово је још 
један nример где нове технологије отварају 
nотпуно нове перспективе у одређеним обла

стима и где се и аматерима пружа могућ

ност коришћеља метода и mстуnака, који су 
доскора били достуnни само високо nрофе
сионализованим службама. Проф. Аничин 
је 'Чак демонстрирао рад малог и јефтиног 
радио-транзистора, који је по љеговим ре
'Чима набављен на nопуларном ,{Јувљаку", а 
који омогуhа.ва да се на дисплеју помоliу уг
рађеног DCF м:одула очитава тачно а:rомско 
време. 

Због жеље да се обнови rюсматрачки рад 
на Народној оnсерваторији организатор је 
nозвао једног од наших .најуспешнијих попу-

ларизатора астрономије и свакако најбољег 
познаваоца рада астронома аматера, Алек

сандара Томиhа., да говори на тему Допринос 
а.матера астроНD.!tСији. да nодсетимо да је 
А Томиh био учеснш (са радом) на Сим
позијуМУ Међународне астрономске уније о 
доприносу астронома ·аматера. 

да астрономија може бити и nородично 
занимаље показао је Игор Томиh, говорећи 
на теМУ CнU.ItCaњe Сунqа no.!tCOћy Френелове 
:юнске плоче. Он је приказао како је напра
вио Френелову зонску плочу и како изгледа 
Сунце када се са њом сними. 

У суботу увече организована је nосета Ас
трономској оnсерваторији, где је учеснике 
БАВ-а дочекао и nоздравио др Гојко Ћура
шевиh. Најпре је Милан Јеличиh, секретар 
Друmтва, говорио о прошлости ове, nреко сто 
година старе, научне институције. Потом је 

др Ћурашевиli демонстрирао ра.џ; велшог ре
фраЈСтора, који је недавно поправљен и пред
ставио је истраживачки рад на овом нашем 
највеliем астрономском инструменту. Нажа
лост, због лошег времена, купола телесжопа 
није отварана, тако да је изостало nосмат
раље небеских тела. 

У'Чеснкци су сви били из Београда. Би
ло је присутно 80 слушалаца, а Астрономску 
опсерваторију nосетило је 32 учесника. 

На крају аутор користи nрилику да се 
лично захвали nроф. др Јелени Милогра
дов-Турин, која је у свеМУ, па и у nисаљу 
овог извеmтаја, увек спремна да максимално 
помогне. Неки делови извеmтаја су резултат 
љених сугестија а неки подаци су чаж и ..дик
тирани у перо". · 

Зорон Ивановић 

., 

. ;. 

РепрезентативНD страна · БАБа '96 
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НОВОСТИ И БЕЛЕШКЕ 

ОРИОНОВИ МЛАдУНЦИ 

Густ rа.совиrи диск, пун пра.шине, у Ори
ону, приказан на сЛици са HSTa, крије тек 
створену звезду, према Марку Мак Кофри
ну (Mark McCa.ughrean), из Макс Планк 
института за а.строномију , и Роберту О'Делу 
(Robert O'Dell) са Рајс универзиrета. Они 
су нашли више таквих дискова у "Трапезу". 

Диск на слици је око 17 пута дуж и од Сун
чевог система. Он спречава да непосредно 
видимо новорођену звезду, а.ли се њено при

суство уочава преко светлости хоју расејава 
разређени, прашинасти хало, равни дисха. 

Астрономи сматрају да дисх садржи ембрион 
планетарног система. Из сличног ембриона 
настао је вероватно и наш планета рни систем. 

Према: "Sky and Telescope", март 1996. 
Јелен.а Милоерадов-Турин. 

ДВОЈНА ЗВЕЗдА СЕ РАЪА nРЕд НАМА 

Гари Фулер (Ga.ry А. Fuller) са Манч~
стерсхог инстиrута за науху и технологИЈУ 
и његове холеге су успели да у там ном об
лаку Lynds 1527 сниме двојну звезду у на
станку. То им је пошло за руком на тала
сним дужинама xpal'rnм од милиметра_, где 
је је облах cr;opo прозиран. Коришhен Је те
лескоп назван у част Џејмса Клерка Махове
ла (James Clerk Maxwell), на Мауна Кеи. 
Компоненте су удаљене једна од друге . око 
2800 АЈ. Старе су вероватно свега неколико 

хиљада година. Тиме су се потврдила тео
ријска предвиђаља да се двој~е звезде ства
рају у густим деловима ротираЈуhих молеку
лских облаха, приликом њихове фрагмента
ције. 

Према: "Sky and Telescope", август 1996. 
Јелен.а М илоерадов-Тури н. 

НАЈМАСИВНИЈИ БЕЛИ ПАТУЉАК 

Недавно је, помоhу немачiСог реидгенс
IСОГ сателита ROSAT, нађен бели патуљаr; 

RE ЈО317-853 масе 1.35 Сунчевих маса, што 
је веома близу теоријсiСИ предвиђеној Чанд
расекхаровој граници, од 1.4 Сунчевих маса. 

Према: "Sky arJd Telescope", март 1996. 
Јелен.а МW1оградов-Тури н. 

СУНЧЕВАГАЛАКТИЧКАВИСИНА 

Још пре пола веiСа астрономи су приме

тили да се више звезда види у правцу јужног 
галахтичiСог пола, у Скулптору, него у прав
цу северног галактичхог пола, у Береникиној 
IСОСИ. Како су звезде (популације 1) схоицен
трисане oiCo галаiСТИЧIСОГ дисха, ова асимет
рија значи да Сунце лежи северно од галаiС
тичiСе равни. Даљина Сунца од гала.хтичхе 
равни добијена из бројних студија варирала 
је од 13 до 130 светлосних година. 

Недавна три рада се међусобно добро сла
жу и имају сразмерно мале грешiСе, таiСо да је, 
изгледа, најзад познато да се Сунце налази 
око 50 светлосних година изнад галаiСТИЧIСе 
равни. 

Наиме, из Каталога тачкастих извора 
састављеног на основу мереЉа на IRAS-y, 
Мартин Коен (Martin Coheii) је добио вред
ност 50±2 светлосних година. Инфрацрвени 
извори дају комплементарну слику .У односу 
на оне у видљивом и радио-подручју. 

Коен је анализирао и rфебројавања. звезда 
у далеком улт~убичастом щщручју са Екс
тре.мн.о ултраљубичастое сателитское те
лескопа. Добио је одатле 47±5 светлосних 
година. . . . . 

У међувремену, Роберта Хамфрис (Ro
berta. Humphreys) и Џефри Ларсен (Jeffrey 
La.rsen) су добили, сiСанирањем 12 плоча. Па
ло.мпрское прегледа н.etfa , вредност од 67±11 
светлосних година. Том приликом је прег
ледана прехо 1 О 000 звезда .. 

Тим астронома под ру.ководством Питера 
Хамерслија (Peter Ha.mmersley) из Инст~
тута за астрофизиху са КанарсiСИХ острва Је 
нашао да Сунце лежи 50.5±10 светлосних го
дина изнад галактичке равни. 

Према: "Sky and Telescop~'. март 1996. 
Јелен.а Милоградов-Турин. 

СУНЧЕВА ГАЛАКТИЧкА дАЉИНА 

Удаљеност Сунца од ·средишта Галаксије, 
!СОја је један од најва.жнијих · и нај;ешhе по
миљаних параметара у галахтичкоЈ астроно

мији, претрпела је бројне IСорекције. Среди
ном овог веiСа сматрало се да· она износи 8.2 

. kpc, доiС је IСа.сније юiјчешhе помиљана вре
дност од 10 kpc. У последњих неiСолико го
дина било је наговешта.ја да је ова последља 
вредност прецењена. 
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Брус Керни (Bruce Ca.rney) са Универ
зиrета Северне Каролине и његове колеге ме
рили су инфрацрвени сјај 58 променљивих 
типа RR Lyr које се налазе у малој области 
у Стрелцу, познатој под називом Бадеов про
зор, телесiСопом пречНИIСа 4 m у Серо Тололу, 
у Чилеу. Користеliи два разна ка.либрацио
на постуПIСа добили су даљину до средишњег 
дела ГалаiСсије од 27 000 светлосних година, 
са грешком од неколшо хиљада светлосних 

година. Иэражено у IСИЛопарсецима то је 8.28 
kpc. 

Према: "Astronomy'' , април 1996. 
Јелен.а Милоерадов-Турин. 

ПРЕЦИЗНЕ .ПАЉИНЕ дО ВЕГЕ 
И АЛТАИРА 

Опште је познато да. се основне, триго
нометријске паралаксе тешiСо мере. Нове те
хнихе (МАР - Multicha.nnel Astrometric 
Photometry, на пример), су омогуhиле да се 
неким звездама одреде паралаiСсе са тачнош

hу од хиљадог дела лучне секунде. TaiCo су 
Џорџ Гејтвуд (George Ga.tewood) и Јост де 
Јонг (Joost de Jonge) саАлегени опсервато
рије измерили да је Вега удаљена 25.1±0.15 
светлосних година а Алтаир 16.62±0.065 све
тлосних година. 

Одавде следи да. је апсолутна величина 
Веге 0.60±0.01, а пречних 2.68±0.06 Сунче
вих пречн:ика, док су у случају Алтаира те 
величине 2.21±0.01 и 1.63±0.08. Како је Ве
га често хоришhена хао стандард, ови подаци 
представљају значајан резултат. 

Очекује се да подаци са сателита Хипарх 
(Hipparcos) дају паралахсе за преiСо 100 000 
звезда са тачношhу од 2 до З лучне милисе
хунде. Подаци су били ра.сположиви за науч
н:ике веh марта 1996. године, доiС lie Каталог, 
вероватно, бити објављен марта 1997. године. 

Према: "Sky and Telescope", март 1996. 
Јеле"Н.а Милоградов-Турин. 

НОВА ПОСМАТРАЊА МЛАЗА 
КВАЗАРА 3С273 

Ча.сопис Astrophysical Journal доноси 
рад Џона Бехола (John N. Ba.hca.ll), са Прин
стонског Института за напредне студије, и 
сарадниха., у коме они представљају сл:иr;е 
у пла.вој и црвеној боји мла.За. (jet) IСваэа.ра 
30273 добијене уз помоh IСамере WFPC2 са 
Хабловог свемирског телескопа (HST) и но
ве радио-мапе начињене уз помоh MERLIN 
антене. Две мапе су поравнате до тачности 

од о'~ 020. ОваiСва тачност је остварена због 
тога што су и IСвазар и млаэ садржани и у 

радио и у оmичкој фотографији. 

Директно упоређиваiье радио и оmичiСих 
слиха поiСаэује да се IСараiСтеристихе у радио
домену подударају са оmичхим сјајнијим об
ластима, маДа нехе оmичiСи сјајне области · 
немају одrоварајуhе области у радио-доме
ну. Ово ново посматраље УIСа.ЭУје на чиљени
цу да је млаэ праhен појачаном радио-еми
сијом. Промене у сјају дуж мла.за су можда 
условљене rеометријсiСИМ фа.:IС'l'Орима и гово
ре _ да је он у облиiСу завојнице. 
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Слика Ј. Комбин.ован.и дијаграм емисије си
сте.мп 3С273 у радио и оптичком домен.у. 
Преекспон.иран.а фотографија у видљивом де
лу спектра показује дифракчион.е шшьке који 
служе да се одреди оптички ~ен.тар. Та.мн.а 
лин.ија постављена укосо је резул·тат про
тичања н.аелектрисања у CCD ка.мери. Ра
дио-кон.туре окружују оптицку емисију. 
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Слика 2. ПреКАапање оптичке (сива скала) и 
радио (кон.туре) слика .мl!аза."Радио-кон.ту
ре су исте као н.а сличи Ј. С)fјн.е области у 
оптичком делу спектра · озн.ачен.е су са А -
D. йЈн.аке h1 - h3 представљају компон.ен.те 
ве:зан.е за пос.матрања у радио-домен.у. 
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1 Према: .uA.strophysical Joumal Letters", 20. 

!' 
оЈСТОба. р 1 995. 

Срђан. Са.муровић 

ll 
ЈОШ ВЕЋИ АТРАКТОР 

1 Међународни тим, nод руховодством аст-

r 
~номхе Рене Кран-Кортевег (Renee С. 

,./ raan-Korteweg) са Парисхе опсерваторије, 
сханирао је фотографске плоче које nокривају 

1 
nовршину од 40 .квадратних степени на гра-

,1 ници сазвежђа Шестар и Кентаур. У овом де-
'ј лу неба. се налази тахозвани Велихи атрах-

1 
тор (,.Васиона", 2-3/1991, 26 - 32). Нашли су 
велихи број галахсија веома малог угаоног 

11 

пречниха - охо 0.2 лучна минута, што уха-
зује да су веома далехе, али да ипак чине 
једну груnу. То јато има неуnадљив . назив 
- Абел (Abell) 3627, и нехи љегови чланов~ 

< 1 су nознати од раније . . Овим ~сл:ражива~м ~ 
'1 Абел 3627 nостало најбогаТИЈе ЈаТО на ЈУЖНОЈ 

11 

полулопти. Чини пар са ја том у сазвежђу Бе-
ренихина коса, али се види се слабије јер је 
у nравцу Кентаура аnсорпција ве:n.а. 

Недавне измерени црвени помаци за 95 
новооткривених чланова потврђују да они ле-
же тамо где се очехује Велихи атрактор. Ма-
ксимум расnоделе црвених помака одговара 

даљини од око 200 милиона светлосних го-
дина. БЈХ!ине удаљаваља леже између 3000 и 
6750 km/s. ,, Иnак, маса јата Абел 3627 изведена из 
сјаја може да објасни само Ј О% ':fРИВЛачне 
моћи Велихог атрактора. Још НИЈе извесно 1 

да ли ће коначан ухуnан број чланова бити 
.[ ; ' довољан да објасни силу са којом Велихи ат-

'l li рахтор вуче Млечни пут и друга блиска јата 
галахсија, или ће се иnак морати nрибећи 
идеји о невидљивој тамној материји. 

1 За сада изгледа да смо открили срце Ве-
' лихог Атрахтора. 

:1 
Према: "Sky and Telescope", јуни 1996. 

l' Јелена МилоцХЈдов-Турин. 

1· ,1 
СТАРЕ ГАЛАКСИЈЕ 1 

У МЛАдОМ КОСМОСУ? 

Откриflе галаксија које изгледају_ веома 
старе задало је нови ударац кос.мологИЈИ. Н~-

ј 11 име, галаксија 53W091 е~Је светлост КОЈУ 
данас астрономи регистрУЈУ из времена када 

је космос био димензија од само 40 % да-
нашљег "дијаметра". Ово говори о астроном-
ским посматрањима објеката на само 2.7 ми-
лијарди година nосле Великог 
праска, nрема моделима са )(ритичном 11:'-
стином материје. Иnак, старост галаксиЈе 
53W091 прОцељује се на 3.5 милијарди го-
дина. 
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Џејмс Даилоn (Ja.mes Dunlop), са Уни-
веЈХiитета у Единrбургу, је са колегама, хори-
стећи десетометарсхи Кех (Keck) телесхоn на 
Хавајима, снимио је сnехтар cиflymнe тачхе 
26. магнитУде у сазвежђу Херхула. Добил~ 
су црвени nо мах од 1.55, а спектар ryuraxcИje 
уnоредили су са моделима еволуције звезда. 

Један од учесниха на. овом пројекту, Рожије 
Виндхорст (Rogier Windhorst), са Универ-
зитета у Аризони, хаже: "самq у веома мало 
вероватном случају хада је обилност тешких 
елемената у звездама у галахсији много :већа 
од оне у Сунцу; могућ.е је мало смаљити ста-
рост ове галаксије". Али, додаје Виндхорст, 
не nостоји начин да се nомири старост гала-

.} ксије на црвеном nомаку 1.55 и старост хос-
моса хоји балансира између вечног ширеља 
и могу:n.ег сажимаља. 

Ахо се ова анализа похаже тачном, по-
nуларни Ајнmтајн-де Ситеров модел, према 
коме је {} = 1, треба да се наnусти. Модел са 
мањом густином од О = 0.2 обезбеђује до-
вољно времена (неких 4.5 милијарде година) 
да се звезде унутар галаксије 53W091 фор-
мирају. Увођеље космолошхе ЈСОнстанте, Л, 
обезбеђује више Вре!,ј:ена . . Ове процене прет-
nостављају да је Хаблова конСтанта једнаЈ(а 

65 km/s што је под велихим знахом питаља. 
Мрс' . 

Према: Sky and Telescope, септембар 1996. 
Срђан. Са.муроеић 

ПОСМАТРАЊЕ НАЈРАНИЈИХ 
ГАЛАКСИЈА· 

Посматраља која су крајем децембра 1995. 
' године извршена уз помоh Хабловог сателит-

ског телескоnа (HST) сахуnила су _светлост 
која можда потиче из времена када Је хосмос 
био 10- 20. пута .млађи. Хаблово дубохо nоље 
(HubЬle Deep Field - HDF) дало је наду да 
постоји могућност посматраља веома мла-
дих галаксија. Међутим, само најсјајније 
од укупно 1600 галаксија хоје су посматра-
не могу да обезбеде довољно светлости за м~-
реље спектроскопских црве~ nома)(а, КОЈИ 

одређују старост удаљених објеката. Да би 
превазишли ову преnреку астрономи прибе-

гавају индирехтним · методама. :>Лтраљуб~-
часта светлост са звезда из далеких галаксИЈа 

најчешће не долази до Земље због апсорпције 
од стране гаса који се налази између љих и 
наше nланете. Тако се црвени nомаци уз по-
моћ HDFa грубо одређују користећи релати-
ван сјај у неколихо широко nојасних области 
спектра одређен коришhељем разних филта-

ра. . . 
Примељујући ову техниху на 1104 објехта 

(cjar до 26 магнитУда) Кенет Ланцета ~en-
net М. Lanzetta.) и Ејмос · Ја.хил ( mos 
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Ya.hil) са унивеЈХiитета Стони Брук (Stony 
Brook) и Алберто Фернандез-Сото (Alberto 
Fernandez-Soto) са Кантабријсхог у~и
титета у Шnанији. Уочили су шест нејасних 
објеката хоји се говоре о црвеним nомаци
ма веflим од 5. · Ови објекти су на још ве
hим удаљеностима од најудаљенијих хваза.
ра. Ови научници кажу, у часоnису Nature 
од 27. јуна, да су аморфне грудве можда об
ласти на.станха звезда у "nрецима данашљих 
нормалних галаксија". Ахо се ова тврдља nо
каже тачном, то значи да су звезде формирале 
само неколико стотина милиона година nос

ле Великог праска, што је зачуђујуhе )(ратак 

временсхи интервал. -·. 
Према: Sky and Tele&cope, септембар, 1996. 

Срђан. С.а.муровић 

КОМПЛЕТИРА СЕ НОВИ ВЕЛИКИ 
ТЕЛЕСКОП 

На Ме)(Дона.лдовој оnсерваторији 
(McDona.ld Observatory, Texas) nриводе се 
крају радови на З;Меричко-немачком Хоби
Еберлијевом телес)(опу (Hobby-Eberl~ tele
scope) пречниха 11 метара. Телес)(ОП је пос
тављен под углом од 65° и моћи ће да nосма
тра објекте чије су дехлинације између 10° и 
72° (nохрива:n.е око 70% неба.). Огледало бу
дуhег највећег телескоnа на свету садржи 91 
mестоугаони сегмент, 

Према: "Astronomy", фебруар 1996. 
Дарко Ђокић 

ТАМНА МАТЕРИЈА 
У СУНЧЕВОМ СИСТЕМУ? 

Тамна материја, )(Оја по nретnоставк~ма 
сачињава више од 90% целокупне материЈе у 
космосу, не налази се, највероватније , у зна
чајнијим количинама у нашем Сунчевом си
стему. Груnа америчких научни)(а из JPL-a 
(Jet Propulsion Laboratory), УнивеЈХ!итета 
у Техсасу и Јужног методистич)(оГ у~р
зитета у Даласу извеmтава у Astrophysacal 
Joumalu-y од 1. авrуста 1995. да се уну
тар Нептунове орбите налази невидљива ма
са маља од Земљине, а унутар Уранове обите 
маса маља од једне шестине Земљине. 

Поменута ехипа истраживача користила 
је податхе добијене 1989. nрилихом nролас
)(а ,.Војаџера" који су служили за одређиваље 
тачке удаљености Нептуна од Сунца. 

Према: "Astronomy", децембар 1995. 
Срђан. Ca.мypoвuf'l 

ИЈИНО ГВОЗдЕНО СРЦЕ 

После анализе резултата са летелице Га
лилео истраживачи агенције NASA су зак
ључили да Ија (или како још кажемо - Ио) 

има гвоздено језгро, које је намаrнетисано. 
Тиме Ија постаје други члан Сунчевог сис
тема за који се nоуздано зна да има метално 
језгро. Први је наша nланета. 

Џон Андерсон (Ј ohn Anderson) и љегове 
колеге су захључили да језгро заузима више 
од половине nречниха и да се састоји или од 
чистог гвожђа, или сулфида гвожђа. Језгро 
од чистог гвожђа чинило би око 20% Ијине 
масе. 

Да би се nротумачила вулканска а~
ност на Ији, морало се nретпоставити да ~ 
ово тело бар делимично истоruъено. Ахо Је 
само језгро течно и уз то nокретне, оно мо
ра стварати магнетнс поље. Инструмен:и су 
nоказали да је Ијинс маrнетно nоље по ЈаЧИ
ни слично Меркуровом. 

Према: ,_Eky and Telescoptf', август 1996. 
Јелена Милоерадов-Турин. 

ОдРЕЪИВАЊЕ дУЖИНЕ ТРАЈАЊА 
UИКЛУСА АКТИВНОСТИ СУНUА . 

Од многих метода хоје се .користе за пред
виђаље дужине трајаља Сунчевог циклуса ак
тивности, само је "precursor" техниха избо
рила одобраваље научне заједнице. Ова тех
ниха се заснива на становиmту да Сунчев ци
клус почиље неколихо година пре минимума 

активности, са nојавом дуготрајних хоронал
них рупа )(Оје проузрокују ни:юве. геомагнет
ских nоремећаја, хоји се nонављаЈу свахих 27 
дана. . 

Неке од ових метода ,користе раНИЈа пос
матраља геомагнетских _олуја да би довеле у 
узајамни однос љихова Јављаља са дужином 
трајаља следе:n.ег циклуса. Међутим, оне 
имају два ограничеља: прво, чак и ~ фази 
опадаља активности, такви пореме:!!.аЈИ мо
гу да nотичу из других извора .. што захтева 
корекцију због догађаја из текућег циклуса, 
попут избациваља хоронадне масе; и друго, 
изгледа да време почетка повратне геомаг

нетске активности варира од циклуса до ци

клуса. Било која. метода хоја се ослаља на 
активност у току, рецимо, три последље го

дине цихлуса може да погрешно nроцени пре

тходне активности, а тиме и nочета)( новог 

циклуса. 

Томnсон (Solar Physics, Vol. 148, 
1993,) је развио веЈХiију "precursor" :rе?'нихе 
tiOja избегава ове замхе. Ова техниха Је Једно
ставна; она доводи у уза.јамни. однос укуnан 
број геомагнетских пореме:!!.аја у сваком ци
хлусу са два nараметра - максималном ду

жином трајаља текућег и наредног циклу
са. Овај однос даје методу предвиђаља дужи
не трајаља следећег ц~са јер nри _Сунче
вом минимуму знамо броЈ дана у .коЈима се 
одвијају поремећаји и махсималну дужину 
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трајаља цихлуса који се управо завршио. 
Том:псон је применио ову методу у одређи
ваљу дужине трајања једанаест претходних 
циклуса са средљом квадратном грешком од 

само 17 (изражену преко Волфовог броја). 
Дакле, ~tакве су прогнозе за 23. циклус? 

Завршио предвиђаље може се извести само . 
при Сунчевом минимуму активности, али, 

знајуhи број дана са поремећајима у доса.
дашњем току 22. циклуса, може се утврдити 
доља граница. Ова процена служи за завршио 
предвиђаље при минимуму. · 

Користећи податке до марта 1995. нала
зимо да је 

R2з> 141 . 
С обзиром да l'le nрема проценама Сун

чев минимум активности пасти између јуна 
и децембра 1996, ова he се граница повећати. 
Али већ у овом тренутку предвиђаља казују 
да lie у 23. циклусу Сунце бити веома ак
тивно. 

Према Solar Bulletin, јун 1995. 
Светлапа Здравковић 

ТРАГОВИ СУдАРА РАСПАдНУТЕ 
КОМЕТЕ СА ЗЕМЉОМ 

Недавно је уочено да, сем ланца крат~ра 
на Месецу и Јупитеровим пратиоцима Га
нимеду и Калисто, постоји сличан низ и на 
Земљи. Њега чини осам кратера , лречниха 
од З до 17 km, који се протежу од источног 
дела Канзаса до јужног дела Илиноиса. 

Старост им је одређена између З 1 О до 330 
милиона година. Раније су сматрани вул
канским формацијама, све док Рампино и 
Волк (Rampino a.nd Volk) нису нашли тра
гове судара: централна узвишења, јако уда
рена кварцна зрна и знатну растресеност ло

калних стена. Рамлино и Волк сматрају да 
настанак низа дугог око 700 km случајним 

путем има вероватноћу од свега i rrpeмa ми-
. лијарду. Њега су створЮIИ вероватно делови 
ко мете која се, слично ко мети Шумејкер - Ле
ви, распала под утицајем плимских сила. 

Према: ,,Astronomy", април 1996. 
Јеле па Милоерадов-Турин. 

РЕНдГЕНСКИ ЗРАЦИ 
СА КОМЕТЕ ХЈАКУТАКЕ 

И Рендrенска сателитска опсерваторија 
Pocam (Rosat) је, 27. марта 1996. године, 
снимила комету Хјакутаке. Рендrенски зра
ци су долазили углавном са осунчане стране 

коме. То је прва комета код које је забележено 
ренгенско зрачеље. · 

По једном тумачењу молекули воде ал
сорбују Сунчево рендгенско зрачење које ло
с.."tе реемиту ју, а ло другом рендгенско зра
чење се ствара на месту удара Сунчевог ветра 
о кому. 

Према: "Sky and Telescope" , јуюr 1996. 
Јелен.а МилогјхЈ.дов-Тури н. 

КОМЕТЕ ОКО дРУГИХ ЗВЕЗдА? 

Има индикација да око две звезде постоје 
комете. Прва је (3 Pic , а друга HD163296. 
Звезда (3 Сликара је позната по диску праши
не и гаса који је окружује ("Васиона" бр. 3-
4/95). Недавно је са HST добијена детаљнија 
слиха диска са које се види да је диск нешто 
извијен, што може бити последица постојаља 
масивне планете. Истраживања спектра дис
ка од стране Мејо Гринберга (Ма.уо Green
berg) и Ајген Лија. (Aigen Li) са Универ
зитета у Лајдену су показала да би његове 
особине могле добро да се објасне лостепе
юrм додаваљем прашине од стране комета на 

удаљеним лутаљама. 

Они су претпоставили да се првобитан 
материјал диска састојао од растреситих го
милица материјала , сличних онима какве су 
астрономи видели да је избацивала Халејева 
комета. Зрачење са· (3 Pic би могло да кри-

. стализује силикате из гомилица у прашину , 

а звездани ветар да је равномерно развеје по 
диску. 

Статистичка анализа од стране Алена 
Лехавелијеа (Alain Leca.velier) и његових ко
лега са Института за астроф~ику у ~аризу, 

· такође подржава претпоставку да (3 Plc има 
комете. Комете пречниха свега нехолихо ки
лометара су у стању да, испаравајуliи, напра
ве посматрану расподелу прашине око звезде. 

Комете би могле бити трајан и идеалан извор 
материјала диска. 

Екипа са Уюrверзитета у Висхонсину ~е, 
са свемирсЈСог шатла Ендивор (Endeavor), 
марта 1995. године, снимила поларизацију 

r 
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у ултраљубичастој области зрачеља -звезде 
HD163296. Тип поларизације је био тахав 
да је одговарао неједнахq распоређеној реф
лектујућој материји у диску лрашине. Пошто 
су прегледали податке са IUE сателита, ви
дели су да на њима постоје спектралне ли
није хладне паре магнезијума. Тахав мате
ријал у близини вреле звезде би могао да се 
нађе ахо би га стално убацивале комете, Јtа
ко каже члан тима Карен Бјорхман (Ka.ren 
Bjorkma.n). 

Према: "Sky and Telescope", јули 1996. 

Јелепа Милоерадов-Турин. 

ОДИСЕЈ ПОТВРЪУ ЈЕ ОБЛИК 
СУНЧЕВОГ МЕЪУПЛАНЕТАРНОГ 

МАГНЕТНОГ ПОЉА 

.После nута дужег од 3 трилиона киломе
тара, космичха. сонда "Одисеј" завршила је 
први посматрачхи прелет преко Сунчевих по
ларних подручја. Ова изузетно успешна ми
сија је лружила астро1:юмима и осталим ис 
траживачима огромну количину података о 
силама и појавама у раније неИстраженим 
висохим хелиографским ширинама. Једно од 
најинтересантнијих откриhа добијено је из 
ехсперимента у радио-домеНУ предвиђеног 
да: пружи податке о облиху Сунчевог међуп
ланетарног поља. 

Енергетоке појаве на Сунцу, попут Сун
чевих еруrщија, избацују велихи број елех
трона високих енергија у међупланетарни 
простор. На свом путу ове честице следе про
дужену структуру магнетног поља Сунца. 
Оне, интераrујуhи са споријим Сунчевим ве 
тром, емитују радио-таласе. Како ове емисије 
делом зависе од rустине Сунчевог ветра (која 
опада хако се удаљеност од Сунца повећава) , 
сигнали варирају у олсегу од нехолихо стоти
на MHz близу Сунца до око 50 kHz у близи
ни Земљине орбите. Манифестовања оваквих 
интеракција у радио-домену могу се посма
трати као похретни радио-извори типа 111. 

Међу .инструментима које носи "Одисе ј" 
налази се и осетљиви радио-пријемних са 76 
канала на хоји су слојене и диполна и моно
полна антена; конфигурација која омоrућава 
посматраља у опсеrу од 1 до 940 kHz . Осим 
тога експеримент је замишљен таЈСо да одре
ди правац доласха зрачеља уз помоћ мерења 
модулација . Тахо, посматраља омоrућавају 
праћење извора кроз међупланетарни прос- ' 
тор. 

Дуго се мислило да Сунчево међуплане
тарно магнетно поље има облик Архимедове 
спирале, особене структуре линија поља хоју 
проузрохује ротација Сунца. Посматрачу са 
Земље изгледа хао да се коронална плазма 
шири радијално, док линије поља формирају 

спирале ЈСо је почињу на самом Сунцу. Одсту
паља од спиралне лутање потичу првенствено 

од промена у брзини Сунчевог ветра. 
Дох је "Одисеј" прелазио преко јужног по

ла Сунца 2S. октобра 1994, догодила се еруп
ција средљег интензитета, али дугог трајаља. 
Била је пропраћена избацивањем материје и 
радио-емисијом из једне просечне групе пега 
са јужне хемисфере. 

Како је ЈСомплетна трајекторија радио 
емисије, хоја је била резултат ове ахтивнос
ти, била видљива са "Одисеја", могла је би
ти измерена за маље од једног часа. Друга 
серија посматраља радио-извора догодила се 
пет дана ЈСасније. Тако су ова јединствена по
сматраља омогућила готово тренутни увид у 
слирални облик међупланеrарног поља. 

Према Solar Bulletin, новембар 1995. 

Дарко Ђокић 

НОВО О КОМЕТИ ХЕЈЛ-БОП 

У пролеће 1996. пажња астронома широм 
света била је заохупљена прелазом кроз пери
хел комете Хјакутаке (Hyakutake). Посмат
рачи широм света (укључујући и аутора ових 
редова) разноврсним инструментима били су 
сагласни у оцени да је, ло свом сјају, Хјаку
тахе била јединствена ЈСо мета. На жалост, 
пошто је еЈССцентрицитет њене цутаље близак 
јединици, период обиласха охо Сунца износи 

прехо 10' година, што исхључујесваху моrућ
ност поновног посматраља хомете Хјахутаке. 

У лето прошле године отхривена је нова 
хомета за хоју има изгледа да би по сјају 
могла достићи, ахо не и премашити комету 
Хјахутахе. Uиљ ове белешке је да читаоцима 
пружи основне информације о овом небесЈСом 
телу, ухључу јући и ефемериде. Све информа
ције су прикупљене помоћу глобалне мреже 
Интернет, закључио са 31 . јулом 1996. 

Почнимо редом. У ноћи између 22. и 
23. јула 1995. у близини отвореног јата М70, 
Ален Хејл и Том Бол из САД су примети
ли хомету , за ЈСо ју се провером показало да је 
непознат објехат. Комета је добила име Хејл
Боп, и ознаку С/1995 01 . Интересантно је по
меwти да су Хејл и Бол посматрали међусо
бно независно, са СЛИЧЈiИМ инструментима, 
и да се не познају. Хејл је астроном и посма
трао је телескопом Meade DS-16 из оЈСолине 
варошице Cloudcroft у држави New Mexico, 
док је Боп надзорюrк у фабрици и посматрао 
је из близине Фенихса (Phoenix) у Аризони, 
телесхопом домаће израде пречника огледа
ла 17.S инча. Привидна магнитуда износила 
је +10.5, а хомета је била на 7 N од Сунца. 

На основу свих 1008 посматраља лрихул
љених широм света у периоду 24.07.1995 -
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23. 06. 1996. изра.чуната је орбита комете 
С/199501. 

Орбитални nараметри су: 

e=0.99S07 ексцеиi'рицитет 
q=0.91408 даљина од Сунца у nерихелу 
Тр=1.139 аnрил 1997. 

У/1) =282.4707 
w=l30.S927 
i=89.4299 

тренутак nролаза 

кроз nерихел у деловима дана 

лонгитуда узл. чвора. 

аргумент nерихела 
нагиб nутаље 

На основу ових nараметара, могу се из

ра.чунавати ефемериде. Уједно nозивамо све 
читаоце који комету нађу, да нам nошаљу 
своје белешке. · 

У тренутку открића , била је 250 nута сјај
нија од Халејеве комете на истој удаљено
сти од Сунца! Кома је у јесен 1995 nока
зивала nрисуство млазева прашине који се 
брзо мељају. Овакав сјај и nроменљивост не 
могу се објаснити сублимацијом воде , nош
то је тај механизам активности могућ само 
на малим удаљеностима од Сунца. Посма
траља француских и шnанских радио-астро

нома са Париске оnсерваторије и Институ 
та IRAM из Гра.наде, nоказала су nрисус

тво угљен моноксида (СО). Комета отnушта 
овај гас неравномерно у просеку око Ј тону у 
секунди, што би можда могло да буде дели
мично објашљеље за nојаву млазева прашине. 
Тражени су и HCN, НСО , СНОН. али су 
нађени у много мањим износима од СО . От
ворено је такође и nитаље да ли се целокуnна 

активност комете Хејл-Боn може објаснити 
сублимацијом леда СО , или је nобуђена фа
зним nрелазом воденог леда из аморфног у 
кристални облик. 

Анализе nосматраља са Хабловог 
сателитског телескопа nоказују да nречник 
језгра комете износи око 40 km. У свету ко-

. · мета оволики nреч ник језгра. се сматра за 
велики. ·дко се nоклони nовереље овом nо
датку, и ако комета nродужи да буде акти
·вна као до сада , може се очекивати да ће 
са nриближаваљем Сунцу љен сјај ~ра.стич 
но растк Познато је у астроноМИЈИ да се 
nредвиђаља и мереља сјаја комета често не 
слажу , баш због недо~љно nознатЈ:U< д_етаља 
физичких nроцеса КОЈИ се одигравају у Језгру . 
)След тога, све најаве сјаја комета (и ХеЈЛ
Боn и било које) треба nриМати са резервом. 

По најновијим nредвиђањима од ч~.ја ок
тобра. 1996. научщщи из JPL очекује се да 
l'le комета Хејл-Боn достићи другу nривидну 
величину. · · 

Владан. Челебон.овић 

КОМЕТА или АСТЕРОИд ? 

Два недавна открића су још више сма
њила разлИКу између комета • и астероида. 

Ерик Елст (Eric Elst) са Краљевске оn
серваторије у Белгији nронашао је могућу ко
мету са фотоnлоча које је снимио Гвидо Пи
заро (Guido Piza.ro) nомоћу Шмито~г. теле~ 
скоnа nречника 1 метар на EвponcJSOJ ЈУ:"НОЈ 
оnсерваторији у Чилеу. Посматраља КОЈа су 
вршена током две недеље открила су обје_кат 
18. nривидне величине , мале инклинацИЈе и 
ексцентрицитета у орбити између Марса и 
Јуnитера.. Каснија nосматраља су nоказала 
да је реп комете Елст-Пизаро (Р /1996 N2) 
скора.шљег датума и да је можЈ;Ј;а на~о као 
резултат исnарења између крар маЈа и nо

четка јула. 
Међутим. не мисле сви да је тај објекат 

комета. Дејвид Балам (Da.vid Bala.m) са 
Викторија УниверзИтета nримећу је да та ко
мета нема кому тако да ми уместо комете 
видимо остатке који су настали сударом ас-

тероида. · 
У међувремену, Пројекат nра.ћеља астеро 

ида у близини Земље (NEAT) који води НА
СА открио је објекат са орбитом као код ко
мете . Герет Вилијамс (Ga.reth Willia.ms) из 
Центра за -мале nланете (Minor Pla.nets Ce.n
ter) открио је тај објекат из nодатака NEAT: 
а који су добијени 9. и 12. : августа. ТаЈ 
објекат нема реп ни кому па Је добио озна
ку мале nланете, 1996 PW. Његова необична 
орбита се протеже на око 500. АЈ. тј . 12 nу
та је даљи него Плутон. Сада се тренутно 
налази у nерихелу , између орбита Марса и 
Јуnитера, и nоследљи nут је nосетио унут
рашље nланете пре око 7000 година. 

Ако се nокаже да овај објекат није асте
роид него мртва комета то ће астрономима 
дати нове nодатке о томе шта се догађа са_ ко
метама када се одвоје од удаљеног Оортовог 
Облака. 
Према: Sky & Telescope , новембар 1996. 

Ненад Миловаповић 

111 страна корица: Слика горе. Добитпици н.аераде Астропо.мске опсерваторије з~ 1996. · 
годину. с лева н.а десн.о: Др. З. Кн.ежевић, проф. др Б. о/_еварлић; др М. С. Ди.м~тријевић и 
.м.р љ. Игњатовић. Слика доле лево. Сн.и.мак ко.м.ете Хј(Јкутаке из А д ... Ј:f~ш , 27. З 1996. 
слика доле десно. Сн.и.м.ак ко.м.ете Хјакута1..:е са "Еедерофон.т опсерваторије , 16. 4. 1996. 

IV страна корица: Слика горе лево. Сн.и.мак ко.м.ете _Хјакута~е из А д "Pyl(!p ,~ошковић:, 
2З. з. 1996. Слика горе десно. Први сн.и.м.ак ко.м.ете Хе)ЈI-Боп Ј' СР~, из Ад "Ниш , 19. 7. 1996. 
Слика доле. Спи.мак ко.м.ете Хјакутаке (аутор И. Бала15ан.) из Хоргоша, 25. З. 1996. 
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AnpWia 3!4 1996. године бWio је потпуно по.мрачење 
Месе"а које се збое облачное вре.мен.а из Бrоерада 
н.ије видеi!о. Иэ Америке се, .међутим, видело веома 
лепо што показује 9н.и.мак краја по.мрачеЊf! који је · 
н.ачин.ио Ден. ис ди Чико (Dennis di Cicco) поАЮћн.uк 
уредн.ика поэн.атое часописа ,Дkу and Telescope". 
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ASTRONOMSKE EFEMERIDE ZA 1997. GODINU 
Jovan Skuljan 

Matematicki fakultet, Beograd 

Pocetak godisnjih doba (UT): 
Prolece: 20.03. u 13h54~6 Jesen: 
Leto: 21.06. н 08h19~9 Zima: 

Polozaji Zemlje na putanji oko Sunca (UT): 

Perihel: 01.01. u 23h16~0 Afel: 

22.09. u 23h55~8 
21.12. u 20h07~0 

Efemeridska popravka iznosi 638
• Svi trenuci u SEV-u dati su za posmatraca 

na Narodnoj opservatoriji u Beogradu (.Х= 1h21 ~8, !р= 44°50'). • 
Prema preporuci Medunarodne astionomske unije (МАЏ), umesto pojma efe

meridsko vreme (ЕТ), uvodi se dinamicko vreme (DT), kao.vreme vezano za koordi
natni sistem u kome se vrsi integracijajednaCina kretanja tela Suncevog sistema. U 
sistemu vezanom za centar masa Suncevog sistema koristi se Ьar'icentricno (TDB), 
а u sistemu vezanom za centar masa sistema Zemlja-Mesec koristi se Zemaljsko 
(TDT) dinamicko vreme. Razlika izmedu vremena TDB i TDT је veoma mala i 
moze se zanemariti na nivou tacnosti ovih efemerida. Veza izmedu dinamickog i 
svetskog vremena (UT) data је relacijom DT = UT+ D..T, gde је t::..T efemeridska 
popravka. U naiie vreme, efemeridska popravka је relativno mala (reda 1 m), tako 
da svi utaЬliceni podaci za oh TDT u ovim efemeridama istovremeno odgovaraju i 
trenutku oh UT. 

Osnovni podaci о ovogodiSnjim pomracenjima: 

1. Potpuno pomracenje Sunca, 8-9 . marta. Vidljivo (ро TU) od 23hl6m35' (8. 
marta) do 03ь3оm48' (9 . marta). Nije vidljivo iz Jugoslavije. 

2. Delimicno pomracenje Meseca, 24. marta. Vidljivo (ро TU) od 02h58m do 
06h21 m. Maksimum pomracenja u 04ь39m. 

3. Delimiёno pomracenje Sunca, 1-2. septembra. Vidljivo (ро TU) od 21 h44m06' 
do 02h23mo9• . Nije vidljivo iz Evrope. 

4. Potpuno pomracenje Meseca, 16. septembra. Vidljivo (ро TU) od 17ьogm do 
20h25m. Maksimum pomracenja u l8h47m. 

U rubrici К alendar dati su, za svaki datum u godini: dan u nedelji (D), jнlijanski 
dan (JD), koji poёinje u 12ь, i zvezdano vreme u Grinicu (So) u oh UT. 

U rubrici Faze, perigej i apogeJ М eseca dati su trenuci (UT) za sledece pojave 
(Р): mlad mesec (8), prva cetvrt (С>), pun mesec (о), poslednja cetvrt (()), perigej 
(п) i apogej (А). . · 

Rubri.ka Sunce daje, za svaki cetvrti dan, trenutak gornje kulminacije (Т), izlaz i 
zalaz, rektascenziju (а), deklinaciju (Б), pozicioni ugao ose rotacije (Р), heliografske 
koordinate centra diska (Во, L0 ), ug)ovni poluprecnik diska (р) i geocentriёno ras-
tojanje (D..). . 

U rubrici Mesec date su, za svaki dan u godini, ekvatorske koordinate (cr, Б), 
kao i trenuci izlaza i zalaza. 

Rubrika: Planete daje efemeride velikih planeta (Merkur, Venera, Mars, Jupiter, 
Saturn, Uran i Neptun). UtaЬliceni su: trenutak gornje kulmina~ije (Т), ekvatorske 
koordinate (cr, Б), daljine od Zemlje i Sunca (t::..z,t::..0 ), ugaoni poluprecnik (р) i 
vizнelna prividna veliCina ( mt!). · Korak izmedu utaЬlicenih podataka za Merkur 
iznosi cetiri, za Veneru i Mars osam, za Jupiter i Saturn sesnaest, а za Uran i 
Neptun trideset dva dana. 

,. 
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PLANETNE KONFIGURACIJE 1 POJAVE U 1997 . . {Dato u UT) 

Januar 03 08 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 4N 

d h 07 01 Saturn u konjunkciji sa Mesecom 1N 

01 04 Mars u konjunkciji sa Mesecom 3S 07 13 Venera u konjunkciji sa Mesecom 1S 

02 01 Merkur u donjoj konjunkciji sa Suncem 0818 Merkur u konjunkciji sa Mesecom 6S 

07 17 Venera u konjunkciji sa Mesecom 5N 15 05 Merkur u zastoju ро rektascenziji 

08 06 Merkur u konjunkciji sa Mesecom 2N 19 06 Mars u konjunkciji sa Mesecom 2S 

08 17 Jupiter u konjunkciji sa Neptunom 1S 21 18 Merkur u konjunkciji sa Venerom 3N 

09 19 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 4N 25 10 Merkur u donjoj konjunkciji sa Suncem 

09 19 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 5N 29 06 Mars u zastoju ро rektascenziji 

10 06 Uran u konjunkciji sa Mesecom 5N 29 11 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 4N 

12 13 Merkur u konjunkciji sa Venerom 3N 30 03 Uran u konjunkciji sa Mesecom 5N 

12 20 Merkur u zastoju ро rektascenzij i 30 21 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 4N 

14 05 Saturn u konjunkciji sa Mesecom 2N 
Мај 

17 13 Neptun u konjunkciji sa Suncem 

19 13 Jupiter u konjunkciji sa Suncem 
01 18 Neptun u zastoju ро rektascenziji 

2414 Uran u konjunkciji sa Suncem 
04 16 Saturn u konjunkciji sa Mesecom 1N 

28 23 Mars u konjunkciji sa Mesecom 3S 
05 16 Merkur u konjunkciji sa Mesecom 1S 

07 12 Venera u konjunkciji sa Mesecom 4S 

Februar 07 ·18 Merkur u zastoju ро rektascenziji 

01 11 Venera u konjunkciji sa Neptunom 1S 13 05 Uran u zastoju ро rektascenziji 

05 24 Venera u konjunkciji sa Jupiterom ON 16 16 Mars. u konjunkciji sa Mesecom 2S 

06 04 Merkur u konjunkciji sa Mesecom 5N 26 16 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 4N 

06 08 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 4N 27 08 Uran u konjunkcij i sa Mesecom 4N 

06 17 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 5N 28 06 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 4N 

06 18 Mars u zastoju ро rektascenziji 

06 18 Venera u konjunkciji sa Mesecom 5N Jun 

06 20 Uran u konjunkciji sa Mesecom 5N 
01 03 Saturn u konjunkciji sa Mesecom ON 

07 12 Venera u konjunkciji sa Uranom OS 0313 Merkur u konjunkciji sa Mesecom 2S 

07 20 Merkur u konjunkciji sa Neptunom 1S 06 17 Venera u konjunkciji sa Mesecom 6S 

10 17 Saturn u konjunkciji sa Mesecom 2N 10 10 Jupiter u zastoju ро rektascenziji 

12 14 Merkur u konjunkciji sa Jupiterom 1S 
13 16 Mars u konjunkciji sa Mesecom OS 

13 оо Merkur u konjunkciji sa Uranom 1S 
22 22 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 4N 

16 08 Jupiter u konjunkciji sa Uranom OS 
23 13 Uran u konjunkciji sa Mesecom 4N 

24 12 Jupiter u konjunkcij i sa Mesecom 4N 

Mart 25 19 Merkur u donjoj konjunkciji sa Suncem 

02 оо Merkur u konjunkciji sa Venerom 1S 28 12 Saturn u konjunkciji sa Mesecom ON 

05 20 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 4N 

06 09 Uran u konjunkciji sa Mesecom 5N Juli 

06 14 Jupiter u konjunkcij i sa Mesecom 5N 05 21 Merkur u konjunkciji sa Mesecom 6S 

0817 Venera u konjunkcij i sa Mesecom 3N 07 02 Venera u konjunkciji sa Mesecom 5S 

08 23 Merkur u konjunkciji sa Mesecom 3N 12 01 Mars u konjunkciji sa Mesecom 2N 

10 09 Saturn u konjunkciji sa Mesecom 1N 20 06 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 4N 

11 15 Merkur u gornjoj konjunkciji sa Suncem 20 21 Uran u konjunkciji sa Mesecom 4N 

17 08 Mars u opoziciji 12 01 Mars u konjunkciji sa Mesecom OS 

21 03 Merkur u konjunkciji sa Saturnom 2N 21 07 Neptun u opoziciji sa Suncem 

23 14 Mars u konjunkciji sa Mesecom 4S 21 17 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 4N 

30 22 Saturn u konjunkciji sa Suncem 25 19 Saturn u konjunkciji sa Mesecom ON 

31 21 Venera u konjunkciji sa Saturnom 1N 29 19 Uran u opoziciji sa Suncem 

April Avgust 

02 05 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 4N 02 17 Saturn u zastoju ро rektascenziji 

02 13 Venera u gornjoj konjunkciji sa Suncem 05 19 Merkur u konjunkciji. sa Mesecom 1N 

02 19 Uran u konjunkciji sa Mesecom 5N 06 09 Venera u konjunkciji sa Mesecom 2S 
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08 20 Neptun u zastoju ро rektascenziji 
09 13 Jupiter u opoziciji sa Suncem 
09 15 Mars u konjunkciji sa Mesecom 4N 
16 16 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 4N 
17 03 Merkur u zastoju ро rektascenziji 
17 05 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 4N 
17 22 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 4N 
22 02 Saturn u konjunkciji sa Mesecom ON 
31 14 Merkur u donjoj konjunkciji sa Suncem 

Septembar 
01 01 Merkur u konjunkciji sa Mesecom 6S 
05 12 Venera u konjunkciji sa Mesecom 3N 
07 09 Mars u konjunkciji sa Mesecom 5N 
09 06 Merkur u zastoju ро rektascenziji 
13 01 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 4N 
13 14 Uran u konjunkciji sa Mesecom 4N 
14 04 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 4N 
18 10 Saturn u konjunkciji sa Mesecom ON 

30 19 Merkur u konjunkciji sa Mesecom 1S 

Oktobar 
05 13 Venera u konjunkciji sa Mesecom 7N 
06 06 Mars u konjunkciji sa Mesecom 6N 
08 07 Jupiter u zastoju ро rektascenziji 
08 20 Neptun u zastoju ро rektascenziji 
10 04 Saturn u opoziciji sa Suncem 
10 09 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 4N 
10 22 Uran u konjunkciji sa Mesecom 4N 
11 11 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 4N 
13 21 Merkur u donjoj konjunkciji sa Suncem 
14 11 tlran u zastoju ро rektascenziji 
15 18 Saturn u konjunkciji sa Mesecom ON 

26 23 Venera u konjunkciji sa Marsom 2S 

Novembar 
01 07 Merkur u konjunkciji sa Mesecom 6N 
04 11 Venera u konjunkciji sa Mesecom 8N 
04 05 Mars u konjunkciji sa Mesecom 6N 
06 15 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 4N 
07 05 Uran u konjunkciji sa Mesecom 4N 
07 20 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 4N 
12 01 Saturn u konjunkciji sa Mesecom ON 

Decembar 
01 20 
03 05 
03 17 
03 22 
04 12 
05 08 
07 16 
07,20 

о9 об 
15 19 

Merkur u konjunkciji sa Mesecom 7N 
Mars u konjunkciji sa Mesecom 5N 
Venera u konjunkciji sa Mesecom 7N 
Neptun u konjunkciji sa Mesecom 3N 
tlran u konjunkciji sa Mesecom 4N 
Jupiter u konjunkciji sa Mesecom ЗN 
Merkur u zastoju ро rektascenziji 
ye'!er.a u konjunkciji sa Neptunom 3S 
Saturn u konjunkciji sa Mesecom ON 
Mars u konjunkciji sa Neptunom 2S 

17 08 Merkur u donjoj konjunkciji sa Suncem 
17 11 Saturn u zastoju ро rektascenziji 
22 12 Venera u · konjunkciji sa Marsom 1N 
25 14 Venera u zastoju ро rektascenziji 

26 20 Mars u konjunkciji sa Uranom 1S 
27 13 Merkur u zastoju ро rektascenziji 
28 03 Merkur u konjunkciji sa Mesecom 2N 
31 06 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 3N 
31 13 Venera u konjunkciji· sa Mesecom 1N 
31 21 Uran u konjunkciji sa Mesecom 4N 

1 FAZE, PERIGEJ 1 APOGEJ MESECA 1997. 

02 .01 . 01 45 () 02 .03. 09 38 () 03.05 . 11 15 п 04.07. 18 40 • 01 .09. 23 52 • 07.11 . 21 43 
09 .01 . 04 26 • 08.03. 09 01 п 06 .05 . 20 47 • 09 .07. 22 50 А 02 .09. 21 17 А 12.11 . 07 54 
10.01 . 08 50 п 09 .03. 01 15 • 14.05. 10 55 () 12.07. 21 44 () 10.09. 01 31 () 14.11 . 1411 
15.01. 20 02 () 16.03. оо 06 () 15 .05 . 10 10 А 20 .07. 03 20 о 16.09. 15 22 п 21.11 . 23 58 
23.01 . 15 11 о 20 .03. 23 39 А 22 .05 . 09 13 о 21 .07. 23 оо п 16.09. 18 51 о 24.11. 02 27 
25 .01 . 16 45 А 24 .03. 04 45 о 29 .05 . 06 57 п 26 .07. 18 28 () 23.09. 13 35 () 30 .11. 02 14 
31.01 . 19 40 () 31 .03. 19-38 () 29 .05 . 07 51 () 29 .09. 23 30 А 

07.02 . 15 06 • 05 .04. 16 49 п 05.06. 07 04 • 03.08. 08 14 • 01 .10. 16 51 • 07.12. 06 09 
07.02. 20 40 п 07.04. 11 02 • 12.06 . 05 05 А 06.08. 13 33 А 09 .10. 12 22 () 09 .12. 16 54 
14.02. 08 58 () 14.04. 17 оо () 13.06. 04 52 () 11 .08. 12 42 () 15.10. 02 02 п 14.12. 02 37 
21 .02. 17 09 А 17.04. 15 26 А 20 .06 . 19 09 о 18.08. 10 56 о 16.10. 03 46 о 21 .12. 21 43 
22.02 . 10 27 о 22.04. 20 33 о 24.06. 04 59 п 19.08. 05 02 п 23.10. 04 48 () 21 .12. 23 24 

30.04. 02 37 () 27.06. 12 42 () 25.08. 02 24 () 27.10. 09 04 А 29 .12. 16 56 
31 .10. 10 01 • 

() 
п 

о 
() 
А 

• 
() 
п 

о 
() 
А 

• 
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KALENDAR 1997. KALENDAR 1997. KALENDAR 1997. 
KALENDAR 1997. KALENDAR 1997. KALENDAR 1997. 

Datum Dan JD So Datum Dan JD So Datum Dan JD So ~· Datum Dan JD So Datum Dan JD So Datum Dan JD So 

d m D 24 ... h m s d m D 24 ... h m s d m D 24 .. . h m s 
d m D 24 ... h m s d m D 24 ... h m s d m D 24 ... h m s 

01 .07. UTO 50631 18 36 21 01.09. PON 50693 22 40 47 01.11. SUB 50754 02 41 17 

01 .01 . SRE 50450 06 42 44 01 .03. SUB 50509 10 35 21 01 .05 . СЕТ 50570 14 35 51 

02.01 . СЕТ 50451 06 46 41 02 .03. NED 50510 10 39 17 02 .05 . РЕТ 50571 14 39 47 

03.01 . РЕТ 50452 06 50 37 03.03. PON 50511 10 43 14 03.05 . Sl)B 50572 14 43 44 

04.01 . SUB 50453 06 54 34 04.03. UTO 50512 10 47 11 04.05 . NED 50573 14 47 40 

05.01 . NED 50454 06 58 30 05 .03. SRE 50513 10 51 07 05 .05 . PON 50574 14 51 37 

06.01 . PON 50455 07 02 27 06 .03. СЕТ 50514 10 55 04 06.05 . UTO 50575 14 55 34 

07.01 . UTO 50456 07 06 23 07.03. РЕТ 50515 10 59 оо 07.05. SRE 50576 14 59 30 

08.01 . SRE 50457 07 10 20 08.03. SUB 50516 11 02 57 08.05. СЕТ 50577 15 03 27 

09 .01 . СЕТ 50458 07 14 17 09 .03. NED 50517 11 06 53 09.05 . РЕТ 50578 15 07 23 

10 .01 . РЕТ 50459 07 18 13 10 .03 . PON 50518 11 10 50 10 .05 . SUB 50579 15 11 20 

02 .07. SRE 50632 18 40 17 02.09 . UTO 50694 22 44 44 02.11 . NED 50755 02 45 14 
03.07. СЕТ 50633 18 44 14 03.09. SRE 50695 22 48 40 03.11. PON 50756 02 49 10 
04.07. РЕТ 50634 18 48 10 04 .09 . СЕТ 50696 22 52 37 04.11 . UTO 50757 02 53 07 
05 .07. SUB 50635 18 52 07 05 .09 . РЕТ 50697 22 56 33 05 .11 . SRE 50758 02 57 03 
06.07. NED 50636 18 56 03 06 .09 . SUB 50698 23 оо 30 06 .11 . СЕТ 50759 03 01 оо 
07.07. PON 50637 19 оо оо 07.09. NED 50699 23 04 26 07.11 . РЕТ 50760 03 04 56 
08.07. UTO 50638 19 03 57 08.09 . PON 50700 23 08 23 08.11 . SUB 50761 03 08 53 
09.07. SRE 50639 19 07 53 09 .09 . UTO 50701 23 12 20 09.11 . NED 50762 03 12 49 
10.07. СЕТ 50640 19 11 50 10.09 . SRE 50702 23 16 16 10.11 . PON 50763 03 16 46 

11 .07. РЕТ 50641 19 15 46 11 .09. СЕТ 50703 23 20 13 11.11. UTO 50764 03 20 43 

11 .01 . SUB 50460 07 22 10 11 .03. UTO 50519 11 14 46 11 .05 . NED 50580 15 15 16 

12 .01 . NED 50461 07 26 06 12.03. SRE 50520 11 18 43 12 .05 . PON 50581 15 19 13 

13 .01 . PON 50462 07 30 03 13.03. СЕТ 50521 11 22 40 13 .05 . UTO 50582 15 23 09 

14.01 . UTO 50463 07 33 59 14.03. РЕТ 50522 11 26 36 14.05 . SRE 50583 15 27 06 

15 .01 . SRE 50464 07 37 56 15.03 . SUB 50523 11 30 33 15 .05 . СЕТ 50584 15 31 03 

16 .01 . СЕТ 50465 07 41 52 16 .03. NED 50524 11 34 29 16 .05 . РЕТ 50585 15 34 59 

17.01 . РЕТ 50466 07 45 49 17.03 . PON 50525 11 38 26 17.05 . SUB 50586 15 38 56 

18.01 . SUB 50467 07 49 46 18.03. UTO 50526 11 42 22 18.05 . NED 50587 15 42 52 

19 .01 . NED 50468 07 53 42 19 .03 . SRE 50527 11 46 19 19 .05 . PON 50588 15 46 49 

20.01 . PON 50469 07 57 39 20.03. СЕТ 50528 11 50 15 20 .05 . UTO 50589 15 50 45 

12 .07. SUB 50642 19 19 43 12.09 . РЕТ 50704 23 24 09 12 .11 . SRE 50765 03 24 39 
13 .07. NED 50643 19 23 39 13.09 . SUB 50705 23 28 06 13.11 . СЕТ 50766 03 28 36 
14.07. PON 50644 19 27 36 14.09. NED 50706 23 32 02 14.11 . РЕТ 50767 03 32 32 
15 .07. UTO 50645 19 31 32 15 .09 . PON 50707 23 35 59 15 .11 . SUB 50768 03 36 29 
16 .07. SRE 50646 19 35 29 16 .09. UTO 50708 23 39 55 16.11 . NED 50769 03 40 25 
17.07. СЕТ 50647 19 39 26 17.09 . SRE 50709 23 43 52 17.11. PON 50770 03 44 22 
18.07. РЕТ 50648 19 43 22 18.09 . СЕТ 50710 23 47 49 18.11. UTO 50771 03 48 18 
19 .07. SUB 50649 19 47 19 19 .09 . РЕТ 50711 23 51 45 19.11. SRE 50772 03 52 15 
20 .07. NED 50650 19 51 15 20 .09 . SUB 50712 23 55 42 20 .11 . СЕТ 50773 03 56 12 

21 .07. PON 50651 19 55 12 21 .09. NED 50713 23 59 38 21 .11. РЕТ 50774 04 оо 08 

21.01 . UTO 50470 08 01 35 21 .03. РЕТ 50529 11 54 12 21 .05 . SRE 50590 15 54 42 

22 .01 . SRE 50471 08 05 32 22 .03. SUB 50530 11 58 09 22 .05 . СЕТ 50591 15 58 38 . 

23.01 . СЕТ 50472 08 09 28 23.03. NED 50531 12 02 05 23.05 . РЕТ 50592 16 02 35 

24.01 . РЕТ 50473 08 13 25 24 .03. PON 50532 12 06 02 24 .05. SUB 50593 16 06 32 

25.01 . SUB 50474 08 17 21 25 .03. UTO 50533 12 09 58 25 .05 . NED 50594 16 10 28 

26 .01 . NED 50475 08 21 18 26 .03 . SRE 50534 12 13 55 26 .05. PON 50595 16 14 25 

27.01 . PON 50476 08 25 15 27.03. <.':ЕТ 50535 12 17 51 27.05 . UTO 50596 16 18 21 

28.01 . UTO 50477 08 29 11 28 .03. РЕТ 50536 12 21 48 28.05 . SRE 50597 16 22 18 

29 .01 . SRE 50478 08 33 08 29.03. SUB 50537 12 25 44 29.05 . <::Ет 50598 16 26 14 

30 .01 . СЕТ 50479 08 37 04 30 .03. NED 50538 12 29 41 30.05 . РЕТ 50599 16 30 11 

31 .01. РЕТ 50480 08 41 01 31 .03. PON 50539 12 33 38 31.05 . SUB 50600 16 34 07 

01 .02. SUB 50481 08 44 57 01 .04. UTO 50540 12 37 34 01 .06 . NED 50601 16 38 04 

02 .02 . NED 50482 08 48 54 02 .04. SRE 50541 12 41 31 02 .06 . PON 50602 16 42 01 

03.02 . PON 50483 08 52 50 03.04 . СЕТ 50542 12 45 27 03.06 . UTO 50603. 16 45 57 

04.02 . UTO 50484 08 56 47 04.04. РЕТ 50543 12 49 24 04 .06 . SRE 50604 16 49 54 

05 .02 . SRE 50485 09 оо 44 05 .04. SUB 50544 12 53 20 05 .06. СЕТ 50605 16 53 50 

06.02 . СЕТ 50486 09 04 40 06 .04 . NED 50545 12 57 17 06 .06 . РЕТ 50606 16 57 47 

07.02 . РЕТ 50487 09 08 37 07.04. PON 50546 13 01 13 07.06. SUB 50607 17 01 43 

08.02 . SUB 50488 09 12 33 08.04 . UTO 50547 13 05 10 08 .06 . NED 50608 17 05 40 

09 .02 . NED 50489 09 16 30 09 .04. SRE 50548 13 09 07 09 .06 . PON 50609 17 09 36 

10 .02 . PON 50490 09 20 26 10 .04 . СЕТ 50549 13 13 03 10 .06 . UTO 50610 17 13 33 

22 .07. UTO 50652 19 59 08 22.09 . PON 50714 оо 03 35 22 .11 . SUB 50775 04 04 05 
23.07. SRE 50653 20 03 05 23.09 . UTO 50715 оо 07 31 23.11. NED 50776 04 08 01 
24.07. СЕТ 50654 20 07 01 24.09. SRE 50716 оо 11 28 24.11 . PON 50777 04 11 58 
25 .07. РЕТ 50655 20 10 58 25 .09 . СЕТ 50717 оо 15 24 25 .11 . UTO 50778 04 15 54 
26 .07. SUB 50656 20 14 55 26 .09 . РЕТ 50718 оо 19 21 26 .11 . SRE 50779 04 19 51 
27.07. NED 50657 20 18 51 27.09 . SUB 50719 оо 23 18 27.11 . СЕТ 50780 04 23 47 
28.07. PON 50658 20 22 48 28.09 . NED 50720 оо 27 14 28.11 . РЕТ 50781 04 27 44 
29 .07. UTO 50659 20 26 44 29 .09. PON 50721 оо 31 11 29 .11. SUB 50782 04 31 41 
30 .07. SRE 50660 20 30 41 30 .09. UTO 50722 оо 35 07 30 .11 . NED 50783 04 35 37 
31 .07. СЕТ 50661 20 34 37 

01 .08. РЕТ 50662 20 38 34 01 .10. SRE 50723 оо 39 04 01 .12 . PON 50784 04 39 34 
02 .08. SUB 50663 20 42 30 02.10. СЕТ 50724 оо 43 оо 02.12 . UTO 50785 04 43 30 
03.08. NED 50664 20 46 27 03.10. РЕТ 50725 оо 46 57 03.12. SRE 50786 04 47 27 
04.08. PON 50665 20 50 24 04.10. SUB 50726 оо 50 53 04 .12. СЕТ 50787 04 51 23 
05.08. UTO 50666 20 54 20 05 .10. NED 50727 оо 54 50 05 .12 . РЕТ 50788 04 55 20 
06 .08. SRE 50667 20 58 17 06 .10 . PON 50728 оо 58 47 06 .12 . SUB 50789 04 59 16 
07.08. СЕТ 50668 21 02 13 07.10. UTO 50729 01 02 43 07.12 . NED 50790 05 03 13 
08.08. РЕТ 50669 21 06 1 о 08.10. SRE 50730 01 06 40 08.12 . PON 50791 05 07 10 
09 .08. SUB 50670 21 10 06 09 .10. СЕТ 50731 01 10 36 09 .12. UTO 50792 05 11 06 
10.08. NED 50671 21 14 03 10 .10. РЕТ 50732 01 14 33 10 .12. SRE 50793 05 15 03 

11 .08. PON 50672 21 17 59 11 .10 . SUB 50733 01 18 29 11 .12 . СЕТ 50794 05 18 59 

11 .02 . UTO 50491 09 24 23 11 .04 . РЕТ 50550 13 17 оо 11 .06. SRE 50611 17 17 30 

12 .02 . SRE 50492 09 28 19 12 .04 . SUB 50551 13 20 56 12 .06 . СЕТ 50612 17 21 26 

13.02. СЕТ 50493 09 32 16 13.04 . NED 50552 13 24 53 ' 13.06 . РЕТ 50613 17 25 23 

14 .02. РЕТ 50494 09 36 13 14 .04. PON 50553 13 28 49 14.06 . SUB 50614 17 29 19 

15 .02. SUB 50495 09 40 09 15 .04. UTO 50554 13 32 46 15 .06 . NED 50615 17 33 16 

16 .02 . NED 50496 09 44 06 16.04. SRE 50555 13 36 42 16 .06. PON 50616 17 37 12 

17.02 . PON 50497 09 48 02 17.04. СЕТ 50556 13 40 39 17.06. UTO 50617 17 41 09 

18.02 . UTO 50498 09 51 59 18 .04. РЕТ 50557 13 44 36 18.06 . SRE 50618 17 45 05 

19.02 . SRE 50499 09 55 55 19 .04 . SUB 50558 13 48 32 19 .06. СЕТ 50619 17 49 02 

20 .02 . СЕТ 50500 09 59 52 20 .04 . NED 50559 13 52 29 20 .06 . РЕТ 50620 17 52 59 

12.08 . UTO 50673 21 21 56 12 .10 . NED 50734 01 22 26 12 .12 . РЕТ 50795 05 22 56 
13.08. SRE 50674 21 25 53 13.10 . PON 50735 01 26 22 13.12. SUB 50796 05 26 52 
14.08. СЕТ 50675 21 29 49 14.10 . UTO 50736 01 30 19 14 .12 . NED 50797 05 30 49 
15.08. РЕТ 50676 21 33 46 15 .10 . SRE 50737 01 34 16 15 .12 . PON 50798 05 34 45 
16.08. SUB 50677 21 37 42 16.10 . СЕТ 50738 01 38 12 16 .12. UTO 50799 05 38 42 
17.08. NED 50678 21 41 39 17.10. РЕТ 50739 01 42 09 17.12. SRE 50800 05 42 39 
18.08. PON 50679 21 45 35 18.10 . SUB 50740 01 46 05 18.12 . СЕТ 50801 05 46 35 
19.08. UTO 50680 21 49 32 19.10. NED 50741 01 50 02 19 .12. РЕТ 50802 05 50 32 
20 .08. SRE 50681 21 53 28 20.10. PON 50742 01 53 58 20.12 . SUB 50803 05 54 28 

21 .08. СЕТ 50682 21 57 25 21 .10. UTO 50743 01 57 55 21 .12. NED 50804 05 58 25 

21 .02 . РЕТ 50501 10 03 48 21.04 . PON 50560 13 56 25 21 .06 . SUB 50621 17 56 55 

22 .02 . SUB 50502 10 07 45 22 .04. UTO 50561 14 оо 22 22 .06 . NED 50622 18 оо 52 

23.02. NED 50503 10 11 42 23.04. SRE 50562 14 04 18 23.06 . PON 50623 18 04 48 

24.02 . PON 50504 10 15 38 24.04. СЕТ 50563 14 08 15 24.06 . UTO 50624 18 08 45 

25 .02 . UTO 50505 10 19 35 25.04. РЕТ 50564 14 "12 11 25 .06 . SRE 50625 18 12 41 

26 .02 . SRE 50506 10 23 31 "26 .04. SUB 50565 14 16 08 26 .06 . СЕТ 50626 18 16 38 

27.02. СЕТ 50507 10 27 28 27.04. NED 50566 14 20 05 27.06 . РЕТ 50627 18 20 34 

28 .02 . РЕТ 50508 10 31 24 28 .04 . PON 50567 14 24 01 28 .06. SUB 50628 18 24 31 

29 .04 . UTO 50568 14 27 58 29 .06 . NED 50629 18 28 28 

30 .04 . SRE 50569 14 31 54 30 .06 . PON 50630 18 32 24 

22 .08. РЕТ 50683 22 01 22 22 .10. SRE 50744 02 01 51 22 .12 . PON 50805 06 02 21 
23.08. SUB 50684 22 05 18 23.10. СЕТ 50745 02 05 48 23.12 . UTO 50806 06 06 18 
24.08. NED 50685 22 09 15 24.10. РЕТ 50746 02 09 45 24.12. SRE 50807 06 10 14 
25 .08. PON 50686 22 13 11 25 .10. SUB 50747 02 13 41 25 .12 . СЕТ 50808 06 14 11 
26 .08. UTO 50687 22 17 08 26.10. NED 50748 02 17 38 26 .12 . РЕТ 50809 06 18 08 
27.08. SRE 50688 22 21 04 27.10 . PON 50749 02 21 '34 27.12 . SUB 50810 06 22 04 
28.08. СЕТ 50689 22 25 01 28.10. UTO 50750 02 25 31 28.12 . NED 50811 06 26 01 
29 .08. РЕТ 50690 22 28 57 29 .10 . SRE 50751 02 29 27 29 .12 . PON 50812 06 29 57 
30 .08. SUB 50691 22 32 54 30 .10 . СЕТ 50752 02 33 24 30 .12. UTO 50813 06 33 54 
31.08. NED 50692 22 36 51 31 .10. РЕТ 50753 02 37 20 31.12. SRE 50814 06 37 50 
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SUNCE 1997. 

SEV о" TDT 

Datuт т Izlaz Zalaz (\" б р Во Lo р ~ 

d т h h т h т h о 1 о о о 1 11 
А.Ј. т т 

01.01. 11 42 07 16 16 08 18 46 .1 -23 01 2.0 -3.0 60.7 16 18 0 .983 
05.01. 11 44 07 16 16 12 19 03.8 -22 38 0.1 -3.5 8.1 16 18 0 .983 
09.01. 11 45 07 15 16 16 19 21.3 -22 07 -1 .9 -3.9 315.4 16 17 0.983 

13.01 . 11 47 07 13 16 21 19 38.6 -2130 -3.8 -4 .4 262.7 16 17 0.984 
17.01. 11 48 07 11 16 26 19 55.8 -20 46 -5.6 -4 .8 210.0 16 17 0.984 
21.01. 11 50 07 08 16 31 20 12.8 -19 56 -7.5 -5.1 157.4 16 17 0.984 
25.01. 11 51 07 05 16 37 20 29.6 -19 оо -9.2 -5.5 104.7 16 16 0 .984 
29.01. 11 51 07 01 16 42 20 46.2 -17 58 -11 .0 -5 .8 52.0 16 16 0.985 

02 .02. 11 52 06 57 16 48 21 02.6 -16 52 -12.6 -6.1 359.4 16 15 0.985 
06.02. 11 52 06 52 16 54 21 18.7 -15 40 -14.2 -6.4 306.7 16 15 0 .986 
10.02. 11 52 06 46 16 59 21 34.7 -14 24 -15.7 -6.6 254.0 16 14 0 .987 
14.02. 11 52 06 41 17 05 21 50.4 -13 04 -17.1 -6.8 201.4 16 13 0.988 
18.02. 11 52 06 34 17 11 22 06.0 -11 41 -18.4 -7.0 148.7 16 13 0.988 

22.02. 11 52 06 28 17 16 22 21.3 -10 15 -19.6 -7.1 96.0 16 12 0.989 
26.02. 11 51 06 21 17 22 22 36.5 -08 47 -20.8 -7.2 43.3 16 11 0.990 

02 .03. 11 50 06 14 17 27 22 51.5 -0716 -21.8 -7.2 350.7 16 10 0.991 
06.03. 11 49 06 07 17 32 23 06.4 -05 44 -22.7 -7.2 298.0 16 09 0 .992 
10.03. ц 48 06 оо 17 38 23 21.2 -0410 -23.6 - 7 .2 245.3 16 08 0 .993 
14.03. 11 47 05 53 17 43 23 36.0 -02 36 -24.3 -7.2 192.5 16 07 0.994 
18.03. 11 46 05 45 17 48 23 50.6 -Q1 01 -24.9 -7.1 139.8 16 06 0.995 
22.03. 11 45 05 38 17 53 оо 05.2 оо 34 -25.4 -7.0 87.1 16 05 0 .996 
26.03. 1144 05 30 17 58 оо 19.7 02 08 -25.8 -6.8 34.3 16 04 0.998 
30.03. 11 43 05 23 18 03 оо 34.3 03 42 -26.1 -6.6 341 .6 16 02 0.999 

03.04. 11 41 05 16 18 08 оо 48.9 05 14 -26.2 -6.4 288.8 16 01 1.000 
07.04. 11 40 05 08 18 13 01 03.5 . 06 46 -26.3 -6.2 236.0 16 оо 1.001 

11.04. 11 39 05 01 18 18 01 18.2 08 15 -26 .2 -5 .9 183.2 15 59 1.002 
15.04. 11 38 04 54 18 23 01 32 .9 09 42 -26 .1 -5.6 130.4 15 58 1.003 
19.04. 11 37 04 47 18 28 01 47.8 11 07 -25.8 -5.3 77.6 15 57 1.004 
23.04. 11 37 04 41 18 33 02 02.7 12 28 -25.3 -4.9 24.8 15 56 1.005 
27.04. 11 36 04 34 18 38 02 17.8 13 47 -24.8 - 4 .5 331.9 15 55 1 .007 

01.05. 11 35 04 28 18 43 02 33.0 15 01 -24.2 -4.2 279.1 15 54 1.008 
05.05. 11 35 04 22 18 48 02 48.3 16 12 - 23 .4 -3.7 22,6.2 15 53 1.009 
09.05. 11 35 04 17 18 53 03 03.8 17 18 -22.5 -3.3 173.3 15 52 1.010 
13.05. 11 35 04 12 18 58 03 19.5 18 20 -21.5 -2.9 120.4 15 51 1.010 
17.05. 11 35 04 08 19 02 03 35.3 19 17 -20.4 -2.4 67.5 15 50 1.011 
21 .05. 11 35 04 04 19 06 03 51 .2 20 09 -19.2 -2.0 14.6 15 50 1.012 
25.05. 11 35 04 оо 19 11 04 07.3 20 55 -17.9 -1.5 321.7 15 49 1.013 
29.05. 11 36 03 57 19 14 04 23.5 21 35 -16.5 -1.0 268.7 15 48 1.014 

02.06. 11 36 03 55 19 18 04 39.9 22 10 -15.1 -0.5 215.8 15 48 1.014 
06.06. 1137 03 53 19 21 04 56.3 22 38 -13.5 0.0 162.9 15 47 1.015 
10.06. 11 38 03 52 19 23 05 12.9 23 оо -11.9 0.4 109.9 15 47 1.015 
14.06 . 11 38 03 52 19 25 05 29.5 23 15 -10.2 0.9 57.0 15 46 1.016 
18.06. 11 39 03 52 19 27 05 46.1 23 24 -8.5 1 .4 4.0 15 46 1.016 
22.06 . 11 40 03 52 19 28 06 02 .7 23 26 -6.7 1.9 311.1 15 46 1.016 
26.06. 11 41 03 54 19 28 06 19.3 23 22 -4.9 2.3 258.1 15 46 1.017 
30.06. 11 42 03 55 19 28 06 35.9 23 11 -3.1 2.8 205.2 15 45 1.017 

""' 1 
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SEV о" TDT 

Datuт т Izlaz Zalaz (\" б р Во Lo р ~ 
d т h т h т h т h т 

о 1 о о о 1 11 
А .Ј. 

04.07. 11 43 03 58 19 27 06 52.5 22 53 -1.3 3.2 152.3 15 45 1 .'017 
08.07. 11 43 04 оо 19 26 07 08.9 22 30 0.5 3.6 99.3 15 45 1.017 
12.07. 11 44 04 04 19 23 07 25.3 22 оо 2.3 4.0 46.4 15 45 1.017 
16.07. 11 44 04 07 19 21 07 41 .5 21 23 4 .1 4.4 353.4 15 46 1.016 
20.07. 11 45 04 11 19 17 07 57.5 20 42 5.8 4 .8 300.5 15 46 1.016 
24.07. 11 45 04 15 19 14 08 13.5 19 54 7.5 5 .2 247.6 15 46 1.016 
28.07. 11 45 04 19 19 09 08 29.3 19 01 9.2 5 .5 194.7 15 47 1.015 

01 .08. 11 44 04 24 19 04 08 44.9 18 04 10.8 5.8 141.8 15 47 1.015 
05.08. 11 44 04 28 18 59 09 00.3 17 01 12.4 6.1 88.9 15 47 1.014 
09.08. 11 44 04 33 18 54 09 15.6 15 54 13.9 6.3 36.0 15 48 1.014 
13.08. 11 43 04 38 18 48 09 30 .8 14 43 15.3 6.5 343.1 15 49 1.013 
17.08. 11 42 04 42 18 41 09 45.8 13 29 16.7 6 .7 290.2 15 49 1.012 
21.08. 11 41 04 47 18 35 10 00.6 12 10 18.0 6.9 237.4 15 50 1.012 
25.08. 11 40 04 52 18 28 10 15 .3 10 49 19.2 7.0 184.5 15 51 1.011 
29.08. 11 39 04 57 18 21 10 30.0 09 25 20 .3 7.1 131 .7 15 52 1.010 

02.09. 11 38 05 01 18 14 10 44.5 07 59 21 .3 7.2 78.8 15 53 1.009 
06 .09. 11 37 05 06 18 06 10 59.0 06 30 22.3 7.2 26.0 15 54 1.008 
10.09. 11 35 05 11 17 59 11 13.4 05 оо 23.1 7.2 333.2 15 55 1.007 
14.09. 11 34 05 16 17 51 11 27.7 03 29 23.9 7.2 280.4 15 56 1.006 
18.09. 11 32 05 20 17 44 11 42.1 01 56 24.6 7.2 227.5 15 57 1.005 
22.09. 11 31 05 25 17 36 11 56.4 оо 23 25.1 7.1 174.7 15 58 1.004 
26.09. 11 29 05 30 17 28 12 10.8 -01 10 25.6 6.9 122.0 15 59 1.003 
30 .09. 11 28 05 35 17 21 12 25.2 -02 44 25.9 6.8 69.2 16 оо 1.002 

04.10. 11 27 05 40 17 13 12 39.7 -0417 26.2 6.6 16.4 16 01 1.000 
08.10. 11 26 05 45 17 06 12 54.3 -05 49 26.3 6.3 323.6 16 02 0.999 
12.10. 11 25 05 50 16 59 13 09.0 -07 20 26.3 6.1 270.8 16 03 0.998 
16.10. 11 24 05 55 16 52 13 23.8 -08 49 26.2 5.8 218.1 16 04 0.997 
20.10. 11 23 06 оо 16 45 13 38.8 -10 16 25.9 5 .5 165.3 16 05 0.996 
24.10. 11 22 06 05 16 39 13 54.0 -11 41 25 .6 5 .1 112.6 16 06 0.995 

' 28.10. 11 22 06 11 16 33 14 09.3 -13 03 25.1 4.8 59 .8 16 07 0.994 

01 .11 . 11 22 06 16 16 27 14 24.9 -14 22 24.5 4.4 7.1 16 08 0.993 
05.11. 11 22 06 22 16 21 14 40 .6 -15 37 23.8 4 .0 314.3 16 09 0.992 
09.11. 11 22 06 27 16 16 14 56.6 -16 48 22.9 3.5 261.6 16 10 0.991 
13.11. 11 22 06 33 16 12 15 12.8 -17 55 21 .9 3.1 208.8 16 11 0.990 
17.11. 11 23 06 38 16 08 15 29.2 -18 56 20.8 2.6 156.1 16 12 0.989 
21.11 . 11 24 06 43 16 05 15 45.9 -19 52 19.6 2.1 103.4 16 13 0.988 
25 .11. 11 25 06 48 16 02 16 02 .8 -20 42 18.3 1.6 50.7 16 14 0.987 
29.11. 11 27 06 53 16 оо 16 19 .8 -21 27 16.9 1.1 357.9 16 14 0.986 

03.12. 11 28 06 58 15 58 16 37.1 -22 04 15.3 0.6 305.2 16 15 0.986 
07.12 . 11 30 07 02 15 57 16 54.5 -22 35 13.7 0.1 252.5 16 16 0.985 
11.12. 11 31 07 06 15 57 17 12.0 -22 59 12.0 -0.4 199.8 16 16 0.985 . 
15.12. 11 33 07 09 15 58 17 29.7 -2315 10.2 -0.9 147.1 16 17 0.984 
19 .12. 11 35 07 12 15 59 17 47.4 -23 24 8.4 -1.4 94.4 16 17 0.984 
23.12. 11 37 07 14 16 01 18 05.2 -23 26 6.5 -1.9 41.7 16 17 0.984 
27.12. 11 39 07 15 16 04 18 22.9 -23 20 4.6 -2.4 349.0 16 17 0.983 
31.12. 11 41 07 16 16 07 18 40.6 -23 06 2.6 -2.9 296.3 16 17 0.983 
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о" TDT SEV о" TDT SEV о" TDT SEV 

Datum а Б Izlaz Zalaz Datum а Б Izlaz Zalaz Datum а Б Izlaz Zalaz 

d m h m о 1 h m h m d m h m о 1 

01 .01 . 11 54.8 оо 12 23 44 11 02 01 .03. 15 29 .01-14 29 - - 09 46 
02.01 . 12 40.9 03 36- - 11 30 02 .03. 16 22.1Н6 3500 зо 10 29 
03.01.1328.3 072000451200 03.03. 1717.7 - 175101291119 
04.01. 14 17.9 10 50 01 4812 33 04.03. 18 15 .41-18 0802 2712 i-7 
05 .01 . 15 10 .3 - 13 56 02 5313 12 05 .03. 19 14 .8-17 1803 2013 2 2 
06.01 . 16 05 ."1 16 23 03 5813 57 06 .03. 20 15 .0Н5 19 04 0814 33 
07.01. 17 04.3 17 5705 0314 51 07.03. 21 15.21-12 14 04 5215 48 
08 .01 . 18 05 .3 18 24 Об о4 15 53 О8 . оз . 22 14 .71--08 2з о5 з2 11 о~ 
09.01. 19 о7. "1 17 37 06 59 17 02 о9 . оз . 23 13.2 -оз 55 06 о9 18 20 
10 .01 . 20 09.9 15 36 07 4818 15 10 .03. оо 10.8 оо 45 06 4419 35 

11 .01. 21 10.9 12 3108 3219 30 
12 .01 . 22 09.8 08 38 09 10 20 44 
13.01 . 23 06.5 04 17 09 45 21 57 
14.01 . оо 01 .2 оо 1310 18 23 07 
15 .01. оо 54.6 04 3510 51 - -
16 .01 . 01 47 .1 08 36 11 24 оо 15 
17.01 . 02 39 .3 12 0511 59 01 21 
18.01 . 03 31 .4 14 5312 38 02 24 
19.01. 04 23.6 16 54 13 20 03 23 
20 .01 . 05 15.7 18 04 14 06 04 18 

11.03. 01 07.4 05 19 07 20 20 48 
12 .03. 02 03.4 09 26 07 56 21 58 
13.03. 02 58.7 12 53 08 35 23 04 
14.03. 03 53.5 15 32 09 16 - -
15.03. 04 47.5 17 16 10 01 оо 04 
16 .03. 05 40 .7 18 0410 49 оо 59 
17.03. 06 32 .6 17 5911 40 01 49 
18.03. 07 23.3 17 0412 34 02 32 
19 .03. 08 12.5 15 2413 29 03 11 
20 .03. 09 00 .5 13 06 14 26 03 45 

21 .01 . 06 07.5 18 2214 56 05 09 21.03. 09 47.4 10 1615 24 04 16 
22 .01 . 06 58.7 17 48 15 50 05 54 22 .03. 10 33.4 07 оо 16 22 04 45 
23.01. 07 48.7 16 2616 4506 34 23.03. 1119.1 03 2"117 200513 
24.01 . 08 37.6 14 22 17 42 07 09 24 .03 . 12 04 .81--00 1618 20 05 41 
25 .01 . 09 25 .1 11 4318 40 07 42 25 .03. 12 50 .91--04 0119 20 06 09 
26 .01. 10 11 .5 08 3619 380811 26 .03. 13 38.11--07 3820 2106 38 
2~01. 1057.1 05082036 0839 2~03. 1426.7-105921220710 
28.01. 11 42.3 01 29 21 34 09 06 28.03. 15 17.0Н3 52 22 23 07 46 
29 .01. 12 27.8f-o2 16 22 34 09 33 29.03. 16 09.3 - 16 08 23 23 08 27 
30 .01 . 13 14.0 05 58 23 3410 01 30 .03. 17 03.61-17 34 09 14 
31 .01. 14 01.8-09 29- - 10 33 31.03. 17 59 .71-18 0900 2010 О! 

01 .02 . 14 51 .7 12 4000 361108 01 .04. 18 57.0-17 3 9 01131108 
02.02 . 15 44.2 15 19 01 3911 48 02.04 . 19 55 .1 - 16 06 02 0112 14 
03.02. 16 39.7 - 17 14 02 42 12 36 03.04. 20 53.2Н3 30 02 45 13 25 
04 .02 . 17 38.1 - 181203 4313 31 04.04. 21 51 .01-10 0203 2514 3~ 
05 .02 . 18 38.7 18 0304 4114 35 05 .04. 22 48.4 - 05 5304 0215 5< 
06 .02. 19 40.6-16 40 05 34 15 46 06 .04. 23 45.21--01 20 04 38 17 08 
07.02. 20 42 .5 14 06 06 2117 01 07.04 . оо 41 .8 03 1705 1318 22 
08.02. 21 43.4 - 10 3307 0318 18 08.04 . 01 38.3 07 4005 4919 34 
09.02 . 22 42.6 -06 18 07 41 19 34 09 .04. 02 34.6 11 30 06 27 20 44 
10 .02 . 23 40.1f-o1 43 08 16 20 48 10.04. 03 30.9 14 34 07 07 21 49 

11 .02 . оо 36.1 02 53 08 50 22 оо 11 .04. 04 26.7 16 44 07 52 22 48 
12.02. 0130 .8 071009 2523 09 12 .04. 05 21.7 17 5608 4023 41 
13 .02 . 02 24.6 10 56 10 оо - - 13.04. 06 15 .3 18 10 09 31 - -
14.02 . 03 18.0 14 0110 39 оо 15 14 .04. 07 07.5 17 30 10 25 оо 28 
15 .02. 04 10 .9 16 1711 20 01 16 15.04. 07 57.8 16 0211 21 01 09 
16 .02. 05 03.3 17 4112 05 02 13 16 .04. 08 46.5 13 5312 17 01 45 
17.02. 05 55 .2 18 13 12 53 03 05 17.04. 09 33.8 11 1113 15 02 18 
18 .02 . 06 46 .3 17 5413 45 03 52 18.04. 10 20.1 08 02 14 13 02 48 
19.02. 0736 .3 1646 14400433 19 .04.1 1 05 .8 043315110316 
20 .02. 08 25.2 14 5515 36 05. 10 20 .04. 11 51 .4 оо 5116 10 03 43 

21.02. 09 13.0 12 2616 33 05 44 21 .04. 12 37.51-02 56 17 1104 11 
22 .02 . 09 59."1 09 2717 31 06 14 22 .04 . 13 24.61--06 3918 12 04 40 
23 .02. 10 45.6 06 0618 29 06 42 23 .04. 14 13 .3-10 091 9 14 05 11 
24.02 . 11 31.0 02 3019 28 07 10 24.04. 15 03.8Н3 14 20 16 05 46 
25 .02. 12 1 б . 51-о11420 2707 37 25 .04. 15 56 .3 - 15 43211806 26 
26.02 . 13 02 .51-04 5621 2708 05 26.04. 16 50 .8 - 17 26221607 11 
27.02 . 13 49 .61--08 29 22 27 08 35 27.04. 17 46 .8Н8 14 23 11 08 03 
28 .02 . 14 38.3 - 114323 2809 08 28.04. 18 43.91-17 5924 0009 01 

29 .04. 19 41 .3-16 41 - - 10 05 
30.04. 20 38.51-14 23 оо 44 11 13 

~--~-----r~o~~~---+--~ 
dmhm hmhm 

01 .05 . 21 35 .01-11 12 01 2412 2З 
02.05. 22 30.71-07 19 02 0113 35 
03.05. 23 25 .91-02 59 02 35 14 47 
04 .05. оо 20 .9 01 32 03 09 16 оо 
05 .05 . 01 16 .0 05 5~ 03 4417 12 
06 .05. 02 11 .6 10 01 04 2018 22 
07.05. 03 07.6 13 27 04 59 19 30 
08.05. 04 ОЗ .8 16 ОЗ05 4120 зз 
09.05 . 04 59 .8 17 41 06 28 21 30 
10 .05. 05 54.9 18 19 07 19 22 21 

11 .05. 06 48.7 17 59 08 13 2З 06 
12.05. 07 40 .6 16 47 09 09 2З 44 
1З . О5 . 08 ЗО .6 14 5110 06 - -
14.05 . 09 18.8 12 17 11 04 оо 18 
15 .05. 10 05 .5 09 1512 02 оо 49 
16 .05. 10 51 .З 05 511З 000118 
17.05 . 11 З6 .8 02 12 1З 58 01 45 
18.05. 12 22.5!-01 З514 58 02 12 
19 .05. 13 09.11-05 2215 59 02 40 
20 .05. 1З 57.21-08 5917 02 оз 11 

21 .05 . 14 47.4Н2 17 18 05 ОЗ 44 
22.05 . 15 З9 .8I-15 0419 08 04 22 
2З . О5 . 16 З4.61-17 06 20 09 05 06 
24.05. 17 31 .4Н8 1421 0605 56 
25 .05 . 18 29 .51-18 18 21 59 06 54 
26.05 . 19 ·27.91-17 1 б 22 45 07 54 
27.05 . 20 25.~ -15 11 2З 27 09 04 
28 .05. 21 22 ."11-12 11 10 14 
29.05. 22 18 .З -08 28 оо 04 11 25 
ЗО .О5. 23 12.81-04 16 оо 3812 З6 
З1 . 05. оо 06 .6 оо 10 01 11 1З 46 

01.06 . 01 00 .2 04 З4 01 44 14 5"1 
02•.06. 01 54.2 08 42 02 18 16 06 
ОЗ . О6. 02 48 .7 12 19 02 55 17 14 
04 .06. 03 4З.9 15 1З оз З518 18 
05 .06 . 04 З9.4 17 15 04 19 19 18 
06 .06. 05 З4 .8 18 17 05 08 20 12 
07.06. 06 29.3 18 21 06 оо 21 оо 
08.06. 07 22 . З 17 29 06 56 21 42 
09 .06. 08 1З.5 15 48 07 53 22 1S 
10 .06 . 09 02.8 13 26 08 51 22 50 

11 .06 . 09 50.4 10 32 09 50 2З 20 
12 .06 . 10 36.6 07 1410 48 2З 48 
13 .06. 11 22 .0 03 39 11 46 - -
14.06 . 12 07.21-00 05 12 45 оо 14 
15 .06 . 12 53.0-03 52 1З 45 оо 42 
16 .06 . 13 40 .0 07 ЗЗ14 46 01 10 
17Л6 . 1429.0 - 110015480142 
18.06. 15 20 .31-14 0116 52 02 1 
19 .06 . 16 14.41-16 24 17 5502 58 
20 .06. 1711.1-17 5418 5503 46 

21.06 . 18 09 .7-18 2819 52 04 41 
22 .06 . 19 09 .5 17 50 20 42 05 44 
2з.ов. 20 ·о9 . 2 16 оз 21 21 о6 51 
24.06. 21 08.0 13 15 22 06 08 02 
25.06 . 22 05 .1 09 38 22 42 09 15 
26 .06. 2з оо . -. о5 29 2з 15 10 26 
27.06. 2З 55.0 01 03 23 48 11 38 
28.06. оо 48.5 03 2~ 12 48 
29 .06. 01 41.7 07 34 оо 2113 56 
30.06 . 02 З5 . 2 11 1~ оо 56 15 оз 

.. f · 

,1 , 

'1 
1 

\ 
~·· 
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MESEC 1DD7. MESEC 1097. 

о" TDT SEV о" TDT SEV 

Datuтl а 1 Б Izlaz lzalaz Datuтl а Б Izlaz Zalaz 

d m lh m 1 о 1 
h mlh m d m lh m о 1 h т h m 

01 .07. 03 29 .1 14 24 01 3 416 08 01 .09. 09 57.1 10 23 04 2 117 57 
02.07. 04 23.5 16 40 02 1 517 09 02.09. 10 4З .3 07 о 605 1 918 25 
03.07. 05 18.0 18 03 оз о 118 05 03.09. 11 28.? 03 з 306 1 718 52 
04 .07. 06 12 .2 18 27 оз 5 118 55 04.09 . 12 1З . 7 оо о 807 1 519 18 
05 .07. 07 05 .5 17 56 04 46 19 39 05.09 . 12 58.! 03 4 908 13 19 46 
06.07. 07 57.2 16 32 05 42 20 17 06 .09. 13 44.6 07 2: 09 1 2 20 16 
07.07. 08 47.3 14 25 06 40 20 51 07.09 . 14 31 .5 10 4 о 10 1 120 48 
08.07. 09 35 .6 11 42 07 З8 21 22 08.09. 15 20 . 1 -1З з: 11 10 21 25 
09 .07. 10 22 .3 08 31 08 3 721 50 09 .09 . 16 10. 8 15 5 312 1 022 0"1 
10 .07. 11 07.9 05 02 09 35 22 17 10.09. 17 03. 8 17 2 913 07 22 55 

11.07. 11 53.0 01 21 10 33 22 44 11.09 . 17 59 .1 18 1< 14 03 2З 52 
12.07. 12 З8.1 - 02 23 11 32 23 12 12.09 . 18 56.~ -17 5 614 55 
13.07. 13 24.1 - 06 05 12 31 23 41 13.09 . 19 54 .~ - 16 з:- 15 42 оо 55 
14.07. 14 11 .4 - 09 35 13 З2 - - 14.09. 20 54.1 14 о~ 16 26 02 05 
15 .07. 15 01.0 1-12 45 14 З4 оо 14 15.09. 21 53.5 -10 з·, 17 05 оз 19 
16.07. 15 5З . 1 1--15 24 15 З7 оо 51 16.09 . 22 52 .4 06 24 17 42 04 З5 
17.07. 16 48.1 -17 20 16 38 01 З5 17.09 . 23 50 .S . 01 45 18 18 05 52 
18.07. 17 45.8 l-18 19 17 37 02 26 18.09 . оо 48.6 оз оо 18 54 07 09 
19 .07. 18 45 .5 1-18 12 18 З1 оз 25 19 .09 . 01 46.1 07 30 19 32 08 23 
20 .07. 19 46 .2 1--16 54 19 20 04 32 20.09. 02 43.2 11 25 20 12 09 З5 

21 .07. 20 46.8 1-14 28 20 оз 05 4З 21 .09 . 03 40 .0 14 34 20 55 10 43 
22.07. 21 46 .2 1-11 04 20 42 06 57 22 .09 . 04 36.2 16 46 21 41 11 46 
23.07. 22 44 .1 l--06 58 21 17 08 12 23.09 . 05 З1.5 17 59 22 31 12 4З 
24.07. 2З 40 .4 f-.02 29 21 51 09 25 24.09 . 06 25 .6 18 1З 23 25 1З 33 
25.07. оо 35.4 02 04 22 25 10 37 25.09 . 07 18.1 17 зз 14 16 
26 .07. 01 29 .6 06 25 22 59 11 48 26.09. 08 08.9 16 04 оо 20 14 55 
27.07. 02 23.4 10 19 23 36 12 56 27.09. 08 57.9 13 53 01 17 15 29 
28.07 . 03 17.2 1З 35 - - 14 01 28.09. 09 45.5 

11 ~~ 02 15 16 оо 
29 .07. 04 11 .0 16 04 оо 15 15 02 29.09 . 10 З1 .8 07 5 оз 13 16 28 
30 .07. 05 04 .9 17 40 оо 59 15 59 30.09. 11 17.2 04 2~ 04 10 16 55 
31 .07. 05 58.5 18 21 01 4"1 16 51 

01 .08. 06 51 .4 18 06 02 39 17 36 01.10 . 12 02.З оо 4"1 05 09 17 22 
02 .08. 07 43 .1 16 59 03 35 18 17 02 .10 . 12 47.5 i-02 56 06 07 17 50 
03.08. 08 33.4 15 07 04 32 18 52 03.10. 13 зз.з f-o6 3~ 07 06 18 18 
04.08. 09 22.0 12 35 05 30 19 24 04.10 . 14 20.1 1-09 57 08 05 18 50 
05.08. 10 09 .2 09 34 06 28 19 5З 05.10 . 15 08.3 I-12 57 09 04 19 25 
06 .08 . 1 о 55 .1 06 11 07 26 20 21 06.10 . 15 58.З -15 26 10 03 20 05 
07.08. 11 40 .3 02 З4 08 24 20 48 07.10 . 16 50 .2 1-17 13 11 01 20 50 
08.08. 12 25 .2 - 01 08 09 22 21 15 08.10 . 17 43.8 i-18 11 11 56 21 42 
09 .08 . 1З 10.5 04 49 10 20 21 43 09.10 . 18 З9.1 1-1811 12 48 22 41 
10 .08. 13 56 .7 р8 21 11 20 22 13 10 .10 . 19 35.5 I-17 11 13 35 23 46 

11 .08. 14 44.5 11 35 12 20 22 ~~ 11 .10. 20 32.6 -1 5 09 14 19 - -
12.08. 15 34.5 14 22 13 21 23 2 12 .10. 21 30 .0 - 12 08 14 58 оо 55 
1З.О8 . 16 27.1 16 33 14 21 - - 1З . 10 . 22 27.3 t-08 19 15 35 02 08 
14.08. 17 22.4 - 17 55 15 20 оо 13 14.10 . 23 24.7 гоз 54 16 11 03 2З 
15.08. 18 20.2 18 17 16 16 01 07 15.10. оо 22.0 оо 49 16 47 04 39 
16.08. 19 19.8 - 17 33 17 О"< 02 09 16.10. 01 19 .6 05 30 17 23 05 55 
17.08. 20 20.4 - 15 38 17 54 оз 18 17.10. 02 17.5 09 47 18 02 07 10 
18.08. 21 20 .9 12 39 18 35 04 З1 18.10 . 03 15 .1 13 24 18 45 08 22 
19 .08. 22 20 .5 08 46 19 1З 05 47 19 .10 . 04 13.! 16 05 19 З1 09 30 
20.08. 2З 19.0 04 19 19 49 07 04 20.10 . 05 11 .3 17 45 20 22 10 32 

21.08. оо 16 .З оо 22 20 24 08 19 21 .10 . 06 07.5 18 22 21 15 11 26 
22 .08. 01 12 .5 04 56 20 59 09 33 22.10 . 07 01 .9 17 58 22 12 12 1~ 
23.08. 02 08.1 09 07 21 З6 10 44 23.10 . 07 54.2 16 41 23 09 12 54 
24 .08. 03 03.2 12 39 22 16 11 52 24.10. 08 44.5 14 40- - 13 30 
25 .08. 03 58.0 15 24 22 59 12 56 25.10 . 09 З2 . "< 12 02 оо 07 14 02 
26.08 . 04 52 .4 17 1.5 23 46 13 54 26.10 . 10 19 .~ 08 56 01 05 14 31 
27.08. 05 46 .3 18 10 - - 14 48 27.10 . 11 05.0 05 30 02 оз 14 59 
28.08. 06 39 .1 18 09 оо 36 15 З5 28.10 . 11 50 .1 01 51 03 01 15 25 
29.08. 07 3!) .8 17 16 01 30 16 17 29 .10 . 12 З5.2 i-01 54 03 59 15 53 
30.08 . 08 21 .1 15 36 02 26 16 54 30.10 . 1З 20.9 - 05 36 04 58 16 21 
31 .08. 09 09 .8 13 15 03 23 17 27 31 .10 . 14 07: • ГО9 07 05 58 16 51 

' i 
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MESEC 1997. 

о" TDT SEV 

Datum а Б Izlaz Zalaz 
о 1 d т h m h mhm 

01 .11 . 14 56. 01-121 806 5 817 25 
02.11. 15 46. 01-14 5 907 5 818 04 
ОЗ.11 . 16 37. 9 17 о 008 57 18 48 
04.i1 . 17 З1. 5 18 1 109 5 319 38 
05 .11 . 18 26 . 4-18 27 10 4 62034 
06.11 . 19 22 . 11--17 4 211 3 4 21 36 
07.11 . 20 18. о 15 5~ 12 18 22 42 
08.11 . 21 ·13.! ~31 612 5 723 51 
09.11 . 22 09 .: 94 б 13 33 
10 .11 . 23 04.6 05 3 814 08 01 03 

11 .11 . оо 00 .0 - 01 о 14 42 02 16 
12.11 . оо 55.8 03 З1 15 17 оз зо 
1З . 11 . 01 52.3 07 5~ 15 54 04 44 
14.11. 02 49.8 11 55 16 З4 05 57 
15 .11 . 03 48.0 15 05 17 18 07 08 
16.11. 04 46.4 17 11 18 08 08 14 
17.11 . 05 44.4 18 24 19 01 09 14 
18.11 . 06 41 .0 18 26 19 58 10 06 
19.11 . 07 З5· : ~ 17 28 20 56 10 51 
20.11 . 08 27. 15 40 21 55 11 30 

21 .11. 09 17.4 13 11 22 54 12 04 
22.11 . 10 05 .2 10 10 23 52 12 34 
23.11 . 10 51 .З 06 48 - - 13 02 
24.11 . 11 36.6 03 10 оо 50 13 29 
25 .11 . 12 21 .5 оо 35 01 49 13 55 
26.11 . 13 06 .8 -04 20 02 4 14 23 
27.11 . 13 53.2 07 ы оз 4 i 14 52 
28.11 . 14 41 .0 - 11 20 04 47 15 24 
29 .11 . 15 30.9 -14 15 05 48 16 01 
30 .11 . 16 22.9 16 33 06 49 16 44 

01.12 . 17 16.9 18 04 07 48 17 32 
02 .12 . 18 12.5 18 38 08 43 18 27 
03.12. 19 09 .0 1--18 10 09 34 19 28 
04 .12. 20 05 .6 1-16 З9 10 19 20 34 
05 .12. 21 ·о1 . 7 1--14 11 11 оо 21 42 
06.12. 21 57.0 1-10 53 11 36 22 52 
07.12 . 22 51 .5 l--06 56 12 10 - -
08.12. 23 45.4 1-02 35 12 4З оо 03 
09.12 . оо 39 .3 01 56 13 16 0114 
10.12. 01 33.7 06 23 13 50 02 26 

11 .12. 02 29.1 10 27 14 28 03 з 
12.12. оз 25 .5 13 55 15 09 04 4? 
13.12 . 04 22 .9 16 32 15 55 05 55 
14.12. 05 20 .7 18 08 16 46 06 58 
15.12. 06 18.0 18 40 17 41 07 54 
16.12. 07 14.0 18 08 18 40 08 43 
17.12. 08 07.9 16 39 19 40 09 26 
18.12 . 08 59 .5 14 24 20 40 10 03 
19.12. 09 48.7 11 3~ 21 39 10 35 
20.12. 10 36 .0 08 15 22 38 11 04 

21 .12 . 11 21 .8 04 40 23 З6 11 31 
22 .12. 12 06 .8 оо 56 11 58 
23.12 . 12 51 .7 ј-о2 50 оо З4 12 2~ 
24.12 . 13 З7.3 -06 З1 01 зз 12 52 
25.12. 14 24.1 l-10 оо 02 зз 13 23 
26.12. 15 12 .9 1-13 07 оз 34 13 57 
27.12. i: 6 04.0 1--15 4З 04 З5 14 3"1 
28.12 . 16 "57.5 - 17 35 05 З5 15 23 о 
29.12. 17 53 :~ 18 34 06 ЗЗ 16 16 
30 .12. 18 50. f-.18 30 07 27 17 16 
31 .12 .· 19 48.8 1-17 21 08 16 18 22 
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MERKUR 1997. MERKUR 1997. 

SEV о" TDT SEV о" TDT 

Datum т а Б Az А0 р ffiv Datum т а Б Az А0 р ffiv 

d т h о 1 
А .Ј. А.Ј. 

11 
d h h о 1 

А.Ј . А .Ј . 
11 h m m m m m m т 

01 .01 . 1147 18 56 .0 20 28 0 .677 0 .310 5.0 4 .5 04.07. 12 27 07 35 .0 23 30 1 .295 0 .340 2 .6 1-1 .2 
05 .01. 11 09 18 33 .3 -20 05 0 .680 0.322 4.9 3 .2 08.07. 12 45 08 08.6 22 03 1 .257 0 .363 2.7 l-0 .8 
09.01. 10 39 18 17.5 20 06 0.724 0 .340 4.6 1.4 12 .07. 12 59 08 39 .2 20 11 1.210 0 .386 2 .8 1-0 .5 
13.01 . 10 19 18 12 .7 20 27 0 .792 0 .362 4.2 0.5 16 .07. 13 11 09 06 .8 18 01 1 .157 0 .408 2 .9 1-0 .3 
17.01 . 10 09 18 17.4 21 оо 0 .869 0.386 3.9 0.1 20.07. 13 19 09 31.5 15 41 1.101 0 .427 3 .1 1-0 .1 
21.01. 10 06 18 29.1 21 33 0 .947 0.408 3 .5 0.0 24.07. 13 25 09 53.4 13 16 1 .043 0 .443 3 .2 0 .1 
25 .01 . 10 07 18 45 .5 1-21 58 1.019 0.427 3 .3 -0 .1 28.07. 13 28 10 12 .7 10 51 0 .984 0 .455 3.4 0 .2 
29 .01. 10 11 19 05 .1 1-22 10 1 .086 0 .443 3.1 1-0.1 01.08. 13 29 10 29.4 08 30 0 .925 0 .463 3 .6 0.3 
02.02 . 10 17 19 26 .9 22 06 1 .145 0.455 2.9 1-0.1 05 .08 . 13 27 10 43.1 06 20 0.867 0 .467 3 .9 0 .5 
06 .02. 10 24 19 50.1 21 44 1 .198 0 .463 2.8 l-0.1 09 .08. 13 21 10 53.7 04 25 0 .809 0 .466 4 .2 0 .7 
10 .02. 10 33 20 14.3 -21 02 1 .244 0.467 2.7 -0 .2 13.08. 13 12 11 00 .6 02 53 0 .754 0 .460 4 .5 0 .9 
14.02. 10 42 20 39.3 19 59 1 .283 0 .466 2.6 1-0.2 17.08. 12 58 11 03.2 01 52 0.704 0 .450 4.8 1.3 
18.02. 10 52 21 04 .8 18 36 1.316 0 .460 2.6 -0 .3 21 .08. 12 39 11 00 .8 01 34 0 .661 0 .436 5 .1 1 .9 
22.02. 11 02 21 30 .8 16 51 1 .342 0.450 2 .5 -о.5 25 .08. 12 15 10 53.2 02 06 0.632 0.419 5 .3 2 .8 
26 .02. 11 13 21 57.1 14 46 1 .362 0.437 2.5 l-0.7 29 .08. 11 48 10 41.6 03 31 0.622 0.39S 5.4 4 .2 

02 .03. 11 24 22 23.7 -12 18 1 .373 0.419 2.4 -0.9 02.09 . 11 19 10 28.9 05 33 0 .639 0 .375 5.3 4.6 
06 .03. 11 35 22 50.8 -09 30 1.375 0.398 2.4 - 1 .2 06 .09 . 10 55 10 19 .3 07 40 0 .686 0 .352 4.9 2 .9 
10.03. 11 47 23 18.3 t-06 22 1.366 0 .376 2 .5 1-1 .6 10 .09 . 10 37 10 16.7 09 17 0 .763 0 .331 4 .4 1 .3 
14.03. 11 59 23 46 .3 t-02 56 1.343 0 .353 2.5 1.7 14 .09 . 10 29 10 22.9 09 59 0.862 0 .315 3 .9 0.2 
18.03. 12 12 оо 14.6 оо 44 1 .303 0.332 2.6 1.6 18 .09. 10 28 10 37.4 09 36 0 .974 0 .308 3.5 0.4 
22.03. 12 24 оо 42 .7 04 30 1 .243 0 .316 2 .7 1.4 22.09 . 10 33 10 58.0 08 12 1.084 0 .310 3.1 1-0.8 
26.03. 12 35 01 09 .9 08 10 1.163 0 .308 2.9 -1.1 26.09. 10 42 11 22.4 06 01 1 .183 0 .322 2.8 - 1 .0 
30 .03. 12 44 01 34.7 11 29 1.066 0.310 3 .2 0.8 30.09. 10 52 11 48.3 03 19 1.265 0 .341 2.7 1-1 .1 

03.04 . 12 49 01 55 .8 1413 0.961 0.322 3.5 l-0.4 04.10 . 11 03 12 14 .4 оо 21 1.327 0.363 2.5 1-1 .2 
07.04. 12 48 02 11 .7 16 12 0 .85"1 0.340 3 .9 0.2 08 .10 . 11 13 12 40.3 t-02 42 1.373 0 .386 2.4 1-1 .3 
11 .04. 12 42 02 21 .6 17 20 0 .763 0.363 4 .4 1.0 12.10 . 11 22 13 05 .7 - 05 44 1 .404 0.408 2.4 1 .4 
15.04. 12 29 02 25 .0 17 34 0 .683 0.386 4.9 2.0 16.10. 11 32 13 30.6 i-08 41 1 .423 0 .427 2.4 1-1.3 
19.04. 12 10 02 22 .5 16 56 0 .622 0.408 5.4 3.3 20 .10 . 11 40 13 55.2 1-1128 1.430 0.443 2.3 1-1 .0 
23.04. 11 47 02 15 .5 15 32 0 .582 0.427 5.8 5.0 24.10. 11 49 14 19 .6 -14 05 1.428 0 .455 2.4 -0.8 
27.04. 11 22 02 06.7 13 40 0 .565 0.443 5.9 5.5 28'.10 . 11 58 14 43.9 t-1630 1.417 0 .463 2.4 1-0 .6 

01 .05. 10 59 01 58.7 11 44 0 .568 0 .455 5 .9 4.0 01.11 . 12 06 15 08.4 1-18 41 1 .398 0.467 2.4 0 .5 
05 .05 . 10 38 01 53.8 10 09 0 .589 0.463 5 .7 2 .8 05.11 . 12 15 15 32 .9 1-20 38 1.370 0 .465 2.5 0 .4 
09 .05. 10 22 01 52 .9 09 08 0.624 0.467 5.4 2.0 09.11 . 12 24 15 57.5 -22 18 1.333 0.460 2.5 0 .4 
13.05. 10 11 01 56 .5 08 47 0.671 0 .466 5.0 1.5 13.11. 12 33 16 22.2 1-23 41 1 .288 0 .450 2.6 0 .3 
17.05 . 10 03 02 04 .1 09 04 0 .726 0 .460 4.6 1 .1 17.11 . 12 41 16 46.6 1-24 44 1 .233 0 .436 2.7 0 .3 
21 .05 . 09 59 02 15 .4 09 55 0 .787 0.450 4 .3 0.7 21 .11 . 12 49 17 10.4 - 25 27 1 .168 0 .419 2 .9 -0.3 
25.05. 09 58 02 30 .1 11 13 0.854 0.436 3.9 0.5 25 .11 . 12 56 17 32 .8 1-25 48 1.093 0 .398 3 .1 f-o .3 
29.05. 10 оо 02 47.9 12 52 0 .925 0.419 3.6 0 .2 29 .11 . 12 59 17 52.5 i-25 46 1 .009 0 .375 3 .3 0 .3 

02.06. 10 06 03 08.8 14 47 0 .99.9 0 .398 3 .4 0.0 03.12 . 12 58 18 07.5 t-25 21 0 .917 0 .352 3 .7 0 .1 
06.06 . 10 14 03 32.8 16 52 1.074 0.376 3.1 -0.3 07.12 . 12 48 18 14.6 - 24 36 0.823 0 .331 4.1 0 .3 
10 .06. 10 26 04 00 .1 19 оо 1 .14"1 0.352 2.9 -0.6 11 .12 . 12 26 18 10.4 - 23 32 0 .740 0 .315 4.5 1.4 
14.06 . 10 42 04 31.0 21 01 1.215 0 .331 2.8 -1 .0 15.12 . 11 53 17 53.7 1-22 14 0 .687 0 .308 4 .9 3 .7 
18.06 . 11 оо 05 05 .2 22 45 1 .271 0 .316 2.6 1.4 19.12 . 11 14 17 30.6 1-20 54 0 .681 0 .310 4 .9 4 .1 
22.06. 11 22 05 42 .2 24 оо 1 .309 0 .308 2.6 1.8 23.12. 10 41 17 12.3 -20 оо 0.721 0.322 4 .7 1.7 
26.06. 11 45 06 20 .6 24 33 1 .326 0.310 2.5 2.2 27.12 . 10 20 17 05 .1 1-19 50 0.793 0 .341 4 .2 0 .5 
30 .06 . 12 07 06 58.7 24 23 1 .320 0.322 2 .5 1-1 .7 31 .12. 10 08 17 08.6 t-20 15 0 .877 0 .363 3 .8 0 .0 
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VENERA 1997. MARS 1997. 
SEV о" TDT SEV о" TDT 

Datum/ Т а Б / Az / А0 Р /mv Datum т а Б Az А0 Р /mv 
d m /h т h m о 11 А .Ј . 1 А.Ј . 111 m d in h о 1 111 m т h т А.Ј. А.Ј . 

01 .01 . 10 о 61710.0 22 09 1.532 0.724 5.4 3 .8 01 .01. 04 5 612 01 .4 02 44 1 .160 1.662 4 .0 0.4 
09 .01 . 10 18 17 53.3 22 59 1.562 0 .725 5.3 3 .8 09 .01 . 04 34 12 10 .7 01 55 1 .085 1 .664 4.3 0 .3 
17.01 . 10 30 18 36.9 23 04 1.589 0.726 5 .2 - 3 .8 17.01 . 04 10 12 18.2 01 17 1 .011 1.665 4 .6 0 .1 
25.01 . 10 42 19 20.3 i-22 24 1.614 0.727 5 .2 1-3.8 25.01 . 03 44 12 23.6 оо 54 0 .940 1.666 5.01-0.1 
02.02. 10 53 20 03.0 1-21 оо 1.637 0 .727 5 .1 1-3.8 02.02 . 03 16 12 26 .7 оо 46 0 .873 1.666 5 .4 1-0 .3 
10.02 . 11 03 20 44.8 1-18 57 1.657 0.728 5 .0 - 3 .8 10 .02. 02 44 12 27.0 оо 56 0 .812 1.665 5 .8 1-0.5 
18.02. 11 12 21 25.3 16 18 1.674 0 .728 5 .0 1-3.8 18.02. 02 10 12 24 .2 01 23 0.759 1 .664 6.2 l-0.7 
26.02. 11 20 22 04.6 - 13 10 1.690 0 .728 4 .9 -3.8 26.02. 01 33 12 18.4 02 07 0 .715 1.662 6 .5 0.9 
06.03. 11 26 22 42.7 09 39 1.702 0 .728 4.9 3 .8 06.03. оо 53 12 09.7 03 06 0 .683 1.660 6 .9 1 .1 
14.03 . 11 32 23 20.0 - 05 52 1.712 0 .728 4.9 3 .8 14.03. оо 11 11 58.9 04 12 0 .664 1.656 7.0 1 .2 
22 .03. 11 37 23 56.7 - 01 55 1 .720 0 .727 4.9 -3.9 22.03. 23 22 11 47.1 05 18 0 .660 1.653 7.1 1.3 
30.03. 11 42 оо 33.0 02 06 1 .724 0 .726 4 .8 1-3.9 30 .03. 22 40 11 35 .9 06 15 0 .669 1.648 7 .0 1-1.1 
07.04. 11 47 01 09.5 06 05 1 .725 0.725 4 .8 1-3.9 07.04. 21 59 11 26 .3 06 56 0 .690 1.643 6 .8 - 1 .0 
15.04. 11 52 01 46.4 09 56 1.723 0 .724 4 .8 -3.9 15.04. 21 21 11 19.3 07 18 0.723 1.638 6.5 1-0.8 
23.04. 11 58 02 24.1 13 31 1.718 0.723 4 .9 1-3.8 23.04. 20 46 11 15.4 07 20 0 .765 1.632 6 .1 0 .6 
01.05. 12 06 03 02.8 16 46 1.709 0 .722 4.9 3 .8 01 .05 . 20 14 11 14.6 07 03 0 .813 1.625 5.8 0.5 
09 .05 . 12 14 03 42.6 19 33 1.697 0 .721 4 .9 3 .8 09.05 . 19 45 11 16.6 06 29 0 .866 1.618 5.4 0.3 
17.05 . 12 23 04 23.6 21 47 1.681 0 .720 5.0 -3.8 17.05. 19 18 11 21.2 05 41 0 .923 1.611 5 .1 - 0.1 
25 .05 . 12 34 05 05 .6 23 22 1.662 0 .719 5.0 1-3.8 25 .05 . 18 54 11 28.0 04 40 0 .981 1 .603 4 .8 0.0 
02.06 . 12 45 05 48.3 24 14 1 .639 0 .719 5 .1 1-3.8 02 .06. 18 31 11 36 .6 03 28 1 .040 1.594 4 .5 0 .2 
10.06. 12 57 06 31 .3 24 20 1.612 0 .718 5 .2 -3.7 10.06. 18 10 11 46.9 02 07 1 .1 00 1.585 4 .3 0.3 
18.06. 13 08 07 13.9 23 41 1.582 0 .718 5.3 3 .7 18.06. 17 50 11 58.6 оо 38 1 .160 1.576 4 .0 0.4 
26.06. 13 18 07 55 .8 22 18 1 .548 0 .719 5.4 3 .7 26.06. 17 31 12 11.4 1-00 57 1 .218 1.567 3 .8 0 .5 
04.07. 13 27 08 36 .6 20 15 1.511 0 .719 5 .5 3 .7 04.07. 17 14 12 25 .2 02 38 1.275 1.55 3 .7 0 .6 
12 .07. 13 35 09 16.1 17 36 1.471 0 .720 5.7 1-3.7 12.07. 16 57 12 40.0 -04 23 1.331 1.54' 3.5 0.7 
20 .07. 13 41 09 54.1 14 27 1.428 0 .721 5.8 1-3.8 20.07. 16 41 12 55.7 06 11 1 .385 1 .537 3 .4 0.7 
28.07. 13 47 10 30.9 10 55 1 .382 0 .722 6 .0 l-3 .8 28.07. 16 26 13 12 .2 08 01 1.438 1.526 3 .3 0 .8 
05 .08. 13 51 11 06 .5 07 05 1.334 0 .723 6.3 -3.8 05.08 . 16 12 13 29.5 -09 52 1.488 1.516 3.1 0.8 
13.08. 13 54 11 41.4 03 04 1.283 0 .724 6 .5 -3.8 13.08. 15 59 13 47.6 -11 43 1.53~ 1.505 3 .0 0 .9 
21 .08. 13 57 12 15 .7 01 03 '1 .231 0 .725 6.8 3 .9 21 .08. 15 46 14 06 .5 1-1332 1.583 1.495 3 .0 0 .9 
29.08. 13 59 12 49.9 05 10 1 .177 0 .726 7.1 3 .9 29.08. 15 35 14 26.3 15 18 1.628 1.485 2 .9 1.0 
06.09. 14 02 13 24.2 - 09 11 1 .122 0 .727 7 .4 -3.9 06.09 . 15 24 14 46.8 16 59 1 .671 1.474 2 .8 1 .0 
14.09 . 14 05 13 59 .0 -1 3 01 1.065 0 .727 7 .8 -4.0 14.09. 15 14 15 08.2 18 34 1.712 1.464 2.' 1 .0 
22.09 . 14 09 14 34.3 - 16 33 1.007 0 .728 8 .3 -4.0 22.09 . 15 04 15 30.4 t-20 02 1.751 1.455 2.7 1.0 
30 .09 . 14 14 15 10 .5 - 19 42 0 .948 0 .728 8 .8 4 .1 30.09. 14 56 15 53.4 -21 21 1.788 1.445 2 .6 1.1 
08.10. 14 19 15 47.4 22 23 0.889 0 .728 9.4 -4 .2 08.10. 14 48 16 17.3 22 28 1.824 1.436 2.6 1.1 
16.10. 14 25 16 25.0 1-24 30 0 .828 0 .728 10.1 !-4.2 16.10. 14 41 16 41.9 23 24 1.858 1.42S 2.5 1.1 
24.10 . 14 32 17 02 .7 l-26 оо 0 .768 0 .728 10 .9 -4.3 24.10. 14 35 17 07.1 24 05 1.891 1 .420 2 .5 1 .1 
01 .11 . 14 37 17 40.0 1-26 50 0 .707 0 .727 11 .8 1-4.4 01 .11 . 14 29 17 33.0 - 24 31 1.923 1.413 2.4 1.1 
09 .11. 14 42 18 16 .2 26 59 0.646 0 .726 12.9 -4 .5 09.11 . 14 24 17 59.2 -24 41 1.953 1.406 2 .4 1.1 
17.11 . 14 44 18 50 .2 1-26 31 0 .585 0.725 14.3 4 .6 17.11 . 14 19 18 25 .8 1-24 34 1 .983 1.400 2.4 1.1 
25 .11-. 14 43 19 21 .0 -25 29 0.526 0 .724 15.9 f-4 .7 25 .11 . 14 15 18 52.5 1-24 09 2.012 1.395 2.3 1.1 
03 .12. 14 38 19 47.4 24 оо 0.468 0 .723 17.8 4.7 03.12. 14 10 19 19.3 - 23 27 2.040 1.390 2.3 1.1 
11 .12 . 14 26 20 07.9 1-22 13 0 .413 0 .722 20 .2 -4.8 11 .12. 14 05 19 45 .9 22 28 2.06~ 1.38' 2.3 1 .1 
19 .12. 14 07 20 20.8 - 20 18 0 .362 0 .721 23.0 4 .8 19.12. 14 оо 20 12.2 21 13 2.094 1 .384 2.2 1 .1 
27.12. 13 38 20 24.2 -18 27 0 .319 0 .720 26.1 ј-4.6 27.12. 13 54 20 38.2 19 43 2.120 1.382 2 .2 1 .2 

,1 

1 

1 

1 
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JUPITER 1997. SATURN 1997. 

SEV о" TDT SEV о" TDT 

Datum т а Б Дz .6.0 р mv Datum т а Б Дz .6.0 р mv 
о 1 

А.Ј . А .Ј. 
11 

d m h mh о 1 
А.Ј . А.Ј. 

11 
d m h m h m m m m 

01 .01 . 12 43 19 48.7 1-21 25 6 .0s:J 5 .137 15 .1 1 .9 01 .01. 17 02 оо 08.7 01 38 9 .578 9 .470 7 .7 1.0 

17.01 . 11 56 20 04.5 20 43 6.115 5 .132 15.1 - 1.9 17.01 . 16 02 оо 12.2 01 11 9.832 9.465 7 .5 1.0 

02.02 . 11 08 20 20.2 -19 56 6 .092 5 .126 15.1 1.9 02 .02. 15 04 оо 17.1 -оо 36 10.056 9 .461 7 .3 1.0 

18.02 . 10 20 20 35.4 1-19 05 6 .016 5 .121 15.3 2 .0 18.02. 14 07 оо 23.1 оо 05 10 .238 9.456 7 .2 1 .0 

06.03. 09 32 20 49.8 1-18 12 5.889 5 .115 15 .6 2.0 06 .03. 13 11 оо 29.8 оо 50 10.366 9 .452 7 .1 0.9 
22 .03. 08 42 21 03.0 -17 20 5 .719 5.110 16.1 -2.1 22.03. 12 15 оо 37.0 01 36 10.433 9 .448 7 .1 0.8 

07.04. 07 51 21 14 .7 1-16 31 5 .511 5 .104 16.7 2 .2 07.04. 11 20 оо 44 .4 02 23 10.437 9.443 7 .1 0 .8 
23.04. 06 5"1 21 24.4 1-15 50 5.276 5 .099 17.4 2.3 23.04. 10 24 оо 51 .7 03 08 10.378 9.439 7 .1 0 .8 

09 .05 . 06 02 21 31 .9 1-15 18 5.026 5.093 18.3 2.4 09.05. 09 28 оо 58.6 03 50 10 .260 9.434 7 .2 0.8 

25 .05 . 05 04 21 36.6 1-14 59 4.775 5 .088 19 .3 - 2 .5 25 .05 . 08 32 01 04.9 04 27 10.089 9.430 7 .3 0 .8 

10.06. 04 02 21 38.2 1-14 55 4 .53/ 5 .082 20.3 2 .6 10 .06. 07 34 01 10.3 04 57 9.874 9.425 7 .5 0 ."1 

26.06. 02 58 21 36 .8 15 06 4.330 5 .077 21 .3 2.7 26.06. 06 35 01 14.6 05 19 9.629 9.421 7 .7 0 ."1 

12.07. 01 51 21 32.2 l-15 32 4 .171 5 .072 22 .1 2 .8 12.07. 05 35 01 17.6 05 32 9 .367 9 .416 7 .9 0 .6 

28.07. оо 41 21 25.4 l-16 09 4 .074 5 .067 22 .6 2.8 28.07. 04 34 01 19 .0 05 36 9 .104 9 .412 8 .1 0 .6 

13.08. 23 25 21 17.3 l-16 48 4.050 5 .062 22.7 2.8 13.08. 03 31 01 18.8 05 30 8.859 9 .407 8.3 0.5 

29.08. 22 15 21 09 .4 Н725 4 .102 5 .057 22.4 - 2.8 29.08. 02 26 01 16.9 05 14 8.651 9.402 8 .5 0 .4 

14.09. 21 06 21 03.2 1-17 51 4 . 22Э 5 .052 21 .8 2 .8 14.09. 01 20 01 13.7 04 52 8.496 9 .398 8 . 0 .3 

30.09. 20 оо 20 59 .8 Н805 4.401 5.047 20 .9 -2.7 30.09. оо 13 01 09.5 04 24 8 .408 9 .393 8 .8 0.2 

16 .10 . 18 57 20 59.8 l-18 04 4 .621 5 .042 Hl.9 2 .6 16.10. 23 01 01 04.9 03 55 8.398 9 .388 8 .8 0 .2 

01 .11 . 17 57 21 03.0 1-17 48 4.86Э 5 .037 18.9 2.5 01 .11 . 21 54 01 00.4 03 29 8 .465 9 .383 8 .7 0 .3 

17.11 . 17 01 21 09.4 1-17 19 5.110 5 .033 18.0 - 2.3 17.11. 20 47 оо 56.8 03 09 8 .604 9.379 8 .6 0 .4 

03.12. 16 07 21 18.4 1-16 38 5 .348 5.028 17.2 2 .3 03.12 . 19 42 оо 54.5 02 58 8 .803 9.374 8 .4 0.5 

19 .12. 15 15 21 29.4 1-15 45 5 .561 5 .024 16 .6 2 .2 19 .12. 18 39 оо 53.8 02 59 9 .044 9 .370 8 .2 0 .6 

URAN 1997. NEPTUN 1097. 

SEV о" TDT SEV . о" TDT 

Datum т а Б дz .6.0 р mv Datum т а Б дz .6.0 р mv 
о 1 

А.Ј . А .Ј. 
11 d m h. m h о 1 

А.Ј. А .Ј . 
11 

d m h m h m m m m 

01 .01. 13 16 20 22.8 -19 59 20.700 19 .797 1 .7 5.9 01 .01. 12 49 19 55.1 -20 22 lз1.098 30.155 1 .1 8.0 
02.02. 11 18 20 30 .5 1-19 32 20 .777 19 .802 1 .7 5.9 02 .02. 10 48 20 00 .1 - 20 08 31 .106 30.156 1.1 8 .0 

06.03. 09 19 20 37.7 1-19 07 20 .573 19 .807 1 .7 5 .9 06 .03. 08 47 20 04 .6 l-19 56 30 .833 30 .156 1 .1 8 .0 

07.04. 07 19 20 42.9 -18 48 20.147 19 .812 1.7 5.8 07.04. 06 44 20 07.5 l-19 47 30.358 lзо .-156 1 .1 7 .9 

09.05 . 05 15 20 45.0 l-18 41 19.620 19.816 1 .8 5 .8 09 .05 . 04 38 20 08 .1 l-19 45 29.820 30 .155 1 .1 7.9 

10 .06. 03 08 20 43.8 1-18 47 19 .141 19 .820 1.8 5 .7 10 .06. 02 31 20 06.6 1-19 50 29 .373 30 .153 1 .1 7 .9 

12.07. оо 58 20 39 .9 19 03 18.852 19.823 1 .9 5 .7 12 .07. оо 22 20 03.4 1-19 59 29 .147 30.151 1 .1 7 .8 

13.08. 22 43 20 34.7 19 22 18.842 19 .826 1 .9 5 .7 13.08. 22 09 19 59 .9 1-20 10 29.209 30.148 1 .1 7.9 

14.09. 20 33 20 30 .5 19 37 19.119 19.829 1 .8 5 .7 14.09 . 20 оо 19 57.3 1-20 18 29 .542 30 .146 1 .1 7 .9 
16.10. 18 26 20 29.0 19 41 19.600 19.833 1 .8 5 .8 16.10. 17 54 19 56 .7 1-20 20 30 .050 30.145 1 .1 7 .9 

17.11 . 16 22 20 30.9 19 34 20.144 19 .837 1 .7 5 .8 17.11 . 15 50 19 58.4 1-20 16 30.581 ~0.144 1.1 8.0 

19.12. 14 22 20 36 .0 19 15 20.592 19.841 1 .7 5 .9 19 .12. 13 48 20 02 .1 1-20 06 30 .980 30 .144 1 .1 8 .0 

-
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VREMENSKI SISTEMI U ASTRONOMIJI 

Nenad Trajkovic 
N arodna opservatorija, Beograd 

UVOD 

Da bi se govorilo о merenju vremena treba znati staje vreme. Nazalost pojam vremena. 
nika.da. nije precizno definisan. lpa.k, za. potrebe merenja. u a.stronomiji, vreme se moze 
ra.zma.tra.ti kao Ьrој proteklih sekundi od nekog referentnog doga.djaja.. 

Svi doga.djaji u prirodi se desa.va.ju u prostoru i uremenu. Da. Ьi se moglo odgovoriti 
na. pitanje kada se neki dogadjaj odigrao, шоrа. postojati definisa.n sistem u kome se meri 
vreme odvijanja. tog doga.djaja.. То zna.ёi da. шоrа. Ьiti precizno odredjena. vremenska skala 
i koordinatni poёetak u odnosu na koji је ta ska.la. pora.vna.ta.. 

Vreшenska skala. se definise pomocu trajanja osnovne jedinice vremena. - sekunde. 
Koordina.tni poceta.k predsta.vlja. jedan doga.djaj u odnosu na koji se pomocu definisane 
vremenske skale meri vreme odvijanja drugih dogadjaja. То pra.kticno znaci da. ka.da se 
govori о vremenu , uvek se zapravo govori о proteklom vremenskom periodu izmedju dva 
dogadjaja. 

Тrajanje jedne sekunde, kao i poloza.j koordinatnog pocetka, razlikuju se u ra.zliёitim 
vremenskim sistemima. 

U a.stronomiji postoji pet sistema. merenja vremena: 
- svetsko vreme, 
- zvezdano vreme, 
- efemeridsko vreme, 
- atomsko vreme, 
- dinamiёko vreme. 
Prva dva. vremenska sistema - svetsko vreme i zvezdano vreme- vezana su za. Zemljinu 

rotaciju. Sistem efemeridskog vremenaje u vezi sa revolucijom baricentra dvojnog sistema 
Zemlja - Mesec i precesijom. Zbog neravnomernosti u pomenutim kretanjima uvedeni su 
sistemi atomskog-i dinamickog merenja. vremena. О njima. се ka.snije Ьiti viSe reci. 

Prva tri vremenska sistema dana.s se koriste uglavnom iz istorijskih ra.zloga, dok atom
sko i dinamicko vreme nala.ze siroku primenu u savremenoj a.stronomiji i fizici. 

OSNOVNI POJMOVI 

Vremenski periodi vezani za Zemljinu rotaciju 

Sunёev dan. • Prvi sistem merenja vremena.- svetsko vreшe- zasnovan је na merenju 
perioda trajanja suncevog dana. Suncev da.n predstavlja ona.j vremenski period za koji 
Sunce napravi jedan pun kJёug na nebeskoj sferi . 

Ako se posmatra centar vidljivog diska Sunca, pravog Su11ca, doЬija se pravi Su11ёev 
dan. Period trajanja pravog suncevog dana. nije konsta.ntan jer se pravo Sunce ne krece 
ravnomerno ро ekliptici. Za.to se \ivodi poja.m srednjeg Sunca - fiktivne taeke koja se 
ravnomerno krece ро nebeskom ekvatoru i Cija је rekta.scenzija jednaka. srednjoj longitudi 
Sunca. Merenjem perioda. oЬila.ska srednjeg Sunca ро neЪeskoj sferi doЬija. se srednji 
sunёev dan. 

Zvezdani da11. Drugi sistem merenja vremena - zvezdano vreme - takodjeje vezan za. 
rota.ciju Zemlje oko svoje ose. Jedan zvezdani dan predsta.vlja vremenski period izmedju 
dve uza.stopne gornje kulminacije r tacke. 

Ako se pri racunanju polozaja r ta.cke obracuna i precesija i nutacija, doЬija se polozaj 
prave r taёke. Ako se obracuna. precesija i dugoperiodicna nuta.cija doЬija se polozaj 
kvazi-prave r taёke, а a.ko se uzme u obzir samo precesija, doЬija se poloza.j srednje 
r taёke . 

U zavisnosti od toga. da. li se meri period uzastopnih gornjih kulminacija. prave, kva.zi
pra.ve ili srednje r ta.cke, ra.zlikuju se pravi, kvazi-pravi i srednji zvezdani dan. 

• Tokom recenzije ra.da. doЬio sa.m savet da је u srpskom jeziku uoЬica.jeniji termin 
suncani dan umesto koriScenog sunёev, ali zbog slicnosti sa. шeteoroloskim terшinom od 
ove ispravke sam odustao. 
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Kako Zemlja ne rotira ravnomerno oko svoje ose, period vremena medju kulminacijama 
'У tai:ke se razlikuje. То znaei. da osnovna jedinica merenja zvezdanog vremena, zvezdana 
sekunda, nije konstantna.. 

Vremenski perjodj vezanj za revolucjju barjcentra sjstema Zemlja - Mesec ј precesjju 

Efemeridsko vreme. Zbog nera.vnomernosti u Zemljinoj rota.ciji bilo је potrebno 
definisa.ti vremenski sistem cija је vreшenska. ska.la neza.visna od ove pojave. Tako је 
uvedeno efemeridsko vreme - ravnomerna skala. vreшena. koja. se koristi u jedna.Cinama 
za. ra.i':una.nje efemerida. planeta. u Njutnovoj meha.nici. Jedna. efemeridska sekunda 
definise se ka.o 1 / 31 556 925.974 7 deo tropske godine (vidi ka.snije), koja. predsta.vlja. 
vreпienski period izmedju dva uza.stopna. prola.ska. Sunca. kroz 'У ta.cku za. funda.mentalnu 
epohu Njukombovih "Ta.blica. kretanja Sunca." -О . 1. 1900. godine u 12h. 

Godj§njj perjodj 

U vezi sa. kreta.njem Zemlje oko Sunca. uvodi se jedinica. vremena. - godina. Postoji 
nekoliko godisnjih perioda.: 

- sjdericka godjna, 
- tropska godjna, 
- Beselova godjna, 
- anomaljstjcka godjna, 
- drakonjstjcka godina. 

PRAVAC 
РRЕМА 

SUNCU 

Slika. 1 

МESEl:EVA · 
ОRВПАОКО 

ZEМLJE 

PRAVAC 
РRЕМА 
ZVEZDI 

SМER КRETANJA ZEМLJE 

Sideriёka godina predstavlja. vremenski period jednog obila.ska. Zemlje oko Sunca. 
meren u odnosu na. poloza.j zvezda.. Тra.ja.nje sidericke · godine је priЬlizno 365 ~ 3. 

Тropska godina predsta.vlja. vremenski period izmedju dva. uza.stopna. prola.ska. Sunca 
kroz 'У tai:ku. Тra.ja.nje tropske godine је 365~ 242 198 781. · 

Bese1ova (:fiktivna) godina- annнs :fictus- predsta.vlja vremenski period izmedju 
dva. uza.stopna. prola.ska. srednjeg ekliptiёkog Sunca kroz srednju 'У ta.i':ku, uz obrai:u
na.tu a.bera.ciju. Srednje eklipticko Sunce predsta.vlja. fiktivnu ta.i':ku na. ekliptici koja. se 
krece ra.vnomerno, brzinom koja је jedna.ka. srednjoj brzini pravog Sunca.. 

r 

1 ., 

1 

1 
1 
1 
: 
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Poceta.k Beselove godine veza.n је za trenuta.k 0.313 5 ja.nua.r 1900. ро GMT (vidi 
ka.snije), godine ka.da. је prema. Njukombovim rai':unima. srednja.longituda Sunca. bila. 280° 
koliko је iznosila i srednja rekta.scenzija srednjeg ekva.torskog Sunca., odnosno 18h i 40m. 
Ova.j trenuta.k oda.bra.n је racunskim putem ра. se zato Beselova. godina. sma.tra. fiktivnom. 

Ra.zlika. u tra.janju tropske i Beselove godine iznosi О~ 148. Beselova. godina. se piSe sa 
jednim decimalnim mestom i velikim slovom В ispred broja godine. Na. primer, trenuta.k 
В1950.0 odgovara. 0.923 4 ja.nua.ru 1950. ~odine. _ 

Koriscenjem Beselove godine rai:una.nJa. su uproscena. jer istom trenutku Beselove go
dine odgova.ra. uvek ista. srednja. longituda. Sunca. odnosno ista godiSnja. a.bera.cija. 

Anomalistiёka godina predsta.vlja vremenski period izmedju dva. uza.stopna prola.ska. 
Sunca. kroz perigeum prividtte Suni':eve geocentricne orЬite. Тraja.nje a.nomalisticke godine 
је priblizno 365 ~ 3. 

Drakonistiёka godina predsta.vlja. vremenski period izmedju dva. uza.stopna pro
la.ska Sunca kroz uzla.zni i':vor Mesei':eve orЬite . Trajanje dra.konisticke godine је priЪlizno 
346~ б. 

Ovi ra.zlieiti godisnji periodi su se koristili za. merenje vremenskih perioda. medju ra.
zlicitirn poja.vama.. Na primer, za rai':unanje polozaja nekih zvezda. u odnosu na. Zemlju na.
jla.kse је koristiti skalu siderickog vremena.. Za. rai':una.nje efemerida u Njutnovoj meha.nici 
11a.jla.kse је koristiti skalu efmeridnog vremena., dok za rai:unanje perioda. pomra.i':enja ima. 
smisla. koristiti dra.konisticku godinu, ... 

Kalendarj 

KoristeCi pomenute ra.zliei.te vremenske periode moguce је definisati kalenda.r. U a.s
tronomiji su skoro sva kretanja. periodicna ра. za.to postoji izuzetno mnogo vremenskih 
intervala. koji se sa. vecom ili шa.njom tai:noscu ponavlja.ju. Ovakvi periodi se koriste za. 
pra.vljenje kalenda.ra.. Od mnogih kalendara u a.stronomiji se na.jcesce koriste samo dva.: 

- juljjanskj kalendar i 
- gregorjjanskj kalendar. 
Julijanski kalendar (sta.ri stil) sa.sta.vljen је ta.ko da. sa.drzi tri uza.stopne godine od 

ро 365 da.na ра. jednu prestupnu od 366 dana.. Srednja julijanska. godina tra.je 365 ~ 25. 
Ra.zlika. julija.nske od tropske godine је О~ 007 8, sto da.je gresku od jednog da.na sva.kih 
128 godina.. 

Julijanski period. U a.stronotniji је ta.kodje u upotreЬi i tzv. julija.nski period. On 
predsta.vlja neprekidan niz julijanskih dana koji se koristi za. rai':una.nje perioda. izmedju 
vremenski udaljenih doga.djaja. Julija.nski da.ni ozna.i':avaju se velikim slovima JD iza kojih 
se pise redni broj da.na u okviru julija.nskog perioda. Na primer, JD 2 451 545.0 odgova.ra 
da.tumu О . 1. 2000. godine. 

Ova.j period va.Zi od Grinickog podneva, 1. 1. 4713. godine p.n.e. i traje 7890 godina. 
Zbog reforme sprovedene 1. 1. 1925. godine i prela.ska sa. sistema Grinii':kog srednjeg 

vremena na svetsko vreme (vidi ka.snije), doslo је do razila.zenja sa. vremenskom skalom 
julijanskog perioda. Ta.ko na primer, momenat 1970. 5.725 ро svetskom vremenu, odgo
va.ra julija.nskom danu JD 2 440 712.225. 

Pored vremenske skale julija.nskog perioda uvedena је i skala. efemeridskog julijan
skog perioda koji se oznai':ava. velikiш slovima JED. 

Gregorijanski kale11dar (novi stil) uveden је 1582. godine. Kalendar је sa.stavljen 
ta.ko da. sa.drzi tri uza.stopne ~odine od 365 dana. i jednu prestupnu od 366 dana, uz to 
da su krajnje godine vekova tЈбОО, 2000, ... ) koje su deljive sa 400 bez osta.tka. takodje 
prestupne sa 366 dana.. Srednja gregorija.nska. godina. tra.je 365 ~ 242 5, sto da.je gresku od 
jednog da.na za 3 333 godine. 

Lиrtarnj ј luno - solarnj perjodj 

Vremenski period jednog obila.ska. Meseca oko Zemlje na.ziva se mesec. Као i kod 
godisnjih perioda, ra.zlikuje se nekoliko mesei':nih perioda: 

- sjnodjckj mesec, 
- sjderjckj mesec, 
- tropskj mesec, 
- anomaljstjckj mesec, 
- drakonjstjckj mesec. 
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Sinodiёki mesec predsta.vlja. vremenski period izmedju dve iste Meseceve fa.ze ili 
izmedju dva. ista. poloza.ja. Meseca. merena. u odnosu na. Sunce. Tra.ja.nje ovog vremenskog 
perioda. је priЪlizno 29 ~ 5. 

Sideriёki mesec predsta.vlja. vremenski period izmedju dva. ista. poloza.ja. Meseca. 
merena. u odnosu na. zvezde. Zbog revolucije oko Sunca. i neprekidne promene poloza.ja. 
dvojnog sistema. Zemlja. - Mesec u odnosu na. zvezde, period tra.ja.nja. siderickog meseca. 
је nesto kra.Ci od perioda. tra.ja.nja. sinodickog meseca. i iznosi priЬlizno 27 ~ 3 da.na. ( sl. 1). 

Тropski mesec predsta.vlja. vremenski period izmedju dva. uza.stopna. prola.ska. Meseca. 
kroz srednju -у ta.cku. Тra.ja.nje tropskog meseca. је pribliZno 27~ 3. 

Anomalistiёki mesec predsta.vlja. vremenski period izmedju dva. uza.stopna. prola.ska. 
Meseca. kroz perigeuш orbite. Tra.ja.nje a.noшa.listickog шеsеса. је priЬlizno 27 ~ 5. 

Drakonistiёki mesec је vreшenski period izmedju dva. uza.stopna. prola.ska. Meseca. 
kroz uzla.zni cvor orЬite . Тra.ja.nje drakonistickog шеsеса је priЪlizno 27 ~ 2. 

SISTEMI MEREN ЈА VREMENA 

Sunёevo vreme 
Sistem merenja vremena vezan za Zemljiю1 rotaciju oko svoje ose koji је za.snova.n na 

periodu tra.ja.nja suncevog da.na., na.ziva se suncevo vreme. Definisano је : 
- pravo suncevo vreme i 
- srednje suncevo vreme. 
Pravo sunёevo vreme predstavlja ca.sovni ugao pravog Sunca. 
Srednje sunёevo vreme predstavlja. ca.sovni uga.o srednjeg ekva.torskog Sunca.. 

Razlika. ove dve vremenske ska.le је veli<:ina. koja se na.ziva. vremensko izjednaёenje 
- Е. Ova. veli<:ina se ra.cunskim рнtеш шоzе ra.zloziti na dve komponente: jednu koja 
potice od nera.vnomernog kreta.nja Sunca - izjednacenje centra i drugu koja potice od 
Iia.giЬa. ekva.tora prema. ekliptici - svodjenje па ekvator. 

Ako se ca.sovnom uglu srednjeg Sunca. doda. 12ь omogucuje se da оћ srednjeg suncevog 
vremena, odnosno promena datuma., bude prilikom donje kulminacije srednjeg Sunca., 
odnosno preko noci (jer 1 da.n ima 24ь ). Ovaka.v sistem o<:ita.vanja vremena. na.ziva se 
gradjansko vreme. 

Treba uo<:iti da. su koordina.tni poceci ska.la. pra.vog i srednjeg suncevog vremena. defin
isani u odnosu na шeridija.n posma.traeke sta.nice, da.kle ova. dva. vremenska. sistema su 
loka.lnog karaktera. 

. Svetsko vreme 
Svetsko vreшe predsta.vlja. srednje suncevo vreme Grinickog meridija.na., koji se. uzima. 

za. nulti meridijan. Cilj uvodjenja sistema. svetskog vremena је fiksiranje koordшatnog 
poёetka vremenske ska.le srednjeg suncevog vremena., koji је sada. isti za сео svet. Svetsko 
vreme se ozna.cava. sa. UT (Universa.l Time) ili TU (Tempus Universalis). 

Do 1960. godine za. vremensku ska.lu u kojoj se izra.Za.va.o a.rgument jedna.cina za 
ra.cuna.nje efemerida koristila. se ska.la svetskog vremena. Od 1960. godine a.rgu~en~ 
jednacina. za racuna.nje efemerida. se izra.za.va u ska.li efemeridskog vremena. Treba. lffi~tl 
u vidu da је kod ra.cuna.nja efeшerida prela.z sa ska.le svetskog vreшena. na ska.lu efemertd
skog vremena samo forшa.lnog ka.raktera., jer se i pre i posle 1960. godine ka.o a.rgument 
jedna<:ina. kreta.nja. nebeskih tela. u kla.sicnoj Njutnovoj mehanici koristi fizicki ravnomerna 
ska.la vremena, odnosno "efemeridsko vreme" (vidi ka.snije). 

Do 1. 1. 1925. godine u a.stronomiji se koristio sistem Grinickog srednjeg vremena. 
GMT (Grenweech Mean Тime) , а posle 1. 1. 1925. godine је uveden sistem svetskog 
vremena. UT. Prela.z је izvrsett 1. 1. 1925. godine u Оь ро UT sto odgova.ra. trenutku 31. 
12. 1924. godine u 12ь ро GMT. 

Kvaziravnomeп1o svetsko vreme 

Posto је sistem svetskog vreшena definisan pomocu vremenske ska.le srednjeg suncevog 
vremena., odnosno za.snova.n је na periodu rotacije Zemlje oko svoje ose, zbog nera.vnomer
nosti u ovom kreta.nju skala. svetskog vremena ta.kodje nije ravnomerna.. 

Neravnomernosti u Zemljinoj rotaciji poticu od: 
- nepredvidivog kretar1ja Zemljinih polova, 
- sezonskih varijacija ugaone br·zine Zemlje, 
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- fluktuacija u ugaonoj brzini Zemlje, 
- vekovnog usporavanja. 
Kretanje Zemljinih polova је poja.va. koja nije u potpunosti predvidiva.. Ovo kre

ta.nje se moze ra.zloziti na. kreta.nje koje ima. periodicni karakter - ono se шоzе izraeunati 
i pr~dstavЏa srednj~_ poloza.j _Pala u Cijoj s~ ~lizini na.la~i stva.r~ pol- ~ nepredvidivo kre
tanJe - koJe se dobtja. sa.mo IZ posma.tra.nJa. 1 predsta.vlJa. pra.v1 polozaJ pola. u odnosu na. 
izra.cunati srednji. 

Sezonske varijacije uga'one brzine Zeшlje na.staju zbog meteoroloskih pojava i 
ima.ju izraziti periodicni karakter. 

Fluktuacije u ugaonoj brzitli Zeшlje verovatno poticu od Sunceve aktivnosti. • 
Vekovno usporavanje i:юtice od disipacije energije tokom vremena.. 

Zbog ovih nera.vnoшernosti u periodicnosti ska.le svetskog vremena uvedene su sledece 
korekcione velieine: 

- popravka za geografsku duzinu - LlЛ i 
- vremenska popravka za periodicne varijacije - 6 Т •. 

ОЬе korekcione veli<:ine se doЬija.ju samo na osnovu posma.tra.nja, а za svaku sledecu 
godinu vrednosti se ekstrapoluju na osnovu posmatra.nja iz prethodnih godina. 

U za.visnosti koja se popra.vka. obracunava, ra.zlikuje se nekoliko skala svetskog vremena 
koje se oznaeava.ju sloviшa UT posle kojih se doda.je cifra koja. ozna.cava. redni broj ska.le. 

Direktno iz posma.tranja doЬija se ska.la. svetskog vremena. koja nosi oznaku UTO. 
Kada se na UTO obra.cuna popravka za geogra.fsku duzinu doЬija se ska.la UT1. Ako se na 
UT1 obra.cuna jos i vreшenska. popravka. za. periodicne varijacije, doЬija. se skala svetskog 
vremena koje se oznaca.va sa. UT2 i predstavlja kvaziravnomerno svetsko vreme. Ono 
је na.jbolja. moguca. aproksima.cija. ravnoшerne ska.le vremena. koja. se moze izra.cuna.ti iz 
posmatranja zvezda.. · 

Zvezdano vreшe 

Vremenski sistem zvezda.nog vremena. za.sniva. se na. merenju perioda. traja.nja. zvez-
da.nog dana.. Definisa.no је: 

- mesno zvezdar1o vreme i 
- Griniёko zvezdano vreme. 
Mesno zvezdano vreme - s - predstavlja ca.sovni ugao -у tacke: 
Griniёko zvezdano vreme - S - predstavlja. ca.sovni ugao -у tacke meren od Grinic

kog meridijana.. 

Ove dve vremenske ska.le pornerene su jedna. u odnosu na. drugu za vrednost geogra.fske 
duzine mesta. - l. · · 

Ako se rneri ca.sovni ugao prave -у ta.cke, doЬija. se pravo zvezdano vreme. Ska.la. 
pra.vog zvezda.nog vremena. ta.kodje nije ra.vnoшerna. jer se prava -у taeka. krece: ....,50 '! 25 
1 god. zbog precesije ро longitudi , а na. ovo kretanje se slazu jos i periodicne varijacije
nutacija.. 

Ako se rneri ca.sovni ugao srednje -у ta.cke dobija. se srednje zvezdano vreme (ozna
ca.va. se isto kao i pra.vo samo sa. indeksorn т; na. primer Sm)· Skala. srednjeg zvezdanog 
vremena se razlikuje od ska.le pravog zvezdanog vremena za. vrednost velicine nuta.cije 
( vidi zvezdani da11). . 

Veza izmedju svetskog i zvezdanog vremena 

Ka.ko је svetsko vreшe definisa.no рошосu ska.le srednjeg suncevog vrernena., potrebno 
је na.Ci vezu izmedju srednjeg vrernena. (posшatra se srednje Sunce) i zvezda.nog vrernena. 

Jedna tropska godina sa.drzi 365 .242 198 781 srednjih suncevih da.na. i taj period odgo
va.ra periodu od 366.242 198 781 zvezda.11ih da.na.. Odatle sledi da jeda.n srednji sunca.ni 
da.n sadrzi {1+џ) zvezda.nih da.na., gde је џ = 1 1 365.242 198 781 = 0.002 737 909 3. 

Fizicki, koeficijent џ predsta.vlja korekcioni faktor izшedju srednjeg vremena. (ravno
шeшog kretanja. srednjeg Sunca. ро nebeskoш ekva.toru) i rea.lnog, rnerenog, vreшena. 
vezanog za. Zemljinu rotaciju posшa.tra.n п 11 odnosu na poloza.j zvezda ( odnosno polozaj 
-у tacke na. osnovu koga. se шeri zvezdano vreme) . 

Рrеша navedeniш relacija.шa. se doЬija da је: 

1 srednji suncani da.n = 24ь 03m 56 ~ 555 36 zvezdanog vremena, 

• Dana.s је ·ova cinjenica jos uvek diskutabilna. 
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1 srednji suncani cas = 01ь oom 09 ~ 856 47 zvezdanog vremena, 
1 srednji suncani minut = 01m ОО~ 164 27 zvezdanog vremena, 
1 srednja suncana sekunda = 01 ~ 002 74 zvezdanog vremena, 

i obratno.- jedan srednji zvezdani dan sadrzi (1+v) srednjih suncevih dana, gde је v 
= 1 f 366.242 198 781 = 0.002 730 433 б . Odatle se dobija da је: 

1 zvezdani dan = 23ь 56m 04 ~ 090 54 srednjeg vremena, 
1 zvezdani cas = 59m 50 ~ 170 44 srednjeg vremena, 
1 zvezdani minut = 59 ~ 836 17 srednjeg vremena, 
1 zvezdani sekund = ОО ~ 997 27 sred11jeg vremena. 

Efemeridsko vreme 

Zbog pomenutih 11ekonstantnosti osnovnih jedinica skala svetskog i zvezdanog vremena 
bilo је potrebno uvesti novu, ravnomernu vremensku skalu. Nova skala је zasnovana na 
merenjima longitude Sunca u odnosu na. srednju; tacku prema Njukombovim "Tablicama. 
kretanja Sunca" . Као sto је vec receno, ova skala zapravo predstavlja fizicki ra.vnomernu 
skalu vremena. koja se koristi za. efemeridske rаёшtе kretanja tela Suncevog sistema u 
Njutnovoj mehanici. Efemeridsko vreme se oznacava velikim slovima. ЕТ. 

Za nultu tacku efemeridske skale vremena uzima se 0.5 januar 1900. godine - funda
mentalna epoha Njukombovih "Tablica kretanja Sunca" . 

Као osnovni period skale efemeridskog vremena uzima se trajanje tropske godine za 
funda.mentalnu epohu 1900. 0.5 januara, koja sadrzi 365.242 198 781 efemeridski dana. 
Prema tome, tropska godina za fundamentalnu epohu 1900. 0.5 januara, sadrzi 31 556 
925.974 7 efemeridskih sekundi na osnovu cegaje 1956. godine definisanajedna efemerid
skв. sekunda kao 1 /31 556 925.974 7 deo tropske ~odine za fundamentalnu epohu 1900. 
0.5 januara, Njukombovih "Tablica kretanja Sunca . Ova definicija sekunde usvojena је 
za osnovnu jedinicu vremena u SI sistemu mera i jedinica. 

Koor~in~~;~ni. poce~ak skale. e~~~erids~~F,; vremena v~zan ј.е za efemeridski meridijan 
- polozaJ koJI Ь1 zauz1mao Gпшcki meridiJan da ZeшlJa rotua ravnoшerno, konstantnom 
ugaonom brzinom i pravi jedan obrt oko svoje ose za jedan efemeridski dan. Efemeridski 
meridijan se nalazi istocno od <.1rinickog meridijana na 1.002 737 909 3 6Т (vidi 'Veza 
izmedju svetskog i zvezdanog vremena'), gde 6Т predstavlja efemeridsku popravku
razliku izmedju skale efemeridskog vreшena i skale svetskog vremena. 

Treba imati u vid\t da izшedju pravog efemeridskog vremena- onog koje se koristi u 
jednaeinama kretanja nebeskih tela u Njutnovoj mehanici - i njegove priblizne vrednosti 
- svetskog vremena korigovanog za vrednost efemeridske popravke- uvek ima razlike. 

Prema preporuci XIII Medjunarodne astronoшske пnije, efemeridske teorije Meseca. se 
oznaeavaju specijalnim indeksom ј. Vrednosti indeksa ј oznacavaju razlicite efemeridske 
teorije Meseca i to: 

ј= О - Poboljsana efemerida. Meseca ILE (lmproved Lunar Ephemeris); 
ј= 1 - ILE, ostvaren је prelaz na novi sistem astronomskih konstanti i ispravljena 

је gre5ka u 182 koeficijentu clana Braunove teorije kretanja Meseca; 
ј= 2- efemerida. Meseca ј= 1 sa obracunatom popravkom Ekerta. 

Na osnovu toga uvedene su skale efeшeridskog vreшena koje se oznacavaju slicno 
skalama svetskog vremena, slovima ЕТ i cifrom koja oznacava. teoriju kretanja Meseca 
koja se koristi sa datom skalom efemeridskog vreшena. Na. primer, ЕТО, ЕТ1 , ЕТ2. 
Slicno tome, i efeшeridske popravke imajп indeks ј. Na primer, 6То , 6Т1 , .. . 

ТrеЬа napomenuti da se vrednost efemeridske popravke ne moze znati unapred. Ona 
se za svaku sledecu godinu doЬija ekstrapolacijom podataka za prethodne godine cije su 
vrednosti doЬijene na osnovu posmatranja. 

Treba takodje imati u vidu da uvodjenje sistema efemeridskog vremena nije unelo 
nikakve promene u sistemu svetskog vremena. Argument polinoma za racunanje polozaja 
srednjeg Surica pom~CI1 koga se ~efinise skala svetskoF,; vremena, moze Ьiti izr_az~n bil~.u 
svetskom vremenu bilo u efemer1dskoш vremenu, s t1m sto se u drugom slucaJU dobiJa 
poloza.j srednjeg efemeridskog Sunca. 

Od efemeridskog meridijana шоzе da se meri zvezdano vreme koje se naziva efemerid
sko zvezdano vreme. Ova vremenska skala se oznacava kao i ostale skale zvezdanog 
vremena - latinicnim slovoш s - i zvezdicom na шestu eksponenta. 

Na slican nacin је uvedena i efemeridska geografska duzi11a. 
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Veze izmedju sistema svetskog, zvezdanog i efemeridskog vremena 

Na. osnovu pomenutih definicija. izшedju tri sistema. merenja. vremena. u astronorniji 
postoje sledece rela.cije: 

EFEМERIDSIO GRINICIO МUNJ 
МERШUAN МERmUЛN MERmUЛN 

1*---t 
1+--l----. 

f+(Ј+ЈЏАТ .. 

Atomsko vreme 

* s 
т s * 

12h+ Т+АТ) (U 

То 
... 

12h ит 

s 
Sm 
+ 
То 

Slika 2 

0 'Уп. 'Ypnvo 

Of!J.[UT+ АТ)_., 
ао-~ 

a~UT 

Е*.,.... 

~Е__, 

14- j.t.AT .. 

Skala. atomskog vremena zasnovana. је na. primeni visokostaЬilnih molekularnih i a.tom
skill etalona. Ova.kvi etaloni usli su u upotrebu 1955. godine. Skala. a.tomskog vremena 
se oznaca.va. velikim slovima. АТ. 

Osnovna. jedinica skale a.tomskog vremena, jedna. atomskв. sekunda, definisana је 
ka.o 9 192 631 770 perioda zraeenja koje odgova.ra. prelazu izmedju dva. hiperfina. nivoa 
(F = 4, М = О; F = 3, М = О) osnovnog stanja a.toma. cezijuma 133 Cs. Та. vrednost 
atomsk~ sekund~ _Ьila. је odredjiv~~ u p~rio.d!1 od tri godine (1955. - 1958) da. Ьi se 
sto bolJe uskladila. sa do tada zvarucnom Jedinicom vremena., efemeпdskom sekundom. 
Prema. odluka.ma. XIII Generalne konferencije za. mere i jedinice odrza.ne 1967. godine, 
ova. definicija. sekunde bila је i zvanicno priltvacena. i usvojena za. osnovnu jedinicu vremena. 
u SI sistemu mera i jedinica.. 

Ро preporuci XIV Generalne konferencije za. mere i jedinice odrzanoj u oktobru 1971. 
godine, uvedena је skala medjunarodnog atomskog vremena IAT (Internationa.l 
Atomic Time). 

Skala. atomskog vremena. tасЩја. је za tri reda. velicine od vremenskih skala. zasnovanih 
na heliocentricnom kretanju Zeпilje u Njutnovoj dinamici. 

Koordina.tni pocetak skale a.tomskog vremena. moze Ьiti izabra.n proizvoljno. 

Koordinirano svetsko vreme 

Zbog nepredvidivih varijacija u ugaonoj brzini Zeшlje, a.tomska skala vremena se ne 
poklapa. sa. astronomskiш skalama. vremena. za velieinu koja ima znaca.jne posledice u 
na.vigaciji gde је potrebna ta.cnost i do 10 m. Zbog toga su vremenske skale bile poravnate 
sa. na.jra.vnomernijoш mogucoш skaloш svetskog vreшena - kvaziravnomernim svetskim 
vremenom, UT2. Ako ta.cnost i dalje nije bila. dovoljna., vrsene su korekcije na taj nacin 
sto su se jedinice vremena jednostavno dodavale (metod stepenovanja). Ovakav sistem 
merenja vremena se zove koordinirano svetsko vreme UTC. 
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.Skala. ko~шl~ni~a.nog sevtskog vremena. bila. је u vedena. 1964. godine i uskladjena prema. 
penodu tra.Ja.nJa. Jedne a.tomske sekunde. Ova.ko definisa.na. vremenska. skala. koristila. se 
za. uskla.djiva.nje skale kva.zira.vnomernog svetskog vremena. sa. skalom a.tomskog vremena.. 

Od 1. ja.nua.ra. 1971. godine, uvodi se novi sisteш koordinira.nog svetskog vremena. 
prema. kome se skala. ovog vremena. vise ne uskladjuje рrеша. a.tomskom vremenu vec se 
za. osnovnu jedinicu ove ska;Je koristi definicija. sekunde na. skali medjuna.rodnog a.tomskog 
vreшena.. Prema. novom slSteшu, ka.o a.stronomski reper vise se ne koristi skala. kva.zi
ra.vnom:rnog svetsko!li vreшena. UT2 nego skala. svetskog vreшena. UT1. 

Kra.Jem 1971. godi':Le, ~a.kle pre pocetka. ~oriscenja. novog sistema. skale koordinira.nog 
svetskog vremena., ra.zlika. tzmedJu skala. шedjuna.rodnog a.toшskog vremena. i koordinira.
nog svetskog vremena. dostigla. је gotovo 10 s. Da. Ьi ra.zlika. ove dve skale vremena. bila. 
celobrojna., ucinjeno је posebno uskla.djiva.nje za. priЬliZno О ~ 108, ta.ko da. је o<':ita.va.nje 
na. skali koordinira.nog svetskog vreшena. 1. 1. 1972. godine bilo ooh oom оо• u trenutku 
ka.da. је na. a.tomskoj ska.li vremena. istog da.tuшa. bilo ooh oom 10" о 
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Slika. 3 

Posto se рrеша. novom sisteшu koordinira.nog svetskog vremena. ka.o poredbena. vre
me~ska. _skala. .u a.stronomiji koristi vremenska. skala. UT1, predvidjeno је da. vremenska. 
ra.zlika. lZmedJu ove dve ska.le ne predje vrednost od ±О~ 90 (ra.nije је ra.zlika. iznosila. 
±О ~ 7). Тај odnos se odrza.va. pomocu pora.vnja.va.nja. u tra.ja.nju od ta.cno 1 s. Ove ko
rekcione sekunde se na.ziva.ju prestupne sekunde LS (Lea.r Seconds) , а. korekcije su 
dozvoljene sa.mo u 24~ ОО 30. juna. ili 31 . decembra.. Promene ovih da.tuma. su moguce 
ukoliko se poja.ve nepredvidjeнe va.rija.cije u uga.onoj brzini Zemlje. 

Pozitivna prestupna sekuпda pocinje u 23ь 59m 60" i za.vrsa.va. se jednu sekundu 
ka.snije, tj. ooh oom оо• prvog da.na. sledeceg meseca.. 

Negativna prestupna sekunda po<':inje u 23ь 59m 58', tra.je jednu sekundu i 
za.vrsa.v~~: se .u ooh _oom оо• prvo~ ~a.na. sledeceg meseca. (sl. ~) . 

Ra.zlika. lZmedJu skale koordtrora.nog svetskog vremena. 1 skale UT1 ozna.ca.ve se sa. D 
(ili Ь.) UT1. 

. ' 
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Zonsko vreme 
Zemljina. kugla. podeljena. је ро geogra.fskoj duzini na. 24 casovne zone. Jedna. ca.sovna. 

zona. је siroka. 1 h odnosno 15° о 
Grinicki meridija.n је koordina.tni poceta.k zonskog sistema. merenja. vremena. i nulte 

ca.sovne zone. Sve zone istocno od Grinickog meridija.na. numerisa.ne su ·od О do +12, а. zone 
za.pa.dno od Grinickog meridija.na. od О do -12. Dva.na.estu zonu deli ~ranica datuma IDL 
(Interna.tional Da.te Line) na. dva. dela.. Broj zone poka.zuje broj sa.t1 za. koliko је potrebno 
zonsko vreme uveca.ti ili sma.njiti da. Ьi se doЬilo svetsko vreme. 

Zonsko vreme se moze predsta.viti i slovima.. Svetsko vreme se ozna.ca.va. velikim slovom 
Z (Zero), zone prema. istoku se ozna.ca.va.ju velikim slovima. od А do М, osim slova. Ј, а 
zone prema. za.pa.du velikim slovima. od N do У. 

Vremenska skala sistema zonskog vremena је skala koordiniranog svetskog vremena. 
U nekim drza.va.ma. se zbog efika.snijeg koriScenja. ra.dnog da.na. uvodi letnje vreme 

(uka.zno vreme, uvedeno uka.zom) koje se od zonskog vremena. ra.zlikuje za. +1ь . U Ju
gosla.viji, letnje vreme se ozna.Ca.va. sa. YUL i iznosi YUL = SEV + 1 h = UT + 2ь, gde је 
SEV - sredнjeevropsko zonsko vreme. • 

Vremenski signali 

Emitova.nje ta.Cnog vremena. u vidu vreшenskih signala. sluzi za. korigova.nje sta.nja. 
hronometa.ra.. Emisija. vremenskih signala. oЬicno se sa.stoji od: 

- pripremnog dela. (za. podesa.va.nje prijenшih a.pa.ra.ta.), 
- signa.la. ta.cnog vremena., 
- za.vrsnog signala. (koji poneka.d sa.drzi korekturu signa.la. ta.cnog vremena., potvrdjuje 

ili ponista.va. emisiju) . 
Sistem vreшenskih signa.la. jos nije u potpunosti sta.nda.rdizova.n, ра. postoji nekoliko 

na.Cina. ро kojima. ra.dio sta.nice ra.znih zeшalja. enutuju. Vecina. sta.nica. koristi jeda.n od 
sta.nda.rdizova.nill sisteшa. emitova.nja.. 

NOVI МEDJUNARODNI SISТEM EМITOVANJA 
SIGNALA TACNOG VREМENA 

1~ Sekunde / 5 10 15 :w 30 3 40 45 50 55 

55 56 

~56 S7~ 
:::1 57 

iss 
58 е;· 

c:l 
59~ 

59 60 

6!_ - 1 

Slika. 4 

Novi medjunarodпi sistem (sl 3). Period tra.ja.nja. emisije је tri minuta. koji preth
ode ozna.cenim vremenima. emitova.nja. signala. za. pojedine ra.dio sta.nice. 

U prvoш minutu: ОО s- 50 s serija. slova. Х(- · ·-) sva.kih 10 s; 50 s- 55 s tiSina.; 55 
s - 60 s serija. impulsa. sva.ke sekunde. 

U drugom minutu: ОО s- 50 s serija. slova. N (- ·) sva.kih 10 s; 50 s- 55 s tiSina.; 55 s 
- 60 s serija. impulsa. sva.ke sekunde. 

U trecem mitшt.\1: ОО s- 50 s serija. slova. G (-- ·) sva.kih 10 s; 50 s- 55 s tiSina.; 55 s 
- 60 s serija. impul~a. sva.ke sekunde. 

• Ove godine је povra.ta.k sa. letnjeg vreшena. na. zonsko vreme Ьiо pomeren za. jeda.n 
mesec ka.snije! Ova.j prela.z se ina.ce oba.vlja. prve nedelje posle trenutka. pocetka. jeseni, 
odnosno proleca.. 

1 
1 

1 

1 
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Pocetak p~s~ednjeg impulsa. .u za.dnjem m~utu ozna.ca.va. signa.l ta.cnog vremena.. 
~ВС. (Br1t1sh Broadcostшg C.orporat1on) sistem. Emituje se sest impulsa. koji 

o~na.c::~~a.Ju _ uza.stopne sekuJ?-de. Pet 1Шpulsa. u tra.ja.nju О~ 1 i jeda.n impuls u tra.ja.nju 
О . 5 С1Ј1 poceta.k ozna.Ca.va. s1gna.l ta.cnog vremena.. 

. Engleski sist.em: Signa.l vremena. koji emituje Grinicka. opserva.torija. da.je se pet 
m:nuta. pre ~a.va.nJa. .s~gn~a. t.a.Cnog vremel?-a. . . Sa.stoji se od serije impulsa. u tra.ja.nju od 
О . 1 u ;;vakoJ sekun<Џ 1 4uzeg unpulsa. u.tra.J~JU od ~ ~ ~ u 60- toj sekundi sva.kog minuta.. 

Poceta.k poslednjeg uпpulsa. u za.dnJem 111111\lt\1 Је s1gna.l ta.cnog vreшena.. 

PRIМER KODA SIGNALA DUTl 

Мinutni DUТl=+O.S s 
marker NaglaJeni sekundni markeri 

о 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мinutni DUТl=- 0.2 s 
marker Nagla§eni sekundni markeri 

~ 

4 5 6 7 8 9 10 

Granica kodirane sekvence za DUТ1 
•• 

Slika. 5 

Kod za emitovanje DUTl (sl. 5). U CCIR (Medjuna.rodni ra.dio konsulta.tivni 
komitet- lnterna.tiona.l Ra.dio Consulta.tive Comшitee) kod\1 vrednost DUT1 је prika.za.na. 
na.gla.Sa.va.njem nekih sekundnih ozna.Civa.ca. (ma.rkera.) unuta.r prvih 16 sekundi iza. min
utnog ma.rkera.. Та. na.gla.Se.na. sekunda. .predsta.vlja. J?UT1 vrednost od 0.1 sekunde, jer је 
ukupna.. ~rednost DU1_'1 pr1ka.z~na.. ~rој~ш na.gla.semh sekundi. 

. Poz1t1vn~ vred.nost1 DUT1 се b1t1 pr1ka.za.ne na.gla.Sa.va.njem broja. n uza.stopnih sekundi 
~ОЈ.е slede ~mutm ~a.rk.er od sekundnog ma.rkera. 1 do sekundnog шa.rkera. n, ukljucujuCi 
1 DJega.. n_Je сео broJ u. mterva.l'? о~ ~ d? 8. Da.kle, DUT1 ~ (n . О~ 1). 

Nega.t1vne vred1юst1 DUT1 се b1t1 pпka.za.ne nagla.Sava.nJem broja 111 markera uza.stop
nih sekund.i ~.~je, .s~ed~ minutn~ ma.rker ?d ~ekundnog markera 9 do sekundnog markera 
8 + m uklJUC1JUC1 1 nJega. m Је сео broJ u щterva.lu od 1 do 8 (ukljucujuCi i 8). Dakle, 
DUT1 =- (m · о ~ 1). 

Vrednos~ DUT1 ~ERO се .Ь~ti prikaza!1a izostavljanjem nagla.Senih sekundnih ma.rkera. 
Seku~.dm marker1 mol!iu b1t1 nagla.Sem. na priшer duzinom, ponavlja.njem, prekidom ili 

modulaciJOm tona za ra.zlik\1 od norma.lmh sekundnih markera. 
Vrednost DUT1 se prenosi Morzeovim znacima (kodom). 
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ВВС - Radio jedan, radni podaci: 
Frekvencija: Emisija: Snaga: 

1053 kHz А3Е1 1 - 150 kW 
1089 kHz А3Е 1 - 150 kW 

Vreme rada: 
ponedeljak - petak: 0000, 0700, 0800, 2200 
subota: 0700, 1300, 1930 
nedelja: 0800, 1700, 1900, 2200 

(~eti jed~ sat r:uUje ukoliko va.Zi sistem letnjeg vremena) 
S1stem ermtova.nJa: 
ввс 59m 55. - 59m 59" 

sekundni impulsi - tra.ja.nje 100 ms 
oom оо• . 
minutni impulsi - traja.nje 500 ms 

Sluzba.: Roya.l Greenwich Observatory 
Tacnost vremena: UTC ± 100 ms 

Velika Britanija- RUGBY (GBR), radni podaci: 
Frekvencija.: Snaga: · 

16 kHz 750 kW 
Vreme ra.da: 

0255 - 0300, 0855- 0900 
1455 - 1500, 2055 - 2100 

(~eti jeda.~ sat r~nije ukoliko va.Zi sistem letnjeg vremena) 
S1stem ermtova.nJa.: 
Pripremni signa.l: 54m оо• - 54m 24• - " GBR GBR TIME" ponovljeno 4 puta. 

54m 24" - 54m 30" - tiSina 
54m 30" - 54m 54" - noseCi ta.la.s 
54m 54. - 55m оо• - tisina 

Vremenski signa.l: 55m оо• - oom оо• 
(engleski sistem) sekundni impulsi- tra.janje 100 ms 

minutni imgulsi - traja.nje 500 111s 
Zavrsni signa.l: oom 01• - ОО 05• - ti.Чina 

oom 05. - oom 20. - noseCi ta.la.s 

DUT1 
CCIR kod: na.gla.Sene sekunde su prika.za.ne dvostrukim impulsom sa. razma.kom 

od 100 ms 
Sluzba: N a.tiona.l Physica.l La.boratory 
Tacnost frekvencije: ±2 х 10-н od nor111a.lne frekvencije 

Dinamicko vreme 
U sa.vremenim teorijama. ra.cuna.nja. efeшeridskih pojava. viSe se ne koriste jedna.Cine u 

Njutnovoj dina.rnici nego se upotreЬlja.va.ju jedna.Cine Ajnsta.jnove, rela.tivisticke dinamike. 
U skla.du sa tim, a.rgument jedna.Cina. kreta.nja. tela viSe nema. smisla. izra.Za.vati ska.lom 
efemeridskog vremena jer su u relativistickoj шeha.nici prostor i vreme nera.skidivo vezani 
(sva.ki koordina.tni sistem ima svoj tok vremena). Za.to se P.rema. preporuka.ma donetim na 
za.sedanjima. XVI i XVII Medjuna.rodne astronomske umje, odrzanim u GrenoЬlu 1976. 
i Montrea.lu 1979. godine, ka.o a.rgument savremene efemeridske teorije DE200/LE200 
( tokom pisanja. ovog ra.da. doЬio sam podatak da. је vec u upotreЬi efemeridska teorija 
DE403/LE403 !), koristi ska.la. dina.rnickog vremena.. Ova ska.la. vremena. fizicki predsta.vlja 
jednu od koordina.ta. u prostorno - vremenskom kontinuumu u okviru koga se kreta.nja 
nebeskih tela. opisuju . 

1 А - amplitudna. 111odulacija. s оЬа. bocna opsega., 3 - jeda.n ka.na.l koji sa.drzi a.na.lognu 
informaciju, Е- telefonija. (ukljucijuci ra.diju difuziju). 
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Ako se ra.cuna.ju kreta.nja. tela. u odnosu na. ba.ricenta.r Suncevog sistema.; koristi se ska.la. 
baricentrickog dinamickog vremena TDB, а. a.ko se ra.cuna.ju geocentricni poloza.ji 
nebeskih tela., koristi se ska.la. terestiёkog dimaniёkog vremena TDT. 

Za. koordina.tni poceta.k ska.le dina.mickog vremena. uzima. se trenuta.k 1.000 372 5 ja.nua.r 
1977. godine, koji odgova.ra. vremenu ооь oom оо• IAT istoga. da.tuma.. · 

· Jedinica. ska.le dina.rnickog vremena. је sta.nda.rdna. SI jedinica. za. vreme, da.kle jedna. 
a.tomska. sekunda.. · 

. Ska.la. dina.rnickog vremena. је u vezi sa. ska.lom svetskog vremena. preko korekclone 
velieine ~Т( А). Njena. vrednost se doЬija. iz posma.tra.nja.. 

UPOTREBA VREMENSКIH SISTEMA 

Iz svega. na.vedenog la.ko је uocljivo da. је za. definisa.nje jednog vremenskog sistema. 
pi:>trebno odrediti koordina.tni poceta.k vremenske ska.J,e i na.jma.nju jedinicu vremenske 
ska.le. 

Primetno је ta.kodje 'da. se jedinica. vremenske ska.le u a.stronomiji na.jce5ce definise ka.o 
deo nekog periodiёnog kreta.nja.. U za.visnosti od ka.ra.ktera. periodicnosti posma.tra.nog 
kreta.nja., za.visi i 'konsta.ntnost jedinice vreшena.. . . 

Vremenom se ja.vlja.la. potreba. za. sve ta.Cnijim vtemenskim ska.la.ma., sto је dovelo do 
uvodjenja. vremenskih sistema. efemeridsko~? i ka.snije a.tomskog vremena.. Na.jta.Cniji sistem 
merenja. vremena. је a.toшsko vreme, koje Је da.na.s i u upotreЬi . 
. . , La.ko је uoeljivo da. se jedinice na.vedenih ska.la. vremenskih sistema. vrlo ma.lo ra.zlikuju 
medju sobom ра. kod a.ma.terskih ra.Cuna. koji ne za.hteva.ju visoku ta.cnost nije toliko Ьitno 
koji се se vreшenski sisteш koristiti. ·· N a.jcesce је to sisteш svetskog vreшena. koji se 
ba.zira. na. periodu tra.ja.nja. srednjeg sunёevog da.tta., koji kod kra.cih vreшenskih interva.la. 
obezbedjuje dovoljnu ta.cnost. 

Za. ша.lо preciznije efeшeridske ra.ёune va.lja. koristiti efeшeridsko vreшe koje se ba.zira. 
na. periodu tra.ja.nja. tropske godine, jer sto је vreшenski period duzi, gomila.nje greske је 
vece zbog nedovoljne periodicnosti astrottotnskih interva.la vreшena. 

za. · шerenja visoke preciznosti neophodno је koristiti ska.lu a.tomskog vremena.. Treba. 
primetiti i da је ska.la. a.toшskog vremena dana.s skoro svuda. u upotreЬi, jer se zonsko 
vreme, vremenski signa.li, kao i osnovna jedinica vremena u SI sistemu mera. i jedinica., 
zapravo ba.ziraju na. definiciji atomske sekunde. , 
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Хаблов сателитски телескоп (HST) пружио је доказ 
у прилог постојаља суперАШсивне црне рупе у це~t
тру ел·uптичне еалаксије NGC 4~61, која се /ШIIази 
1ta удаљемсти од око 100 .МWIUOita све111Лос~tих ео
ди~tа од ~tac у правцу сазвежђа ';Девице. Диск се 
в_иди као maAШit прстен. Врло је вероватм да је 

· диск остатак АШње еалаксије која је ycuca~ta у јез
еро еалаксије NGC 4~61. У средишту се види AUiaз 
АШтерије UЗ(faчe~t управм 1ta диск. Боје, од црвене 
М !r.VmP. Miv nnТif.lr.m_ 1/U_mP.u!nlmem_a· !1nt1Ut!!JI.й 
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ЦРНЕ РУПЕ 
Милан С. Ди.м.uтријевић 

Астрономсха опсерваторија, Београд . 

Спехтахуларан развој астрономије последљих деценија, за :који су посебно зна'Чајна хос
мичха истрахиваља и изношење телескопа и других астрономсхих уређаја: у орбиту око Земље, 

довео је у први план читав низ појава за које се није знало или су то биле претпоставхе на 
граници маште. То су на пример млаэеви усијаних гасова дуга'ЧХИ више светлосних гоцина, 
:који релативистичхим бЈХЈинама истичу из јеэгара нехих објехата, неутронсхе звезде, гравита
циона. со'Чива, хваза.ри и свахахо црне рупе, тајанствени објехти 'Чије су постојаље предсхаэали 
још Џон МИ'Чел иэ Кембриџа Ј783 . и вето:и наУ'ЧНИХ Лаплас 1798. године. Џон МИ'Чел је 
истахао пре двеста година, да би звезда довољно масивна и збијена имала тахо снажно грав
итационо поље да ни светлост не би могла да је напусти. Сам назив - црне рупе, измислио 
је америчхи наУ'ЧНИХ Џон Вилер, Ј969. године, и он је одмах постао опште прихваhен. 

Вепихи хосмичхи лов на црне рупе запо'Чео је када су пре двадесетах година, на сателите 
Ухуру и А,јн.штајн постављени рендгенсхи телесхопи, што је означило по'Четах рендгенсхе 
астрономије. Астрономима се ухаэала потпуно нова слиха неба, на хоме су јарЈСо сијали до тада 
непознати извори висохоенергетског Х - зра'Чења, од :којих су нехи одмах постали :кандидати 
за црне рупе. Осим тога, лансирање у орбиту моhних телесхопа, хао што је Хаблов, омогућило 
је да телесхопом ..,приђемо" много ближе, него раније тајанственим објехтима који се налазе 
у јеэгрима галаксија и да анализирамо да ли је спехтар эра'Чеља објеЈСата у љиховој близини, 
под утицајем не'Чега што има :карактеристике црне рупе. 

Црна рупа је област у :којој је гравитација толико јаха, да 'Чах ни светлост не може да је 
савлада и изађе. Њена површина назива се хоризонт догађаја и дефинише се :као она површина 
:коју тело може да напусти једино бЈХЈином светлости. Све што је у~р те границе, у пот
пуности је одвојено од нас, пошто би у нашу Васиону могло да се врати Једино надсветлосном 
бЈХЈином. Закони савремене физике дож:ивљавају у црној рупи потпуни слом, хао и све што у 
њу падне. Према њима, сва материја у црној рупи наставиће под дејс_rвом гравитације да 
се сажима, и ово самопрождирање ће се зауставити хада се љен садрЖаЈ схупи у беско~чно 
малу та'Чху, бесхона'Чно велике густине. Тахва та'Чха се зове сингуларитет, и љена ПОЈава у 
теорији :која објашњава неху природну појаву озна'Чава пораз теорије у тој области. У схладу са 
описом :који пружа данашња теорија, црна рупа је 'ЧИста гравитација, са фантомсхом површ
ином, "хоризонтом догађаја", на :коме нема шта да се види или додирне ПОШТQ. представља 
празан простор. У црној рупи не налази се ништа осим бесхона'Чно мале та'Чке ~хона'Ч.но 
велике густине, а то је сингуларитет, :кога не бисмо успели да видимо ни помоћу наЈмоћНИЈег 
михросхопа. Ово свахахо није реална слиха и фронт модерне наухе налази се тренутно на 
њеној граници, хоризонту догађаја, иза :кога је црнило црне рупе, :које голица машту писаца 
научне фантастике. 

У за.дњих двадесетах година сахупљени су многи индирехтни дохаэи о постојању црних 
рупа, али озбиљни наУ'ЧНИЦИ цене тежину јавно изговорен~ ре'ЧИ ~праве велику ~ између 
врло вероватне хипотезе и потпуно дохаэане 'Чиљенице. НаЈЗна'ЧаЈНИЈУ потврду ПОСТОЈаља црних 
рупа дао је тим на челу са Џорџом Хартигом, :који је помоћу Хабловог телесхопа анализирао 
спехтралне линије емкrоване на супротним странама ахреционог дисха од плазме охо центра 
галахсије М 87 у саэвеж:ђу Девице. Маја Ј994 . они су обелоданили да је посматрана бЈХЈИНа 
охо Ј 000 km у сехунди, што је неопозиви гравитациони потпис црне рупе. Да нема "вртлога" 
тахве снаге :који само она може да створи, бЈХЈина ротације дисха би са приближ:аваљем центру 
остајала иста или би се 'Чах и смањивала. 

Најопипљивији дохаз постојаља црних рупа био би детещија гравитационог таласа ЈСоји 
ствара ротирајућа црна рупа. Ове таласе је још пре осамдесет година предвидео Ајнштајн, хао 
једну од последица теорије релативности. Према овој теорији, простор и време нису независни, 
него заједио образују јединствени 'Четвородименэионални просторвреме, хоји се услед присуства 
материје и енергије :криви. Тахо се за време потпуног помра'Чеља СуЈЩа, захривљење простора 
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услед љегове масе може мерити по за.хривљељу светлосних зраЈСа са звезда -чији су лю::ови на 
небу близу љеговог лю::а.. АЈ;о велИ](а маса ротира, поремеhај у просторвремену се спирално 

шири у виду гравитационог таласа, ЈСао ЈСаДа би полахо вртели нехи предмет на поврmини 
мирне воде. Мада је на Земљи у изградљи више дете](Т()ра гравитационих таласа, хоји за. 
хоју годину треба да почну да директно мере гравитационе таласе хоје стварају блисхе двојне 
звезде и језгра супернових, гравитациони таласи од црних рупа не могу да се мере са Земље 
због нехомогености гравитационог поља наше планете. Међутим, у охвиру Европсхог хос
мичхог програма, Хоризон.т 2000 и иза постоји план за. дете](Т()р гравиrационих таласа од 
црних рупа. Он се зове ЛИСЛ и састоји се од шест ласерсхих уређа.ја хоји Jie 2017. године 
биrи постављени у орбиту оЈО:о Сунца и то по два у теменима једнахостраничног троугла 
странице од пет милиона километара. Они he заједно радиrи ЈСао јединствени уређај, као 
прва гравитациона опсерваторија. За.мислиrе технолошки изазов прецизне синхронизације 
инструмената удаљених пет милиона километара!. Ова опсерваторија Jie не само потврдиrи 
постојаље масивних црних рупа него дати и љихов распоред на небу. Пред -чове-чанством Jie се 
по први nут уЈСаза.ти СЈ1И](а гравитационог неба, озна-чавајуhи рођеље нове наухе, гравитационе 
астрономије. 

Величанственост и елеганција Теорије релативности није само у томе што је у потпуности 
обухватила класИ"Чну физИ](у као свој специјалан елу-чај, и објаснила оне појаве које стара 
физИЈСа није могла, него је још пре осамдесет година предвидела, и читав низ нових појава, 
као што су то Велики прасак, ширеље Васељене, гравитациони таласи ... Овакве теорије имају 
-често -читав низ разлИ"Чиrих последица и предвиђаља, који се добијају математИ"Чком анализом 
у различиrим условима. Нека од математИ"Чких решеља задиру у области за. које је на садашљем 
нивоу тешко дати доказ да ли су то математИ"Чки исправна али физички неостварива решеља, 
или lie се једном наhи на фронту развоја науке. Гравитациони таласи и црне рупе су пре 
осамдесет година само голицале маmту нау-чНИ]С3. и nисаца фантастичних романа а данас -чине 
садржај најмодернијих нау-чних студија. Стрипно математичЈСа анализа. геометрије nростора 
око црне рупе даје као један од резултата могуhност постојаља љене ..,симетрИ"Чне СЛИ](е у 
огледалу", која би уместо да гута избацивала материју. Названа је бела рупа. Из математИ"Чке 
анализе следи да је она nовезана са црном руnом, нестабилним nролазом ЈО:оји се непредВидиво 
отвара и веома брзо затвара, који је Хокинг назвао КОСМИЧЈСа ..дрвото-чина". Овакве црвото-чине 
математИ"Чки гледано, nовремено отварају nут и у мистериозни део nросторвремена изван 
наше Васионе. Да ли ова математичка разматраља оnисују физИ"Чку реалност или дају оно 
што нау-чници зову »нефизИ"Чко решеље" noкaзa.lie будуhност. У сваком слу-чају тешко да Јiемо 
црне рупе икада користиrи за. косМИ"Чка nутоваља или као . времеплове, јер туриста који уско-чи 
у црну рупу имао би шансе да из њој одговарајуће беле рупе изађе само у облю::у обла"ЧЈСа 
фотона и других елементарних честица. Да је nутоваље кроз време могуће вероватно бисмо 
веh заnазили хорде туриста из будуliности. 

Поред вeli nоменутог језгра галаксије М 87, најnознатији ЈСандидати за. црне рупе су ..,срце" 
наше Галаксије, језгра галаксија М31 и М32 у сазвежђу Андромеда, ЈСао и Лабуд Х-1 , снажни 
извор рендгенског зра-чеља у сазвежђу Лабуд. То је систем од плавог супер џина двадесет 
nута масивнијег од Сунца, из кога, како се претnоставља, материју својом гравитационом 
силом исисава блисЈСа црна рупа. Ова материја кружи око црне рупе nриближавајући јој се и 
убрза.вајуliи кретаље зрачи у рендгенском nодру-чју. Створени космички вртлог око црне рупе 
има облИЈО: дисЈСа. Код неких објеката у језгрима галаксија откривени су дуж осе таквих дискова 
млазеви дугачки и више светлосних година. Сматра се да црне рупе које су милионима па и 
милијардама nута масивније од нашег Сунца, својом гравитаццјом дробе звезде које им nриђу 
стварајуhи око себе диск чија материја сnирално пада према љима и то у таквим КОЛИ"Чинама 
које оне нису у стаљу да »прождеру" па се вишак убрзан до релативистичких брзина удаљава у 
облику млаза. дуж осе диска. Познати кандидати за. црне рупе су и језгра кваза.ра, тајанствених 
објеката хоји са nростора чија је величина маља од растојаља између Сунца и најближе звезде, 
зраче хиљаду nута снажније него цела наша Галаксија. 

Постоје четири врсте црних рупа. То су пре свега ,..умрле" звезде које су биле бар три nута 
масивније од Сунца. Страховиту силу гравитације хоја тежи да такве звезде уруmи саме у 
себе, уравнотежава исто тако страховиrа сила nриrисЈСа који настаје услед термонухлеарних 
реахција у љеном »срцу" и тежи да је разнесе у џиновској термонухлеарној експлозији. Када 
термонухлеарне реакције nрестану, звезда коначно губи своју судбоносну биrху са гравитацијом 
и пада сама у себе. Код звезда маље масе, одбојне силе у атомима могу да зауставе сажимаље 
и звезда постаје бели патуљак или неуТронсЈСа звезда. АЈ;о је љена маса веhа од хритичне, 
ништа не може да заустави гравитациону неман и она ће завршити као црна рупа. 

Најозбиљнији ЈСандидат за. црну рупу насталу гравитационим сажимаљем једне звезде, 
Лабуд Х-1, удаљен је од нас око 9 хиљада светлосних година. Али ова црна рупа не nретставља 

. за. нас НИI':ахву опасност; наиме гравитациона сила опада са квадратом растојаља. Како су 
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између звезда огромна nрактично nуста nространства, ова црна рупа нема· НИI':ахве могуliности 
да утИ"Че на суседне звезде, осим на свога блиског nратиоца, нити у околини има материје 
nрождираљем које би нарасла до величине гигантских црних рупа у галактИ"Чким језгрима. 

Друга класа црних рупа су оне које се налазе у језгрима галаксија и кваза.ра. Ове суnер
масивне црне рупе могу биrи милионима па и милијардама nута масивније од Сунца. Ту 
су и хиnотетИ"Чке праисконске црне рупе масе једне планине (око милијарду тона) велИ](е као 
протон или неутрон. Васиона је непосредно после ВелИЈО:ог праска доживела један или више 
фазних прелаза. услед раздвајаља основних сила сnојених у јединствену унифицирану силу, 
на данас nознате силе гравитациону, електромагнетну, као и слабу и јаку нуклеарну силу. 
Приликом процеса фазног nрелаза. јављају се дефекти, као што су то на пример приликом 
залеђиваље воде, односно прИЛИ](ОМ љеног преласка из течне у чврсту фазу, санте леда, nуко
тине и мехурићи. Сматра се да су гравитационим сажимаљем дефеката насталих фазним 
nреласЈО:ом Васионе, настале мистериозне nраисконсЈО:е црне рупе. 

Човек који је црним рупама дас име, Џон Вилер, разрадио је хипотезу која укљу-чује и 
четврту хатегорију ових тајанствених објеката. Он је претпоставио да на екстремно малим 

дужинама које су димензија Планкове дужине од 10-33 cm, nросторвреме има комплексан 
обЛИ](, који се меља сваког треНУТКа. Вилер је овакву СЛИ](У назвао nросторно - временсЈО:а 
пена, а она би требало да се састоји од безброј квантних црних и белих рупа, које се стварају 
и нестају у току времена реда величине 10-н s. То је Планкова временсЈСа јединица која 
одговара времену потребном да светлост nређе Планкову дужину. Вилерова идеја просторно 
- временске nене од црних и белих рупа је екстраполација закона квантне мехаНИ](е, nрема 
којима, да би се измерила енергија, то јест маса честице, nотребан је одређени временски 
интервал (Хајзенбергов принuип неодређености). АЈ;о је временски интервал у коме честица 
постоји или се мери љена маса сувише кратак, неодређеност постаје већа од укупне масе 
честице и ми не можемо рећи да ли честица постоји или не. Такву чеСтицу физичари зову 
виртуелна и што је маса односно енергија честица већа она је маља. Виртуелна честица чије 

су димензије 10-33 cm а време живота 10-н s, треба да има масу од 10-5 грама и љена 
површинска гравитација ће учинити да је за. наnуmтаље честице потребна брзина веhа од 
светлосне. Значи добили смо минијатурну црну рупу. 

Дакле ако је Вилерова визија тачна, овакве црне рупе су свуда око нас и то не као обични 
објекти у nросторвремену него као љегова основна структура, која га драматИ"Чно деформиmе 
на растојаљима ПланковсЈО:их димензија. 
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BLACK HOLES 
А short review on Ьlack holes in galactic nuclei and quasars, Ьlack holes created in the 

final stage of stellar evolution, primordial ones originating from Ьig bang and on the space 
- time foam consisting of quantum Ьlack and white holes is ~resented. А Ьibliography of 
articles on cosmology and cosmogony, puЬlished in "Vasiona is given as well. 
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КОСМОЛОГИЈА, КОСМОГОНИЈА, УНИВЕРЗУМ 

. Мала антологија 
Иза(}рао: M1.111an С. Ди.м.итријевић 

Цртежи: Влади.м.ир М. Ди.м.итријевић 

РОЋЕЊЕ ВАСИОНЕ 

Мало је времена да би почета~~: рођеља 
извео ruraч Васионе из непостојбине љене. 

Са нашим смиреним одласком у незнано 

нестаће и питаље: Одакле потиче Васиона? 

Радознали су сасвим привремено овде 

са својим непотребним речима 

"Кажо и зашто је почела Васиона". 

Шта се нас тиче да ли ће се она окончати 
ЈСада ни својим ~~:рајем не умемо ништа да 

чинимо? 

Ми погодбу ни међу собом немамо 
и не треба нам ни са представом ~~:раја 

Васионе. 

Та представа одавно неhе бити наша 
сви гледаоци су одиграли све љене улоге. 

Првослае Ралић 
Космички хербаријум, 
"Просвета", Ниm, 1991 . 

КОСМОГОНИЈА 

Ни тмина ни хаос. Тама 
Тражи очи жоје виде, жао што звуж 
Изисжује уво, исто што и мук, 
И огледало тражи да се облm у љему 

прелама. 

Ни време ни простор. ЧаЈ: ни божансЈ:о 
биhе 

Из чијих мисли ниче 
Тишина старија од прве ноhи 
Времена, жојој ~~:рај неhе доhи. 
ВелиЈ:а река Мржог Хераклита 
Није још кренула током тајне још веhе, 
Која од прошлости ЈСа будуhности хита, 
Која од заборава ЈСа забораву тече. 
Нешто што већ пати. Нешто што од 

молбе пропада. 
3атим светсжа историја. Сада. 

Хорхе Луис Борхес 
(превод: Силвиа Монрос-Стојановић) 
Савремена поезија Аргентине, 
Крушевац, 1977. 

КОСМОЛОГИЈА 

Земља се ослаља · на три слона. 

Слонови - на огромне жорљаче. 
Корњаче - на голубове. 
Голубови- на житном класу. 
Клас - на дечјој љуљашци. 
Љуљаши на мајчиној песми. 
И докле се песма буде чула, 
Љуљашжа - љуљушжала, 
А зрно - клијало, 
Голуб вио гнездо под стрехом, 
Корљача ишла Млечним путем, 
Слонови се премештали с ноге на ногу, 
Земља ће се вечно 
Зеленети, зеленети, зеленети. .. 

Макси.м. Тапк 
(превод: Момчило Ћерковић) 
Преписжа с временом 
"Ново Дело", Београд; 
"Багдала", Крушевац 

Сад се те~~: види 
да је Генеза лажа 

Полази рука 
од једног облаи 

И после многих 
играчажа 

настаје оближ 
који иде натрашже 

Мало траве 
гавран или свража 
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и сеНЈ(а. чове:ка. 

у сазвежђу Ра.:ка 

Од угла облака. сивог 
ОДЛОМИ се га.леб 

И петао излети 
из вул:кана 

Гуска истрчи 
пред суК'Iеву руду 

Крат:ка историја. постаља 

И Творац на.су:кан 
на сопственом чуду 

О времену знају мало: јастреб, 
и онај ко га. прави, било да пада 
или је у висину винут. Али 
биllе :кретаља увек, иа:ко се 
правилни:к о вечности не може наflи, 
или је био, па је сад у:кинут. 

Мш:Юрае Лав/lовић 
Cosmologia profana.ta. 
"Графос", Београд, 1990. 

КОСМОС ЈЕ ПОСВЕЋЕНОСТ 

Из ковиmла~&а звезда изроњаеа мала 
Зем ља, из е.м.изања по ЗеА!Љи изроњаеа 
мали човек и надаље еа историја носи 
кроз раздо(Јља, мравињске културе које 
он.а еази да би их он. упорн.о, испо

четка ерадио. 

М. Буt5ер 

Космос је реплика претходног нереда 
осеЈiа.мо по охлађеном сунцу 
по остат:ку времена за бег од ватре 
по јереси што небом задато у нереду шета 
по :крађи неба :коме све више нестаје звезда 
по охлађеном делу земље 
по трави :која. одбија. росу а прима ватру 

по :кљигама. :које чове:ку обеЈiа.вају оно 
што није љегово 

по пламену који човек упали :као своју :коб 
и от:крива неот:кривено и стиже где 

никога. нема. 

јер својим се знаљем приближава :крају 
културом моли за утеху 

а таmтином :казу је да не зна име 
КОСМОСУ КОЈИ ГА НА ЧАС ПУСТИ 

Првослав Ралић 
Космич:ки хербаријум, 
,,Просвета", Ниш, 1995. 

дА ВЕРУЈЕ 

Асуре - КОСА!ОС је посвећен.ост 

НА.ПМОЋНО НЕБО 

Гази :кроз вријеме то небо наше, 
та претходница, та ухода. 

Над главом толико простор, толи:ки 
слојеви 

а. ми их подносимо, а ми не осјеЈiа.мо 
љихову тежину праву. 

Не знамо до којег смо стигли, до :којег очи 
опрезно пипају наше. Понеко парче 
мјесеца, понеки метеор, понеки звук нејасан 
само распаљују МЗ.ШТУ, увеЈiа.вају глад 
за пространствима страшним. Надмоћно 
гази кроз вријеме то небо наше 
та претходница, та ухода 

презируli сва наша чула. 

Душан. Костић 
Отапаље лудила, 
,,Просвета", Београд, 1987. 

Асуре- Делић н.астан.ка 

ГЛАСОВИ ИЗ ВАСИОНЕ 

Међе мојих :кретаља 
Протежу се по :космосу 
Просторима. сазвијежђа. 
Понорима. га.ла:ксија. 
У сусрет свијетовима. непознатим 
Који се све више удаљују 
У супер простору 
Док.универзум расте. 

2 

Међе мојих :кретаља 
Сужавају се у даљина.ма неизмјерним 
На рубовима. уга.слих звијезда 
Између :космоплова 
Ра.:кета и са.rелита 
Не могу прона.flи 
Повратну стазу времена 
А жеља ми је живјети на земљи. 

Абдулах Талун.џић 
Од времена., 
Београд, 1978. 

ИГРЕ 

Ми предивне игре космоса 
називамо :катастрофом 

одуве:к наш неспоразум с љим 

Првослав Ралић 
Космички хербаријум, 
,,Просвета", Ниm, 1995. 

КАКО ЈЕ ЛЕПА СВЕТЛОСНА 
ГОдИНА 

Како је лепа светлосна година. 
и кољаник на њој 
пре lie да стигне него што је пошао 
али се никада вратити нefle 

Ка:ко је чудесна светлосна година 
и путнич:ки воз на њој 
путници су из свих времена. 

нико никога. не познаје 

Како је осветљена светлосна година 
и девој:ка. на њој 
виде јој се унутрашљи органи 
и вереници :које је прогута.ла 

Ка.:ко је блага светлосна година. 
без узбрдица и низбрдица 
без путо:ка.за и места насељених 
без ограничеља брзине 

Како је узбудљива светлосна година. 
:ка.:ко је савршена :како је сигурна 
Који се домогну светлосне године 
има да путу ју . 

Бран.ислав Петровић 
ПредосеЈiа.ље будућности 
"Српска :кљижевна задруга", 
Београд, 1973. 

ГОдИНА СТО ПЕТА 

Кроз :коmтану срж :космоса 
путоваље угодним чини свемирс:ки брод 
брзином мисли броји га.ла:ксије 
непознати светови 

испуљавају задата:к смрти 

Прела.с:ком у сјај звезда 
из једне у другу границу времена 
приближава се крај странице дневни:ка 

Мирослав Лилек 
Бродс:ки дневник, 
Ново дело, ,,Просвета", 
Београд, 1986. 
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УДК 524.77/.78-ЗSS 

АПСОРПЦИОНИ СИСТЕМИ У СПЕК'IРИМА КВАЗАРА -ПРОЗОР У ПРОШЛОСТ 

Мuлан. М. Ћирковић 
Аотрономсr;о друштво »Руђер Бошr;овић" 

Department of Earth and Space Sciences 
S.U.N.Y. at Stony Brook, Stony Brook, NY 11794, USA 

Аотрономи, нарочито они еr;страгалактичr;и, поседују јединствену временсr;у машину -
телесr;оп. Због коначности брзине простираља електромагнетсr;их таласа, посматраље веома 
далеr;их објеката је истовремено посматрање прошлости васионе. Уз прећутну претпоставr;у да 
је свемир у свим епохама хомоген и изотропан на довољно велшој скали (тзв. r;осмолошr;и 
принцип), посматрање довољно далеr;их објеr;ата истовремено је поглед и у сопствену прош
лост, из r;ојег можемо доr;учити еволутивне процесе, односно извући закључr;е веома широr;е 

применљивости. 

Галаr;сије су основни градивни блоr;ови Универзума, те је логично да је велики део на
пора усмерених на спознавање настанr;а и развитr;а материје у r;осмосу сr;онцентрисан на 
истраживање проблема еволуције галаr;сија. Теоријски, нема никаr;вог разлога због којег би 
проблем еволуције галаr;сија био ишта више од тривијалног: с обзиром да се настанаr; галахсија 
одиграо у епохи r;oja одговара космолошr;ом црвеном помаку z = 5 до б или чак и мањем, 
довољно је посматрати довољно велики узора:.; галаксија на сваr;ом црвеном помаку маљем од 
те вредности, све до галахсија у оближњем свемиру, које се налазе на z = О, те тако добити јасну 
слику љиховог развитка. У праr;си, тешкоће су огромне, обично и сасвим непремостиве. Површ
инсr;и сјај галаr;сија на небу већ је толико мали на космолошr;им удаљеностима од z = 0.1 до 
0.5, да је и ту немогуhе сачинити репрезентативан узораr;. С обзиром да сваки узораr; нужна 
поседује лимитирајуhу магнитуду, што даље објекте посматрамо (и тиме посежемо даље у 
прошлост), све мање ћемо бити у стаљу да видимо »нормалне", репрезентативне галаксије, а 
све више џиновсr;е, или из неr;ог другог разлога екстремно сјајне, галаr;сије. Да ствар буде 
још неповољнија, чак и најсјајније галаксије је донедавно било немогуће детеr;товати са било 
којим телескопом веh на z = 1. СИТУацију је у том погледу немогуће радшално поправити, 
барем не на површини Земље, с обзиром да је развитаr; детектора и електронсr;е технологије за 
обраду сигнала, нажалост, праhен и све већим светлосним загађељем на готово свим тачr;ама 
на планети. 

Овде треба. напоменути да ни коришhење других делова елекромагнетног спектра, нити 
одлазак ван атмосфере, мада доносе извесна побољшаља, нису у стаљу да СИТУацију преоr;рену 
у нашу корист. Радио галаксије, r;ao и екстремно сјајне инфрацрвене галаксије (тзв. IRAS 
извори, по називу изванредно успешног инфрацрвеног сателита лансираног 1984. године), пос
матране су на велшим црвеним помацима (око z = 2, па и више), али то су опет малобројни, 
и а приори атипични објекти који представљају космичЈСе екстреме, а ншако уобичајене појаве. 
Закључци добијени испитивањем ових објеката (чији сјај и по више стотина пута премаmује 
сјај наше галаксије, Млечног Пута), били би у најмаљу pyr;y исто толико ограничен колшо и 
закључци хипотетичне ванземаљСr;е цивилизације r;oja би о висини људских бића закључивала 
на основу анализе телевизијсr;их преноса земаљских ЈСошарr;ашких утаr;мица. 

Постоји ли, дакле, ПраЈСтичан метод за изучаваље особина галаЈСсија на средљим и ве
лшим црвеним помацима? Почетком осамдесетих година, пре свега захваљујуhи радовима 
Валаса Сарџента (Wallace L. W. Sargent) и љегових колега на спектросr;опији r;вазара, 
постојаље таr;вог метода је дефинитивно потврђено. Том потврђиваљу претходиле су r;онтро
верзне расправе које, иако наизглед удаљене од централне теме овог члаmа, представљају 
илустративан пример развитка астрофизичке мисли, те hемо их yr;paтr;o размотрити. Квазис
теларни објекти, или квазари, откривени су 1963. године. Готово одмах по откриhу ових 
најудаљенијих објеr;ата у васељени, уочене су бројне специфичности љихових спектара, међу 
којима се својом упадљивошhу истиче присуство огромног броја апсорпционих линија у спеЈС
трима свих посматраних квазара (два типична спектра квазара приказана су на Слици 1). 
Само по себи, то сугерише присуство материје дуж правца посматраља . С обзиром да су 
апсорпционе линије 'lесто могле бити идентификовале са познатим спектралним линијама, 
посебно првом линијом у Лајмановој серији водоншовог спеЈСтра, тзв. Лајман-алфа линијом, 
могао се мерити и љихов црвени помаr;, за r;оји је утврђено да је обично сасвим разли'lит од 
црвеног помака самог квазара. У највеhем броју случајева био је знатно маљи, мада је доста 
рано запажено и неколико изузетака од овог правила. Веће групе апсорпционих линија у спеr;
трима r;вазара које се налазе на истом црвеном помаr;у добиле су назив апсорrщиони системи, 
или Лајман-алфа апсорпциони системи. Прили'lно брзо је уочен6 да постоје у основи три 
различите врсте r;вазарских апсорпционих линија: (1) веома широr;е апсорпционе линије, r;oje 
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се појављују r;од маље~ бро~ r;вазара, обично означених no ВАL-r;вазари (no енглесr;ом аr;ро
ниму: Broad AЬs~rptюn Lines - широr;е аnсорпционе линије); (2) веома ycr;e и многобројне 
аnсорпционе ЛИНИЈе водони~ са _различитим црвеним помаr;ом, r;oje се обично, у складу са 
визуелним изгледом, називаЈу ЛаЈман- алфа mумом -:- nри?утне су у свим сnектрима r;вазара; 
и (З) тзв. nригушене (или металне) аnсорпционе ЛИНИЈе, r;oJe nor;aзyjy поред огромне r;оличине 
водоника, и nрисуство многих тежих елемената, са добро дефинисаним јединственим црвеним 
помаr;о~ за сваr;и систем. Но, ПРИIЈ?да материје која изазива апсорпцију светлости r;вазара 
остала Је, упркос свим класификациЈама, дуго времена мистерија. 
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Слика 1. Типичн.и спектри ква:юра ~ Лик:овое (Lick) каталою (пре.ма Вулфу, Турн.шеку, 
с:.миту и Коен.у (Wolfe, Tumshek, Smath & Cohen) 1986). Флукс је приказан. у арбитрарн.и.м 
једин.и~а.ма ~бран.и.м тако ~ tУ.ЈЖн.е кара~еристике спектра буду н.ајуочљивије. Пун.а 
глатка лин.U.Јй одговара ен.ерtи}и е.м.итован.оЈ у кон.тин.уу..wу, тј спектру какав би изгледао 
без икак~их спектрал~их лин.ија. Најупадљиви.ја ствар у спектр~ ових (и свих друеих) 
кваза~ Је сн.ажн.а ЛаЈАШн.-алфа е.м.исион.а ~ин.и)Q. СЖпаст н.а AetiOJ стран.и од ЛајАШн.-алфа 
ли~ЦЈе (ре_гион. АШЊих таласн.их дужин.а) јеСте ~арство аnсорп~ион.их лин.ија, од којих су 
н.ајваЖН.ЦЈе озн.ачен.е н.а сли~и еертикалн.и.м АШркери.ма. Испрекидан.u.м лин.ијаАШ аутори 
каталою озн.ачuли су грешке у rtОСАUlтрачко.м одређиваљу спектра. 

Убрзо nосле отr;р~ Лајман-алфа. апсорбера поводом питаља љиховог nорекла, исr;ристал
исале су се две <:ТРУ~ ~ља. Прва, тзв. лоr;ална хипотеза, сматрала је да до апсорпције 
долази у матерИЈИ r;oJa Је избачена са самог r;вазара, дакле у неr;ој врсти проширене r;вазарске 
атмосфере, на начин аналоган формираљу добро nознатих апсорnционих линија у спектрима 
звезда. Разли'lити црвени помаци апсорпционих система тумачени су велшим релативним 
брзинама материје, која је (еруnцијом, млазевима или неким сличним механизмом) избачена 
из самог r;вазара r;a нама, а не универзалном r;осмолошком еr;спанзијом. Даме, локална 

хипотеза истицала је да су апсорпциони системи објекти непосредно физичr;и везани за саме 
r;вазаре, r;oj~ се, без обзира на о'lигледну различитост црвених помака, налазе на суштинсr;и 
исто~ одстоЈаЉУ од нас r;ao и r;вазари које посматрамо. Најnознатији заступниr; овог мишљеља 
био Је познати ~меричr;и вангала.ктичr;и астроном Џефри Барбиџ (Geoffrey BurЬidge). 

Друга опцџ nодразумевала Је да су апсорnциони системи управо оно што на nрви nоглед 
изгледају - r;омадиhи материје дуж визуре ЈСа r;вазарима, расnоређени на удаљеностима r;oje 
одговарајr љиховим црве~ помацима: Наизглед, ова теорија има велших nроблема. Не 
само да Је љоме тешr;о обЈасНИТИ ПОСТОЈаље BAL - ова, веh она подразумева и постојање 
знати? виm~ међугалактичr;е материје него што је шо до тада nретnостављао. Штавише, не 
ПОСТОЈИ НИЈедаН независан доr;аз о самом постојаљу било каr;ве материје између галаr;сија. 
А:т.о се nретnостави, no што се одавно подозревало, да nонеки апсорпциони системи настају 
~ри проласr;у ли~је вида до ЈСвазара r;роз гала~сије, тада се проблем н.аиэглед увеhава, јер 
Је гу~ина галаr;сиЈа у свемиру то~r;о мала,_ да Је вероватноhа да између Земље и било ~ео јег 
случаЈно изабраног r;вазара ПОСТОЈИ галаr;сџ готово занемарљива, што је у велшој суnрот
ности са поуздано утврђеним статистикама апсорпционих система. Па ипаr;, r;ar;o се nовеhавао 
број посматраља и количина саr;упљених податаr;а о хвазарским спектрима, растао је и број 
nристалица ове, ..,интергалаr;тичr;е хипотезе", те је она, or;o 1980. године, ЈIОС1:3.Ла опmтепри
хваhена. Размотриhемо r;ar;o интергалаr;тичка хипотеза објашљава nосматране чињенице. 

Прво, данас постоји консензус да малобројни BAL -ови заиста треба да буду објашњени 
,лоr;алном хипотезом": сnектралне линије толше јачине могу бити објашљене само снажном 
аnсорnцијом у материји непосредНО уз сам r;вазар. Интергалактичка хипотеза ступа на 
сцену r;ада nоr;ушамо да интерпретирамо преостале две врсте аnсорпционих линија: Лајман
алфа шуму и пригушене апсорпционе системе. Она сугерише да се ту ради о правој ин
тергалактичкој материји, и то, у случају линија из Лајман-алфа шуме о веома разређеним 
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облацима {хиљадама пута ређим од, рец~мо, познатих галаКТИ";КИХ маrлина, или охо мил
ион милијарди пута ређим од ваздуха IС:ОЈИ удишемо) приморди~ог гаса, ~ме пре свега 
водоНИЈСа, хоји испуљавају огромну празНИЈ:fУ између галахсир, а у случаЈу пригушених 
Лајман-алфа. апсорпционих система, ? случаЈеВИма хада се у прав~ ЈС:а ЈС:вазару дисЈС:о~и или 
проширени халои спира.лних галаiС:сИЈа налиЈС: на Млечни Пут. ОваЈ други део приче Је нео
бично занимљив са нашег становишта, јер би нам -у случају да је тачан - пружио увид .У 
својства. галактичЈС:е материје у веома раним епохама, и махар посредни поглед на галаiС:сИЈе 
ЈС:оје иначе, због љихове огромне удаљености, нисмо у ста~у да диреiС:тно nосматрамо. 
. низ аргумената хоји су водили ка дефинитивном усварљу хипотезе о интергалактичком 
пореклу аnсорпционих линија у квазарсхим сnехтрима сувише су техничЈС:е природе да би 
овде били изложени. Иnак, треба наnоменути да су, нарочито ~последљих десетах година, 
добијене и директне пос..4Штрачке. потврде да су приl!'шени ЛаЈман-алфа. апсорnциони сис
теми неодвојиво везани за галаксИЈе. У понеким случајев~, наиме, noмohy веома дугачких 
ехсnозиција, добијени су снимци хва.:эарсхих поља, на IСОЈима_се могу директно идентифшо
ва.ти галаксије одговорне за апсорnцИју (интересантан nример Је недавни рад Мелера и Ворена 
(Moller & Warren 1993}). Посматраља ове врсте доживела су нарочити замах након ~штаља 
у рад нове генерације моhних телесхоnа, nопут Кековог (Keck) телесхоnа на Хава.Јима и 
Хабловог свемирсхог телескоnа, при чему овај nотољи има и ту nредност да фунхциониmе У 
делу ултраљубичастог сnектра недостуnном посматрачима са Зе~ (не треба НИЈС~ заборав
ити да се главна сnектрална линија водоНИЈСа, Лајман-алфа. линир,_у лаборатор~и види.У 
ултраљубичастом, а не у оптичком дијаnазону). На Слици 2 видимо Један тахав објехат коЈИ 
би, да се налази у близини визуре ка неком хва.зару, оставио у љеговом спектру недвосмислени 
апсорnциони nечат. . 

Наравно, nреостаје nознати nроблем сувише велиЈСОГ броја пригушених аnсор_пционих_сис-
тема у односу на оно што очехујемо ахо узмемо у обзир да~шљу велич~ и броЈ галаксИЈа ло 
јединици заnремине. Да бисмо ово илустровали, раэбацаЈмо д~х ~-лонг. лопт:~ща на~ 
сумично по фудбалсхом терену. Верова.тноћа. да иду~ по било КОЈОЈ случаЈНО изабраноЈ nравоЈ 
линији npexo терена наиђемо на неху од љих веома Је мала, а да их буде чах две или више ду~ 
исте линије сасвим занемарљива.. УЈС:олихо нам се то иnак често дешава., два. _су могуhа. решеља. 
или је број лоптица на терену заnраво знатно већи од очекива.ног, или Је веl\ина ЛО!fl'ИЦ~ 
знатно већа. од стандардних димензија лоптице за стони тенис. Прва. могуhност, да Је бР_ОЈ 
галахсија у свемиру знатно већи од оног виђеног у околини Млечног Пута се обично ?дбацуЈе, 
не само због тога што би то унело nриличне nромене у наше схва.таље хосмологИЈе, већ и 
стога што би то зна ч ило да се наша Галахсија налази на nосебном месту у свемиру, суnротно 
хоперНИIСанском начелу. Остаје друга могуhност, и_то управо _ она која је директно довела до 
вероватно најзначајнијег откриhа на nољу еволуције галахсија у nоследљих десет година, а 
за хоје су најзаслужнији амерички астрофизичари Ланзета, Вулф и Турншех (Lanzetta, Wolfe 
& Тurnshek}: галаксије су у прошлости биле далеко веће н.еео данас. Из статиСТИЈСе аnсор
nционих система да се заЈСЉучити и холиха је неоnходна величина да би се реnродухова.ла 
nосматраља: на средљем црвеном nомаху од охо Ј, она износи охо 160 хилоnа~~ (nоређеља 
ради, величина видљивог дисха Млечног Пута, хао типичне сnиралне галахсије Је свега о~о 
ЗО kpc). На тај начин, пригушени алсорлциони системи, односно младе ~nиралне галаксИЈе, 
nрекривају чак око 20% неба, иахо нисмо у стаљу да их дирехтно видимо. . 

Овде треба уочити извесну аналогију са отхриhем међузвездане матерИЈе. Иако с~ ме~у 
звездани облаци (маглине) били познати веh веховима, постојаље међузвездане матерИЈе ICOJa 
лрожима цео дисх наше Галахсије било је nотвр~но тек _IС:рајем двадесетих година овог века, са 
радовима Трамnлера (Тrumpler} на алсорл~ИЈИ .и расерљу светлости звезда_у отвореним звез
даним јатима. Дакле, међузвездана материр НИЈе отхривена днрепно, веh Је било неоnходно 
проучавање и:з..wена које она ун.аси у светлост позадикских ~JXI· Исто таЈС:о смо, неких nола 
веха касније, посредно открили и међугалахтичху матерИЈУ, само што овога пута n~ин
ски извори нису могли бити ни звезде, па ни читаве галахсије, .з«?<>~ ~ма слабог Сјаја на 
карахтеристичним удаљеностима, веh су за то били неоnходни наЈСјаЈНИЈИ извори У ва.сељени 
-квазари. Као и међузвездана материја у односу на нашу Галахсију, тахо и међугалактичха 
материја у односу на свемир хао. целину,_ чини релат~вно мали д~ укупне масе (овде гово
римо 0 видљивој, даме не тамноЈ матерИЈИ), па ипах Је љен значаЈ у општем: ло~ЈС:У ствари 
веома велихи. Даљим проучава.љем исте, очекујемо да сазнамо много шта. о матерИЈИ У веома 
примитивним условима, као и да разумемо меха~м ~вара~ галахсија. Природно очек~
ва.ти да је, на једној вишој степеници у косм:ичхоЈ ХИЈерарХИЈИ, међу~аЈС:тичка материја 
најинтимније nовезана са формираљем галаксија, хао што се. звезде рађаЈУ из међузвездане 
материје у велихим међузвезданим облацима. Поменимо да нај~hи део праве м:еђугалахтичхе 
материје, даме онај хоји лежи у међугалактичким облацима, НИЈе достуnан директном посма
траљу, као што nоказују nрорачуни које је аутор учинио у сарадљи са проф. Кенетом Ланзетом 
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(Cirkovic & Lanzetta. 1996} : чак и у најповољнијој конфигурацији, флукс nотпуно јонизо
ва.ног међугалактичхог облака је један до два. реда величине испод прага детехције Хабловог 
свемирсхог телесхоnа, чах и на малим црвеним помацима (обрађен је био nример црвеног 
помака z = 0.2). Једини тренутно и у ближој будућности расnоложив метод изучава.ња ових 
објеката је анализа аnсорпционих линија (Лајман-алфа. шуме) хоју овакви облаци nроизводе 
у сnектрима nозадинских извора, пре свега ква.зара . 

",., · : 

Слиха 2. На ови..w фотоеро.фија.wЈ добијеки..w уз по.моћ Кековог (К eck) теяескопа, видшсо једн.у 
од најудаљен.ијих и са.ми..w ти..w нај.м.лађих галаксија, налик на Млечки Пут како је вероватм 
изгледао пре око 10 .милијарди година. Управо такви објекти, када се н.аlју у близики визуре ка 
квазару (што се на велики..w удаљен.астшса дешава знатм чешће н.еео што се то теоријски 
оцекивало - види у тексту), остављају у спектру потоњее карактеристицне апсорпчион.е 
лин.ије, тзв. апсорпчион.у сиенатуру. Оеро.мна већина оваквих објеката невидљива је уз 
по.моћ постојеће техн.олоеије, као и он.е у даеледнај будућкости. 

Што се дисхова. младих галаксија тиче, необично важан кључ хоји су нам: nружила nроуча
ва.ља аnсорпционих линија квазара, јесте могуhност директног мереља хемијског састава. 
галаксија у ранијим еnохама. Ово је свакако једна од најактивнијих области савремене ва.н
галактичке астрономије. Анализа аnсорпционих линија, које су идентифихова.не као линије 
тешких елемената, nохазује да, упрхос nојединачним одстуnаљима, nостоји јасан тренд у 
хемијској еволуцији галахсија, који се укратхо може резимирати на следеhи начин: на цр
веном: помаху охо z = 2, галахсије су имале свега 10% данашЊе (соларне) . количине елемената 
тежих од хелијума (метала у астрофизичком жаргону). Ово је несумљив доказ савремених пред
става. о порему тешких елемената у недрима звезда и постепеном обогаhиваљу међузвезданог 
медијума кроз ехсллозије супернових и друге облиЈС:е интеражције звезда и гаса, те свакако 
представља ЈСЉуч за разумеваље једног од највеhих nроблема савремене астрофизихе - мод
елираља хем:ијсхе еволуције материје. 

Сумирајуhи речено, идентифихација појединих аnсорnционих система у сnектрима нај
удаљенијих објеката у свемиру, хвазара, са дисковима младих галаксија, nредставља једну 
од највеhиХ теховина савремене ва.нгалактичке астрономије. Овај, релативно нов, метод нам 
омогуhава. изучава.ње тиличних објеката у свемиру - галахсија - у тренутху када је старост 
свемира била свега једна десетина данашље вредности. читав низ nитаља још увек чека одгов
оре; овде ћу навести само нека од љих. Какав је удео .молекуларме гаса у галахсијама у тим 
раним фазама љиховог развоја? Колихо има међузвездане nрашине и да ли су можда многи 
квазари остали неоткривени због потпуне алсопрnције на честицама nрашине? Шта нам физ
ички услови у апсорnционим системима могу реhи о процесу формираља звезда на велихом 
црвеном nомаху? Да ли се гас у младим галахсијама налази само у диску или и у сферном 
халоу? Итд. Решеља свих ових проблема даhе нам, велиЈСИ су изгледи, најскорија будуhност. 
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APSORPTION SYSTEMS IN QUASAR SPECTRA 
А WINDOW INTO ТНЕ PAST 

The research of a.psorption systems in spectra. of quasars , and it's a.pplica.tion to 
understa.nding the wa.y galaxies form, is presented. · 

1 

1 
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УДК 524.336 (091) 
ЧУдЕСНА У КИТУ ( I ) 

Милан Јелицић 
Народна опсерваторија, Београд 

Ове године навршава се 400 година од отхриliа Чудесне у сазвежђу Кита, прве посматране 
промељиве звезде уопште. Прилиха је да нешто кажемо о овом задивљујуfl.ем от:r;риhу, љеном 
опривачу немачхом астроному Давиду Фабрицијусу, о самој звезди, о звездама овог типа, о 
љеном пратиоцу хао и о по:r;ушајима објашљеља љихове природе, односно процеса на љима. 

дАВИД ФАБРИЦИЈУС 

Давид Фабрицијус рођен је 9. маја 1564. у Езенсу. Образовао се у Браунmвајгу. Био 
је свеmтени:r;. Дружио се са Тихом Брахеом· и Јоханом Кеплером. Кеплеру је уступио своја 
посматраља Марса. Истовремено их :r;ористеЋи са чувеним Брахеовим посматраљима, Кеплер 
је пронашао захоне планетсхог хретаља. Крајем 1604. године Кеплер обавеmтава Фабрицијуса 
да је Марсова лутаља савршена елипса. · 

Године 1604. Галилеј, Кеплер и Фабрицијус независно један од другог посматрају појаву 
нове у Змијоноши, хоја је у ма:r;симуму била сјајнија од Јупитера. Нова је постепено губила 
сјај, тчо да је :r;рајем 1605. постала неприметна. 

У част Фабрицијуса, Ричиоли је именовао један :r;paтef на Месецу. Налази се између 
хратера Жансен и Метијус. Његове координате су .\ = +42 и V' = -43°. 

Фабрицијусов син Јохан ( 1 587-161 5) такође се бавио астрономијом, мада је имао медицинс:r;о 
образоваље. Крајем 1610. запазио је Сунчеве пеге (независно од Галилеја и Шајнера). Тражио 
је и од оца да потврди ово љегово посматраље, што је Давид и учинио. На основу помераља 
пега от:r;рио је ротацију Сунца. 
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Сл. 1. Сазве:жђе Кит и његова околина. 
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САЗВЕЖЋЕ КИТ 

Стари Грци су изгледа слабо познавали хитове хада су у својим митолошхим причама у 
љима видели зла чудовиmта, хоја гутају људе. У једној од љих хит је требао да растргне лепу 
Андромеду, :r;fl.ep Цефеја и Касиопеје. 

• .. .. 
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Сл. 2. Идентификац,иона карта - околина звезде о Кита, круг и.ма прецник }0
, север је 

горе. Поредбен.е звезде су следећих велицина: А= 5.7, В= 6.4, С= 7.1, D = 8.0, Е= 8.6, 
F = 8.8 и G = 9.2. Доња карта одговара сни.мку на слици З. 

Сазвежђе Кита, латинсхи Cetus, улази у ред веfl.их . Протеже се између сазвежђа Бнn и 
Еридана са једне и Водолије са друге стране. Богато је, али слабим звездама; ухупно је o:r;o 100 
видљивих голим охом. Само једна међу љима, Бета (дифта, или Денеб Каитос), достиже другу 
звездану величину (~04). Звезда Алфа (Метар, или Меmаб) је нешто маљег сјаја, 2~53 . У 
левом (астрономи би ре:r;ли источном) горљем (северном) делу сазвежђа налази се глава Кита и 
у љој звезда. Алфа, а доле десно је тело чудовиmта са звездом Бета. У врату, (Collon), :r;оји спаја · 
главу са тело~ налаз~ с;:е Чудесна з~~~ :која га својом појавом повремено материјализује. У 
време свог наЈвеhег СЈаЈа она се по СЈаЈНости бори за првенство са Дифтом и Меmаром. 

Звезда Омихрон, наша Чудесна у Киту, у ма:r;симуму достиже у наше време 2,0 величину, 
да би затим, за нешто маље од пола године, постала невидљива чах и за слабије телесхопе; у 
минимуму сјај јој има 10,1 величину. 

Чудесну можемо наhи полазеhи и од Пегазовог хвадрата. Дијагоналу хвадрата, од десне 
горље звезде :r;a дољој левој, треба продужити за љену двостру:ку дужину. При томе he алињман 
проhи нешто испод а Piscium у чијој је близини наша Чудесна. Њене хоординате за епоху 
2000 су: Q = oi' 19m 21. и li = - 02° 58~4. 
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ПРВА ПОСМАТРАЉА ЧУдЕСНЕ У КИТУ 

Давид Фабрицијус уочио је 13. августа 1596. у сазвежђу ~ита. звезду треhе привидне 
величине ЈСо ју до тада юаада. на том месту није видео, а !СОЈе НИ.ЈС б~о. IO_I у звезданом 
ЈСаталогу.' Редовно је посматрао до 21 . августа; у септеыбру запажа да ЈОЈ СјаЈ слаби, а У 
оЈСТОбру ЈСонстатује да је иmчезла. . " " 

Седам година nсније, 1603, чувени звездани ЈСартограф Бајер, у врату Кита , види звезду 
4. величине, ЈСоју означава са о Ceti, што је и данас љена званична ознаЈСа . 

Необичну звезду Фабрицијус је поново уочио, на истом месту, 15: фебруара 1609. 
децембра 1638. године холандсЈСИ астроном Фацилнд (Pha.cyl1des, Holw~da. Joha.nn 

Fokens ), професор логИЈСе и филозофије на Универзитету у ФраЈ:Iе~~ру, посматрајуllи потпуно 
помрачеље Месеца, таЈСође уочава необичну звезду у Киту. Њен СјаЈ~ растао до тpefle величине, 
затим је у јануару наредне године почео да слаби, да би се у авгус:rУ ;едва нази~а. У децембру 
·е поново постала видљива. Наводно се теЈС тада сетио Фабрицијусове звезде, JCO:I3- се налазила 
im_ истом месту, где је Бајер видео о Ceti. Ово је Фацилиду помогло да Ј!РВИ ~но уЈСаже на 
љену периодичну променљивост. И Фацилид има ЈСратер на Месецу ( -58 и -54 ). 

сл. з . Мира Цети у вре.м.е .м.ипи.м.у..ча (дец,е.м.f5ар 1961.) и .м.акси.м.у..ча сјаја. (јапуар 1965.). 
Спи.м.ц,и су пачињепи 33 ц,епти.м.етарски.м. телескопо.м. Ловелове опсерваторије. 
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Занимљивој звезди Јан Хевелијус (1611 - 1687), пољсЈСи астроном, гравер, механичар, оп
тичар и политичар, даје латинсЈСи назив Мира, што зна"Чи Чудесна. Своја посматрања Мira.e 
Ceti објавио је 1662. у спису Historiola Mirae Stellae ... Координате Хевелијевог ЈСратера на 
Месецу су -76° и +2°. 

Године 1667, францусхи астроном Булиалдус (Бујо Исмаел, Builla.ud Isma.el, 1605-1694), 
познат по посматраљу променљивих звезда, објављује своја посматраља Mira.e Ceti у спису: Ad 
astronomos monita duo: primum de stella nova quae in collo Ceti ante aliquot annos visa 
est; ... (Две опомене астрономима: прва, о новој звезди виђеној пре нехолихо година у Китовом 
врату; . . . ). На основу Фабрицијусових, Хевелијусових и својих посматраља установљава да 
је период промене љеног сјаја 11 месеци, односно 333 дана, и да није Ј;онстантан. Тврдио је 
да јој сјај, ни у време маЈСсимума, тоЈСом петнаестаЈС дана, није сталан. 

Мира Цети заслужује велиЈ;у пажњу посматрача и теоретичара. 
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(Примљено децеыбра 1996) 

MIRA СЕТI (I) 
On the occa.sion of 400 yea.rs of the discovery of Mira. Ceti the historica.l fa.cts a.re 

presented. 

УДК 52(497.11)"1995" 

дОСТИГНУЋА СРПСКИХ АСТРОНОМА У 1995. ГОДИНИ 

MUIIan С. Ди.м.итријевић 
Астрономска опсерваторија, Београд 

За оне хоји !Cpehy трновитим путевима наухе, као и за оне који би желели да сазнају више 
о најновијим резултатима рада српсхих астронома, може бити интересантно питаље, хоји 
су најзначајнији домети наших научНИЈ;а на овом пољу у 1995. години? Свахахо највеflи и 
најбржи утицај остварује рад објављен у међународном научном часопису, пошто на тај начин 
резултат одмах стще у рухе астронома у научним институцијама широм света. Зато је од ин
тереса размотрити ЈСаЈСви резултати су нашли место на страницама водећих научних часописа, 
хоји врше одлучујуflи утицај на даљи развој науЈСе. Осим разматраља оваХВЈ:IХ резултата., ЈСоји 
читаоцу поЈСаЗују и хо и на чему ради, осврнућемо се и на теЈСуће посматрачке програме, а на 
ЈСрају су у библиографију укључена и предаваља по позиву на научним конференцијама, пошто 
она могу да послуже хао допунсЈ;И извор информација о научном раду појединаца, тимова и 
група. 

Кнежевиh, Фрешле, Леметр, Милани и Морбидели (1995) упоредили су две теорије за про
ра"Чун сопствених елемената ЈСреТа.ља малих планета. Прву теорију која је чисто аналитичЈ;а, 
развили су Милани и Кнежевиh, а другу која представља. семи- нумерички прилаз, Леметр 
и Морбидели. Аналитичка теорија, заснована на развоју у ред по ексцентрицитету и нагибу, 
нарочито је погодна за орбите са малим наrибом и малим ексцентрицитетом, док је семи -
нумеричха погодна за орбите са велИЈСим нагибом или велИЈСим ехсцентрицитетом. За интер
вал од четири и по милиона година израчунате су орбите малих планета 3710, 1021, 387, 980, 
185, и изведени сопствени елементи кретаља на основу обе теорије. Резултати потврђују да 
су сопствени елементи изведени на основу теорије Миланија и Кнежевиhа (МК) стабилнији 

за мале нагибе и еЈСсценТрицитете и треба да бу1r:Ј хоришћени за нагибе испод 15°, доЈС 
стабилност елемената добијених на основу теорије Леметра и Морбиделија (ЛМ) слабо за
виси од величине нагиба и ексцентрицитета и они треба да буду коришhени за нагибе изнад 
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17". У области између, оба метода имају грубо гледано исту стабилност и препоручује се 
љихова заједиич:ка. употреба уз поређеље добијених резултата. Мале вредности нестабилности 
потврђују ваљаност дугорочног програма за добијаље ~пствених елемената малих план~ 
зна-чајног за проучаваље груписаља астероида у фаМИЛИЈе. · 

Милани и Кнежевиll су аналити-чr;у теорију r;ojy су развили применили на r;ретаље Месе
-чевих веmта-чхих сателита на нисr;им поларним орбитама, и припремили студију (~илани и 
Кнежевиll, 1995) са одговарајуllим софтвером, за потребе Eвponcr;e r;осмичхе агенције (ЕСА). 
Теорија је примељена у сврху п~иминарне анализе лутаље сателита ,~ОРО, а r, оr;виру 
предложене eвponcr;e лунарне мисиЈе. Одређени су параметри тахооване ~мрзнуте лутаље 
за два тренутно најбоља модела гравитационог поља Месеца и извр1_11ена Је процена могу~е 
дужине боравr;а сателита и субсателита у безбедној зони. Направљена је оптимална стратеГИЈЗ. 
маневрисаља и анализа могуllих уmтеда у буџету погонсr;ог горива. 

Ћуровиli. и Пахе (1995) су извршили и~раж~ље утица.iа: Сунчеве ахтивности на Земљи
ку ротацију, анализом посматрачr;их серИЈа, r;oJe одслиr;а~ЈУ проме_юьиво Сунчево зрачеље. 
Избор серија, био је сугерисан поонатим хипотезама о највероватНИЈИМ меха~мима прехо 
:којих се Сунчева ахтивност одражава као поремеli.ајни фактор Земљине. ротацИЈе. Из анал
изе следи да се новоотr;ривена четворомесе-чна осцилација, прехо измене момента холичине 
кретаља између атмосфере и "чврсте" Земље, репродухује у ротацију соларног порекла, али 
физи:ка. тога процеса није разјашљена. · 

На 65 cm Велихом рефрактору Астрономске опсерваторије Поповиll Г. М. и Павловиll Р. 
вршили су регуларна посматраља двоструких и ~ишеструr;их звезда. За 783 тростру:ка. система 
одређена је вероватноli.а да компоненте прИПЗ;даЈУ посматраном. систему. 

у вези са r;осмичком мисијом "Хипархос' Дамљановиll Г. је анализирао посматраља на 
зенит телескопу. Добијени резултати су послати међународној радној групи за параметре 
Земљине ротације у Хипархосовом референтном систему. На зенит телесr;опу вршена су и сис
тематс~~:а посматраља зенитс~~:их звезда, ради извођеља средље географсхе ширине, као и сис
тематс~~:е грешr;е деклинације и сопствених r;ретаља звездаиих парова. На основу ових мереља, 
настављено је систематс~~:о npali.eљe промена географсхе ширине Београда (Дамљановић, Г., 
Ћуровић, Л., Ћохиll, М.). 

На Велиr;ом вертиr;алном r;ругу, вршена су посматраља Марса, Јупитера, Сатурна~ Урана 
и Нептуна, ~~:ао и звезда из фундаменталног r;аталога FK5 апсолутном методом (TpaJII:oвcr;a, 
~~~~~ 6 5 

Најинтензивније линије Fe П одговарају 4s - 4р и Зd --: 4р ~азима у Зd nl и Зd 4snl 
хонфиrурацијама, што обухвата or;o 1500 посматраних линиЈа :које -чине глави~ доnринос ин
тензивности Fe 11 спектра. АЈ:.о желимо да изведемо поуздани прорачун утицаЈа елехтричних 
миr;ропоља :која потичу од еле~~:трона и других наелехтрисаиих -честица (Штар~~:ов ефекат) на 
облше спехтралиих линија, што је неопходно за низ проблема у астрофизици, физици плазме и 
технологији, није лахо да се саr;упи довољно ~~:омплетан сет енергетсr;их НИВ?а и да се ~~ 
додатне хомпли~~:ације услед ~~:омпле~~:сности спе~~:тра јонизованог гвожђа. Најбоља ситуацИЈа Је 
са 4s-4p се~~:стетима, за ~~:оје су 1993., Ј. Пуриll, С. Ћениже, А Среli.ковић, (::. БУЈi:вИli., С. Пивал
ица и Ј. Лабат ехспериментално одредили параметре Штар~~:овог ширеља: Осим тога, У ово~ 
слу-чају постоји довољно :комплетан сет енергетсХЈ?' нивоа и нема теорИЈСКИХ ~~:омnл~;~r;аци.ЈЭ. 
~~:арахтеристичиих за ~~:омплексне спехтре, :као што је то мешаље енергетсхих нивоа, II:OJИ о_дго
варају различитим хонфиrурацијама елехтрона и нарушаваље различитих правила по !I:ОЈима 
се врше прелази елеr;трона, тако да је могућа поуздана семшласична анализа. Kopиcr:li.и 
семшласични формализам Димитријевиll (1995а) је анализирао Штархово ширеље ~~:од а D
zбр• a6D _ z6Do и a6D _ z6F" мултиплета јониэованог гвожђа, ~~:оји обухватају 34 линија У 
опсе~ таласних дужина 2328.11 -2632.108 А. Теоријс~~:и добијени проф или линија упоређени су 
са експерименталним резултатима r;ao и са једноставним прора-чуlfИМ:а и проценама засно
ваним на истраживаљу регуларности и системат~~~:их тре~о~. На таЈ начин, обезбеђени су 
поуздани теоријсхи профили астрофизич~~:и зна-чаЈНИХ лиНИЈа ~онизованог гвожђа. 

у охвиру истог теоријс~~:ог прилаза, ДимитрИЈевиli. (1995б) је анализирао Штар~~:ово ширеље 
за две линије унутар Ni 11 a4 F - z4 G" мултиплета. Спехтралне линије јонизо~ног н~ 
нађене су на пример у спектрима звезда АО и В типа ; Geminorum и 7 SextantJS, ход "~ЈИХ 
је од механизама ширеља линија притис~~:ом, главни Штарков. Сходно томе одговарајуli.а 
анализа има астрофизич~~:и значај. Осим тога, 1994. године, С. Ћени:же, Љ. Схуљан, Ј . Лабат, 
с. Буквић и Р. Кољевић су по први пут у свету еr;спериментално о~редили параметре Штарr;овог 
ширеља спехтралних линија јониэованог ишла при -чему су добИЈеНИ резултати били У велшом 
рас~~:ораку са доступним простим про~енама. ~а би се испитали узроци овог неслагаља, 
Димитријевиli. (199Sб) је применио наЈсавршеНИЈИ доступни семшласични метод, пошто се 

· за овахо ~~:омплексан спектар савршенији хвантно мехаиич~~:и прилаз не може применити на 
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ад~хвата!! на-чин. Упрхос томе што је сада слагаље теорије и е~~:сперимента много боље, разлю:е 
:КОЈе остаЈу намеtlу интерес за новим е~~:сперименталним истраживаљем. 

Параме:ри Штарховог ширеља линија неутралног магнезијума, значајни су за дијагностшу 
лабоР:'LТОРИЈС!I:е плазме и били су разматрани ехспериментално и теоријски. Осим тога, ове 
лиии~ су присутне и у сунчевом спехтру. и одговарајући параметри Штар~~:овог ширеља су 
значаЈНИ за љихаву анал_изу, :као и за дИ.ЈЭ.ГНостшу плазме Сунца. Треба схренути пажљу 
да су инфрацрвене ЛИНИЈе Mg 1 посматране у спехтру Сунца, на Опсерваторији Кит Пш, 
као и У то~~:у_ Атмос ехсперим~нта на Спејслабу. )Ьлед чиљенице да са порастом главног 
~~:вантног броЈ":, расте ~ значаЈ Штар~~:овог ширеља, одговарајући параметри профила спек
тралних ЛИНИЈа, значаЈНИ су за разматраље физич~~:их параметара атмосфере Сунца и љено 
проучаваље. У охвиру семшласичног формализма, Димитријевиh и Сахал - Брешо (199Sa) 
су добили параметре Штарховог ширеља услед судара са елехтронима, протонима и јонима 
аргона, за 99 Mg I мултиплета. У раду су пред~вљени добијени резултати за Mg 1, заједно са 
поређељем са експериме~ним и другим тео~ИЈСКИМ резултатима и одговарајућом анализом. 

Астрофизичхи значаЈ хисеонша несумљив Је, захва.љујуllи љеговој високој заступљености у 
Васио:Ј:lИ и љеговом присуству у различитим јонизационим стаљима у звезданим атмосферама. 
~тицаЈ судара са наеле~рисаним честицама на спеr;тралне линије О IV и О V, истраживан 
Је више пута. Д~ријевић и Сахал- Бреwо (199Sб) су у оквиру семшласичног формализма 
истражили утицаЈ судара са наелектрисаним честицама на профиле спехтралних линија у 
оr;виру 5 О IV и 19 <? V мултиплета, као наставак дугоро-чног програма истраживаља спектара 
астрофизичхи з~ЧаЈНИХ, вишеструхо наелеr;трисаних јона. Упоређеље са ехсперименталним 
подацима у~азује на ~обро слагаље таквих података и добијених теоријских резултата. 

ЈермолаЈев, Михајлов, Игљатовић и _Димитријевиli. (1995), сачинили су детаљну студију 
посвеli.ену утврђиваљу праве улоге радИ.ЈЭ.ционих процеса повезаних са симетричним јон -
атомским сударима, у формираљу непре~~:идиих оптичr;их спектара слабо јониэоване плазме 
у зави~ности од љеног хемијског састава. Упоређујуllи интензитет емисије у континууму 
услед ЈОН-атомских судара са интензитетом услед радијативних елехтрон - јонсхих односно 
атомс;;их судара (однос емисивности, F), они су проценили релативни значај ових последљих 
у ухупном- зра"Чељу плазме у континууму. Установљено је да у слу-чају хелијумске плазме, F 
може да д<Х?Тигне вредност 5 до 7 У. UV области, дох је код водоиичне плазме F за ред величине 
маље. Ово Је последица доминирајућег процеса фотозахвата у стабилни негативни атомс~~:и јон 

н- . У .том погле~, водонична ~азма, где стабилни негативни јон постоји и хелијумска, где 
такав ЈОН не ПОСТОЈИ, представљаЈу два оптичr;и различита типа гасовитих средина. Један од 

основних резу;:тата рада, представља утврђиваље услова под којима радијациони јон - атомски 
процеси играЈу важну или ча~ и доминантну улогу у формираљу непрекидних оптичких 
спехтара плазме. ОваЈ проблем Је био деталњо испитан у општем виду, како за лаборатоторијсхе 
тако и за астрофизичхе плазме. 

Случај астЈ;Х>Физичхих плазми, .конкретно слу-чај хелијумом богатих атмосфера dB белих 
патуља~~:а, био Је детаљно разматран у раду !"fихајлова, Димитријевиli.а. Игљатовића и Ћуриli.а 
(1995), у :коме Је било ис~но више ПОСТОЈеllих модела атмосфера хелијумом богатих звезда 
и по~азано да за читаву Једну г~упу таквих модела укључиваље у разматраље јон - атомских 
радИЈационих процеса у знатноЈ мери меља слшу о механизму преноса зрачеља у љиховим 

атмосферама. 
Утицај гравитационог поља на профиле спектралних линија, разматрали су Поповиli., 

Винце, Атанац~~:овиli.- Вухмановић и Кубичела (1995), најпре за случај оптички танке области 
близу масивног гал~~;r;тичхог језгра. У о~м случају, гравитационо поље узроху је црвени помак, 
ширеље и _асиметрИЈУ спект~не ЛИНИЈе. У реалистичнијем случају оптичхи дебеле области, 
при :ему је~ у обзир утицаЈ пренос:а зрачеља, добијен је квалитативно сличан резултат, осим 
што Је у случаЈу разматране Нр линије ширеље занемарљиво . Добијени резултати указују да се 
грав~ц~они ефе~ат може посматрати и да га треба узети у обзир у анализама спектралних 
ЛИНИЈа које настаЈу у довољно густим областима охо масивних језгара ахтивних галаксија. 

Ће~е, Схуљан и Р. Кољевиh (1995) представили су конструхцију извора плазме r;оји 
oмoryli.y Је побољшаље тачности мереља Штарховог помака. Импулсно (АС) пражљеље они 
су суперпонирали на тињаво .(DC). Ово је омогуli.ило симултано мерење профила и центра 
посматране спектра.л_не ЛИНИЈе, емитоване из исте запремине плазме, у случају хада је у 

DC пражљељу ЛИНИЈа непомерена (због мале електронсr;е густине) и у слу-чају DC + АС 
пражљеља на веli.им електронсхим густинама (> 1022 cm-3

), ~~:ада је Штарков ефехат главни 
механизам ширеља притиском. Штарков лома~~: био је одређен из разли~~:е између положаја 
цelml:pa спектралних ЛИf!Ија у случају DC и DC + АС пражњеља. Ма да се Штарково ширеље 
ЛИНИЈа неутралног хелИЈума и аргона разматра у велшом броју чланаха за Т > 22,000 К, 
постоје резултати само за линије 5876. и 3889, А. Ћениже и др. ( 1995) су измерили вредности 
Штарr;ових пома:ка. за четири спектралне линије Не 1, на температурама које су два пута веће 
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у односу на температуре ход постојеliих ехсперименталких податаха и шест линија. Ar 1, хоје 
су од значаја. за дија.гностmу лабораторијсхе и астрофизичхе плазме. Добијени резултати су 
упоређени са постојеliим ехсперименталн~ и теоријсхим подацима. 

На основу посматраља модулације профила спехтралних линија двојних звезда, методом 
индиреЈСТНог ослИЈСаваља звезда, проучавана је струхтура површине звезда (Јаmов). 

Такође су вршена и редовна посматраља оптичхе поларизације зрачеља звезда и спехтрална 
посматраља флухса Сунчевог зрачеља за 31 изабрану спектралну линију (Винце, Кубичела, 
Арсенијевиli, Поповиh, Л. Ч., Јевремовиfi, Еркапиh, Марковиh - Кршљанин). 

На основу овог прегледа научних резултата објављених у 1995. години у најпознатијим 
међународним часописима, може се сагледати присутност српских астронома у светској нау
чној јавности, хао и љихово учествоваље у решавању научних задатаха на хојима ради светсха 
научна јавност. 

ЛИТЕРАТУРА 

РАдОВИ У МЕЂУНАРОДНИМ НАУЧНИМ ЧАСОПИСИМА 

Dimitrijevic М. S.: 1995, STARK BROADENING OF SINGLY-IONIZED IRON SPEC
TRAL LINES, Astron. Astrophys. Suppl. Series 111, 565. 

Dimitrijevic М. S.: 1995, STARK WIDTHS AND SHIFTS OF Ni П SPECTRAL LINES, 
Astron. Astrophys. Suppl. Series 114, 171. 

Dimitrijevic М. S.: Sahal-Brechot S.: 1995, STARK BROADENING OF Mg 1 SPEC
TRAL LINES, Physica Scripta 52, 41 . 

Dimitrijevic М. S.: Sahal-Brechot S.: 1995, STARK BROADENING OF SPECTRAL 
LINES OF MиLT/CHARGED IONS OF ASTROPHYS/CAL INTEREST. XII. О 
IV AND О V, Astron. Astrophys. Suppl. Series 109, 551. 

Denize S., Skuljan Lj ., Konjevic R.: 1995, EXPERIMENTAL STARK SHIFTS OF SEV
ERAL Не! AND Arl SPECTRAL LINES, Ј . Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer 54, 
581. 

Durovic D., Paquet, Р.: 1995, NEW IND/CATIONS OF ТНЕ 4-MONTHS OSCILLA
TION IN SOLAR ACTIVIТY AND EARTH'S ROTATION, Solar Physics, 156, 395. 

Ermolaev А. М., Мihajlov А. А., lgnjatovic Lj. М. , Dimitrijevic М. S.: 1995, CON
TINиoиs EMISSION DиЕ ТО RADIATIVE ION-ATOM ASSOCIATION AND 
CHARGE EXCHANGE IN WEAKLY IONIZED PLASMAS OF Н, НЕ, Li AND 
Na, Ј . Phys. D: Appl. Phys. 28, 1047. 

Knezevic, Z., Froescble, Ch., Lemaitre, А. , Milani, А. , and MorЬidelli, А.: 1995. COM
PARISON BETWEEN TWO THEORIES OF ASTEROID PROPER ELEMENTS, 
Astron. Astrophys. 293, 605. 

Mihajlov, А. А . , Dimitrijevic, М. S.: lgnjatovic, Lj. М. , Duric, Z. : 1995, RADIATIVE 
Не+ {1s) + He(1SJ) PROCESSES AS ТНЕ SOиRCE OF ТНЕ DB WHIТE DWARF 
ATMOSPHERE ELECTROMAGNET/C CONTINиoиs SPECTRA, Astrophysical 
Journal, 454, 420. 

Popovic L. С., Vince 1., Atanackovic-Vukmanovic О . and KuЬicela А.: 1995, CONTRI
виTION OF GRAVIТATIONAL REDSHIFT ТО SPECTRAL LINE PROFILES OF 
SEYFERT GALAXIES AND QиASARS, Astron. Astrophys. 293, 309. 

' 1 

1 
1 

: 1 

' 

/ 

ВАСИОНА XLIV 1996, 5 -----------------------119 

ПРЕдАВАЊА ПО ПОЗИВУ 

Atanackovic-Vukmanovic О. and Simonneau Е.: 1995, SOLиTION OF L/NE FORMA
TION PROBLEM ВУ ТНЕ иSЕ OF ITERATION FACTORS, (Proc. of the fi.rst 
Yugoslav conference on Spectral Line Shapes, Krivaja 1995, eds. M.S. Dimitrijevic 
and L. С. Popovic) РuЫ. Obs. Astron. Belgrade 50, 7. 

Dimitrijevic М. S.: 1995, ASTRONOMIJA 1 FIZIKA и SRBA и 18. Ј PRVOJ POLOVI
NI 19. VEKA, Prirodne i matematicke nauke u Srba u 18. i prvoj polovini 19. veka, 
Novi Sad, 1995, 18. 

Dimitrijevic М. S.: 1995, ASTRONOMY IN SERBIA, Proc. of the First Hungarian
Yugoslav Astronornical Conference, Ваја, eds. 1. Vince, M.S. Dimitrijevic, L. Balazs, 
РuЫ. Obs. Astron. Belgrade, 49, 71. 

Dimitrijevic М. S.: 1995, ТНЕ INFLиENCE OF COLL/SIONS WITH CHARGED PAR
TICLES ON STELLAR LINE SPECTRA, Proc. ofthe First Hungarian-Yugoslav As
tronornical Conference, Ваја, eds. 1. Vince, M.S. Dirnitrijevic, L. Balazs, РuЫ. Obs. 
Astron. Belgrade, 49, 69. 

Dimitrijevic М. S.: 1995, STARK BROADENING DATA FOR PLASMA DIAGNOSif[S, 17th Symp. om Plasma Physics and Technology, Prague 1995, Proceedings, 

Dimitrijevic М. S.: 1995, А PROGRAMME ТО PROVIDE STARK BROADENING 
DATA FOR STELLAR AND LABORATORY PLASMA INVESTIGATIONS , Proc. 
of the fi.rst Yug. Conf. on Spectral Line Shapes, РuЫ.ОЬs. A.1tron. Belgrade 50, 9. 

Jankov S.: 1995. TOMOGRAPH/C IMAGING OF SOLAR-TYPE STARS, (Proc. of the 
fi.rst Hunganan-Yu~oslav astronornical conference, Ваја 1995, eds. Vince 1. Dimitri-
jevic and Balazs L.) РuЫ. ОЬ.1. Astron. Belgrade 49, 41. ' 

Knezevic Z., Milani, А.: 1995, AN ANALYT/CAL PERTиRBATION THEORY FOR 
ТНЕ LOW LиNAR POLAR ORBITER, Proc. of the First Hungarian-Yugoslav As
tronornical Conference, Ваја, eds. 1. Vince, M.S. Dimitrijevic, L. Balazs, РuЫ. Obs. 
A.1tron. Belgrade, 49, 19. 

Ninkovic S. : 1995, ТНЕ MILKY WA У LOCAL DYNAMICS, Proc. of the First Hun
garian-Yugoslav Astronornical Conference, Баја, eds. 1. Vince, M.S. Dimitrijevic, L. 
Balazs, РuЫ. ОЬ.1. A.1tron. Belgrade, 49, 7. 

Vince 1., Popovic L. С. , Jankov S., Dura5evic G., Atanackovic-Vukmanovic О. and Jevre
movic D.: 1995, ON INVERSE METHODS иSED АТ BELGRADE OBSERVATORY 
FOR ANALYSIS OF SPECTRAL LINE SHAPES, (Proc. of The fi.rst Yugoslav con-
ference on spectral line shapes, Krivaja 1995, eds. Dimitrijevic and L. С. Popovic) 
РuЫ. ОЬ.1. A.1tron. Belgrade 50, 21. 

ИЗВЕШТАЈИ 

Мilani, А. , and Knezevic, Z.: 1995, SELENOCENTR/C PROPER ELEMENTS: А TOOL 
FOR LиNAR SATELLITE MISSION ANALYSIS, Final Report of astudy conducted 
for ESA, ESTEC, Noordwijk. . 

(Примљено јуна 1996) 

HIGHLIGHTS OF SERBIAN ASTRONOMERS IN 1995. 
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Удк 523.64- 125 Hale-Bopp 
ШЕТЊА КОМЕТЕ ХЕЈЛ-БОП МЕЪУ ЗВЕЗДАМА датум m а(2000.0) 6(2000.0) излаз за.лаз z А 

Миодраг Дачић, Зорица Цветкоеић и Милан С. Дwситријевић !. 
Астрономс:ка Опсерваторија, Београд 

децембар 1996. године 
1 

02. 3.6 18 05.17 -ОО 29.2 7 00.0 19 00.6 75 06.3 74 03.2 1 

у проmлом брОју "Васионе" (Димитријевиh, Дачиh и Цвет:ковић, 1996), дати су основни 06. 3.5 18 09.42 +ОО 02.2 6 45.5 18 50.2 76 41.1 76 34.9 ' Ј 

подаци о Ј(омети С/1995 01 Хејл-Боп, чији сјај у марrу и априлу 1977. године може да 10. 3.3 18 13.87 +00 36.2 6 ЗО.9 18 40.1 78 1З.З 79 04.3 
достигне сјај rmанете Марс, uo и њен пут међу звездама од септембра до новембра 1996. 14. З .2 18 18.5З +01 13.1 6 16.4 18 З1 .4 79 42.4 81 З1 .9 

године. Овде hемо прпазати настава.]( њене mетње по небу од децембра 1996. заыъучно са 18. З.l 18 2З .40 +01 5З .2 6 02.5 18 23.2 81 07.5 8З 58.4 ' 
мајем 1997. године. 22. 2.9 18 28.57 +02 37.8 5 49.0 18 15.6 82 28.7 86 2З .7 

11 
у табели 1. и на с.ЈIИ:Ј(аМа 1 - 3 дати су подаци потребни да на небу ла:ко нађете :комету и 26. 2.8 18 ЗЗ.97 +ОЗ 26.4 5 35.4 18 08.6 8З 4З .4 88 48.6 

пратите њено Ј(ретање за период од 2. децембра 1996. године до Зl. маја 1997. гОдине. зо. 2.6 18 З9.62 +04 19.1 5 21.8 18 02.1 84 52.7 91 13.3 

За период од 2. децембра 1996. до 28. · фебруара 1997. године, на слици 1 је nрпазано 
јануар 1997. године 

Ј(ретање ](омете С/1995 01 Хејл-Боп међу звездама. На слици 2 прпазан је њен пут између 03. 2.4 18 45.54 +05 16.3 5 08.1 17 56.3 86 42.0 265 46.9 
4. и 28. марта 1997, а на слици 3 између 1. априла и 27. маја. · 07. 2.2 18 51.74 +06 18.4 4 54.4 17 51 .0 84 16.8 266 4З.О 

11 . 2.0 18 58.З6 +07 27.8 4 40.6 17 46.7 81 51 .0 267 29.1 
Подаци из Табеле 1 и са Слпа 1 -З омогуhиће вам да ла](mе nронађете и пратите ](ОМету. 15. 1.8 19 05 .З6 +08 4З .5 4 26.6 17 4З.З 19 24.9 268 05.8 

Они су прерачунати за Београд (Ј(оординате Народне Опсерваторије) на основу ефемер~ 19. 1.6 19 12.77 +10 05.8 4 12.6 17 40.9 76 58.8 268 32.6 
објављених у Цир](уларима број 6224 и 6507 Централног бироа за астрономс](е телеграме, :КОЈИ 2З . 1.4 19 20.63 +11 З5.3 з 58.4 17 З9.5 74 З2 .8 268 48.4 
редовно прима Астрономс](а опсерваторија. Подаци у табели 1 су до 8 фебруара рачунати на 27. 1.2 19 29.01 +IЗ 12.7 з 44.1 17 З9.З 72 07.4 268 51 .8 
основу ефемерида из Цир:кулара 6507 (Грин, 1996), хоје су добијене на основу многобројних Зl . 1.0 19 З8 .2З +15 01 .5 з 29.6 17 40.9 69 4З .6 268 36.0 
посматрања. ](ОМете у nериоду веhем од годину дана. Подаци за период од 12 фебруара 1996. фебруар 1997. године 
до З1 маја 1997. године, добијени су на основу Цир](улара 6224 (Марсден, 1995)у ](ОМ~ су 
објављене ефемериде добијене на основу 597 посматрања. изведених од от:криhа ](омете 23 ЈУЛа 

~ 

04. 0.7 19 48.24 +16 59.9 з 14.9 17 44.5 8З 05.8 252 46.1 
\., ....... 

1995 до З септембра исте године и мање су тачности него претходни. Ипа:к, надамо се да he 08. 0.5 19 59.17 +19 08.5 з 00.0 17 50.2 80 46.6 252 02.0 
вам ови подаци омогуhити да се боље припремите за овај небесхи спехтам и да упоредите 12. 0.2 20 11.46 +21 29.7 2 45.0 17 s'9.З 78 ЗЗ .5 250 52.3 
стварно Ј(ретање хомете са овде изнетим предвиђаљима. 16. 0.0 20 25.88 +24 08.3 2 29.9 18 11.9 76 30.6 249 08.0 

20. -О.З 20 40.30 +26 46.9 2 13.7 18 25.8 74 28.9 247 21.3 
24. -0.6 20 58.91 +29 40.5 1 58.7 18 48.2 73 ОО.З 244 З9.7 
28. -0.8 21 18.91 +З2 З9.2 1 42.3 19 13.8 71 40.3 241 42.6 

ЛИТЕРАТУРА март 1997. године 

Димитријевиh, М. С., Дачић, М., Цвет:ковић, З.: 1996, Комете Хејл-Боп и Табур, Васиони No 04 -1.0 21 41 .08 +З5 З5.3 1 24.9 19 46.4 70 44.2 2З8 26.2 

~- . 
08. -1 .2 22 09.74 +З8 23.8 1 10.3 20 28.4 70 45.2 2З4 24.3 

Green, D .W .E .: 1996, Circular No 6507, 19 November, Central Bureau for AstronOJmcal 12. -1 .4 22 З8.40 +41 12.4 о 46.8 21 20.6 70 З9 .0 2ЗО 26.5 

Telegrams of the IA U . 16. -1 .6 2З IЗ .91 +4З 02.8 о З2.4 22 15.8 72 02.7 226 21 .0 

Марсден, Б. Г.: 1995, Circular No 6224, 9 September, Central Bureau for Astronom1cal 20. -1 .6 23 51 .70 +44 ЗЗ .8 о 00.0 оо 00.0 7З 40.0 222 14.4 

Telegrams of the IAU 24. -1 .7 оо 29.79 +45 З2 .5 о 00.0 оо 00.0 15 З2.5 218 ЗI .О 
28. -1 .7 01 08.74 +44 54.2 о 00.0 оо 00.0 78 З1 .4 215 З5 .0 

(Примљено децембра 1996) април 1997. године 

01 . -1 .7 01 47.68 +44 15.9 1 09.1 24 13.7 69 54.2 IЗ2 58.4 
ТНЕ WALКING OF ТНЕ СОМЕТ HALE-BOP С/1995 01 AMONG STARS 05. - 1.6 02 20.33 +42 26.0 2 18.4 2З 37.5 69 20.2 129 16.7 

09. -1 .6 02 50.89 +40 12.4 з 13.0 2З 16.6 68 44.5 125 30.4 

The ephemeris for Belgrade of the comet С/1995 01 Hale-Bop are given for the period 13. -1 .4 оз 19.11 +37 51 .6 З 55.8 2З 01.7 68 47.0 122 04.1 

2nd December 1996. - 31 Мау 1997. 17. -1 .2 оз 40.З5 +З5 08.8 4 28 .З 22 41 .3 69 4З .6 119 06.4 
21 . - 1.0 04 01 .59 +З2 26.2 4 56.2 22 25.2 70 39.3 116 08.5 
25. -0.8 04 18.14 +29 49.3 5 17.2 22 07.9 72 27.3 114 10.4 
29. -0.6 04 ЗЗ.12 +27 14.1 5 З2.9 21 51 .0 74 19.6 112 18.3 

Табела 1. Ефе.м.ериде ко.мете С/1995 ОЈ Xejii-Бon. За период од 2. децембра 1996. године до мај 1997. године 

31 . .маја 1997. године, у табели је дата интегрални (глава и реп) привидна величина ко.мете о з. -0.4 04 47.17 +24 4З.4 5 46.8 21 З5.0 76 24.3 110 50.5 
(тЈ ректасцензија (а) и де/С/Iинација (Б) сведене на Овехиљади~у годину и вре.м.е ~аска и 07. -0.2 04 58.44 +22 25.8 5 54.8 21 18.3 78 44.3 109 52.4 
заласка ко.мете у Београду (за координате Народне опсерваторUЈе). Вре.м.е у Табели Је Средње 11. 0.0 05 09.71 +20 08.1 6 02.0 21 02.3 81 05.5 108 57.2 
ЕвЈЮпско Вре.м.е (СЕВ) па после преласка са 3и.мское на летње ука3но вре.м.е треба додати 15. 0.3 05 19.ЗЗ +18 оз.о 6 06.6 20 46.2 8З З7.7 108 36.6 
један час. На крају су дате и 3енитска даљина (z ) и а3wсут (А) за 17 часоеа и 30 .минута 19. 0.5 05 28.40 +16 02.0 6 09.3 20 ЗО.З 86 11 .4 108 20.2 
СЕВ у децембру, S часоеа и 30 .минута СЕВ у јануару, 4 часа СЕВ у фебруару и .марту и за 23. 0.7 05 З7.1З +14 04.2 6 11 .5 20 14.5 88 48.0 108 16.3 
20 часова СЕВ у априлу. 27. 0.9 05 44.8З +12 16.3 6 11.3 19 58.7 91 27.4 108 27.1 

З1. 1.1 05 52.5З +10 28.4 6 10.9 19 4З.О 94 07.4 108 З9.8 
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СлИЈ\а 1. Пут ко.мете С/1995 ОЈ Хејл-Боп од 2. децембра Ј996. до 28. фебруара Ј997. године. Сл= 2. Пут ко.мете С/1995 ОЈ Хејл-Боп између 4. и 28 . .марта Ј997. године . . 
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Слю::а З . Пут комете С/1995 ОЈ Хејл-Боп из.међу Ј . априла и 27 . .маја Ј997. године. 
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ПРИЛОЗИ НАСТАВИ АСfРОНОМИЈЕ . 

УДК S2-ЗSS:S2-77:SЗS.2ЗЗ . S 

1. УВОД 

СПЕКТАР МИКРОТАЛАСНОГ ПОЗА.ПИНСКОГ ЗРАЧЕЊА 

Божидар Јован.овић 
Математички институт, Кнез Михашюва ЗS, 11001 Београд 

У моделу велихог праска полази се од nретnоставке да је Васиона настала пре коначног вре
мена. У почетку, док је температура била већа од температуре јонизације водоника и хелијума 
Космос је био сав у зрачељу и ллазми који су се налазили у термодинамичкој равнотежи. Тек 
када је температура лала, могли су се формирати први атоми (реЈ'.:омбинација језгара и елеЈ'.:
трона у атоме) и материја је престала да буде у термодинамичЈ'.:ој равнотежи са зрачељем 
(материја је постала лрозрачна за зрачеље) и љихове температуре nочеле су да се разлиЈ'.:ују. 
Фотони щји су остали из времена велтог бљесЈ'.:а из времена реЈ'.:омбинације учествовали су 
заједно са материјом у формираљу лротогалаЈ'.:сија и Ј'.:вазара . Дешавале су се nромене услед 
међудејства са материјом, али веhином остали су Ј'.:ао слиха првобитног хомогеног Космоса. 

Хабл је утврдио да се васиона налази у стаљу еЈ'.:сnанзије, на основу тога Гамов (1948) је 
предвидео да би због Доллеровог ефеЈ'.:Та шум ране Васионе (релихтно зрачеље) требало тражити 
у михроталасном подручју. Зрачеље је и еЈ'.:слериментално откривено 1965, и изгледало је као 
да стиже са црног тела температуре 2.7 К. 

Природно се поставља питаље, да ли се може елементарно теоријсЈ'.:И лоЈ'.:азати да сnеЈ'.:Тар 
реликтног зрачеља и nосле ширеље Васионе има Ј'.:араЈ'.:теристику црног тела. Но пре тога 
уnознајмо се са основним појмовима. 

2. ЗРАЧЕЊЕ ЦРНОГ ТЕЛА 

Интензитет зрачеља Ј., је количина енергије зрачеља која се шаље са јединичне nовршине 
у једној сеЈ'.:унди, у јединичном nросторном углу и јединичној области фреквенције. Тело у 
термодинамичЈ'.:ој равнотежи зрачи фотоне различитих енергија (Е= h11) који се расnодељују 
(путем заЈ'.:она статистте) таЈ'.:о да је интензитет фушција једино фреЈ'.:венције и температуре, 
дата изразом: 

113 

Ј., = const х ( ( / ) ) ехр h11 kT - 1 

(ПлаНЈ'.:ОВ заЈ'.:оН) . 
Такво тело се назива црно тело, (што не значи да је црно) . Његова боја је одређена 

таласном дужином са највећим интезитетом на Лmaz . Звезде у алроЈ'.:симацији сматрамо 
црним телима. На основу слеира зрачеља можемо одредити темnературу тела Ј'.:оје зрачи 
noмolly Виновог за"она nомераља: · 

Лmas х Т = 0.002898 mK 
односно 

llmTas = 5_86 х 1010 Hz 
к 

(1) 

З. ДОПЛЕРОВ ЕФЕКАТ И РЕЛИКТНО ЗРАЧЕЊЕ 

Сви лримеhујемо разлику у зву"у аутомобила док пролази поред нас. Слично, и фотон 
емитован са тела Ј'.:оје се ](реће има једну таласну дужину за извор, а другу за nосматрача. 

Навешћемо релативистичЈ'.:И израз за ту разлиху (надаље, величине А' односе се на извор, а А 
на исту величину мерену ](ОД лосматрача). 

Л- Л' 11
1 

-11 
z=---=--= 

Л' 11 

1 + vfc _
1 

1- vfc 
(2) 
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Величина z назива се Домеров поАСак. (Детаљније видети у Докиfl, 1991). За v < < с 
добијамо апроксимативну нерелативистичку формулу: 

v z =- (3) 
с 

Видимо да за. v >О (удаљавање извора)~>~~. тј . имамо тзв. црвени помах светлости. 
Уколmо имамо термодинамичху равнотежу на извору зрачеља температуре Т' (температура 

ране ва.сионе) тада се може показати да број фотона dN (нпр. у хњизи Ландау и Лифшица 
(1964)) са фрехвенцијама у интервалу (v' , v' + dv') и јединичном просторном углу износи: 

11
12 dv' 

dN"' = const х (exp(hv' /kT')- 1) 
(4) 

Како је енергија једног фотона Е = hv' = ~, то имамо следеliу расподелу по енергији: 

hv'3 dv' 
dE"' = const х (exp(hv' /kT')- 1) (5) 

Плаmов за.хон за. интензитет Ј", добијамо из (S): 

Ј",= dE"' 
( dv' х јединица површине х јединица времена) ' 

(б) 

Похаза.hемо да спектар, који се добија код посматрача такође има облm (1) само са новом 
т' температуром Т= (.z+l) . 

Сваки од фотона у расподели (4) "доживи" црвени помак и код посматрача се детехтује са 

фреквенцијом 11 = .. ~1 . Значи број фотона код посматрача са фреквенцијама у интервалу (v, 

11 + dv) пропорционалан је (са фактором (.z;l)s због увеhаља запремине прилихом ширеља 

Васионе) броју фотона на извору са (z + 1) пута веfюм фрехвенцијом: 

1 1 (v2 (z + 1))2 dv(z + 1) 
dN" = (z + 1)3 х dN"'="(.z+l) = (z + 1)3 х const х (exp(hv(z + 1)/kT')- 1) (7) 

Односно за. Т 

температуром Т: 

= (.z~l) , та расподела има исти облm ка6 расподела за. црно тело са 

dN _ const' х v2 dv 
"- (exp(hv/kT)- 1) · 

(7) 

Овај рад је писан у оквиру предмета "Историја и методиха наставе астрономије" под 
руховодством проф. др Јелене Милоградов-Турин. По предлогу професора, показано је тврђење 
да при Доплеровом помаку спектар зрачеља црног тела и даље има планковски карахтер. 
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(Примљено марта 199S) 

. SPECTRUM OF MICROWAVE BACKGROUND RADIATION 
А proof tha.t the relict ra.dia.tion keeps the initial sha.pe of its distriЬution described 

Ьу the Planck la.w, after the expa.nsion of the Universe, is presented. 
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ПОСМАТРА ЧКИ ПРИЛОЗИ 

УДК 524.334/.336-13 
. ВИЗУЕЛНО ПОСМАТРАЉЕ МАКСИМУМА Т Сер И U Mon 

Викторија Сечи 
ученица основне школе "10. октобар", Хоргош 

Т Сер спада у групу пулсационих звезда, типа Мира Цети. Карта за. њено налажење дата 
је на слици 1. Магнитуде П?редбе~ звезда су: а= 5.4, Ь = 5.6, с= 6.0, d = 6.7, е= 6.5, 
f = 6.9, g = 6.5, h = 7.0, • = 7.1, 1 = 7.2, k = 7.4, l = 7.4 и n = 7.5. Звезда је масе М, 
харвардски број 2108 + 68, што значи да је ректаксцензија (за. 1900. г.) приближно 21 ho8m, 
деклинација +68° . Период промене сјаја износи 388.1 дан, амплитуда 5~8 тј. у интервалу 
5.2- 11.0. Подаци посматраља методом Пmеринга дати су у табели 1, и на слици 1. Са 
графmона се види да је максимум приближно 6.0, а тренутак максимума: tmax = 31. јануар 
1996, или JD tmax = 2 4~0 115. Посматрано је бинокуларима 10 х 50 и 20 х 60. 

Слика 1. Карте за нала.жења Т Сер и и Mon. 

U Mon је из класе RV Ta.uri (RVB). Она меља спектралну класу од F- G у максимуму, 
до К - М у минимуму. То је суперџин. Често меља амплитуде максимума-минимума, а 
периода варира од 30 до ISO дана. Ову звезду као променљиву открио је Б. А Гулд (В . А . 
Gould) 1879. године, а класу RV Tauri Пигот (Pigott) 179S. године. 

"' 
-'i· --т: 

. 1 

1 
1 

1 1 

J.l>. (2~50000+) 

Т Сер 101 

1./ Мо11 

ми t....,.. -t...,;.,"tНSo о~ i.(J] 

J.D. (2~50000 +) 

Слика 2. Резултати пос.матраfЬQ ·звезда Т Се1• и и М оп. 

Карта за налажење U Mon дата Је на слици Ј . Магнитуде поредбених звезда су: а= 6.0, 
Ь = 6.1, с:;:: 6.6, d = 7.0, е= 7.5 и f = 7.7. Резултати су дати у табели 1 и на слици 2. 
У харвардском списку ознака звезда је 0726- 09, што значи да су за. 1900. г. ректасцензија 
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7h26m и деклинација -9° , приближно. Период је 92.3 дана , амплитуда од 5.6 до 7.8. Са 
графика се види да је сјај у макси:"'Уму 5.9, а време максиму~~ Tr::,a.x = 25. фебруар 1996, или 
JD tma.x = 2 450 130. Посматран Је и споредни минимум, СЈаЈа 7 . 2 у tmins = ЈО. март 1996. 
ИЛИ JD tmins = 2450143. 

Табела 1 

датум опа.жаља Ј. D. јачина светлости у 

магнитудама 

U Mon Т Сер 

14. јануар 1996. 2450098 7,1 ; 7,0 
20. јануар 1996. 0104 6,5 
31 . јануар 1996. 0115 5,9 ; 5,8 ; 6,2 7 
18. фебруар 1996. ОЈ23 6,2 6,4 

25. фебруар 1996. Ј30 6,6 5,9 
07. март Ј996. 140 7,3 6,8 

10. март 1996. 143 7,4 ; 7,5 7,2 

Ј8. март 1996. lSl 8 7,1 

24. март 1996. 157 7,3 

ЛИТЕРАТУРА 

Scovil, Ch. Е. (prep) : The AAVSO VariaЫe Star Atlas, П Edition. 

(Примљено јула 1996.) 

VISUALLY OBSERVED MAXIMUMS OF Т Сер AND U Mon 

The results of visual observa.tions of Т Сер a.nd U Mon with binocula.rs 10 х 50 a.nd 
20 х 60 a.re presented. 

УДК 523.64-13 Hya.kuta.ke Ha.le-Bopp Ta.bur 
ПОСМАТРАЉЕ КОМЕТА С/1996 В2 ХЈАКУТАКЕ, С/1995 01 ХЕЈЛ-БОП И 

С/1996 Q1 ТАБУР ИЗ СОМБОРА 

Июр С..4WЈ1ић 

Током 1996. године из Сомбора су вршена посматраља три комете, чије појаве су изненадиле 
и обрадовале читав астрономски свет. 
. Прва комета из ове величанствене тријаде, С/1996 В2 Хјакутаке (Hya.kuta.ke) посматрана 

је од 19. марта до 8. априла. За шест посматрачких ноћи, од укупно седам, настало Је 16 
снимака комете. Снимање је вршено телеобје,;тивом Јупитер 3.5/135 mm на црно~ли филм 
Шord НР5 Plus 400 ASA. Вредности експозиција. су се кретале од 2 до 10 минута.. 

Комета је први пут уочена бинокуларом 8 х 30 19. марта у Ј h 50m TU , када се налазила У 
сазвежђу Вага (LiЬra.) . Већ следеће ноћи су начињена три сни~а. ~ледано кроз руски шк~лски 
телескоп 80/800 mш (РШТ) уочавала. се централна. кондезациЈа и Језгро нешто веће од 1 . као 
и несиметричност главе хомете. Реп се није видео због уличне расвете и лоших атмосферских 
услова, док на снимцима дужина репа износи око Ј 0 • • 

22. марта комета Хјакутаке је приредила велико изненађење: кроз бинохулар 8 х 40 уочен Је 
реп дужине око 4° и глава пре~ника о.• S. На с~м~има, из Сомбора, из ове ноћи регистрован 
је главни реп дужине преко 5 , и поред њега ЈОШ .Један кратак реп. . 

24. марта реп се вefi видео голим оком, а гледано. хроз РШ! уочена Је чудна активност 
језгра комете, која се манифестовала у виду два избачаЈа у радИЈалНОМ правцу Сунце-комета 
у оба смера, те је језгро попримило изглед вретена, чија је дужина била охо 1 ~ 5. Реп на 
фотографијама достиже дужину 6° - 7°. (III стр. хорица). У ноћи 25/26. м~рта , хада се хомета 
налазила најближе Земљи , примећено Је да се ЈезГро комете битно разликуЈе у односу на изглед 
од пре дан и по. Језгро је сад имало облик печурке, ужим .~:~елом окренутим од Су~а. 

Због лоших метеоролошких услова и непогодног положаЈа и фазе Месеца комета Је поново 
посматрана 6. а затим и 8. априла , када се креТала кроз сазвежђе Персеј (Perseus). Дужина 
pena на снимцима износи до 4 • , до х се реп дужине од 1 • уочавао голим охом. 

r 
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Упрхос за. сада малом сјају, посматраља комете Хејл-Боп (Ha.le-Bopp) су из Сомбора 
започета тохом јуна. За ведрих ноћи се лахо уочавала у бинохулару 8х30, дох се у РШТ
у видела хао елиптична дифузна маглина димензија охо 5', са централном хондезацијом. 
Процена инrегралне привидне величине за. 15. јул је била 6.8, упоређујући је са М 11 хоја је 
била приближно истих димензија, а чија је магнитуда пооната и износи 5.8. По ефемеридама 
издатим почетхом 1996. године предвиђена магнитуда за. исти датум је 6.0. Посматраља 
хомете Хејл-Боп су настављена и тохом августа и септембра, али вредности процена сјаја и 
даље нису достизале првобИТна предвиђаља. 

Да ли је то један од предзнаха да магнитуда комете у перихелу неће достићи предвиђених 
-1.7 ?! Али за сада је незахвално било шта тврдити! 

Комета Хејл-Боп је снимњена је у Сомбору 16. јула у 22h 26m TU и 22h 4Sm TU са 
ехспозицијама од 11 и 6 минута, респективно. Коришhен је већ споменути телеобјехтив и 
црно~и филм Foma.pa.n осетљивости 400 ASA. У време хад је хомета снимљена хретала се 
хроз сазвежђе Штит (Scutum). 

Комета Табур је у Сомбору посматрана само једном, и то за време тоталног помрачеља 
Месеца 27. септембра. Дох је Месец попримао све црвенију боју улазеhи у Земљину сешу, 
фон неба је опадао, те се хомета могла видети бинохуларом 8х30 хао мала мрља у близини 
звезде f Gem. Гледано кроз РШТ видела се дифузна мрља пречниха 5', али за разли"Ху од 
хомете Хејл-Боп "ХОд iсомете Табур није запажена централна "Хондезација. - Привидна величина 
је била 6-7. Даља посматраља је онемогућио непогодан положај и фаза Месеца. 

Пошто су периоди револуција комета Хјакутахе и Табур неколико хиљада година, од њих 
смо се морали опростити. Али представа хоју нам припрема хомета Хејл-Боп тех следи у 
првој половини 1997. године. 

(Примљено децембра 1996.) 

OBSERVATIONS OF COMETS HYAKUTAKE, HALE-BOPP AND 
TABUR FROM SOMBOR 

Observa.tions of comets Hyakuta.ke, Ha.le-Bopp a.nd Tabur from Sombor a.re described. 

УДК 523.64-13 Hyakuta.ke 

ПОСМАТРАЉЕ КОМЕТЕ ХЈАКУТАКЕ 

Сам. и р Сал им'
Истраживачха станица Петница 

Прва хомета хоју сам икада посматрао била је чувена Халејева хомета, 1986. године. Иахо 
не тахо спехтахуларна хахвом су је наши преци видели, показала се довољно инrересант
ном да побуди моје инrересовање за посматрањем хомета. Оно што је ход хомета вероватно 
најзанимљивије је да нихада нису предвидљиве, тако да и поонате храткоnериодичне хомете 
знају да неочехивано повеhају сјај и та,;о (пријатно) изненаде нас посматраче. · 

До сада сам посматрао 14 комета, од хојих су половина nериодичне. До доласха Хјахутахе, 
најимпресивнија је била хомета Леви (1990с) . Њу је у свахом погледу засенила хомета 
Хјахута"Хе. Посматрао сам је свахе ведре ноћи од 18. марта до 21. априла 1996. У ноЋи 
између 23. и 24. марта, хада је и фотографија хоја се налази на трећој страници хорица 
снимљена, реп се голим охом могао пратити 18 степени на небу. На фотографији ехспони
раној 9 минута са почет,;ом у Olh 33m UTC, на филму осетљивости 400 ASA, види се нехих 
10 степени pena. Фотографија је снимљена телеобјехтивом од 135 mm, f/4, тако да обухвата 15 
пута 10 стеnени. Север је са леве стране, а најсјајнија звезда на слици (која се види хао траг 
јер је праhење вршено на хомети) је 'У Волара. 

(Примљено децембра 1996) 

OBSERVATION OF ТНЕ СОМЕТ HYAKUTAKE 

The description of observa.tion a.nd а. photogra.ph of comet Hya.kuta.ke ta.ken on the 
night of Ma.rch 23/24 1996. is presented. The photogra.ph is ma.de Ьу 135 mm, f/4 
teleobjective, a.t 01 33 UT. 

1 

\ 
\ 

1 
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IN MEMORIAM 

Мр МИЛАН МИЈАТОВ 

1933 - 1996. 

Магистра Милана Мијатова, бившег ди
реИ'Ора Астрономс~<е опсерваторије, знали 
смо ~<ао племенитог човека благе нарави, а 
истовремено и као студиозног, педакrног и 

истрајног сарадни~<а. 
Темељност и објективност су били о~<вири 

у којима је утnо своју активност. 
Сва~<и посао, било да је то теоријс~<и рад, 

прапични на испитиваљу инструмената, ас

трономси посматраља или програмираље, 

радио је стрmъиво, зналач~<и и са задовољ
ством. Његов проницљив ум ла~<онс~<и је реш
авао проблеме ико у науци, та~<о и у сва~<и
дашљем животу. Можда зато је волео шах и 
био члан једног шаховс~<ог муба који је и 
љеговом заслугом добијас значајна призна-
ља. 

Уве~< nун разумеваља за друге, био је несебичан и помагао је сарадниЦима својим великим 
ис~<уством у науци или вршеЋи фунщију диреИ'Ора. · . 

Милан Мијатов је рођен З. 7. 1933. године у Београду. Као београдс~<и ђа~<, организо
вано са ш~<олом, посетио је Астрономску опсерваторију на Звездари и од тада искре љубав~ 
према астрономији пратиhе га до последљих дана љеговог живота. После заврш~не гимназИЈе 
уписао је студије на Природно-математичком фа~ултету, на групи АстрономиЈа: Упоредо с:а 
студираљем радио је у Статистич~<ом заводу. СВОЈОМ проницљивошliу и интУИЦИЈОМ осетио Је 
да долази време ~<омпјутера, па је похађао и завршио основни ~<урс за програмере на IВМ 705: 
Студије је завршио 20. 9. 1962. Г?дине, а од 1. 1. 1963. године се ~по~ља~ на Астрономс~<оЈ 
опсерваторији у новоформираНОЈ Групи за апсолутне деминациЈе ~<ОЈОМ Је руководио Ђорђе 
Телеки. Предстојас је значајан задатак оспособљаваља Великог вертикалног круга за регу
ларна посматраља (одређиваље апсолутних деминација небеских тела). После монтаже о~г 
инструмента 1960. године, уочене су нестабилности и фабрич~<е ~<онструпивне грешке, .за ~<ОЈе 
су многи мислили да су непремостиве. Своји":! упорним и ПР_едаНИМ радом са екrузИЈа311:fОМ 
~<о ји је пратио ова два заљубљеника астрономиЈе, успели су за Једанаест година да савладаЈУ ~ 
реше све проблеме који су искрсавали приликом испитиваља и сходно томе и реконструщџ 
инструмента. 

Овде liy навести део испитиваља која је требало извршити пошто су вefl прва испитивап.;а 
поизала да је инструмекr веома нестабилан (а с обзиром на љегову намену, стабилност Је 
један од најважнијих услова за обављаље астрономских посматраља). Уочене су промене наг
иба алхидадне и обртне осовине, ~<ао и инструментс~<их константи. Промена нагиба алхидадне 
осовине зависила је од положаја система за љено растереliеље, а систем за учвршflиваље обртне 
осовине није био задовољавајуЋи и дурбин се м?гао помеЈ'З:ТИ за 2" за само 10m . Та~<ође, 
било је с~<о~<овитих промена азимута, колимације и фле~<СИЈе у веома ~<рат~<им временс~<им 
икrервалима. Прелиминарна посматраља звезде су по~<азала да су ПОСТОЈале знатне промене 
тач~<е е~<ватора у току посматрачке серије и то у просе~<у за 17". Уследила је демокrажа и 
неопходна ре~<онструкција инструмента. После отмаљаља технич~<~ недостатuа и елимин
исаљем узрои за постојаље ско~<а у зениту могло се говорити о наста,~аљу новог инструмента. 
Биле су извршене следеliе измене: постављени ~у нови лежаји алхидадне осовине, а ~чен 
постојеliи систем за љено растереliеље; стављена Је нова плоча на алхидадну осовину на ~<ОЈУ се 
поставља носач микрос~<опа; постављен је нови систем за растереliеље обртне осовине; извршено 
је брушеље наглава~<а обртне осовине и прерада лежаја; побољшано је учвршliеље објепива и 
о~<уларног микрометра за цев дурбина; израђен је нови систем за довођеље ИН?'fрумента у 
меридијан, а систем за учвршliеље обртне осовине знатно побољшан; израђен Је систем за 
промену нагиба у правцу меридијана. 

Извршена реконстрУЈ;ција Великог вертикалног ~<руга и прелиминарна посматраља звезда 
1975. године, најзад су омогуliила да се на овом инструменту започ!!~ са регуларним пос
матраљима. У току 1976-1980 вршена су посматраља за каталог 307 СЈаЈНИХ звезда у зони од 

~· 
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+65°- +90° деминације. НајвеЋи допринос у посматрачком раду дао је М. Мијатов заједно 
са својим новим ~<олегом Ћуром Божичковиflем, ~<оји је у исту научну груnу дошао почет~<ом 
1977. године. '\ 

Потребну пажљу М. Мијатов је посветио испитиваљу мерних прибора инструме~. Код 
о~<уларног микрометра су одређене периодичне и прогресивне греш~<е, ~<ао и пЬfртвИ ход , а ~<од 
микрос~<оп-микрометара - периодичне грешке и .,мртви ход". Испитиваља се~<ундних либела 
су по~<азала да вредности парса либела зависе од температуре и да љихове мизне површине 
нису довољно правилне, а установљене су и промене вредности парса у то~<у времена. Код испи
тиваља лимба је утврђено да греш~<е наношеља подела имају синусоидни ток. Посебну пажљу 
М. Мијатов је посветио испитиваљу фле~<сије, ~<о ја представља један од веliих проблема ~<од ин
струмената какав је Велики вертикални круг. И љегова магистарси теза ...Прилог изучавању 
савијаља меридијанс~<их инструмената при дневним условима одређиваља", одбраљена !972. 
године, представља допринос изучаваљу овог важног проблема. Поред зависности фле.ксиЈе од 
метеоролош~<их параметара и љене промене у току посматрач~<е вечери, као и сезонс~<е промене, 

констатовао је систематске утицаје због помераља ~<олиматора, павиљонс.ке рефраХЦИЈе и ре-
фращије у унутрашљости цеви дурбина. . . 

Почет.ком 1973. године започео је истраживаља у области хроматс~<е рефращИЈе, ~<ОЈа су 
требала да резултирају у љегову доИ'Орс~<у дисертацију, али су она пре.кинута због љегових 
великих обавеза административне природе (наиме, био је на функцији диреИ'Ора Астрономс~<е 
опсерваторије), а ~<асније и због болести. У оквиру ових истраживаља показало се да су кр~ 
боја исте ~<од објектива Вели~<ог меридијансЈСог ~<руга и Великог вертикалног .круга и да Је 
реалније као параметар за обрачунаваље хроматс~<е рефра~<ције ~<ористити ~<олор-инде.кс звезда, 
а не љихов спепрални тип. 

У периоду од септембра 1975. до јула 1977. године Милан Мијатов је био в. д. дире~<тора 
Астрономске опсерваторије, а од 13. 7. 1977. године именован је за љеног диреИ'Ора. Од септем
бра 1981. године, због тешке болести, био је .на непре~<идном боловаљу све до пензионисаља 
11 . 4. 1984. године. 

Одласком у пензију љегов икrерес за астрономију не престаје. После опорав~<а наставио 
је да ради на астрономским истраживаљима са несмаљеним .екrузи~мом. Под љегов~ 
руководством и радом изведен је Каталог апсолутних деминачиЈа 307 СЈаЈНИХ звезда . Радио Је 
и на анализи вредности (О -·С)6 спољних планета посматраних на _Београдс~<ом вертталном 
~<ругу. Предложио је метод за одређиваље необрачунатих ефеката ~<ОЈИ утичу на ове вредности. 

Негова библиографија садржи 40 научних и стручних радова углавном из !'!оменутих 
области. У једној треЋини објављених радова ~<оауторски сам суделовала и било ми Је задовољ
ство радити са сарадником ~<ао што је био Милан ~ијатов. Он није престајас да планира рад 
и сарадљу са својим .колегама све до~< га болест НИЈе савладала. . . . 

Памтиliемо га као човека ведрог духа, несебичног сарадника и доброг приЈатеља КОЈИ Је 
био nун разумеваља за свакога. 

НАШИ У ИНОСТРАНСТВУ 

ЛЕПЬА ШКОЛА ФИЗИКЕ 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧЕСПIЦА 

И КОСМОЛОГИЈЕ 

ICTP, ТРСТ '96 

Од 10. јуна до 26. јула 1996. у Трсту је 
одржана у Међународном цекrру за теоријску 
физику (lnterna.tional Centre fщ Theoreti
cal Physics - !СТР) Летља школа физике 
елементарних честица и космологије у ор
ганизицији ICTP-a, Међународне школе за 
напредне студије (lnternationa.l School for 
Adva.nced Studies - SISSA) и Италијанс
ког института за нуклеарну физику (ltalian 
lnstitute for Nuclear Physics- INFN). Рад 

Веселка Трајковска 

школе био је подељен у два дела: у првом де
лу, од 10. до 28. јуна, обрађивани су разли
чити аспепи теорије струна и теорије поља, 
до~< је у другом делу, од 1 - 26. јуна, нагласак 
био стављен на физту висо~<их енергија, фи
зту неутрина, раног ~<осмоса и ~<осмологију 
(са посебним наглас~<ом на теорији инфла
ције). У целокуrmом раду Школе учествовала 
је 209 слушалаца и 25 предавача из 54 земље. 
Потписнт овог текста учествовао је у раду 
другог дела ш~<оле . Међу предавачима били 
су и најугледнији светски научници из поме
нутих области: Алексеј Сми_рнов из ICTP-a, 
Сесилија Јарлс~<ог (Cecilia Jarlskog) са Уни
верзитета у Лунду, МИiПа Шифман (Misha 
Shifma.n) са Универзитета у Минесоти, Џорџ 
Лазаридес (George Laza.rides) са Универзи
тета у Солуну, Каисар Шафи (Qaisar Shafi) 
из Истраживачког института Бартол, Анто-
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нио Мазијеро (Antonio Masiero) са Универ
зиrета у Перуђи и Мајкл Тарнер (Micha.el 
Тurner) из Астрофизичког ценrра НАСЕ и 
Фермилаба. 

Читаоцима _,Васионе" приказаћемо укра
тко она предаваља која су значајна за разу
меваље раног космоса и космологије. 

Алексеј Смирнов је у низу својих преда
ваља представио најновије идеје и сазнаља 
везана за могућу масу неутрина, као и мо

гуће импликације везане за љено постојаље. 
Наиме, после открића топ кварка, неутрини 
су остали једини познати фермиони са не
познатим масама. Масивни неутрини су ве
ома важни са космологију и астрофизику у 
целини: они су значајни за еволуцију кос
моса, одређују настанак структура у љему, 

важни су за примордијалну нуклеосинтезу и 
нуклеосинrезу у звездама и важни су за ево

луцију звезда. Најновија лабораторијска ме
реља дају вредност горље границе масе неут
рина и то: за електронски неутрино m.,e < 5 
е V, за мионски неутрино m.,,. < 250 К е V 
и за тау неутрино m.,, < 23 MeV. Са друге 
стране, космолошка граница за збир све три 
врсте неутрина је, ако се узме у обзир доља 

граница за старост космоса t > 1.3 х 1010 

година, Emi < 37 eV. Још нижа граница 
за масу неутрина може да се добије размат
раљем настанка великих структура у космо

су; тако се доља граница спушта на Emi < 
15 eV. Смирнов је посебну пажњу посветио и 
проблему Суичевих неутрина и њиховој ре
гистрацији детекторима на Земљи. 

Каисар Шафи је у предавању _,Од врелог 
великог праска ка инфлацији" дао неопходан 
увод за разумеваље теорије инфлације. Пре
ко поставки Ајнштајнове опште теорије рела
тивности, Хабловог закона, стандарног ко
смолошког модела и нових мереља сатели

та СОВЕ он је приказао основне недостат
ке стандарног модела Великог праска. Наи
ме, према овом моделу не постоји објашљеље 
за сам nрасак. Такође отворено је и nитаље 
тзв. проблема хоризонта: космичко nооадин

сЈСо зрачеље је веома изотроnно, а узроЈС томе 
није познат. У васиони коју опажамо има око 

1090 честица; отворено је nитаље њиховог nо
рекла. Пооадинско зрачеље показује одређен 

степен анизотроnије (!1Т /Т ,..., 10-6
) што та

ЈСође захтева објашљеље. Питаље је и како 
то да је у раном свемиру густина материје 
била веома близу критичној вредности. Ша
фи је nосле постављаља ових nитаља nрешао 
на објашљеља која даје теорија инфлаторне 
ЈСосмологије . Тако, на пример, проблем хо
ризонта се решава са постојаљем под-хори
зонта који се "надувава" веома брзо. Кванrне 
флуЈСтуаuије nоља доводе до примордијалних 
флуктуација густине материје. Шафи је ука-

зао и на nотребу ствараља нових физичЈСИХ 
концеnција ради објашљеља nроблема који 
се јављају у ери инфлације; стандарни мо
дел елементарних честица овде не даје задо
вољавајућ.е одговоре. Теорија инфлације пре
двиђа и да највећи део масе универзума (90-
95%) nостоји у облику небарионске (тамне) 
материје. 

Џорџ Лазаридес је у низу својих nреда
ваља даље разрађивао теорију инфлације; nо
себан нагласак ставио је на теорију суперси
метрије. 

Предаваља Мајкла Тарнера, професора 
Универзитета у Чикагу и заменика директо
ра АстрофизичЈ:ог ценrра НАСЕ/Фермилаба, 
коаутора (уз Едварда Колба (Edward КоЉ)) 
nрвог, и још увеЈС, најважнијег уџбеника за 
астрочестичну ( astroparticle) физику ..,Рани 
космос" (The Early Universe) била су nо
себно интересанrна, због тога што је поред 
савремених теоријских концеnција приказао 
и низ најновијих еЈСсперименrалних резул
тата важних за космологију, од којих један 
број чак још увек није ни публикован у струч
ним часоnисима. Он је говорио о асnектима 
космологије великог праска, инфлацији и те
стовима инфлације, затим о тзв. хладној та
мној материји (Cold Dark Matter - CDM) 
и настанку структура у космосу. Приликом 
обрађиваља ових питаља nрофесор Тарнер је 
обрадио и нека изузетно важна nитаља са
времене космологије и астрофизике: nитаље 
Хаблове констанrе и nитаље тамне материје 
у космосу. За старост васионе, узимајућ.и ста
рост најстаријих збијених јата, време nотре
бно за хлађеље белих nатуљака, као и ра
зматраља везана за радиоактивне елементе 

он је дао "најбољу процену" за старост уни
верзума од 16 ± 3 милијарде година. ДаЈе
ле, најновија мереља сугеришу да се Хаблова 
ЈСонстанта највероватније налази у интерва-

лу између 60 и 80 ';;/:, тј. Но = 70 ± 10 

\Тi:. Једна друга, за космологију таЈСође 
изузетно важна величина, темnература поза

динског зрачеља, измерена је 1996. са вели
ком тачношћу: То = 2.728 ± 0.002 К. Тар
нер је указао на анизотроnије у nооадинском 
зрачењу које обезбеђују доказе за првобити
не нехомогености густина које су, појачане 
од стране гравитације, нарасле до структу
ра које данас nознајемо: галаксије, јата га
лаксија, суперјата, nразнине (voids), зидове 
итд. Као nосебно важан космолошки аспект, 

Тарнер је издвојио примордијалну нуклео
синтезу, односно заступљеност лаких елеме

ната. Према стандардном космолошЈСом мо
делу, када је старост космоса износила не
колико секунди били су створени услови за 
нуклеарне реаЈСције које су довеле до синте-
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зе значајнијих ЈСоличина D, 3 Не, •не и 7 Li. 
На основу разматраља nримордијалне нукле
осинтезе могућ.е је добити густину "обичне", 
барионске, материје, у односу на тзв. кри

тичну густину, Ов: 0.01~0в ~0.15 . Тео
рија инфлације nредвиђа да је укуnна гус
тина материје у ЈСосмосу О = 1 што гово
ри у nрилог nостојаља тамне материје у кос
масу. Професор Тарнер је датаљно приЈСазао 
развој модела хладне тамне материје, почев 
од nрвобитне "стандардне" верзије по којој 
је (1) Ов ,..., 0.05 и flcDм ,..., 0.95, (2) Ха-
блова константа је Но = 50 tt"'.,~, (3) пер
турбације густине су независне од сЈСале и 
(4) не nостоји допринос тензорских nертур
бација на анизотропију nозадинског зрачеља. 
Овај модел Тарнер је духовито уnоредио са 
ЈСомnјутерсЈСИМ оnеративним системом DOS, 
ЈСога су и поред свих познатих мана, и nо

ред много бољих оперативних система на
учници масовно уnотребљавали. Овај nочет
ни модел је даље усавршаван тако да данас 
nостоји nет љегових различитих варијанrи. 
У оквиру ових модела, структуре у васиони 
настају "хијерархијски", тј. најnре настају 
мали објеЈСти који, касније, спајаљем дају 
веће. У циљу nровераваља ових модела ас
трономи врше многобројне тестове одређива
ља анизотроnија микроталасног nооадинског 
зрачеља, прегледе црвених nомака удаљених 

објеката, посматрају квазаре и јата галакси
ја, изучавају еволуцију галаксија, јата гала
ксија и других објеката, мере Хаблову кон
станту итд. Професор Тарнер је овако прика
зао пет различитих· облика CDM модела: 

(1) Први модел (LHC CDM) узима за Ха

блову константу вредност од свега 30 ';;Р1; и 
тако решава одређене nроблеме (нпр. старо
сти васионе), али сва досадашља мереља не 
иду у nрилог овако ниској вредности Хаблове 
констанrе. 

(2) Други модел (vCDM) укључује и јед
ну "тоnлу" комnоненrу (неутрине), nретпос
тављајућ.и да њихова маса не прелази S е V. 

(3) Трећ.и модел (ЛСDМ) поред тамне 
материје укључује и мистериозну космолош
ку констанrу која одговара енергији вакуума. 
Између SO и 70% критичне густине доnриноси 
управо космолошка констанrа. Чак је могу
ће и веома велику Хаблову консТанrу (око 80 
';;i;) уклопити у овај модел. Међутим, као 
што упозорава Тарнер, ово је већ. трећ.и пут у 
овом веку како космолози уводе космолошку 

констанrу. Прво је то учинио Ајнштајн (Ein
stein) да би остварио СТЗ:тични универзум, а 
nотом су то учинили Бонди (Bondi), Голд 

(Gold) и Хојл (Hoyle) да би решили кризу 
старости васионе ЈСада се сматрало да је Ха-

блова константа Но = 250\Тiс". 
(4) Четврти модел (тСDМ) поред хладне 

тамне материје укључује и екстра релативи
стичке честице; можда је то нестабилни тау 
неутрино (масе између неколико К е V и не
ЈСолико MeV). 

(S) Искошени (tilted) модел хладне там
не материје (TCDM) у комбинацији са гра
витационим таласима треба да пружи добра 
теоријска објашљеља nроцеса настаmа струЈе
тура у космосу. 

Према nрофесору Тарнеру ЛСDМ модел 
даје најбоља слагаља са свим постојећ.им ме
рењима. Што се тиче честица ЈСоје би могле 
да сачињавају хладну комnоненту тамне ма
терије, Тарнер као два добра ЈСандндата ново-

ди аксионе (маса,..., 10-5 eV) и неутралине 
(масе између 10 и 1000 GeV). 

Поред редовних преподневних nредаваља 
током рада Школе у nослеnодневним часови
ма одржаване су дискусионе груnе у окви

РУ којих су детаљније обрађивана нека не
довољно разрешена nитаља са преподневних 

предаваља. Биле су организоване три дисЈСу~ 
сионе груnе: nрва се бавила стандардним мо
делом елементарних честица, друга nроши

реiьима овог модела и трећа, астрочестичном 
физиком, физиком неутрина и теОријом инф
лације. Учесницима у дискусионим груnама 
омогућ.ено је да укратко изложе свој рад и да 
на љега добију коментаре учесника. Потnи
сник ових редова учествовао је у раду трећ.е 
дискусионе груnе чијим радом су руководи
ли Анrонио Мазијеро и Каисар Шафи где је 
изложио свој рад (настао у сарадњи са Влада
мом Челебоновићем) везан за nроблем тамне 
материје у сnиралним галаксијама и могу
ћ.им главним састојком у њима - масивним 
неутринима (масе m., ,..., 30 е V). Излагаље је 
било проnраћено питањима и коментарима 
учесника и руководиоца Шафија. Овај рад 
је иначе био пријављен за XI Националну 
конфереренцију југословенских астронома и 
објављен је у зборнику Конференције. 

ICTP је институција која организује то
ком године на највиmем нивоу четрдесетаЈС 
школа и радионица. Учесницима у раду nро
грама nружа могућност рада на nерсонал
ним рачунарима (Пенrијум и Мекинтош), а 
за велике рачуне и симулације nредвиђен је 
IBM/R6000. Оnремљена је изузетно бога
том и добро организованом библиотеком ЈСоја 
омогућује претраживаље часоnиса и књига 
директно или путем комnјутера повезаних у 
мрежу. 

Срlјан. СаАtуровић 
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ВЕСТИ ИЗ НАШЕ ЗЕМЉЕ 

XVIII SPIG 

Астрофизичка плазма на 

XVIII Летњој школи и 
Међународном симпозијуму о 
Физици јонизованих гасова 

Котор 2-6. IX 1996 

Од другог до шестог сеmембра 1996. го
дине, у Котору, у хотелу "Фјорд" одржана је 
XVIII Летља школа и Међународни симпо
зијум о Физици јонизованих гасова (XVIII 
SPIG). За презентацију на овој конференцији 
чији је званични језик енглески, прихваће
но је 136 радова, на којима се појављује 318 
имена. Од тога броја 1 1 5 су странци из 22 
земље. Предаваља по позиву одржала су 22 
страна предавача и 10 домаћих. Страни пре
давачи били су из Енглеске_, Јапана, Фран
цуске. Белорусије, Русије, Бугарске, Грчке, 
Аустралије, Румуније, Украјине и С'Ад. Део 
учесника је на слици на III стр. корица. 

На овој конференцији, у оквиру секције 
четири под називом .,Општа плазма". одељак 
4.2 имао је,назив ,Астрофизичка плазма" . По 
први пут на XVIII SPIO-y, после дуге борбе. 
имали смо импозантну астрофизичку секцију 
на којој је било пет предаваља по позиву (три 
прегледна предаваља од 45 минута и два из
вештаја о раду (progress report) од 30 ми
нута) и десет постера. Прегледна предаваља 
одржали су Р. Мек Керол (Мс Carol) из Па
риза (Атомски и молекуларни процеси у ас

трофизичким плазмама), Н . К. Спиру (Spy
rou) из Солуна (Геодезијско насупрот хидро
динамичком и хидромагнетном кретању то

ка), и С. И. Гопасјух са К римске астрофизичхе 
опсерваторије (Структура магнетног nоља у 
активним областима на Су!ЩУ). Извештаје 
о раду поднели су Лука Поповић (Модифи
кована семиемпиријска формула за линије 
код компле.~:сних спектара) и М. С. Дими
тријевић заједно са А А Михајловим (Про
цеси .~:оји укључују јан-атомске комплексе у 

слабо јонизованим лабораторијским и астро
физичким плазмама). На десет постера ауто
ри су били Д. Грубор, Д. Шулић, И. Винце , 
Ј . С.~:уљан, Л. Ч. Поповић, А Кубичела, Ј. 
Арсенијевић, М . Дачић, 3. Цветковић. А А 
Михајлов , Љ. Игљатовић, М. М . Васиљевић, 
М. С. Димитријевић, Г. Ћурашевић. С. Мар
ковић-Кршљанин и С. Сахал-Брешо (Sahal -
Brechot). 

Оваква астрофизичка секција омогућава 
младим астрономима да на енглеском јези
ку у условима ка.~:ви владају на међународ
ним конференцијама. изложе своје резултате 

и чују предаваља познатих научЮО<а. Борба 
за оформљење такве секције није била једно
ставна. Аутор овог написа анимирао је та
дашње чланове Научног комитета, Владими
ра Чадежа, Николу Коњевића, Владиса Вуј
новића и Горана Пихлера да се на XV SPIG
y оформи једна та.~:ва секција и њено органи
зовање повери Астрономској опсерваторији. 
Мада је прво била замишљена као посебна 
се.~:ција , услед немогућности Астрономске 
опсерваторије да финансијски подржи и обе
збеди долазаЈС већег броја предавача, она је 
у тоЈСу припреме ЈСонференције сврстана ~:ао 
подсекција 4. 2 се.~:ције "Општа плазма" . На 
XV SPIG-y у Дубровнику, од 3-7 септембра 
1990. године, у оквиру ове секције, одржао је 
уводно предавање М. С. Димитријевић (Се
микласични и апроксимативни методи за ис

траживање Штарковог ширеља астрофизичких 
и лабораторијс.~:их спектара). Ж. К. Ену 
(Henoux) је најавио предавање "Физика хро
мосферсЈСих ерупција" и приложио свој ре
зиме, али није дошао. Извештај о раду под 
насловом "Допринос атомских судара објаш
љавању Сунчевог лимб-ефекта", поднео је И. 
Винце. У књизи се налази и резиме извеш
таја ,.Одређиваље магнетног поља и еле:к
тронске густине у Сунчевим протуберанцама 
уз помоћ Ханлеовог ефекта и сударне депо
ларизације" , али је отказан због недоласка 
аутора В. Бомије (Bommier) са Париске оп
серваторије. Поред тога било је представљено 
шест постера од стране В. М . Чадежа, Ј. Вра
њеша. В. Кршљанина, С . Марковић - Кршља
нин, М. С. Димитријевића, А А Михајлова, 
Ж. Ј. Кецића. Ј. М. Васиљевића, Љ. К. Цан
дер, Ј. Арсенијевић, С. Јанкова и Г. Ћураше
вића. 

На XV SPIG-y постојаље Астрофизичке . 
секције је озваничено и избором М. С. Ди
митријевића и И . Винцеа у Научни комитет 
SPIG-a и прикључељем Астрономс:ке опсер
ваторије у Београду међу научне институције 
које организују SPIG. 

XVI SPIO је одржан у Београду од 25. 
до 28. септембра 1993. године. Предавање по 
позиву је одржао Иштван Винце (О промени 
Сунчевих спектралних линија са временом), 
а извештаје о раду поднели су Олга Атана
цковић (Решеље не - ЛТР проблема прено
са зрачеља користе!iи методу фактора итера
ције), Д. Јасна , У. С. Инан, Т. Ф. Бел (Жиро 
резонанtно расејање електрона у радијаци
оном појасу косим простирањем звиждућих 
атмосферика) и Д. Грубор (Редистрибуција 
јона у јоносферској динама области), а Ј . Ар
сенијевић. С. Марковић - Кршљанин, В. Крш
љанин, С. Јанков, А А Михајлов, М. С. Ди
митријевић, Љ. М. Игња.товић, С. Еркапић, 
И. Винце, д. М. Шулић. Д. Јасна, У. С. Инан 
и Т. Ф. Бел, приказали су пет постера. 
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XVII SPIG је одржан та.~:ође у Београду 
од 29. августа до 1. септембра 1994. Најавље
но уводно предавање Н. Полосухине ,,Ано
мална хемијска заступљености литијума у 
атмосферама Ср звезда" није одржано због 
недолас:ка преда вача, а извештај о раду "Та
ласи у :короналној плазми Сунца, са магнет
ним лу:ковима", поднели су В. М. Чадеж и Ј. 
Л. Балестер. Било је прихазано и осам пос
тера од стране Д. Јевремовића, И. Винцеа, С. 
Ер:капић, В. М. Ча:дежа, Ј. Л. Балестера, Д. 
П. Грубор, Д. М. Шулић, В. Ж. Јелића, Ј. М. 
Цветића, Б. В. Станића, Ћ. Р. Милановића, 
А А Михајлова, М. С. Димитријевића, и Љ. 
М. Игњатовића. 

Надам се да lie астрофизичка секција на 
SPIG-y обогатити астрономски живот у на
шој земљи, омогућити младима да се боље 
припреме за наступ пред међународном 
јавношћу и омогуhити боље везе и успешнију 
сарадњу између астрофизичара и физичара на 
проблемима од заједнич:ког интереса. 

МШiак С. Ди.м.итријевић 

ТРИДЕСЕТ ГОдИНА МАТЕМАТИЧКЕ 
ГИМНАЗИЈЕ У БЕОГРАДУ 

Дана 19. септембра 1996. године Мате
матичка гимназија је прославила тридесето
годишњицу свога рада, пригодном изложбом 
наставних средстава и свечаним с:купом у 

Народном позоришту у Београду. За ту при
лиr;у издата је :књига "Тридесет година Ма
тематичке гимназије у Београду", а израђени 
су и пригодни беџеви, фасцикле, олов.~:е и 
блокови за прибелешке. 

Тај дан је изабран јер је 19'. септембра 
1966. године, одржан први час у Математич
кој гимназији. Гимназија је заnочела рад као 
трогодишња средља школа. У почетни, други 
разред уписивани су ђаци .~:оји су заврши
ли први разред средњих школа, а после по

ложеног пријемног испита. Године 1966, по
сле три кон:курса, пријавило се свега 56 уче
ника, сврстаних у три одељења. Данас је то 
сnецијализована средња ш:кола за надарене 
ученихе, са 'Четири разреда, 20 одељеља и 0.1:0 
400 ученика. Упис се врши после обавезне се
лехције на пријемном испиту. Школа има 
посебан наставни JUiaн и програм, а настава 
се организује на веома висо:ком и савременом 
нивоу. Постоји стална сарадља са Универзи
тетом. То је најбоља средља ш.~:ола у Југос
лавији. 

За тридесет година ученици Математич
:ке гимназије су освојили више од сто медаља 
на разним међународним такмичењима. Ова 
школа је постала прави расадних младих та
лената. 

Астрономија је у Математичкој гимна
зији дуго била заступљена као посебан пре
дмет, и то са два часа недељно. Изузетаr; је 

била ш.~:олс:ка 1993/94. година, :када је пре
ма реформи ш:колства из 1990, била уба'Чена 
у физиху, :као и у свим другим гимназијама 
у Југославији. Веh наредне, 1994/95. годи
не поново је предавана пооебно, али само са 
једним часом недељно. 

Прва генерација која је имала у Гимна
зији астрономију стасала је 1968/69. годи-

. не. За наставни.~:а је ангажован Драгутин 
Ћуровиh, асистент на Катедри за астроно
мију Природно-математич.~:ог фа:култета. Од 
школсr;е 1969/70. године Па до 1975/76. године 
(закључио), астрономију је предавала Јелена 
Милоградов-Турин (од 1972. са зваљем ма
гистра). И она је била истовремено и хо
норарни професор у Гимназији и асистент 
за астрономију на Природно-математич:ком 
факултету. Тада су набављена сва астроном
ска учила, :карте и књиге, :која су се могла 

наћи на тржишту. Она је написала и прог
рам астрономије за Математичку гимназију. 
Школске 1976/77. године наставу изводи Мр 
Трај.~:о Ангелов, а 1977/78. и 1978/79. годи
не Мр Михе Кузманос:ки, оба асистенти за 
астрономију на Природно-математич:ком фа
култету. Од 1979/80. школске године па до 
данас (са прекидом 1993/94. године), наставу 
астрономије изводи дипломирани астроном 
Милош А.!:сентијевић. Школске 1993/94. ас
трономија је била укључена у физиху, :када 
су астрономс:ки садржај предавали физичари 
др Александар Богојевић и др Тасхо Грозда
нов. У Гимназији је радио још један астро
нам - Јован Скуљан, асистент на Институту 
за астрономију на Природно-математичком 
факултету, 1988/89. године, али је предавао 
програмирање. 

Јеле//ЈЈ МШiоерадов-Турик 

АСТРОНОМИЈА У МАТЕМАТИЧКОМ 
ИНСТИТУТУ У ЈЕСЕН 1996. 

На семинару за историју и философију 
математи:ке Математичког института :којим 
ру:ководи проф. др Раде Дацић, ове годи
не су се астрономи и астрономске теме 'Чес

то појављивали. Јесенас је одржано чах шест 
таквиХ предаваља. 

Прво је Јасна Фемпл-Мађаревић, профе
сор математике у V београдској гимназији 
и .~:hи nокојног nрофесора Станимира Фемп
ла - велихог љубитеља астрономије, 8. 10. 
одржала предаваље "ПРИКАЗ РАдОВА И 
ИдЕЈА НАУЧНОГ СКУПА MYSTERIUM 
COSMOGRAPHICUM". Скуп су органи
зовале бројне ч:ешке организације уз Универ
зитет "Ј ohannes К epler" у Ли!ЩУ и Међуна
родну унију за историју и философију наухе -

1' 
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одсек за историју науке. Повод је био 400 го
дина од mтамnаља Кеплерове кљиге "Prodro
mos dissertationem cosmographicum con
tinens Mysterium cosmographicum", у Ти
бингену. Ове године је истовремено и 450 го
дина од рођеља Тихо Брахеа, познатог астро
нома са којим је Кеплеров живот био толико 
испреплетен. Скуп је одржан у Национал
ном техничком музеју у Прагу, од 18. до 22. 
августа 1996, и био је праl'lен посетама ме
стима у којима су боравили Кеплер и Тихо. 
Учесници су били веома различитог нивоа и 

прилаза. 

Друго предаваље из историје астрономије 
на семинару је одржала проф. др Јелена Ми
лоградов-Турин, 5. 11 , под називом ,.АТА
НАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ (1773-1832) И МЕТЕ
ОРИТИКА". Она је изложила резултате изу
чаваља расправе о метеоритима Атанасија 
Стојковиl'lа из 1807. године. После истрuи
ваља обављеног на материјалу расположивом 
у СРЈ, а чији су резултати саопmтени 1995. 
године на симnозијуму у Новом Саду, она 
је наставила рад на осветљаваљу доприно

са Атанасија СтојковиЬа и у Москви. Резул
тати истрuиваља на материјалу из Москве 
су у сагласности са ранијим, с тим што су 
поједине тачке јасније сагледане. Атанасије 
Стојковиl'l, по миmљељу Јелене Милоградов
Турин, иако оквалификован од неких руских 
научника као присталица сада одбачене ат
мосферске хипотезе Изарна, био је довољно 
мудар да се постави, иако љој наклољен, не
утрално у предговору своје главне кљиге .,0 
ваздушним камено вима и љиховом пореклу" . 

Tpel'le предаваље везано за астрономске 
појаве .,ГЕОЛОШКИ ДОКАЗ МИЛАНКОВИ
ЋЕВЕ ТЕОРИЈЕ ОСУНЧАВАЊА", одржао је 
академик Никола Пантиl'l, (12. 11). Тиме је 
отпочет циклус посве!lен делу Милутина Ми
ланкови!lа. Академик Пантиl'l је после прег
леда основних идеја Миланковиl'lеве теорије 
осунчаваља, изложио љене геолошке доказе. 

Од седамдесетих година овога века обимна 
геолошка истраживаља, од којих су назна
чајнија испитиваља дна океана, показала су 
да Миланковиl'lеви циклуси важе и за знатно 
дуже геолошко време - мезозоик и палеозоик. 

У време више темnературе у океанима су пре

овлађивале једне врсте живог света а у време 
ниже друге, па се у непореме!lениМ седимен
тима на дну океана јасно могу видети одго
варајуl'lи слојеви. Сем споре промене климе 
због споре промене осунчаваља уочени су и 

нагли скокови, од којих су многи узрокова
ни катастрофалним догађајима - падовима 
метеорита. Миланковиl'l није дочекао пораз 
противника, али је био сигуран да l'le геолози 
кад тад доказати исправност љегове теорије. 

Следе!lе предаваље, .,РАд МИЛУТИНА 
МИЛАНКОВИЋА У АСТРОНОМИЈИ" одр-

жалајемрВојислава Протиl'l-Бениmек, 19. 11 . 
Она је истакла да је читаво Миланковиl'lе
во дело прожето астрономијом. Ова наука га 
је инспирисала у размиmљаљу и стваралаш

тву, било када се радило о реформи кален
дара, астрономској теорији климатских про
мена, или при писаљу .,астрономских" пи
сама и многих делова .,успомена". Био је 
професор Астрономије и Небеске механике, 
бирао (са колегама) место за нову Астроном
ску опсерваторију, био председник Астроном
ског националног комитета Краљевине Југо
славије ... Војислава Протић-Бениmек је у то
ку предаваља дала осврт на неке од љегових 

најзначајнијих астрономских радова , који су 
од изузетног значаја и данас: теорији кли
матских промена, векторском прилазу у не

беској механици, реформи календара .. . 
Предаваље проф. др Александра Липков

ског .,0 ТЕОРИЈИ КАТАСТРОФА" (26. 11) 
било је посвеl'lено грани савремене матема
тике која је била примељена на Миланко
вићеву теорију ледених доба од стране поз
натог америчког математичара Роберта Гил
мора (Robert Gilmore) . Наиме, Гилмор је у 
својој кљизи "Catastrophe Theory for Sci
entists and Engineers" изнео примену те
орије катастрофа на многе области науке и 
технике, укључујући и физику микросвета и 
Миланковиl'lеву теорију ледених доба. Из те
орије катастрофа следи да систем тежи да 
задржи почетно стаље све док мала проме

на контролних параметара не доведе до ско

ковитог прелаза у друго равнотежно стаље. 

Гилмор је третирао феномен смене ледених 
доба као .,катастрофу набора"; дуготрајна ра
внотежна стаља су глацијално и интергла
цијално доба, а прелаз из једног у друго је 
сразмерно краткотрајан процес. Из теорије 
катастрофа следи да такви системи морају 
имати једну променљиву стаља и два кон

тролна параметра. На научницима је да по
кушају да разјасне шта физички представља 
та променљива, а шта контролни параметри 

у променама климе. · 
Последље предаваље у јесељем циклусу 

одржала је проф. др Јелена Милоградов-Ту
рик, 10. 12, под називом .,МИЛАНКОВИЋЕ
ВА ИСТОРИЈА АСТРОНОМИЈЕ". У првом 
делу предаваља изнете су карактеристике три 

издаља кљиге .,Историја астрономске науке 
од љених првих почетака до 1727.", на срп
ском језику 1948, 1954. и 1978, и на словенач
ком језику 1951 . године. Изнела је, према 
предговору првог издаља и сопственим за

пажаљима, Миланковиliеве побуде да управо 
тако ту кљигу напише. Нагласила је Милан
ковиl'lеву озбиљност при писаљу, на шта ука
зује и изузетно мали број грешака. Упореди
ла је М иланковићеву историју астрономије са 
сличним кљигама на светским језицима. Из-
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нела је утицај Миланковића на развој исто
рије астроно мије код нас. Као дугогодиmљи 
професор Историје астрономије на Катедри, 
односно Институту за астрономију Универ
зитета у Београду, изнела је своја искуства 
у кориmћељу Миланковићевог уџбеника. По 
љему као основи студенти у седмом семес

тру спремају предаваља, главу по главу, и 
излажу пред професором и студентима. На
прављена је и цела збирка релевантних фо
лија. Велика већина студената налази. да је 
Миланковић изврсно описао ту епоху. 

Јелена Мuлоерадов-Турин. 

НДГРА.ПА ..;зАХАРИЈЕ БРКИЋ" 
1996. ГО.ПИНЕ 

На свечаној седници Катедре за астроно
мију одржаној 9. новембра, у присуству дека
на Математичког факултета проф. др Зорана 
Каделбурга и инж . Слободана Бркића, сина 
покојног професора Захарија Бркића, упра
вник Катедре за астрономију проф. др Ми
ке Кузманоски је уручио награду .,Захарије 
Бркић" за 1996. годину, БожИдару Јованови
ћу. 

Ове године било је чах пет кандидата који 
су задовољавали основни услов за награду: од 

седам дипломираних пет их је имало средљу 
оцену преко осам. Међу љима најбољи про
сек је имао Божидар Јовановић, хоји је дип
ломирао на астрофизици са средљом оценом 
9.55. Изузетност овог хандИдата показују и 
следећи подаци. Он је дипломирао и на ма
тематици, 1993. године, са средљом оценом 
9.8S, а одбранио магистарску тезу .,Геометри
ја интеграбилних система са једностраним 
везама" , 1996. године. Док је студирао аст
рофизиху држао је вежбе из математике! Од 
1994. године ради као асистент на Матема
тичком институту. Учествовао је са радом 
на Конференцији југословенских механича
ра, 1994. године, у Ниmу. Рад хоји предс
тавља уопmтеље резултата магистарсхог рада 

је прихваћен за mтампу у познатом часопису 
"Joumal ој Mathematical Physics". 

У овом броју објављујемо љегов чланак о 
спектру микроталасног позадинског зрачеља. 

Све то је постигао за 27 година. Ове го
дине се и оженио. Збиља узорак животни пут! 

На поменутој седници, Слободану Бр.<и
l!у, који финансира ову награду, уручен је и 
број S/96 часописа .,Васион.сt', у коме је при
казано додељиваље награде од 1987. до 199S. 
године. Породици Бркић су и у ранијим 
приликама уручивани одговарајући бројеви 
.,Вacuone'. 

Свечана седница је завршена малим хох
телом и разговором са гостима. 

Јелен.а Мuлоерадов- Турин. 

НОВЕКЊИГЕ 

Зоран Танасијевиfl: KAI<O ПОСМАТРАТИ 
СУНЦЕ, 72 стране, из.uам: ПетiiИЧЈСе свес
ке бр.ЗS, Истраживачка станица Петница, 
1996. 

Зоран Танасијевиl'l се и раније огледао у 
овој области ( Петничхе свеске бр. 4 ). Ова са
дашља кљига је опmирнија и потпунија. Она 
садржи ова тематска поглавља: Шта nос.АШ
трати на Сун.rо, Када, чшсе и где пос..сат
рати, Како nос.АШтрати Сун.че, Обрада по
датака, Пос.матрање по..срачења Сун.ча, 0::
тала эан.и.wьива пос.матрања и Литерату 
ру. 

У првом поглављу даје се један општи 
увод о разним аспектима Сунчеве атмосфере. 
Пет појава у фотосфери, хромосфери и кора
ни дефинисано је и описано: пеге, грануле, 
факуле, ерупције и протуберанце. То је прва 
оријентација за почетника и добар потсетник 

· за боље обавеmтеног читаоца. 

У другом поглављу ухазује се на доба да
на када је погодно аматерски посматрати 
Сунце и претставља се низ оптичхих инстру
мената од двогледа пречника З cm до модер
них катадиоптричхих телесхопа пречника 20 
cm и 2S cm. Посебно је истахнута средља 
категорија телескопа која се најче шhе среће 
у нашим школама. Уз телесхопе потребан је 
и прибор: дијафрагме, филтри и специјални 
охулари за посматраље или пројехцију Сун
чевог лика. Описано је неколико приступа, а 
довољно је и наглашена опасност од посмат
раља Сунца слободним охом. Сви ови при
бори приступачни су астроаматерима. Инте
ресантно је и кратко микро-астроклиматсхо 
разматраље избора места за аматерска пос
матраља, хоја се најчешће врше из дворишта, 
у близини зграда или из стамбених просто
рија. 

Сам процес поматраља приказан је у тре
IIем поглављу. Наравно, хао нај чешћа у ама
терсхој пракси, прво су обрађена визуелна по
сматраља. Аутор ту помаже читаоцу у избо
ру повеl'lаља ( окулара ), али тај начин по
сматраља препоручује само за бројаље пега 
и факула. Универзалнији је поступак цртаље 
Сунчевог лика уз помоћ окуларне пројекције 
Сунца. Упутства су довољно детаљна закључ
но са попуљаваљем дневника посматтраља. 

Међутим, најобјективнији начин посматра
ља је фотографсхо снимаље Суица. То је на 
почетху параграфа и образложено. Следе кри
теријуми за примељени телесхоп и упутства 
за избор времена ехспозиције, за одређиваље 
правца дневног паралела и за развијаље сни
мака. Придржавање ових упутстава, уз мало 
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вежбе, омогућиliе сваr;:ом аматеру да добије 
добре снимr;е Сунчевог дисr;:а и, евекrуално, 
неr;:их детаља на дисr;:у. На ,;:рају поглавља 
читалац lle научити каr;:о да у сваком тренут
r;:у оцени квалитет Сунчевог лии у телесr;:опу. 

Обрада податаr;:а је тема четвртог nог

лавља. То је надградња. онога што је до та
да речено о посматраљу Сунца. Дата је де
финиција Волфовог броја и, речју и сликом, 
приказано је каr;:о се одређује број фаr;:ула и 
површина nега и фаr;:ула. Ту би, међутим, 
требало nриметтити да је због, софтверсr;:ог 
неспоразума, половина текста на 29. стра
ни једна велика штампарска гре шка. Исn
рављен текст требало би да гласи: "Пречник 
шаблона мора одговарати пречниr;:у nројеr;:
ције дисr;:а Сунца. Шаблон се фотокопира на 
nаус-папир или термоотпорну фолију. Повр
шина nега се мери таЈСо што се изнад сваr;:е 

пеге на цртежу или фотографији стави фото
r;:опира.ни шаблон и nоr;:лопи nега на цртежу 
са лего м исте величине на шаблону . Вредност 
nовршине се директно очитава. Површина ле
га и фаr;:ула прецизно се одређује мерељем та
r;:о што се изнад цртежа или фотографије ста
ви милиметарски папир и nреброје сви IСвад
рати!iи које анализирани детаљи nокривају. 
Површина у милионитим деловима nовршине 
Сунца се добија из формуле (34; 53):". 

Даље је описана масифиЈСација Сунче
вих пега ( циришr;:а и по Шаронову) и факула. 
Ту је, на страни 33, изостало објашљеље типа 
nега IIg, али одговарајући део слике 18 гово
ри сам за себе. Велика пажња nocвelieнa је од
ређиваљу хелиогра.фских координата детаља 
на Сунчевом дисr;:у . То и јесте најкомплико
ванији кораЈ:: у обради nосматрчких nодата
Ј::а. Дефинисане су хелиографске Ј::оординате 
и ефемеридсЈ::и nараметри Р, Во i Lo ЈСоји су 
nотребни за оријентацију цртежа или снИМЈСа 
Сунчевог дисЈ::а. Саме хелиографсЈ::е коорди
нате изабраног детаља у Сунчевој слици могу 
се одредити помоhу тзв. ортографсЈСИХ мрежа 
или Портеровог диска. Један комnлет ових 
nомагала дат је као nрилог хљиге, а посту
пах љиховог кориш!iења детаљно је описан 
и илустрован нумеричхим примерима. Да 
хоординате пега и Волфов број нису сами се
би циљ nоЈ::азу ју два примера даље анализе 
ових nодатака: леnтир-дијаграм и ток једног 
цихлуса Сунчеве активности ( сл.24 и сл.25 ). 

Посластица за свахог астронома је пос
матраље nомрачења Сунца. Кахо се то може 
организованије урадити објашљено је у петом 
поглављу. У прави час! После једне деценије 
паузе, прво делимично помрачеље Сунца ви
дели смо 12 .Х 1996. А управо има довољно 
времена да сваки аматер размисли и о nос

матраљу потпуног nомрачења ll.VIII 1999. 
Последље тематсхо nоглавље говори о nо

сматраљу нехих ефехата на Сунцу, пролазу 

унутрашљих nланета исnред Сунчевог дие
ха, геомагнетским и астромиматсхим ме

рељима. 

Списах xopиmlleнe литературе је исцрпан 
и омогу!iава читаоцу даље детаљније анга
жоваље на овој теми. Четири нумеричка при
лога хљиге хорисни су при снимаљу Сунца 
и израчунаваљу хелиогра.фсЈ::их хоордината. 

Аутор хљиге је по nрофесији географ. Од 
својих 36 година, npeiCo 20 посветио је ама
терсхој астрономији. Ова ЈСЉига резултат је 
тахве љегове делатности. Његов даљи инте
рес усмерен је на проблем утицаја Сунца на 
геофизичке појаве. 

Александар Кубичела 

НОВОСТИ И БЕЛЕШКЕ ·1 

НОВИ АСТЕРОИдИ 
У КОЈПЕРОВОМ ПОЈАСУ 

У проле!iе 1996. године је био познат веh 
31 астероид у Којперовом појасу. Све ви
ше јача увереље да је Плутон само најхруп
нији од до сада отхривених становника овог 
појаса. Његов откривач - Клајд Том.бо (C1y
de Tombaugh) назива га .,храљ Којnеровог 
појаса". 

Према: Scientific American, марта 1996. 
Јелен.а Милоерадов-Турин. 

КОМЕТА ХЕЈЛ БОП 

Читаоцима .,Васионе" је nознато да се Ј::о 
мета ЈСо ју су отхрили Ален Хејл и Том Бол nо
лаЈ::о nриближава Сунцу и nостаје све сјајни
ја. НеЈСе од новијих, широЈ::ој јавности досту
nних, фотографија ове хомете потичу са евро
nсхе Јужне оnсерваторије (ESO). Снимљене 
су 2. новембра 1996. Дансхим телесЈ::оnом от
вора 1.5 метара, а на Интернету су се nојавиле 
23. децембра 1996. (ESO PR 41/96). У тре
нутху снимаља, хомета се налазила на 3,05 
астрономских јединица од Земље (456 мили
она хилометара) и 2,49 а.ј . од Сунца. На 
фотографијама снимљеним Ј::ро3 тзв. R фил
тер (црвена светлост) види се Ј::омета у свет
лости коју рефлектује прашина у хоми. Јас
но се примеllује чаЈС 8 млазева материје који 
избијају из језгра. Одређени су љихови тзв. 
.,положајни углови" : 13, 85, 135, 185, 230, 267, 
300 и 332 степена. У односу на раније снИМЈСе 
ове ЈСомете са ESO, од августа 1996. запажа 
се nромена интензитета млаэева (што је и ло
гично, пошто ЈСомета nрилази Сунцу), али су 
правци у којима млаэеви избијају остали не
nромељени. 

Владан. Челе6он.овић 
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ЗВЕЗдАНА ПРАШИНА 

Позната nесма Хоугија Кармајхла (Hoa
gy Carmichael) "Звездана nрашина" (Star
dust) нашла је место и у најновијем броју 
америчхог часописа Sky & Te.lescope). Наи
ме, у вести nод насловом "Поремо звездане 
nрашине" говори се о новим истраживања ма
теријала од кога је створен материјални свет · 
- звездане nрашине. 

Сунчев систем настао је из огромног об
лака међузвезданог гаса и nрашине. Пре nла
нета настале су nланетензимале. Пре тога 

nостојали су само међузвездани хомадићи -
металима богате честице чији су тешки еле
менти "ковани" у звездама. Мали комади 
међузвезданог материјала nостоје у nраста
ром облиr;:у данас на Земљи. Хемијсхи и то
nлотни nроцеси на Земљи неnрестано мељају 
љихов састав. Међутим, непромељени кома
дићи nостоје у одређеним метеоритима обе
збеђу jyliи таЈ::о могуhност детаљне анализе. 

У часопису Science од 5. јануара, Ернст 
Цинер (Ernst Zinner) са Вашингтонског уни
верзитета објавио је анализу коју је, заједно 
са својим колегама, урадио обрађујући звез
дану nрашину у метеоритима. Идентифико
вани су различити комади!iи - силицијум 
карбид, алуминијум оксид, силицијум нит
рид, титанијум ЈСарбид и графит. Цинер је 
заједно са својим сарадницима анализирао 
односе различитих нзотоnа у саставу мете

орита. Због чињенице да се однос :изотопа 
у метеоритима nотпуно разликује од односа 

nронађеног у узорцима из Сунчевог систе
ма, ови научници су утврдили да ови узорци 

nотичу из области изван нашег Сунчевог си
стема. · · 

Цинер примеhује да је хомпонента алу
минијум оксида и веhине комадиhа сили
цијум карбида у смаду са nредвиђаљима 
теорије нумеосинтеэе у црвеним џиновима. 
Ови комадићи су највероватније настали у 
омотачима звезда и потом су били раздува
ни у оЈ::олни nростор путем звезданог ветра. 

Други извор ретiСих међузвезданих кома
диhа материје, биле би, по Цинеру, ексnло
зије суnернових. Он каже да вишак одређених 
азотових и кисеоникових :изотоnа може да се 

објасни само ако узме у обзир гореље хели
јума у омота чу масивних супернових звезда. 
Други :изотопи титанијума, калцијума и си
л~ијума могу да настану само у дубљим 
СЛОЈевима ових звезда и највероватније су 
сnољне слојеве nрешли за . време ексnлозија. 

Према: Sky & Telescope, јун 1996. 

Срђан. Са.мурови11 

ЗАШТО СУ ЗВЕЗдЕ ВЕЋИНОМ 
ВИШЕС'IРУКЕ 

За разлиЈСу од веhине звезда у Млечном 
путу, Сунце нема звезду nратиоца. ОЈ::о 60 
процената свих звезда у нашој галаксији су 
двојни системи. 

Уз noмoh Креј (Cray) суnерЈ::омпјутера, 
астро но ми са КардифсЈСог универзитета ( Car
diff} у Велсу су најзад могли да открију зашто 
природа радије ствара двојне звезде. Њихо
ви модели хаотичних процеса ствараља звез

да приказују три различита начина постанка 
двојних звезданих система. 

Према сва три модела, звезде се форми
рају од сажимајуhих згушљења гаса у гигант
ским гасним облацима. Процес заnочиље ка
да се сударе два фрагмеита облака, при чему 
се образује слој густог компримованог гаса. 
Слој nостаје гравитационо нестабилан и це
па се на две или више трака, тзв. филамената. 

Коид~нзоваљем чворова у филаментима фор
МИраЈУ се дискови, а унутар свахог диска

звезде. Међутим, два иницијална фрагмеита 
облака обично се не сударају фронтално, те 
резултујући филаменти ротирају и преппиliу 
се. 

Некад се у истом филаменту образују два 
диска, и nраве двојни систем. У другом слу
'lају, због ротације филамента диску се nо
веhава брзина спина све док се не расnад
не, и формира два nротостеларна диска при
ближно исте величине. Ако је брзина рота
ције недовољна, трака nривлачи околни гас, 
и формирају се спира.лне гране. На Ј::рају, 
гране nостају толико масивне да се ра.спадну 
и формирају протостеларне дискове. 

Према: "Astronomy", јули 1996. 
Весн.а Милошевић-Здјелар 

ПОГЛЕД У ЕПОХУ 
ПРЕ РАЋАЊА КВАЗАРА 

Према оnштеприхваhеној теорији Вели
ког nраска, nрве галаксије формирале су се 
гравитационом акрецијом из веома малих 

нехомогености у nрвобитној материји, а то 
је био процес који је захтевао одређено вре 
ме. Тако може да се очеЈСује да nостоји изве
стан размак између Великог nраска и nојава 
nрвих галахсија. Посматрано из данашње 
nерсnеЈ::ТИВе очеЈ::ујемо да nостоји епоха у да
лехој прошлости када галаксије још увек нису 
биле створене. 

Међународни тим астронома који су са
чињавали Питер Шејвер (Peter Shaver), са 
ESO оnсерваторије, Џаспер Вол (Jasper 
Wall), са ГринвичЈСе оnсерваторије, Кен Ке
лерман (Ken Kellerman) са Националне ра
дно-астрономсЈСе оnсерваторије у Шарлотсви
лу, Керол Џехсон (Caro1e Jackson) са Кем-
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бриџског Института за астрономију и Мајк 
Хокинс (Mike Hawkins) са Краљевске опсер
ваторије у Единбургу обав·ио је посматраље 
које би требало да пружи увид у овај веома 
рани период васионе. Они су утврдили да 
како се посматрају све удаљенији објекти, тј. 
како · се иде даље у прошлост, густина квазара 
у простору после раста и дотизаЊа. максиму
ма брзо опада ка нули (в. слику Ј). 

1 t 0.5 

Ј 

Слика Ј. Зависн.ост релативне еустин.е ква
зара у простору од кос.мичкое вре.мена (Ј ми
лијардама еодина) 

За квазаре се сматра да су то језгра акти
вних галаксија и да су веома сјајни, што је 
и разлог због кога се користе за истраживаље 
удаљених области у васиони. Већ више го
дина сумља се у постојаље великог опадаља 
броја квазара ~огромним удаљеностима. 
Недавна истраживаља удаљених квазара уз 
помоћ оптичких телескопа говоре томе у при
лог. Међутим, једно од објашљеља о броју 
квазара -било је и да је он последица зак
лаљаља од стране галаксија које налазе из
међу њих и нас. 

На радио-таласе не утиче прашина, веhи
на :квазара су снажни радио-извори. Помену
ти тим научника је тако истраживао удаљене 
квазаре уз помоl'l љиховог радио-зрачеља. 
Посматраља су укључивала мереља тачних 
координата стотина радио извора (кopиmlie_. 
љем два велика радио телескопа у Аустралији 

и Новом Мексику) и љиховом идентификаци
јом са одговарајуl'lим објектима у видљивом 
делу спектра кориmћељем 3.6 метарског теле- · 
с.копа Европс.ке јужне опсерваторије у Чилеу. 

За плаву светлост са објеката из раног ко
смоса се зна да бива апсорбована од стране 
атомског водоника у облацима гаса који се 
налази између њих и посматрача на Земљи. 
Тажо су астрономи покушали да оптички ид
ентификују радио изворе жоји су видљиви са
мо у црвеној области оптичжог спежтра и .који 
изгледају жао тачкасти објекти. 

Један од идентификованих обје]'ата имао 
је ове жаражтеристике и та.ко је утврђено да 
је то до сада најудаљенији квазар. Тажо је 
потврђено да после удаљености жоја одгова
ра старости универзума мањој од ЈО % са
дашље (тј . жада је жосмос био млађи од Ј-
2 милијарде година) број жвазара јажо брзо 
опада (в. слику Ј) - закључаж жоји је неза
вистан од могуh:их комплижација насталих 
услед заклаљаља прашином. .· 

Изгледа да је астрономија сада у могућ
ности да врши посматраља објеката жоји су 
удаЛ,енији од најудаљених жвазара и, мОгу
ће, галаксија, у тзв. мрачним епохама када 
прве галажсије још нису ни настале. Ова от
криl'lа говоре у прилог теорији Великог пра
ска према којој треба да постоји један изве
стан размак између времена великог праска 
и појаве првих галаксија. Детекција обла
жа гаса из којих су настале галажсије у овим 
раним епохама развоја жосмоса биl'lе, !)вака
ко, један од главних изазова за астрономију 
у годинама које су пред нама. 

Према саопmтењу ESO PR 15/96, од 28. но
вембра Ј 996. 

Срђан. Самуровић 

БРЗИ РА ЧУНАРИ 

Корисници персоналних рачунара (тзв . 
РС) у нашој земљи, а и у свету, сматрају се 
задовољним ако брзина њихове машине из
носи барем 133 MHz. Све чешће се cpeny и 
рачунари који раде на 200 MHz. Може се, у 
том контексту, поставити и питаље колике су 

рекордне вредностИ брзина које се данас сре
ћу на рачунарима у великим лабораторијама 
и рачунарским центрима. 

Италијански Национални институт за 
нуклеарну физику (INFN) и немачка лабора
торија DESY из Хамбурга склопили су неда
вно уговор о развоју нових паралелних про
цесора за израчунаваља у физици елементар
них честица. Нови рачунар ће се звати АРЕ 
ЈООО, и моhи ће да извршава чак ЈОО МИЛИ
ЈАР ДИ операција у секунди ! Научио ист
раживачки рад, на чијим резултатима ne се 
заснивати нови рачуна р, траје већ десетак го
дина у лабораторијама INFN у Риму и Пизи. 

Поред физике честица, нови рачунар he 
имати примене у статистичкој физици, ме
теорологији, сеизмологији па чак и медици
ни. Први АРЕ ЈООО he бити инсталирану 
INFN, а други у DESY у Берлину, где 1ie 
уhи у састав немачког рачунарског центра 
високих могућности. 

CERN Courier, Vol. 36, No. 8, р. 4 {1996) . 

Владt;lн. Челебон.овић 

... 

ј 
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Комета Хјакутаке, снимио 24. марта 199Z 
у :1' 2:.!" (UT) Игор Смолић. 

Комета Хјакутаке, снимио Самир Салим, 
23/24. марта 1996. 

Учес~ичи астЈХ1iизичке ~кчиЈе н.а XV/II SPIG-y у Котору 2-9. ЈХ 1996. с лева на 
~сн.о. Анатоли; А. МихаЈЛf>!Ј, l!иколас Спиро у (Nichola$ Spyrou) (Солун.), Никола Коњевић, 
ел.исавета Арсен.U)евић, М;акз;ум Хали.Аg~Лович Салахов (Казан.) Милан. С Димитријевић 

ГЬМ'ЈК00° Ђурашевић, Нина Полосухин.а (К римска астрофизичка опсеРваторија 1 • Иштван. Вин." Ј 
и 'J)Qe Дач иfl. ~' "" ' 

IV страна корица. Далеке галаксије сн.и.мљен.е помоћу Ха6ловое сателитское телескопа (HST) 
~стране Р~рта. Вилијам~ (Robert Williams) са тимом "Ха6ловое ду6окое поља" и НАСЕ 
( ASA). На)СЛа6ЏЈе еалакси;е н.а слици су настале око милијарду еодин.а после Великог праска. 
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Карта обпасти око јужнаt Месецевое па~~а. Црвене 
.мрље ооначава}Ј .Аееета од којих су одбцјени радио
сиtн.али са летеяиче ..,Кле.мен.тина" онако како би 
то одtоiюрало ледена} поврvlини. Лед се ту .моеао 
задржати јер теМпература и3носи свееа око 4ff из
над апсолутне НЈIЈЩ а косu Сунчеви зрачи до дна 
вео.ма д.)(Юких кратера око поЛа и не .могу да допру. 
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АСТРОНОМИЈУ 
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БЕОГРАд 

Наш~ АстрономсЈСО друштво 11 Руђер БоШЈСО
:Вић" изгубило је 4. фебруара 1997. године свог 
највреднијег члана. Ненада. Ђ . ЈаНЈСовића, иначе 
најбољег позна.ваода а.строномсЈСе прошлости срп
сЈСог народа.. 

Ненад Ја.НЈСовић рођен је у Београду 28. 5. 
1911, где се ШЈСолова.о и завршио Правни фа.ЈСул
тет 1934. године. Исте године уписао је · и а.с
троиомију, ЈСоју није завршио. 

Радио је у Министарству иностраних послова., 
а. после Другог светсЈСог ра.та. у различитим ус
тановама. , на. пословима. правНИЈСа. 

У нашем Друштву је био од осннва.ЧЈСе сЈСу
пштиве, 22. 4 . 1934. године. Био је сеЈСре
та.р, генерални сеЈСретар и председнИЈС друштва., 

главни и одговорни уреДИИЈС "Са.турна." (на.ш предра.т~ чa.coJD;Ic) 1940. године и 
"Ва.сионе" од 1953. до 1972. године. У лази у ред на.Ја.гИЛНИЈИХ са.ра.ДИИЈСа. оба 
ча.сописа.. Био је члан готово свих управа. Друштва., од ~934-97 . годин~· Његово 
име тесно је везано и за. подизаље Народне опсерваториЈе и Планета.ријума.. 

Због веЛИЈСИх заслуга. 1980. године изабран је за. почасног члана Астроном
СЈСОГ друштва "Руђер БоШЈСовић" . Први је добитНИЈС награде за. на.учни рад Ас-
трономсЈСе опсерваторије у Београду 1995. године. . 

Ненад Ј аНЈСовић је највише па.жње посвети_о етно-астро:!!оМИЈИ, проучаваљу ас
трономсЈСе прошлости нашег .народа, исторИЈИ астрономиЈе уопште, ЈСао и попу
ларизадијИ астрономије. Истичу се следеће три юьиге у издаљу САНУ : 

Астроно.мија у nреда-.,и.ма, обичаји.ма и у.мотворина.ма qрба, 1951, где прИЈСа-
зује народна знаља и вероваља везана за небесЈСа тела и ПОЈ.~е. . 

Астроно.мија у стари.м cpnc~eu..w py~eonиcu..wa, 1989, у ЈСОЈОЈ обрађује неЈСоЛИЈСо 
рукописа у iюјима су пренесена неЈСа. астрономсЈСа знаља Старога. веЈСа и тумачеља 
дрnеиих отада. 

Астроно.мија у cpnc~eu..w шта.мnани.м ~еалендари.ма до 1900, 1994. За. писаље 
ове юьиге Ненад Ј аНЈСовић је ЈСористио оЈСо 700 референди! . . . 

От~ерива'Ље васионе, историја астроно.мије дС? 19. ве~еа, 1997. Је наЈобимниЈа 
астрономсЈСа ЈСљига. на нашем језИЈСу до сада објављена.. ~а разЛИЈСу од других 
општих историја астрономије, ова веЛИЈСу пажљу посве~уЈе ре.Ј_IИГиозиим и мит 
сЈСИМ представама, пре свега, старих народа. Издали, су Је МузеЈ науЈСе и техНИЈСе 
и Завод за уџбеНИЈСе и наставна средства . 

Објављено му је и више десетина. радова и на.учн?-популарни~ чла.наЈСа . . . 
Ненад Ј а.НЈСовић је држао предаваља ~ ИсториЈе астрономије, на. НародноЈ 

опсерва.торији, у оnиру Курса астрономИЈе за. почетНИЈСе, од 1965. до 1980. г. 
. · . Поред астрономије у слободном времену б~вио се ЈСомпоноваљем, пре свега за 
:Клавир. Попут многих наших астронома писао Је песме . Песме, ЈСао и музиЧЈСа дела 
одишу родољубивошћу. Преводио је поезију и прозу са франдусЈСог и ла.тинс_Ј(ОГ. 

Препевао је обимну поему Руђера БоШЈСовића. По.мраче"'а. Сунца и Мес~ца са 
ла.тиисЈСОГ и превео љегова објашљеља са франдус:ЈСог. Кљигу Је 1995. г. објавило 
АстрономсЈСо друштво "Руђер БоШЈСови~" . . . 

Ненад Ја.НЈСовић је био ретЈСИ ентузијаста. _ЈСОЈИ Је пуно тога оставио иза. с~бе : 
Радио је тихо, упорно и педантно . Свима ЈСОЈИ су га. познавали остаће У траЈНОЈ 
успомени по својој марљивости и сЈСромности . 

На. ЈСрају рецимо да. је Уређив~ЧЈСИ одбоЈ? решио да се један од наредних бројева 
"Васиоие" . у целости посвети наЈзаслужиијем члану нашег Друштва. 

Милан Јеличи1i 



! 
1 

i 1 . , 

1 

1 

1 
i 

1 

2 -------------------- ВАСИОНА XLV 1997, 1-2 

УЛК 1} 06.068 Nobel:53"1996" 
2} 539.128.53/.55:538.94 

НОБЕЛОВА НАГРАдА ЗА ФИЗИКУ 1996. 
И ВЕЛИКИ ПРАСКОВИ У ТЕЧНОМ ХЕЛИЈУМУ 

. МШ1ан С. Ди.митријевић 
Астрономска опсерваторија, Београд 

Ако температура опади:е испод нуле, вода ће се заледи:ти оди:осно прећи ће 
иЗ течне у чврсту фазу или каi<о физ-ари кажу претрпеће фазни прелаз . Лелић 
секунде (10-35s) после Великог праска Универзум је Таi<ође претрпео више фазних 
прелаза код распада јединствене унифициране силе на четири силе :које данас 
постоје (гравитациона, електромагнетна, јака нуклеарна и слаба нуклеарна, види 
Лимитријевић, 1994) . Пре десетак година, Војћех Зурек (Wojciech Zurek) из Лос 
Аламоса, сугерисао је један могући прилаз за моделираље и проучаваље појава 
I<oje су се одигравале у најранијој младости Васионе. Наиме неi<е од појава I<oje се 
дешавају у нашим условима на веома ниским температурама блиским апсолутнс;>ј 
нули, могу се догађати и на већим температурама ai<o густина расте. Tai<o Је 
суrерисао да би проучаваље :кондензованих система I<ao што је течни хелијум, 
могло да допринесе на.шем разумеваљу раног Универзума . 

Хелијум прелази у течно стаље на веома ниским температурама, блиским ап
солутној нули (-273,15 °С) и у овом стаљу може да има чудесну особину супер
флуиди:ости, I<oJa се не може објаснити у оi<Виру .I<ласичне физИI<е, па се оваi<Ве 
течности зову I<Вантне течности. Ло суперфлуиди:ости долази I<ада атоми течности 
изненада изгубе сваi<у хаотичност у I<ретаљу ( топлотно I<ретаље) а сам~ тим нес
таје и висi<озност оди:осно унутрашље треље. У след тога, а томи у Tai<BOJ течности 
на сваi<И подстицај почиљу да се I<рећу I<оординисано , течност може да се пеље 
уз зидове суда, цури I<роз мИI<росi<опс.I<И мале рупе, :кроз I<oje не мо~е да продре 
обична течност или гас, изванредан Је проводи:ИI< топ.џоте и показује читав низ 
различитих ефеката. 

Истраживаља чудесног понашаља хелијума на температурама блиским ап
солутној нули, донела су већ . неколико Нобело~их н~града до. сада . . Нобелова 
награда за фи3ИI<у за 1996. годину, додељена Је ЛеЈВИду Лију (DaVId М. Lee) 
и Роберту Ричардсону (Robert С. Richardson) са Корнел универзитета и Лагласу 
Ошерову (Douglas D.Osheroff) са Стенфорда, за отi<риће суперфлуиди:ости I<одизо
топа хелиЈума, :хелијума три, I<oje су извршили у раним 70-тим годинама. 

У природи се хелијум јавља као хелијум-4, I<оји ~а језгро од два протока 
и два неутрона , о:ко I<ога I<руже два електрона . У траговима се н~лази И изотоп 
хелијум-3, :који има један неутрон маље. Хелијум-4 ~е пар ан броЈ елемент~~:рних · 
честица па је љегов укупан спин једи:аi< нули, до:к хеЛИЈУМ-3 има непаран броЈ еле
ментар~х честица и љегов укупан спин је једи:а половина. А томи са Ј!арним_ бро
јем елементарних честица су бозони а са непарним фермиони, таi<о да Је :хелијум-4 
бозон а :хелијум-3 фермион и љихово понашаље на температурама блиским апсо
лутној нули се драматИЧЈiо разликује . Гас или течнос;r од бозона има особни):' да 
се под одређеним условима I<Ондензује у стаље са наЈНИЖОМ могућом енерГИЈОМ. 
Фазни прелаз при коме се то дешава назива се Бозе-Ајнш:ајнова I<Ондензација. У 
Бозе-Ајнштајновом I<ондензату, сви бозони су у истом, наЈнижем I<Вантном стаљу, 
што значи да нема НИI<аi<Ве разлике ai<o било који од љих замени место са другим, 
што доводи до занимљивих I<Вантних ефеi<ата, I<ao што је то суперфлуидност. Са 
друге стране фермиони, I<ai<aв је хелијум-3, нису таi<~ "дружељубиви", таi<о да се 
у фермионс:ком гасу, сваi<и фермион налази у друi<ЧИЈем I<Вантном стаљу. . 

Хајке Камерлииr Оне (Heike Kamerlingh-Onnes) је први добио течни :хелиЈум-
4 и за то му је 1913. године додељена Нобелова награда. Суперфлуиди:ост у 
течном хелијуму-4 отi<рио је Пјо~р Ка~а 1938, ~о му ј~ донело Нобелову на
Граду 1978. године . Kai<o настаЈе оваЈ феномен објаснио Је Лав Ландау и због 
тога добио Нобелову награду 1962. године. Он је теоријсi<И показао да на тем
ператури од два степена (тачније 2, 170) изна;д апс?лутне н у ле долази до. фази ог 
прелаза у I<o:r,te се формира нека врста Бозе-АЈнштаЈновог кондензата хелиЈумових 
а тома . Изгледало је да је суперфлуидност I<од фермионског хелијума-3 немогућа. 
Међутим Џон Бардин (John Bardeen), Леон Купер (Leon Cooper) и Роберт Шрифер 
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Дејвид Ли дамас Ошеров 

Robert Schrieffer) су објаснили механизам суперпроводљивости код веома охлађе
них метала, формираљем парова елеi<трона (Куперови парови) . Елеi<трони су 
таi<ође фермиони. али се ~уперс;>ви парови понашају :као бозони што значи да 
могу да формирају Бозе-АЈнmТаЈнов I<ондензат. За ово отi<риће Бардин, Купер и 
Шрифер су добили Нобелову нагр~ду 1972. године . Ла ли и атоми :хелијума-3 на 
те~пературама блиским апсолутRоЈ нули могу да формирају бозонске парове и да 
се Јави феномен суперфлуидности? Многи истраживачи су без успеха покушавали 
да одговоре на ово питаље. 

Ли, Ричардсон и О ше ров _су сами направили апаратуру која им је омогућавала 
да постигну т~мпературе КОЈе су само за хиљадити део степена изнад апсолутне 
ну~е, што им Је омогућило да експериментално утврде суперфлуидност код хе
лијума-3, после фазног прелаза на само 2,7 хиљадитих делова степена изнад ап
солутне нуле.- Ово откриће је покренуло интензивна истраживаља нове I<Вантне 
течности, КОЈа су показала. да ко~ течн?г хе~јума.-3 постоје најмаље три ра
зличите суперфлуидне фазе, од КОЈИХ се Једна Јавља само а.:ко се I<Вантна течност 
налази У магнетном пољу. Истраживаља течног хелијума-3 су омогућила да много 
боље разумемо компликовано пона.iиаље многочестичних I<Вантни:х система као 
што су квантне течности, и допринела су развоју теоријсi<Их концепата на ~ољу 
макросi<опсi<Их I<Вантиих феномена., I<ao што је то феномен суперпроводљивости на. 
вишим температурама.. Фазни прелази у хелијуму-3 помогли су и да се дефииише 
темпера.турсi<а. СI<а.ла. на. температура.ма. блиским апсолутној нули. 

_Богатство фазиих прелаза у хелијуму-3 омогућило је и оствареље предлога. 
ВоЈћеха Зурека о симулира.љу Великог праска. , односно фазиих прелаза који су 
се одиграли делић сеi<унде (10-35 s) после Великог праска у течном хелијуму-3. 
Претпостављало се да. се у ~оку фазног прелаза могу јавити дефекти, као што се 
приликом за.леђива.ља. воде ЈављаЈу санте, ме:хурићи и линијске струi<туре . Пре 
~а.десетак година, Том Кибл (Tom КiЬЬlе) са. Империја.л Колеџа у Лондону дошао 
Је до закључка. да. се фазни прелаз Васионе није десио одједном у целом Уни
верзуму , него се у удаљеним регионима. нова. фаза. формирала независно . Области 
~а новом фазом су расле и спа.јале се при чему су се на местима. спајаља. могли 
Јавити дефекти и то дводимензиона.лни- тополоШI<И домени (попут санти леда. при 
за.леђива.љу велике водене површине), линијсi<И- :космичке струне или та.чка.сти
ма.~нетни монополи. Претпоста.вило се да су се током фазних прелаза. највероват
НИЈе стварале кос_м:ИЧI<е струне и да. су оне имале одлучујућу улогу у на.станi<у 
нестабилности :КОЈе су до~еле Ј!.О рађаља. првих га.лаi<сија. . КосмИЧI<е струне су 
екстремно TaRI<e цеви у :КОЈИМа. Је заробљен високоеиергетс:ки садржај раног Уни
верзу~а.. Оне су и изузетно масивне. Један сантимета.р космичке струне тежио 
би 10 тона. , а _данас би ове требало да. се крећу брзинама блиским светлосној . 

две групе, Једна у Хелсинкију (Руту (Ruutu) и са.ради:ици 1996) и друга. у 
Греноблу_ (Бојерле (Bii.uerle) и сара.ди:ици, 1996), симулира.ле с; фазним прелази
ма. У хелијуму-3 ва.ста._на.I< КОСМИЧЈ:'ИХ струна. у раном универзуму. У овим експери
ментима посматрана. Је апсорпциЈа неу:rрона. у суперфлуидном хелијуму-3 . Када. 
ова. необична. :ква.нтна. течност апсорбује неутрон долази до нуклеарне реаi<ЦИје : 
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У след тога, област величине око де
сет МИIСрона загреје се изнад критичке 
таЧIСе и настаје мехур обичке, несупер
флуидне фазе. · 

Спољашља површика мехура је у 
контакту са хладким суперфлуидом и 
конта.Rтна површика је без дефеката . 
Питаље је било да ли се приЛИIСом хла
ђеља оваiСВог мехура и љеговог прелас
ка у суперфлуидку фазу стварају то
полоШIСи дефекти и КаiСВи? Једна мо
гућност је да хлађеље иде равномерно 
од те поврmике ка унутрашљости, да 

је фаза. новог суперфлуида који настаје 
увек одређена фазом околне течности и 
да. се НИIСаiСВИ дефекти не формирају. 

Група у ХелсИНIСИју, чији је сарад
НИIС и отац космичiСИх струна. Кибл, из
рачунала је да. се површина на којој 

Роберт Рu~ардсон локална густина енергије пада испод 
оне вредности која одговара обичкој 

несуnерфлуидној фази креће ка унутрашљости много брже него што nромена. фазе 
може да се одигра.. То значи да ће се покренути Киблов механизам за. ствараље 
тоnолоШIСИх дефеката. У случају хелијума-3 то су вирови са квантиим особинама 
који су ма.тема.тИЧIСи аналог косМИЧIСИх струна. 

Проблем је био како установити да су се ТаiСВИ квантни вирови створили. Код 
ексnеримента у Греиоблу, ствараље вирова је доказано на. основу еиергетског 
дефицита. Наиме установљено је да. од 764 keV око 100 keV одлази негде, · nри чему 
је nриродно објашљеље да одлази на. ствараље тополоШIСИХ дефека.та., вирова. 

Група у Хелсинкију је добила директ~у потвр~ ствараља ~ефеката, кори
стећи друiСЧИју методу. Они су цео уређаЈ у коме Је течии хели]ум-3, криоста.т, 
обрта.ли велИIСИМ брзина.ма. При томе створени МИIСровирови расту до таквих 
димензија да их је могуће идентифИIСовати методом нуклеарне магнетне резонаице. 

Добијени резултати јасно показују да се Киблов механизам одиграва у течно_м 
хелијуму-3 и да се тополоШIСИ дефекти анал<?гни космИЧIСим струнама ствараЈу 
у току брзих фазиих прелаза код .система. КОЈИ могу да nретрпе комплексне ви
шеструке фазне прелазе , као што је то хелијум-3. То nо:д~>жава х~отезу о кос
мИЧIСИМ струнама и даје могућност за. тестираље и развиЈаље теориЈа о љиховом 

формираљу и еволуцији. 
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(Примљено фебруара 1997) 

ТНЕ 1996 NOBEL PRIZE FOR PHYSICS 
AND BIG BANGS IN LIQUID HELIUM 

The phenomenon of superftuidity in heliu~-3, for which dis~overy the 1996 NoЪ.el prize 
for physics had been awarded, has. been rev1e~ed .. The sp~aal emphasys was ~yen ~n 
experiments simulating the formatюn of cosnnc strшgs dunng fast phase trans1t1ons ш 
the early Universe. 
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ФУЛЕРЕН - НОВИ ОБЛИК УГЉЕНИКА 

Владан Челебоновuћ 
Институт за физИIСу, Земун 

Нобелова награда за. хемију за 1996. годину додељена је професорима Роберту 
Керлу (Robert F. C:url, Jr.) са. Рајс (Rice) Универзитета из Хјустоиа. (САД), 
Харолду :Кротоу (Sп Harold W. Kroto) са. Универзитета. у Сасексу (University of 
Sussex) (ВелИIСа Британија.) и Ричарду Смалију (Richard Е. Smalley), такође са 
Рајс Универзитета, за љихово откриће фулерена. . Додела ове награде nредставља 
круи:у брзог развојif. једн.е но,~е научне области на тромеђи астрофизИIСе, физИIСе и 
хемиЈе - истра.живаља. "Јата угљеНИIСових атома . Покушаћемо да. у овом члаику 
прИIСа.жемо ланац истра.живаља који је довео до открића фулерена, као и основне 
резултате постиг~уте"у истра.живаљима овог и сличних материјала. · 

Испитиваље "Јата угљеННIСових атома може започети следећим, nривидно јед
ноставним nитаљем: Колики је на.јвећи број угљеНИIСових а тома · који може да 
формира. молекул? Мс;>гло би се очекив~ти да. је у питаљу неiСИ мали број, као 
2 или 4. Међутим, НИЈе тако. Познато Је већ преко пет деценија, и то експери
ментално, да могу да nостоје творевине од двадесетак атома угљеника.. Пошто је 
скуп од неколИIСо десетина а.тома већи од онога што се у физици и хемији назива 
молекулом, а, с друге стране, је знатно маљи од броја атома који улази у сас
тав чврстих тела, уведен је специјалан назив- јато tенrлесiСИ clu.5ter). Фулерен 
садржи 60 а.тома. {дакле, означава се са Сво), а највеће откривено јато (познато 
аутору ових редова) има. ознаку с266! 

Почетни импулс за истра.живаља. јата угљеникових а.тома потиче из астрофи
зике. У току треће деценије нашег века показано је да у међузвезданом простору 
постоје облаци зрна неке тамне материје , који изазивају промене оnтИЧIСИх особи
на светлости звезда. која пролази кроз љих . Природа ових зрна постала је дос
тупна истра.живачима тек иекоЛИIСо деценија касније када су, захваљујући развоју 
радио-астрономије, откривени први молекули у васиони. На пример, 1969. године 
откривени су молекули амонијака (N Нз) и воде (Н2О). Сматра се да ови, и други 
једноставни молекули који су касније откривени, настају у сударима молекула и 
ј она у међузвезданом простору, као и при хемијским реакцијама на површини зрна 
међузвездане материје. Проблеми су се јавили почетком осамдесетих година када 
су у међузвезданом простору откривени дугаЧIСи молекуларии ланци - тзв. ци
јаиопопиини. Хемијска формула ових молекула гласи HCnN, при чему број n 
може бити између 3 и 11. Истраживачи су одмах схватили да је веома мало 
вероватно да тако комплексни молекули настају у јои-молекуларним сударима, а 
додатну комnЛИIСацију је унело то што су цијаиополииии и мала јата угљеНИIСа 
( Сз} откривена. у омота чима иеiСИх хладних звезда богатих угљеником. 

данас се сматра да молекуларни ланци који садрже угљеНИIС, као и угљеНИIСова 
јата, настају у атмосферама хладних звезда и одатле (под дејством притиска 
зрачеља и звездаиих ветрова) бивају избачени у међузвездаии простор. Зрна 
угљеНИIСа у међузвезда.ном простору у звезданим атмосферама се највећим де
лом састоје из графита. Проф. :Крото, један од добитНИIСа овогодишље награде, 
објаснио је, још 1982, ствараље молекулариих ланаца као резултат међусобних 
реакција између угљеНИIСових јата насталих испараваљем графита са површике 
зрна међузвезданог угљеНИIСа. 

Ова теоријска идеја довела је 1985. до експеримента у коме је откривен 
фулерен, и за који је и додељена прошлогодишља Нобелова награда. Најпре је, 
деловаљем снажног ласерског снопа на равну nовршику графита, угљеНИIС преве
ден из чврстог у гасовито стаље. Кондензоваљем атома угљеника у атмосфери 
хелијума добијена су јата угљеника Cn при чему је n било између 1 и 190. Већа 
јата су била хемијсiСИ инертна, а показано је да је најстабилиије јато било .Сво. 
Одређен је и љихов обЛИIС, који је nрИIСазан на слици 1. 

Показало се да обЛИIС ових јата потсећа на куполе које је, до половине нашег 
века зидао амерИЧIСИ архитекта Р. Бакминстер Фулер (на пример за Светску 
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изложбу у Монтреалу, у Кана.)ЏI, 1967), па. су добили име ба.~<Минстер-фулерени, 
што је касније скра.ћено у фулерени. . 

Који су основни резултати истра.живаља. фулерена.? Брзо Је решен проблем: 
љихове производље . Наиме, принос процеса. у коме су Крото и сарадНИЦИ први 
пут добили фулерене био је веома :мали. Чиљеница да је почетком: деведесетих 
го)Џiна постала :м:огућа производља фулерена у :м:илигра:м:ски:м:, па чак. и гра:м:сi<ИМ 
количина:м:а, учинила је ове :материјал~ доступне :многим: лабора!орија:м:а. Данас 
у свету постоје хемијске фабрике у КОЈИМа се производи и продаЈе фулерен. 

С:ли~~:а 1: Облиt.: неких јата из серије Cn 

Питаље постојаља. Сбо у васиони још увек није дефинитивно решено . Утврђено 
је да. апсорпциони спектри таНI<Их филмова. :м:еша.вине. Сбо и Cro квалитативно ~е 
на. а.nсорпционе спектре :м:еђузвездане :материје, што би :могла бити ин~.адиЈа 
да је ова :м:ешавина заиста тамо и присутна . Неi<И од инструмената КОЈе Је но
сио сателит СОБЕ (који је био намељен за испитиваље кос:м:олоШI<ОГ поза)ЏI.иског · 
зрачеља и открио је анизотропије у љему) показали су да у :м:еђузвезданој сре
дини nостоје поЛИЦИI<ЛИЧНИ аро:м:атични угљ?водоници, а :м:огуће и фулереи. Ако 
је фулерен заиста присутан у :м:еђузвезданој средини, :могло би се очекивати да 
га има и у :м:еђупланетарно:м: просто.ру, па према томе .и у близини Земље. У 
циљу провере ове идеје, у организаЦИЈИ NASA извршено Је 1993. ~екоЛИI<о летова 
истраживаЧI<ИХ авиона на веЛИI<ИМ висинама . Имали су специЈалне хватаљке 
огромне површине, пронашли су разноврсне :м:еђупланета.рне честице, али НЕ и 
фулереи . 

Фулерени су веома интересантни и са таЧI<е гледишта чис_те физИI<е. Први 
експеримент у коме је одређена структура фулерена извршио Је nроф . др Ђуро 
Коруга са сарадницима са Машинског фа.I<ултета Универзитета: у Београду. Ре
зултат је добијен у време пуних са.НI<ПИЈа УН nрема ЈугославиЈИ, тако да су ис
траживачи имали веЛИI<ИХ :мука са објављиваљем: и ~ризнава.ље:м: овог резултата. 

Чист фулерен је изолатор . Међутим:, љегова Једиљеља са :м:етали:м:а (тзв. 
фулериди} проводе струју и nод дејством: сnољашњег високог nритиска :могу да 
nостану суперпроводни . На nри~ер, критичиа те:м:перату_I>а за прелаз Ј;IЗ нор
малног у суперnроводно стаље за Једињеље СsзОбо износи Те .= 40 К, што Је више 
од типичних вредности за обичие :м:ета.ле, али далеко заостаЈе за те~nерату~а:м:а 
досегнути:м: :код високоте~пературних суперпровоДНИI<а . Утврђено Је постоЈаље 
тзв . фазних nрелаза на различитим: nритисцима; при че~у долази до про:м:е~а 
кристалне структуре и електричие nров?дљивости :м:ат~риЈала. Интересантно Је 
поменути да се неi<И од nритиса.I<а на КОЈИМа се дешаваЈу ови прелази :могу !1Ред
видети nо:м:оћу теорије о nонашаљу :материјала под високим: притиском: КОЈУ су, 
шездесетих година·, предложили аiСаде:м:ици Павле Савић и Радивоје Каша.нин . 

Шта рећи на крају овог приказа? 
Фулерени су откривени пре свега 12 Г?)ЏIНа. Почетни импулс истра.живаљи:м:а 

дали су астрофизИЧI<И nроблеми, а касније су nренета и у физИI<у чврстог стаља . 
У обе области постигнуто је :много, али основни nроблеми још увек вису решени. 
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Уnраво зато не наводимо детаљан cnиcaiC литературе (која је углавном: инострана 
и, из различитих разлога теШI<о достуnна), већ упућује:м:о читаоце на дВа пре
гледна рада у до:м:~ћи:м:. nубЛИI<ација:м:а и I<Њиrу nрофесора Коруге . добри поз
наваоци физИI<е, КОЈИМа Је достуi?Iа електронска п_о~та, :могу се јавити на адресу 
buckylsol1.lrsa. upenn. edu (subJect :help), на КОЈОЈ се налази светска електрон
ска архива са бибилографијо:м: радова о фулереиу. 

(Примљено :марта 1997) 

ЛИТЕРАТУРА: 
Челебоиовић, В.: 1992, Bиll. Astron. Belgrade, 146, 41. 
Koruga, Dj., Hameroff, S. , Witters, Ј., Loutfy, R ., a.nd Sundaresha.n М.: 1993 
"Fullerene Обо - Нistory, Physics, Na.noЬiology a.nd Nanotechnology" · Elsevier North 

Holland, Amsterdam. ' ' 
Челебоновић, В .: 1995, РиЫ. Obs. Astron. Belgrade, 48, 139. 

FULLERENE- А NEW FORM OF CARBON 

This is a.n account, for non - specialists, of the discovery of the fullerenes a.nd some 
results .concerning them obtained in astrophysics a.nd physics. ' 

УдК 520.1( 497.11)" 1992/1995"(083.97) 

АСТРОНОМИЈА У ИСТРАЖИВАЧКОЈ 
СТАНИЦИ ПЕТНИЦА 1992 - 95. 

Силвана Николић 
Астроно:м:ска оnсерва.торија, Београд 

Истра.живачка ста.ница Петница (у даљем: тексту ИСП или Станица) је скоро 
од самог осниваља 1982. го)ЏIНе имала формирану Групу за астрономију која је 
током година nрерасла у Одељеље за астроно:м:ију. У овом тексту ће бити речи 
о Ј?аду овог одељеља од 1992. до 1995. го)ЏIНе. Зашто је баш го)ЏIНа 1992. изд
ВОЈена као nосебна? Једноставно, до тада је програме астрономије во)Џiло низ 
руково)Џiлада ; nрофесионалних астронома али и а:м:атера, а те го)ЏIНе је први пут 
као стално заnослен руково)Џiлац програма nримљен дипломирани а.строфизичар 

(ДарiСо Јевре:м:овић). Од 1993/94. го)Џiне руRовођеље nрограмом: астрономије 
nреузима такође. дипломирани астрофизичар (С. НИI<олић) . Током: те четири го
)ЏIНе офор:м:љен Је костур дВОГО)Џiшљег nрограма астрономије ИСП. 

ОСНОВНЕ ИдЕЈЕ ПРОГРАМА АСТРОНОМИЈЕ ИСП 

две су основи~ идеје Прог-е_а:м:а астрономије Истражива.чке ста.нице Петнице 
(у даљем: тексту Једноста_вно Програм:). Прв~ идеја је индивидуални nрис)туп 
пол.азницима. друга идеЈа се огледа у настојаљу да се Програм: та.I<о склопи 
да Је полазници:м:а отворен пут ка. nрофесионалном: бављељу а.строно:м:ијо:м:. 

~ Последица инсистираља. на. ИИ)ЏIВИдуа.лно:м: раду са nолазници:м:а. је смаљеље 
броја. полазНИI<а током година. (ви.ztети хистогра:м: на. слици 1.) . · 

Капацитет Станице умногоме огра.ничава број полазНИI<а на зи:м:сi<ИМ семи
нарима, дакле на самом: старту Програма. даље смаљеље је, осим: самог IСВалите
та ~олазНИI<а (боље би било рећи "са:м:оселеi<дије" полазнИI<а), ,IЏiреRтна последица 
идеЈе о индивидуалном: раду са nолазиидим:а.. Битан је број расположивих :млађих 
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сараДНИI(а Стаииде и број сараДНИI(а Станице 1юји је спреман да осмисли тему за 
летљи рад полазИИЈ(а. 

Млађи сарадкици Станице су најчешће бивши полазИИitи семинара ИСП :који 
су по:казали одређени таленат за рад са млађима (за програм астрономије то су 
превасходно бивши најбољи полазници семинара астрономије, али и физи:ке, ин
формати:ке и математи:ке). У хијерархији поједИНИХ програма иајоптерећеније 
место у ланцу руЈ«Јво,цилац семинара ~ сара,цн:ици, млађи сара,цн:ици ~ 
полазници су управо млађи сарадници и од љих се често захтева с:коро целод
невно аиrажоваље. Стога један млађи сараДНИI( може да ради са највише пет 
полазни:ка, а најбоље ради са највише три полазИИЈ(а под својом пас:ком. Године 
1996. статус млађег сараДНИI(а ИСП првенствено за област астрономије имају: 
Самир Салим, апсолвент Математич:ког фа:култета у Београду, смер астрофизи:ке 
(АФ), Иван Ерманос:ки, студент IV године Физич:ког фа:култета .у Београду, смер 
Б, драгана О:колић, студент:ки:ља 111 године Математич:ког фа:култета у Беог_раду, 
смер АФ, Ни:кола Божиновић, студент 111 године Еле:ктронс:ког фа:култета у Нишу 
и 11 године Математич:ког фа:култета у Београду, смер АФ и Кереш Душан, сту
дент 1 године Математич:ког фа:култета у Београду, смер АФ. Често су аиrажоваии 
и Антун Балаж и Димитрије СтепанеН:ко студенти 111 године Физич:ког фа:култета 
у Београду, смер Б и Андрија ЗарИћ, студент 11 године Еле:ктротехнич:ког фа:кул
тета у Београду. 

Када се- говори о сарадницима ИСП (углавном запосленим на Астрономс:кој 
опсерваторији у Београду/ АОБ/, Катедри за астрономију Математич:ког фа:ку:П
тета у Београду и Институту за физи:ку у Земуну /ИФ/), оптимално је да један 
сараДНИI( буде ментор за два, највИше три рада годишље . Будући да је пожељан 
самосталан рад, то значи и два, највише три, полазИИЈ(а по сараДНИI(у :који је 
аиrажован :као ментор те године, Менторс:ки рад у овом случају подразумева 
осмишљаваље· теме За рад, :консултације у периоду фебруар - јул, борава:к од 

дан или два на летљем семинару (јул или август) и :контрола написаног рада у 
периоду септембар - о:ктобар. 

11 Пут · :ка професионализацији огледа се у по:кушају да се заинтересованим по
лазиицима ·- средЉош:колцима приближи нау:ка или :ка:ко они :кажу "шта се стварно 
ради у правој науци". Ка:ко ИСП још нема одrоварајућу опрему за озбиљан пос
матрач:ки рад (СтаНица поседује рефле:ктор Пелестрон 8" и рефра:ктор Пелестрон 
102мм. Оба телес:копа су по:кретна, што обзиром на веома оче:киване последИЦе 
прили:ком nремештаља значи и да им је ве:к трајаља у апсолутно исправном тј . 
радном стаљу веома :крата:к.) Стога је Програм био оријентисан :ка обради пос
матрач:ког материјала :који већ постоји {Астрономс:ка опсерваторија или друге 
опсерваторије, ИСП). Форсираiье ":компјутерс:ког описмељаваља" углавном је да-

. ло добре резултате- полазници се ипа:к дале:ко ла:кше оспособљавају за :коришћеље 
већ постојећих програмс:ких па:кета, до:к је усвајаље не:ког од програмс:ких јези:ка 
{FORTRAN, Pascal, С итд. ) ишло знатно теже. 

КОНПЕППИЈА ПРОГРАМА АСТРОНОМИЈЕ ИСП 

Један ци:клус Астрономије ИСП траје две године. У:купно се годишље орга
низује најмаље 8 семинара и 1 теренс:ки :ками. 

Го,цина 1 (астроно.мuја А) 
Полазници су ученици махом 1 и 11 разреда средЉе ш:коле . Од пристиглих 

пријава, одабире се о:ко 25 до 30 {по статистици о:ко 50% пријављених), што је 
ограничеље :које намећу расположиви :капацитети ИСП. Потребно је, при томе, 
направити баланс између оптималне попуљености :капацитета Станице и :квалитета 
пријављених учеИИЈ(а. Од будућих полазИИЈ(а семинара астроно.мuје А се тражи 
да имају предзнаље из математи:ке и физи:ке на нивоу вишем од ш:колс:ког, ·изузетну 

заинтересованост за астрономију (вели:ко предзнаље из ове области није потреб
но), жељу за радом и учељем новог, потребу за дружељем са себи спичиима и 
нешто свестранију пичиост - све ово се уне:коли:ко може проценити из написаног 
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у пријавама :које се почет:ком јесени ~аљу на адресе сбих средЉИХ ш:к~~~~; 
и адресе свих гимназ·ија у Ма:кедоНИЈИ. Е:кипу за ода ир полазИИЈ(а с 
ру:ководилац семинара и млађи сарадници, изузетно и сарадници. 

Зимс:ки семинар "' С цу носи назив 
Овај семинар први :који похађају полазници :када доуу У таии 

,ш:кола астроно~је" и траје 7 дана . Садрж~ј зимс:ког семинара се временом 
' ађивао и тренутно по:крива следеће теме. 
н~д~~~овно 

0 
телес:копима (iЈа:кони геометријс:ке опти:ке, врсте телес:копа, окулара, 

типови монтаже) 
астрогнозија . . 
:координатни системи и системи времена у астроноМИЈИ 

_ Сунце и планете Суичевог система ) 
основне :кара:ктеристи:ке (Ј(ИНематич:ке, динамич:ке и физич:ке звезда и основе 
еволуције звезда · . . 
0 звезданим системима - Ј.ата и галаксиЈе 

- ваигала:ктич:ка астроноМИЈ<I; 

- математ~~~:~~~~б~:е~;:~:~.:::::Јмологија" и због вели:ког интересоваља 
пол~=~:~Ја ову област (кој~је и најчешће популаризована) тк;б:б~~~~~е::~б~ 

Семинар траје :као што Је већ речено, седам дана, мада ћ б . 
' б но а тfаје два дана дуже - што е можда ити 

посла и предаваља ило пожељ ~ П фазе ИСП (нови смештајни простор, а 
изводљиво на:кон завршет:ка градЉ 
а ови с започети у зиму 1995/96. године) . Осим предаваља, ~олаз~ само

р д:лно ~де превод популарног те:кста из астрономије са страног Јези:ка (на~чешће 
~~~ & /elescope), пишу семинарски рад и раде тестове знаља из астрономиЈе (у:к?-

ађ стаљу да спрече групни рад). Полазници имају 
ли:ко су мл ~ ~~:~f~a~a на:кон завршет:ка семинара пошаљу свој предлог за 
обавезу да на.Јдеоапходна Ј. е љихова способност процене изводљивости рада у /или 
летљи рад. Н 
ван ИСП . 

Пролећни семинар ф 

0 · минар траје 10 дана и с:коро је искључиво вежбовног :кара:ктера- б ор-

сира вс'i ~=мосталан рад на вежба~а :кЋ~~еј~~л~до~~:~ђ;:Н~а~~ ~::б~о св: 
по:крију р~не области :стр:ном:~~ свом избо у·. Основни прируЧИИR за избор 
полазб ~ Је обавМезаGнЈд MYm. pn=t· Practical wor~ in elementary astronomy" издаље 
веж и Је :кљига · · · · " Т две године 
D. Reidel P:u.Ьlishing Company, Dordrecht, Holla.nd, 19бби9. Х::а~~не ~:куо:з првобитне 

" вршена Ј. е делимичиа nроцена веж - . 
"тестир~ља , из ежбе Године 1995. :као траЈан предлог 
селеRЦИЈе превише ла:ке и превише теш:ке в · 
за сет вежби остале су следеће вежбе: 

1. Сунчев ци:клус 
2. Орбита Месеца 
З . Орбита метеора 
4. Албедо Венере 
5 СредЉа :крива сјаја цефеида 6: Спирална структура ~ала:ксије из посматраља неутралног водоИИЈ(а 
7. Сферн~~~ivн;:,;:еиЈ:строфизи:ке Математич:ког ф~ултета У Београду У 

и са студент И · тоди:ка наставе астрономије : 
о:кв~~~~~~~:~аљ~т1f:~~о~:~рбите из посматраља Т. Брахеа Кеплеровом мето-
дом 

9. Сатурнови прстенови~лови дозвољавали, радила се и вежба Сунчаии сат и 
О Акђо су ме::~;о:;= иiи.рине ИСП. До сада се :користило преведено упутство 
дре ивдуаљ~вих iежби· примећено је да се не:ке вежбе знатно теже раде а:ко ~е 

за изра • . :кљизи потребна су нова и детаљнија 

~~/т~~~:~сf::ћ~~~е~l~:к~Ја н:е~е~о:ла са:ку~ти у Прuручнuк веж:бu эа Ас-
трономцiу А ИСП. 

\' 
;' 
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Летљи семинар 

Летљи семинар траје 12 до 14 да.на. и састоји се с:коро ис:кључиво из пра.:к
тичног рада.. Пиљ је да. полазници ураде сами свој проје:ка.т, схвате појам са.мо:кри
тичности и савладају начин nисаља. извешта.ја.fра.да.. У овом узрасту, посматраље 
променљивих звезда., пра.ћеље Сунчеве а.:ктивности, посматраље Месеца., планета. 
и метеора. је прихватљИво (и за. полазни:ке и за. са.ра.дни:ке) . 

Го,цина 11 (остроно.мијо Б) 
На:кон прола.с:ка. :кроз први део ди:клуса., оче:кује се да. полазници, сада. са. далеко 

већим фондом знаља., ураде "истраживачки ра.д''. У зависности од способности 
полазни:ка и дефиииса.ности теме за рад искуство показује да. је потребно највише 

две године {да.:кле, треће године боравка. пола.зии:ка. у ИСП на. семинарима.) да. се 
то и оствари. Пиљ је да са.ра.дниди са. АОБ, Катедре за. а.строномију, ИФ или 
сличне институције, дефивишу широl(И спектар тема. за. ра.д од којих полазниди, 
према. својим на.:клоностима., бирају једну. Тема. може бити и сложеиија., толи:ко 
да захтева. двогодишњи или дужи ра.д. 

По правилу за. поновни дола.за.к у ИСП на. семинаре астрономије коНЈСурише 
80-100% полазни:ка. оспiроно.мије А. Критеријум ода.бираје био заснован на. љихо
вом летљем ра.ду и процени руководиоца програма. и млађих сарадни:ка. о способ
ности полазни:ка. да. прати далеко виtпи ниво семинара.. Део полазни:ка. се упућива.о 
на. друге семинаре, а. део остављао "на. чека.љу" обично једну годину. 

Зимски семинар 

Траје 7 дана, претежно је теоријс:ког ка.ра.:ктера., а. предаваља. са.ра.дни:ка. су 
далеко уже тема.ти:ке. Преда.ва.ља на овом семинару треба. да. испуне два. циља: 
да представе полазниди,м:а. идеју за летљи ра.д · и да истовремено да.ју довољну 
теоријску основу за. почета.:к ра.да.. 

Обавеза. је пола.зни:ка. да. у току семинара. "одбране" свој прошлогодишњи· ра.д. 
Од љих се очекује да ја.сн.о и концизно представе урађено и да. на. сва питаља која. 
заинтересовани ла.и:к, тј. не непосредни руководилац ра.да., постави буду способни 
да. да.ју за.довоља.вајући одговор. 

Пролећии семинар 

Семинар је готово искључиво посвећен матема.тнди - настоји се да. полазниди 
добију математички ала.т неопходан за предстојећи рад на изабраној теми. Покри
вају се потребне области статистике, верова.тноће и нумерИЧЈСе анализе. Ја.сно је 
да. садржај овог семинара. варира. у зависности од тема за летљи рад предложеиих 
и изабраних одређене године. Показало се да. је најбоље за овај семинар а.нга.жова.
ти искључиво млађе са.ра.дни:ке ИСП {астрономије, физи:ке, ма.тема.ти:ке и инфор
ма.ти:ке). Трајаље семинара. је 3 до 4 да.на., зависно од предвиђеног обима. посла. 

Летљи семинар 

Потпуно је и~; ти са. летљим семинаром астрономије А - углавном ра.д на. са.мо
ста.ЈIНИМ проје:ктима. полазнИка. у Ста.ници. Након вишегодишњег настојаља., го
дине 1995. први пут је у делу полазни:ка. почела. да сазрева. свест да. је не са.мо 
пожеља.н, већ и неопходан ра.д код куће, пре доласка. на семинар . 

Јесељи семинари 

Концепција. је да ови :кратки, четвородневни семинари буду тема.ТС!(И . . По
лазници ових семинара. су полазници оба семинара. астрономије те:куће године, 
али и полазници других семинара. којима. се тема семинара учинила занимљивом. 

Процена. је досада.шњег руководиоца семинара. да. би један семинар сва.:ке го
дине требало да. ка.о тему има Ново истроживо-..о у астроно.мији на. коме би се по
лазницима. изложили на.ја.:ктуелиији. пројекти у а.строномији и резултати међунаро
дних посма.тра.чких пројеката . Тема. другог семинара. би се одређивала. до почетка. 
јуна. м.еседа. сваке године, и прева.сходно би требало иа.стоја.ти да се пола.зиицима. 
представе сва. подручја. рада у астрономији Југославије. На. та.ј начин би се 
терет а.нга,жоваља. са.ра.дни:ка ра.споделио. У протекле четири године одржано је 
8 јесељих семинара. : 

-1992. Фото.Метријо и звездони системи и Теорија эрочё-..о и сnе"три; 
1993. Мо.ло тело Сунчевоz система и Астрофизuч"а n.лоз.мо и сnе"три; 
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1994. CCD остроно.мијо и Ванат.мосферс"о остроно.мија; 
1995. Звездоно остроно.мија и Фундаментална остроно.мија. 

НЕКИ РЕЗУЛТАТИ 

На. следећем хистогра.му по годинама су при:каза.ии: број ~олазни:ка (посебно 
за. зимске и летље семинаре), број са.ра.дни:ка (одвојено за. групу са.радни:ка. са. 
АОБ, Катедре за астроиомију и ИФ и група "не-професиона.ла.да" коју чине млађи 
са.ра.дниди, радници Станице или са.ра.дниди Астрономских друшта.ва) и број ра
дова. полазни:ка. (нису одвојене вежбе-ра.дови од радова.). 

Уочљив је тренд: смаљеље броја. полазии:ка.- пораст броја. сара.дни:ка. и броја. 
полазиичких радова . 

Смаљеље броја. полазни:ка. је логичан резултат концепције Програма. астроно
мије у ИСП . Број са.ра.дни:ка. је из године у годину растао и ближи се нивоу 
сатура.ције, при чему су ка.о "сарадници" наведени сарадници који су те године 
одржа.ли бар једно предаваље (минимално а.ига.жова.ље 45 мин) . 

rOI.AZIIКJ. 
LtТIIJI 

.,.1992 .• 1993 .1994 1!1191151 

J/IIIIIЬIIICI: 

rrr.11011. 
rтr 

OJТII.I 
JIIJIII)ItКJ 

IIIIIOVI 

Сли:ка. 1. Трендови у броју nолозншсо, сородни"о и броју nо.лознич"их родова. 

70 .. .. 
... 
30 

20 

10 

·~ 

Осврнула. бих се мало више на. полазиичке радове у овом периоду, пре свега. 
на. неједна.:кост броја урађеиих радова. полазни:ка. и броја шта.мпаних радова. у 
Зборни:ку радова. пола.зии:ка. образовних програма ИСП. Зборни:к за. годину 1992, 
нажалост није штампа.н због финаисијсl(ИХ тешкоћа. ( хиперинфлациоиа. година. 
1993. се за.вршила са месечном стопом раста. дека. од 313 563 558%, извор: М. 
Дин:кић, 1995, Е"оно.мија дестрУ"ције - ве.ли"о nљач"а народа, ВИН, Београд). 
Следеће, 1994. године у Зборни:ку за 1993. објављено 10 радова., од тога седам 
су радови полазии:ка астрономије Б, а. три ра.да. полазни:ка. астрономије А . Став 
ИСП је у то време био да. треба. обја.ви'!'и све коре:ктно на.писа.но, како би младе 
охрабрили. Пре две године, да.:кле од лета 1994. Одељеље за. а.строномију пола.:ко 
усваја. ново начело: у Зборни:к улазе са.мо "прави", исрта.жива.чки радови и на
јкомплетније написани извештаји радова./вежби (могу се користити као упутство 
за ра.д следећим генерацијама. и образац како треба. писати Извешта.је). Од укупно 
урађених 18 радова и вежби niта.мано је три рада. из прве :категорије {Кереш, 
д.: Површинс"и сјој Северног nо.лорноz .лу"о; Ма.летић, С.: Одре/јuво-..е е"ва
торс"uх "оординото "омете Р /SWIFT- TUTTLE {1992 t) остро~рофс"о.м .методом 
и Тодосијевић, З.: Одре/јuво-..е "оефицијенто nроэрочности от.мосфере) и четири 
из друге. Следеће године, у Зборни:к радова није уша.о ии један рад Из класе 
радови/вежбе, будући да. су једина два. :коректно написана. извешта.ја била. о 
визуеЈIИИм посма.траљима. променљивих, те би љихово увршта.ва.ље било пу:ко по
нављаље. Из прве категорије биће шта.мпани следећи радови: Богосављевић, 
М. : Иэродо "ороноzрофо зо nос.матра-..е nротуберонци; Георгијевић, Ј .: Коре.лоци
јо из.међу е"виволентне шир ине Са П 999.4nт и дољине до звездо ти nо G, К i М; 
Кереш, д. : Површинс"и сјој Петље 1 и Петље П; Мат:ксiвић, А.: Одре/јuво-..е "риве 
росто и е"сцито·ционе те.мnеротуре Ti Ј у Сунчево.м cne"тpv, Тодосијевић, З.: 
Иэродо софтвера зо "реиро-..е "о.мnоэuтне CCD сли"е и Вука.совић, М.: Лиферен
цијо.лно фотоеле"трично фото.метријо DD Loc. 
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Резултат овакве :концепције Проrрама огледа се и у следећем: од 1992. д? 
1995. године пун ЦИRлус семинара. астрономије,. да.:к.l!е· пролаза.:к :кроз астроно.МUЈУ 
А и ба.р један пролаза.:к :кроз ДИIСлус астроно.мUЈа Б, Је прошло 30 полазии:ка.. Са.да. 
су љих 10 студенти Ма.тема.тич:ког фа.:култета. н~ групи за. а.строфизи:ку, та.:кође их 
је десеторо на. Физич:ком фа.:култету, шесторо их Је на. Еле:ктротехиич:ком фа.:култету 
а. по један студент је на. Фа.:култету музичких уметности, Грађевиис:ком фа.:култету, 
Архите:ктонс:ком фа.:култету и Фа.:култету дра.мс:ких уметности: . 

Будући да. има. недоумица. о:ко места. Програма. а.с~рономиЈе ИСП .став ру:ково
дила.ца. Одељеља. за. а.строномију ИСП од 1992 - 95. Је да. а.строномиЈа. У Петиици 
треба. да. буде надоградља. ра.да. а.строномс:ких друштава. (Бе~гра.д, Нови С<l:д, 
Ниш, Баља. Лу:ка., ycl\opo Сомбор. и Ваљево) и мост :ка. студиЈама. астрономиЈе. 
По:каза.ло се да. они полазници :коЈИ прођу ДИIСлус половичио, даl\ле само семи
нар астроно.мuје А стеl\Ну довољно знаља за. самоста.лано, а.~а.терсl\0 бављеље 
астрономијом, те и делимичан пролаза.:к :кроз Програм има своЈу сврху. 

ИЗ ЛАВА ЧКИ ПРО ГР ЛМ 

ИСП негује и доста богат издавач:ки програм. Сва:ке · године штампа се Збор
ии:к радова. полазии:ка. образовних програма., :који последљих година. прера.с;rа. У 
Збории:к одабраних радова. полазии:ка образовних програма. ИСП. Захва.љуЈући 
агилном уреДНИI\у целе библиоте:ке Петнич:ких свес:ки, Браниславу С~ићу, посе
бна библиоте:ка "Астрономс:ки чла.ици" садржи већи број публи:кациЈа.. У овом 
тренут:ку доступне су следеће свес:ке те библиоте:ке : 
Нинl\овић, С.: 1991 , Сферно симетрични звездани системи, Петнич:ке свес:ке бр. 

18 , ИСП, Ваљево . 
Нии:ковић, С .: 1992, ФотометриЈа и звезда.ни системи , Петиич:ке свес:ке бр . 25 , 

ИСП,Ваљ~о . 
Годишља:к за. посматраље метеора., бр. 1. - Персеиди '93. ИСП, Ваљево . 
Зборни:к радова. полазни:ка образовних програма. ИСП '93, Том I (а.строномиЈа., 

еле:ктрони:ка., физи:ка., ма.тема.ти:ка. и ра.чуна.рство) , Петиич:ке свес:ке бр . 33, 
ИСП, Ваљево . 

Зборни:к радова. полазнШса. образовних програма ИСП ' 94, Том I (а.строномиЈа., 
физи:ка. и ра.чуна.рство), Петиич:ке свес:ке бр . 38, И<?П, Ваљево 

Годишља.:к за посматраље метеора., бр . 2. -"- Персеиди 95. ИСП, Ваљево 
Тана.сијевић , З . : 1996, Ка:ко посматрати Сунце, Петнич:ке свес:ке бр. 35 , ИСП, 

Ваљево 

у припреми су : Зборни:к радова. полазни:ка. образовних програма. ИСП ' 95. и 
Фундаментална. а.строномија. (група. аутора.). . 

Ради потпуног зао:кружива.ља. Програма, пожељно Је :комплетира.ти сет вежби 
за пролећљи семинар астроно.мuје А и издати приручии:к; затим инси~тирати да. 
се стандардни :курсеви :који се држе на. зимс:ком семинару астроно.мU)е -"'; Та.l\ође 
нађу у о:квиру Астрономсl\ИХ члана.l\а. и наравно , предаваља. на. тема.тс:ким Јесељим 

семинарима. шта14па.ти :ка.о посебне Свес:ке . 

НЕШТО КАО ЗАКЉУЧАК 

Деца :која. носе ципеле број 45 могла. би већ да. стану на. своје ноге, то није 
ма~ ослонац." - Д . Ра.довић у "Београ.де, добро јутро Il" 

Овај члана" је nрошuрен u доn~ен Извештај о троzодuш1Ье.М раду на .месту 
РУ"оводuоца се.мuнара астроно.мuје ИСП "oju је nоднет дuре"тору ИСП u 
Ko.мucuju за астроно.мuју ИСП у .марту 1996. zодuне. 

(Примљено јула. 1996) 

ASTRONOMY IN ТНЕ PETNICA SCIENCE CENTER 1992-95. 

The development of the ~tronomy. tea.ching a.nd. resea.rch progra.m in the Petnica. 
·science Center. for the young ш the per1od 1992-1995 lS presented . 
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УЛК 523.34-126:520.3 

"КЛЕ~ЕНТИНА" И ~ЕСЕЦ 
Але"сандар Чуљuћ 

студент а.строфизи:ке, Ма.тема.тич:ки фа.l\у,лтет, Београд 

Још од последљих мисија. "Апола." (Apollo), почет:ком седамдесетих година, 
Месец је био за.поста.вљен у свемирс:ким испитиваљима. . Нове призоре нашег 
природног пратиоца. дале су сонде :које су за. циљ у ствари имале нешто друго. 
Та.:ко је на. свом путу :ка Ј упитеру америч:ка соида. "Га.лилео" прошла. поред Месеца. 
два пута. децембра. 1990. и децембра. 1992. године. У другом наврату сонда. је 
прошла на. 100 000 km од Месеца. и снимила слабо изучене пола.рне области. Та.да. 
нису от:кривене ии:какве ледене иа.сла.ге . 

Друга. сонда., назва.на "Клементина." (Clementine) лансира.В:а. је 25. јануара. 
1994. Пројеl\това.ли су је војни стручљаци :ка.:ко би испитали осетљивост ЈСамера. 
за. примену у војне сврхе . Астрономи су предложили да. се испитиваља. техИНRе 
обаве на. природном обје:кту :ка.о што је Месец. Кружећи у пола.рној орбити, сонда. 
је за. не:коли:ко · месеци послала 1 500 000 фотографија.. Било је предвиђено и да 
сонда. почет:ком ма.ја. 1994. изађе са. орбите о:ко Месеца. и пође :ка. малом а.стероиду 
"Геогра.фос", но технич:ком ома.ш:ком непотребно је потрошен део горива. предвиђен 
за та.ј део пута., та.:ко .ца. је сонда. на :крају завршила у орбити оЈСо Сунца.. 

Зада.та.:к "Клементине" је био да направи детаљне фотографије Месеца. на. не:ко- . 
.ли:ко различитих та.ла.сних дужина за разли:ку од претходних мисија., :које су нас 
снабделе углавном фотографијама Месечеве поврmиие у видљивом подручју. Ta.l\o 
смо добили, на пример, сли:ке површиие Месеца. у ултра.љубича.стом, блисЈСом ин
фра.црвеном и инфрацрвеном делу спеЈСтра. . Ово сЈСенираље је а.утома.тс:ки обезбе
дило пода.т:ке о типовима. стена. :које поЈСривају различите области Месеца.. Поред 
специјалних ЈСамера. "Клементина" је имала. и друге нове :компоненте ЈСа.о што је 
супербрзи ра.чуна.р са. до са.да. на.јвећом меморијом (1.6 .гига.ба.јта) :који је и:ка.да. 
ла.нсиран. Од знача.јнијих иновација. вреди поменути специјалну НИI\Л-Водоиичиу 
ба.терију ЈСоја. може да. се ЈСоманда.ма. са. Земље поново напуни , а.:ко дође до не:ког 
случа.јног пра.жљеља. , до:к је са.телит још у Земљиној орбити, што није могуће са. 
уобича.јеном ни:кл-:ка.дмијумском ба.теријом. 

Током 1994. године, "Клементина." је иа.пра.вила. пре:ко 2 милиона. сиима.:ка. и 
омогућила а.строномима. нова сазнаља. о највећим обје:ктима. на Месецу - тако
званим мулти-прстена.стим басенима ("multi-ring impa.ct Ъa.sins"). "Клемеитиииио" 
истра.жива.ље је по:каза.ло да је Месец много неравнији него што се мислило. По
даци са. брода су омогућили да. се направе глобалне мапе ·месечеве повр1ПИИе 
от:крива.јући нове елементе Месечевог рељефа. и уз то оспособили на.учии:ке да. 
објасне љихову природу. Мисија. је бацила. светло на. питаља. :као што су :кретаље 
лаве на. Месецу и са. :које дубине потиче стеље изба.чено прили:ком судара.. Та.:кође 
је от:кривена и природа. на.јвећег уда.рног :кра.тера. у Суичевом систему. 

Мулти-прстена.сти ба.сени су огромни кра.тери на.ста.ли прили:ком судара. са. 
не:ким од а.стероида.. Типичие .димензије су им веће од 300 km и садрже :кружие, 
:концентричие прстенове пла.иииа., :који су чешћи од централних врхова. нађених 
у маљим 1Сра.терима.. Ба.сени се на.ла.зе по целој површиии Месеца. и спадају у 
најстарије структуре . Већина их је у ствари на.ста.ла. у' раним данима. Сунчевог 
система., :ка.да. је било много више материјала. величине а.стероида.. 

Ба.сени на. много начина откривају геолошко устројство Месеца.. Тела., при
ли:ком судара. са Месецом, избацују милионе :кубних :километара. материјала., сто
тинама. . :километара. уна.о:коло , по љеговој површиии. Она. продиру десетинама. 
:километара. у ЈСору и из дубина избацују стене :које иначе не бисмо видели. Вели:ки 
вишестру:ки прстенови оЈСо басена. и љихове ивице за.пра.во и формирају пла.ииисЈСе 
ланце на. Месецу, а. сами ба.сени представљају вели:ке депресије у :којима. се може 
с:купља.ти лава. из других басена. и :кратера.. На. даљој страни МесеЦа. је примећено 
да. су ба.сени испуљени са.мо делимично и то тан:ким слојем лаве. 
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Им:бријумсRи басен (басен Мора I<ИШа) је формиран пре отприЈЈИI<е 3.9 мили
јарди година прилшюм:једног судара са телом: ве.личиие. астероида. Претпоставља 
се да је тај астероид имао преЧЈIИI( од oRo 100 km и да Је направио рупу преЧЈIИI(а 
1200 km, Roja се испунила базалтом: пре 3 .8 - 3.0 милијарди година. . . 

Пре "Клем:ентине" лунарни геолози су морали ~трпљ~о да м:апираЈУ све наЈс:и;: 
тније детаље рељефа RaRo би дошли до обриса наЈстарИЈИ~ басена: "Клем:ентина 
је својим: Rартографисаљем: отRрила преRо 40 тих формациЈа, од RОЈИХ су неRе лаRо 
уочљиве, Rao Оријенталии {Исто~) басен , доR су друге cRopo невидљиве. . 

Највећи део отRрића потеRао Је од еRсперим:ената са ласерсRом: алтим:етријом:, 
Rоји су намељени томе да одреде тачан обЈЈИI< Месеца. Сличне еRсперим:енте вр
шиле су и "Аполо" мисије, али само у области еnатора. -Подухват се састојао 
у томе што је ласер са брода слао импулсе светлости ~ваRе се~унде и на основу_ 
прецизног мереља времена повратRа зраRа одређивано Је растоЈаље до површиие 
Месеца. KaRo је "Клем:ентина" била на висини од 400 km, а пр:цизност ~ереља 
1:10 000, добијени резултати леже унутар греШRе од 50 m . Пошто Је положаЈ бЈ?ода 
био одређиван радном: у сваRом: тренутRу, та дВа подат~,а _ом:огућила су доби~аље 
прецизне топографије површиие Месеца. "Клем:ентина Ј~ потврдила постоЈа:ље 
многих басена :који су наслућивани. На пример, оно што Је планетолог ВилиЈем 
Хартм:ан (William К. Hartmann) 1962. године уочио Rao приближно Rружну зону 
нејасног изгледа и глатRе површиие (назвао је Ме~дел-Ридбергов басен) п_оRазало 
се Rao басен дијам:етра 600 km и дубине 5 km. То Је CRopo иста дубина :КОЈУ им:а и 
млади и лаRо уочљиви Оријенталии ба~ен, Rоји им:а дијам:етар од 930 km и ду~~у 
7 km. Мендел-Ридберг је први из сериЈе готово избрисаних древних басена :КОЈе Је 
брод "Клем:ентина" открио . Кулон-Сартонов басен {500 km, 6 km) је TaRO слабо 
видљив да је постојала сумља да уопште постоји . . 

Вели:ке дубине басена у :комбинацији са подацима о гравитационом пољу даЈу 
важне податRе о Месечевој историји . Кратери и басени излажу материјал са 
различитих дубина Месечеве :коре, па чак и из горљих слојева омотача. Мали 
:кратери дијаметра некоЈЈИI<о RИлометара, от:кривају нам: првих некоЈЈИI<о стотина 
метара ~оре . Већи кратери као што је Тихо {85 km) нам: ом:огућују да видимо 
материјал :који потиче са дубине од_ неRолико десетина RИлом:е_тара. ПриЈЈИI<ом: 
пада на површииу, астероид изб~уЈе веЈЈИI<е Rоличиие материЈала, што ствара 
дефицит масе на месту судара. ТаЈ дефицит би логично требало да се п~каже :као 
не:ка аномалија у гравитационом: пољу, односно Rao снижеље гравитациЈе на том: 
месту. Међутим: , подаци са "Клем:ентине" су поRаз~ да у не:к~ басенима нема 
оче:киваног смаљеља гравитације, а им:а и ТаRВИХ где Је аномалиЈа позитивна. То 
нам ом:огућује да заRључим:о Rако се Месец понашао пр~ тим: сударим:а. Када 
се вели:ки :комад стене из м:еђупланетарног простора зариЈе у Месечеву површи
ну, он избаци вели:ку количину материјала, створивши рупу у површини. При 
томе се густи материјал из ом:отача, готово тренутно, !'одигне .и по~уни рупу, 
поништавајући настали дефицит масе. Рано у МесечевоЈ исторИЈИ та) процес се 
одигравао веома брзо, међутим, :каRо се Месец хладно, попуљаваље Је било све 
спорије, а уз то само делим:ично и не:компл~т~о. . 

Поред наслућених басена, "Клементина Је от:крила и нове :као што Је :кратер 
Кригер, источно од Оријенталног басена. Један од највећих успеха је _утврђиваље 
тачних димензија највећег ударног :кратера у Сунчевом: систему. То Је таRозвани 
Јужни пол-Ејт:кен" басен за :који се зна већ дуже време. Проучавајући различите 

басене В. Хартман (W. Hartmann) је приметио. не:коЈЈИI<о вели:ких ПЛа.ЈЈИ:На близу 
јужног пола и претпоставио је да на невидљиво] страни веро~атно постоЈИ велИRИ 
басен. Његово постојаље је у овој мисији потврђено. Басен Је доб~о назив по дВе 
географс:ке це·ЈЈИИе :које он обухвата, а то су Јужни Пол и :кратер ЕЈт:кен {130 km) . 
Басен им:а приближан дијаметар од о:ко 2500 km и дубину о:ко 13 kпi, што Је 
дВостру:ко више од ранијих претпоставRИ . .- . 

Ајлии Јингст {Aillen Yingst) и рејмс Хед ( James Head) са Браун _универзитета 
су, :користећи податке о тополоГИЈИ Месечеве површиие и гравитацији, по~врдили 
претпоставЕу да су базалтни то:кови и већа вуЈI}(анска аRтивност на ближоЈ страни 
Месеца у вези са дебљином Месечеве :коре. Упоређујући :ко.личииу лаве пронађене 
у Оријенталном и басену Јужни пол- Ејткен са подацима о дебљини Rope, дошли 
су до просте везе : Што је кора таља више лаве је избачено на површииу. ~бог тог~ 
и 'зоне са дебљом Rором имају знатно маљу ВуЈI}(анс:ку аRтивност, а то Је случаЈ 
са нама невидљивом страном: Месеца. 

ПочетRом децембра 1996, из Америке, преко агенције Ројтер (Reuter) је стигла 
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вест о још једном: значајном, по не:ким:а чаR сензационалном, открићу "Клементи
не". Та вест односи с: на резултате експеримента са радарс:ким: снопом који је 
са сателита упућен у Један од кратера поменутог "Јужни пол - Ејткен" басена . 
Анализом одбијеног снопа, који је ухваћен на Земљи, антенама мреже за дубоRИ 
свемир {Deep Space Network), дошло се до закључка да се Rарактеристи:ке одби
јеног снопа поRлапају са караRтеристи:кама снопа Rоји се одбија од леда . Уст
вари, за разли:ку од стена и прашиие, Rоји расејава.ју ра.да.рсRИ сноп, лед враћа 
кохерентан сноп, а. то се управо догодило . 

Већииа науЧЈIИI(а за са.да се не усуђује да Rа.же коначно мишљеље о томе да 
ли им:а. леда на. Месецу. Пол Спудис (Paul Spudis) са. Рајс {Rice) универзитета. 
Rаже да ће се одrовор знати после лансираља "Месечевог истраживача" (Lunar 
Prospector) у октобру 1997. године . Поменути лед, уЕоЈЈИI<о занета. постоји, нај
вероватније потиче од комета,. које су током последљих четири милијарде година 
падале на. Месец. Сматра се да. су молекули воде из комета на.јвећим: делом: убрзо 
на.пушта.ли Месец услед љегове мале гравитације и релативно висоRИх дневних 
температура. . Међутим:, они који су доспели у неRИ од кра.тера у пола.риим облас
тима. нису могли да утеRИу из те ледене клопке, јер у дубинама. Rратера влада 
вечити мраR и темпера.туре су блиске апсолутној нули. Процељује се да ледена 
језеро им:а дужииу од око 400 m и дубину од 5 - 11 m . Важно је још рећи да., 
ча.к и aRo стварно постоји, тај лед се не налази у чистом стаљу већ је помешан са 
честица.ма прашиие. У сваRом случају ово ОТЕриће је поново разбуктало идеје о 

· опсерва.торијама на Месецу, сталним: људским: поса.дама, Rолонијама и слично. 
Ла.серска. алтим:етрија је открила да. је разЈЈИI<а у висини највише и најниже 

тачке на Месецу 16 km, што је дВоструiю више него што се раније сматрало. Тај 
распон је скоро исто таRо веЛИRИ ка.о на геолоШRИ потпуно другачијој Земљи. 
Веома богат и разноврстан рељеф на Месецу cRopo у потпуности потиче од ве
ЛИRИХ ударних кратера и басена.. Због тога што су се те формације образовале 
рано у историји свих планета Земљиног типа, наравно укључујући и Земљу, 
проучаваље тих облика на Месецу обезбедиће боље разумеваље онога. што се 
дешавало и што се може десити и на Земљи. 

Овај рад је писан nод руководством nроф. др Је.лене MIJ.IIozpaдoв- Турин у оквиру 
nредмета "Историја и методик·а наставе астрономије". 
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(Примљено децембра 1996) 

"CLEMENTINE" AND ТНЕ MOON 

The results of investigations performed Ьу the spacecraft "Clementine" on the Moon 
are described. · 
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УдК 1) 929:52 Halej, Е. 
2) 523.64-126:929 

ЕДМОНД ХАЛЕЈ 

Љубомир Ђуришић 
студент астрофизИЈ(е Мате:матИЧI<ОГ фа.ЈСултета у Београду 

Ко:мете обично носе име свог отRривача- човјеR.а Rоји их је први угледао. Али 
једна Rо:мета - Халејева, не носи име човјеiСа IСОјИ ју је отRрио, већ име човјеiСа 
који је први одредио љену путаљу. Данас је одређиваље iхутаља комета релативно 
ла.ЈС посао, :међутим, као што ће:мо видјети, крајем XVII вијека то ии приближио 
није било та.ЈСо једноставно. · 

Едмонд Халеј (Edmond Halley) рођен је 29. октобра 1656. године у Хегерсто-
ну (Haggerston) у близини Лондона. Његов отац је био богати трговац и влас
ИИ!( :многих некретнина у средишту Лондона. Сина је научио писаљу и основама 
:мате:матИЈ(е, а заинтересовао га је и за астроно:мију . Халеј је и у својим аутоби
ографски:м забиљешка:ма које су се сачувале до данас написао да се још у кругу 
породице упознао са астроно:мијо:м. Није потврђено, али се претпоставља да је 
на љегово напредоваље у астроно:мији утицала комета која се године 1664/65. 
видјела у Лондону. Како је љета 1665. у Лондону избила куга, а годину дана 
касније катастрофалан поЖар, Халеј се није двоумио, да су катастрофе посљед
ица утицаја ко:мете. У школи је био међу најталентоваиијим; учио је хебрејски, 
грЧIСИ и латински, био је одличан мате:матичар, али га је све више привлачила 
астрономија. 

У 17. години уписује се на 0Rсфордски универзитет, гдје га је од свих наука 
највише привлачила астрономија. Отац :му Rупује телескоп (тзв . астроно:мску 
цијев, дужине 7,3 dm} И веЛНIСИ се:кстант са :којима :млади Халеј проводи :много 
времена пос:матрајући небеска тијела. 

Године 1675. у Транса~еција.м.а (Philosophical Ћansactions) КраљевсiСОГ удруже-
ља објављује свој први научии рад: Неnосредан и zеометријс~еи начин одре/јuва'IЬа 
афела и е~есцентрицитета nланетних орбита. Рад веома повољно оцјељују тадаш
љи научии ауторитети па Халеју доноси високо :мијесто у научии:м :круговима. 
Писао је краљевском астроно:му Џону Фле:мстиду ( John Flamsteed) о резултату 
својих посматраља. За :кратRо вријеме постали су веЛИIСИ пријатељи и Фле:мстид 
је Халеја позвао на Краљевску опсерваторију у Гриничу (Greenwich), гдје :му овај 
постаје по:моћииR. Одређујући прецизне :координате планета, Халеј открива 1676. 
г . да се Сатурн креће спорије, а Јупитер брже но што предвиђају Рудолфинске 
таблице . Ка.ЈСо је у то вријеме Њутн (Newton) теiС био отRрио заRон гравитације 
и са Халеје:м почео рачунаље првих путаља, још није била изграђена теорија 
поре:мећаја, па је одrонетRа овог проблема остала за :много касније. 

Године 1676. Халеј почиље да ради на допуни Звјезданог каталога Тиха Бра
хеа (прво издаље 1592, са 777 звијезда, а допуљено издаље 1595-1597, са у:купио 
1000 звијезда некретиица). Међутим, ка:ко су се на сјеверној Земљиној полулопти 
о;ви:м послом већ бавили Фле:мстид (на ГриииЧRој опсерваторији) и Хевелијус (на 
опсерваторији у Данцигу), Халеј одлучује да отпутује .на јужну полу лопту и да 
тамо први из:мјери положај јужиих звијезда (Roje се не виде са сјеверне полу
лопте). Ради овога Халеј 1677. одлази на острво Света Јелена (<р= -15"55'), 
гдје остаје пуних 18 :мјесеци. Краљ Чарлс 11 га је у томе подржао, а Халеј :му се 
касније одужио надјенувши најсјајиијој (или алфа) звијезди у ЛоваЧIСИМ Псима 
име Карлово Срце. На Светој Јелени, Халеј први одређује положаје за 391 зви
језду јужиог неба, првих одређених ;по:моћу рефраiСТора. При повратRу у Ен
глеску резултате ових :мјереља објављује 1679, у раду Catalogиs stellarиm aиstralis 
sеи sиpplementиm catalogi Tychonici (Каталог јужиих звијезда као додата.ЈС Тихово:м 
Rаталогу) . Куриозитет је да је овај Rаталог продат на ау:кц:ији у Лондону 1979. 
г. за 6 500 фунти. 

-1 За вријеме борав:ка на Светој Јелени , 7. новембра 1677, Халеј, први :међу 
' · астроно:мима,· обавља посматраље Меркуровог пролаза испред Сунца, од пла

нетина наиласка до напуштаља Сунчевог привидног котура . Ово посматраље га 
је навело на идеју да би се Венериии пролази испред Сунца (који су рјеђи од 
Меркурових) :могли :Користити за :много тачније одређиваље Суичеве пар'а.лаксе 
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него постојећИ:м методама (тачно поз
наваље Сунчеве паралаiСсе у ствари 
значи и много тачније познаваље рас
тојаља Земља-Сунце) . 

Халеј је прИЛИЈ(ОМ боравRа на Св. 
Јелени извршио и веЛИЈ(И број метео
ролоШIСИх и магнетних мјереља, изра
дио карту плиме и ogeRe и поставио 
теорију пасата . Састављајући попис 
објеката јужиог неба, 1677. године, ре
гистровао је необичну промјенљиву 
зви~езду Ета ~обилиц~ ('1 Carinae) , Rao 
звиЈезду четврте привидне велиЧиие, 
да би она Rасније повећала интезитет 
свог сјаја, а исте године открива маг
липу у сазвијежђу Кентаура. 

Славни Халеј волио је да на. небо 
"уноси" политИЧI<е објекте. Констру
иса.о је сазв~ј~жђе Ча.рлсов хра.ст, по 
дрвету у ЧИЈОЈ се дупљи са.Rрио и од 

Кро:мвелових војнИЈ(а. "чудесно" спасао 
енглески краљ Чарлс Il. На срећу, по
ложај овог и многих сличних сазвије
жђа, заувјеiС је заборављен. Једно Ха
леје:iю сазвијежђе, ипаiС је сачувана -

Едмонд Халеј 

Мува. Конструисао га је 1678 . године. . 
З~ веома успјешан рад обављен на Св . Јелени 1679. (у 23 . години), Халеј 

~обиЈа на Оксфордско:м универзитету научни степен Ma.ster of Arts (Магистар ви
Јештина), а Краљевс~о друштво у Лондону именовала га је својим чланом. Исте 
године одл~и у посЈету Јохану Хевелијусу ( Johann Hevelius) и љеговој чувеној 
опсерватоЈ:>ИЈ~ у Лаиц:игу (данас Гда.љск у ПољсRој) , у ствари Rao арбитар у по
лемици коЈа. Је избила. између Х:ука. (Hooke) и Хевелијуса поводом неких ставова 
овог~ посље.~ега у љеговом обЈављеном дјелу Mach,ina Coelestis. Овом посјетом 
и Ј_IОЈавом СЈаЈНИХ ICO)Ifeтa 1680. и 168.2 . Халеј се заинтересовао за ова небесiСа 
тиЈела. Наре~х година бавиће. се наЈ;'!ИШе Rометама. Занимљиво је да је он био 
Ј_Iосљедљи посЈетилац на ХевелиЈусовоЈ ~шсерваторији; неколико мјесеци Rасиије 
Један незадовољан чиновник подметнуо Је пожар и опсерваторија је изгорјела до 
темеља . 

1680. г. Халеј се одлучује да искористи сарос као периоду ( 18 јулијаиских 
година., 1 ~ дана 7 часова 43 M~f!i и 45 се:к) , ~ослије :које се лунисоларне појаве 
и положаЈИ приближно понављаЈу и покушао Је да дође до тачније теорије Мје
сечевог кретаља. У ту сврху ревносно посматра Мјесец 16 мјесеци , у размаку 
1682-1684. На основу већ ових , не~отпуних, података и према посматраним по
дацима. из 1666 . г. (18 година. р~НИЈег) Сунчевог помрачеља израчунава поједи
ности Сунчевог помрачеља :коЈе Је било очекивано јула. 1684. и добија резултате 
ближе ств~рности. од о ии х изведених из нај бољих расположивих таблица. . 

Париз Је одувЈе:к пр~д~тављао замку за многе младе људе . Као два.десет
четворогодишљак, ХалеЈ Је управо у Паризу дефинитивно био заражен :комет
с:ком грозницом. Његов бора.в_а:к у Паризу подудара се с појавом Велике :комете 
из 1680. го~е. Од ?Зова.ниЈа Касинија (Giovanni Ca.ssini), директора Па.рис:ке 
опсерваториЈе, успио Је доби~и н.а увид све податке о :кретаљу :комете пре:ко 
небеског свода, на те~ељу коЈИХ Је потом покушао установити и љену пута.љу 
У св~миру. На~ио Је притом поприличну збр:ку својим увјерељем да Rомете 
ПУТУЈУ праволиииЈс:ким стазама. Касини је са своје стране сматрао да се :ко:мете 
крећу по малим путаљама о:ко qуица, што је био подједнако погрешан за:кључа:к. · 

15 .. ~прила. 1682,. независно Јед~ од др~гог, Хале ј и љемачки а.строном дер
фел. (Dorfel) откриваЈу Ј:СОМету; ХалеЈ из своЈе :кућне опсерваторије у Ислииrтону 
~раЈ Лондона У 6:30 ИЗЈутра, 22. децембра 1682. године, :кад се те:к ожељен чов
Је:к :могао бавити нечим привла~јим, Ха.леј је помно пратио :комету која ће за. 
сва времена., пос'l•а.ти љегов двоЈНИ:К . Од тога. часа. догађаји су попримили т'а:ко 
неумитан то:к :као и сам ход :комете . Годину дана. касније Ха.леј и Роберт Ху:к 
(Robert H.ooke) водили су у Краљевском друштву у Лондону озбиљан разговор 
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о могућностима постојаља за-кона гравитације -који би УПЈ?ављао ~'Ј>етаљем свих 
тијела у Сунчевом систему. Арх~те-кт Кристофер Рен (ChrlStopher Wren) понудио 
је симбоЈIИЧНУ награду оно~е "КОЈИ од љих дво.Јице први узмогне пружити ваљане 
до-казе . АЈIИ новаu НИRад није стигао у џеn НИЈедног од љих. 

По Халејевом причаљу 1683, он је успио Да из трећег Кеплеровог за-кона изве~е 
обрнуту -квадратну проnорционалиост силе теже са удаљеношћу, аЈIИ одатл.е НИЈе 
могао растумачити и извести -кретаље nланета по е~си. да~е нам ХалеЈ -каже 
да је Рен имао сЈIИЧНе погледе -као И: Хун претпос:тавља.Јући да Је -кретаље планете 
сложено из два -кретаља.: правоЈIИИИЈСRОГ равномјерног -кретаља планета и љиховог 
nада према Сунцу. На-кон свега., у о-ктобру 1684. Халеј је дошао на помисао да се обрати бри: 
љантном ИсаiСу Њутну из Кембриџа. Једним послом у авгу~ту 1684. г. Хале~ 
путује у Кембриџ, те успут одлази на Трииити ~олеџ у посЈету Њутну. ХалеЈ 
је већ био зашао у -касне двадесете године, био Је висо-ка стаса, -кошча.та. лица, 
и у додиру с људима љубазан према. свима. За вријеме тог судбоносног сусl?ета 
ис-казао је Њутну недвосмислено nоштоваље. Њутн се тада. бЈIИжио педесеТОЈ го
дини живота; био је човјен -који је од сваiСог очеRНВао да с~ према љему односи 
с иа.јвећим могућим обзиром. За разЈIИIСу од. посвемашиије д;rховне ~одрости 
Халеја Њутн је био стидљив, раздра.жљив човЈеR, утонуо у своЈе .студиЈе; споро 
се одлучивао Да објави резултате својих истр~иваља, премда Је истовремено 
био врло љубоморан на сва-ког могућег та.IСМаuа . Халеј је Њутиу поставио пи
таље: Ка.IСВа ће бити пута.ља тијела -које се нреће под дејством nривла.чне силе из 

" 1» њ . једног центра. обрнуто nро~орциона.ЈIНо IСВа.драту даљине . .- ути Је одмах одгов-
. орио : Елиnса!" На ХалеЈево питаље на-ко то зна Њутн Је одговорио: "Јер .сам 
изра.чу~ао!" Наиме, Њутн је до-каз извео још nрије не-коЈIИIСО година. . На.. ~алеЈеву 
молбу обећао је да. ће му послати ру-копис . Стварно , у новембру ХалеЈ Је добио 
тоЈIИIСо жељеии ру-копис, и још при првом читаљу схватио љегов огр~ман научни 
значај . Зато одмах путује поново у Кембриџ и предлаже Њут~у да обЈавИ ру-копис 
у Транса~~:ција.ма Краљевсног друштва, на шта. Њутн ~ристаЈе . 10. XI~ 1684. г. 
Хале ј обавјештава Краљеве но друштво да Њутн пише Један врло значаЈан. рад О 
~~:рета-.,у. Рунопис је nримљен у фебруару 1685. године, а.ЈIИ по ЊутновоЈ жељи 
није штампан, већ је само регистрован за случај зашти~е приоритета . 

Годину дана -касније , 26 . априла 1686: г. Њу~н Је завршио .PYRO~c свог 
чувеног дјела Principia matematica philosophsae natиralss. Занимљиво Је да Је RЉИГа 
требало да буде обављена. о трош-ку Краљев~-ког друштва, али су фондови. за to 
сврху били исцрпљени издаваљем опсежиих. дЈела у не-коЈIИIСО RЉИГа HcmopU]a ри . а 
Ф. Вилбија. (Willughby) , па је Ха.леј на -краЈУ издао -кљигу о свом троШRу (мада ~е 
то једва могао себи пр:и;уштити), 1687. го~е, у ~ондоиу, до-к сам аутор Ј_IремдаЈе 
знатно боље стајао, НИЈе на то утро~о ии Једну Једину пару . ~а.м ХалеЈ записао 
ј е у својој Оди Њутну, на уводном МЈесту Принциnа, и ове риЈеЧИ: 

"Напо-кон су нам знане 
Оштро заiСривљене лутаље -комета, 

Што су неЈ(оћ биле изворишта грозе ; 
И, НИRа.д више уздрхтати нећемо 
Пред лицем брадатих звијезда" . 
Треба обратити пажљу на израз "оштро за-кривљеие п~т~е" . Било је то 

заправо" Халејево збогом несрећним равним правцима. ROJe Је за -комете увео 
Келлер. Користећи математиЧIСо оруђе -које је добио од Њутна, Халеј се наред
них годИна, бави израчуна:ваљем орбита. -комета. Користећи астрономе-ка nосма
траља из не-коЈIИIСо исторИЈСНИХ хронИRа. , од 1377-1689, израчунава орбите за 24 
-комете. Њутново тумачеље -кретаља -комета навел? је Халеја: да се упусти У. В!'РУ 
-којој ће робовати још много година, повремено Је наrtуштајући и поново ЈОЈ се 
вра.ћајући . Претресао је старе хр.оНИRе и у љима проналазио до-казе о. небес-ким 
тијелима што су се у дугим, али Једна-ким вре~е~сRИМ размаuима увиЈеН изнова 
јављала следећи у основи исте лутаље. ХалеЈ Је тоЈIИIСО nетљао с тиме да су 
сви љег~ви напори врло лаiСо могли пасти у заборав,. .У једном та.IСВом понушају, 
ноји се чаiС нашао забиљежен и у Принциnима, Хале) Је номету из 1680. поистов
јетио са трима ранијим ном:етама, уоченим у распону од по 575 година: с оном 
из 44. године прије нове ере (наiСон смрти ЈуЈIИја Пеза.ра.), затим с оном из 531. 
г, и напонон с оном из 1106. године . Требало је , nрема томе, да се ном:ета из 
1680. поново поја.ви 2255. године . Без обзира на то што се Њутн с љим сложно , 

'1 
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за-кључа1С _је, RaiCO <:У nо1Сазал~ насиија. сазнаља , био погрешаи. СЈIИЧНу судбину 
доживио Је и ХалеЈев noнyD:IaJ да номету из 1661. повеже с оном уочеиом: 1532, 
1Сао и љегов прорачун по НОЈем би требало да се појави 1790. г. 

Научни хроничари често ћутне прелазе прено заблуда својих хероја . TaiCo се 
nрИRрива људс](о лице науне . B cJIИICa отнрића се прИRазују нао да су готово сама. 
по ~еби разум:~а., на.о да. се д_о љих дошл~ ЛаiСШе но што је то уистину било, па. се 
та.~~:о обесхра.бруЈУ сви они КОЈИ н:и:су геНИЈаЛНИ . Оно што одређује својства вене 
намете нису давиа.шље лутаље "КОЈИМа су бродиле свемирс"КНМ пространствима. 
ве~ ЉИХОВа удаљеНОСТ ОД <?:унца И усмјереност ЉИХОВИХ nута.ља. у свемиру. П~ 
ЦИЈеВ:>: веЈIИIСог труда., Ха.леЈ Је у вези с тим провјерио најмаље двадесетаiС ном:ета., 
'!ра.гаЈу~и за. љиховим међусобним сЈIИчностима . двије су 1еом:ете били ћорци, а.ЈIИ 
Је .ХалеЈ тр.ећу добро про.су~о . Наиме, он је негдје ОЈ(О 1695. већ био чврсто 
УВЈерен . д~ Је -комета што ЈУ Је властитим очима. пратио у ИсЈIИНГтону 1682. она. 
иста. 1СОЈа Је виђена. приЈIИIСом два. љена. ранија. пролаза. 1531 . и 1607. године . 

СваiСа.. од ове ~ри номете нрета.ла. се на "погрешан" начин ОЈ(О Сунца., суп
ротно смЈерr у IСОЈем .се онрећу све планете . Њихове су се лутаље nодударале 
готово до НаЈмаљих ПОЈединости,, с тим што су се одступаља. до нојих је долазило у 

.Раздобљ~а. између љихових ПОЈављиваља могла лаiСо'објасиити см:етља.м:а. што их 
~роузрОRУЈУ nлане.те , пос~бно Јупитер . У складу с тим, то су биле три појаве једне 
Једине -ком:ете, ROJa nутује изразито елиnтичном: путаљом; та. је лутаља сва.IСИх 
75 ИЈIИ 76 ~о~а. дов?ди у неnосредну близину Земље и Сунца.. Ово тумачеље 
потврђено Је ~оЈа.вом: ЈОШ Ј~дне, четвЈ;>те -комете 1456. г. И та. се 1Сомета 1Срета.ла. 
~а. "погрешан начин, што Је врло увЈерљиво наводила на. заiСључаiС да се ради 0 

Једном те истом путНИRу. 

Резултат ових изра.чунаваља . објављује 1705. у Транса~~:ција.ма Краљевс](ОГ 
друштв": под насловом Astronomsae Cometae Synopsis (ПрИRаз астрономије ](ОМе
та.) . То Је први ната.лог -кометс1СИХ пута.~а. ?Са.леј ](~е у свом дјелу: 

"Сада. ме многе с~ва.ри наводе да. ВЈеруЈем да. Је номета. из 1531. г. -коју је 
посматрао Апиан (Ap1a.n) ;иста. она. ноју су 1607. године описа.ЈIИ Келлер и Лонг
монтан ИЈIИ она НОЈУ сам Ја ЈIИЧНО видио и посматрао приЈIИIСом љеног повра.ТIСа 

1682. г. и се елементи слажу осим што nостоје мале разлике у периодима оби-
ласка. око нца; аЈIИ ове раз~е нису TaiCO велине да. не би могле бити објашљене 
физИЧIСИМ узр а. На примЈер , на нретаље Са.турна врше утицај друге план
ете нарочито Ју тер .та.~о да се Сатурн~в период обиласна. мијеља у трајаљу од 
неноЈIИIСо дана. ~ора. да. Је много више ОСЈ~тљива ~а Та.IСВе поремећаје -комета. ноја. 
одлази на ра.стоЈаље 4 пута ве~е него што Је растоЈаље до Сатурна и -код ноје мало 
nовећаље брзине мо~е nромиЈенити пу~аљу од еЈIИПсе у па.ра.болу. Идентичвост 
ових -комета nотврђује и чиљеница. да. Је 1456. виђена -комета. ноја је прошла у 
ре~роградном правцу између Земље и Сунца на с-коро идентичан начин и мада. 
~иЈе посматрана аст_Роном:с~, на основу љеног периода и лутаље заiСључујем да 
Је то иста комета -ко~а се ПОЈавила 1531, 1607. и 1682. Према томе, могу са доста. 
сигурности nредвид1ети љен поврата-к 1758. године . А1Со се и ово предвиђаље 
~ствари нема разлога да. с~ сумља да. се и остале -комете враћа.ју. " Утврдио је да. 
Је период обилас-ка. -код ПОЈава -комета. 1531-1607. године износио 459 дана. више 
него при појави намете 1607. и 1682. године . · ' 

Заиста , 25: XII 17~8. -комету је уо_чио љемаЧIСИ астроиом, луЖИЧIСИ Србин, 
Г. Па.:mч .(Palitch). То Је било nрво успЈешио предс-казаље појаве ~~:омета и оно је 
било )ОШ Једна важна. потврда. исправности за.нона гравитације . Комета је названа. 
Ха.леЈевом нометом. . 

У исто ~ријеме с~ Ха.лејем , , почетком 80-тих година. XVII вје-ка., дјелова.о је, 
уnраво овще у НовоЈ ЕнглескоЈ, .ИИIСриз Мејтер (163.9-1723) други у трочланом 
поро~ом низу пурита.нс~~:их СВЈештеНИRа - пропоВИЈедајући у бостонској Сјев
ерИ<?Ј црiСВи о комета.ма. као "небес"КНМ у~озорељима. свијету" . Свјестан све израз
ит:и;Је с~епсе у вези с бож.анс~ поријеклом ](ОМета. ;и других небеских тијела., 
МеЈтер Је писао : "Но , ИЗВ)есно Је да. многе ства.f,и ROJe . се могу одвијати сходно 
налозима. природе та-кође Јесу и злослутни знаци' . Ta.ICo се Ха.леј и . Мејтер могу 
сматрати за.четиицима. та-козваног "рата. науке и теологије" у савременом добу 
разума., или онога. што би смо, можда тачније · могли назвати система.тичним 
прилагођаваљем теолоШRог ~ишљеља. на:учним сазнаљима и доказима.. Први, у 
начелу немис;rички , по~~:ушаЈ тума';tеља. Ј.едног ис'!'оријског догађаја. дјеловаљем 
ком:ете ~ила. Је претпоставка. Ха.леЈа. да Је БиблиЈСКИ потоп изазван "случајиим: 
ударом Једне 1Сомете". 
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'/-. Године 1691. Халеј објављује у Транса~Щuја .. щ:~ потпуну теорију пролаза дољих 
планета испред Сунчевог дис:ка и предс:казује 29 будућих пролаза, што Мер:ку
рових, што Венериних, од :којих се нису сви остварили, изгледа због греш:ке у 
ширини. У списима ТрансаЈЩuја Халеј износи своју методу одређиваља удаље
ности Сунпа и препоручује да би у ту сврху требало ис:користити привидне про
лазе Венере пре:ко Сунчевог дис:ка, јер је Венера ближа Земљи. Ка:ко је требало 
да пролази наступе те:к 1761 . и 1769. године, знајући да их неће моћи доживјети, 
Халеј у свом .цјелу наводи: "Стога препоручујем ову методу :као нешто најнуж
није за сва:ког астронома :који би имао пригоду да посматра ове појаве за вријеме 
до:к сам ја већ мртав . Не:ка овај савјет имају на ум:у и не:ка уложе сав свој труд 
и снагу прили:ком ових важних посматраља због чега им најсрдачније жепи:м: на 
првом: мјесту да им посматраља не буду спречена. непогодним: временом, а. затим 
на:кон што одред~ величину путаље наших планета с већом тачношћу, да тиме 
сте:кну бесмртну славу и част". . 

У периоду од 1685-1693. године бива реда:ктор Philosophical Тransactionв -
издаља лондонс:ког Краљевс:ког друштва.. Године 1693, Хапеј први примјећује 
извјесна. неподуда.раља између старих подата:ка. и записа о пом:ра.чељима, .с једне, 
и теорија Мјесечевих и Сунчевих :кретаљ<~о заснованих на новим посматраљима, 
с друге стране, и :констатује да. се неподудараља. могу от:клонити са.м:о а.:ко се 
прихвати да. у промјенама Мјесечеве лонгитуде постоји се:куларно убрзаље. 

Ха.леј је от:крно, исте године, припи:ком анализе подата:ка. о не:ка.да.шљим пом
ра.чељима., да. се Мјесец у љегово вријеме брже :кретао него 2000 година. раније, 
топи:ко брже да је, умјесто да се налазио на положају :који је требало на небу да 
заузима, за читава два своја пречни:ка био напредовао . 

Године 1695. у:казао је иа потребу утврђиваља јединствене теорије врем:ен
с:ких с:кала, а америч:ки астроном Њу:ком:б (Newcomb), усавршавајући Халејеве 
замисли, ·два вијека :касније , дао је прихватљива мјерила за вријеме. 

Ха.лејев је брит:ки ум у овим потољим: годинама., до:к је :кружио о:ко Њутиа, био 
застрт обладим:а, за.шта је било :криво пиће . Халеј је постао с:клои а.пкохолу за 
вријеме своје кра.т:котра.јне пом:орс:ке :ка.рl!,јере између 1698. и 1701. г. Тада је 
научио и псова.ти :као прави морс:ки ву:к. Преузевши команду над маљим ратним 
бродом "Парамур" (Pa.ramore), предузео је два. путоваља у Јужни Атланти:к, на 
52° јужне и сјеверне ширине, :ка:ко би испитао опште понашаље Земљиног М:аг
иетног поља. Пловећи тим бродом, Халеј је обавио и прва предизна мјереља :кре
таља. плиме у Енглес:ком каналу. Извјесног поручни:ка. са "Парамура" је послао 
пред војни суд јер је ре:ка.о да Ха.леј није способан управљати ни повећим чамцем 
(да ·се о неком од војних бродова Његова величанства и не говори). 

Године 1700. Њутн проналази се:кстант (инструмент са два. огледала за посма
траље висина. небес:ких тијела). Uртеж са описом шаље Халеју, оче:кујући од љега 
миmљеља о пра:ктичној вриједности инструмента. Халеј, међутим, није, ка:ко из
гледа, уочио праву вриједност описаног инструмента и оставља Њутново писмо 
без одrовора. Нађено је, те:к послије Халејеве смрти, у љеговој заоставштини 
заједно са Њутновим цртежом: . 

Од 1701 . до 1703. г. саставио је Ха.леј прву :карту савијаља магнетних линија. 
Године 1703. постаје професор геометрије О:ксфордс:ког универзитета. Године 
1713. Краљевс:ко друштво бира. Халеја за свог се:кретара, у чију дужност спада 
и објављиваље пубЈПЙ(iЩије Трансак:цuје. 

1714. г. от:крива маглину у сазвијежђу Хер:кулес за :коју ће записати: "Она је 
:као мала закрпа видљива гопи:м: оком: :кад је iЈ:ебо ведро и без присуства Мјесеца" . 

1715. г. проучавајући познату Орионову маглину, у Месијевом :каталогу Rас
није записану као М 42, записаће: "двије врло блиске звијезде опасаие веома 
велиRом транспарентном сјајном: мрљом, Rроз Rojy се оне при:ка.зују заједно са 
некопи:ко других звијезда.", а наредне године , за. објеRат Rоји данас знамо Rao 
М 22, записаће: "Ова маг лина је близу елиптичке ... није много удаљена. од таЧRе 
зимског солстидија. Ова је, изгледа, пронађена године 1665. од стране љемца. 
Абрахама Илеа. (Abra.ha.m Ihle) док је он одређивао кретаље Сатурна близу ље
говог афела. Ово је мала и сјајна м:аглина која емитује зра:ке". Хапеј је сматрао 
и да. објеRат М 31 у Андромеди изгледа као да "емитује сјајан зра:к" . 

1716. г. х из једне биљеш:ке у Трансак:цuја.ма Roja је вјероватно Халејева, 
сазнаје се да је у ово вријеме било познато свега шест м:аглина: у сазвијежђу 
Ориона (позната још од Птолемеја.), у сазвијежђу Андромеда (открио француски 
астроном Исма.ил Булио - Булиалд (Isma.bl Boulliau - Bullia.ldus), око 1660.), у 
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сазвије~у Стрије;ща (открио Абрахам: Иле, љубитељ астрономије око 1670 г) 
у сазвијежђу Аитину~ (Antinous) (оТI<рио Кирх, 1681.) И поменут~ у сазвиј~жђ; 

'\Херкул (открио XaneJ, 1714 .. ). 
)\. Године 1715. организовао је посматраља широм Енглеске да би у тренудима 
помрачеЈ_Ьа израчувао преЧВИIС Сунца. Године 1716. Xanej већ наслућује да по
~арн~ СВЈетлост мора имати везе са дејством Земљиног магнетизма, али у ово ври
Ј~Ме ЈО~ нема за '!<> НИ:КаRВог доказа. Исте године, Xanej објављује своју Methodus 
sangularas qua Solas .pa~llaxis .sive distantia а Terra, оре Veneris intra Solem conspia
cendae, ·tuto determanan poterat (Спедијалиа метода помоћу које се може одредити 
gунчева па.рала:кса, и~ даљин~ од Земље при посматраљу Венере испред Сунпа). 
ва метода практичио Је прим:јељена те:к двадесетак година послије Халејеве см

рти, 1761. и 176_9. (а и при неiСИМ каснијим Венерииим: пролазима). ·њеном: прим
Јеном повећана Је та.чност одређиваља Сунчеве парапаксе у односу на постоiеће 
методе за 20-30 % . " 

Венерини пролази преко диска Сунца догађају се ријетко. Њена путаља је 
нагнута према равни земљине путаље око Сунца за нешто више од з• За пос
м:атр<~;ча на. Земљи Венера се пројектује на. Сунчев дис:к са.м:о онда ка:В:.а се она. 
У КОИЈУИ!(ДИЈИ са Суице:м ..нађе У чворовима своје путаље (то су пресјечие тач:ке 
~енерине путаље и равни еклипТИ!(е). Због положаја чворова на е:к.лиnтици по
Јаве пролаза Венере се са Земље :могу опа.жати само у јуну и децембру. Вене~ини 
су пролази преко дисRа Сунца периодични; два пролаза догоде се у раз:ма.Rу од 8 
~~da., а слеЙећ<~; два пролаза У размаку од 8 година наступају теR на:кои више од 

година. маЈући то У виду, а и многе потеш:коће везане уз ова посматраља 
владе м:но~их земаља биле су врло дарежљиве за организоваље :многих дале~ 
НспедициЈа. Та:ко су већ посматраља 1761. донијела. задовољавајуће резултате 
о многи <~;строно~ имали су и неуспјеха у своји:м: е:кспедидија.м:а. у том: пог.Ле · 

заиим:љив Је случаЈ француског астронома Ле Жантија (Le Gentille) :који је ра.:: 
посматраља пролаза Венере 176!. г, отпутовао већ 1759. у Индију, али је услјед 
политИЧRИЈ: збиваља стигао на :МЈесто посматраља прекасно. Ту је остао 8 година 
ради посматраља наредног пролаза, али тог дана у :мјесту љеговог борав:ка било 
Је облачио. 
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С Описаћеђе:м~ сада поступа~С :којих се :иэ посматраља пролаза Веверё преко дисха 
. УНПа одр УЈе удаљеност ваше звијезде. На СЈПЩИ је прИIСазацо :како привидни 
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· · · х је један у та.чки А и други у та.~ 
nролаз Венере п~имјећуЈ~ пос~а.тра.~~:о~~{i ие:ка. су посма.тра.чи на. међусобноЈ 
В на. поврmиии е~ље. _а.дl/Ј ~едно е (R) За. ~осма.тра.ча. у (А) Венера. (V) прела.
уда.љеиости једиа.:ко) ра.д11ЈЈУСУ и е(; L) а. ~а. посма.тра.ча. у та.ч:ки (В) по паралелној 
зи пре:ко дl/ЈС:Ка. Сунца. по тетив -А' В' посма.т а.ч из (В) видио би под :углом Б. 
тетиви (MN). Разма.:к те~а. d- ~ -и · е 'едиа.:к углу nод :КОЈИМ се с . 
Ова. би се уда.љеи?ст ;идЈела( по~/гл~ј/;:р:1а.:к~а. kеиере). Па.ра.ла.:кса. Сунца. 
Веиере видl/Ј ра.диЈУС. емље да.:к . Pn б е са. Сунца вид11Јо радију с наше планете. 
означена. је са р и то Је у~а.о под :КОЈИМ и с - . . • .. . ~ r~ . ~ ~ ' • 
Из :косоуглог троугла. А V В имамо однос -'14-~t.€-~A.Lt, Џ(;у.:-11 • .:.u!.1 L 

sinp: sin Б= BV : A'V, 

а. :ка.:ко су углови врло мали то можемо nиса.ти:. Ј , 
{""!.-·"] "l.t v 

р : Б =BV :A'V 
е BV и A'V су удаљености Веиере од Земље и Сунца. од Венере ._ 

величии BV - A'V А:ко Ј· е r удаљеност Земље од Сунца. имамо. 
их са ђ = и r2 - · . 

:!.. - ~= ..!:...-1. 

Озиа.чимо 

Т2 - Т2 Т2 
. в С нца. можемо прора.чуиа.ти по трећем 

Однос удаљености ~емћље и . енерб::а.с~ Веиере (225 дана.), па за. па.ра.ла.:ксу 
Кеплеровом за:коиу знаЈУ и вријеме о . . . 
Сунца. добијамо 

ђ "8 р= --Б= 8 . . 
Т2 

ђ а.љености Сунца. своди на. мјереље угла. 6, 
Та.:ко се ова метода одре ива.ља Уд аљем Наиме посма.тра.ч из В не · 

што се не може обавити непосредиим посма.трч из А. не зна. и~ непосредног поема.- . 
· М N :као што ии посматра. 

види полС?жа.Ј тетиве • К L Међ тим Б се може израчуна. ти из nосматраља.. 
траља. гдЈе се налази тетива. . · . 'i с' дис:ка. Сунца. Тада. се угао на. удаље
Оба. посма.трача. ие:ка. уцрта.ЈУ средиште углове А' КС и СМ В' . . n а.горине теореме на. тро 
ност d може иа.ћи прИМЈ_еиом нт полупречни:ку Сунца. до:к се дУЖИНе 

· · иица. r Једна.:ка. nривидном ' . . . 
у :коЈИМа. Је стра. . Најбоље је то учинити МЈерељем 
страница. ~·К и В' М одређуЈу nосма.:рв:и~";;е на Суичев д11ЈС:К и сила.с:ка.. Беиер~ 
времена. :коЈе проте:киА између иа.ила.с~ налазе на. удаљености nривидно Једиа.:ко) 
са. Суичевог дис:ка.. :ко се nосматра. и претпоставили мјереља. по:ка.зују да. је 
ра.дијусу Земље, :ка.:ко с~о на. п~чет:ку а.ла.:к~а. с нца. износи р = 8 '.' 8. 
Б = 23"' па. према. гор~ОЈ релациЈИ хори~~и:;а.т~б~ице пла.и:тс:ких :кретаЉа.. Свој 

Годиве 171!- Хале) пре;д:Узима. да. ~~а.мпаље ће . бити довршеио 1719. г. . 
ру:коnис предаЈе штХ а.~а.рИЈИ 1 ~~;~~је сопствеио :кретаље у ла.титудl/Ј :код три СЈа.
. Годиве 171~- ал...( пр~и :ко а. (а Ta.uri), Сиријуса. (а · Ca.nis Ma.joris) и_ Ар:к:п~а. 
ЈНе ие:кретиице . :код: лде а.~ан са. nоложа.'има. истих звијезда. :коЈе 
(а Bootis), уn?ређујући измfiерене у~а.:~бј~~~ује 0 томе ~тудију On the Change о/ 
је много ра.ИИЈе за.биљ«:жио толемеЈ, . е:ких о . главних не:кретиица.) . Утвр- .· 
Some о/ the PrincipalJ!'&xed Staбs (О~~:~~~~ nостtпио мијељају, противио ономе 
дио је да. се у то:ку виЈе:ковХа. о ~био пЈрви :који је звијезде сматрао :као Сунца. , 
што се до тад мислило. а.леЈ Је . 
слично нашем, а. Сунце_ опет :као обичиу :::~je;'ji~ се nосматраља појаве метеора. 

Годиве 1719. еђХа.леЈ е ~~~~р:фп:::х :жииа. места. посматраља. . Студ11Јју о овоме 
ис:користе за. одр иваљ . . 
је огбја.вио l7~~ilx?:e~c~o;':зr;:,a~~':;:: ~;::се;~;~;е дfЈ~~а.~а. ~ре:кто~а. ГрИ:Н~~ одиве . · а. иа.ба.вља. све инструменте за. љу, Јер Је ле 
оnсерваториЈе . Међутим, он мора. д ва. то иј е однела. nошто су били Флем-
стидова. рођа:ка св~ инстрјмеитХ са. _o~~ii гtдива. на.бав~а. меридија.нс:ки :круг, 
стидова. лична. своЈива. . а. то а.леЈ и . и године за. nосматраља. разли:ка. ре:к
слича.н Ремеровом и служи се љиме чет р1 :ктоб а. 1721 Тамо бива. - именован 
та.сцеизија.. Своја. посма.траљ~· о( фоЧ:Т~д .јео nрви). Трећ~ :кра.љевс:ки а.строном 
~: 1:::г џ:м~љ~;:;~а.(~~~~~м:rаdl~;) :кога. је љегов рођ~, nастор Џемс Па.унд 
(Ja.mes Pound), иначе .Њутнов пријатељ, препоручио Ха.леЈУ · . 

--~~~~-----------· 

'' ·1 

·t 
'·t_ .. . ·r 
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Исте те , 1721. године Ха.леј је објавио у Philosophical Transactions своје ,Ј?е
фра.:кционе та.блице, у :којима. налазимо ове вредности (R), за. поједине висИне lh): 

h: о• з• 1о• 45" 62" 90" 
R: 33'45" 13'20" 4'54" 0'54" 0128" 0'1" 

Њутн, Лемоније (Lemonier), Т. Ма.јер (Т. Mayer) и други утврдили су да. 
величина. рефра:кције зависи од темпера.туре ваздУха, а Халеј да зависи и од при
тис:ка.. . . 

У то вријеме Ха.леј предлаже да. се положа.ји неь:ретиица. ис:користе (:као упо-
ришне звезде), да. се помоћу љих, :кад су им планете блиске, одреде положа.ји план
ете . Другим _ријечи:ма. nредлаже дифереиција.лну методУ за одређиваље путаљс:ких 
елемената . Бредли је :комету посматрао . од октобра. до децембра., а. Хале ј је из 
Бредлијевих посматраља израчунао nутаљс:ке елементе. Одступаља :које је добио 
су у лонгитудl/Ј: 53", и у латидУдl/Ј 55" . 

Године 1726. Хале ј набавља. за. опсерва.торију ( Сиснов) :квадрант nолупре
чни:ка. пет стопа., :који монтира. у мерид11Јјан и љиМе замељује меридијанс:ки :круг. 
Године 1729. постаје члан Па.рис:ке а.:ка.демије на.у:ка.. 

У Philosophical Transactions Ха.леј објављује члана.:к под насловом: А proposal 
о/ the method for finding the longitude at seas within а degree (Предлог о методи за. 
изна.ла.жеље лонгитуде на. мору у граници једног степена.). У радУ писац тврди 

да. је у стаљу да Мјесечев положај одредl/Ј са. та.чиошћу до 2', што је довољно да. 
лонгиту дУ на. мору добије са. та.чношћу од 1 • . 

Последље Ха.лејево посматраље носи датум 11. јануар 1740. Кра.љевс:ки ас
троном је преминуо у свом службеном на.слоља.чу у Грииичу 14. јануара 17 42, 
на.:кон што је nретходио пову:ка.о још један добар гутљај . 

Из једне биљеш:ке о :комети, објављене након Ха:Лејеве смрти, можемо прочи
та.ти: " ... у:коли:ко се, да.:кле, у с:кла.дУ са. оним што је већ речено, она. поново 
појави о:ко 17[)8 . истинољубиво потомство без сумље неће одбити да. призна. :ка.:ко 
је до овог от:крића. први дошао један Енглез." 

Халеј је почет:ком XVIII вијека. тврд11Јо да. нам свјетло да.ле:ких слабих звијезда. 
напросто не долети. Било је то мишљеље :које и са. гледишта. тадашље на.у:ке није 
било исnравио. Халејев ауторитет је ипа.:к био толи:ко вели:к да. дУГО времена на. 
грешку ни:ко није упозорио. 

Да. .је био способан и за. дУбо:ке мисли свједочи и једна. од љегових nознатих 
опа.с:ки да је па.ра.до:кс да. је небо црно , иа.:ко се о томе обично говори :као о Ол
берсовом па.ра.до:ксу. 

У својим радовима. из ма.тематИ:ке nредложио је метод обрачунаваља лога.ри
та.мс:ких и тригонометријс:ких фун:кција.; разрадио је геометријс:ке метод~ рјеша.
ва.ља. бројних једна.чииа.. Писао је и ,цјела из историје матема.ти:ке. Бавио се и 
превођељем ,цјела старих Гр:ка. 

Рад Ха.леја. у геофизици представља. прва. на.учиа истра.жива.ља. у тој области . 
Године 1686, :као што је. већ помену.то, објавио је :карту главних свјетс:ких ветрова., 
у:кључујућии nа.сате и монсуне и поставио љихову теорију,· али иепотпуиу, јер није 
узео у обзир· љихово с:кретаље услед Земљине ротације (што :касније исправља. Џ. 
Хедли). Разматрао је проблем Земљиног магиетизма. и предложио модел ма.r
иетног поља. Земље. Израдио је и издао своју Теорију .маzнеmскоz ко.мnаса. 

Предложио је начин одређиваља старости Земље мјерељем :количине соли у 
Тихом о:кеану, ра.чуна.јући брзину испа.рава.ља воде у љему и мјерељем брзине 
улас:ка соли у о:кеане из то:кова рије:ка . 

Нашао је баромета.рс:ку формулу и предложио метод баромета.рс:ког нивели
са.ља. Поnевши се на. врх једне пла.ниве, до:каза.о је уз помоћ ба.рометра :ка.:ко се 
притисак ваздУха смаљује са. повећа.љем висине. · 

Про"уча.ва.о је могућиост летеља . 
Објављивао је и ,цјела. из историје , археологије и оnти:ке . 
Имао је и бујну ма.шту: вјерова.о је да. постоје људи :који живе под Земљом . 
Његова. се са.мосвојност огледала. и у ситним nословима.: nремјерава.о је по-

дручја. енглес:ких грофовија на. тај начин што је изрезива.о геогра.фс:ку :карту и 
мјерио д11Јјелове . . 

Био је врло одважан: измислио је роиила.ч:ко звоно и сам га исnробао . Познате 
су и друге љегове замисли, на. ·примјер с:кИце за. порођајне столове . 

Ха.леју ри, по свему судећи требало да. припадне част утемељива.ча савремене 
:космологије, геофизи:ке, о:кеаногра.фије, метеорологије и демогра.фије, баш :као и 
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звјездане астрономије . Због диплома"!сi(ОГ дара l(оји је им~о за промовисаље 
науl(е , Халеј је био омиљен међу својИЈ:i _савременицима, I(ОјИ су га сматрали 
"кајвећим астрономом свога доба" . Халеј је п~ема томе ~аслужио да ~а памтимо 
l(ao особу достојку сваi(ОГ поштоваЉа. У Халејеву част, једак l(ратер ,у централ
ном: дијелу видљиве стране Мјесеца носи љегово име, а таRође и l(ратер ка Марсу. 

Овај рад је nисан у о"виру nр едмета "Методu"а наставе и историја астроно
мије" nод РУ"оводством nроф. др Јелене Милоградов-Турин . 

(Примљено априла 1997) 
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EDMOND HALLEY 

The life and work of Edmond Halley, famous English astronomer, are described. 

ПОСМАТРАЧКИ ПРИЛОЗИ 

УдК 524.3-1:520.3 

ОДРЕЋИВАЊЕ АТМОСФЕРСКОГ ШИРЕЊА ЛИКА ЗВЕЗдА 
И ДОСТИГНУТЕ МАГНИТУдЕ СА СНИМАКА ДОБИЈЕНИХ 

НЕПОКРЕТНОМ КАМЕРОМ 

Але"сандар Томиli 
Народна. опсерваторија., Београд 

Фотографсl(а граничка звездана величик~, l(ao и достиrнут3; магнитуда за.дату 
l(амеру !(ада се фотографишу таЧI(асти објеi(ТИ, представљају податl(е I(ОјИ су 
неопходни за озбиљна истраживаља - ai(O се примељује астрофотографсi(И метод 
посматраља. KaRo се ти подаци могу одредити у случају уо,бичајеног "праћеља 
објеRТа" описали смо раније (Томић, 1993) . Сада ћемо пажљу обратити сличиом 
задатl(у у случају да се I(Ористе снимци добијени непоl(ретком (или "фИI(сном'') 
l(амером, тј. без "праћеља". · . " 

За снимаља у ту сврху могу се употребити и обични Ј!.лајl(а фотоапарати 
и стандардни филмови осетљивости 80 ASA до 200 ASA. И помоћу љих често 
остају забележени трагови звезда сјаја (зависно од временсi(ИХ услова и преЧНИI(а 
објеl(тива) слабијег од 1~m, даl(ле много више звезда него што с~ види голим OI(OM. 
Зато је nрви задата" I(ОјИ треба обавити снимаље на · начин I(ОјИ ће, уз бележеље 
одређених податаRа, омогућити nоуздану идентифи"ацију эвезда. (Сетите се да 
видљива половина неба има OI(O 21 000 nадратиих степени, и да на стандардни 
лајl(а-формат стаје OI(O 2 000 nадратних степени - даRле више и од највећих 
сазвежђа . ) . . . . 

Ми сматрамо l(ao најnогоднији начин, онај I(ОјИ смо описали у једном ранијем 
раду (Томић, 1983-4), а то је снима1Ье ис"ључиво у меридијану. Тада се постижу 
две ствари: 

а) звезде се снимају у најповољнијим условима- у l(улмикацији, и 
б) · идентифИI(ација звезда је апсолутно поуздана. · 

Наиме, израчукаваљем звезданог времена за тренутаR снимаља (Томић, 1982) 
по приближиој формули: 

/ 

~1 

..... 

1 

,т 
! 

1' 
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s = So +ти- .Л, (1) 
где је .Л - географсl(а дужина места посматраља, ти - трекутаR снимаља изражен 
у светсi(ОМ времену (микутна тачкост је довољна), и 80 - звездано време у Гри
ничу у пре~ходну поноћ, дато у ефемеридама за теl(ућу годииу или рачукато по 
приближној формули: 

(2) 
N - бр~ј протеi(ЛИх дана у години, омогућује одређиваље поуздане реRТасцензије 
меридијана: СУ= s . Уl(олико се фотоапарат постави TaRO да лежи хоризонталио на 
подлози, а једна страна формата буде паралелна меридИјану, меридијан полови 
скимаR. Б_ележи се и зенитсl(а даљи;ка (тачкост до степена) осе фотоапарата. 
деi(ЛИКација центра СНИМI(а се у случају да !(амер а лежи на хоризоиталној подлози 
добија просто l(ao: 6 = t.p (Сл. 1. а). У случају нагиба l(a југу за угао z биће: 
6 = t.p- z (Сл. 1. Ь) , односно за нагиб l(a северу: 6 = t.p + z (Сл. 1. с) . 

Сли"а 1. 

Тада иденmuфи"ација эвеэда није проблем . Прво се l(ористи уобичајена !(арта 
неба са звездама до 5, 5m, за препознаваље сазвежђа OI(O таЧI(е СУ , 6 и кеRолицине 
щ1.јсјајнијих звезда. Потом: се узима !(арта - сеi(ЦИја из неi(ОГ бољег атла.са са 
звездама до 9m или даље (ипр . TIRION-oв или SAO атлас) . Из каталога (ипр. 
БаRулик, 1973) узимају се подаци с;> звезданој величини - визуелној (V) и поправl(а 
В- V, или спеl(трална I(Ласа (Sp)· У другом случају се поправl(а оцељује помоћу 
таблица за l(ореi(ЦИју (датим ипр . у Allen, 1973; БаRулик, 1973 или Крш!!оа.ник, 
1982), јер фотографсl(е звездане величиие су ближе болометријсi(ИМ иеrо визуелне. 
У снимаљима непоl(ретном l(амером звезде нису тач"е него цртице, међусобно 

паралелне . За l(раће жиЖНе дaљliUie то су луi(ОВИ l(онпентричиих !(ругова, l(оји се 
l(a полу Сl(раћују м;ножитељем cos 6, што је додатни оријентир у идеитифИI(ацији 
звезда на снимцима. На таnим снимцима звезде је веома ла"о уочt.Щш ЧаR и оне 
најмаљег сјаја, што није увеl( случај на снимцима са праћељем. 1За~о за прво 
бављељ~ с овим циљем cвaRal(o треба l(ористити СИИМI(е добијене ;11.~декретџ:о..м 
l(а.мером! · 

Да не би било преl(лапаља трагова (што може дати привид већег сјаја), време 
осветљава1Ьа не треба Да. је дуго . Довољно је 5 до 10 минута.. 

У раније описаном постуЈП(у (Томић, 1993) граиичка забележена звездаиа. 
. величина. се одређује вредношћу из.мереног nречни"а ( d) ли"а на.јсла.бије за.бе
лежене звезде , ДОI( пречкици ликова. осталих звезда. одређују праву : 

т= а- Ьlogd. (3) 
Коефицијенти а,~ могу .се одредити тачније :1:' случају непоуздане I(Ореi(ЦИје сјаја. 
звезде или лошије серије мереља. методом најмаљих nадрата, што смо овде учи

нили, или l(al(o је описано у раду (Перовић, 1990) . ПреЧНИI(е трагова (обратите 
п~љу : преЧНИI(е , тј. ширике, а не дужине трагова) мерили смо нонијусом на. 
пројеl(цији помоћу дијапројеl(тора (Том:ић, 1984; Чабрић и др. 1985), на истом 
нивоу зацрљеља - на прагу осетљивости Ol(a. Не заборавите измерити једну стран
ицу l(адра ка пројеl(цији lB) или размаR перфорације, јер они одређују увећање: 
и = В /Ь, l(oje је потребно одредити што тачније. · 

Величина Ь одговара дужиии истог интервала на филму. За размак перфора
ције лајl(а филма.: Ь = 25, ОО mm. Пројеl(тор подесите према упутству описаном у 

,. 

! ' 
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ВАСИОНИ 1984/1, стр. 20. (Томић, 1984). Користе се вми~~:а yвe1ia1t>a, од 20 до 
60 пута. 

За пронала:же1t>е најслабије звезде потребно је на бео папир формата А4 уцр
тати све трагове звезда о:ко центра видиог поља (јер је тамо сли:ка иај:квалитет
нија), а такође у близини ие:ких сјајних · звезда, :као :контролно мереље. Може се 
урадити позитив :копија исте величиие. Биће удобније за рад, али не мора да 
буде обавезно и тачније. Најтачиија су мереља директно на иегативу. Помоћу 
SAO атласа, :који смо ми :користили, ла:ко се одређује магиитуда тих звезда све 
ДО llm . 

На основу измерених дебљииа трагова идеитифи:коваиих звезда нацрта се 
графи:к: т= f(log d), тј. фуи:кција {3) :која представља праву линију. Провизорне 
вредности :коефицијеита правца Ь, и :константе а се могу одредити и са графи:ка. 
Вредност магнитуде за log d =О представља а, до:к је Ь згодно одредити помоћу 
звезда са иајвећим сјајем (т1) и најмаљим сјајем (т2) и љима одговарајућих 
вредности log d1 и log d2 (:које у случају потребе за :коре:кцијом могу да се очитају 
са средље праве) {Сли:ка 2) . Та:ко је : 

{4) 
Израчуната ширина траzа најслабије эабме:жене звезде добија се уврштаваљем у 
(3) вредности сјаја (тL) за најслабију забележеиу звезду утврђену идентифи:каци
јом у претходном постуЈII(у, по формули: 

log dL = (а- тL)/Ь. {5) 
Овај податак даје две :к-орисне информације: 

- ефе~~:тивно раэдваја1t>е фил.м.а: N"f = 1/dL {mm), и 
- податак о густиии зацрљеља на :којој смо очитавали. 

Наиме, а:ко очитавамо систематс:ки на вишем нивоу зацрљеља, добићемо системат 
с:ки умаљене вредности :како d, тако и т~ У:коли:ко су све очитаие вредности знатно 
веће од dL, могућа су два одговора: или је изостало мереље заиста најмаље 
шириие, или је уиошена систематска греш:ка. до:к се не сте:кие извесна рутина, 
ово Друго може бити чешће. 

Укупно виљетираље за дату :камеру (описано параметром: CL = 1 + ft) о
дређено је пречии:ком (D) и жижном да.љииом (F) објектива и љеговим разд
ва.јаљем по милиметру (L), а. :које се може изразити преко угаоиог раздвајаља. 
БL("), :коришћеиог у визуелиим посматраљима. Осетљивост филма (S), љегово 
раздвајаљ_е по милиметру (N) и пропусиост опти:ке (то) одређују достигиуту звез
да.ну величииу по:кретног та.ч:ка.стог извора. Овде ћемо :користити формулу изве
дену раније (Томић, 1983, стр . 138) у обли:ку: 

то D . 
log{CoCL) = log(-c х F) + log(SL) + log D(mm)- 0,4тL -1, 53, (6) 

cos v 

где је Б- де:клииација звезде. Одавде се добија (CoCL) :које представља. атмосфер
с:ко ширеље (А) погоршаио :камером, јер је: 

(7) 

Из овако изра.чуиатог (CoCL), даље се налази фа~~:тор ефе~~:тивноz ат.м.осферс~~:ог. 
шире1t>а ли~~:а, :као однос: 

(8) 
То је по правилу мали број за мале пречии:ке објектива., а ·вели:ки за. вели:ке пре
чии:ке . Овај однос је реалан по~~:азатељ :квалитета, односио "величиие" телес:копа 
за дато место посматраља. Коначно, ефе:ктивна ширИна тач:кастог· ли:ка услед 
а.тмосферс:ких поремећаја. износи: . 

А(и) _,..,С ..fu) 
"-f -'-'О L01:, • (9) 

1 

т 

., 
·1 

1 

Ј . 
.1 

"' 8 
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Ова:кво одређиваље, у:коли:ко се понови за. више снимака. даће податак 0 :ква оосм.атра~х услова у то~~:у једне посматрач:ке иоћи, односио у то:ку гл;:;:;;: 
вако до ИЈ ени подаци -се односе на "мирну", тј. иоћиу атмосферу. · 

ПРИМЕР: 

Обрадили смо снимак сазвежђа. Ла.буд добијен у програму одређиваља сјаја 
неба. у Петиици (:код Ваљева) 13. августа 1983. године у оо" 34m TU ф _ 
па.~а.том ~ENIT_~M, за. :који је D/F = 25/50mm, на филму КВ21 (S = ioo~~~. 
N - 100 lin/mm . ), време осветљаваља 532s, нормална. обрада филма.. 

Мерељем nри увећаљу 54,4 nута. {сл. 3) добијене су ширине трагова жако ·е 
наведено У Табели 1. Идентифи:кација је извршеиа nомоћу :карте неба Аст оио~
ског друштва "Руђер · Бош:ковић" и карата. бр. 45 и 27 SAO а.тласа. у истој ~абели 
дати су :каталош:ки nодаци V, В- V и Sp на основу :којих је одређена фотографска 
ма.гиитуда т, по обрасцу (Allen, 1973, § 97): 

Сли:ка. 2. (лево) 

т= V +(В- V)- 0,11. 

ј, О 

/ 

(10) 

А. 

' · . . 
~ 

2 -b=ts~ 

о .1 .4 
. ·' .R 

/ 

/ 

/ 
~ . / 

Сли:ка. 3. (десно): Тра_zови зведа уцртани при проје~~:това1t>у. Бројеви оэначавају 
из.мерене ширине трагова. За неке эвеэде уписане су идентщри~~:ационе ознаке 
Лрте:ж представља радни запис, ~~:оји није "дотериван". за шта.м.пу. · 

За nа.ровЬе nодатака. (т, log d) нацртаи је и гра.фи:к (Сл. 2) где су назиа.чене и 
величине а, , з~ случаЈ да се прелимииарио одређују са гра.фи:ка. 

ТМбетодо1м НаЈ~аљих :квадрата nримељеним на једи. (3) добили смо из вр. едности 
У а ели . да Је: 

а= 7, 29 ± 0.75, ь = -5,66 ± 0,99. 
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На' слаби' а звезда је оцељена на 9, 1m. Деi<линација центра видног поља била 
је OI<OJ 45 о . hараметри објеюива су израчунати за плаву и за црв~у сfетло(~т) 
бог I<a аi<Те истИI<а филма. Подаци су дати у Табели. 2 . За; mL .- 9, . из 

з ~ · е· ) 0 dL = log о, 4 79 , односно на пројеi<ЦИји наЈслабиЈ~ обЈеi<ат Је имао 
следи д Ј . Og479 mm или на филму 54,4 пута маље, што даЈе 8,8 џm = doL· 
траг ширине ' а · ~ље филма· N- 1/doL = 114lin/mm. С обзиром на велИI<у 
Ј~.:Н~:о::f~~:Эз~ в~еме сним~а и -дугаЧI<у еi<спозицију од 5~2 s, резултат !:!>. ._~ 
између 5" и б" је веома добар . Краће време осветљаваља даЈе и маљи утицаЈ 
атмосферс1юг ширеља. 

ТАБЕЛА 1 

rb звезда. Sp v в v m d(mm) log d 

1 aCyg A2la 1,25 0,09 1,23 10 ,2 1 ,01 

2 ,Cyg FBIЬ 2,23 0 ,61 2 ,73 5,0 0,70 

3 F;Cyg KOIII 2 ,46 1 ,14 3 ,49 5,5 0,74 

4 vCyg A1V 3,94 0,31 4 ,24 3 ,25 0,51 

5 (Cyg GBII 3,20 0,86 3 ,95 3,4 0,53 

6 41Cyg F5II 4,02 0,61 4,52 2,2 0,34 
0,96 4 ,78 3 ,7 0,57 

7 f/Cyg KOIII 3,93 
0,52 

8 52Cyg KOIII 4,23 0.98 5,10 3,3 

9 ~Cyg К5IЬ 3,70 1,26 4,85 3 ,2 0,51 

10 02 Cyg К31Ь 3,98 1,46. 5,33 2,2 0,34 

ТАБЕЛА 2 

б 'Ј_ L(mm 1) CoCL CL Со !:!>." 
~ (nm) <-Ј 

435 4 ,4 917 1,042 10,96 0 ,095 4,6 

635 6,4 750 0,953 8 ,97 0,106 6,1 
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(Примљено децембра 1994) 

ТНЕ ESTIMATION OF ACНIEVED STELLAR MAGNITUDE 
AND ATMOSPHERIC SPREADING OF STELLAR IMAGES 

FROM SHOTS OBTAINED WIТH А FIXED CAMERA 

An origina.l method for the estimati.on of ac~eved stellar magnitude.ofdo~g /o~t~ 
like sources Ъased on an equa.tion, denved ea.rlier Ьу the sa.me author 18 escn е Wl 

an exa.mple. · 
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АСТРОНОМИЈА- ON-LINE 

Редакција часоnиса "Васиона" одлучuла је да од овог броја nокрене нову рубрику, 
Астроно.мија - On-Line, која трr:ба да читаоцu.ма nру:ж;и увид у нове ствари 
везане за Интернет, софтвер и хардвер, а односе се на наУЈСу "чија је судбина да 
се nрва у nотnуности диzитали3Јiје" - астроно.мију. Груnа сарадника ове рубрике 
u.ма намеру да nрика:ж;е интересантне астрономске сајтове, рад конференција 
које се односе на астроно.м.ију, најновији астроно.мски софтвер који .мо:ж;е да се 
куnи, download-yje са Интернета, или nак нађе на CD RОМ-овu.ма. У nлану је 
nоставља"ЈЬе ове рубрике на сајт h"t"tp: 1 /solair .EUne"t .yu/'as"trorbo Астроно.м.ског 
друштва "Руђер Бошкови1i": у PS ијuли PDF фор.м.ату. 

Проrрами 

SkyCha.rt 2000.0 

Програм SkyCha.rt 2000.0 м:огуће је преузети са Интернета. у дем:о верзији 
за Windows-e; адРеса је h"t"tp: 1 /users. aol. co•/s"thns"tars. да би се верзија рег
истровала неопходно је фирми Southern Sta.r Softwa.re уплатити 34.95 амерИЧI<а 
долара. Програм: није претерано захтеван што се тиче хардвера- неопходна је РС 
386 м:ашина (постоји и верзија за Ме}(ИНтоmа). Известан иедостатаi< представља 
и чиљеница да програм ради са М:аi<сималио 256 боја, што значи да ai<o I<ОрИСИИ!( 
употребљава nалету са више боја (што је и уобичајеио, nоготово :када се ради са 
фотографијама) неопходно је пром:еиити nалету боја, ресетовати :ком:nјутер и теi< 
тада је могуће I<ористити програм SkyCha.rt 2000.0. Програм омогућава прИI<аз 
звезданог неба за дату географсi<у ширину и дужи:ау и то: nланете, звезде и об
јеi<те тзв . "дубо:ког неба". Могуће је и по :корацима од 1 м:инута, 10 минута, 1 
сата, 1 дана, 1 недеље, 1 месеца, 1 године, 100 година и 10 000 година пратити 
промену изгледа звезданог иеба. Програм сам врши врло сложене рачуне, узи
мајући у обзир астроном:сi<е појаве I<ao што су прецесија и иутација. Лемо верзија 
овог програма садРЖИ не}(а ограничеља: у:коЛИ!(О I<орисИИI< није регистровао свој 
примераi< овог програма, иеће бити у м:огућности да штампа ипр. мацу неба Ј(Оју 
је добио, а таi<ође ии да је "ei<cnopтyje" :као Ь•р фајл. Као nосебна за.иимљивост 
уз програм се добија и ОдРеђен број scs {од SkyCha.rt Settings) фајлова :који пред
стављају анимацију ипр. изгледа сазвеЖђа Вели;ки м:едвед тоi<ом: веi<ова, Судар 
}(омете Шумеј:кер-Леви 9 са Јупитером: 20. јула 1994. и то виђен са саме :ком:ете, 
пролаз "Војаџера" П nоред Јупитера, Сатурна, Урана и Неnтуна. Посебно су 
занимљиве и три анимације I<oje не представљају део стаидардиог SkyCha.rt 2000.0 
nai<eтa али се м:огу nреузети са nом:еиутог WеЪ сајта а nредстављају :кретаље 
тренутно најза,щiИљивије I<ом:ете , :комете Хејл-Боn. 

SkyMap v3.1.10 

Програм: SkyMap у верзији 3.1. 10 могуће је nреузети са адресе h"t"tp://nv. 
skyaa.p.coa. И ово је Таi<ође тзв. sha.rewa.re програм:, што значи да nосле 30 дана 
испробаваља nрограм: треба или избрисати са дисi<а или регистровати. П ео Па}(еТ 
обухвата верзије 2 .2 (за Windows 3.1) и верзију 3.1.10 (за Windows 95 и Windows 
NT), од I<ојих је ова дРУГа три nута бржа. Сам: програм: иуди сличне м:огућности 
I<ao и SkyCha.rt 2000.0. ПрИЛИ!(ОМ прегледа изгле-да неба могуће је притисi<ом 
десног тастера м:иша ва жељеии објеi<ат добити nодаТI<е о љему. У о:квиру про
грама могуће је стартовати и програм Skyimage за брзи преглед СЛИ!(а у J$if и Ьар, 
али на жалост не и jpg форм:ату. Програм одЛИ!(ује завидна тачиост tзасиован 
је "Астроиомс!(ИМ алrоритмима" Жана Меза (Jean Meeus) . Уз nом:оћ SkyMa.p-a 
могуће је I<оитролисати и телес:коnе :класе Meade LX-200. Програм садРЖИ и ве
ЛИЈ(у базу интересантних објеi<ата за nосматраље, I<ao иа nример nлаиета, :ком:ета, 
звезда, маглина, звезданих јата, али и :квазара. 

Срђан Са.мурови1i 



'"''=-

30 -------------------- ВАСИОНА XLV 1997, 1-2 

INMEMORIAM 

КАРЛСАГАН 

(1934-1996) 

Ми rовориио у име Земље. 
Карл Саrан, Кос.мос. 

Карл Едвард Саrан (Carl Edward Sagan), астро
вом и егзобиолог преминуо је 20. децембра 1996. 
године у 62. rодиии, после двоrодиmље борбе са 
тeJIIICID( обољеље:м коmтане сржи. 

Саган је рођен 9. новембра 1934. rодине у Њу
јор:ку. Њеrов отац био је баmтован а мајi<а домаћи
ца. У једној љеrовој I<ЉИЗИ Саrан I<аже да је интере
соваље за иауi<у добио од свога оца I<Оји га је поред 
осталог учио појму нуле и бес:кокачиости. После за
вршеие средље ШI<оле уписује Универзитет у Чикаrу 
где студира физику, математику, хемију и биологију. 
дипломирао је физику 1955, м:аrистрирао 1956. го
дине и доi<ТОрирао из астрономије и астрофизике 
1960. rодине на Универзитету у Чикаrу. После од

браљеие доi<торсi<е тезе предаје на Харварду до 1968. rодине :када прелази ка 
Кориелов Универзитет где 1971. rодине постаје редовии професор. 

За време своје професуре почиље да се интересује за планетарне мисије те се 
уi<ључује у рад NASA где добија значајна места у планираљу мисија без људске 
посаде. Постаје један од стратега мисија Маринер, Викикr, Војаџер и Галилео. 
Њеrово истраживаље је било усредсређеио на испитиваље ефекта стаклеие баmте 
на Веиери, топографију Веиере, утицај пешчаиих олуја на промену rодиmљих 
доба на Марсу и на испитиваље атмосфере Титана. 

Поред интересоваља са планетологију Саrан се бавио истраживаљем I<ако по
чецима живота на Земљи тако и еrзобиологнјом. Њеrова истраживаља почиљу 
још 50. rодина овог веi<а I<ада pa.IUI као истраживач-асистент у групи код гене
тичара и нобеловца Малера. Он је један од с~их оснива~а и г~авиих "идео~ога" 
ове, данас јако интензивне, гране астрономиЈе и биологије. ЗаЈ~дио са др~?ЈКом, 
Шкловсi<ИМ, Морисоном и осталим славним иаучиицим:а траrао Је за постоЈаљем 
живота изван Земље. Као свестраии научиик и поборник мирољубиве коеrэистеи
ције организује :конгрес а.мерИЧI<ИХ и русi<ИХ егзобиолога .и астронома 1972. ~ 
дине у СССР. Pa.~U~ на оСЛУШI<ИВаљу неба у pa)Uio подручју спектра и утемељуЈе 
пројекат SEТI (Search f_or Extra.teпestial lnteligence - траrаље за изваиэ_емаљском 
интелигенцијом). Њеrов рад је чак отишао у мрачне делове космоса преко летел
ица Пиоиир и nојаџер r Виду плочица које носе поруi<е људске расе. 

За свој научии рад { објављеиих преко 700 радова) добио је десетине почасиих 
зваља на а:мерИЧI<UМ I<олеџим:а. Постаје члан многих а:мерИЧI<ИХ I<ако професион
алиих тако и аматерских удружеља и оргаиизација. 

Иако је на професионалном плану дао огроман допринос науци, Саrан је_ можда 
највећи говорник био на подручју популаризације науi<е . Почев од своЈе прве 
I<Љиrе Иiипелшектн.и живот у све.Аlиру са Шкловсi<ИМ преко КОСАtuчке везе и Шаптаја 
Зе.мље па до великог Koc..tWCQ, Саrан целом свету приближава, као до тада. ии један 
астроном, тајне Универзума и живота. Генерације деце и омладине после 1980. 
године, када је написана, су одгајаие у духу љеrовог највећег дела, Koc..tWCQ. Саrан 
у љој скупља дотадашља знаља из свих области астрономије и науi<е уопште и 
приближава их сваком грађанину Земље. Није ии чудо да ехраиизацију те I<Љиrе 
прати пола милијарде љy)UI. После тога великом Клар:ку остаје само да изјави 
да је Саrан "Суперзвезда у ширељу популарне науi<е" . 

Међутим Саrан се не зауставља на томе. Он иде даље и успеmио се сналази- у 
научиој-фаитастици. Пише неi<олико бестселера као на прииер Ko~OKf!L Његов 
стил, прецуи иаучиих чиљеница и сасвим реалиих светова, бритак Је и Јасан. 

·. 
'ј 

1 
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За свој литерарии рад добија. иајвећу америчку наrраду у кљижевности Пу 
лицерову наrраду. ' -

К_а.рл Саrа.и оболева. 1994. године од рака. коштане сржи и после 
тациЈе и. привидног побољmаља, умире. Иза себе је оставио п' трд:Исплаи
биологију, љегове студенте и милионе својих следбеника. ланетологИЈу, егзо-

Интернет адресе (са којих су прикупљене информације) : 

http: / /bornova..ege.edu. trjlyurga./ sa.gan 
http: / /www .diвcovery.com/ ~е а/ st~sha.ck/ sta.rshack970205 /sha.ck1.html 
http.f /206.112 .142.2/tps/articlearchive/hea.dlines/hea.dln012397.html 
http: / /www .news.cornell.edu/Chronicles/1.16.97 /Sa.ga.n-memorial.html 
http:/ /www.ru.st.net/la.borpubfiwЬl-13/sa.ga.n.htm · 
http:/ /www.sc~a.m.com/explora.tions/010697saga.n/010697explorations.html 
http:/ /www.sciencenow.org/html/961220a.htm 
http: / /wwwvms. utexa.s.edu(mrappfsagan/newsbites.html 

Некад Д Милован.овић 

РОБЕРТ Х. ди:КЕ 

{1916-1997) 

4. марта ове године, од после)UIЦа комплИIСација 
Паркинсонове болести, у Принстону (Њу Џерси 
САД) преминуо је Роберт Хенри дИIСе (R. Н. Dick~), 
иста.киути .а~ерички астрофизича.р и експеримента
тор, У СВОЈОЈ 80 . ro)UIИИ. llвa постиrнућа љеговог 
дугог и плоди<;>г научиог рада се посебно издвајају 
по свом зна.ч~ЈУ за. астроно:мију: љегова. пиоиирска. 
интерпретациЈа. МИIСрота.ласног поза.динског зрачеља. 
као остатi<а. Великог праска., и љегов рад на. пре
циз~ом тестираљу принципа еквиваленције, којим је 
оваЈ I<амен-темељац савремене теорије гравитације 
проверен до људсi<ом уму готово кесхватљиве пре
цизности . Маље познати, али по иа.учиим последи
цама. не. маље значајни су љ~rови Р<~;дови на алтер
нативноЈ (тзв. Брекс-дИIСеоЈ) теориЈи гравитације, 

_као и заслуге за развитак прецизне електроИИIСе не
опходне како за радаре, тако и за модерне радио
телескопе. -

. _ Роберт Х. ДИIСе рођен је б. маја 1916. годиие, у 
_ 1С1ент Луису (Мисури, САД) .. Управо пред избијаље - . светског рада дипломирао Је на Принстону г · 

на катедри_ за физику КОЈа носи име Алберта Ајиmтајна., предавао и пос~е:.: 
пар децеииЈа жив~та . Toi<oM рата радио је са већом групом научиика на MИT
(Ma.ssach~setts lnstitu.te ofTechnolo~y) , на усавршаваљу радара. Током тоr пројект~ 
извршио Је 35 значајних иновациЈа за које ~е стекао латентно право . Међу љима 
се налази и радиометар, К?МПонента ICOJa Је стандарДни део савремених ра.дио
СелескопМа. .Помоћу љега Је ЛИIСе 1946. први измерио центиметарс:ко зрачеље 
уица, есеца и атмосферске водене паре . 

б ~ доба ве~е I<осмолоШI<е дебате педесетих година овог века, Роберт дике је 
. ио Један од НаЈчвршћих присталица теорије Вели~еог праска. у том смисл он 
Је 1964. пк;дложио изградљу радио-телесi<опа способног за детеi<ЦИју рели1.::ног 
tlеачеља.(Р ИIСрот) алРнl позаВдину су( м~ђутим, већ следеће године открили Арно 
ензиас enz1a.s и о ерт илсои Wilson), а славни чланак у Астрофизичком 

журналу" (Astrophysical Jou!nal) у којем је дата интерпретација ~озадинског зра
чеља као реликта примордијаЈlНе ватреие лопте из тренутка I<ада је свемир постао 

') 

1 
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иајвећик делом: прозираи, Лике је потпвса.о као први аутор (Dicke, R. Н., PeeЬles, 
Р. Ј. Е., Roll, Р. G., & Wilkiвson, D. Т. 1965, Ар. Ј. 142, 414). 

Иако је rра.вита.ција У. вашем: свахо)UI~иом: ~скуству иаЈпри~утиија фуида.м:ен
Та.ЈПiа ивтера.хција, ова Ј': у ФЈIЭИ!ЏI ваЈСЈiабИЈе схва.Јiена. АЈ:ипrrаЈнова Опш~а 
теорија рела'Ј'IIВИости, "ХОЈа описУЈе rравитациоио поље м:етрИЧКВII теизором: Је 
прва и иајједИос~а теор~ј~ гравитације. Иако вишес~руко потврђена експер
им:еитом:, Ајивrrа.Јвова теор:&;(а Је ииспириса..~~а и ЈIИОrобројне а..~~тернативне теори
је, м:еђу :којим:а је често бива..~~о теm:ко, ако не и ве ием:огуliе, изврmити дискр:им:
ииацију, пре свеrа з~г изузетие СЈiабости rра.витациове. cИ.IIe у o)Uiocy на .цруrе 
природНе ивтера.хЈUI.Је. Од 1950. година отпочиље својеврсна ренесанса у ис
траживаљу rра.:аита.ц-.је за :коју је :ве.ппаD1 део био одrоворан и Р. Х. Лике. 1967. 
rодине, Лике је са сарацвицвvа Ролом: (Roll) и Кротковим: (Krot.kov) поновио 
С.llа.вви тест м:ађарскоr барока фон Етвеmа (von EOtvas) из 1889, :који потврђу
је ВаЈIИДЈIОСТ пр111Щ11Па еквива..~~еиције (:који, грубо rовореЈiи, тврди да су теmка 

ћ 011 • 
и тром:а каса ид~е) са фаита.с~ом: прецизноm у од 1 ~ела у 1 , пrro Је 
и до да.иа.с остао Један од иајпрецизВИЈIП резу.IIТата у исторИЈИ експер:им:ента.ЈIИе 

фИ3ИI<е. . 
Да је Лике био крајље жввахаи и иеортодоксан истраживач показује и изазов 

:који је 1961. заједНо са Тада.111Љ1111 доктораитом: Карлом: Бреисом: (Brans) _упутио 
Ај:ипrrајиовој теорији. ЊЈПова, тзв. -с:ка.л:арио-теизорска (И.IIИ, како се нaJчemlie, 
прека ауторим:а. назива, Бреис-Ликеова) теорија пocтy.IIИpa..lla је пос~јаље СЛf!обог 
с:ка..~~ариог по.ља :које, заједн~ са м:етричким: теизор'?м, ~ с:и.лr КОЈУ познајемо 
као гравитација. Ова теорИЈа, када нешто сЈiожеииЈа о~ АЈ~аЈнове, ва елеrан
таи ва~ је иикорпорирала Махов lg)IIIDUDI, а пруЖа..llа Је и објашљеље у то ~оба 
веома акутне контроверзе ово сувише ниске .старости универзума. Једна од НаЈзан
им:љивијЈП пocJie",UUЦa Вреве-Ликеове теорије било је лаrа.ио опадаље гравнтаци
оие :констаите са врем:еном:. Ово предвиђаље би.11о је пpe.lOIIeт безбројИЈП расправа 
и покушаја да се ефекат експерим:еитаЈIИо верификује, који су, међутим:, остали 
без резу.IIТата. Штавипiе, све са.врЈПеиији експерименти, а нарочито испитив~е 
бииариоr пу.11сара, пружи.ии су јоЈП једНУ неuосм:ислену потврду .О~ теорИЈе 
релативиости. Мада је доживела неуспех, Бреис-дикеова теориЈа Је у развОЈУ 
теоријске рела'Ј'ИВИОСТИ и астрофизи:ке им:а..~~а огром:иу улогу, и ииспириса..~~а читав 

~ (нарочито експер:им:еита..IIИIП) рад'?ва. Поједине љене ~еје да.Ј;Iа.с се испитују 
у оквиру тзв. ииф.11аториих м:одела, коЈИ такође посту.IIИраЈу постоЈаља ска..~~арног 
поља, макар и само у давној проЈПЈIОСТИ свем:ира. . 

У историји :косм:ОЈiоrије оста.Јiе упам:liеие и тзв. Ликеове коивцидеидиЈе, однос
во вемогућиост ста~ЦардИе теорије ВеЈIИI<ог праска да природно објасни садашљу 
вредност густиве м:атерије без фииог подеmа.ваља пара.м:етара ва саком: почетку, 
вепосре)Uiо иза ВеЈIИI<ог праска. Лике jejom п~четком: mеэдесетих година показао 
:како, у циљу репродуiЩИје са~, емпириЈсiСИ утврђеИЈП, граЈIIЩа пара.м:етра 
{}, тај исти парам:етар мора у раиоЈ васиони, бити подеmен са nрецизноmћу од 
једиог дела у више од 1050 ! Ово је био један од :КЛ.УЧRЈП мотива за иэиа..~~ажеље 
а.~~тервативиих :косм:о.11оЈПIСИI сценарија који су, 1980. ro~e, и прова9еии у виду 
инфлације. Иитересаитио је спом:евути да ди:ке више од Једне деценије ВИЈе пуб
ЈIИКова.о ове своје радове, ·вeli су се ови ва Приистову преиоси.IIИ, такоре~ од уста 
до уста (о чем:у сведочи јоЈП један дикеоев тадашљи доктораит, а данас Један од 
најауторитативнијих светс:кю: косм:о.11ога, Uим Пиблс (PeeЬles) у својим: славним: 
"Принl!вl!им:а физич:ке кос:м:ологије"). 

Међу бројним Ликеови:м: де.IIИМа иа..~~азе се :како уџб~иици, попут "~вода у 
.кваитву :м:ехаив:ку" (1960), тако и и:м:поэаитие :м:овографиЈе ("ГравитациЈа и све
мир", 1970). Потписник ОИIП редова се присећа _како с~ иэваире~ан стил 1! 
ваире.101а иаучиа им:аrива.ција са.цржаиа у ДикеовоЈ студиЈИ "ТеорИЈСIСИ значаЈ 
експери:м:еита.лве ре.llа'Ј'IIВИОСти" (1965), за љега би.IIИ једаи од иајвећЈП подсти-
цаја у избору професиоиа.IIВоr опредељеља. · . 

Др дике је ПОСЈiе.цв.ЈП деценија живота живео у Приистову са СВОЈОМ: супруrом:, 
Аном: Кири (Currie) са којом: се веича.о 1942, и имао троје деце. Нека би успом
ена ва љега дуго жввеЈiа :међу сви:м:а овима :који се, да парафразирам: Њутиа, 
радоэиа..~~о иrрају у песку ва оба.~~а.м:а океана иепозватог! 

МUАан М . . 1iup"oвuћ 
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XI :КОНФЕРЕНЦИЈА 
ЈУГОСЛОВЕНСКИХ 

АСТРОНОМА 

У Београду, од 9 . до 11. октобра 
1996. године, о.цржана је XI конферен
ција југословенсiСИI астронома. Науч
ни организациони одбор се састојао од 
шест чланова: nроф . .цр Мирјане ВуiСИ
ћевић-Карабин, предсеДИИIСа, .цр Зора
на Киежевића, копредсеДИИIСа, .цр Ми
лана С. димитријевиliа, проф. .цр 
Драгутина Ћуровића, проф. .цр Ми
кеа Кузманоског и .цр Иштваиа Винцеа. 
Како је овог пута био ред на Кате.цру 
за астроно:мију Матема.тичког факул
тета да буде главни носилац органи
зације националне конференције, у Ло
калии организациони одбор са факул
тета су изабрана три члана.: др Стево 
Шеган, др Надежда Пејовић и Дејан 
Урошевић. За издаваље Зборника ра
дова са. те конференције највише тру
да уложи.IIИ су : Татјана Милованов -
члан Локалиог организационог одбора 
из Астрономског др_уштва "Руђер Бош
:ковић" и др Лука Поnовић -члан Од
бора са Астрономске опсерваторије . у 
Београду. 

На конференцију су били позвани 
гости из иностранства: .цр Пол Паке 
(Pa.ul Pacquet), из Белrије, .цр Вадим: 
tубаиов, из Русије, и др Лајош Балаж 
(Lajos Balazs), из Мађарске, да о.црже 
уводна прегледна предаваља: 

1. П . Па.ке : "ПосматраЉа Земљине ро
тације и љихове rеофизИЧIСе везе", 
2. А . М. ФИНI<елстејн и В. С. Губа
нов: "Интерфером:етријска мрежа ве
ЛИIСе основице "Квазар" - иови астро
метријсiСИ инструмент Русије", 
З. Л. Г. Ба.лаж: "Новији правци раз
воја моделоваља пребројаваља 
звезда" . 

Листа са.цржи 63 учесника., а Дom.IIИ 
су и учествова.IIИ са рефератима о аст
рономији у својим земљама директор
ка. главне румунске астрономске ощ:ер

ваторије, у Букуреmту, .цр Магдалена. 
СтавинсiСИ (Magdalena Stavinschi) и др 
Мијат Мијатовиli из Македоније. 

У купио је било пет сеiСЦИја.: плазма 
и спе:ктраЈIНе ЈЈИНЦје, космологцја, 
,цвојне звез,це, астрометрцја и небе
СЈСа механиЈ(а и оrппте теме. За уво
диа предаваља на почетку најбројни
ји-х стручних сеiСЦИја су позвани дома
ћи астроно:ми. Тако је на почетку прве 

сеiСЦИје пре~аваље о скорашљем напре
тку у теориЈИ преноса зрачеља о.цржа

ла др -олга АтанаЦI<овиli-Вукмановиli, 
:која је докторира.ла у тој области. 
Уводно предаваље ·у сеiСЦИји о двојним: 
звездама је о.цржао др Георгије Поnо
вић, шеф групе за динам:ИЧIСу астроно
мију Астрономске оnсерваторије у Бе
ограду. Уводно предаваље астромет
ријске сеiСЦИје је одржао проф. др дра
гутин Ћуровић, осврнувши се на 
садашље стаље астрометрије. 

У nрвој сеiЩИји је, по{>ед уводног, 
било 13 радова (2 nостера), у трећој 8 
радова (3 постера), а у четвртој 7 ра
дова. Друга секција је имала само три 
рада., а nета, са оmnтим темама, 17 ра
дова. (15 nостера), без уводвих рефера
та.. 

У nрвој сеiЩИји највише је било ра
дова који су се одиоСИ.IIИ на. спектралне 
линије - од теорије до мереља и љихо
ве интерпретације, затим по један из 
структуре звезда, ра.дис;>-лукова, про

стираља. електромагиетних таласа на. 

граници вакуума и ма.гнетизоване пла

зме, за.робљаваљу магнетохидродикам
ИЧIСИх таласа у отвореЈfИМ звезда.ним 

атмосферама, ефектима судара комете 
Шумејкер-Леви и Јупитера посматра
ЈfИМ из Београда и геомаrнетиим: бура
ма у области Београда. 

У другој сеiЩИји су представљена 
три, сасвим различита, рада: један 
везан са Розеновом биметрИЧIСом тео
ријом гравитације, други о nиадичним 
и а.деЈIИЧНИМ таласиим: фуИIЩИјама Ва.
сиоие и трећи о маси неутрина изведе
кој из најновијих кривих ротације спи
ралних галаксија.. То је леn успех за 
нашу средину, где је космологија била 
мало обрађивана, nоготову зато што су 
последља два на фронту данашље на.у
:ке. 

Радови у трећој сеiСЦИји би се мо
гли nоделити у четири сродне групе: 

истраживаља двојних и виmеструких 
звезда класичним астром:етријс:ким: и 

методама уз побољшаља уведена кори
шћељем CCD камере на. ВеЛИIСом реф
рактору Астрономске опсерваторије у 
Београду, мереља полариметријсiСИх 
ефеката код једне двојке, моде.11Ираља. 
а:ктивних блисiСИх система и анализу 
глобуларних јата Млечног nута . Инте
ресантно је напоменути да је из мереља 
девет изабраних визуа.лио двојних зве
зда CCD :камером: закључено да је жи
жна даљина ВеЛИIСог рефрактора 1048 
± 4.9 cm, односио да је 6.5 cm краћа 
оД фабриЧIСИ наведене . 
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У четвртој сеiЩИји су приказани ра
дови чисто астро:метријсiСе природе, 
ICao што су рад на IСатало3и:ма, :мето
де посматраља и љихове обраде и тео
ријсiСа истраживаља у дина:мИЧIСој аст
роно:мији . 

Пета сеiЩИја је садржала углавном 
оно што није :могло бити IСласификова
но у претхо)Uiе сеiЩИје, а од интереса 
је 3а астроно:мсiСу јавност. TaiCo је, на 
предлог представника СР Југославије 
у Комисији бр . 46 3а наставу астро
номије МАУ проф . др Јелене Мило
градов-Турин и овог пута И3нет прег
лед стаља наставе астрономије у СР Ј. 
Прегледи наставе астрономије се шаљу 
сваiСе три године у МАУ, и IСорисно је 
да ТаiСав реферат постане тради:циона

лан на IСонгресима југословенсiСИх .аст
ронома. Занимљиво је да се, по први 
пут на IСонгресу југословенсiСИх астро
нома, појавио један 3аје)UIИЧIСИ рад ас
тронома и археолога. Било је и неRо
ЛИIСО истраживаља И3 историје светс
IСе и наше астрономије. Занимљива је 
и анали3а цитираности српсiСИХ астро

нома - најцитиранији је др Милан С. 
Ли:митријевић, а одмах 3а љим аiСаде~ 
МИIС Милутин МилаиRовић . ИаiСо сам 
одавно није :међу живима, МилаНIСовић 
још увеR живи ICp03 своје дело о теорији 
IСЛИ:Ме. Најцитираније дело је управо 
љегов Канон. У пету сеiЩИју је сврстан 
и рад ве3ан 3а примену je)Uie друге ПО3-
нате хипоте3е југословенсiСИх науЧНИIСа 
- П. Савића и Р. Кашанина. Ту је био 
и већ таiСорећи традиционални рад на 
Праћељу TOICa Дунава у 3авИСНОСТИ ОД 
ЦИIСлуса Суичеве аiСТивности. 

Постера је било 20. По правилу, 
требало је да буду истаRИути бар у 
време одржаваља одговарајуће 
сеiЩИје. Најпривлачније је И3ГЛедао 

_онај Rоји се o)Uiocиo на припреме 3а 
потпуно по:мрачеље Сунда 1999. годи
не, и исiСуства стечена у претхо)UIИМ 

еiСспеди:ција:ма где су :м_ноги беогi>_адс
IСИ астрономи "испеiСли 3анат". Било 
је мноштво фотографија са ранијих по
:мрачеља и духовитих илустрација ICao 
што је веЛИIСа сЛИIСа Месеца и натпис 
"Он је IСрив 3а све" . НеiСИ радови су 
били ICao створени 3а постере (Нова 
IСарта неба Астроно:мсiСог друштва 
"Руђер БоШIСовић", на пример), доiС се 
неiСИ, иначе добри, радови нису :могли 
добро уочити 3бог слабијег ЛИIСовног 
И3раза, што поiСазује да се на графич
RО:М опре:маљу постера IСод нас још :мо
ра :много радити. 

Занимљиву новост су представљале 

рачуна_рсiСе пре3ентације Т3В. "home 
page" Hapo)Uie опсерваторије и сии:ма
Rа елеiСтронсiСом l(а:меро:м начиљених на 

Астроно:мсiСој опсерваторији у Београ
ду. 

Конфереидија је одржана у веома 
удобној веЛИIСој сали Привре.Щiе IСо:мо
ре Југославије. Само другог дана по
по)Uiе, трећа сеiЩИја је била у :маљој, 
али таiСође пријатној, "СоiСо-ШтарiС" 
сали. У предворју веЛИIСе сале били 
су постери, а ту се сервирала и пос

лужеље. Учесници:ма је било љубазно 
о:могућено да IСористе IСопирниду, теле
фоне и веома леп ресторан. Сем И3У-
3етне услуге, учесници:ма ће остати у 
сећаљу и диван поглед ICp03 стахлене 
3Идове ресторана на обе стране Тера-
3ијсiСог гребена. 

На ICpajy IСонфереидије разрешен је 
дужиости досада.ппьи Национални RО
митет 3а астрономију, IСо:ме је истеiСао 
:мандат, и И3абран нови у IСоји су уш
ли: др Иштван Вииде, председник, др 
Зоран Кнежевић, проф. др Јелена Ми
лоградов-Турин, проф др Мике Ку3:ма
носiСИ и др ГојiСо Ћурашевић. 

ЈеАена МuАоzрадов-Турuн 

ЗАТВОРЕНА КАФАНА 
"МАЛА АСТРОНОМИЈА" 

У утораiС 11. фебруара 1997. пре
стала је са радом Rафаиа "Мала ас
трономија", више Славије, власништ
во угоститељсiСог преду3ећа "Три гро-
3да". Последљи 3аiСУПад добио је налог 
да се исели 3а седам дана. 

ПриЛИIСа је да се 'о овој IСафани, чији 
је назив био драг сваiСо:м љубитељу не
ба, o)Uiocнo љеном власнику Rаже неш

то више. 

Крајем прошлог веiСа слобо)Uiа Ср
бија била је обећана 3е:мља 3а многе, 
па и 3а становнике МаiСедоније, ICoja се 
налазила под турсiСИМ ропством. Мно
ги печалбари су срећу оiСушали у Бе
ограду. Нарочито их је било :много И3 
села са Шар планине . Један од љих 
био је Ј оiСсИМ, родоначелник Ј оiСсимо
ви!iа. Његов _УНУIС_ Угрин (1886- 1961), 
наЈвероватније почетiСо:м овог веiСа, по

дигао је IСафану "Астроно:мија". Нала-
3ила се на ЈоRсимово:м плацу, на углу 
сада.ппьег Булевара ЈНА и улице Ива
на Милутииовића. 

~--· 
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Кафана је добила назив по оближ
љој Лстроно:мсRој и метеоролоШIСој оп
серваторији (данас МетеоролоШIСа оп
серваторија), Rojy је подигао 1891. го
дине, М~лан НедељRовић професор ас
трономиЈе и :метеорологије на Великој 
ШIСОЛИ . 

Угрин је .био посмрче. Са 10 годи
на :маЈка Га Је послала у Београд, код 
стрица. Ла ~и видео ICaiCO људи живе, 
3а~ос~о га .з е у IСафани "Гннић", на 
ЧИЈИМ Је споЈеним столовима ноћу спа
вао. Посећивао је и вечерљу трговач
~у ШIСолу. Оженио се 1902. Свој плац 
Је проширио куповином суседног плаца 

на уличном броју 25, од дела продатог 
стричевог београдсiСог имаља. 

Кафана "Мала астроно.мија " 

"Астрономија" се проте3ала у3 обе 
поменуте улице -имала је облик сло
ва "Г" . Тридесетих година улази.nа је 
ред у3орних кафаиа. Имала је поiСри
вену башту. Њени чести гости су били 
посланици, па и :министри . 

У г р ин . Ј оRсимовић је као иитендант 
српсRе BOJCI<e провео три године у бу
гарсRом 3аробљеништву. После Првог 
светсRог рата био је радиi<алсiСИ пос
лани!< гостиварсRог ICpaja. Ниi<ола Па
шић га је _ословљавао са "сине :мој". 
Политику Је напустио 1938. године, 
ICao сенатор. Био је лиферант меса 3а 
војсiСу и рентијер. И3давао је локале 
па и "Астроно:мију", станове и собе: 

Пред други светсiСи рат планирао је 
да на свом плацу, подигне шестоспрат

ниду. 

Али судбина се убЕ3о поиграла са 
љеговим 3амисли:ма. После немаЧIСог 
априлсiСог бомбардоваља Београда 
1941. године, остао је и бе3 Rаф~е 
"Астрономија!' и бе3 других лоiСала и 
станова. "Били смо тужни а не Ј·ужии 
с б . " 

1 

Р ИЈаиди , Rаже љегова IСћер Марија. 
Све објеiСТе је обновио 1943. године 

У3 помоћ свог пријатеља Радета Лими
ћа, индустријалца, и Филипа Зарића 
преду3имача - обојица су били рода~ 
И3 Маврова. "Астрономију" је чаiС и 
проширио, да би yciCopo један љен део 

з " 1 "у3 ~рину улицу уступио на Rориm-

ћеље l!рвеном Rрсту . 
Пос.1_1е" ЈЈ;ругог светсRог рата "Аст

роноМИЈУ Је у3ела у "3аiСуп" војсiСа. 
Претворена је у радионицу 3а И3раду 
офидирсiСИх ШаDI(И и чииова, а 3атим у 
:мен~у УДБ-е. Ло рушеља, 1995, ради
~а Је ICao Rафана "Зве3да". "Зве3да" 
Је била RОНIСурент IСафани "Орач", ICoja 
се нала3ИЛа преiСо пута, а oiCo чијег се 
рушеља последљих година дигла вели

Rа прашина. 

По исељељу И3 "Астрономије", ве
роватно.1946. године, Угрину ЈоiСси
мовићу Је било до3вољено да један свој 
лоiСал, бившу народну Rухиљу, претво
ри У IСа~ану. Због маље површине нову 
каф~у Је назвао "Мала астроно:мија". 
ОваЈ локал оду3ет :му је 1959. године 
У време друге национали3адије. Том 
приликом Јоксимовић је од имовине ус
пео да 3адржи само два стана (je)Uioco-
б~ и трособни) И3Над "Мале астроно
МИЈе" . 

детаљним урбаиистИЧIСИМ планом 
предвиђе~о је рушеље свих објеRата у 
овом ICpaJy и поди3аље пословно-трж
ног центра. Нова саобраћајиида, ICoja 
ће пове3ивати улице И . Милутииови
ћа и Бирчанинову, ићИ ће преiСо Ма-

. " н " ле .а~трономиЈе . . а месту "Астроно-
МИЈе предвиђено Је поди3аље управе 
овог центра. 

Било би врло добро , да се ради 
очr,ваља сећаља на "АстрономсRу ку
лу , ICaiCo су неiСада Београђани на3И
вали Опсерваторију, а која је ту била 
до 1932, односно на IСафану и газду Уг
рина ЈоiСсимовића, најближем угости
тељском објекту новоподигнутог цент
ра да на3ИВ некадашље кафане. За но
ву "Астрономију" би требало де се сви 
3ау3му, астроно:ми наравно највише. 

МuАан leAuчu1i 
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АСТРОНОМИЈА 
У МАТЕМАТИЧКОМ 

ИНСТИТУТУ У ПРОЛЕЋЕ 1997. 
Наставак ци:клуса посвећеног Ми

лутину Мила]U(овићу, започетог п~ош
ле јесени, на семинару за исторИЈУ и 
филозофију математи:ке Математич:ког 
института у Београду, одржан је поче
тком марта 1997. 

Прво је , 4. марта,. мр Војислава 
Протић одржала предаваље "КРОЗ 
ВАСИОНУ И ВЕКОВЕ" МИЛУТИ
НА МИЛАНКОВИЋА. С обзиром да 
је предавач, магистар астрономс:ких 
нау:ка, ету дир ао и :кљижевност, ово де

ло је било осветљено и са литерарне 
стране. Према речима предавача, :кљи
га је написана лепршаво, лежерно, ду
ховито, а ии:кад површно - типично 

МилаЈП(овићевим стилом, иако је пре
пуна података о развоју астрономије, 
љеним странпутицама али и највећим 
успесима. Предаваље је било праће
но са вели:ком пажљом. Слушаоци су у 
вели:ком броју учествовали у разгово
РУ везаном за предаваље и том прили

ком показали да их астрономија искре
но интересује . За то је сем Мила]U(ови
ћа заслужна· и Хејл-Бопова комета која 
је управо у то време почела да се види 
изјутра. Многа питаља су била везана 
и за могућност љеног посматраља. 

Пр_едаваље ТЕОРИЈА РЕЛАТИВ
НОСТИ КОд СРБА одржао је др Ми
лан С. Димитријевић, ·11 . марта. У 
љему се он осврнуо :како на основне по

стулате теорије релативности у светлу 
најновијих научних достиг;кућа, тако и 
на разматраља ове · теорије од стране 

Милутина Мила]U(овића, Симе Мар:ко
вића, Вељка Рибара и Драгише Ива
новића. Предавач је одушевљени при
сталица Ајиштајнове теорије релатив
ности, и успео је да веома добро из
ложи аудиторијуму љену генезу. Као 
чове:к са склоиошћу :ка историјс:ким ис
траживаљима, он је документована из
нео заблуде српс:ких аутора у вези са 
теоријом релативности. Ово предава
ље је резултат ауторовог дугогодиш
љег интересоваља за ту тему . Слуша
оци су га пратили са вели:ком пажљом. 

Предаваље проф . др Радича Ву
чићевића О МА ТЕМА ТИЧАРУ дИ
МИТРИЈУ дАНИЋУ, одржано 18. 
марта, је за астрономе од интереса јер 
је покојни управии:к Наро)Џiе опсерва
торије проф. др Радован Даиић Дими
тријев сиповац. 

Јелена Милоградов-Турин 

СЛАВНИ СРБИН 
НА ПОШТАНСКОЈ 
МАРКИ КРАЈИНЕ 

На подручју источне Крајине фуЈП(
циоииса.ла је Сремс:ко-бараљс:ка област 
у :којој су важиле и :користиле се :кра
јинске мар:ке . 

Разним ли:ковним решељима поку
шано је да се традиција Срба у Кра
јини за.бележи :кроз поштанс:ке мар:ке и 
при:ка.же свету. По~ле издаваља спомен 
ма.р:ке српс:ком вели:кану Тесли, Јавно 
предузеће ПТТ саобраћаја. "СО Срем
еко ба.раљсЈо;а. област" пустило је у про
мет 16. децембра. 1996. приго)Џiу мар
:ку "Славни Срби Крајине" посвећену 
др Милутину Мила.ЈП(овићу, а.строно
му и геофизича.ру. Мото марака. је да. 
се о вели:ким људима. обавесте ови :који 
су заборавили оно што су некада. зна
ли. 

Ли:ковно решеље спровео је у дело 
мр ДимитриЈе Чудов, познати креа.тор 
југословенс:ких и :крајинских марака.. 
Техии:ка. штампе је вишебојии офсет 
урађен у штампарији "Форум" у Но
вом Саду. Папир је креда.ст, а. гума. 
на полеђини марке је мат. Зупчаље је 
чешљасто 13 3f4. Тира.ж марке је 16 
хиљада. :комада. у малим та.ба.чићима. 8 
+ 1. На. петом пољу табачића. налази 
се успешно решеље виљете са при:казом 

астрономске теорије :климе . Како је то 
код филателиста . уобичајено издат је и 
пригодан коверат и жиг "првог дана -
56 230 Вуковар". 

Зоран Бош"овић 

1 
,.1 

1 

.1 
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ХЕЈЛ-БОПОВА КОМЕТА СА 
НАРОДНЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ 

Хејл-Боп, најсјајнију :комету нашег 
времена, имали смо прили:ку да посма

трамо голим о:ком, у време љеног најве
ћег сјаја, од фебруара до маја. 1997. 
године . Због љеног повољног положаја 
(висине изнад хоризонта и ветi:ке уг ло
вке у да.љености од Сунца; је)Џiо време 
је била и цир:кумполарна) за посма.т
раче из наших :крајева, вечерље вид
љивости (у фебруару и nрвој полови
ни марта )е. била на јутарљем небу) и 
вели:ког СЈаЈа, Наро)Џiа· опсерва.торија 
Астрономс:ког друштва. "Руђер БоЈП~~о
вић" била је отворена за грађане сваке 
вечери од 21. марта до 4. маја. 1997. 
Нажалост, то:ком ових 46 ноћи, она је 
била нешто чешће невидљива , или сла
бо видљива због лошег времена. Тако 
је било и у време љеног nролас:ка. кроз 
перихел 1. априла, када јој је реп био 
у најрас:кошнијем издаљу. 

У:купно је било 3105 посетилаца са. 
плаћеном улазницом. О члановима 
Друштва, избеглицама и гостима, који 
имају бесплатан улаз, није вођена еви
денција.. 

Од чланова Друштва у показиваљу 
:комете и објашљељима. највише су се 
истакли: Марко Андрејевић , Душан 
Беа.товић, мр Владан Челебоновић, И
гор Смолић, Љубиша Милинчић, Ни
:кола Ш:коро и Ј армило Соботка.. 

Ни:када се до сада није десило да је 
због неког небеског тела. На.ро)Џiа оп
серваторија била толи:ко дуго отворе
на. за грађане. Поменимо да за не:ки 
озбиљнији рад није било прили:ке, због 
великих гужви. У рађени снимци су 
слаби због вели:ког, пре свега светло
ског, загађеља атмосфере . 

Милан Јеличић 

поклон 

Поводом новогодишљих празии:ка 
душан Валич, члан и сара)ЏIИIС Дру
штва., поклонио је АстроноМ:с:ком друш
тву 38'0 динара. Против вре)Џiост овом 
износу била је, на дан по:клона, 11. ја
нуара 1997, 100 немачких марака. 

Срда.чно захваљујемо на поклону. 

Председништво 

ВЕНЧАЊЕ 
У ПЛАНЕТАРИЈУМУ 

Од осниваља, у Планетаријуму су 
се дешавале многе ствари: дочекива

не нове године, одржавани су различи

ти сусрети, итд. али венчаља. није би

ло. Заветоваље под звездама иnак смо 
доживели З. априла 1997. Младожеља. 
дејан Радовано~ић је остварио своју 
замисао. Када Је размишљао о месту 
венчаља сетио се звезданог неба Пла
нетаријума, које га је одушевило још у 
средљошколс:ким данима. 

После "Занимљиве васионе" и ноћ
ног неба, :које је демонстрирао Зоран 
Симић, хонорарни предавач у Плане
таријуму, уз зву:ке сва.дбеног марша. ве
зу су пред матичарком озваничили де

јан Радовановић и љегова. срећиа де
вој:ка Натали Бро)ЏIИIС. 

Свечаност је завршена испред Пла
нета.ријума, лансираљем две једрилнце 
на. ракетни погон. Ј е)Џiа. од љих се убр
зо нашла на платоу Горљег града. 

. Младенцима. желимо пуно среће у 
заЈедничком животу. 

Милан Јеличић 

НИКАдА ВИШЕ 
ПОСЕТИЛАЦА 

Овог<;>дишљи LX пролећни курс .ас
троно_миЈе за. почетни:ке почео је сјајно, 
:када Је у питаљу nосећеност. У петак 
14. марта 1997. Планетаријум је био 
'!есан да прими све заинтересоване, па 

Је уво)Џiо предаваље држано у два нав

рата. Али · то је било већ виђено прош
ле године. 

Међутим, у суботу 15. марта пос
тигнут је апсолутни рекорд у посеће
~ости је)Џiе теме на Курсу. Присутно 
Је било о:ко 300 полазии:ка. Тема "Са
звежђа" је држана у 17, 18 и 19 ча.
сова. Предаваље је држа.ла драгана 
Околић, студент а.строфизике IV годи
не у о:квиру Методи"е наставе и ис
торије астрономије, у присуству проф. 
др Јелене Милоградов-Турин, иастав
ни:ка овог предмета. 

Први пут је на овом пролетљем :кур
су предаваље држано у је)Џiом наврату 
те:к 10. маја, али у препуној сали. 

Милан Јеличић 
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Милутин Та,цић: МАТЕМАТИЧ
КА ГЕОГРАФИЈА са rномоНИI<Ом, 
1996, ауторсRо издаље , шта.мпа. АБU 
гра.фика., Београ.д. 

Др Милутин Тадић, наставИИR Ма
тематИЧ1Се географије на Природно
матемаТИЧ1СОМ фаRултету у Приштини, 
недавно је издао уџбеИИR са горљим на
зивом . Са пожртвованошћу љегових 
боја, !(ЈЬИГУ је добро осмислио, опре
мио , унео у рачунар и преломио . 

Кљига има следеће делове: Предго
вор, Основни појмови сферне тригоно
метрије, Земљина Rуг~а, КартографсRе 
мреже у математиЧRОЈ географији, Ћу
таље на Земљиној Rугли, НебесRа сфе
ра (у три дела, друга два су уметну
та Rасније) , Земљина Rретаља, Мјесец 
(Мјесец ~ Земља), Мјереље времеисi(Их 
размаRа, Одређиваље географсi(ИХ RО
ордината, Сунчева геометрија (Погла
вље се односи на излазаR и залазаR Су
нда и љегов пролаз Rроз верТИI(аЛ и 

алмуRантарат и сумраRе), ГномоИИRа, 
Из историје математиЧRе географије, 
Прилози (географсRе Rоординате мес
та, речниR), Литература и ИндеRс. И
ма 292 страииде формата А.4 . 

Сарајлија др Милутин Тадић, у не
време настало после грађансRог рата, 
успео је да на основу својих предаваља 
напише и објави уџбеИИR. Кљига је за 
хвалу из следећих разлога: · . · 

1 . Најва:ж;нuјu је што смо најзад 
добuлu yyбeHUI'; Мате.матuч!';е zeozpa
фuje у !';О.Ме u.ма .мame.мamul';e. П?сле
дљу Та!(ВУ !(ЈЬИГу, у Београду, објавио 
је још давне 1923. године аRадеМИI( Па
вле Вујевић . Касније матемаТИЧ1Се гео
графије, астроиомију су десRриптивио 
и више на физиЧ!(И (а не на математич-
IQI!:) начин обрађ~але. · . 

2 . Евидентан Је труд да се Јасно и 
детаљно обради сваRИ случај и да се 
излагаља учине што интересантнијим. 
Ту су многа допунсRа. објашљеља. и ди
гресије . СваRо поглавље на. почетRу 
Rраси RaRaв !(ЈЬИжевни, или други ис-. 

Rаз , а. на љиховом Rpajy се у диљу у
тврђиваља знаља налазе Rључне речи 
и задаци. На. Rpajy Rљиге је српсRо-ен
глеСRо-русRИ реЧНИ!( Rључних речи, Rao 
и индеRс појмова.. · 

З . Има. ЧаR 212 илустрација.. Пр
тежи су на.јвећим делом промишљено 

и беспреRорно урађени у перспеRТ_ив
иим азимутиим Rартогра.фсRИМ проЈеR
дија.ма, што се Rод иа.с ретRо виђа. 

4. УџбеИИR има. и прируЧНИЧ1Су вре
дност. CвaRaRO ће помоћи професори
ма географије у преношељу астроном
С!(ИХ знаља. на ученИI(е основних и на.- · 
рочито средљих ШЈсола из Rојих је а.ст
рономија. углавном изгнана. 

У 1';1Ьt1Эtl се налаэu u наша nрва зао
!';ру:жена гно.монu!';а, Rојом се аутор и
наче годинама успеmно бави. По при
роди ствари, љено је место у поглављу 
о мер~љу врем~на., али је због обима 
издвоЈена. ОваЈ део I(Љиге заинтересо
ваиима. пра.Rтнчно може да послужи за 

прављеље сунчаRИ!(а . 

· Претпостављам да. по плану и про
граму МатематиЧRе географије за. гно
моИИRу није предвиђено овоЈIИI(о места, 
па. би је зато требало сRратити. Са 
друге стране она је врло Rорисна., јер 
представља Rруну, односио синтезу, 

претходних знаља. 

Главна. слабост !(ЈЬИГе су релативно 
честе словне греШ!(е. За послове RopeR
тopa. аутор очигледно овога пута. није 
имао- времена. Али · то је лаRо решиво . 

Кљига је лепо опремљена.. Просто 
се нуди на читаље . . CвaRaRO јој неће 
одолети многи љубитељи неба, Rao и 
они Rоји воле гимиа.стИI(у духа., обнав
ља.јући знаља и учећи нова из астро
номије, Rа.ртографије и гиомоИИRе. 

Мuлан Јелuчuћ 

Вла,цо Милићевић: МИЛУТИН 
МИЛАНКОВИЋ, живот и ;цело , 
1995, 32 стране , Пеmнuч!';е свес!';е бр . 
36, Истражива.чка. ста.вица. Петница . 

Брошура "Милутин МилаиRовић ; 
живот и дело" аутора Владе МиЈIИће
вића., доRтора геологије је стручно -
популаризаторсRо штиво Roje има за. 
диљ да читаодима приближи МилаиRо
вића Ra.o научниRа а посебно љегову 
теорију ледених доба . Према ре~а 
самог аутора у предговору, писана Је 

за. "средљоШ!(оЈIДе, студенте и све оне 

Rоји су заинтересовани за иа.уRу и иа
учна достигиућа" . Подељена је на се
дам темаТСI(ИХ цеЈIИНа. и то: Животни 
пут, Теорија. ледених доба, доRази Ми
лаиRовићеве теорије, СветсRи веЈIИI(ан , 
Најзиачајнија дела, МилаиRовић о . .. , 
Будуће ледеио доба и CnиcaR ЈIИТера.
туре. 
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У првом поглављу изнет је Rpa.тaR 
преглед МилаИI(овићеве животие и 
професиоиаЈIИе биографије. Подробни
је .су представљени иеi(И детаљи у вези 
са иастаИI(ОМ и развојем теорије леде
них доба Ra.o и пут до љеног пуног ра
зумеваља и признаваља у научној за~ 
јединди . 

У другом поглављу приRазана. је 
Мила.нRовићева теорија ледених доба. 
Представљени су ЗаRОНИ Rоји дају ос
нову теорији ледених доба: небесRо -
механиЧ!(И заRони Rретаља. у Сунчевом 
систему Rao и заRон простираља топло-· 

те. У том светлу су размотрени пара
метри модела који представљају Rључ 
за разумеваље промене осунчаваља. 

Земље тоRом геоЛОШ!(ИХ интервала вре
мена. То су лонrиту да перихела Зем
ље, нагиб Земљине осе рота.дије према 
еRлиптиди и еRсцентричност Земљине 
лутаље. 

У трећем nоглављу наведени су не
I(И доRази и nотврде Мила.ИI(овићеве 
теорије . Ти дi:жази, углавном из геоло
гије, долазе МилаиRовићу nостхумно и 
nотврђују да су љегови налази о Rлима
тсRим nроменама на Земљи тачни. 

У четвртом nоглављу читамо о важ
иости Мила.ИI(овићевог дела . Побро
јани су значајнији Rонrреси и nутоваља 
на Rојима је учествова.о са.м МилаиRо
вић Rao и они Rоји су биЈIИ nосвећени 
МилаиRовићу. 

Пето поглавље даје бибЈIИогра.фсi(И 
cnиca.R неi(Их значајнијих Милаююви
ћевих радова и моногра.фија, доR је у 
шестом поглављу наведен ауторов из

бор неi(ИХ интересантних Мила.юсови
ћевих изјава.. 

У седмом nоглављу се Говори нешто 
више о ледеиим добима Roja по Милан
Rовићу треба. да. настуnе у будућности. 
Нагла.шеио је да nоред "а.строиоМСI(ИХ" 
утицаја на Rлиму, индустрија, Roja се 
све интензивније развија, врши све ве
ћи утицај на. ICJIИМa.TciCy · CJIИI(Y Земље. 
Наиме ефеRат "стаRлене ба.ште" Rоји је 
диреRтна последида nовећаља Rонден
традије угљеи-диоRсида у атмосфери 
доводи до повећа.ља nр·осечне темnер
а.туре атмосфере односио до љеног за
греваља. . 

Списа.R Rоришћеие ЈIИтературе До
nуљава. пето nоглавље и даје уnутство 
онима. IСоји о,вом темом желе још озбиљ
није да се баве. 

Ана Жа!';нuћ-Ћатовuћ 

НОВОСТИ И БЕЛЕШКЕ 

ЈУПИТЕРОВ ПРСТЕН 

СвемирсRа соида. "Ga.lileo" Roja се 
тренутно Rреће по Ј упитеровом систе
му наnравила је недавно нове фотог
рафије Ј упитеровог прстеиа. Фотогра.~ 
фије су на.nрављене 9. новембра, и на. 
љима се види заnадни део прстеиа . Ра
здвојиа моћ износи 24 I(ИЛометра по 
ПИIСселу, што уједно значи да веЈIИЧИ
на. најмаљих видљивих детаља износи 
десета.R I(ИЛометара. 

На фотографијама. се види радијал
иа струRтура., Roja. се само иа.слућива.
ла на. сиимдима Roje је пре cRopo две 
деценије снимио Војаџер при пролазу 
Rроз Јупитеров систем. Прелиминариа. 
ана.ЈIИза расnоделе сјаја прстеиа. дуж 
преЧНИ!(а поRа.зује nадове на иеRИМ ме
стима. Ово се тумачи пертурбадијама 
Roje изазивају сатеЈIИТИ Адра.стеа и 
Метне, чије су орбите бЈIИзу прстена. 

Ј упитеров nрстен се састоји из ма
лих честица., за. Roje би се могло ОЧе!(И
вати да су под веЈIИIСИм утицајем елеRт
ромагиетног поља. из магиетосфере 
планете . Даља nоследида би могао да 
буде постепен пад сјаја прстеиа са при
ближаваљем ивиди. Међутим, већ по
врmна анализа поRазује да сјај прстена 
нагло пада на љеговој спољашљој иии
ди, што представља. интересантан от

ворен проблем. Његово решеље веро
ватно треба тражити у анализама тоRа 
линија силе елеRтро-магиетиог поља у 
близини ивиде прстеиа. 

Фотографија Rojy смо описаЈIИ но
си ознаRу Р-48188, а сRинута је са. тзв . 
WWW сервера Jet PropuJвion Labora.to
ry из Паса.дене средином јануара 1997. 

Владан Челебон.овић 
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ЛОЦИРАН СУНЧЕВ ДИНАМО 

Је)Џiа. од иа.јвећих неразј~еиих 
мистерија. веза.них за. Сунце Је извори
ште љеговог м:а.rнетног поља.. Већина. 
теоретича.ра. верује да. га. ствара. дина.
м:о-ефеiСа.т: IСрета.ље. вре~е плазме. ства
ра елеiСтричие струје ICOJe ствараЈу м:а.
гнетиа. поља.; а ова. поља, се супротста.~
ља.ју ствараљу елеiСтр~тета.. Сада Је 
летелица. са. опсерва.торИЈОМ: за проуча.
ваље Сунца. и хелиосфере (Solar and He
liospheric OЪservatory - SOHO) отiСрила. 
гда се налази Сунчев м:а.rнетии генера

тор . 

Ра.није су физича.ри мислили да. се 

динама простире IСроз IСоивеiСтивну зо

ну, споља.шњих 28,7 процена.т.а. сунче
вог полупреЧНИIСа., где м:а.териЈа. IСр_ета.

љем: на.више преноси топлоту. У тоЈ об
ласти Сунце ротира. брже на еiСВа.тору 
неrо при половима.. Али _та претпос
та.вiСа. је одба.чена.. SOHO Је пронашао 
потврду да. се дина.м:о налази испод IСОН
веiСтивие зоне, OICO 220 000 IСИЛомета.ра 
испод поврmиие Сунца. 

ФиЛШI Шерер (Philip Sche:rrer) и 
Алеi<са.нда.р Косовичев (Alexandar Ko
sovichev) са Станфорд универзитета су, 
за.је)Џiо са. осталим: члановима. SOHO. 
тима. за проучаваље Сунчеви~ осцила
ција., пронашли два зна.IСа. да Је дин~о 
присутан: висоiС степен .турбу~енциЈе .и 
оштро дефинисана бочиа. струЈ~а. ICOJa. 
су у вези са. променама рот~~Је са ~
бином:. Овај гра.иичии слоЈ Је топлиЈИ 
него што се очеiСива.ло. На дубљим: сло
јевима Сунце ротира. ciCopo ICa.o чврсто 
тело, са исувише малим: променама У 
ротацији да. би то имало ИIСаiСав допри

нос за сунчев дина.м:о. 

Према.: Sky & Tele.!cope, март .1997. 

Весн.й Милошевић-Здјелар 

НЕОБИЧНА ПОДУДАРНОСТ. 
у ТИЦИЈУС-БОдЕОВОМ 

ЗАКОНУ 

О Тнцијус-Бодеовом: за.IСону (прав
илу) опmириије смо писали у Васиони 
бр . 2-3/1993. Подсетимо само да се 
планетна. ра.стоја._ња. могу изразити У 
обЛИIСу геом:етрИЈСIСОГ низа: d = do + 
а zn, где су а, z, do - IСонстанте, а. n -
цео број . Та.IСав обЛИIС за.IСона. по~иче 
од Тицијуса., из 1766. г. На.IСон ПОЈ~е 
Бораве теорије а.тома., Ф . Станфорд Је 

1921. г. формулисао тај за.IСОН У об
ЛИIСу: d = d1 n2 , узевши за. d1 д~ину 
од 4 милиона. миља.. УIСоЛИIСо усвоЈИМО 
овај облИIС, а за d1 употребимо Суи
чев ра.дијус изражен у а.строномсi<ИМ 

јединицама.: 

d = (1/215) n
2 

добићем:о "IСВантне бројеве" и даљине 
планета наведене у Табели 1. З~
љива ситуација. добија се aiC~ броЈеви
ма n припиmем:о редие броЈеве хем:и
јсiСИх елемената. z. 

Падају у очи три ствари: . 
(1) за Венеру je)Џia.ICo добро одговараЈу 
бројеви 12 и 13. 
(2) планетоиди могу има.т.и више фами-
лија 
(3) Плутон је на.јда.ља. позната планета., 
а ура.нијум на.јтежи стабилни елемент. 
Ево још је)Џiе теме за. размишљаље a.ICo 
вас интересују сличиост~ елеiСтричиих 
и гравита.ционих "а.том:а. . 

n 

9 
12 
13 
15 
18 
23 
24 
25 
26 
27 
34 
45 
64 
80 
92 

Табела 1 

il (А:Ј} планета елемент 

0.377 MepiCyp F 
0.670 Венера Mg 
0.786 /1 Al 
1.047 Земља р 

1.507 Марс Ar 
2.460 план ето иди v 
2.679 /1 Cr 
2.907 /1 Mn 
3.144 /1 Fe 
3.391 /1 Со 

5 .377 Јупитер Se 
9.419 Са.турн Rh 

19.051 z Уран Gd 
29.767 Нептуи Hg 
39 .367 Плутон u 

Александар То.мић 

ЗВЕР У СРЦУ 
НАШЕ ГАЛАКСИЈЕ 

Све је више поiСазатеља да се У цен
тру Млечиог пута. налази суперм:аси

виа. црна рупа. Андреас ЕIСа.рт (~n
dreas Eckart) и Рајнхарт Генцл (Rein
hardt Genzel) са Пла.иi<Овог института. 
у НемаЧIСој су последље четири годи
не IСористећи Европсi<У Јужиу Опсер
ва.~орију у Чилеу и љихов 3,5 м:етар
сiСИ телесiСоп, посматрали IСретаље 39 
звезда унутар 1,3 светn~;>сне године од 
средишта наше гала.IСсиЈе. И са наше 

jiiiii" 
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удаљености од 25 000 светлосних годи
на, види се да се те звезде IСрећу Ta.ICO 

брзо (неколико стотина IСИломета.ра у 
секунди} да су Генцл и Екарт могли да 
примете љихово кретаље у о)Џiосу на 

позадину од удаљених звезда, тзв . соп

ствено кретаље. до тада су а.строном:и, 
посматра.јући у правцу центра Млеч
ног пута могли само да региструју кре
таља звезда. . према Земљи и од ље, тзв. 
ра.дија.лну брзину, помоћу доплерових 
пома.IСа. у спектрим:а. звезда . 

Ра.дија.лне брзине звезда у близини 
Га.ла.ктИЧIСог центра подржава.ју прет
поставку о постојаљу црне рупе у сре
дишту Гала.IСсије . Али, до сада су сЈ<еп
тици наводили да су можда уi<упне бр
зине сразмерно мале. ЕI<арт и Генцл 
су поi<аза.ли да су те брзине упореди
ве, а на основу љихове комбинације су 
прорачуна.ли којом се брзином: те звез
де крећу oi<o Га.ла.IСТИЧIСОГ центра . Ове 
вртоглаве брзине уi<азују на масу од 
oiCo 2,5 милиона сунаца I<оицентриса.ну 
у самом: средишту Млечног пута. 

Према: Astronomy, фебруар 1997. 

Весна Мuлошевuћ-Здјелар 

ЧУВАЈТЕ СЕ МЛЕЧНОГ ПУТА 

Наш Млечии пут није ии најмаље 
мирна и м:ирољубива., већ снажна и 
прождрљimа. га.ла.IСсија. Најдра.матич
иији доi<а.з за то је отi<ривеи случајно 
1994. године. Родриго Иба.та. (Rodrigo 
IЬata), Џерард Гилмор (Gerard Gilmo
re) и Ma.ji< Ирвин (Mike Irwin) су, по
сма.тра.јући звезде у близини центра 
Млечиог пута, отiСрили ГРЈ.ПУ старих 
звезда у са.звежђу Стрелац l Sa.gitta.rius) 
које се у о)Џiосу на звезде наше Га.ла.
I<сије I<рећу другом, али међусобно ис
том радија.лном: брзином:, неiСИх 20 000 
светлосних година испод га.ла.IСТИЧI<е 

равни, на супротној страни Млечиог 
пута од Сунца . Оне чине па.туља.сту 
са.телитсi<у галаксију Стрелац (Sagitta.
rius) I<oja. је за.хваћена. снажном: грави
та.цијом Млечиог пута, и због 
плимсiСИх . ефеката се распада и изду
жује да би се на крају стотине милио
на љених звезда nридружиле звездама 

ха.лоа. ( омота.ча.) наше га.лаЈ<сије . Стре
ла.ц нам: доноси и некоЛИIСо глобу ла.р
них звезда.иих ја.та. (је)Џiо од љих је М 
54, друго по сјају у · ха.лоу Млечног пу
та, налази се за.па)Џiо од звезде ( Sge.) 

Извесно је да. је Млечии пут на овај 
начин постао ова.IСо веЛИIСа. и м:оћна. га.
Ла.IСсија са веЛИIСом: IСоличииом: тежих 
елемената (посебно угљеНИIСа. и гвожђа) 
тоЛИIСо потребних за Ј>азвој приморди
јалне смесе живота lшто је га.ла.IСсија 
већа., већа је IСоицеитра.ција тежих еле
мената од умирућих звезда.). 

Претпоставља се да су и Ма.rелано
ви облаци (нама на.јближе сателитске 
гала.IСсије) унутар ха.лоа. Млечног пута 
(величина халоа. је још увек неизвес
на.) и да је са.м:о питаље колико ће ми
лијарди година проћи док их Млечии 
пут не растргне и усиса.. Пошто они, за 
разлику од Стрелца имају у изобиљу 
гас и прашину, тај процес ће бити про
пра.ћеи ствараљем: огромног броја но
вих звезда приликом колизије са. гасом: 
и пра.шииом Млечиог пута, и наша ће 
га.ла.IСсија тада засјати снажио ICa.o ии
IСа.да. пре. 

Према.: Astronomy, децембар 1996. 

Весн.й Милошевић-Здјелар 

ГАЛАКСИЈЕ СУ НАСТАЛЕ 
РАНИЈЕ НЕГО ШТО 

СЕ МИСЛИЛО 

Обиље информација које астроио
м:има. непреiСИ)Џiо из космоса пристижу 

све више иду у прилог оним: м:ишљељи

м:а. по којима су гала.IСсије настале када 
је универзум био стар свега. неколИIСо 
милијарди година, много раније него 
што су многе теорије предвиђале. 

Најновија мереља добијена уз по
моћ дугаЧIСИХ експозиција. пружају 
слику о веома слабим: плавим: га.ла.IССИ
ја.м:а.. Астрономи су знали да су ове 
гала.IСсије удаљене, међутим:, питаље је 
било колико. Да би одговорили на. ово 
питаље група. астронома. са. Универзи
тета у Дархем:у (Durham) у Енглеској, 
предвођена од стране На.Јџела Меткал
фа. (Nigel Metcalfe} и Тома Шеикса 
(Tom Shanks} проучавала. је галаксије 
I<oje је сним:ио Ха.блов сателитски те
лескоп (HST) својом Камером дубоког 
поља. У циљу испитиваља ових галак
сија коришћеии су и Хершелов телес
коп преЧНИIСа. објектива од 4.2 метра са 
КанарсiСИх острва и Инфрацрвени те
лескоп са Хаваја., чији је преЧНИIС об
јектива. 3.8 метара. 

Да би ОТI<рИЛИ КОЛИКО је далеко од
ређена удаљена гала.IСсија, астроном:и 
мере црвени пома.IС у љеном спеi<тру ко

ји се јавља услед ширеља универзума. 
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Међутим, са поменутих галаЈСсија до
лази тоЈIИЈСо мало светлости да је веома 
тешко, пра:ктичио немогуће, добити 
љихов спектар. Ком:бинујући посма
траља у различитим областима спек
тра, од ултраљубичастог до иифрацр
веног, поменути тим научии:ка могао је 
да одреди величину љиховог црвеног 

помака. Из овога могли су да одреде 
време љиховог настанка после ВеЈIИЈСог 
праска. 

Група научни:ка из Енглеске утвр
дила је да су пом:енут.е галаксије много 
удаљеније него што се сматрало, али 
ипак не тако далеко :као најудаљеније 
галаксије и :квазари . Највероватније 
су се формирале када је :космос био 
стар свега 20 - 30 % садашље старости. 

Према: Astronomy, јануар 1997. 

Срђан. Са.м.уровић 

НОВА КЛАСА ТОПЛИХ, 
ПЛАВИХ ЗВЕЗДА 

Група научии:ка из Ј ужне Африке 
:коју су предводили Крис Коен (Chris 
Koen) и Дараг О'донохју (Darragh 
O'Donoghue) открила је недавно нову 
:класу променљивих звезда типа В суб
патуља:ка. Ове звезде одбацују толи
ко масе из својих ом:отача, тако да, по 
напуштаљу главног низа, не могу да 

nостану црвени џинови . до сада на
учници НИСУ ИСПИТ·ИВаЛИ ЉИХОВУ ПрО

М:еНЉИВОСТ, а ово недавно от:криће nо
казује да су :код оваквих звезда уоч
љиве брзе, слабе nулсације . Сјај који 
региструје љихов nосматрач меља се 
маље од 1% (0.01 м:агнитуда) током не
:коЈIИЈСо узастоnних циклуса, сваки у 

трајаљу од око 2 до 4 минута. 
Нова класа променљивих звезда до

била је име ЕС 14026 по првооткри
веној звезди, nетнаесте м:агниту де ЕС 
14026-2647, у сазвежђу Хидра, Ове 
звезде представљају nрави изазов за 
nроучаваља у астросеизмологији. 
Пулсирајуће звезде су променљиве 
због тога што имају унутрашљи слој 
који постаје све неnрозирнији како тем
nература расте. Овај слој задржава 
тоnлоту :која извире из звездане унут
рашљости. Заробљена тоnлота таласа 
звезду све док ширеље не охлади ·кри

тични слој, :који поново nостаје nропу
стаи и nушта напоље заробљену енер
гију. Звезда се тада ca.Rynљa и nроцес 
nочиље изнова. 

Пулсација nознатих променљивих 
звезда као што су, на пример, цефе
иде настаје због nромене у непрозир
ности :која настаје :када јонИзоваи хе
лијум:ов атом: изгуби nоследљи преос
тали електрон. Међутим, како пише 
Стефан Шарnине (Stepha.n Charpinet) 
заједно са својим колегама у Astrophys
ical Journal Letters од 10. новембра. '96, 
код В субnатуљаЈСа. пулсира.ље може да 
настане услед јониза.ције тежих елеме
ната . Ово може да се заиста. деси због 
тога што се сматра. да врели субпатуљ
ци имају необично висоRе Rонцентра.
ције теш.ких елемената на. различитим 
дубинама у својим ом:отачим:а. 

Према: Sky & Telescope, март 1997. 

Срђан. Са.м.уровић 

СТАРЕ ЗВЕЗДЕ ИПАК НИСУ 
ТОЛИКО СТАРЕ? 

Питаље које већ дуго мучи астроно
ме и косм:ологе је старост универзума 
и старост звезда у љему. Косм:олози 
:који су одређивали старост универзума 
м:ерељем: брзине љеговог ширеља одре
дили су да се љегова старост налази 

у интервалу између 15 и 20 милијарди 
година. Астроном:и ~еоји се баве ево
луцијом: звезда за старост најстаријих 
звезда добијају вредност између 15 и 
17 милијарди година. 

Према новој студији ~еоју је урадио 
Алекс Роџерс (Alex Rodgers) са Ауст
ралијског националног универзитета у 
Канбери (Canberra), астроном:и Rоји се 
баве еволуцијом: звезда треба да спус
те вредност својих nроцена за не~еих 5 
милијарди година. Роџерс је, заједно 
с екипом својих сарадника, проучавао 
~еласу променљивих звезда RR Лире у 
Великом: Маrелановом: ОблаЈСу (ВМО), 
највећој галаксији-сателиту Млечног 
пута. Роџерсова е~еипа научии:ка nо
сматрала је пулсације звезда RR Ли
ре Ta.Ro одређујући љихов сјај који, са 
друге стране, ом:огућава прецизно од
ређиваље удаљености до ВМО. доби
јена удаљеност одговара претходним 
м:ерељима заснованим на другим: мето

дама, стварајући тако основу за тачно 
одређиваље удаљености до глобулар
них ја та, места где се налазе најстарије 
звезду у универзуму. 

Користећи метод RR Лире ова. гру
па научии:ка утврдила је да су глобу
ларна. ја та у нашој Галаксији удаљени
ја него што се то првобитно сматрало, 
што значи да су астроном:и добијали 

t'" 

'ј 

ВАСИОНА XLV 1997, 1-2 -----------------------------------43 

маЉе вредности за сјај звезда у глобу
лариим јатим:а. Ово говори да звезде 
раније завршавају свој циклус саrоре
ваља водони:ка у:казујући да су звеЗде у 
глобулариим ја тима не:коЈIИЈСо милијар
ди година млађе него што се претходио 
сматрало. Иако је овај резултат још 
увеR nод знаЈСом: питаља, сигурно је да 
ће, у:коЈIИIСо буде потврђен, помоћи у 
решаваљу важног питаља старости ва

сионе. 

Према: Astronomy, јануар 1997. 

Срђан. Са.муровић 

ГдЕ СУ СУНЧЕВЕ ПЕГЕ ? 

Посматрачи Сунца су у септембру 
и октобру 1996. године провели nуних 
36 дана, а . да нису видели ниједну пе
гу. Питер Тејлор (Peter О. Taylor), :који 
руководи тим:ом: за истраживаље Сунца 
AAVSO-a, :каже да је nоследљи овако 
дуг недостатак пега регистроваи 1944. 
(Најдужи таЈСав период у овом: веку је 
био 1913; 92 дана.) Патрик Ме:кинтош 
(Patrick S. Mclntosh) из HelioSynoptics-a 
предвиђа да ће овогодишљи број Сун
чевих nега бити много маљи него за 
време претходинх Сунчевих м:иниМ:ум:а 
1964, 1976. и 1986. године. При томе 
Ме:киитош наглашава разЈIИЈСу између 
минимума Сунчевих пега и Сунчевог 
минимума који наступа :када оnадиу 
други по~еазатељи Сунчеве активности. 
Та~еав се минимум догодио марта/ ап
рила 1996. 

Према: Sky & Telescope, јануар 1997. 

Весн.а Милошееић-Здјелар 

ОПЕТ О НЕСТАЈАЊУ ОЗОНА 

Читаоцим:а " Васионе " је познато 
да светлосна и ·топлотна енергија :која 
стиже на Земљу потиче са Сунца. По
знато је (или се барем надамо) да би 
ултраљубичасто (UV) зрачеље Сунца, 
:када би стизало на површину Земље 
пуним: интензитетом, бИло погубно за 
многе форме живота :које постоје на на
шој планети. Улогу " штит а " од UV 
зрачеља играју м:оле:ку ли озона ( Оз) у 
високим слојевима атмосфере. Разно
врсна мереља у nротекле две деценије 
показала су да се :концентрација озо
на смаљује (тзв. "озонс~ее рупе"), да
кле расте изложеност површине Земље 
флу:ксу UV зрачеља са Сунца. Најно
вији расположиви подаци , добијени 

тзв. спе:ктром:етром (TOMS) са сатели
та NIMBUS 7 нажалост потврђују ра
није ЗаЈСЉучRе. АнаЛИ3ирана је изложе
ност UV зрачељу у интервалу таласних 
дужина од 290 nm до 320 nm. Мереља 
су обухватила период 1979- 1992. По
Rазало се да је средља rодишља изло
женост UV зрачељу порасла за 10 го
дина за 6,8 % на северној географс~еој 
ширини од 55°. На јужној ширини од 
55° nораст је још већи и износи 9,9 % 
за 10 година. Као контраст, у близини 
границе Канаде промена износи свега 
око 4% ! Зна се да је појава озонских 
рупа условљена ~еомплексиим ланцима 

хемијских реа.RЦИја, у :којима учествују 
и индустријсRИ прим:еиљиви тзв. хло
рофлуоро - угљеници (тзв. CFC моле
кули). Пре не:коЈIИЈСо година потписана 
је светс~еа ~еонвенција о смаљељу упот
ребе CFC. Пред научницима је изазов 
да одреде :КОЈИ све вештач:ки, а можда 

и природНИ, узроци доводе до смаљеља 

~еонцентра.ције озона. Проблем: је не са
мо научио интересантан, већ и важан 
пра.Rтичио, пошто последице могу би
ти озбиљне за опстанак живог света на 
Земљи. 
NASA саопштеље за штампу бр. 
96- 153 

Владан Челебоновић 

ПОНОВО О ВРЕДНОСТИ 
ХАБЛОВЕ КОНСТАНТЕ 

Недавно је nоново одређена вред
ност једног од најважнијих :космолош
:ких параметара, Хаблове :константе. 
Група научни:ка предвођена од стране 
Едвина Тарнера (Edwin Тurner) :корис
тила је податке са Оnсерватотије Апач 
поинт (Apache Point) који се односе на 
варијације светлости :које су добијене 
са двојног :квазара Q0957+561 у Вели
RОМ медведу. Пqсматраља показују да 
светлости са јуЖие :компоненте треба 
417 дана више од љеног јужног пра
тиоца. Мереља :која се односе на са
вијаље светлости од стране гала.Rсије 
Roja се налази између nоменутог двој
ног :квазара и нас дају за Хаблову ~еон-

станту вредност од 63 ± 12 t;;P~ и у 
складу су са најновијим мерељим:а :ко
ја је извршио Хаблов сателитски теле
с:коп (HST) приЈIИЈСом: nосматраља про
менљивих звезда у релативно блиским 
гала:ксијам:а. 

Према: Sky & Telescope, март l997. 

Срђан. Са.м.уровић 
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НОВИ РЕКОРД У 
ЦРВЕНОМ ПОМАКУ 

Астроно:ми ЈСоји се баве расветља
ваљем историје ЈСосмоса, оборили су 
поново најновије ре!Сорде у црвеном по
маЈСу. Тим астронома ЈСоји предводИ 
Стив РоЈIИИrс (Steve Rawlings) са ОЈСс
фордсЈСог универзитета, Iюристи шир
ом света распростраљену мр~у опти

ЧЈСИ:Ј: и радио-телеСЈСопа за проучаваље 

~адио- извора 600140+326, у сазвежђу 
Троугао (Тria.ngulum) . Овај загонетни 
објеЈСат има црвени помак 4,41 што над
машује радио-гала.!(сију у Змају (Dra.
co) са z =4,25, а и могућу галаlСсију 
унутар сјајног ЈСВазара са 4,38. Изгле
да да 60 0140 + 326 има особине гала.!(
сије у развоју јер га ВИДИl\IО онако ЈСа
ЈСо је изгледао миЈIИјарду година после 
ВеЈIИ!(оГ прасЈСа. 

У међувремену, међународна сара
дља астронома је довела До нових ре
зултата у мерељима удаљености ~омо

ћу супернових у другим галаксијама. 
ИстраживаЧЈСИ тим High-Z Supernova, 
ЈСоји води Брајаи Шмит (Brian Schmidt) 
са АустраЈIИјсlСог НационаЈIИог Униве
рзитета, известио је 14. оЈСтобра 1996. 
на IAU Circular 6490, о еЈСсплозијама су
пернових у 17 галаксија lCoje је забе
лежио Blanco 4-метарсЈСн рефлеЈСтор у 
Cerro Tololo у Чилеу, а спеlСтросЈСопс
IСИ су потврђене . Најслабија, 24. ма
гнитуде, ~е от1Сривена у сазвежђу Ри
бе (Pisces) прошлог оЈСтобра, а црвени 
помак јој је 0,84, за разЈIИ!(у од пре- · 
тходиог ре!Сордиог 0,65. Брзи пораст 
броја обрађених удаљених супернових 
ће нам помоћи да одреДИl\lо успореље 
ширеља ЈСосмоса. 

Према: Sky & Telescope, јануар 1997. 

Весна Милошевић-Здјелар 

ИСПРАВКЕ · 

На жалост, и у Васиони се поТЈСра
дају греШЈСе. Међу озбиљнијим уоче
иим греШЈСама су: 

1. У броју 5 Васионе за 1992. го
дину, у астрономсiСИМ ефемеридама з<~о 
1993, за почетак годишљих доба назна
чено је да су времена дата у SEV-y, а 
треба у UT-y. 

2. У енrлесЈСом резимеу у Васиони 
бр. 5 за 1993, на стр. · 89. пише да је 
дужина сеИЈСе половина висине, а треба 
да буде обрнуто. На енrлесЈСом то би 
било .. . the length of the shadows is twice 
the height of the objects. 

3. СЈIИ!(а (бр. 4) на 42. страни, 
броја 3-4, Васионе IЈЗ 1995. године, 
греШЈСом штампарије дата је таЈСо да 
представља Ј1И1( у огледалу праве сЈIИ

ЈСе. 

4. ТирiСИЗне мрље на првој стра
ни 1Сорица истог броја су такође греШЈСа 
штампа рије. 

5. У чл<~.И~Су "Стоуихенџ" на стр . 47 
у истом броју, у 7. пасусу одозго пише 
да је на дну СЈIИ!(е (на средини) на пос
ледљој страни 1Сорица издвојени ЈСамен 
Хилстоун. Хилстоун се на 4. страници 
ЈСорица не види. 

6. У броју 3 за 1996. годину на 
страни 38 . пише да се звезда Кохаб 
налази у сазвежђу ВеЈIИЈСИ медвед (Urs<~. 
Ma.jor), а треба у сазвежђу МаЈIИ мед
вед (Ursa. Minor) . 

7. У броју 5 за 1996. на страни 
104. наведен је теЈСст Јована СlСуљана 
"Шаблов закон", а наравно, треба да 
стоји "Хаблов За.!(ОН". 

8. На трећој страни 1Сорица броја 
5 за 1996. годину потЈСрала се греШЈСа 
у потпису испод ·доље сЛИIСе ЈСоја при
ЈСазује учесНИЈСе SPIG-a, 1996. Трећа 
особа са десна је Степаи ГопасјуЈС са 
КримсЈСе АстрофизИЧЈСе опсерваторије, 
а четврта особа са десна је Зорица 
ПветlСовић са АстрономсЈСе опсервато
рије у Београду. 

IV страна 1Сорица. Ко.ЈАета Xej.11-Bon. Сни.ЈАак је наnравио Игор С.ЈАо~ић, 4. 
anpUAa, из Со.ЈАбора. Коришћен је тмеобјектив 3.5/135 тт и .фи.11.ЈА Fиза Sиper 
G 400 ASA. Ексnозuција је износи.11а 150 s. У висини маве ко.ЈАете са .11еве стране 
наАазu се расејана звездано јато М 34. 

XI Национа.~~на конференција југословенск;их астроно.ЈАа. У nрво.ЈА реду: Јелена 
Милоzрадов- Турин и Александар То.ЈАић. У другом реду: Ми.11ан С. Димитријевић 
и Олга Атанац~еовић-Вуrwwановић . 

Xl Национална к;онференција југоСАовенс~еих астроно.ЈАа. Магдалена Ставинск;и 
дирек;тор Астроно.ЈАсЈСе оnсерваторије у Бу~еурешту држи nредава-..е. У nрво~ 
реду: Лу~еа Ч. Поnовић, Јас.ЈАина Лазендић и Ђура Вожичковић. У другом реду: 
Слободан Нин~еовић, Анатолиј .Михајлов и Зоран Кнежевић. 
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Сnирална галаксија NGC 4565 гледана 
бочно. Сличан јој је нащ Млечни nут 
(у.метнута ·слика горе десно) из чијег 
центра се види .млаэ гаса дужине 70 
светлосних година, нор.малан на гала
ктичку раван . Овај сни.мак је са ра
дио оnсерваторије· Нобеја.ма у Јаnану. 
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СРЕДИШТЕ МЛЕЧНОГ ПУТА 

Весна Милошевиli-Здјелар 
Народна опсерваторија, Београд 

На координатиим осама просторно-временског континуума покушавамо да од
редимо где се ми налазимо. Давно смо схватили да нисмо у центру васионе, 
да смо на планети везаној за звезду Сунце . Су1ще живи у великом звезданом 
вртлогу - Млечиом путу - Галаксији. Помоћу телескопа смо се приближили 
телима нашег планетног система и одредили своје место међу љима, и Сунчево 
међу осталим звездама у Галаксији . Њу у свом највећем блештавилу никада 
нећемо видети, јер је сјај_ милијарди звезд~ према нама заклоњен облацима га!= а 
и прашине . Уски ~ојас таласних дужина које с~ наше очи у стаљу да региструју, 
тј . виде, довољан Је за живот на Земљи, али IIИJe довољан да опише сву раскош и 
богатство нашег звезданог система. Али, превазишли смо ограничеља наших чула 
иавикавајући се да визуелне слике посматрамо проширене снимцима направљеним 
помоћу пријемника осталих таласних дужm1а. . 

За разуме.ваље пос:rанка и стр:уктуре космоса, f.ОВољ.но Је ~а сагледамо · :раз
новрсност објеката КОЈИ сачињаваЈу нашу Галаксију : наЈстариЈе звезде чувају ,У 
себи материјал настао у време Великог праска, младе звезде. се управо рађају 
Rao космиЧRи фузиони реактори, а умируће звезде раздуваваЈу · своЈе остатке У 
међузвездани гас и прашину, пунећи Галаксију тешк;Им елементима толико по'!реб
ним за ствараље примордијалне смесе живота, ROJa само треба да проRЛИЈа на 
плодиом тлу· неке планете као што је наша. . 

Област око Roje се оRреће Млечни пут- ГалактИЧRИ це11тар (Гll) Је донео ас
трономима највише изненађеља, а изгледа да је управо он одговоран за структуру 
и даљу еволуцију нашег звезданог система. 

Положај центра Галаксије 

У другој деценији овог века, Хар
лоу Шепли (Harlow Shapley) је, на Ма
унт Вилсон (Mount Wilson} опсервато
рији, први одредио (са великом гре
ШRОМ у даљmiИ} nоложај Гll . Анали
зом расподеле звезданих јата у нашој 
Галаксији, закључио је да су развејана 
ја.та концентрисана у галактиЧRој рав
ни, у спиралним гранама, а збијена или 
глобуларна ја та чине сфер11и омота ч и
ли хало ГалаRсије. Хинкс је 1913. го
дине показао да се већина ГЈЈобуларних 
јата налази на јужном небу , вероватно 
oRo средиmта Млечног nута {Сл. 1}, 
у правцу сазвежђа Стрелац ( Sagittar
iиs) . Шепли је мерећи љихова расто
јаља од Сунца одредио центар сферне 
расподеле, за Rоји је претпоставио да 
је галактички центар. Прорачун је из
вршио помоћу променљивих звезда ти
па 6 lleфeja, тзв. цефеида Rојих има у 
сваком глобуларном јату. 

Сл . 1. Расnодела мобуларнш эвеэданш 
јата у nравцу сазвежђа Стрелац . Јата 
су унутар ~еружиliа. На овој фотогра
фији је четв.ртина у~уnног броја мобу-

ларних Јата у Млечно.м nуту. 

~ 1 

1 



1 

1 
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Пошто се цеф-еиде строго повинују релацији пе_риод-сјај, могуће је одредити 
удаљеност до љих, а самим тим и до јата. Са ЈЧеплијем Је У то ~реме радио 
Едвии Хабл (Edwin HubЬle), IСоји је у АндромединоЈ галаiСС~ЈИ, за ICOJY _се до тада 
мислило да је маглина, отiСрио цефеиду и П<?моћу ШеплиЈеВ~ релаци;е одредио 
удаљеност до ље. Проширио је тиме Шепли;ев IСосмос IСОЈИ ;е сачиљавала само 
наша ГалаiСсија, и наставио проучаваље Млечиог пута помоћу посматраља других 
гала~tсија. 

Данас усвојене вред11ости за elCВaтopclte IСоордиnате ГII су: 

0/ = 17h 45~7 Ј 

6 = -29° 0~5 Ј 

а удаљеност 28 000 светлосних година од Земље. . 
Ни Хинкс ии Шепли нису узели у обзир међузвездану апсорПUИЈУ· Тај проб

лем је астрономе заинтересовао још у прошлом веiС:у, а решен је 1930. радовима 
Роберта Тра.мnлера (Тrumpler) са Лин опсерваториЈе. 

Сл. 2. Јан Орт и Хендрик ван де Хулст 
четрдесетuх година овог века истра

жују структуру наше Галаксије. 

Три године пре тога је холандски 
астроном Јан Орт (Jan Oort), проуча
вајући са Бертилом Линдбладом рота
цију и величину Млечпог nута, . указао 
да Је могуће да међузвездани гас и пра
ШИЈ!а заклаљају светлост звезда и nре
дложио корекцију Шеплијевог модела, 
иако је за положај центра оставио исте 
координате. Тра.мплер је nриметио да 
су развејана јата у Галаксији у око
ЈIИЈIИ Сунца приближно исте величине. 
Претпоставио је да су и Уд?-љенија ј3:т~ 
иста, а на основу тога што Је љихов сЈаЈ 

много маљи него што би се очеltИвало 
с обзиром на љихову даљину, и утвр

дивши закон опадаља сјаја, заiСључио 
је да у ГалаiСсији постоји апсорпција. 
Она потиче, углавном, од облаiСа гаса 
и nрашине IСонцентрисаних у равн_и Га
лаксије, у сниралним гранама, IСОЈИ ап
сорбују светлост оптиЧIСИХ таласних 

дужина из nравца ГU. Због тога га не 
можемо OICOM или оптичким телесiСопом 
видети као јак извор зрачеља. 

Међутим, другим пријемницима мо
жемо- регистровати таласне дужине (Л) 
невидљиве човеiСовом oiCy: 

- радио-таласе (10-3 
- . .. m) 

- инфрацрвену област (lo-6 

- Х-зрачеље (10-7 - 10-12 m) 
- -у-зрачеље ( ... - 10-10m) 

Занимљиво је да максимум примљеног зрачеља наведених _"невидљивих" таласних 
дужина управо долази из правца средишта. наше ГалаiСси;е. 

Ра,цио-сЛИЮl сре,циmта Мле-чноr пута 

Карл Јанс'КИ (Karl Jansky) је, тридесетих годив;а овог века, у Бел Лаборатори
јама у Њу Џерсију, пошто је IСонструисао ротира;у~у антену, истраживао радио
таласе настале у олуја.ма. Том приликом приметио Је и константан слаб шум, увек 
присутан, који се понављао јед11ом д11евно, из правца према центру Млечног пута . 
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Његово отiСриће је остало незапажеио све до педесетих година, Rада су Јан Орт 
са својим студеитом ХеидриiСом ван де Хулстом (Hendrik van de Hulst) у Европи 
и група физичара на Харварду детеiСтовали зрачеље неутралног водоиина (.Х21 
cm) на основу ~tојег су СIСИUИрали спиралне гране Млечиог пута. ПоiСазало се да 
је f'П један од иајјачиХ ИЗВО{>а радио-зрачеља на небу, у дуГОТаЛаСИОМ Подручју. 
Назван је Sagittariш А (SgrA), види Сл. 3. 

Када је повећаиа раздвојиа моћ ра- ~ 
-~·~т-~~~----r------r~ 

дио-телесiСопа, поiСазало се да се вели

'КИ извори радио-зрачеља, састоје од 
више маљих (SgrA има бар пет извора). 
Назив SgrA се сада 'КОристи за веома 
снажан извор континуираног зрачеља 

у самом ГU. Може се детаљно посма
трати приликом окултације Месецом. 
Пречиик му је око 3', тј. oiCo 10 рс. У 
средишту извора је веома jaiC тачкасти 
извор пречнина маљег од 1 рс. По сво
јој природи то су термални извори зра
чеља који емитују лииију неутралног 
водоиина (Л 21 cm) и ОН линију (Л 18 
cm), и оiСружују централни извор у ГП. 
Иако су у ГII старије звезде (11 попу
лације), ова nосматраља показују да је 
и међу љима присутан гас. 

Проучаваљем радио-слине ГU, мо
же се доћи до податаiСа о 'КИнематици 
тог дела Гала~tсије. 

Сл. 3. Радио-слика централне области 
Млечног nута. Контуре одговарају ан
тенској те.мnератури у стеnенима 

Келвина. 

Раван Гал"аксије зрачи IСоитинуирано зрачеље·, а на неким таласним дужинама, 
посебно неутралног водоиина (Н), примећују се занимљиве појаве. 

Сл. 4. Радио-слика {Л2 ст) сnuралне 
структуре ГП. Контуре nредстављају 
снагу континуалноz эраче11>а Н П (van 

Gorkoт, Bregтan, Schwartz, 1980). 

Посматраље зрачеља Л 6 cm noiCaзy
je да Н гас у млазевима "извире" из 
ГП . EICepc је 1983. године уочио разре
ђене облаке Н гаса IСоји се према равни 
ГалаiСсије "спуштају" брзинама већим 
и од 100 km/s. Ло и Кла.узен (Claussen) 
су спеiСтралиом анализом утврдили да 

материја ротира око ГU. Примећене су 
промене у радијалиој брзини гаса. дуж 
неiСолино карактеристичних праваца у 

континууму радио-таласа ( van Gorkom, 
Schwartz, Bregman, 1984.) Дуж бар два 
правца постоје изливи јонизованог га
са. Ј онизован гас кружи oiCo ГU на рас
тојаљу 1,7 рс од центра, и са. неу_трал
ним гасом и nрашином чини прстен, а. 

прорачуната маса је 3 или 4 х 106 Ме 
(Ме је маса Сунца). Ближе центру, 
унутар r = О, 5 рс, Серабин (Serabyn) 
и Леиси (Lacy) су 1984 открили извор 
јонизације чије стаље (Те/ Ј ,.._ 35 000 К, 
и болометријс'КИ сјај Lьо~ ,.._ 107 Le) од
говара. јонизованом га.су унутар 3 рс од 
центра. Снага тог централног извора 
пречниiСа 20 АЈ, тј. Сатуfнове орбите 
око Сунца, названог SgrA показује да 
он може бити енергетски извор за про
цесе IСоји се дешавају неiСолино па.рсека. 
око ru (1 рс= 3,26 светлосних година). 
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Посматраља извршена 1989. године (Yusef-Zadeh, Moris, Chance) поиоћу 27 
Very Large Array (VLA) антена у Новом МексШ<у, на 408 MHz, показују млазеве 
високоенергетске плазме из извора SgrA • (дужине 4 kpc, пречиика 200 рс) у правцу 
нормалном на галактичку раван, који зраче синхротронскои радијацијом (висо
коенергетски електрани се спиралио крећу око линија магнетног поља и зраче). 
При томе настају и Х-зраци, који су заиста и детектовани. 

Таунс (~Љarles Н. To~nes) и Генцл (Reinhard Genzel) су деведесетих година, 
помоћу Киареr Astronoтacal 6Ьservatory, авиона С-141 који лети на великим виси
нама и носи жироскопски стабилизоване пријемнШ<е и радио и Иll зрачеља, уста
новили да су илазеви нај ближи центру резултат јонизације гаса ултраљубичастим 
зрачељеи. 

Независно једна од друге, три групе астронома на челу са Генцлом {1994), 
Крабеои (Kraabe) {1995) и Јусеф-Задехом {1995), су закључили да је могуће 
објашљеље за природу синхротронског извора SgrA • црна рупа масе од 1 до 3 
х 105 М0 (Те! Ј од 35 000 К одговара температури црног тела на унутрашљем 
рубу акреционог диска црне рупе масе пар милиона Сунчевих маса). 

Иифрацрвена (ИЦ) cJIИI(8. средишта Млечног пута 

Блисi<о Иll зра.чеље (.Л неRОЛИRО џm) из правца Гll долази од старијих звезда. 
Максимум зрачеља .Л2џm је у динамичхом центру Галаксије. Гll је и снажан извор 
далеi<ог ИII зрачеља .Л100џm. 1981 . године, на 1,5 m рефлеRтору Cerro Tololo, 
Џорџ Рикер (George Ricker) са сараДницима. са Бостонског MIT-a., је посматрао 
Гll на. .Л2, 2џm (најi<раћа оптИЧЈСа .Л, на. граници Иll области). Детеi<това.ли су 
три објекта магиитуде 19m или 20m. Ови снажни извори зрачеља леже или на 
унутрашљем рубу Sagittariиs гра11е или у самом Гll. 

Сл. 5. Сни.ма~е ГЦ наnрављен на 0,9 
тт, телескоnо.м рефлекторо.м 3,9 т 
Анмо-Аустралијс~ее оnсерваторије. 

У Иll слици се виде плави суперџи
нови који се не могу визуелно детекто
вати, а густина звезда. расте према. Гll. 
llентар, тзв. IRS 16 (Infra-red Source) 
одговара радио-извору SgrA •. Исто
времено када и Рикер, Стори је детек
това.о у Гll два извора 19m, на раз
маку 3" дуж галактиЧRе равни, и наз
вао их CCD 1 и CCD 2 (Сл. 5). Они по 
положају одговарају ПtS 16. Помоћу 
VLA је 1990. године откривен најсја.
јнији Иll објекат IRS 7, само једну све
тлосну годину од дипа.мичRог Гll, цр
вени суперџин типа Антареса, ухваћен 
у гравитациону I<лопку SgrA •, а ветар 
зрачеља од IRS 16 му одувава. масу у 
облику Rометног репа.. 

Помоћу блисRог Иll спеi<тра Ал
фред Крабе је 1995. године измерио 
емисионе линије 27 звезда унутар 1" 
SgrA •. П росечне брзине су им ORO 200 
km/s, а не опадају ни на 1/2 св. године 
од 'ГII. Брзи11е уRазују на то да. је у Гll 
ЈСОЈЩентрисана маса 3 Х 106 М0. 

Иll камера на. 2,3 m телескопу Стјуарт опсерваторије је 1993. године рег
истровала извор 12m унутар 0'!2 извора SgrA• ·Rоји има пулсације у зрачељу са 
периодом 10,4 минута, тако снажне да не могу да потичу од ротира.јуће или двојне 
звезде. У фебруару 1997. године на НиЬЫе Space Telescopeje инсталира.на Иll кам
ера (NICM~S- Near Infrared Camera a.nd Multi-Object Spectrometer) да детаљ1mје 
испита оваЈ сигнал. 
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дакле: 
- до .Л 10џm емисија потиче од неколико жомпактиих извора зрачеља унутар 

2 рс од Гll, од гаса и прашине које загревају блиске звезде. Компоненте IRS 16 
су вероватно плави суперџинови. 

- на .Л 12, 8џm се види фина структура извора Иll зрачеља, а потиче од јоии
зованог гаса и прашине. Уочава се спиралиа конфигурација са три гране јоиизо
ваног гаса које се крећу у гравита.ционом пољу средишта. Поставља се питаље 
порекла тог поља. 

-на .Л 100џm емисија долази од тзв. циркумнуклеарног прстена хладне прашине 
и неутралног гаса дуж галактичхе равни. 

Рен,цгеис:ка CJIИI(8. ГаЈI8Ј(ТИЧ!<ОГ центра 

Х-зраци не могу да продру кроз атмосферу Земље, па се посматраља врше из 
ракета, балона и сателита. 1962. године је покушај детекције Х-зрачеља са Сунца 
довео до регистроваља снажног зрачеља из правца Гll, 1000 пута већег од укупне 
емисије Сунца. Од 1970. године почиљу систематска посматраља ГII у овој 
области, жада је NASA послала у зеиљину орбиту сателит UHURU са детекторои 
Х-зрачеља. Почетком деведесетих година је лансиран ROSAT (Roentgen Satellite) 
који са GRO (Gamma Ray Observatory) снима изворе Х и -у-зрачеља у активном 
региону око гn. 

Х-зрачеље настаје на неколико начина: 
- Синrротронс~ео нетер.мално зраче'!Ье - кретаљем слободних релативистичких 

електрона из јонизованог међузвезданог гаса дуж магнетних линија поља, ако су 
убрзани довољно високом енергијом (реда 10-5 Ј). 

- Инверзно Ко.мnтоново нетер.мално зраче'IЬе- интеракцијом релативистичхих 
електрона и фотона са звезда, фотона синхротроЈIСRог зрачеља самих електрона 
или од фотона микроталасног позадинског зрачеља. Количина фотона са тих 
извора је кала, те је снага овог теоријски претпостављеног зрачеља испод нивоа 
осетљивости наших детектора. 

- Тер.мално за~еочно зраче11>е ( Breтsstrahlиng)- у с ударима а тома плазме промен
ом лутаље елеRтрона због протона, емитује се енергија. Фотоии Х-области настају 
у плазми температуре од 106 К до 108 К 

У међузвезданом гасу загрејаном од 
блисRе звезде, Х-зрачеље настаје угла
вном закочним механизмом. У близини 
црне рупе Х-зрачеље се емитује из гаса 
аRреционог диска. У след повишене те
мпературе, настале трељем честица ус

лед брзине ротације диска, ствара. се 
плазма а Х-зраци настају су даром еле
I<трона са наелеRтрисаним честица.ма. 

Посматраља поRазују да у Гll постоји 
јак, компаRтан извор Х-зрачеља малих 
димензија, највероватније црна рупа. 

EINSTEIN опсерва.торија. НЕАО ко
ју је NASA лансирала 1978. године 
омогућила је прављеље Rаталога изво
ра Х-зрачеља. tпоређељем са VLA ра
дио-изворима), у којем је снажан извор 
из правца. ГU назван 1Е 1740.7-2942. 
По спеi<тру веома личи на. извор CygX-
1, и указује на. природу ак_реционог ди
сi<а oi<o црне рупе. ROSAT и ASCA де
те~<тори су 1994. године потврдили да 
се снажно Х-зрачеље поRла.па са облас
ти Гll, унутар 10" око радио-извора 
SgrA• (Сл. 6). 

Сл. 6. Поло:жај извора Х u -у-зраче'IЬа 
тзв. lE 1740.7-2942 у односу на радио
извор SgrA •, сни.ма~е са GRANAT сате-

лита. 
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'У-СЈIИЈ<а ranaiCТИЧI<Or центра 

да би се добила потпунија CJIИICa о Млечио:м путу и љеговом средишту иско
ришћени су и још краћи таласи, 'У-зраци. Посматраља у енергетској области 

10-н Ј до 4 х 1013 Ј су довела до појма "област ГII", јер се испоставило да пос
тоји група извора 'У-зрачеља у средишљој области Галаксије. 'У-зрачеље извора 
SgrA је снажније и од радио и од Х-зрачеља. Показало се да половину високоенер
гетског флукса сачиљава једна спектрапна пинија на 0,0024 nm. Р. Лингенфептер 
са Универзитета у Калифорнији је 1982. године, порекло линије објаснио као 
резултат аиихилације електрона и позитрона. При тој реакдији ствара се пар 'У

зрака, сваки са енергијом од 511 keV (766 х 10-16 Ј), што одговара .Л= О, 0024 nm. 
Област емисије зрачеља је веома мала у односу на огромну количину енергије 
потребне за ствараље позитрона (антиматерије), и температуре реда милијарди 
Кепвина. 
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Сп. 7. РезуАтатu TGRS nос.матра11>а 
aнuztJAaцuoнe Auнuje 511 ke V uэ nравца 
ГЛ, од јануара до о"тобра 1995. годuне. 

Први покушаји детекдије 'У-зрака 
почиљу од 1997. године када је у бало
ну винут у горље слојеве Земљине ат
мосфере изнад Аустралије детектор 'У
зрака. Извор се од тада континуирано 
посматра. Суљајев (Sunyaev) је 1991. 
године, помоћу детектора SI'GMA на 
руско-француском сателиту GRANAT, 
одредио положај извора анихила!Џiоне 
линије - тзв . "Великог анихилатора" 
- поклапа се са рендгенским извором 

lE 1740.7-2942. 
TGRS- Transient Gamma Ray Spec

trometer на WIND сателиту је посма
трајући тај извор утврдио да целоку
пан флукс на 511 ke V долази из тач:кас
тог извора, маљег од Сунчевог систе
ма, у ГП (Сп. 7). 

Постоји некоЈIИIСо могућности за Порекло анихила!Џiоне линије из ГII: 

- интеракдија космичких зрака са међузвезданом средином, 
- остаци супернове, 

-ствараље парова електрон-позитрон и анихилација у јаким магнетиии пољима 
пулсара, 

- епектромагнетни и нуклеарни процеси у близини црне рупе (у акреЈ.tИоном дис-
ку). 

Посматраља елиминишу нека од решеља. Резултат који је добио Compton 
Gamma Ray Observer, новембра 1996. године, је зрачеље 250 000 пута јаче од 
визуелног, као да се анихилира: 

10 милијарди тона позитрона f s. 

Како је емисија из ГII променљива (за осам година опадне четири пута па се 
поново врати до пуног интензитета), то елиминише модел интеракције космичких 
~рака и модел пулсара, јер оба механизма дају стабилну емисију, а извор мора да 
Је већи. У остатку супернове би било могуће да се произведе оноЈIИIСо позитрона 
коЈIИКо. показују посматраља. Али, у Гапаксији нема посматрачких доказа о ек
сплозиЈи супернове у блиској прошлости, а не региструју се ни друге 'У-линије 
које би требало да прате линију анихила!Џiје како је примећено на другим посма
траним моделима. Као иогуће решеље остаје акрециони диск око црне рупе. 

Да ли је Мпечни пут вртпоr IСОји увире у сре,циште? 

Од 1990. године почиље интензивно да се расветљава слика структуре галак
тич:ког :центра. У динамич:ком средишту Млечног пута (унутар 1 св. године око 
центра) лежи SgrA •, нетермалии извор радио-зрачеља, чија својства nоказују да 
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је веома сличан језгрима оближљих галаксија М 31, М 81 или М 104. Бројна пос
матраља помоћу VLA и радио VLBI (Very Long Baseline lnterferometry) показују да 
сnирапне карактеристике централног извора одговарају масивној црној руnи, како 
су давне 1969. године ~ретпоставили енглески астрономи Линден-Беп (Donald 
Ly~den-Bell) и Рис (Martm Rees). Посмат_раља сопственог кретаља SgrA • показују 
да Је оно минимално у односу на ГалаксиЈу. Да би мировао такав извор :мора бити 
масиван, барем :милион маса Сунца, каже амерички астроном иранског порекла 
Ф арх~ Јусеф-Задех. Облак гаса или звездано јато те масе не би на простору пре
чиика Једне светлосне године могли да опстану без колапса. Немачки астронома 
Ген:цл и Екарт са Макс Планк Института су посматрали 340 звезда унутар 1,3 св. 
године о:ко ГII. На основу брзина кретаља звезда прорачунали су масу :црне рупе 
на 2,5 х 106 м0. 

Исправност cJIИICe о масивној Шва
рцшилдовој (Schwarzschild) црној рупи 
у средишту наше Галаксије Јусеф-За
дех предлаже да се тестира посъ.rатра

ље:м релативистич:ких ефеката на свет
лост звезда у љеној иајвећој близини . 
Ефекти би се значајно видели на ин
фрацрвеиом спектру SgrA •: 

- трансверзални и лонгитудинални 

Доплерови nомаци, 
- гравитациони црвени nомак, 

-ефекат гравитациоиог сочива због 
скретаља светлости l. близини области 
велике гравитаЈ.tИје (Сл. 9). 

Звезде се о:ко ГII :крећу великим бр
зинама да би било могуће приметити 
:како нека од љих залази иза црне рупе, 

а тада би се nриметио ефекат гравита
IЏiоног сочива. Инструменти :којима би 
овај ефе:кт било могуће приметити тре
бало би да имају много бољу моћ разд
вајаља од досадашљих, :као што има 
NICMOS, :камера на Хабловом телес:ко- Сп. 8. NICMOS "а.мера на HST. 
ny, од :које чекамо прве резултате из 
области rn. 

Густина звезда о:ко области галактич:ког центра је таква да би у гравитадиону 
клопку црне рупе могла да упадне звезда сваких не:коЈIИIСо хиљада година, и иза

зове спекта:куларну светлост. Знаци такве активности би били видљиви не:коЈIИIСО 
година, а онда би завладао мир :који сада видимо у галактич:ком центру. Неправи
лан, разуђен nрстен моле:куларног гаса о:ко ГII пречиика о:ко 10 светлосних година 
вероватно чува сећаље на такав догађај од пре 10 000 година. ' 

_...0 npвu Au" звезде --
nосматач 

- - дру~u AUJC звезде 

Сп. 9. О~је"ат веАu"е .масе "ао што је црна рупа, савuја еАе"тро.магнетне таАасе 
теА а "ОЈе се ·наАаэu uэа 11>eza, та"о да nос.матрач вuдu не"оАи"о АU"ова тог теА а. 
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Поставља се још једно тешхо решиво питаље: КаЈ<О сазна~и шта се широм 
Млечиог пута, па и у центру, догађ~ сада? Ово што видимо сада Је сЈIИКа померена 
уназад на временс:кој коорДИЈЈатноЈ оси. 

Што посматрамо удаљеније објекте 
од Земље, због ограничене брзине про
стираља електромагнетних таласа ЈфОЗ 
простор, дУЖе им је потребно време да 
до нас допру. Унутар Суичевог сис
тема се то време мери минутима и са
тима али што даље гледамо (на при
мер, 'од најближе звезде, Proxime Cen
tauri светлости је потребно 4,3 гоДИЈЈе 
да дође до Земље) то дУбље гледамо у 
прошлост. Када посматрамо средиште 
видимо слику која се догађала пре око 
28 000 гоДИЈЈа јер је светлост тада по
шла на путоваље према Земљи. Можда 
управо у овом тренутку нека звезда до

живљава трагичну судбину растргана 
снажиом гравитацијом са SgrA •, ~ ша
ље нам последље знаке свог постоЈаља. 

Првобитна верзuја овог рада је nисана у ок:виру nредмета "Методик:а наставе 
и историја астрономије" nод рук:оводство.м проф. др Јелене Милоzрадов-Турин. 
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ТНЕ CENTER OF ТНЕ MILKY WAY 

From very fust attempts to estima.te ~he positio~ of the cent~r of our G~a.xy a.t the 
begining of the century, to the la.test ach1evements 'Ш the revealing the p~ys1cal na.ture 
of tha.t peculia.r object, including the results from numerous receivers о( different wave
lenghts, ha.ve been given in this pa.per. 
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УСПОН И ПАД ТЕОРИЈЕ ВЕЧНОГ СТАЊА 

Мuлан М. Ћирк:овић 
Астрономска Опсерва.торија, Београд 

Astronomy ProgramJ.. Depa.rtment of Ea.rth & Space Sciences 
SUNY a.t Stony J:Srook, Stony Brook, NY 11794, USA 
Астрономско друштво "Руђер Бошковић", Београд 

Уво,ц 

Основна тема свих космологија (митолоШЈСИХ, религиозних, филозофских или 
!Ризичких) је ~таље почетка. Постоје само два одговора, доступна свим теори
Јама у историЈИ људске мисли: може ~е постулирати почетак универзума, или 

се исти може посматрати као вечни објекат, без почетка или краја. Са успоном 
физичке космологије, након појаве 0Jmlтe теорије рела.тивности (ОТР), лагано 
се искристалисао необичан закључак да, иако има безброј начина на које се кос
молози могу поиrравати са концептом почетка свемира, постоји само један прих
ватљиви приступ свемиру без nочетка и краја. Тај изузетак је космологија Вечног 
ста1Ьа створена у Ве;nикој БритаfП!јИ у rодин<~;ма неnосредно по завршетку 11 свет
ског Р.ата, далеко НаЈславНИЈИ и наЈизучаваИИЈИ ривал доминантној парадигми тзв. 
теорије ВеЈIИКог праска. 

Иако одбачена од с.тран~ огромне већине физичара, астронома и космолога, 
!'рупа хетерогених идеЈа КОЈа се обично назива теоријом Вечног стаља, играла 
Је огромну улогу током nозЈlИХ 1940-тих, 50-тих и раних 60-тих rодииа што се 
често занемарује, али је inteг alia очигледно из доленаведених цитата' из пера 
двојице међ~ иајвећим ~осмолозима ов~га века. Међу моделима алтернативним 
Фридманов~Ј космологИЈИ, Вечно стаље Је изазвало далеко највећу контроверзу и 
полеми~у. Његова филозоФс.ка nривлачност и гламур су остали непревазиђени у 
исторИЈИ космологије; гледаЈући у11азад на nериод када. је теорија Вечног стаља 
била у зениту, можемо заnазити фасцинантне подУдарности са начином на који је 
данас популарна инфлаторна nарадигма. 

Као што је исnравио истакиу~о (В. Bertotti et al. 1990, Hoyle 1980), nостоје 
два разли.чита nериода у ~сторИЈИ стаnи~нариог nристуnа космологији. Првим 
доминираЈу радови БондиЈа, Голда и ХоЈла из 1948, и он траје све до открића 
:микрота~асног позаДИЈЈског зрачеља (МПЗ у даљем тексту), када је к:ос.молошк:и 
-!'4оде.11 КОЈИ су оии застуnа~ nостао неодржив у очима највећег дела 11аучне за
Једиице. Друг~ период, КОЈ~ се делимично. nреклаnа са nрвим, је :карактерисан 
нешто.другаЧИЈОМ мотивацијом. и настуnио Је :као резултат мешавине различитих 

у_тицаЈа и интереса: Вилер-ФеЈкманове временски симетричие електродииамике 
Хогартове :космолош:ке елаборације, радова на стрели времена од стране поглав~ 
и~о Голда (али~ Бондија, :Щаме и других), и формулаnије ииза коиформио инвар
ИЈантиих теориЈа гравитациЈе у радовима Хојла и Нарли:кара. Кулминација ове 
друге фазе nада у nериод 1972-7 4, од објављиваља два :кљуЧЈiа Хојл-Нарликарова 
рада у М.Н.Р.А.С.-у (Hoyle & Narlikar 1966а,Ь) до nојаве љихове кљиrе "Дејство 
на удаљености у физици и космологији" (Hoyle & Narlikar 1974). 

У на~~дним одељц~ма nружићу кратак nреглед идеја nрисутних у првој, ":кос
молоШЈСОЈ фази теориЈе Вечног стаља и анализирати nосматрачке доказе који су 
довели до љеног коначног одбијаља. Хојл-Нарликарова теорија биће разматрана 
у наре:диом чла~у .У "Васиони". На крају, доnустићу себи сnекулацију о могућој 
трећоЈ фази, КОЈа Је тренутно у току, као и о nоре:клу неких данас пonynapl!ИX 
:космолошхих :концеnциЈа у универзуму Вечног стаља. 

Савршени космолопnси принцип 

Не сећа.м се к:ада са.м nрви nут чуо эа 1Ьега, али се сећа.м да са.м nрuлично 
рано, сигурно већ до nостдипло.мск:их студија, oceliao да је .модел вечног 
ста1Ьа Бондија и Голда, к:ао и Хојлов, најnривлачнији эа .ме·не. Има .много 
ствари у 1Ье.му к:оје су бuле веома nривлачне. Ја ниса.м сасвим тачно фор
.м.улисао шта .ми се у 1Ье.му највише с~иђа.11о, а.11и к:ада сад nомеда.м уназад 
.мис.11u.м да је најзначајније било то што је он нудио највеliу .лсоаућност ~ 
nравље1Ье еаэак:тних nредвиђа1Ьа. 

Стивен Вајнберг (у 1ightman & Brawer 1990) 
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Ми с.мо бuли навик:ли на идеје кос.мологије Вечног ста•а; ја са.м дошао са 
КОЈ&теzа и био са.м та.мо токо.м бројнw: посета Фреда Хојла. Фuлозофски, 
ја са.м волео .модел Вечног ста1Ьа. 

Роберт Вилсон (у Bertotti et al. 1990) 

У св~ој славној презентацији модела Вечног стаља, британски теоретичари 
Херман Бонди и Томас Голд (Bondi & Gold 1948) су усвојили дедуктивни приступ 
Ј<осмологији. Њихов главни ослонац у томе био је тзв. савршени кос.молошки 
принцип (СКП) Ј<оји представља само претпоставi<у о хомогености свемира у прос
торвремену. Разлози за љегово увођеље су једноставни: да би проучавао I<ос
мологију, астроном је принуђен да направи в~ЛИI<У генерализациј_f утврдивши да 
су заi<они природе исти свуда I<ao и у љеговоЈ (веома ограниченоЈЈ области прос
тора и времена. Ова претпоставi<а постаје артифицијелна уi<олиRо је свемир у 
прошлости био веома различит од свог данашљег стаља; поготово aRO Је поседовао 
просторвременсRу синrуларност. ЈеДини једноставан начин за поређеље посма
траља у овој и дале:ким прошлим епохама је претпоставRа савршене хомогености, 
у времену Rao и у простору. Пошто то значи да се општа слиRа свемира не меља, 
овај модел се назива свемиром Вечног (или стационарног) стаља. 

ВеЛИЈ(а преДИI(тивна моћ СКП-а се јасно види у два :кључна Rосмолошi<а феном
ена: 

1. Шире•е све.мира је последица СКП-а. Познато је да је тзв. Робертсон
Воi<ерова метриRа дата са 

ds~ = dt2
- S2 (t) [~ + r~(de~ + sin2 0drp~)] , 

1- kr• 

најопштији обЛИЈ( свемира Rоји задовољавају обични RосмолошRИ прmщип, тј. без 
привилегованих тачаRа у простору. Али, СКП обезбеђује да нема ни привилего
ваних временсЈ<их тренутаRа (технич:ки израз за то је да постоји тзв. временс:ки 
Килинrов веRтор) у просторвремену, што је могуће само а:ко је фактор еRспанзије 
S(t) или :константан (статички свемир), или еRспоненцијално растући: 

S(t) = eHt 

(где је Н Хаблова :константа Roja овде не зависи од времена, већ је иста у свим 
епохама) уз k = О. На тај начин, метрИI<а универзума Вечног стаља изгледа оваRо: 

ds~ = de- e2н1 [dr2 + r2 (de~ + sin2 0drp~)] . 

ЗнаR Хаблове Ј<онстанте мора бити позитиван, тј. свемир се мора ширити. То се 
ЛаRО запажа Rада се размотри да случај Н= О одговара статиЧRом свемиру (не
реалистичном пре свега због Олберсовог парадо:кса, тј . чиљенице да свемир није 
још достигао термодииамИЧI(у равнотежу). ARo је Н< О свемир би се сRупљао, а 
радијација из удаљених извора била би померена Ra плавом делу спектра, што би 
само пооштрило Олберсов парадоRс и довело до бесRоначно светлог ноћног неба, 
насупрот емпиријсRом исRуству. На тај начин, једини логични заRључаR је да је 
Н > О, тј. да се свемир шири. 

2. Материја се .мора непрекидно стварати у просторвре.мену. Да би се пости
гла Ј<онстантна физичка густина. материје у свим епохама, СКП мора. уRључи
вати непреRидно ствараље из ничега. Ово је најславније и најRонтроверзније 
предвиђаље модела. Вечног стаља. Елементарни прорачун по:казује да. је стопа. 
ствараља еRстремно мала. са. та.чRе гледишта. лоRа.лне физиRе. УRолИI<о узмемо да. 
је просечна густина материје у данашљем (а. у теорији Вечног стаља уве:к) свемиру 
oRo 3х10-31 грама по Rубном центиметру, а. Ха.блово време (реципрочна вредност 
Хаблове I<онста.нте) приближно 6х1017 сеRунди, добијамо даје стопа ствараља ма
терије нешто више од 10-•8 грама по Rубном центиметру у секунди. Ова. вредност 
је несхватљиво мала. ARo замислимо детектор са. за.премином од једног :кубног 
метра, било би потребно чеRа.ти десет пута више времена од садашље старости 
свемира. да се у љему створи један једини атом водонИI<а! Очигледно је да до 
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сада обављени (и у догледној будућности замисливи) еRсперименти нису у стаљу 
да непосредно провере овако мајушно нарушаваље заRона одржаља. енергије. 

Феномен непрекидног ствара1Ьа материје је изазвао мноштво Rоментара., угла
вном негативних. Аутори теорије Вечног стаља су упорно истицали да проблем 
ствараља. настаје и у I<осмологији Великог прасi<а, Rao и у Вечном стаљу: у првом 
случају, заRон одржаља је нарушен у једној епохи (t = О) на. бесRона.чно велики 
начин; у другом, он се непрестано нарушава. у малој Rоличиии. KaRo је Бондн 
(1968) запазио, исправније је говорити о :конзерва.цији масе у теорији Вечног 
стаља него у ВеЛИЈ(ОМ прасRу, с обзиром да ова прва претпоста.вља.Rонста.нту масу 
у физичкој запремиии, Roja је фуида.мента.лнија. величина од успутне запремине 
(која. се шири са ширељем свемира.) у Фридмановим моделима. Као.што ђемо у 
наред11ом одељRу видети, могуће Је постулирати универзално поље ЧИЈИМ деЈством 
се честице стварају без наруше•а закона одржа1Ьа. 

Ствараље материје у сRладу са СКП-ом ТаRође решава и важан термоди
намИЧЈ(И проблем: I<aRo универзум може изгледати увеR исто Rада се сви процеси 
одвијају у складу са. П заi<оном термодюrамИI<е, тј. ентропија. по јединици запрем
ине (Rojy год запремину да.Rористимо) се увеR повећава? Одговор је једноставан: 
ширеље свемира доводи- преRо црвеног помаRа светлости удаљених извора- до 

непреRИдiiОГ губитRа. висоRоентропијсRе енергије, доR ствараље обезбеђује матер
ију нисRе ентропије да би се очувала равнотежа. 

:Креационо поље 

Приступ Фреда Хојла теоријИ Вечног стаља (Hoyle 1948) био је унеRоЛИI<о 
другачији, и централну улогу у љему имао је феномен ствараља материје. СКП 
захтева. :континуално ствараље материје; у Rосмологији Великог пра.сRа., сингу
ларност у t = О мора. бити интерпретирана. Rao првобитни треиутаR ствараља. 
Ни у једном случају нема детаљније дисRусије о фуНRционисаљу овог процеса. 1 

Хојлов циљ је, зато, био да формулише једноставну теорију меха1rnзма Rреације 
у оквиру формализма Опште теорије релативпости. 

Хојлова. теорија. постулира. процес Rреа.ције Rроз купловаље материје и без
масеног сRаларног поља С негативне енергије, Roje се назива Ј<реационо nоље, 
односно С-поље. дејство из Rојег nроистичу Ајнштајиове јед11а.чиие Оnште теорије 
рела.тивности су модифИI<оване таRо што им се додају чланови Rоји описују С

поље. Из тога. нроизлазе модифИI<оване Ајнштајиове једначине, из Rојих (Rа.да ап
стра.хујемо елегантну, мада сложену, матема.тНRу) видимо да (1) С-поље не утиче 
на Rретаље честица, (2) ефеRат С- поља се запажа само у моменту I<ада честица 
настаје, и (3) С-nоље има. негативну енергију. 

Стога када. нова честица настаје, овај догађај је праћен ствараљем кванта 
С-поља. hошто С-поље има негативну енергију, у читаво.м nроцесу се енергија и 
и.мпулс одржавају. Ово је основна Хојлова теза., и љоме Хојлова верзија. теорије 
Вечног стаља. превазилази Бонди-Голдову верзију, nошто она у детаље разјашња
ва физичк:и .меzаниза.м процеса. Rреације. 

Гледајући са. историјсRе дистанце, није чудно што су идеје ствараља ма
терије и поља са негативном енергијом изазвале буру RритИI<е. Потребно је 
међутим поменути неКОЛИЈ(О заиста визионарских увида :које ове идеје садрже, ап
страхујући за тренутаR љихову стварну улогу у описиваљу природе. Прво, била. 
је то прва озбиљна Rонцепција на.рушеља барионског броја (Hoyle 1980). Затим, 
опериса.ље пољима. са негативном енергијом није данас та1ю необИЧlrо :као што је 
морало бити 40-тих и 50-тих година: процеси који уi<ључују стаља. негативне ен
ергије (Казимиров ефекат, Хо:кинrов процес, итд.) су добро познати у квантној 
теорији поља. и предмет су широRОГ спеRтра истраживаља. Још једним револу
ционарним Rонцептом -Rупловаљем СRала.рног поља и гравитације - поза.бавићемо 
се у завршном одељRу. 

1 У иајмању руку све до појаве - још увек високо спекупативве - кваитве кос
мопогије, током поспедњих деценију-две. 
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СумраЈС теорцје Вечног стаља 

Иако је теорија Вечног стаља оставила снажан печат на историју космологије, 
данас је огромна већина науЧНИIСа сматра неодрживом. Разлози за такав став 
леже пре свега у неспособности Вечног стаља да објасни све већи број посма
трачких налаза. Главне ставке на тој листи, која је постајала све дужа током 
последње четири деценије су (по хроиолоШЈ(ОМ редоследу): 

1. Број вангалактичких радио-извора. 
2. Неопходност примордијалиог ствараља деутеријума, хелијума и литијума-7. 
3. Тестираље зависности угаоие величине од црвеног помака. 
4. Вредност параметра успораваља q0 • 

5. Постојаље микроталасие позадине. 

Данашљи досије против модела Вечног стаља се ослаља превасходно на аргументе 
1, 2 и 5 (по редоследу увећаља значаја), те ћемо их размотрити нешто детаљније. 

Прича о употреби (и злоупотреби) статистике радио-извора да би се оповргла 
теорија Вечног стаља је добро позната и љене главне поуке су и даље актуелне . 
Отприлике од 1955. rодиие, Мартин Рајл са сарадницима је био мотивисан идејом 
да бројаљем радио-извора у функцији љиховог флукса може оповргнути теорију 
Вечног стаља. Ако су радио-извори сви међусобно слични и ако је љихова густина 
по јединици физичке запремине хомогена у свим епохама, тада је функција N(S) 
броја извора на одређеној фреквенцији са флуксевима већим од S зависна само 
од радио спектра и космолоШЈ(е метрике. За изворе са је.zџrоставним спектром 
dv/v у еуклидском простору, добија се N(S) ос s-џ, док се за изворе у не
еуклидским КОСМОЛОШКИМ просторима добија N(S) ОС s-a(S), где фуЈ!Кција a(S) 
зависи од стварне снаге извора и љихових црвених помака на начин спецификован 
метриком, тј. космолоШЈ(ИМ моделом. Углавном, за сличне, хомогено распоређене 
изворе, теорија Вечног стаља је предвиђала lal < 1, 5. Рајлово прво тврђеље, 
дато око 1955, било је (lal = 3,5), у великој супротности са Вечним стаљем. 
До Париског симпозијума о радиоастрономији 1958, ово је било редуковано до 
lal::::: 2,5- резултат за изворе избројане до доље границе So у ономе што је постало 
познато као ЗС каталог. Касније, за вредности из 3CR каталога, вредност lal се 
спустила на 1,7 до 1,8. Кроз читаву ову повест, Рајл је тврдио да иако је грешно 
nрошли пут, љегов садашљи резултат мора бити исnраван. Ситуација је била 
даље компликована чињеЈmцом да је у тим годинама права природа радио-извора 
била ciCopo сасвим непозната. Сам Мартин Рајл је - пре избијаља IСосмолошiСе 
контроверзе - био присталица хипотезе радио-звезда, са модерне тачке гледишта 
бесмислене идеје да су сви радио-извори распоређени у диску Млечног пута. 
Доцније, након идентификације славног Лабуда А са далеком активном галаiСси-

јом, он се nредомислио.2 Штавише, резултати прегледа јуЖЈIОГ неба Бериарда 
Милса и сарадника, у Аустралији, били су у потпуном расiСораку са Рајловим 
резултатима, и унутар грешке сагласЈIИ са Вечним стаљем. 

данас имамо боље IСаталоге, али тачно значеље теста с ·а бројаљем радио 
извора још није потпуно у:rврђеио. Утвр~еио је да су извори ваигалактич~еог 
порекла, од чега су око бО'Љ радио-галаксиЈе, док је већи део остатка резервисан 
за радио гласне квазаре. Како су у више навl?ата истицали заговорници теорије 
Вечног стаља, радио-галаксије дају вредност 1al < 1, 5, док квазари имају lal > 2, 
таiСо дајући IСомбиновани нагиб чувене "logN -logS" криве већи од 1,5 (модерна 
вредност је око 1,8). Аргумент у прилог Вечног стаља могао би да узме у обзир 
само подскуп радио-галаксија, доводећи у питаље природу и удаљеност квазара; 
чиљеницу да две популације дају различите резултате не објашњавају најбоље ни 
космологије Великог праска. Па ипак, аргумент IСоји је изложио Мартен Шмит 
(Schmidt 1972) nредставља одлучан доказ против теорије Вечног стаља, базиран 
на бројаљима извора. 

2 И можда није случајно што су оци теорије Вечног стања (Голд и Хојл) били међу 
првима који су истакли да је хипотеза о радио-звездама астрофизички неодржива. 

г 
1 
1 
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Статус примордијалие нуклеосинтезе, као аргумента против теорије Вечног 
стаља, је унеколико бизаран, ·с обзиром да коЈIИЧИИе лаких елемената нису пре
цизно утврђене, осим можда у случаЈУ хелијума-4, IСоји је најосетљивији на про
мену IСосмолоШЈ(е парадигме. Аргумент о примордијалиој нуклеосинтези управо 
је и навео Хојла и брачии пар Џефрија и Маргарету Барбиџ да докажу да се 
хемијски елементи могу створити и накнадно, у звездама, што су и учинили у 
свом историјском раду из 1957. Такође, у складу са теоријом Вечног стаља, ма
терија се непрекидно ствара у свемиру по стопи која се може израчунати, али нам 
теорија ништа не rовори о хемијском саставу створене материЈе, иако се обично 
nретпоставља да се ради о водониковим атомима. Ни Боиди-Голдов ии Хојлов 
приступ свемиру Вечног стаља није био у стаљу да дефииише састав створене 
материје у време велике космолоШЈ(е дебате (педесетих и раних шездесетих год
ина), и то је била инхерентна слабост љихове теорије, али, са друге стране, ии 
нуклеосинтетИЧI<И аргумент није коректно а priori користити против ље. 

Такозвани "класичии" (или "неокласични" као код Пиблса (РееЬlез 1993)} кос
молошки тестови (угаона величина 111. црвени помак и одређиваље вредности 
параметра qo) су у много лошијем стаљу, јер- као што је Сандејџ (Sandage 1988) 
показао - они чак нису у стаљу ии да дефинитивно докажу да се свемир шири!3 

Тестови qo су доведени у сумљу еволуционим ефектима и нашим (доскора) веома 
слабим могућностима да детектујемо типичие галаксије на великом црвеном по
маку, где се предвиђаља сучељених модела почиљу осетно разликовати. Тест зав
исности угаоне величине од црвеног помака је теоријски "најчистији" космолоmки 
тест, али, нажалост, опет постоји велика несигурност око еволуције "стандарДЈ!ИХ 
лељира" (галаксија или ја та) у времену. доста је занимљиво да су постојећи по
даци ненаклољеии и Вечном стаљу и класичном Великом праску,• и показују јед
ноставно еуклидско 1/z опадаље угаоних величина! Али, посматрачке технике се 
усавршавају експлозивним темпом, и ускоро можемо очекивати побољшаие верзије 
овог веома значајног посматрачког теста. 

далеко иајзначајнији доказ против теорије Вечног стаља је постојаље микро
таласне позадине коју су 1965. rодине открили Пензиас и Вилсон. У складу са 
предвиђаљима више космолога, међу којима су најзначајнији били Гамов, Дике 
и Пиблс, МПЗ је остатак првобитне ватреие лопте, зрачеље које се одвојило од 
материје на црвеном помаку од приближио z = 1000 (што одговара периоду од око 
100 хиљада година након Великог праска), и охладило се са ширељем свемира 
до садашље температуре . од 2,735 Келвина. Ово откриће је навело готово све 
космологе и астрофизичаре да напусте слику Вечног стаља, и све до најновијег 
времена, није би.до начина да се МПЗ објасни у ох:виру теорије Вечног сmа1Ьа. 

Постоје две могућности да се МПЗ интерпретира у лабаво схваћеном концепту 
Вечног стаља: један се базира на конформио инваријаитној теорији гравитације, 

а други припада ревидираној теорији Вечног стаља$ из 1990-тих. Обе су се по
јавиле много касније и нису имале много утицаја на космолоШЈ(у сцену. Стога је 
оправдано рећи да је класичиа космологија Вечног стаља дефшmтивно умрла у 
доби од 17 година, од фаталиог излагаља МПЗ-у. 

Поуi<е (1) 

Класична теорија Вечног стаља у облику из 1948. rодине данас је дефИЈ!Итивно 
угашена, али жар те ватре је са научног становишта био изузетно богат. Не само 
да је она инспирисала - дубока промишљаља о најфундаменталнијим особинама 
физичких теорија, nопут оних у радовима Хојла, Нарликара или Хогарта, већ 
је ова теорија учинила велике услуге и самој парадигми Великог nраска. Кон
троверза око радио-извора убрзала је развитак радио-астрономије и наступаље 
велике радио-револуције у вангалактичкој астрофизици. Теорија Вечног стаља 

3 То јест, вису у стању да одбаце, нпр. неколико модела "заморене светлости" у 
којим& црвени пом&к el.:~ponencijalno зависи од удаљености. 

• прецизније говорећи, Ајнштајн-де Ситеровом моделу Великог пр&ска. 
$ или теорији кваэи-Вечвог ст&њ&, к&ко је њени творци понекад наэr'в&ју. 
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инсnирисала је један од највећих радова савремене физИI<е - развитаR теорије 
нухлеосинтезе од страве брачног пара Барбиџ, Фаулера и Хојла (BurЬidge et al. 
1957). 

Чак и већи значај имала је она на психоЛОШЈ(ОМ и иетодолоШЈ(ОМ плаву. Како 
је сам сер Мартин Рајл, један од љених највећих противИИI<а, истакао: 

Раэвитаrс теорије Вечног ста111а био је вео.ма важан nробој. Она је била 
нешто што је давало rсонrсретна nредви/ја111а у широrсо.м оnсегу још неuэврш
енw: .мере111а. Она је говорила да је све.мир у uсто.м ста111у у вре.мену rcao и lf 
nростору. .. И чи.м сте nостали у ста111у да детеrстујете uэворе на довољно 
велиrси.м црвени.м nо.маци.ма где се у други.м rсос.мологија.ма ствари .ме111ају, 
већ .можете уочити paз..urce.11 

Тако је теорија Вечног стаља одИГрала кључну улогу у етабпираљу физичке кос
мологије као озбиљне, рациоиапие, емпиријске науке, у истој равни са другим 
физичким наукама- статrс за који се она узалудно борила nретходних пола века. 
Она је учииила револудиЈУ - напик на оку Платона у грчкој филозофији ипи Тиха 
Брахеа у ренесансној астрономији; Тиха Брахеа, који је ватрено, чак и на сам
ртној постељи, заговарао потпуно погрешну теорију, а ипак је, без много гласова 
противљеља, заузео место творца Западне астрономије. 

Постоје два савремена развитка која сигурно треба поменути у овом кратком 
прегледу: нова фаза теорије Вечног стаља, овога пута раднl<аnио модифиl<ована, 
под називом теорија квази-Вечног стаља, и веза између веома популарног концепта 
инфлације и стационарног начина мишљеља о свемиру. 

Најновија фаза у развитку идеја Вечног стаља отпочела је 1990, са чланком у 
часопису "Нејчер" (Arp et al. 1990) који су потписапи наЈистакнутији дисиденти у 
савременој астрофиэици и l<осмологији - Арп, Барбиџ, Хојл, Нарликар и Викра
масииrе. Чланак је ревијапиог карактера и представља делимично реформулацију 
љихових ранијих идеја у донеl<ле обједиљеном оквиру, а депимично објаву правца 
љиховог будућег рада. Главне тезе аутора су следеће. 

1. Постоје добро докумеитоваии случајеви (које је углавном прикупио Холтон 
Арп) дисiСрепаитиих црвених помака, специјапио оних повезаних са IСвазарима, 
IСоји се не могу IСосмолошl<И интерпретирати. 

2. МПЗ може бити објашљено термализованом звезданом светлошћу. 
З. Космологија Вепиког праска има проблема са запаљујуће нисl<ом старошћу 

појединих галаксија, ICao и иисl<ом старошћу самог свемира, у поређељу са 
старошћу кугластих јата. 

4. Ревидирана теорија Вечног стаља је, у принципу, способна да учини прецизна 
предвиђаља феномена. 

5. Алтернативни приступ IСосмологији је способан да успостави бпижи IСОИТаl<Т 
са IСосмолоШЈ(ИМ и астрофизичl<Им феноменима. 

ИаRо све ове тезе могу бити IСрајље спорне, читава ствар заслужује пажљу. Ре
видирана теорија Вечног стаља је диреiСтии производ Хојловог и НарЈIИЈ(аровог 
"радиiСалног удаљаваља" (Hoyle &; Narlikar 19ббс) од оригинапиог l<оицепта ста
дионарног свемира са хомогеношћу на малој ciCanи и IСонтииуираиим ствараљем 

. материје. Ова теорија квази-Вечног стаља је недавно била изложена у већем 
броју радова Хојла, НарлИI<ара и Барбиџа (Hoyle 1989; Hoyle 1992; Hoyle, BurЬidge 
& Narlikar 199З; Hoyle, BurЬidge & Narlikar 1994а; Hoyle, BurЬidge & Narlikar 1994Ь) 
и може се сматрати трећом (и последљом) фазом стационарног универзума. Она 
преузима неiСе особине ранијих фаза, у исти мах постајући модериија и бпижа дом
инантним научиим трендовима, при томе nостајући све комnлИI<оваиија, губећи 
оригиналну лепоту једноставности. Главне поставiСе теорије IСвази-Вечног стаља 
су: 

• Ствараље се одвија у малим ВеЈIИIСИМ nрасковима, и ухључује oiCo 1018 Сун
чевих маса (ре_д величиие масе веЈIИIСИх галаl<ТИЧl<ИХ јата) распоређених свуда 
по просторвремену, при чему је читав свемир без nочетl<а ипи ICpaja. 

6 цитир&но у С&ливеновом (Sullivan, W. Т.) чл&нку у књиэи "Модерн& космологија 
у ретроспективи" (Bertotti et 41. 1990). 
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• Материја се ствара у обnику честица са Плашювом масом (око 10-5грам:а) које 
су нестабилне и распадају се у бариоие (око 5 х 1018 по Плаиковој честици) који 
затим интераrују, стварајући, између осталог, и језгра хемијских елемената 
све до бора. 

• Процене јединица ствараља слажу се добро са запаженом структуром саћа у 
распореду галаксија на веnикој скали. 

• Термална енергија повезана са ширељем материјала из центара ствараља је 
извор МПЗ-а. Термапиэујући аrенс попут прашине са оптичком дубииом око 
10 у последљој епизоди ствараља је довољан да објасни посматрану униформ
ност МПЗ-а, без иитерферираља са ваиrалактичком астрономијом на радио -
и оптичким фреквенцијама. 

• Иако се последља велика креациона епизода одиграла пре десетак милијарди 
година, ствараље се наставља и данас у виду каскаде која прелази са веће на 
маље масе. Овај облик ствараља може објаснити запажене особине квазара и 
других мистериозних ваиrалактичких објеката. 

Заговорници теорије квази-Вечног стаља су смислили и нови опсерва:циони тест 
љихове теорије: претпоставља се да су креа:циоие епизоде донекле аниэотропне, и 
гравитациони таласи од ових догађаја могли би се регистровати детеiсторима са 
ласерском интерферометријом који се данас планирају. 

Хоће ли овај иови поглед на свемир бити ишта успешнији од свог претходника, 
остаје да се види. У сваком случају, треба да будемо срећни што још увек има 
астронома који, у најбољој јеретичкој традицији науке имају инвентивности и 
храбрости да предложе нове идеје и хипотезе, тако стимулативио изазивајући 
владајућу парадигму. 

Поуке (П) 

Експоненцијално ширеље присутно у метри:ци теорије Вечног стаља поново се 
појавило - и дочекано са добродошлицом - током· последље деценије и по, као 
главна карактеристика тзв. uнфлаторнuх х:ос.мологија. Г лавиа идеја је да би 
се постулираљем кратког периода експоненцијалног раста током раног свемира, 
могли решити проблеми теорије Великог nраска (проблем· хоризонта, проблеми 
изотропије и хомогености, проблем изравнатости, итд.), као и исту nомирити 
са тренутно модерним у физици еЛементарних честица теоријама тзв. Великог 
обједиљеља, са којом се .класични Велики прасак показао неспојивим (проблем 
примордијалних монопола, гравитино проблем, итд.). Алан Гут је 1981. го
дине nоказао да је инфлација природна nоследица купловаља Хигсовог nоља и 
гравитације. Сетимо се да је купловаље скалариог поља и гравитације управо 
централна тема Хојлове верзије теорије Вечног стаља. На тај начин, сличност 
у фактору експанзије S(t) није случајна . Штавише, иифлаторни модел нарушава 
(односио не нарушава,. зав~сно од П?глед~ на ствари) исте законе одржаља као и 
Вечно стаље. ИсториЈСКа Је ирониЈа да Је наnредак у физици честица довео до 
емфатичног и одушевљеног прихватаља инфлаторног модела, уnркос чиљеници да 
је релевантна физика била садржана у Хојловој теорији скоро четири деценије 
раније. 

Иако формулисана у контексту класичног фридмаиовског Великог праска, ии
флаториа теорија је брзо починила оцеубиство. Како Лииде (1994) запажа, током 
последље деценије, инфлација је пресекла nупчану врпцу Ј<оја ју је спајала са 
старом теоријом Великог nраска и стекла самосталну егзистенцију. Његовим ре
чима: 

За nрах:тичне сврхе оnисива'!Ьа оnсерва61ЈЈ1ног дела нашег све.мира, .мо:ж=е се 
још увек: говорити о Велих:о.м npacx:y, баш х:ао што се Њутнова теорија 
гравитације још_ увек: .може х:ористити эа вео.ма nрецизно оnисива'IЬе Сун
чевог систе.ма. Међути.м, ух:олих:о nох:ушава.мо да раэу.ме.мо nочетак: све.ми
ра или 'IЬегов х:рај, или 'IЬегову zлобалну струх:туру, тада нех:е од х:онцеnција 
теорије Велих:ог npacx:a nостају неодговарају1iе. 

Лиидеова сопствена верзија инфлације, тзв. хаотична. инфлација (Лииде 1990), 
представља једно од иајрадиЈ<апиијих (и најnоnуларнијих) одступаља од космоло
ШЈ<е ортодоЈ<сије. У Ј<онтеЈ<сту историје стационарних теорија, љена важност лежи 
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прева.сходио у постулату да свемир ЈСао целина не.ма ни nочет"а ни "раја, и да се 
"бебе-ва.сељене" непрестано стварају. Поново Линде (1994): 

Могуliност да је наш све.мир стационаран {било глобално или Ао"ално) у"а
зује да, у.место ватрене Аоnте створене пре 15 .миАијарди година, све.мир 
.може бити огро.ман е"сnандирајуliи и са.мореnродукујуliи фра"таА "оји се 
састоји од бес"оначног броја е"сnоненцијално веАи~~:их до.мена "оји саdрже 
.материју у сви.м .могуliи.м фаэа.ма. Ово .ме11>а наша уобичајена схвата11>а о 
то.ме шта је nриродно, а шта не. 

Можда су ове мудре ре·чи најпогодније да се са љима заврши хра.та.к преглед 
ЈСосмологије Вечног стаља. 
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(Примљено децембра 1996) 

ТНЕ RISE AND FALL OF ТНЕ STEADY-STATE THEORY 

History of cosmology provides us with excellent examples of the way scientific thought 
develops; one especia.lly шteresting is the story of а heterogeneous set of idea.s usua.lly 
known a.s the stea.dy-state cosmology. lnterest follows from its large influence in the 
crucia.l period of formation of the modern cosmologica.l thought - 1950s a.nd 1960s - a.s 
well a.s from ma.ny fruitful idea.s and contriЬutions it inspired - from the development of 
radioa.stronomy, to the modern notion of inflation. А discussion of development of the 
cosmologica.l theory is presented, together with the observa.tiona.l results which deva.stated 
the origina.l steady-sta.te model. Fina.lly, some later developments, like the revised steady
stat~ theory a.nd connection of the Hoyle's approach to cosmology and inflation, are briefly 
cons1dered. 
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д<;>СТИГНУЋА СРПСКИХ АСТРОНОМА У 1996. ГОДИНИ 
МиАан С. Ди.митријевиli 

Астрономска опсерваторија, Београд 

Сва.ЈСако на.јзначајнији допринос ризници светске науке, представљају научии 
резултати објављени у међународиим часописима са ЈСВалитетном рецензијом, ЈСоји 
су присутни у сваЈСој значајнијој астрономсЈСој установи у свету и одмах стижу 
до потенцијалних корисника. Зато је значајно каЈСо за младе људе хоји имају 
амбиције да и сами крену путевима науЈСе, Та.ЈСО и за оне који желе да сазнају 
више о доприносу наших астронома ЈСолективном напору човечанства на развоју 
астрономсЈСе науЈСе, да имају увид у најзначајнија. достигиућа српских астронома 
у протеЈСлој години. 

Интерес за. што је могуће потпуиију листу података о облицима спектралиих 
линија, посебно стимулира развој Ј<ОСМИЧЈСе астрономије, при чему телескопи и 
други уређаји на сателитима око Земље, стално приЈ<упљају велиRИ број подата.ЈСа 
о спеЈ<трима различитих небесЈ<их објеЈ<а.та. у широЈ<ом опсегу таласиих дужина.. 
Пошто је теШЈСО унапред предвидети тачан хемијски састав атмосфере неке звезде, 
а постоје веома интересантне Ј<ла.се са хемијсЈ<ИМ саставом који се веома разликује 
од Сунчевог, звезда.ној сnектроскоnији је nотребан што је могуће већи скуn nо
да.та.ЈСа О разЛИЧИТИМ nрелазима И СПеЈ<ТраЛЈIИМ ЛИНИјама. веnИЈ<ОГ броја аТОМа И 
ј она.. 

да би астрофизича.рима и физича.рима. пружили одговарајуће пода.тЈ<е о ути
цају судара. са на.елеЈ<трисаним честица.ма. на облик сnеЈ<тра.лних линија. (Штарков 
ефеЈ<ат), дуги низ година М.С. димитријевић, Саа.л-Брешо (S. Sa.ha.l-Brtkhot) и 
Л. Ч . .llоповић, истражују астрофизИЧЈ<И значајне сnеЈ<тралне линије различитих 
атома. и јона у оЈСВиру семикласичног и модификованог семиемnиријсЈ<ог прилаза 
(димитријевић, 1996). У низу радова, током 1996 су објављени резултати ис
траживаља сnеЈ<тралиих линија S 111 и S IV (Димитријевић, Ъениже, Срећковић, 
Платиша, 1996, при томе сnеЈ<троскоnсЈ<а ознаЈ<а S 111 значи да електрон чијим 
прелазом настаје линија "види" троструко наелектрисани остатак, односно са 
S 111 се обележава двоструЈ<о наелеЈ<трисани јон сумnора), N 111, О IV, F V (Бла.го
јевић, Поповић, Кољевић, димитријевић, 1996), С V и Р V (димитријевић и 
Саал-Брешо 1996а), Mg 1 (димитријевић и Саа.л-Брешо, 1996Ь), Li 11 (Димитри
јевић и Саал-Брешо, 1996с), Se 1 (димитријевић и Саа.л-Брешо, 1996d), Ве 111 и 
В 111 (димитријевић и Саал-Брешо, 1996е), Sr 1 (Димитријевић и Саал-Брешо, 
1996t), As 11, Br 11, Sb 11 i 1 11 (Поповић и димитријевић, 1996а), Хе 11 (Поповић 
и димитријевић, 1996Ь), Ј<ао и Sc 11, У 11 и Zr 11 (Поповић и Димитријевић, 
1996с). О сврси и зна.чају ових истраживаља за моделираље звезда.них спекта.ра, 
и истраживаље звезданих атмосфера, заинтересовани се могу ближе упознати у 

Публикацији "БеоградсЈ<а АстрономсЈ<а опсерваторија у 1996" (Dimitrijevic, M.S.: 
1997, PuЬl. Obs. Astron. Belgrade, 55). 

Утицај Н е+ Н е+ +е и Н ei +е реRОмбина.ције и Н е+ Н е • (n) јонизације на број 
He"(n) атома (т.ј. Не атома побуђених у стаље са главним квантиим бројем п) 
у плазми хелиЈумсЈ<их звезда разматрали су Миха,јлов, Ћурић и Димитријевић 
(1996) ~ одређене су одговар~јуће брзине реаЈ<ције. Основни резултат је демон
страција чиљенице да су раније занемарива.ни реЈ<омбинациони процеси 

Hei +е=> He"(n) +Не 

Не++ Не+ е=> He"(n) +Не, 

значајни а nонекад и доминантни у одређиваљу броја атома He"(n) у одговара
јућим високопобуђеним стаљима са главним ЈСВантним бројем n. Нађено је да 
слично, али у маљој мери, важи и за хеми-јонизационе nроцесе: 

He"(n) +Не=> е+ Hei 

He"(n) +Не=> е+ {Не++ Не 
Не+ Не+ 
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Михајлов, Лимитријевић и Ћурић {1996) су анализирали и аналогне хеми-реком
бииационе процесе у водоничној плазми Сунчеве атмосфере и показали да они 
могу бити од утицаја у појединим слојевима али не у таквој мери као у атмос
ферама хелијумом богатих dB белих патуљака. 

Ћуровић и Paquet {1996), истраживали су заједничке осцилације у Сунчевој 
активности, геомагнетском пољу и ротацији Земље, а Атанацковић-Вукмановић 
и Симоно {1996) пренос зрачеља у звезданим атмосферама. 

У раду .Арлот, ... Протић-Бенишек и др. {1996) , објављен је посматрачки 
каталог КОЈИ садржи светлосне криве добијене за време међународне кампаље 
посматраља Галилејевих сателита Јупитера. Наиме сваких шест година, Земља 
и Сунце секу екваторијалну раван Јупитера, па пошто Галилејеви сателити имају 
орбиталие равни веома близу Јупитеровог екватора, сателити помрачују један 
другог у току око шест месеци. Година 1991 . била је изузетно повољна, пошто су 
Јупитер и Сунце били у «;>позицији и пошто су услови за посматраље били наро
чито повољни на северноЈ хемисфери. Резултати таквих посматраља су корисни 
за припрему космичких мисија према Јупитеру и љеговим сателитима. Осим тога 
кретаље Ј упитерових сателита је веома комплексан проблем небеске механике 
због бројних узрока пертурбација, па су оваква посматраља од значаја за бројне 
проблеме који се односе на овакво кретаље а још су далеко од решеља. Пос
матрачка кампаља из 1991. чији су резултати објављени 1996. укључивала је 
56 ~осматрачких пуиктова, укључујући Београдску астрономску опсерваторију. 
ОбЈављени каталог садржи З71 светлосну криву коЈе се односе на 111 догађаја. 

Саџаков, Ла:чић и Ч:в~тковић {1996) су објавили посматрачки каталог који 
садржи поло~<~;Је 146 СЈаЈНИХ звезда, као и 78 звезда у околини радио извора. 
Испитиване СЈаЈне звезде су од посебног интереса за проучаваље кретаља у Галак
сији . Ако се меридијанска посматр~ља оваквих објеката понављају, повећава се 
тачност познаваља љихових положаЈа и сопствених кретаља . Самим тим, постиже 
се већа тачн?с.т у прорачуну просторних брзина и омогућује боље проучаваље 
кинематике СЈаЈних звезда. 

Познаваље положаја 78 радиозвезда, потребно је за боље повезиваље фунда
менталног каталога звезда који носи ознаку FK5 са вангалактичким референтним 
сис'!емом. Ове зв~зде су такође укључене и у HIPPARCOS пројекат, а на Београд
скоЈ опсерваторИЈИ су посматране у периоду 1991-199З . 

. С обзиром да прегледни члаици и пред~аља по позиву на научним конферен
ЦИЈама могу да буду од интереса за оне КОЈИ желе да се упознају са радом наших 
научника, као и за студенте и све љубитеље астрономије, подаци о љима су такође 
дати у библиографији. Осим тога, у току 1996. Саља Еркапић је одбранила маг
истарски рад {Еркапић, 1996) о одређиваљу осетљивости Фраунхоферових линија 
на промене фотосферских карактеристика. 

Нада!"~ се да ће ови подаци представљати корисну информацију за све који желе 
да сазнаЈу чиме се баве наши астрономи и који су љихови најзначајнији резултати 
у 1996. Г?дини, као и да ће стимулативно деловати на младе, показујући им да се 
и у нашоЈ земљи могу остварити резултати који се могу објавити у најпознатијим 
светским научним часописима. 
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HIGHLIGHTS OF SERBIAN ASTRONOMERS IN 1996 
The scientific results of serЬian astronomers, puЬlished in 1996 in international sources 

of scientific information are presented. 
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ПОСМАТРАЧ:КИ ПРИЛОЗИ 

УЛК 523.64 
СНИМЦИ ХЕЈ Л-ВОПОВЕ КО МЕТЕ 

Хејл-Боп, иајсјајиију и иајвећу комет~ нашег века открили су 22. јула 1995. 
у вечерљим сатима Американци Алан ХеЈл, професиоиали астроиом и Том Боп, 
астроиом аматер . Комета се креће под скоро правим углом у односу на рав!!-И 
Земљине путаље. У треиутi<у отi<рића налазила се чак на 7 астроИОЈ:fСI<ИХ Је
диница, па је зато најављивана као "комета столећа, а можда и миленијума". У 
своме I<ретаљу oi<o Сунда, Земљи се прибпижила на 200 милиона I<Илометара, 22. 
марта 1997. Кроз перихел путаље прошла је 1. априла на растојаљу од 140 мил
иона километара - тада је имала брзину од 44 km/s. У l?авии Земљине путаље 
била је 5. маја. Поремећајио дејство Ј упитера, поред кога Је прошла априла 1996. 
на 120 милиона километара, променило јој је периоду са 4200 на 2400 година. 

Снимци са СпеЈ' с телескопа" говоре да се ради о до сада највећем кометсi<ом 
" " . 40 k језгру. Великој прљавој гр_удви снега пречник Је процељен 11а m. 

Из ~:UПих ЈСрајева Хејл-Бопова ЈСомета се могла лепо видети голим: ОЈСОМ од 
половине фебруара до почетi<а маја 1997. Њеиа појава је праћена широм земље . 
У Редаi<цију "Васиоие" је стигао реi<ордаи број сиима.I<а једног иебесЈСОГ тела 
уопште, ЈСоје су иа.чииили углавном чланови нашег Друштва. Слали су их овим 
редом: Игор Смолић из Сомбора, НедељЈСо МарЈСовић из Петроварадииа, ИгоР. 
Смолић и Алеi<сандар Шибул из Београда, Астроиомсi<о друштво "Нови Сад 
из Новог Сада, Милан Стојановић из Белог Манастира, Јозеф Шушта.р из За
јечара, Ненад Трајi<овић из Београда, Јосип Перушина и~, Ластве, ~илан Бо
госављевић из Ниша, Астрономсi<о друштво "Белерофонт из КрагуЈевца, Ас
трономсЈСа сеi<Дија Основне шЈСоле "Змај Јова Јовановић" из Београда, Јарослав 
Грља и Љубомир Ћуришић из Бачi<ог Петровца1 Марјан РистевсЈСи из Битоља и Миљан Митровић из Београда. У овом броју ~у додатЈСу и на 111 и IV страни 
ЈСорида) објављујемо на.јуспешније снимi<е. 

Фотографије у дода.тi<у: 
1. Милан Богосављевић, Ниш. Сиима.но из Истра.живачi<е станице Петиида I<Од 

Ваљева 12. 3 . 1997. у 03ь 52m UT. Objektiv 50 mm f/2, филм Fuji Super G+ 400 
ASA, експозиција 2m, без праћеља. 

2. Игор Смолић, Сомбор. Снимано је 3 ЈСилометра западНо од града 8. 3. 1997. 
у 2ь 40m UT, телеобјеi<тив ЮПИТЕР 3,5/135mm моЈ!тираи на русi<и ШI<ОЛСI<И 
телесi<оп 80/800 mm, филм Fuji Super G+ 400 ASA, еi<спозидиј_а 15q s, пра.ћеље 
ручио. Север је десно. У доњем десном углу се види развеЈано Јато М 39 у 
Л абу ду. 

3. Јарослав Грља и Љубомир Ћуришић, Бачi<и Петровац, Приватна опсерва-
торија Па.вела. КовенсЈСог и Јарослава Грње, 30. 3. 1997, 18ь 25m TU, телеоб
јеюив SONAR 2,8/180 mm, Kodakcolor 100 ASA, 6 минута., праћеље моторно -
телесЈСоп Cassegra.in 250/3750 mm. Комета је у Персеју. 

4. Игор Смолић и Алеi<санда.р Шибул, Београд. СЈ!ИМано је са Народне опсер
ваторије, 14. 4. 1997. у 19ь 10m TU, телеобјеi<тив ЮПИТЕР 3,5/135 mm је 
био монтиран на. тубус телесi<опа Zeiss 110/2000.mm, филм Fuji Super G+ 400 
ASA, 60 s, праћеље ручио. Север је десио. 

5. Милан Богоса.вљевић, Ниш. Снимаио је са КамеииЧI<ог виса код Ниша, 5. 4. 
1997 21ь 05m YUL, објеi<тив PENTACON 1,8/50 mm, филм Fuji Super G+ 400 
лsл; 3m' пра.ћеље ручно . Поред )(QМпете СЗ; леве стране је развејана јато м 34, 
а са десне су отворена јата х и h у ерсеЈу. 

6. Недељко Марi<овић Петроварадин . Снимаио је са солитера из иовосадсi<ОГ 
насеља Лиман 4, 29.' 3. 1997, фотоапарат NIKON 2/35 mm, Konica VX 400 ASA, 
60 s, фИI<сиа I<амера. Комета се налази у Андромеди- десио је Касиопеја. 

(Примљено јуна 1997) 
Приредио: Милан Јеличи1i 

PHOTOS OF ТНЕ HALE-BOPP СОМЕТ 
The most successful amateur photos of the Hale-Bopp comet, from different parts of 

Yugoslavia are shown. 
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ПОСМАТР АЊЕ :КО МЕТЕ ХЕЈ Л ВОП 

Драго Jocoвuli u МАаден BeceAuli 
Астрономсхо друштво Белерофонт, Крагујевац 

Већ дуги низ година људи нису били у могућности да посматрају тахо сјајну 
комету хао што је Hale-Bopp. Охарахтерисана је хао хомета столећа већ на по
четку прошле године због изузетне ахтивности језгра упрхос великој удаљености 
од Сунца. 

Прва посматраља са Белерофоита заједно са цртежима и хоментарима оба
вљена су у августу 1996. када је комета била објекат 6. привидне величине. 
Посматрана телесхопом Cassegrain 150/2250 mm и двогледом 7х50 показивала је 
кратак и недефинисан реп, док је љено језгро било дифузно али лако уочљиво. 
Упоређујући удаљеност и привидни сјај ове комете са удаљеЈiошћу хоју је у исто 
време имала комета Хјакутаке, која је прва сјајна комета ICojy смо нас двојица 
посматрали телесiСоnомL дошли смо до закључка да ће ова IСомета представљати 
прави сnектакл у npoлene 1997. године. Лоши nосматрачки услови у граду нису 
дозвољавали учестала nраћеља {nосматраља) комете у nериоду пре IСонјункције са 
Суицем, а за време конјункције нису била могућа. Од 1Сраја јануара до средине 
аnрила обављен је велиiСи број nосматраља, наnрављено је доста фотоГрафија, 
цртежа и запажаља у облику коментара. Прва снимаља су изведена из града ас
тро~СаМером 56/250 mm, када је IСомета имала nривидну величииу 2,5 и налазила 
се у сазвеђу Орла. Без обзира на велико видио поље камере {20° х 27°) на црно бе
лом филму {9 х 12 cm) од 200 ASA, од хога нисмо могли да наnравимо фотографије, 
могао се уочити реп дужи од 3°. На ексnозицијама дужим од 25 минута могла се 
уочити одвојена стру1Стура pena. На фотографијама ICoje су касније наnрављене 
телеобјективом плазмени реп са изразито филамеитском структуром је имао nлаву 
боју, јер је углавном од јонизова.ног угљеимоноiСсида., док је nра.шинасти реп био 
жуто обојен због рефлексије Сунчеве светлости. При јутарљим и раним вечерљим 
часовима могли су се уочити набори на. коми који су се пре nерихела. налазили 
близу nра.шииастог pena да би nосле nерихела заузели чеону nозицију у односу 
на Суичев ветар. Због бољих nосматрачких услова nосматраља и снимаља су 
настављена у селу Вучковица {15 km од Крагујевца). Два главна снимаља су 
обављена телеобјективом TAIR 65/300 mm. Пре nерихела је коришћен филм 
KODAK 400 а nосле перихела снимаља су обављана филмом FUJI SUPER G80 
plus, који је nоказао изузетне резултате у nогледу односа брзине и гранулације и 
одлично реагује на најважиији за комету, жути и nлави део сnектра. 

Посматрiш 1Сроз горе поменути двоглед у маiСсимуму сјаја, реп, IСоји је због 
проласка кроз тачку nерихела био изузетно захривљен, је имао дужину од 30°. 

Појава ове хомете је за нас имала вишеструки значај, nочев од nраћеља љеног 
1Сретаља кроз сазвежђа, nромена у сјају, структури коме и pena, па све до самог 
мереља, проучаваља и снимаља. У време док nишемо овај чланак комета столећа 
се опрашта са нама нестајући у вечерљој измаглици. 

Прилажемо фотографију IСомете Hale-Bopp снимљену 9. априла 1997. телеоб
јективом Tair 65/300 mm на филму FUJI SUPER G 800 plus {еiСспозиција 20 мину
та). Најсјајнија звезда на слици1 је Алгол {/3 Per). 

(Примљено јуна 1997) 

OBSERVATION OF ТНЕ HALE-BOPP СОМЕТ 

Observations of the Hale-Bopp comet· Ьу members of Belerofont Astronomical Society 
from Kragujeva.c a.re reported. 

1 Слика је ва IV страни корица. 
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ИЗВЕШТАЈ О ПОСМАТРАЊУ :КОМЕТЕ ХЕЈЛ-ВОП 
ИЗ БА Ч:КОГ ПЕТРОВЦА 

Љубомир Ћypuшuli u ЈаросАав Гр-..а 
· Астрономсхо друштво "Руђер БоШЈ<овић ", БаЧIСИ Петровац 

У nериоду од 4. фебруара до 3. маја 1997. године вршили смо посматраља 
хомете Хејл-Боn. У nрограму nраћеља комете са територија општииа Бачки 
Петровац и Врбас стално су учествовали nроф. Јарослав Г рља, проф. Љубомир 
Ћуришић, а повремено Павел Ковенски (Pa.vel Kovensky), Снежана Милова.ц и 
Јелена Лабовић. 

Главни део nрограма односио се на визуелна и фотографска nосматраља чији 
је већи део обављен са nриватне опсерваторије у Бачком Петровцу. 

Визуелиа nосматраља су обављана сваком nрилиiСом када су то обавезе дозво
љавале, а са nоменуте опсерваторије су обављана помоћу телесiСоnа Касегрен 
250/3750 mm и Њутн 200/1200 mm. . 

~отографска посматраља nокривају nериод од 4. фебруара до 31. марта 1997. 
година и вршена су у три nравца: астрометријска, сnектрометријска и полар
изациона мереља. Прикупљен је обиман материјал са nедесетак фотографија, а 
обрада је у току. · 

У циљу спектрометријских мереља добијен је спектар комете 1Сроз nризму. У 
спе1Стру се не примећује присуство емисионих и аnсорnционих линија. Према упу
тству датом у једној IСљизи извршено је и снимаље хомете у циљу поларизационих 
мереља. У том смислу је извршено и скенираље добијених негатива. 

За добијаље фотографија користили смо се телеобјективима: MIR-IV, 2.8/38 
mm, HELIOS 2/58 mm, HANIMEX 3.5/180 mm, SONAR 2.8/180 mm и TНIR 4.5/300 
mm. Коришћено је електрично nраћеље на еЈ<Ваторијалној монтажи два nоменута 
телесхоnа. Повремено је, због отказиваља мотора монтаже, коришћено и ручио 
праћеље, помераљем "nужа", а један број фотографија је настао и статичиом 
камером. Распон ексnозиција код добијених сЛИЈ<а IСреће се од 30 сеiСунди до 15 
минута. 

Маљи број првих фотографија је урађен у црно-белој техници, а већи део 
холор филмовима FUJI HR 1600 и KODAK 100 ASA. Извршено је и снимаље комете 
хласичиом кућном видео-камером марке "Panasonic" и чисто је дохументационог 
карактера. 

Дана 29. априла ове године ја набављена CCD камера PixCel 255, коју је за 
фирму Celestron nроизвела реномирана америчка фирма SBIG. Камера је осредљих 
могућности, уз резолуцију 320 х 240 ПИIСсела - елемената слике, и величину једног 
пиисела од 10 х 10 миирона. Предност ове камере огледа се у велииој осетљивости, 
што омогућава да се сјајни објекти (а Та.Ј<Ва је била и комета Хејл-Боn) снимају 
уз помоћ 1Сратких ексnозиција, односно и без nраћеља. 

Почетни nроблем везан за примену ове камере на астрономсiСа nосматраља 
се огледао у чисто техничком асnекту. Наиме, било је nотребно nреправити на
пајаље са америЧIСИХ 110 на 220 волти на камерином исnрављачу. Након тога 
било је потребно израдити одговарајући nрстен за спајаље хамере са телеоб
јективом, због једиоставнијег руковаља системом неоnходних инструмената. На 
храју, неизбежан проблем је и одређИваље фокуса овоГ система, што није јед
ноставан посао имајући у виду да је величина чиnа отnриЛИЈ<е једнака величини 
главе од шибице. 

Коначно, 2. маја 1997. nрви снимци су добијени и то звезда Мизар и Се
верљаче. Одмах следеће ноћи, 3. маја, извршено је снимаље IСОМете Хејл-Боп. 
Снимаља су обављена статичиом CCD IСамером уз телеобјектив SONAR 2.8/180 
mm. У nериоду од 20h54m до 21h33m начиљено је у~Супно осам снимака, од чега 
седам успелих, уз извесно ометаље околним растиљем {крошља.ма и лишћем). 

У снимаљу CCD камером је активно учествовала и ученица основне школе 
Снежана Миловац, а добијени материјал је искористила за израду научно-истра
живачког рада "Комета Хејл-Боn" којим је учествовала на реnубличкој смотри 
"Науку младима" у Ужицу од 22. до 24. маја (ментори су nрофесори Ј. Грља и 
Љ. Ћуришић); 

1 
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У з напомену да су аутори овог теi<ста често ~или заузети редовним пословима, 
да је процедура добијаља и сређиваља м~териЈала .доста Ј<омпл_иЈ<ован~, уз Ј<Ва
литет временских услова, завршавамо оваЈ извештаЈ констатацИЈОМ да Је обрада 
материјала и добијаље резултата у току. 

(Примљено јуна 1997-) 

REPORT ON ТНЕ HALE-BOPP СОМЕТ OBSERVATION 
FROM ВАСКI PETROVAC 

The report on the Hale-Bopp comet observation from Baeki Petrovac, in the period 
from 41ь February up to 3rd Мау is presented. 

КОМЕТА ХЕЈ Л-БОП ИЗ 
БЕЛОГ МАНАСТИР А 

Од нашег дугогодишљег члана и 
вредног бараљског астронома-аматера 
Милана Стојановића из Белог Мана
стира добили смо позитив и негатив 
(који објављујемо) снимка Хејл-Бопове 
Ј<омете . Снимак је начиљен 8. априла 
1997. у 18ь и 45m TU фотоапаратом 
Praktica PLC-3 (1,8/50) на филму Ilford 
delta DX од 21 dina. Коришћен је мех
анизам за праћеље. Експозиција је из
носила 1 О минута. 

ПОМРАЧЕЊЕ МЕСЕЦА 
24. 111 1997. 

Овај снимак помрачеља Месеца ~д 
24. марта 1997. године послао нам Је 
Недељко Марi<овић из Петроварадина. 
Снимљено са Петроварадинске тврђаве 
на филм Ektar 1000 објективом 90/210 
mm у размацима 5 минута. 

Слика горе - По.мраче-ље Месеца од 24. 
ЈП 1997. 

Слика лево- Ко.мета Хеј.я-Бо~. 

...,.._ 
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АСТРОНОМИЈА- ON-LINE 

У ово.м броју Васионе представља.мо неке интересантне сајтове који се односе 
на часописе эа а.матерС"1Ј астроно.мију. При.яично добро су организовани и nружо.ју 
обuље инфор.мација потребни:& пос.матрачи.ма неба у пог.яеду иэг.яеда неба, набавке 
астроно.мске опреме и к-љига, а сасвим сиг!ЈРно, играју и вео.ма важну у.яогу у 
повезива-љу и размени инфор.мација пос.матрача са ра3.11ичити:& .меридијана. Иначе 
ова рубрика је, као што с.мо и најавили у прет:&одно.м броју, постављена на саiт 
Астроно.мског друштва "Руђер Бошковиli " (http : //solair .eunet. yul'astrorbo) и 
то у НТНL фор.мату (за лако крета-ље на Мрежи) и, за сада (услед .малог располо
жuвог nростора) у PS фор.мату. 

Сајтоnи 

Sky & Telescope 
Сајту вероватно најпознатијег часописа за аматерсi<у астрономију Sky & Tele

scope могуће је приступити преко следећег URL-a: http : //vvv . skypub.coш.. Ово је 
у ствари адреса издавачког предузећа Sky Publishing Corporation па је на "овом 
сајту могуће пронаћи информације у вези нових бројева часописа које штампа 
ова Ј<омпанија, а то је поред поменутог Sky & Telescope и часопис посвећен посма
траљима CCD технИI<ом- CCD Astronoтy. Сајт нуди и информације о новим пос
матраљима комета и метеора, као и о nрошлим и будућим помрачељима. Посебне 
WWW странице посвећене су и саветима за посматраче ама тере - постоје nрикази 
нових телескопа, прибора за посматраље и др . , а дате су и адресе многобро
јних произвођача и дистрибутера астрономске опреме. За различита астроном
ска друштва и Ј<лубове nосебно је интересантна WWW страница Clubs, Plane
tariums, and Observatories где су дате адресе (nоштанске и елеi<тронске) ве./ЈИЈ<ОГ 
броја клубова, nланетаријума и опсерваторија у целом свету. Југославија је nред
стављена (на адреси http :/ /'ll'llv . skypub . coш./astrodir/yugo . htDil) са два друштва: 
Астрономским друштвом "Белерофонт" из Крагујевца и нашим, Астрономским 
друштвом "Руђер Бошковић". 

Astronomy 
Часопис Astronoтy- био је вечити I<ОНI<урент часоnису Sky & Telescope (и још 

увеi< је - уnраво од јулсЈ<ог броја за 1997. оба месечниi<а мељају поново свој 
дизајн) . За читаоце Ј<оји желе да погледају садржај овог часоnиса, као и садржај 
љеговог сајта на WWW-y наводимо љегову адресу : http : //vvv.kalDibach . coш. 
/astro/astronoш.y .htш.l . И на овом месту је могуће пронаћи информације о послед
љим бројевима часоnиса, интересантним појавама на небу, новим тиnовима ама
терсi<Их телескопа и др. Слично Ј<ао и Sky & Telescope, часопис Astronoтy има 
базу листинга програма у BASIC-y који су објављени током протеклих неЈ<олико 
година. Посебно је интересантна и страница ht tp : 1 /V'il'il . kalш.bach. coш./astro/Tiш.e 
/TiDie .htDil на Ј<ојој је могуће наћи тачно светсi<о време (UT) . Крајем месеца јуна 
приличан простор на свом серверу уредништво часописа Astronoтy nосветило је 
двојици истаi<нутих астронома Ј<оји су недавно nреминули: Карлу Сагану (Carl 
Sagan) и Клајду Томбоу (Clyde Tombaugh) . 

1' Astronomie 
WWW сајт једног од најстаријих европсi<их астрономских часописа (основаног 

1882) . l'Astronoтieнaлaзи се на адреси: http://'fl'flv . iap . fr/saf/lastro.htш.l. Од
мах упада у очи чиљеница да се на љему налази знатно маље информација него 
на претходна два амерИЧI<а, али с обзиром да је у питаљу релативно нов сајт, 
надамо се да ће у будућности бити обогаћен новим садржајима. Тренутно заин
тересовани могу да пронађу садржај последљег броја часописа, Ј<ао и индеi<с теi<
стова за године 1992, 1993, 1994 и 1995. Ова ПР-езентација је иначе поставље
на на адреси Фр.анцусi<ог астрономсi<ог друштва ~Societe Astronomique de France): 
http: 1 /'ii'IJ'IJ. iap. fr/saf/indexc .htDil на којој је могуће пронаћи велики број ин
формација из света астрономије везаЈ!ИХ за фраuдусЈ<о говорио подручје. 

Срђан Са.муровиli 

-~ 
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НОВОСТИ ИЗ А.Д. 
БЕЛЕРОФОНТ 

Током 1995. rодине (8. августа 
1995) Опсерваторија Белерофонт је ак
тивношћу својих чланова прерасла у 
Астрономско Друштво Белерофонт 
(АЛБ), чиме је постала једина лега
лизована организација која се бави ас
трономским проблемима у Крагујевцу 
и широј околини. Том трансформаци
јом АЛБ добија и могућност коришће
ља учиоиица на Институту за Физику, 
на чијем се крову налази опсерватори
ја друштва. 

На предлог председника АЛБ, а од
луком савета ПМФ-а у редовни прог
рам студија Физике уводи се предмет 
Астрофизика. По новом програму ко
ји је уведен ове године ету денти ће на 
трећој години студија слушати овај је
дносеместрални предмет. 

Као главни закључак на задљој сед
ници управног одбора друштва донета 
је одлука да се због посебних заслуга, 
почасним члановима друштва ПRОГла

се: др. Јелена Милоградов-Турин, др. 
Милан Лимитријевић, др. Лука По
повић, Милан Јеличић и Александар 
Томић. 

Прошлог лета активнији чланови 
АЛБ су се окушали у брушељу огледа
ла за телескоп. Због недостатка одго
варајућег стакла коначан резултат је 
изостао, али је важио да је ова техно
логија у потпуности освојена . 

У протекла три месеца доста је ура
ђено на популаризацији АЛБ па је оп
серваторију посетило више стотина 
грађана иитересујући се за тренутне 
појаве на небу (помрачеље Месеца, ко
мету Хејп-Боп, планету Марс итд. ). 

Члановu АЛБ своју активност ус
мерили су на усавршаваље фотографи
саља небеских објеката, а посебно ко
мете Хејл-Боп. С' тим у вези на про
слави 110-годишљице Астрономске оп
серваторије Београд, чланови су ост
варили контакте са сличним организа

цијама у Србији, а посебно са г. А . 
Томићем, који је том приликом обећао 
сарадљу и помоћ. 

Тренутак број чланова прелази бр
ојку 30 са тенденцијом раста. Посеб
но нам је драrо да смо прошле године 
;rчланили једног од најкориснијих, ИН
ТЕРНЕТ. 

Саша Симић 

КОЛИНСОВ АСТРОНОМСКИ 
РЕЧНИК. COLLINS DICTIONA
RY OF ASTRONOMY: Edited Ьу Va
lerie Шingworth. Harper Collins Publish
ers, Glasgow 1994. 

На 520 страна, 13 cm х 19.5 cm, уз 
91 илустрациlу, 36 табела у _тексту и 
10 табела у Додатку, на краЈу кљиге, 
је описано око 3500 појмова. У предго
вору се наводи даје КОЛИНСОВ АС
ТРОНОМСКИ РЕЧНИК уствари пре
рађен и осавремељеи МАКМИЛАНОВ 
АСТРОНОМСКИ РЕЧНИК, издат по 
први пут 1979., поново штампан као по
прављен 1985. године. Уредник овог 
речника је Валери Илиигворт, а у ље
говом писаљу су учествовала 24 стру
чљака светског гласа. Издавач је Ха р
пер Колиис из Глазгова. Ileиa је 8.99 
фунти. 

Појмови су као у сваком речнику, 
распоређени по абецеди, са упутиим 
обавештељима тако да се веома лако 
налази оно што интересује било стру
чљака, било аматера астронома, уз на
вођеље најсавременијих података. 

Почев од кординатних система, уз 
одговарајуће цртеже, наводе се основ
не координате, сви типови дурбина, те
лескопа и остали инструменти и уре

ђаји који се користе у професионалним 
опсерваторијама као и међу аматери
ма, са објашњељима за љихову употре
бу. Описана су и небеска тела, од ода
вио познатих до недавно откривеиих, са 

свим појединостима и са свим подаци
ма о љиховом кретаљу. 

Ту су и имена важнијих звезда, саз
вежђа којима припадају и занимљивих 
објеката за посматраље који се нала
зе у љима. Протумачене су и особине 
појединих класа и типова звезда, ра
звој и класификација, као и хемијске 
реакције које се одигравају на љима, у 
љима и око љих. 

Ради бољег разумеваља су украт
ко објашњени и поједини физички и хе
мијски закони као и љихова примена. 

Врло често се нађемо у недоумици 
када у литератури наиђемо на неке ск
раћенице које се наводе у енглеским 
или енrлес1со -српским речницима. У 
овом приручнику су оне протумачене, 

а могу да се нађу и упутиице за појмове 
у којима се употребљавају. 

Ни физика елементарних честица 
није изостављена. Ту су: лептони и 

·~-,....-- ·- --- · . 
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Сл. 1. Насловна страна к11оuге. 

кваркови, хадрони и бариони, гравито
ни, бозони, фермиони итд. Тумаче се 
и основне силе: гравитациона, елект

ромагнетска, слабе и јаке - нуклеарне 
силе. 

Подробно је описана и Ајнштајнова 
теорија релативности, како специјална 
тако и општа са свим последицама у 

примени, у Астрономији и уопште. да
те су и Лоренцове трансформације. 

Детаљно су описане и различите по
пулације у Васиони (љихове особенос
ти су и табеларно приказане). дате су 
и поделе маг лина на: емисионе, Hl, HII, 
планетарне, тамне, рефлексио1rе итд. 

Приказани су и остали "становни
ци" Васиоиских пространстава и љихо
ве класификације. 

Еволуција небеских тела је такође 
обухваћена и протумачена са савреме
не тачке гледишта. Ilрним рупама је 
посвећено много простора, а ту су и 
квазари, блазари и слични удаљени об
јекти. 

Тумаче се и поједине методе за ис
питиваље небеских појава и тела: спек
троскопија, поларизација, Земанова, 
Суљајев - Зељдовићева и друге поја
ве. 

Haбpojaire су и главне астрономс
ке опсерваторије које постоје и раде на 
целом свету. Наведени су инструменти 
који се наЛазе у љима, љихове особено
сти и љихова примена у Астрономији. 

Можда недостају кратке биографи
је појединих чувених астронома, али је 
зато на крају кљиге, у Додатку, дат 
абеце.zџrи списак познатих посленика у 
овој науци, са навођељем година рође
ља, смрти и народа коме су припадали. 

дОдАТАК. Табела 1. У љему се 
даје Сnиса" nланета и 11>uхове особено
сти, физичке и путаља по којима се 
крећу (путаља: сидерички период, да
љина перихела,. даЉина афела, юrкли

нација, тело: екваторски пречник, сп
љоштеност, маса, густина, албедо, осо
вина обртаља (нагиб, период обрта
ља), број пратилаца). 

Табела 2 је посвећена Сателитима 
nланета (година откриваља, пречник, 
пречник путаље, ексцентрицитет пута

ље, период обилажеља, ииклииација). 
Табела З обухвата 19 Плаt1етоида 

(редни број, име, година открића, пе
риод обилажеља, даљина афела, инк
линација, пречник, трајаље обртаља). 

Табела 4 даје Метеорс"е ројеве (на
зив, уобичаје11 датум појаве, број мете
ора на час). 

Табела 5 Сnиса" скраћеница за име
на сазвежlја даје љихова латинска име
на и трословне скраћенице уз грчки ал
фабет. 

Табела б набраја Најсветлије зве
зде (ознака, име, положај (ректасцен
зија, деклинација) за епоху 2000.0, 
привидна величина, спектрални тип, 

паралакса, даљина, апсолутна величи

на) . 

Табела 7 даје Најближе звезде (по
даци као код Табеле 6) . 

Табела 8 Месијеови бројеви је спи
сак са NGC и IC редним бројевима. 

Табела 9 Астроно.лсске константе 
наводи најважније. 

Табела 10 је Сnисак '~!ЈВених nосле
ника у Астрономији. 

Овај речник пружа обиље обавеш
теља и прецизних, савремених подата

ка. При томе је читалац сигуран да је 
то што је прочитао и сазнао тачно и 
исправно што гарантују имена сарад
ника. Ш тета што на српском не постоји 
овакав приручник, али ће се ваљда по
јавити у скорој будућности и задово
љити радозналост наших љубитеља, а 
и ученика, ове вечито младе науке која 
свакоме ко се љој посвети пружа при
лику да и сам открије нешто ново (нпр. 

комету) што није могуће ни у једној 
другој науци! · 

Божидар Л. Јовановић 
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НОВОСТИ И БЕЛЕШКЕ 

ИдЕНТИТЕТ ЛАБУдА Х-З 

Идентитет звезданог објекта у Ла
буду Х-3, једног од најинтеизивнијих 
извора Х-зрачеља, потврђен је новим 
посматраљима у инфра.црвеној облас
ти спектра. Лабуд Х-3, чија звездана 
компонента испушта материјал на не
утронску звезду, посматра.и је помоћу 
телескопа Вилијем Хершел (Williarn 
Herschel) у Ла ПалМи и енглеског Ин
фрацрвеног телескопа {Infrared Telesco
pe) на врху Мауна Кеа. Мартен ван 
Кервијк (Ma.rten Н. van Kerwijk) са Кал
теха (Ca.ltech) је заједно са колегама 
идентификовао видљиву компоненту 
Лабуда Х-3 као Волф- Раје звезду са 
врелим језгром, богатим хелијумом. 

Према: Sky &: Telescope, март 1997. 
Срђан Са.муровић 

У РИТМУ МЛЕЧНОГ ПУТА 

Појас комета на крајљем рубу Сун
чевог система, тзв. Ортовом облаку, 
повремено пошаље ледену громаду пре

ма Суицу. Лосадашље објашљеље за 
избачај комете из стабилне орбите је 
било близак пролазак звезде. Сада ас
трофизичари са Универзитета у Луи
зијаии (Southwestern Louisia.na.) тврде 
да је цела Гала1<сија одговорна за тај 
процес . 

Џон Матезе {John Ma.tese) и Дани
јел Витмајер (Da.niel Whitrnire) nокуша
вају да докажу теорију пуедложену пре 
више од десет година - Галактичка ма
терија прави поремећаје стабилних ор
бита комета у Ортовом облаку. Ан али-

зирали су орбите 84 добро познате ду
гоnериодичне комете и пронашли зна

кове утицаја Млечног пута. Чак су ус
пели да направе разлику између ефека
та радијалне плиме Галаксије (за коју 
је одговорна удаљена Галакт~а ма
терија) и такозване z-п.ли:ме КоЈа поти
че од материје ближе Сунчевом систе
му која лежи у Гала.ктичкој равни. 

Прорачунали су да радијална пли
ма (иако је 16 пута слабија од z-плиме) 
прави поремећаје на отnрилике трећи
ну посматраних комета Ортовог обла
I<а, вероватно због тога што z-плима 
може да утиче само на комете чије ста
билне орбите леже у Галаi<тичкој рав
ни. 

· Годинама су научници мислили да 
број удара комета о Земљу има редо
вне врхунце сва~<их 30 до 35 милиона 
година, ка~<о показује старост крате_ра. 
Ма тезе и Витмајер су са 'llатриком Ви
тменом (Patrick Whitrnan) пронашли 
сличну периодичност у споро промен

љивом nривлачном дејству Галактичi<е 
радијалне плиме. Показује се да сада 
улазимо у време растуће nлимске акти
вности . Астрономи се радују могућем 
порасту броја комета I<oje ће пролази
ти кроз Сунчев систем, али тиме се по
већава и оnасност по Земљу од судара. 

Можда је ова брига преураљена, 
каже Браја.и Марсден (Bria.n Ma.rsden) 
из Кембриџа. Иако не оповргава тео
рију Матезеа и Витмајера, иnai< мисли 
да је премало податаi<а о орбитама ко
мета да би донели чврсте за1<ључке о 
утицају Галактичi<е гравитације. Само 
је~ потребно време и бољи nодаци, I<а.же 
Марсден. 

Према: Sky &: Telescope, аnрил 1997. 
Весна Милошевић-Здјелар 

Слика на 111 страни корица (горе): Комета Хејл-Боn- снимили Александар Или
чић и Јарослав Францисти, Астроно.мско друштво "Нови Сад", Петроварадин. 
Сни.мано је 9. 4. 1997. у !d' 31m (YUL), објектив 2,8/85 тт, Fиji 1600 ASA, 30 
s. Лево од ко.мете се налазе Плејаде и Месец. ИЗАСеђу Плејада и Месеца је траг 
.метеора. 

Слика на III ст_рани I<орица (доле): Комета Хејл-Боn - снимили Љубомир Ме
даковић, Иван Витјук, Александар Иличић и Јарослав Франчисти, Астроно.л&ско 
друштво "Нови Сад". Сни.мано је из nоља села Ченеј 11 . 4. 1997. у 21" 44m YUL, 
објектив PENTAX !,8/35 тт, Fиji 1600 ASA, 30 s, фиксна камера. На хоризонту 
се виде светла ченејскuх салаша, која се иначе једва назиру очима. 

Слика на IV страни корица: Комета Хејл-Боn - снимили Саша Си.мић, Младен 
Веселић; Драго Јосовић и Слободан Николић, Астроно.мско друштво Белерофонт, 

Крагујевац сни.мано је из Ву<~ковиче 9. 4. 1997. у 21" ОО'" YUL, телеобјектив 
TAIR 65/300, Fиji Sиper G+ 800, 20 .минута. Праће-..е .моторно; телеобјектив је 
био .монтиран на телескоn Zeiss 150/!!50 тт. Најсјајнија звезда на сни.мку је 
Ал гол. 
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Помраче'Ъе Сунца од 12. Х 1996. године. 

Лево: МТО 100/1000 тт, S = 100 ASA, t == 
1/500 s, филтри ОС-Ц и ОС-12, ТИ 15h06m, 
снимио Йенад Ристић; 

Десно: DIF = 60/235 тт, S = 100 ASA, t == 
1/125 s, ТИ 14h27ml5', снимио Але~есандар 
Томић, са терасе Народне оnсерваторије . 
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БЕОГРАд 

Крајем 1996. године ка планети Марс су упућене три летелице - две америчке 
и једна руска . Руски на.учници нису имали среће са лансирањем своје летелице, 
док су америЧI<е стигле на циљ - једна 4. јула, а друга 12. сеnтембра 1997. 
године . 

Марс 96 

Руска космиЧI<а агенција (РКА) nриликом лансирања летелице Марс 96 није 
имала успеха. Четврти стеnен ракете "Проток" успешно ју је nоставио у· ор
биту око Земље 16. новембра 1996. године, али нажалост тада није хтео да 
изврши наредбу са Земље да стартује своје моторе и нрене даље на Марсу кано 
је nланирано. Стручљаци са Земље су, затим, одвојили Марс 96 од "Протон"-а 
и стартовали његове моторе, али они нису били довољно снажни да га изведу са 
орбите око Земље. Летелица је nоново ушла у атмосферу неколино часова ка~
није . Њено сагоревање се видело у северном Чилеу. Одмах после пада почела Је 
потрага за 18 радиоактивних лоnтица горива, од нојих свака садржи по 15 грама 
nлутонијум-оксида. Горњи стеnен ракете " Проток" прошао је кроз атмосферу 17. 
новембра 1996. . 

Да је све ишло по плану Марс 96 би стигао до свог одредишта у септембру 
1997. године. Његов нористан терет сачиљавао је велини број научних инструме
ната: 12 за удаљена nроучавања Марсове nовршине и атмосфере, 7 за проучавање 
nлазме и З за астрофизиЧI<а nосматраља. 

Било је nланирано да се са. орбитера- Марс 96 одвоје две станице и упуте на 
површини nланете . Затим би се оне на површини отвориле, отнривајући арсенал 
инструмената за проучавање околине (магнетометри, сеизмометри, метеоролошки 
сензори, намере и сnектрометри). 

Поред ове две станице са. Марса 96 би биле испаљене сонде (пенетратори) које 
би се забиле 6 метара у Марсово тло. Уз њихову nомоћ требало је да научници 
дођу до nодатака о саставу и физичним условима у Марсовом тлу. 

Марсов изви,цник 

Мш·s Pathfinder (Марсов r~звидни~е) је лансиран 4. децембра 1996. године раке
том Delta П. На Марс је слетео 4 . јула 1997. у долину Арес (Ares) . Извидrш~еје 
nрва америчка летелица која је слетела на Марс без претходног орбитирања оно 
пл~нете . Када је ушла у атмосферу отворила је nадобране, ноји су је усnорили, 
а пре самог судара са nовршином планете уnалиле су се ретроракете, надували 

су се ваздушни јастуци и она се лагано спустила на површШiу. БрзШiа нојом је 
ударила о тло износила је 18 m/s. Након nрвог удара летелица се одбијала још 
оно 15 пута доR се није зауставила. Ваздушни јастуци су помогли да ови удари 
не оштете научну опрему , а затим су се издували и Марсов извидни~е је отворио 
станицу са Шlструментима. На нрају се извукла антена nрено ноје се остварује 
контант са Земљом. 

Како је после лансирања премШiуо чувени поnуларизатор астрономије Карл 
Сеган (Ca.rl Sagaн), НАСА је у њеГову част станицу са научном опремом назвала 
- Сеганова меморијална станица (Saga.n Memorial Station) . 

Pathfinder истражује Марс уз помоћ три научна Шlструмента: спентроснопом 
са филтерима за разне делове спектра; сnектрометром са протонима, а честица~а 
и х-зрацима; и уређајем за проучаваље атмосфере. Ови инструменти проучаваЈу 
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геологију и гра.ђу nовршине, геохемију и nетрологију земљишта. и камеља. ма.г
не:не и меха.иичке особине земљиmта., атмосферу и динамику ротације и р~волу
ЦИЈе планете . 

Марсов uзвuдншс бележи геолошке процесе и интера.кцију између атмосфере 
и површине . Наиме он уз n_омоћ камера. "посматра." околину у различита. доба. 
дана током целокушюг траЈаља. мисиЈе. Свака промена на. снимцима. се може 
nри:писа.ти деловаљу мраза., п?мера.љу пра.шине и песка. или ерозији. Утврђено је 

да. Је кроз долину А~ес, где Је место с~ушта.ља., некада. у nрошлости протицала 
река , а неке с;rене КОЈе се налаз_е у ОВОЈ долини, настале су у вишим пределима . 
Марсово тло Је прекривено слоЈем прашине, која је финија од талка.. Величина 
зрнаца. пра.шине износи око 50 микромета.ра.. Анализом .неких стена. је утврђено да 
има. више силика.та. него што се претпостављало, што указује на. већу вулканску 
активност Марса. у прошлости од очекиване . 
. Основна запажаља. и податке о nовршини Марса. прикупља. микроровер So
зourner (Посетилац) . Масе 11.5 kg, са. 6 точкова. он је прва ма.шина. која. се вози 
по површини ове nланете. Почео је са радом 5. јула 1997. године силаском са · 
рампе Mars Pathfindet"-a. Независан је од летелице Извuдншса осим што са. љом 
им_а радио везу и што му она даје подршку у на.вига.цији. На. основу снимака 
КОЈИ стигну_ са. Марса.? реље_фу околине којом се креће ровер , са. Земље се шаљу 
И!ЈформациЈе. о љегоВОЈ даљоЈ пута.њи . Ровер за. погон користи сунчеву енергију . 
Како батерИЈе захтеваЈу одређени интензитет зрачеља., то значи да. се микроровер 
може кретати само у периоду од 1 О Ј!.О 1 4 часова. по локалном времену, када је 

. С_уице ~исоко на небу планете . Он оваЈ период користи и за пуљеље својих батер
ИЈа., КОЈе се користе и за. ноћни рад не~х инструмената.. Из података. о кретаљу 
ровера. по површини Марса се закључуЈе о физичким карактеристикама. тла (ко
хезији, трељу, клиз.аљу и компресији). Први циљ рове р а. је стена коју су научници 
назвали Barnacle Bill . 

Табела Ј 

Количина елемената у масе:ниы % 

"Barnacle Bill" "Yogi" 

елемент 

угљеник (С) 1 

кисеоник (0)1 

натријум (N а.) 
ма.гнезијум (Mg) 
алуминијум (Al) 
силицијум (Si) 
фосфор (Р) 
сумпор (S) 
хлор (Cl) 
калијум (К)2 

калцијум (Са.) 
титан (Ti) 
хром (Cr) 
манган (Mn)2 

гвожђе (Fe) 

масени % масени % 

44.9 
з . ] 

1.9 
6 .6 

25.6 
0.9 
0.9 
0 .5 
1.2 
3 .3 
0.4 
0 . 1 
0.7 
9.9 

44.6 
1.9 
3 .8 
6.0 

23.8 
0 .9 
1.7 
0.6 
0.9 
4.2 
0 .5 
0.0 
0.4 

10.7 

Табела П 

Количина окси,ца у масе:ниы % 

"Barnacle Bill'' "Yogi" 

окси,ц масени% масени% 

Na.20 4 .2 2 .5 
MgO 3.1 6.3 
Аl2Оз 12.4 1] .4 
Si02 55 .0 50 .9 
SОз 2.2 4 .2 
I<203 1.4 1.1 
Са. О 4.6 5.8 

. Тi02 0 .7 0.8 
MnO 0 .9 0 .5 
FeO 12 .7 13 .8 
остали4 2.8 2.7 

НАПОМЕНЕ: 

1 Прецизнији резултати за угљеник и 
кисеоник ће бити познати после даљих 
истра.жива.ља.. 

2 Вредности за калијум и ма.нган су изнад очекиваних вредности, па. ће nрецизније 
вредности дати даље анализе. 

3 Вредности за. калијум и манган су изнад очекива.них ·вредности, na. се очекују 
резултати даљих анализа.. 

4 Оксиди који су маље заступљени (нnр. оксиди фосфора, хлора. и хрома) нису 
nредстављени у табели. 
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Спектромета.р са протонима., С\' честица.ма. и Х-зрацима. и филтерима од видљи
вог до инфра.црвеног дела. спектра. је искориmћен за. хемијску анализу тла Марса.. 
У табелама су приказани прелимииа.рни резултати хемијске анализе две стене које 
је истражио ровер - "Ba.rna.cle Bill" и "Yogi" . 

Ма.гнетне особине Марсовог тла. мерене су у различитим тачка.ма. расnоре
ђеним око места. спуштаља летелице . На. истим местима извршена су и мереља. 
коефицијента. рефлексије тла, која су уnотребљена. за идентификацију ма.гнетних 
минерала. Прикупљаље материјала са ових тачака омогућиће научницима на 
Земљи да одреде количину титанијума и гвожђа у nрашини. 

Уређаји за. проуча.ва.ље атмосфере свакодневно мере темnературу, густину, 
прозра.чиост и nритисак атмосфере, као и брзину ветра. Температура на nовр
шини Марса се креће од око -10°С' до -75°С' . И темnература и притисак се 
понекад веома брзо мељају. Средља вредност атмосферског притиска на Ilрвеној 
планети износи око 7 шЬаr. Посматрани су облаци од водене паре и воденог леда. 

Камера са летелице је снимила. па
нораму места слетаља (свих 360°). На 
основу ових снимака урађен је план за 
кретаље и истражива.ља ровера, и изве

дени су nрви закључци о локалном ре

љефу. Снимљени су сателит Фобос, из
лазак и залазак Сунца.... При изласку 
Сунца доминирају I{рвена и розе боја . 
Ово и црвеикаста боја дневног неба се 
објашља.вају присуством оксида гвож
ђа у земљишту и nрашине у атмосфери. 

Почетком августа 1997. године за
вршен је примарни део мисије Mars Pa
thfinder. У овом делу . мисије саку n љен 
ј е на.јвећи део nланираних података. 
Два дана су, затим, nосвећена пуљељу 
батерија на летелици и роверу , за нас
танак мисиј е. Даљи ток мисије треба 
да nрикуnи nодатке који ће употnунити 
до сада прикуnљене . Слика 1. Ровер " Sojourner" 

Марсов глобални премер:ивач 

Mm·.s Global Sш·veyot· (surveyor -онај који мери, надзире), летелица тешка 1060 
kg, лансирана је 7. новембра 1996. године. Лет ове летелице до llрвене nланете 
је искоришћен за неколико на.учних експеримената. Ма.гнетометар је током дела 
лета nрикупљао nодатке о Сунчевом ветру, и ма.гнетном nољу у околини летелице . 
У једном nериоду лета Mars Cilobal St1rveyor је искоришћен за експеримент детек
ције гра.витационих таласа. Наиме гравитациони таласи су у стаљу да изазову 
мало помераље летелице које би утицало на промену фреквенције сигнала који је 
упућен ка Земљи. За обраду ових података научницима ће требати најмаље шест 
месеци . Тек тада би се могло рећи да ли су гравитациони таласи детектовани . 
Током лета ка летелици су више nута упућени сигнали са новим или измељеним 
старим софтверима који се односе на наставак лета. Летелица је ушла у орбиту 
око Ilрвене nланете 12. септембра. 1997. Путања по којој је почела да се креће 
око Марса је веома издужена елиnса. Ексцеитрицитет износи е = 0.88, период 
обиласка око планете је 15 секунди маљи од 45 часова, највеће растојање од цен
тра nланете износи 57 414.5 kш, а најмаље је 3 651.4 kш, нагиб nутање nрема 
екватору llрвене планете износи 93.259° . 

Mars Cilobal Surveyor носи научиу опрему за nроучаваље топографије и вре
мена на Марсу . Камера. (Mars Orbiter camera) ће снимати површину и облаке 
користећи широкоугаону и ускоугаону оптику (са максималном резолуцијом од 
3 ш). Све снимке ће бележити CCD камера . Спектрометар топлотног зрачеља 
анализираће видљиву и инфрацрвену светлост рефлектовану одповршиие и атмос
фере Марса. Ласерски висииомер ће мерити тоnографс:ке разлике са тачиошћу 
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од 2 m. У лтрастабилан осцилатор у радио делу спектра проучаваће окултације 
звезда атмосфером Марса. 

два инструмента ~а испити~аље магнетног nоља утврдила су nостојаље овоГ 
поља око Марса и да Је љегова Јачииа 800 пута маља од Земљиног nоља. до сада 
научиици нису били сигурни да ли Марс има соnствено магнетно поље. 

Прецизиим праћељем, НАСА ће обезбедити-информације о отпору горљег дела 
атмосфере, као и податке о облику nланете, гравитационом пољу и унутрашљој 
структури. 

Картографисаље планете захтева кружиу орбиту. Ово се nостиже ваздупmим 
кочењем. ?f лазећи у атмосфер~ у периапсису, део орбитаЈШе енергије се изгуби 
трељем. Кочеље се врши специЈалним крил:цима за повећаље отпора на љеговим 
солариим плочама. 

Коначиа орбита за картографисаље ће бити синхронизована са Суицем, тако 
да ло.калио време на nовршиии испод летелице буде 14 часова. Картографисање 
ће nочети у марту 1998. године и трајаће целу Марсову годину ( 1.88 земаљских 
година). 

Mars GloЬal Surveyor је снабдевен француским системом за комуИИI\ацију. Он 
треба да обезбеди пренос података са сонди на повр~ llрвене планете ка 
Земљи. 

Захваљујем Владану Челебоновt•ћу, јер .ми је устуnио nодат"е са Interпet-a "oju 
су бuлu ва:жнu за nuca11>e ово?. 'IАан"а. 

ЛИТЕРАТУРА 

Doody, F. D.: 1996, Т~~е Ships to Ma.rs, Sky €1 Telesc. No. 10, 24. 
McDowell, Ј.: 1997, MISsюn Upda.te, Sky €1 Telesc. No. 3, 20. 
Pe~ersen, С.С.: 1997, Welcoшe to Ma.rs, Sky €1 Telesc. No. 10, 34 . 
ShiЬley Ј. : 1997, Ba.ck to Ma.rs on All Sixes, Astronomy, No. 1, 48 . 
WWW адреса: http:/ fwww.jpl.nasa.gov 

(Примљено: октобра 1997) 

VISITING MARS 

Tllis is а review of three spa.ce missions to Ma.rs: the Russia.n probe MARS 96 and 
the American missions Mars Pathfinder and the Mars Global Surveyor. ' 
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Живимо у !lремену када се разрешавају многе велике астрономске контроверзе 
(нnр . поло~аЈ извора гама-бљес~ова ~ефинитивно је утврђен маја ове године), 
али и настаЈу нове . Једна од на~НОВИЈИХ контроверзи - започета пре неnуне 3 
године, прети да озбиљно угрози Један од наизглед необоривих темеља савремене 
космологије - теорију nрu.мордuјалне ну~елеосuнтеэе, односно ствараља елеме
ната у Великом праску. доскора, примордијаЈШа ну.клеосинтеза, теорија чији су • 
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зачетници Алфер, Бете и Гамов (R. А . Alpher, Н. А . Betl1er & G. C~a.mow, 1948) у 
чувеном алфа-бета-гама раду, имала је неприкосновен статус (КоЉ & Tur11er, 1990, 
PeeЬles, 1993) . Данас , неки од љених твораца, попут Герија Стигмена (Steigman), 
је отворено доводе у сумљу (Steigman, Ha.ta & Felten, 1997). Проблеми са ствара
њем хемијс~<.-их елемената у Великом праску су вишеструки . Ми ћемо се, у овом 
кратком разм<~.трању, позабавити само једним асnектом овог питаља: проблемом 
деутеријума. У исти мах, покушаћемо да укажемо колИI<ије свеукупни значај деу
теријума у целоnитој слици настанка и еволуције космоса и колико је он повезан 
са још једним епохатшм нерешеним питаљем: хемијском еволуцијом галаксија. 

Велики nрасак и нуклеарна "cyna" 

Непосредно након самог Великог праска, температура је била одвише велика 
да би ма које атомско језгро могло постојати . Уместо тога, космос је био хомогена 
мешавина разних елементарних честица (кваркова, електрона, позитрона, неут
рина и других) и електромагнетног зрачеља; то се стаље понекад назива nрu.морд11- · 
јално.м суnо.м (или ".кашом"). Неких три минута након Вели:ког праска (отуда 
назив славне кљиге Стивена Вајнберга (Wei.11berg) (Вајнберг, 1981), температура 
је пала довољно ниско да се могу формирати најједпоставнија атомска језгра . 
Овај rrpoцec није могао трајати веома дуго , пошто је температура са ширељем 
космоса и даље падала, те је у једном тренутку пала испод прага неопходног да 
се нуклеарне реакције уопште могу одвијати . У међувремену , настале су одређене 
:количиие лаких елемената, и тај период у раној историји универзума се обично 
назива щн•.морд11ја.лно .. \( ну~елеосtтте.:ю.м, или - нешто маље тачно, али сигурно 
јасније - ствараљем хемијских елемената у Великом nрас:ку . 

Елементи који су створени у Великом прас:ку могу се набројати на прсте једне 

руке . То су, пре снега, обича.н водоник е Н), чије се језгро састоји ОД једног 
јединог протона. и који и данас чини око 90% универзума (по броју а.тома) , а 
непосредно на:кон примордијалне нуклеосиитезе чинио је и више . Други битан 
елеменат је хелијум-4 (његово језгро , познато још и као алфа-честица, састоји 
се од два протона. и два неутрона.), од којег је направљено готово све остало 

у космосу (пре.ко 9% свих. осталих атома у В<~;сиопи су атоми хелијума). Сем 
тога, у нуклеарним реакциЈама током примордиЈалне нуклеосинтезе, настали су и 

деутерон, односно језгро деутеријума ("тelUI(OГ водоника") D, :које се састоји од 
једног nротона. и једног неутрона, те хелијум-3 СЗНе) и литијум-7 CLi). Сва ова 
три језгра су створена. тек у траговима (по )едно тек НС~; више хиљада а тома 1 Н). 
Али 'l"ачна :количина ових ретких изотоnа Је, због своЈе осетљивости на физич
ке п~раметре nроцеса, као што су густина и температура, необично значајна. за 
наше разумеваље примордијалних процеса. Сва језгра која су створена то_ком nри
мордијаЈШе ну:клеосинтезе у астрофизици се заједнИЧI<ИМ именом називају лаким 
елемен'rима . 

Да бисмо разумеЈIИ због чега је то та:ко, пеошtодно је разумети да су сва јез-

гра тежа од језгра 1 Н , тј. од једног nротона, била створена преtео деутерuју.м.а. 
Наиме, nрво су се nротон и неутрон морали сударити при таквим енергијама да 
остану заједно и формирају деутерон , а затим би тај деутерон захватио још по 

један протон или се суда.р.ио са другим деутероиом да створи 4 Не .. Ова друга 
реакција бИла је заправо пајчешћа судбина новоствореног деутериЈУма : он се, 

то.ком примордијатrе нуклеосиптезе гот?во у потпуности· претворио у 4_Не. Међу
тим, космос се све време ширио , и :како Је време пролазило, деутер~щу Је било с~е 
теже и теже да пронађе неког nарљака и са љим се претвори у хелиЈум-4. Стога Је 
нешто деутеријума rrреостало када је епоха примордија.лне нуклеосинтезе заувек 
завршена. Уколико знамо :колико је укупно било ну:клеона (протона и неутрона.) 
и колика. је температура била. у то доба. Можемо, у принципу, реконструисати 
тачне :количине сваког од лаких елемената :које су произведене током тог процеса. 

Овде се суочавамо са. :кључним проблемом . Ми не знамо колико је ну:клеона 
(односно, ка:ко се то често у космолоШl(оМ жаргону каже, ба.рионске материје) 
било - односно ни :колико их сада има, • јер је љихов велики део данас невид-

• То је проблем барuонс~ее _ та.Мtiе .материје, који предста.вља. са.мо један део про

блема.тике та.мне ма.терије уопште. 
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ЉИЈI. Срећом, од открића м~роталасног позадинског зрачеља 1965 у стаљу смо 
да реконструишемо други ~итан параметар: температуру (Шiр . ви1щ референцу 
(КоЉ & Тurner, 1990)). То Је упр~во оно што је подстакло космологе да покушају 
да реше инверзни пр?блем : знаЈући температуру и количине створених лаких 
елетенат<~;. да покушаЈу да утврде колико је тада (а и сада) било нуклеона 
. еорИЈСКО залеђ~ овог задатка исувише је техничке природе да бисмо · љега 
сада улазили, ал~ Је довољно напоменути да је од почетка постало јасн1 да је 
количина д;{теријума вео~а осетљИЈiа на промене у укупној количини нуклеона и 
~о на следе и на'IИ!I: што Је више нуклеона ушло у примордијалну н клеосинте~ 
IO се ви~е де~териЈума фузионисало у хелијум-4, и преостала коли~на слободн1; 
деутери~ума Је маља. 'I'o , истовремено, значи да ако у универзуму има мало 
деутерИЈУМИа, укупна количина барионске материје је велика и љен вел~и део ј 
невидљ~в . обратно: велика количина деутеријума значил~ би маље б е 
мат~риЈе, и маљу потребу за невидљивом ("тамном") материјом. Ова pe~i~~j:j: 
при лижно линеа~на: уколико количину деутеријума помножимо са два количин 
барионске материЈе ће се преполовити, и обратно. ' а 
. Наравно, ово се односи на количине деутеријума преостале након приморди
ЈаЛН~ нуклеосинтезе . УколИ?<о су процеси током наредних милијарди го а ис
ториЈе универзума у великоЈ. мери утицали на количину како деуте и· м:и;ако и 
осталих лаких изотопа, ово Једноставно предвиђаље могло би бипi н~у~ено . 
Шта се потом дешавало? 

Након престанка примордијалне нуклеосинтезе, универзум се и даље ширио 
и хладно, поставши У једном тренутку прозрачан за еле11:тромагнетне таласе (из 
Не е_похе потиче микроталасн_о позадинско зрачеље; види, нпр. (PeeЬles , 1993) 
еда.вно открић~ анизотропиЈа. ~ микроталасној позадини потврдило је оно шт~ 

су теоретичари ЈОШ много раниЈе сугерисали: да је већ у тој раној епохи (на 
црв_еном помаку z ~ 1100) постојао зачетак кондензација које су довеле до потољег 
ствараља га.лактичке ~ супеl?галактичке структуре . 

Ствараље _ гал!"-ксиЈа у_којима се формирају звезде представља наредну важи 
етапу У х~мИЈСКОЈ истор_ИЈИ универзума, па и у повести деутеријума. док су св~ 
елем~нти rежи од литијума створени тек у првој генерацији звезда (тзв . попу
лациЈа 111), ~ наставили . да се стварају постепено како су наредне генерације 
.з~езда наст~Јале и нестаЈал~, дотле је историјат лаких изотопа (попут деутер
ИЈума, хе~ЈУМа-3 или литијума-7) битно другачији. да бисмо ово аз мели 
неоr;1ходно Је укратко поновити оно што знамо о звезданој ну~елеосинте~ у ' 

епосредно пре него што отпочну свој нормални живот на Главном низ.у мла е 
звезде п~олазе кроз фазу у којој температура у љиховом центру није још увек т~
лика да и се сагореваље водо~а у хелијум нормално одвијало али је довољно 

:лиЈ.У~а дН нЗастОупа. сагоре~аље деутер~јума, при чему се ствара 'лаки изотоп хе-
а, е- . во се одвиЈа по реакциЈИ 

у . . . D + 1 Н~ 
3

Не + r- (1) 
ОВОЈ реак~ИЈИ, r Је високоенергетски фотон који се ослобађа заједно са 

~твореlШ!'f хе~ИЈ1юм-3. Ова ре<~;кдија се одвија веома брзо и -високо је ефикасна 
_rако да Је :"аЈве и део _д~утерију~а у свакој звезди уништен још пре него шт~ 
Је она засиЈала пуним СЈаЈем . ОнаЈ мали остатак који није уништен у ово· фази 
~вакако ће бити фузионисан током живота звезде на Главном низу Разл~г том~ 
Је, наравно, веома мала везивна енергија протока и неутрона у деут~рону. Она. је 
заправо, толико ма~а да ~ећ на температури од око 600 хиљада келвина довољн~ 
честица има_ енерГИЈУ КОЈа у судару разара деутерон (не заборавимо д~ честице 
никада немаЈу с~е исту енергију, већ су распоређене по тзв. Максвелово · к иво· 
па так)о ~~ сТаКОЈ температури постоје честице са енергијама. много већи~ oi пр~~ 
~ечне . . о значи да се сагореваље деутеријума не мора нужпо одиг авати 
Језгру, већ Је температура за то довољна у знатно широј области звезХе. Кад~ 
томе до~:~о раз~те процесе .м.еша~а у звезданој унутрашљости, долазимо до 
важног ључка. :ка,ца ,цеутерЦ)уМ Једном бу,це инкорпориран у звез,цану 

•• п 
. 

оређења ради, температура у средишту Сунца Ј·е око 15 милиона . келвина., а у 

ПОЈединим сја.Јнијим звездама. достиже и више од стотину милиона. К . 

r 
·. 
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материју, он је без остатка уНИПiтен. За оваЈ процес, чак hос1:оји п~себан 
назив : астрација. Истовремено, не треба да сметнемо с ума да је астра.ц;ија деутеријум!l сасвим 
споредан процес у сложеној шеми процесираља материје у звездам<}. Главни про
дукат звездане нуклеосинтезе су тешки елементи: сви они елементи- од .којих се 
састоји све око нас - изузев водоника и хелијума --и ми сами, створени су током 
нуклеосинтезе у центрима звезде, да би се каснlfје та обог<~.ћена материја, рас
турила по међузвез:даном простору кроз звездане ветров.е и експлозије нових и су
пернових. Овде већ запажамо веома важну правилност: исти скуп појава (рађаље 
и живот звезда) :који је одговоран за уништ~ље деутеријума доводи до ствараља 
тешких елемената . Логично је очекивати да· ће се оба ова процеса одвијати· са 
сличном ефикасношћу, односно, :како се то технички каже, да ће бити корелисани. 

У нашој Галаксији , звезде су током десетак милијарди година пост~јаљ<f галак
тичког диска , произвеле довољно тешких елемената да би постојали Сунце, Земља 
и ми на љој. Истовремено, те звезде су морале астрадијом уништити веЛИЮI део 
деутеријума који се налазио у примордијалном облаку гаса из којег се "формирао 
Млечни пут. Када. се, на основу металицитета садашљег међузвездаЈЮг медијума, 
као и оног из којег се формирао Сунчев систем пре око 4,5 милијарди година, 
израчуна кол~о је деутеријума морало бити у почетку , добија се јасан -закључак 
да су једини модели који су у стаљу да реконструишу садашљи хемијски састав 
међузвезданог гаса они у којима се количина деутеријума током галактичке ис
торије смаљила 2 - З пута (Tosi, Steigman, Matteucci & Chiappini, 1997) . Веома 
једноставни аргументи показују да количина међузвезданог гаса који НИК!!-да није 
био инкорnориран у звезде ни у је,цном слу~ају не може бити маља од 21%. 
Пошто је сав деутерију-м када се једном нађе у звездама заувек изгубљен, љегова 
количина се могла смаљити највише 1/0,21 ::::::: 5 пута. Веома је важно напоменути 
да је овај резултат добијен без обзира на ма који посебан модел . хемијске еволу
ције , те стога остаје на. снази и за сваки од љих (Edmunds, 1994). Нажалост, 
детаљи хемијске еволуције паше галаксије (а поготово глобалне хемијске еволу
ције материје у васиони) још су веома нејасни. 

Много или мало'? 
С обзиром да је, као што смо за.кључили, наше знаље о количини деу1'ери

јума створеној непосредно након Великог праска крајње замагљено нејасно'ћама 
везаним . за астрацију деутеријума током бар последљих десет милијарди година 
галактичке историје, доскора се чинило да је овај метод за проверу парадигме 
о примордијалној нуклеосиитези и одређиваље количине барионске материје у 
космосу маље-више слепи колосек . Принципијелно, начин да се заобиђу комп
ликације везане за непоуздано моделираље хемијске еволуције диска паше гаЛак
сије лежи у "путоваљу у прошлост": мерељу количине деутеријума. у објектима 
који се налазе на великим црвеним пома.цима, тј. у далекој прошлости васионе. У 
nракси то није лако учинити: с обзиром да је удео деутеријума у међузвезданом 
гасу увек мали, љегове спектраЈIНе линије ће у свим случајевима бити слабе . У 
нашој Га.лаксији, nрво nоуздано мереље количине деутеријума ван Сунчевог сис
тема извршено је 1973. године помоћу података добијених са "ултраљубичастог" 
сателита "Коперник" (Rogerson & York, 1973), и оно је уi<азало на однос броја 
атома деутеријума и обичног водон~а 

D/H = 1.4 х 10-
5

. 
(2) 

Слични томе су и новији резултати Линског и љегове групе (Linsky et al., 1993) . 
Када се они екстраполирају, и кад узмемо у обзир, као што смо рекли, да деу
теријум није могао бити уништен у веома великим количинама (реn:.иыо 90% или 
више почетне вредности), добијамо слику примордијалне нуклеосинтезе каква се 
налазила у већини стандардних кљига на ту тему : слику по Ј<ојој је густина бари
онске материје знатно већа од оне коју данас видимо у звездама, међузвезданом 
и међугалактичком гасу, и за. коју је потребна вел~а количина тамне материје 
(Yang et al., 1984) . . . Са. наглим развитком оптичке астрономиЈе последљих година, међутим, поЈа-
вила се прилиЈ<а да се ови резултати провере тамо где се врло мало, или нимало 
астрације не очекује : у веома раним епохама формираља галаксија. То се може 

' 

f 
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постићи кроз трагаље за линијама деутеријума у апсорiЩИоНИМ системима. у спек
трима. ква.зара (Ћирковић , 1996) . Ови објекти се налазе толико далеко да се може 
очекивати да љихов хемијски састав буде веома. близу примордија.лном, па тако и 
количина деутеријума. Када је, 1994, то први пут и учиљено, резултати су пред
стављали праву малу експлозију : две различите екипе : С6игаља са. са.ра.дющима 
(Songalia et a.l., 1994), и Карсвел са сарадницима (Carswell et al., 1994) објавили су 
сличне резултате 'Који у~<азују на 

D/H = 1.9 х 10-4
. (3) 

Овако велика количина деутеријума указива.ла би на одсуство. потребе за. било 
каквом невидљивом барионском материјом! Астрофизича.рима. су ови резултати 
изгледали у тој меЈ!И необично да је уследила читава поплава. радова на ту тему 
која траје и данас tDar, 1995, Hata et al ., 1996, Scully & Olive, 1995, Songaila, Wampler 
& Cowie, 1997) . Вероватно би поређеље са палеонтолозима који би открили скелет 
мамута дуга чак 50 метара било адекватно . Има покушаја да се цео случај објасни 
као посматрачка грешка (Steigшan , 1994) , што , с обзиром на огромне тешкоће 
при овако прецизним мерељима, уопште није искључено. Када су обављена нова 
nосматраља, криза се само nродубила: Бур.дс и Тајтлер (Burles & D. Tytler, 
1997) су закључили да љихова nосматраља указују на далеко маљу количину деу
теријума , сагласну са једначином (2) , док су Ругерс и Хоган (Rugers & Hogan, 
1996) nотврдили високу количину деутеријума у једном аnсорnционом систему . 
Присталице вели:ког D/H добиле су нову потврду у новом раду Карсвела и ве
лике груnе сарадника (Carswell et al ., 1996) , док су ове године, да конфузија буде 
већа, Тајтлер и љегови сарадници nоново посматрали један од објеката у којима 
је наводно откривен висок D/H, и уопште нису пронашли деутеријум (Tytler, Burles 
& Кirkman , 1997)! 

Закључак: заrонет:к.а остаје 

Излишно је наnомиљати да контроверза око количине деутеријума у раним епо
хама до данас није разрешена на задовољавајући начин. Штавише, неко дефини
тивно разрешеље је тешко и назрети у скорије време, с обзиром на количину 
nрикуnљеног опсервационог материјала са обе стране. Највероватније ће тек 
будућа генерација ултраnрецизних nосматраља [поnут оних која ће бити вршена 
са 8-метарским телескоnима Евроnске јужне опсерваторије (ESO) који се тренутно 
граде у Чилеу] моћи да кроз дуготрајан и тежак постуnак инвентарисаља деуте
ријума у велиКом броју апсорiЩИоних система одговори на питаље о "средљој" 
вредности D/H у младости свемира . 

Овај nроблем, наравно , не стоји као изолована ставка у оnсер~ационој кос
мологији данашњице. Истинско разумеваље еволуције деутеријума је немогуће 
без разумеваља nроцеса астрациј е. Са друге стране, астрација је део свеукуnне 
nроблеј'dатИI<е хемијске еволуције материје у васиони , nроблематИI<е која је нај
дубље везана. за структуру и еволуцију звезда, звезданих · nопулација и га.лак
тичких подсистема у којима. се те звезде налазе . И тако се ланац питаља наставља, 
наизглед без краја.. 

То , истовремено, значи и да ће посла. за нове генерације астрофизичара и 
космолога увек бити. Као што су стари одавно знали: Ars longa, vita brevis ... 
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COSMIC DEUTERIUM 
ln this short review we tried to demon~tra.te the ~porta.nce of a.ccura.tely mea.suridg 

the cosmic a.bundance of deuterium. Cheпucal evolutюn of the D-ab'll:nda.nce _lS_pres~nte , 
togeiller with new observa.tional da.ta which ca.st а. sh~ow onto ~eemmldy shJ"ng &1c~~re 
of the Bi Ban nucleosyntltesis . Link between deutenuш a.stra.~юn аш:Г me~ pro ~с 1on 
is emph~ized ~ the key to the solution of the puzzle, and confuSlng observa.tюnal eVIdence 
is briefiy discussed. 

УДК: 520/524 
XXIII ГЕНЕРАЛНА СКУП Ш ТИНА МЕЋУНАРОДНЕ 

АСТРОНОМСКЕ УНИЈЕ 

Лука Ч. Поnовtlћ u Иштван Вuнце 
Астрономска опсерваториј~, Београд 

о 18 до 30 августа 1997. године у јапанском граду Кјоту (Kyoto) одржана 
д · · · (МАУ) . О наших је 23 . Генерална скупштина. Међународне астрономске уније Ji ~ а Ч 

астронома у раду Скупштине учествовали су др Иштван Вииде, Р ук · 
Поповић и Мр Горан Ламљановић . 

Рад Генералне скупштине се одвијао у два дела: административни и ~аучни 
део . у административне nослове спадају: отвараље и за:rварие рада Ск)упш
тине ад И извештаји разних комитета (Извршни, ФинансиЈски , меноваље , рад 
разн~i комисија, избор_ председника, подпредседника, . секрета§а и љеговог за.
меНИI<а нових чланова МАУ , усвајаље разних _резолуција итд. ок;вир~ нау~о~ 
n ограма организовано је 6 симnозијума, 24 заједничк~ распр~ве ( ~om~ discus~юns , 
· р а ·е касни · е отказана) и 3 сnецијалне научне секције (Spec1al sc1ent1fic sess1ons)~ 
ЈеднГе~ералнај скупштина је званично отворена поnодне 20. авгуС'~а . После све 
чаног отва ања одржан је први састанак Генералне скупшт~е . Као незванични 
n едставниi Савезне Реnублике Југославије Иштван Винце Је пр~суствовао ово_м 
с~станку . Поред уобичајних тачака састанка nредс_е~ комисиЈе за резо~ЦИЈ~ 
(Ј . с . Pecker) прочитао је nредлоге (текст резолуциЈ~ Је би~ истакнут пр ет дни 
дана на. огласној табли на енглеском и француском језику). 
1. О употреби јулијuских Дана, 
2 . О референтним системима, 
з . 0 усnостављаљу релат~истичког кохерентног референтног система, 
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4. О теорији нутације нечврсте Земље, 
5. О новом међународном небеском референтном сИстему 

Systeш; JCRS) и каталогу "Хипа.рхоса.", 
6. О рела.тивности у небеској меха.ници и а.строметрији, 
7. О подстицаљу VLBI и LLR посматраља.. 

(lnternationa.l Reference 

Предложене резолуције су једно:гла:сно прихва.ћене, осим резолуције З. која. је 
усвоЈеНа. са. неколико гласова. против. 

У својств_у председника Националног комитета. југословенских астронома. Иш
тван Винце Је присуствовао са.ст~у националних представника који ~е одржа.н 
25 . августа. . Председник комисиЈе за. наставу астрономије (Ј . R . Percy) изнео је 
проблем о~о достављаља. (писаља.) националних извешта.ја. о настави астрономије 
и замолио Је на.ци~налне пре~ста.внике да ~одста.кну своје чланове у тој комисији 
да. ре~овно предаЈу извешта.Је. ИзвештаЈ за Југославију се редовно шаље за
~ваљуЈући нашем предст~внику Проф. Ј. Милоградов-Турm1. Председник Уније 
Је изнео молбу_ МакедониЈе да. пос:rа.не члан МАУ. Предложено је да се та молба 
при~ва.ти а.ко Је п<;IДнесе акадеМИЈа наука. Македоније . Тим поводом секретару 
Ун_иЈе постављено Је питаље чла.нства. Савезне Републике Југославије у МАУ, уз 
објашљеље да. СР Ј има две репубЈШЧI<е академије наука. (које не представљају 
Југославију у целини). Након обја.шљ~ља. да. се скоро целокупна а.строномска. 
наука. изводи у оквиру Републике Србије, констатовано је следеће: Југославија. 
би могла. постати поново члан Уније на. два. на.чmtа.: 

1. аутоматски, кад Ј угосла.вија. постаје члан Међународног савета. на.учних 
унија. (ICSU) и . 

2. ако затражи чла.пство преко Српске академије наука. и уметности . 
На. том састанку су размотрена. још нека. општа. питаља која су се односила. 

на. начин орга.н_изоваља. ГенераЈШе ск~пштm~е. Констатовано је да. организациони 
облик неких за.~едничких расправа. НИЈе а.деква.та.н (више ЈШЧИ на. симпозијуме). 
. Истог дана. Је одр_жа.на. и седница. за. избор нових Шlдивидуа.лних чланова. У није . 
За. председника. УниЈе у периоду 1997-2000 изабран је Р. Кра.фт (САД), а. за. ге
нералног секретара. Ј . Андерс он (Данска.) . 

У оквиру на.учн?г дела. Скупштm~е наши а.строноми су изложиЈШ четири рада. . 
Лука. Поповић Је изложио два. рада: 
1) на. Симпозијуму 184 рад под називом Дuна.мшса !!аса у чеtimраАно.м де.11у Sy 

zaлatecuja: ТЈ/ Zw2 u Mrk 817 ( Oas dynamics in the cent,·al part оЈ the Sy 1 galaxies: 
ЈП Zw2 ond Mrk 817), аутори Л. Ч. Поповић, И. Винце , А. Кубичела. и С. Са.мир. 

2) на. заједничкој расправи - JD 1 б рад под називом EAetempoнcteo сударнu 11apa
.мempu у ат.мосферам.а СР эве:lда: О а ЈП .llutшje ( Tl1e electron impact parameters in the 
atmospheres оЈ СР stars : Оа lillines), аутори Л. Ч . Поповић и М. С. димитријевић. 

Иштва.н Винце је на. Симпозијуму 185 представио рад под називом О хро.мо
сферсtео.м nонаша11>у фотосферсtее М11 Ј 539.1,7 cnetempa.~~нe линије ( On the chromo
spheric behavioш· оЈ photospl1eric Mr1/ 589.1,7 nm spectrallir1e), аутори И. Винце и С. 
Ерка.пић . 

. Горан да.мљановић је на заједничкој расправи бр. З представио рад под на
зивом Метод нај.ма11>е · tевадратне teoAoteaцuje за npeдвulja'IЬe tepema'/Ьa По.11а ( Or1 the 
Least-square collocaton method Jor p_rediction оЈ polar motior1), аутори Г. Да.мљановић, 
П . Јова.новић и Б . Јова.новић . · 

., Било је немогуће присуствовати свим скуповима који су се одржа.ваЈШ на 
Скупштини, тако да аутори овог текста могу само да информишу читаоце Васи-
оне" шта. се дешавало на с1<уповима којим су nрисуствовали. " 

Симпозијуму 184. под називом Пентралнu део Га.11аксuје u гaAatecuja одржан је 
од 18._ до 22. августа: Тематски овај симпозијум је подељен у три дела.: 1) Звез
дана. Јата и формациЈе звезда; 2) Међузвезда.на материја у центру и центрима; 
З) Прве рупе и централна. а.ктивн~)СТ. У првом делу су приказани резултати у 
вези ~а.ми:ке зв~здан_их формациЈа у окоЈШНИ центра. наше Галаксије и других 
галаксиЈа. Било Је највише ре~ о гала.ктИЧI<ом ха.лоу, кретаљу збијених јата., а 
и о кретаљу звезда.них формациЈа. у га.лактичкој равни . У другом делу је разма
трана динамика и структура. међузвездане материје у централном делу Галаксије 
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и галаl\сија. са посебним освртом на молекулске oб.Ji:al\e . Приказано је изузетно 
много посматра.ЧI<Их резултата у иифрацрвеном и милимета.рском делу тала.сиих 
дужина. Мапирана су кретаља великих структура. међузвезда.ног гаса у централ
ним деловима. галаксија., а посебно је било речи о централном делу наше Гала:к
сије, у чијем центру се вероватно налази црна. рупа. О тој теми је вшnе речи било 
у трећем делу конференције, где су изложена најновија. посматраља. Хабловог 
са.телитског телескопа. (HST) . Из HST посматраља централних делова. галаксија 
NGC 4З42 и NGC 4570 може се констатовати да. кретаље гаса (а.крециони диск, 
мла.зеви нормални на. i\.1\рециони диск) потврђује постојаље масивних црних рупа 
у центрима ових галаксија. 

На. основу резултата прИl\аза.них на Симпозијуму 185. може се закључити даје 
у задље време велики продор у изучаваље физИЧI<их особm~а унутрашљости звезда 
и Сунца., 1\ао и атмосферских слојева учиљен захваљујући астросеизмолошкој 
методи. Развој посма.тра.ЧI<е техНИI<е и теорије те методе данас већ омогућава 
изучаваље респоделе темпера.туре , густиие, ротационе брзине и ма.гнетног поља у 
унутрашљости Сунца. На Симпозијуму су приказани резултати таквих пројеката 
као што је GONC; (<ЛоЬа.l Oscilla.tions Network Oroup) и SOHO (Sola.r Oscillations a.nd 
Heliospheric Observatory). Метода која се развила за изучаваље Сунца сада се све 
више примељује и код звезда. ра. . .'~НИХ спектра.лиих 1\Ласа. Већи број предаваља и 
постера су приказаЈШ резултате изучаваља краткорочних и дугорочиих промена 

суичевог укупног зрачеља 1\оје стиже до Земље из целог спектра. ( суичева кон
станта) и из појединих спеl\тралних линија. Размотрени су проблеми доприноса. 
појединих формација. (нпр. пега, плажа., светлих та.ча.ка.) и појединих слојева сун
чеве атмосфере и подфотосферских области па промену флукса. зрачеља. Сунца., 
као и физичl\И процеси који обезбеђују дугорочност у промени тог флукса. 

За.једниЧI<а. расправа бр. 16 је трајала само један дан (25 . август 1997). 
Расправа. је носила радни наслов Cr1eкmpoct.:onuja хе.мијскu особених (необu,.нuх) 
- Cl1emically Pectdiar (СР) - звезда nо.моћу вeA!li\:UX meAecteona . У току расправе 
било је речи о новим кодовима. LTE и NL ТЕ модела. топлих звезда. (Куруц је пред
ставио свој програм ATLAS 12). Говорило се о атомсl\ИМ подацима потребним 
за. моделираље, сl\ренута је па.жља. да су неопходни атомски подаци за теже еле
менте чије су линије веома јаке у спектрима СР звезда. Ови подаци ће посебно 
бити интересантни након пуштаља. у рад 8 - метарсl\ИХ телескопа., 1\оји ће обезбе
дити квалитетне спектре ових звезда. Поред овог говорено је о ма.кроскопским 
кретаљима у атмосферама ових звезда. и утицају тог кретаља на мерену за.ступ
љено·ст елемента.. 

У сали где су прИI\азива.ии постери, овом приликом је направљена изложба. 
којом се предста.вило: 

1. 

2. 

з. 

8 водећих m~ститута. и опсерваторија fEuropea.n Southern Observa.tory, Na.tiona] 
Spa.ce Development Agency of Ј a.pa.n, The fnstitute of Spa.ce a.nd Astrona.utica.l Science 
(Ja.pa.n), NASA (C;odda.rd Spa.ce Flight Center), National Astronomica.l Observa.tory 
(Ja.pan), (;eшilli 8-Meter Telescopes (USA, ПК, Ca.na.da., Argentina, Bra.zil), Na.tiona.l 
Ra.dio Observa.tory (ПSА), Pнhlic Observa.tories in Ja.pa.n, Мах Pla.nck Institut fiir 
Extraterrestische Physik (ROSAT, (;erшany)), 

14 компанија. које производе а.строномску опрему (нпр. Ca.rl Zeiss, Ha.ma.ma.tsu 
Photollics, Mitaka Kohki, Cornes итд.), и 

8 изда.ва.ЧI<ИХ 1\ућа (нпр. Astronomica.l Society of Pa.cific, Ca.mbridge University 
Press, Kluwer Aca.demic Publishers, Springer-Verlag, Elsevier Science итд.) . 
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. ( : лика l. Ј еда н од блиаанача. М оде.л. t>-.мemapc,.-.;o?. mt:лec,.-.;ona који бti требало да са 
још једним пш~~:ви.м 'ЧutHI систем nод наэuво.м Ге.мюш. 

Аутори ових редова су имали приЛИЈ<е да се сретну са низом новитета. де
таљније навођеље би узело много простора, зато овом приликом издвојимо развој 
посматраЧI<е технике: Тренутно је у изградљи пет телес:копа пречни:ка. примарног 
огледала од око осам метара. Четири се изграђују на Европској јужној опсер
ваторији у Чилеу. Та четири телескопа. са још три маља (пречни:ка око 1.8 m) 
покретна телес:копа биће повезана у један систем који ће имати е:квивалентни пре
чник од 16 ш . У режиму интерферометријског рада систем ће постићи угловну ре
золуцију од око 0.0005 лучних секунди. Пети телескоп те :класе прави Национална 
астрономс:ка опсерваторија у Јапану на врху планине Мауна Кеа на Хавајима. 
Јужна Африка nланира изградљу телес:копа nречника главног огледала око десет 
метара, који ће бити смештен на станици Сатерленд (Sutherla11d) Јужноафрич:ке 
астрономске опсерваторије. ·Предвиђа се окретаље телескопа само око вертиl(алне 
осе , а висина оптичке осе ће бити фикс ирана на углу од 35 степени од зенита . Ова 
конструкција је предложена зато што је знатно јефтинија од двоосних телескопа . 
Недостатак ове конструкције је што се може употребити само за специјална . пос
матраља. Такође се планира изградља два телескопа пречника осам метара који 
ће посматрати истовремено иста небеска тела (Гемини телескопи) . Један од љих 
ће бити смештен на Мауна Кеа (Хаваји), а други у Чилеу. 

Уочљив је и веома брз развој комуникација међу истраживачима преко ра
чунарских мрежа. Приступ астрономској литератури преко WWW (World Wide 
Web) N ASA ADS Ab~tract Service. ADS тренутно омогућава приступ скоро једном 
милиону астрономских апстраката преко : · 

http://adsvvv.harvard.edu/ads_abstracts.html . 
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Може се приступити и це.лим. члаицима објављеЈПD( у OJDD( часописима .који су 
дали пристана.IС за у.кључеље у систем ADS-a пре.ко: 

http://adsvvv.harvard.edu/ads-articles.htal. 

Тренутно су то часописи Astrophysical Journal Letters, Publica.tions of the As
tronomical Society of the Paci:fic, Publications of the Astronomica.l Society of Japan, 
PuЫica.tions of the Astronomica.l Society of Australia., Revista Mexicana., OЬservatory 
Reports from Ska.lnate Pleso, Buletin of the Astronomical Society of lndia (публи.кације 
у задљих 20 година), Astrophysical Journal, Astronomy and Astrophysics, Montbly No
tices ofRAS (бројеви који су објављени током последљих пет година). За..укључеље 
часописа у овај систеr.1 треба се обратити Guenther Eichhorn-u (ADS, Smithsonian 
Astrophysical Observatory). 

Европс.ка астрономска асоцијација је почела изградљу "Web page" за младе 
астрономе. Приступачан је преко: 

http://vvv.iap.fr. 

Организује се E-mail Young People's Forum у децембру 1997. године, ко~и ће се 
нарочито бавити будућим науЧНИЈ( скуповима, ш.колама, докторс.ким проЈектима 
при разним институтима и универзитетима, наставом астрономије, могућвостим.а 
запослеља итд. Информације се могу добити од Др Мери Ковтизис (Mary Kontt
zas) преl(о e-mail-a: llkontizatatlas. uoa. gr. 

(Примљено: октобра 1997) 

XXIII IAU GENERAL ASSEMBLY 

Sоше activities of the 23'd IAU (~enera.l AssemЬly, held in Kyoto, Japa.n, in August 
18/30 1997, have been presented. 

УдК: 520/524 
JENAM 97- КОНФЕРЕНЦИЈА 

ЕВРОПСКОГ АСТРОНОМСКОГ ДРУШТВА 

Милан С. димитријевић 
Астроно.мс~еа 011cepвamopuja, Београо 

У летовалиmту Калитеа на полуострву Касандра ва ХаЈПСИЈDЩИ одржаи је JE
NAM - 97 (Joint European and National Astronomica.l Meeting), mеста европска и 
трећа грч.ка астрономска конференција, коју су заједв:ич.ки организовали ЕвроЈ_I
ско и Грч.ко астрономско друштво. Пракса Европског астрономског друштва Је 
да сва.ке године организује своју Генералну с.купштину зајеЈ_Ј:НО са иациоЈ_Iа..лиом 
конференцијом једне од зема.:ља члаиица. Оваква организациЈа! први пут Је при
мељена на Трећој генералноЈ скупmтини 1994. у Едиибургу, КОЈа Је орг~ована 
заједно са .конференцијом Краљевс.ког астрономс.ког друштва. Пракса Је. настав
љена 1995. у :Катаиији и 1996. у С:евиљи. Пиљеви овакве организациЈе су да 
што чешће састајање учврсти везе и сарадљу међу европс.ким астроном:има и да 
се пружи шаиса младима у земљи домаћииу, да чују и виде често по први пут, 
најпознатија имена евроПСЈ(е астрономије. 

На овом изузетном астрономском догађају, било је, према речима организа
тора, о.ко 350 учесИИЈ(а. У оквиру отвараља, С. М . Кр~ис из Амери.ке, ек
склузивно је приказао cJDDtкe астероида 253 Матилда, .КОЈИ су са 1200 .км начи
љени са .космич.ког брода NEAR (а.кроЈПD( од Near Earth Asteroids Rendez-vous), 
27. јуна 1997. и на конференцији за штампу први пут при.казани 30. јуна, два 
да.н·а пре почетка конференције. Он је том прили.ком у изузетно ивтересантиом 
предаваљу при.казао досадапiЊе резултате ове мисије .. Астероид_253 Матилду, 
открио је 12. новембра 1885. Јохан ~алиса и назв~ Је по жени Је~ог од. тада 
најутицајнијих астронома на ПарискоЈ опсерваторИЈИ Мориса ЛевиЈа (Monc Lo
evy). Ово је _ до сада најближи сусрет космич.ког брода са астероидом, пошто су 

.r 

~ 
1 

i 1 
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Гаспра и Ида са сателитом дактилом снимљени са веће даљине. То је тело чије 
су димензије 50 х 50 х 70 км, много веће од димензија два претходно снимљена 
астероида . Снимци nol\aзyjy тело неnравилног обЛИЈ\а са пет кратера већих од 20 
км у nречнику, а највећи је око 30 км у nреЧНШ<у, 6-7 1\М дубок . Оваквих кратера 
нема на Гасnри и Иди. Мисија NEAR заnочела је 9. јануара ове године и треба 
да траје до 6. фебруара 1999. Њен основни циљ је "рандеву" са астероидом 433 
Ерос. 

У оквиру 1\оиференuије, цело једно пре nодне било је nосвећено округлом 
столу" Будућност евроnсхе астрономије", где су nозвани nредавачи давали краћи 
nриказ основних nраваца развоја, садашљег стаља и проблема, а затим су вође
не дискусије о тим темама . У оквиру конференције, одржана је и схупштина 
ГрЧЈ\ог астрономског друштва, хао и Генерална скуnштина Евроnског астроном
ског друштва. Скуnштина је усвојила извештај досада.шљег nредседника Пола 
Мурдена (Paul Murclir1) и за новог председниха изабрала Жана Пола Зана (Jean 
Рап.l Zahn) са Париске опсерваторије . Аутор је касније детаљно упознао ново
изабраног председника са стаљем у астрономији у Југославији, пошто на седници 
извршног одбора друштва, . који чине изабрани чланови и представници национал
них друштава-чланова, нисмо могли да nрисуствујемо, пошто су наши астрономи 
само индивидуални чланови. 

На овој конференцији били су присутни Лука Ч . Поповић, Гојко Ђурашевић, 
Веселка Трајковска и аутор овог чланка. У се](цији nосвећеној физици Сунца, 
nрихазан је рад А. А. Михајлова, М. С. димитријевића, Љ. М. Игљатовића и 
М . М. Васиљевића, о утицају процеса хеми - јонизације и хеми - рекомбина.ције 
на поnулације побуђених атома у Сунчевој атмосфери, као и рад И. Винцеа и 
С . Ер](а.nић о nol\yшajy теоријског објашљеља nонашаља фотосферске спектралне 
.imније Mn I 539.47 nm у периоду 1979- 1991. У оквиру сехције nосвећеној звез
даној и међузвезданој астро физици, Ј . Арсенијевић, Г . Ђурашевић, С. МарRовић, 
И . Винце и А . Кубичела, приказали су рад о nроменама оnтИЧЈ\е поларизације 
VV Сер у периоду 1974- 1992, а Ј . Арсенијевић и С. МарRовић рад о мерељима 
линеарне оnтиЧЈ\е поларизације звезде 59 Cygni на БеоградсRој опсерваторији у 
периоду од 1984. до 1991. М . С. димитријевић и S. Sahal-Brechot nрихазали су 
два рада, један о Штарковом ширељу спеRтралних линија У III у звезданој плазми 
и други о обЛИЈ\у линија ванадијума V у спектрима топлих звезда, а Г. Ђураше
вић је представио рад о nроцени параметара активног еклиnсног двојног система 
SV Cam . на основу интерпретације фотометријсiоtх nосматраља у периоду 1973 
- 1981. Л . Ч. Поповић и М. С. димитријевић су nрИRазали рад о Штарковом 
ширељу сnеRтралних линија М п 11 у атмосферама Hg- Mn звезда, а В . TpajRoвcRa 
и С . НинRовић рад о расподели масе А и В компонената блиских визуално двој
них звезда. А . А . Михајлов, М . С. димитријевић, Љ. М . Игљатовић и З. Ђурић 
су дали резултате истраживаља о утицају јон - атомсRИх Rомплекса на кинетИRу 
звездане плазме и оптИЧЈ\е карактеристиRе звезда.них атмосфера . У оквиру сек
ције посвећене галаксијама, Л . Ч . Поnовић је имао усмено излагаље о посма
трачRим и гравита.ционим ефектима код одређиваља црвеног помака емисионих 
линија језгара аl\тивних галаксија. У оквиру сеRдије о nосматраЧI<ој астрономији 
и инструментима, М. дачић и З . Пветковић су nрИRазали поређеље Београдског 
посматрачког и FK5 каталога, Г. дамља.новић резултате нове редукције ориги
налних Београдских nосматраља промена географсRе шир ине зенит - телесRоnом у 
nериоду 1949 - 1985, а Г. ЂурашевИћ, Н. Rovithis- Livaniou и Р. Rovithis, резултате 
истраживаља дугоnериодичне активности еклиnсне двојке АВ And. 

Треба истаћи да су грчки астрономи nлатили боравак свим члановима наше 
релативно бројне делегације, а ја сам се, као руководилац АстрономсRе опсер
ваторије, трудио да свима који су имали nрихваћен рад и изразили жељу да 
иду обезбедим путне троШRове . Ова конференција је нарочито Rорисна јер учес
ницима даје nотпун увид у најновија достигнућа астрономије, као и у планове 
за неnосредну будућност, а осим тога даје могућност да се остваре контакти и 
везе са евроnским астроиомским институцијама и да се размене информације са 
великим бројем познатих европских астронома. 

(Примљено октобра 1997) 

JENAM 97- CONFERENCE OF EUROPEAN ASTRONOMICAL SOCIETY· 

The work of the сонfеrенсе JENAM ( Joint European a.nd N atioпal Astroнoшical Meet
iнg), l1eld in Kalitea, Greece, is presented. 
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ПОСМАТРАЧКИ ПРИЛОЗИ 

УдК 522.61(035) 

ФОТОГРАФСКО ПОСМАТРАЊЕ ВИЗУЕЛНО ДВОЈНИХ ЗВЕЗдА 

Але~есшсдар То.мuћ 
Народна оnсерваторија, Београд 

Визуелно двојке звезде оnисују се сјајем комnонената (m1, m2), љиховим угао
ким растојаљем (р) и nоложајним углом (Р), у датом тренутку- ~похи (Е). Р~
мотрићемо неке теШRоће које очекују оне посматраче визуелно двоЈНИХ звезда КОЈИ 
желе да примене фотографсRИ метод. 

Телескоn - камера Rоји се користи за фотографсRо nосматраље караRТерише 

се преЧИИRом (D) и жиЖЈюм даљином (F) објектива и Rоефицијентом nропусности 
(тра.нспаренције) оптихе (т). Филм на који се снима одређен је осетљивошћу (S) 
и раздвајаљем (N), а експоз~ју одређује и време осветљаваља (t). Jla би звезда 
била двојна и на филму мораЈу бити исnуљени неRИ услови. О љима Је реч У овом 
чланку. 

1. Растојање ко:мпонената :мора ,lJlJ. бу ,це веће о,ц раз,цвајања камере 

Раздвајаље Rа.мера, односно система објектив-филм (R), одређено је при~лиж
ном Кацовом формулом: 1/ R = 1/ L + 1/ N, у којој је R и N изражено У броЈу ли
пиј~ по милиметру. Раздвајаље објеRТива L = kD/F, где је k = 206 265[4/.Л(nm)] 
изражено у истим јединицама (Л је та.ласна дужина_ светл?сти). За nа.нхроматсRе 
филмове k = 1500, а за ортохроматске k = 1800. БроЈ N даЈе се у техн~ Rарак
теристихама филма, и да .би се постигле висоRе вред~юсти потребно Је продужити 
време фиксираља на 25 минута. Помоћу истог обЈеRтива често се користе. ра
зличити филмови, па је корис~о увест_и величину: С, = 1 + LfN, и раздваЈаље 
система изразити преко раздваЈаља обЈеi<тива У обЛИRу: 

R = ..!:.... 
с. 

Раздвајаље система се може изразити и у лучним сеRуидама, nомоћу формуле: 

Б _ 206 265 
•- RF 

где се жижиа даљина изражава у милиметрима. YкoJII!I'o се користи раздвајаље 
објеi<тива у секунда.ма : Б1 (") = Л (nm)/4D (шm), онда Је: 

Б,= БIС. 

Сада услов Rоји смо навели на nоче'тку добија обЛИЈ\: Р. > Б1 С.. Само оне 
звезде за које је то испуљено могу да буду снимљене Rao дво~не. 

Раздвајаље филма, преЧИИR и основна жижиа даљина објеi<;rива телесRоnа У 
аматерским условима често нису довољни да би био испуљен оваЈ услов. НеRИМ од 
уобичајених начина- Барловљево сочиво, окуларна камера, оRулар и фотоапарат 
(Томић, 1979) - може се nостићи да еквивалентна жижна _даљина (F.,) ОПТИЧЈ\ОГ 
система има довољно веЛИRу вредност да задовољи релацију: 

Б kD 
F.,;::: ---,-х --N 

р- Vl 
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уз сасвим очигледа.н услов, да. је р > Б1. У случају nримене окула.рне nројек
ције , која. nружа. широк интерва.л еЈСВива.лентиих жижних даљина. уз једноставну 
техничку реализацију, ако је Л жижна. даљина. окула.ра. и q ра.стојаље окула.ра. до 
филма., nотребна. жижна. даљина. добија. се ако је: 

q~JI(EJ,+1). 
дакле, ако је nречиик објектива. довољно велик тако да. је Б1 довољно мало, 
nовећаљем жижне даљине ликови се могу довољно раздвојити да. би на. филму 
били и за.бележеии као раздвојени . 

2. Време осветљаваља треба ,lJ!J. је ,цовољно ,пуrо 
lJ!1. звез,це оставе траг 

Најмаље време осветљаваља. за. које ће слабија. комnонента. (m2 ) да. остави траг 
на. филму одређено је изразом за. достигнуту звезда.ну величину (Томић, 1992) : 

Овде је Со бројни nара.мета.р зависан од nречника. лика. а.тмосферског ширеља. 

(~) : Со = ~/2Б •. За. t < 60 s може се сматрати да. ШварiЏliИлдов ексnонект има 
вредност р= 1. Одавде се добија nотребно време осветљаваља: 

t(s) = (F/D::~(")2 10о ,4m,-џв . 

Осетљивост филма S nотребно је изразити у ASA (или ISO) јединицама . Ако 
атмосферско ширеље лика није nознато з а. дато место nотребно је узети већу 

вредност од очекива.не , нnр. t:. = 2" . 
Ако формула даје време краће од 1 s, nреnоручујемо да сиимате са 1 s. За 

времена. дужа од 60 s nрема формули , на обичном филму nримеиите око два. nута 
дуже време, да би избегли утицај Шварцшилдовог ексnонента. 

3. Положајни yrao (Р) може .се о,цре,цити ако је позната 
ОрЦ)еНТаiЩ)а СНИМIСа 

Могућност за једноставно одређиваље оријентације снимка nружа дневни nа
ралел - лук небеске сфере nаралелан небеском екватору . Он се једноставно до
бија на снимi<у ако телескоn не nрати небо, а nредстављају га цртице које као 
трагове остављају звезде на филму. Време стварног боравка. лика. звезде на 
истом месту на филму зависи и од деклинације звезде (Б), те брзине Земљине 
ротације. достигнута звездана величина одређена је у случају снимаља. неnоi<рет
ном камером формулом (Томић , 1983) : 

[ 
D 2 206 265" LF ] 

ш2= 2,5log т( р) S Б х С С -15, 44 
w cos о ~ 

где је У~ угаона брзина кретаља. лика. звезде у односу на оnтичку осу I<амере, 
односно у сnецијалном случају када камера мирује У~ = 15{" / s ), тј . то је уга.она 
брзина ротације Земље, па дакле и звезда. у љиховом nривидном дневном кретаљу. 
Ова формула се може трансформисати на једноставнији облик, ai<o се замени : 
LF = kD, па. се nотом уврсте и изрази за велнчине k, Б1 , Со уз nретnоставi<у да 
је nриближно L = N. Tai<o се добија: 

[ 
D 2 S ] m2 = 2, 5log т( F) cos БЛ{nm) +О, 59. 
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Ако се користи окуларна к3:мера узm:rа.мо да је т = О, 5. Ако сматрамо 
Л= 435 nm, што одговара наЈосетљИВИЈОЈ области на филму, имамо: 

да је 

[ 
D 

2 
S ] ш2 = 2, 5log ( F) cos Б + 6, 65. 

За S = 400 ASA то даје ш2 = 6,65 за телескоn са D/F = 1/20 и чаi< m2 = 11,65 за 
D/ F = 1/2, тј . фотоаnарат, за звезде око небеског еква.тора.. 

Иnак, фактичко огра.ничељ~ мо~е.да. буде визуелна гра.иична звезда.на величи
на телескоnа, јер звезде слабиЈеГ СЈаЈа нећемо моћи видети, па ни nронаћи . 

4. Мереље угаоноr растојаља компонената сво,ци се на мереље 
малих растојаља на филму 

Ако се жели траг одређене дужине на филму d(шm), нnр. 1 mm - што је 
сасвим довољно, користећи формулу за размеру: d = Fe tg е, у којој је : е(") = 
15 t(s) cos Б, добија се формула за време осветљаваља : 

t(s) = 13750d(mш). 
. F e{mm) cos Б 

у том случају са. снимака. се . ·лако мери и ра.стој.а.ље ~омnонена.та. и nоложај ни 
угао, нарочито ако се мери nроЈектова.љем кроз диЈаnроЈектор (в . Томић, 1.984). 
Ако је увећање на. nројекцији и, измерени размак између nочетних (или краЈЉИХ) 
тачака трагова dz (mm), растојање компонената. добија се као : 

(") _ 206 265 d,.(mm) 
р - и Fe(mm) · 

Уколико се пројектује на. милиметарсии папир :1! подеси траг да буде п~ра.лела.н :rr 
оси на.црта.ној на. пројеi<Ционом паnиру, ш;>ложа.ЈНИ угао се може тачниЈе одредити 
мерељем вертикалног размака. трагова. {тЈ. по у-оси) nомоћу велнчине : tga'. =уј х. 

· За. случај на. Слици 1. је: Р = 90" + 

,_ 

N 
Сл . 1. Прuнцun .лсере1Ьа nоАожајноz 

ума u pacmoja'IЬa ~ео.лсnонената tсод вu
зvе.л.но двојнuх звезда. 

a.rc tg(y/x). За преостале "ЈСВадранте" 
лако можете извести рачун сами . Када 
је довољно велик пречиик објектива., а. 
то је D > 100 mm, број парова досту
nан ова.:кВом снимаљу је велики, и резу
лтати се добијају релативно лако, брзо 
и тачно. Уз то снимци остају у архиви 
и за. накнадна. мереља., и свакако - за. 

израду фотографија.. За. раз~у од 
. других снимаља. у а.строиоМИЈИ овде 
можемо nрепоручити употребу колор 
филмова., јер звезде често нису исте бо
је. Поред леnог визуелног ефекта., има-
те очигледа.н разлог евентуалне неnро

nо}:щиона.лности · измерених пречиика 
ликова. и звезда.иих величина. (и- В). 
Не заборавите да. нумеришете снимке, . 
за.бележите nотребне податке о снима
љу: датум, време (TU), nараметре ка
мере (D, Fe), филма. (S, N) и друге које 
сматрате занимљивим и корисним. 

11 
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5. Напомена 

. Постуnак слича.н изложеном приказан је на Колоквијуму бр. 98 IAU, у Паризr, 
1987. године, nоводом стоте годишљице Француског астрономског друштва (SAF). 
Постуnак је следећи (Rodriguez et a.l, 1988): (1) снима се прво праћељем, у тра
јаљу довољном да се забележе обе звезде, (2) заустави се nраћеље и nокрије 
објектив неколико секунди, потом открије објектив 6 s, (3) снима се на исти кадар 
без nраћеља серија од неколико nрекида и неколико трагова у једнаком трајаљу -
по 4 s. Први траг служи само за одређивање дневног паралела. Мереље дужине 
нnр. N трагова и (N- 1) nрекида, даје мерило за скалу која омогућава дирек
тно nретвараље растојаља Ь (mm) у угаоне јединице. Наиме, изражена у лучним 
секундама, та дужина износи: 

Ь(") = (2N -1)4(s)l5("/s) cos8. 

Сада је угаоно одстојаље компонената једнако: 

" Ь(") 
р( ) = -Ь( ) p(mm) . 

шm 

Уместо специјалног. диска који се обрће исnред објектива синхроним мотором, 
аматери могу ручно покривати и откривати објектив. Овакав поступак је лако 
И3Водљив и веома поу.здан. 

CJI. 2. Алкор и Миэар {79/80( U1·sae 
Maioris) c1ш.мљerltl рефракторо.м 

110/2000 mm. Оr<:улар1ю.М ка.меро.м жи
жна дољина је nовећана на 2420 тт . 
.4лкор (т = З, 95) је лево, удаљен од 
Миэара (тл = 2, 4, тв= З, 96, р= 14", 
Р= 151°) око 707", на 710./IОЖајно.м уz
лу од 71°. На cлuцtt увећаној 4, 5 пута 
<'евер је t.OJH'-, исток лево. Вре.ме ос-
8е111Љава'1Ьа нотребно је иэабратtt тако 
до буде оnтимално, о не што дуже. То 
се ле11о види на ова три сни.мr;;а које је 
снимио 14. ЈХ 1977. zодине Љубttша Јо
вановић: 35 s - zор'IЬи снимак, 20 s -
сред'IЬи и .5 s - до11>и снимак. 

6. Пример 

Нека нам је на расnоЈtагању рефрактuр карактеристика: D = 110 mm, F = 2000 
шш, окулар f = 12 шm, и филм осетљивости S = 100 ASA, N = 85mm-1

. Задатак 
је фотографисати звезде 61 Cyg (mt = 5,6, m2 = 6,З, р= 29") и 8 Cyg (ш1 =З, О, 
Ш2 = 7, 9, р= 2, 3"). По формули налазимо да ј~ за тај објектив: Pt = 1,1° 

За nрву звезду потребно је да буде Fe > 1834 шш, што је испуњено, за другу 
звезду потребно је да буде F" > 3З82 mm, па жижну даљину морамо nовећати. За 
дати окулар тражено растојаље од филма је : q = 33 шш. 

Време осветљаваља (уз д = 1", т= О, 7) треба да. је дуже од 1/192 (s) за. nрву, 
односно 1/15(s) за другу звезду. За. снимаље без nра.ћеља. траг на. филму дужине 
1 mш (на деклина.цији 45°) добија се nри F = 2000 пнn за 9,8 s, а при Fe = 3З82 
llllll за 5,8 s . У оба случаја ефективно време осветљаваља. је око 1/15 (s). 

У приложеној Табели 1 да.те су двојне звезде изузетно леnих контраста боја., 
nриступа.чне за. оваква снимаља (в. Mitton & McRobert, 1989) . Припремите за. 
њих снимаља, и уnотребите колор филм од 200 ASA. Нећете жа.лити за уложеним 
трудом. 

i . . 
\ ! 
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ТАБЕЛА 1 
Двојне звезде изузетне лепоте 

назив R.A.2ooo Dec.2ooo сјај Ш1 сјај m2 ра.стоја.ље сnектар 

55 Psc ooh4om +21? 4 5.4 8.7 6 '! 5 KO,F3 
1/ Ca.s оо 49 +57.8 3.4 7.5 12.4 GO,MO 
Л Ari 01 58 +23.6 4.9 7.7 37.4 FO,G1 
а Psc 02 02 +02.8 4.2 5.2 1.9 А2,А2 
'У And 02 04 "1-42.3 2.3 4.8 9.8 К2,АО 
/. Тri 02 12 +30.3 5 .3 6.9 З.9 G5,F6 

:30 Ari 02 37 +24.6 6.6 7.4 38.6 F5,F5 
1/ Per 02 51 +55.9 3.8 8.5 28.3 кз 

:Ј2 Eri 03 54 -03.0 4.8 6.1 6.8 G5,A2 
Џ) Aur 04 95 + .37.9 5.0 8.0 5.4 АО 
Л Ori 05 35 +09.9 3.6 5.5 4.4 05,05 
8 Мон 06 24 +04.6 4 .5 6.5 13.4 A5,F4 

20 Пет 06 32 +17. 8 6.3 6.9 20.0 F8 
38 Оеш 06 55 +13.2 4.7 7.7 7.0 FO,G4 

t. Снс 08 47 +28.8 4.2 6.6 30.5 G5,A5 
Џ) Leo 10 20 +19 .8 2.2 3.5 4.4 KO,G7 
'У Leo 11 24 +10.5 4.0 6.7 1.5 F2 
t Leo 11 49 +14.6 2.1 8 .5 264.0 A3,F8 

2 CVll 12 16 +40.7 5.8 8.1 11.4 M1,F7 
24 Саш 12 3-5 +1 8.4 5.2 6.7 20.3 КО,А3 
е Воо 14 45 +27.1 2.5 4.9 2.8 КО, АО 
( Воо 14 51 +19.1 4.7 7.0 7.0 G8,K4 
( Crb 15 39 +36.6 5 .1 6.0 6 . .З В6,В7 
р Oph 16 26 -23.4 5 .. з 6.0 3.1 В3,В2 
Л Oph 16 .з 1 +02.0 4 .2 5.2 1.5 А1 
а Her. 17 15 +14.4 .З.5v 5.4 4.6 M5,G5 

39 Oph 17 18 -24 .. 3 5.4 6.9 10 . .З K2,F6 
р Her 17 24 +37.1 4.6 5.6 4.1 Ар,В9 

95 Her 18 02 +21 .6 5 .0 5.1 6.3 A3,G.S 
70 Oph 18 05 +02 . .5 4.2 6.0 1.6 КО,К6 
-59 Ser 18 27 +00.2 ."i . .З 7.6 .3.8 GO,A6 
( Lyr 18 4-5 +37.6 4 . .З 5.9 4.3.7 Am,FO 

15 Aql 19 05 -04.0 5 .5 . 7.8 38.4 ко, ко 
f'J Cyg 19 31 +28.0 3.1 5.1 34.4 К3,В8 
11' Ачl 19 49 +11.8 6.1 6.9 1.4 F2,A2 
'У Del 20 47 +16.1 4.5 5.5 9.6 G5,F3 
8 Сер 22 29 +58.4 4v 7.5 41.0 С:, АО 
и Cas 23 59 +.5.5.8 5.0 7.1 :3.0 В1,В3 

Нњпомепа.: Ове звезде препоручио је за. посма.тра.ње још 
(Willia.ш Н. Sшith: Bedford Catalogue) . 

1844. г. Вилијем Х. Смит 

ЛИТЕРАТУРА: 

Mitton Ј, McRobert А.: 1989, Sky f'3 Telesc. No. 2, 181. 
R.odriguez D, Ber11edo Ј.А, \'a.lls-(;a.bond D.: 1988, STARGAZERS, (ed: S. Duruop, М. 

(;erba.dli), Spriпger, стр.122. 
Томић А.: 1979, Васtю1щ XXVII, 72 . 

- Томић А.: 1983, Астрофотогра.фија., Yнuвep3ttmemcкo асrпроно.мско друштво, Са-
рај ево. 

Томић А.: 1984, Васио1щ XXXII, 20. 
Тошiс А.: 1992, Bиll. А str·on. Obs. Belgrade, 145, 9. 

(Примљено: јануара. 1996) 

PHOTOORAPНIC OBSERVATION OF VISUAL ВINARIES 

Tlte instшction for photographic observa.tion of visua.l bina.ry sta.rs using a.шa.teur 
telescope is given. 
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УдК 524.386 

ВИЗУЕЛНО ПОСМАТРАЊЕ МИНИМУМА СЈАЈА {3 Per и RZ Cas 

Bшcmopuja Сечu 
ученица основне ПП<оле "10. октобар", Хоргош 

Крајем 1994. и почетком 1995. године, уnркос честим ноћиим сметљама 
(облачио небо , месечнна, хладноћа.) , извршили смо неколико успешиих опажаља 
неких представника двојних помрачујућих звезда типа ЕА . Критеријум за избор 
је био да звезде буду целе године видљиве (circum polaris), да промене буду јаке 
са малом nериодом . 

У раду, користили смо визуелну процену сјаја , употребивши оптичке инстру
менте двоглед и рефра:ктор . 

За визуелну nроцену nривидног сјаја зве.-.да употребили смо Пи:керингову (Pic
kering) директну интерnолациону методу. Пјюцену сјаја помрачујући двојке звез
де V вршимо на тај начин што изаберемо поредбене звезде " а." и ,.Ъ" константног 
сјаја.. Звезда. ,.а" је мало сјајнија, а звезда "Ь " је мало тамнија. Разлику сја)~ 
звезда "а" и "Ъ" поделимо на 10 интервала. Затим проверимо где се налази СЈаЈ 
звезде V у том интервалу. Ако nроценимо да је звезда V за р интервала слабија 
од звезде "а" (р+ q = 10), онда то означимо као : 

apVqb . 

дакле , вршимо nроцену сјаја nомрачујуће звезде V колико интервала одстуnа од 
nоредбених звезда "а" и "Ъ" . 

Оnшти образац за одређиваље сјаја овом методом је: 

mv = Ша +_Р_ х (mь -ma)
p+q 

Ако сјај звезде V nада испод "Ъ" онда треба изабрати друге поредбене звезде 
,. с ", "d", "е", итд. у б_лизини звезде V. 

Магнитуде nоредбених звезда : 

f3 Per 

01Per = 1.8m 
-yAnd = 2, 1ш 
{Per = 2,9m 
БРеr = 3, 0m 
к.Реr =З, 8m 

Објекат: f3 Persei 

RZ Cas 

Ша = 6,0ш 
шь = 6,8ш 
ш.,= 7,4m 
Шd=7, 7ш 
Ше= 8,0ш 

{3 Persei 

Координате за 2000 год. 01 = зh 7"' ; б = 40° 38' 
Инструмент: Бинокулар БПII 10 х 50 
Датум: 20 . 12. 1994. 
Време опажаља: од 18hЗО"' до 22h30"' nрема Гриничу. 
Атмосферске nрилике: Т (transparentia- nровидност) : 4 

· S ( seeing - видљивост) : 8. 

На Слиди 1. уцртани су у координатни систем резултати оnажаља. На вер
тикалну осу наношене су вредности јачине сјаја тј . магнитуде, а на хоризонталну 
тачно врема оnажаља nрема Гриничу. Затим, на основу добијеНих тачака кон
струисана'је крива nромене сјаја звезде, тако да одступаље мерених тачака буде 
минимално. 

' 1 
. 1 
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Слика 1. Криве npo.м etle сјаја f3 Per u RZ Cas. 

На основу графикона можемо закључити следеће : 
- време минимума (тотално, потnуно nокриваље) настало у време 

Ј . D. : 2449706, З472d = tm;,. : tmin = 20h20"' 
- у то време је минимални сјај био : Ш"'in = 3, З магнитуде 
- максималиа nромена сјаја за време оnажаља је износила : 

.t3.ш =З , ЗШ- 2, ЗШ :::: 1Ш 

Наnомена : Б ез обзира што се {З Persei може и голим оком видети користили смо 
бинокулар због тачније процене сјаја . Тада је настао nроблем ~а су поредбене 
звезде биле ван угла видљивости дурбина па смо морали увежбати nроналажеље 
nоредбених звезда. 

RZ Cassiopeiae (RZ Cas) 

За други објекат <;шажаља изабр~ли смо један тежи задатак, а то је био RZ 
Cas. Голим очима НИЈе виђена , али Је иnак пружила незабораван доживљај . На 
Слици ~ - д_ат~ је љена к~рта прона-!!ажељ<~; са магнитудама nоредбеиих звезда . 

RZ Cas Је Ј една од наЈnоnуларнијих двОЈНИХ помрачујућих звезда у групи типа 
ЕА. Године 1906. щ;юнашао је К Грант. Интересантно је да узрок nромене 
nериода ни данас НИЈе потnуно рашчишћен . То може бити трећа комnонента 
или ротација осовине лутаље . Пошто је угао лутаље близу во• , видимо само де
лимично nокриваље . данас су већ nознати и детаљи система као што су тачне 
величине комnонената , nречници кружних пута.ња, итд. 

Објекат: RZ Cas 
Координате з а 2000 год.: 01 = zh25"' , б:::: 68° 
Инструмент : Бинокулар БПII 27 х 50 

Рефрактор TASCO, D = 76, 2 шш, nовећаље 120х 
Датум: 16. 03. 1995 . 
Време оnажља: од 17h40"' до 21h00"' nрема Гриничу. 
Атмосферске nрилике : Т== 3, S == 7. 

Слично као код nретходног графикона конструисана је крива јачине сјаја са 
минималним одстуnаљима од криве . На основу графикона закључили смо следеће: 

- време минимума је у tmin == 18h15"' и трајало је више од nола сата 
(6tmin = 40"') · 
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-за то време је минимални сјај био: Шmin = 7, 8 магнитуде 
- Ј. D.: tm;" = 244979а, 2604d . 
- максимална промена сјаја у време опажаља износила Је: 

t:..m = 7, 8m- 6, зm = 1, slll. 
Напомена : RZ Cas се може посматрати само помоћу. оптичких ииструменаћа. 
двогледом смо све поредбене звезде могли _видети, али Је било тешкоћа. Помо У 
дВогледа са пречником објектива 50 шш, КОЈИМ можемо видети звезде 8 до 8,5 маг
питу де, процена сјаја је била напорна. Зато с~о !<ористили астрономски телескоп 
са објективом пречНИЈ\а 76,2 mш (3 инча), ЧИЈа Је граница видљивости 11,4 маг
нитуде. Алк, ·са љиме нисмо могли одјеmюм видети све поредбене звезде, када 
с.мо користили повећање 120 пута. 

-t" t 
"Ri. d.·~ (!) 

• ~Sco 

• щ•с . . ... 
u-• ~ . ,., 

~P••Q 

•• 
L-8 

. 
R~ CAS 

Слика 2. Карта r~рона.яаже'IЬа Н.Z C:as. 
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VISUALLY OBSERVED MINIMUMS OF {3 Per AND RZ Cas 

The results of visual observa.tions of f3 Per a.nd RZ Cas with Ьinoculars 10 х 50 and 
27 х 50, a.nd а. refractor 120 х, a.re presellted. 
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УЛК 523.39; 521.81; 520.86 

ПОСМАТРАЉЕ СУНЧЕВОГ ПОМРАЧЕЊА ОД 12. Х 1996. ГОДИНЕ 

Александар To.мuli, Никола Шкоро, Марко Андрејеви1i, 
Марија Котур и Ненад Ристи1i 

Народна опсерваторија, Београд 

После дужег времена у Београду се могло посматрати помрачеље Сунца дово
љно веЈIИRе фазе. На жалост, оно за посматраче није било комплетно, јер је Сунце 
зашло помрачено. Ипак,за многобројне посетиоце Народне опсерваторије то је 
била права атракција. Као увеЈ( }(ада је било помрачеље Сунца, осим на про
јеЈ(Ционом еЈ(рану рефрактора Zeiss 110/2000 mm коришћена су и многа друга 
помагала. Поред уобичајених посетиоци су користили за директно посматраље 
први пут једно саВремено средство: Ј(ОМпјутерсЈ(е ДИСЈ(ете! ТаЈ(о је препуна неве
лика тера.са. опсерваторије пружала. веома занимљив призор. Нд.Ј(он Мд.Ј(симума. 
помрачеља., готово без ИК(I.Ј(ВИХ помоћних средстава Сунце се могло посматрати 
и диреЈ(тно, јер је било НИСЈ(О на хоризонту, а вла.жност ваздуха знатна. И у тим, 
сасвим непрИЈ(ладиим условима, сарадНИЦИ опсерваторије су ПОЈ(уша.ли прибавити 
посма.тра.чке податке на основу којих би одредили тренутЈ(е Ј(ОНТ(I.Ј(Та и Мд.Ј(си-· 
мума., Ј(ао и на.јвећу фазу помрачеља.. Према прора.чунима. ВладИМира. БенишеЈ(а 
за Народну опсерва.торију, подаци овог помрачеља. су у ефемеридском времену 
следећи: 

Т1 = 13h42m25', Tm = 14h52m27•, Т4 = 15h55m29', уз на.јвећу ФС1.13У 0,569. 

1. ВизуеЈIНа посматраља 

o.t х• 

.6 

.s 
.t 

3 

.l 

·1 

0.0 1U 
H.s 16. 

Сл. 1. Квадрат тетиве као функција 
тренутка nос.матра1Ьа. Кругови - ви
эуелна, крсти1iи - фотографски .мере1Ьа. 

НИЈ(ола ШЈ(оро је мерио дужину те
тиве и преЧЈIИЈ( лика Сунца. на ОЈ(ула.р
ној пројеЈ(цији Zeiss-oвoг рефра.ктора, 
повремено "ометајући" посматраља 
посетилаца, а Марија. Котур је педан
тно бележила. одгова.ра.јућа. времена 
посматраља.. ПреЧЈIИЈ( лика је износио 
153 mm, а измерене тетиве су изра.же
не у деловима Сунчевог преЧЈIИI(а (х) 

и дате у Табели 1 у обЈIИRу х2 , што се 
Ј(Ористило у обради. Укупно је било 
21 мереље, а редии бројеви су према 
збирној табели са фотогра.фским пос
матра.љем. Време је бележено са та.ч
ношћу од 1 s и кориговано према сиг
на.лу Радио-Београда.. Тетива и пре
ЧЈIИЈ( су мерени на милиметарсЈ(ОМ па

пиру са тачношћу 1 mm. 

И овај, релативно скроман СЈ(УП податд.Ј(а, обрађен методом најмаљих квадра

та, где је величина квадрата тетиве (х2 ) третирана као квадратиа фуНЈ(ЦИја трену
тка посматраља (tp): 

(1) 

дао је вредности за константе: 

А= -0.621708, В= +2, 179097, с= -1,202461. 

Ради смаљеља броја цифара у рачуну, нула временсЈ(е СЈ(але је стављена у 13h 
TU, па су добијене вредности првог J(OHT(I.J(Ta (Т1), Мд.Ј(симума помра.чеља. (Tm) и 
последљег контд.Ј(Та (Т•) износиле: · 

1 
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Т1=О~6861, Tm = 1 1! 7525, т.= 2 ~ 8189, 

односно: 

т1 = 13"41ml0', 

За. максималну вредност квадрата. тетиве метод најмаљих квадрата је дао: Х2 = 
О, 706983, одакле је максимална. фаза помрачеља.: Фm = .Ј1 - Х2 =О, 541. 

2. Фотоrрафска nосматраља 

У описаним условима није било могуће урадити иоле озбиљније фотогра.ф
ско посматраље, na. смо у целости извели импровизацију. Александар Томић је 
снимио на Zeiss рефрактору само шест снимака, четири у примарном фокусу (F = 
2000 mш, ознака А у Табели II), на филм осетљивости 100 ASA, уз на.ранџасти и 
жутозелени филтер, као и два снимка са Барловљевим сочивом, Fe = 3546 mm (оз
нака В у Табели Il). Један од љих, бр . 7 у Табели li, је уnотребљен за одређиваље 
тоnоцеитри'Шог односа угаоних радијуса. Месеца и Сунца . Обрадом методом нај
маљих квадрата. из 14 тачака на лимбу Сунца и 18 тачака. на лимбу Месеца., 
мерена уз увећаље 8,9 nута на милиметарском папиру кроз дијапројектор, доби-
јен је однос радијуса и тренутна фаза: ' 

q = о, 9568, ф = о, 538. 

Преостала четири снимка. А. Томић је начинио телеобјективом F = 300 mm (оз
нака С - у Табели II) и комбинацијом телеобјектива од F = 135 mm и објектива 
фотоаnарата. F = 50 mш, снима.љем из руке. Снимци су nремерени и унети у 
Табелу П са озна.ком D, и одгова.рајућом жижном да.љином од F = 235 mm. Сни
мак бр. 17 у Табели П је један од љих. Приказан је на слици десно на. 1 страници 
корица.. 

Њима. је додато седам снимака. које је снимио Ненад Ристић телеобјективом 
МТО 100/1000 шm, на колор филм осетљивости 100 ASA, 1/500 s уз примену фил-
тера ОС-14, ZS-18 и ОС-12, ознаке Е у Табели Il . Тако смо формирали вероватно 
незабележен скуn од 17 фотографских посматраља са пет различитих камера и 21 
визуелног посматраља, све са истог места, терасе Народне опсерваторије. (Вре
мена је бележила и у снимаљу Марија Котур.) 

Само фотографска посматраља обрађена методом најмаљих квадрата на исти 
начин као и визуелна посматраља дала су за први контакт и максимум фазе: 

Т1 = 0~6478 = 13"38m52' , Tm = 1 ~8979 = 14"37m59'. 

За максималну тетиву (Х) добијено је Х = О, 820, и максималну фазу: 

Фm = ~ =0,572. 

З. Обје,цињена nосматраља 

У зимаљем у обзир истовремено свих 38 мереља, исти поступак је дао следеће 
вредности за параметре параболе: 

А=-0,535311, В=+1,937353, С=-1,061590, 

као и тренутке контакта. и максимуме фазе: 

Т1 =О~ 6732 = 13"40"'23', Tn, = 1 ~ 8096 = 14"48"'14', Т.= 2 ~ 9459 = 15"56m45 5 ТИ. 

Такође, добија. се Х = О , 836 и Фm = О, 548. 

Међутим, то није био крај наше авантуре . Покушали смо применити идеју 
линеариза.ције па.раболе (Томић, 1976) преласком са тренутка. посматраља. tp на. 
време t симетри'Шо у односу на максимум фазе (Tm): 

(2) 

т 
'1 

,,, 

1 . ' 
1 
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чиме једначина ( 1) добија облик: 

х2 = At2 + Х2 

У којем је: Х2 - (4АС В2 )ј4А . ' (
3

) 
- ' - , квадрат НаЈвеће тетиве добијен методом најмаљих 

квадрата као средња вредност свих 38 мереља. у коордИНатама. (t2 2) 
две прав · · , х ово су 

е ЛИНИЈе КОЈе полазе из исте тачке t2 = о х2 _ х2 · 
временском осом дају тренутке додира: • - • а ЧИЈИ пресеци са 

TI=Т.n-T+ , Т 'Т' +Т 'Т' .Ј IV=lm +• ~m=y-X2jA. (4) 
О~де се пружају две могућности . Како с х2 т, и А 

Ј~еа.днЈМ:::иниху к(·в4а)драта пр_имељеним на једна.чи1~у (1), о:и се м~~~ ~\:С~;~вр~~r:~~~ 
· , што даје: 

Т1 =О~ 6666 = 13"4omoo', T1 v = 2, 9525 = 15 ~> 57m09 • . 

друга. могућност је рачунаље параметара. А х2 у једна. чини (з) · 
маљих квадрата за сваку грану посебно . у ово~ случају за прву по~~:~~~м п~~-
~;;:;::~;::, ~М~0~~;::вих посматраља, јер преостала имају већа одступаља 0~ 

TI =о~· 6856 = 13"41 "'08' 
што даје О - С - 77' О ' ] . ' - - · ва nредност би се могла сматрати довољно п 
· анимљиво Је да и само визуелна посматраља дају практично исту вре,;:::(К~~ 
ординате места посматраља су : Л= -1"21"'48 ~ 1, 'Р= +44о49,35" . ) 

Табеле : Квадрат тетиве изражене у (' 
(т б I) .. унчевим пречницима мерен на проЈ'екциЈ·И 

а. ела и са снимака (Табела II) . 

ТАБЕЛА 1 
ТАБЕЛА П Визуелна nос.матртьа Фomot.paфctca noc.мampa11>a 

No TU х2 No TU х2 
] 13 . 7475 

камере 

2 
0.106~ 4 13 о 8569 0.2420 в .8050 0.1384 

:i 5 .9050 0.2353 А .8281 0.1.592 
8 14 1

.' 0753 
6 .9319 0.2650 А 0.4356 7 .9644 0.3.380 в 9 .1642 0.4886 13 14 ~ 3061 0.5805 с 10 .2294 0.5069 15 .3883 0.6400 1] .2583 0.5] 70 с 

12 17 .4542 0.6529 D .2933 0.5.550 19 .4708 0.6590 14 .3447 0.6257 D 
16 .4128 

20 .5294 0.7298 А 0.6790 21 .5358 0.7282 А 18 .4614 0.6889 25 .7833 О. 7006 Е 22 .7142 0.6889 26 .8000 О . 7025 Е 23 .7419 0.6999 30 .8833 0.6780 Е 24 .7744 0.7108 33 .9667 0.6779 Е 27 .8072 о . 7108 
28 35 15 ~ 0833 0.6580 Е .8225 0.7108 36 29 .1000 0.6327 Е .8392 0.6999 38 ;н .903] 0 .6889 

.1667 0.6031 Е 
32 .9 503 0.6787 
34 1.')~'0211 Жижне даљине камера су : 0.6463 А: 2 оо о .З7 .1 586 0 .6152 mm, В : З 456 шm, С: 300 mm, D: 235 

mm, Е: 1 000 mш. 

ЛИТЕРАТУРА: 

Томић, А.: 1976, Васиона XXIV 
' ' 11. 

(Примљено : јануара 1997) 
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ТНЕ OBSERVATION OF ТНЕ SOLAR ECLIPSE ON 12. Х 1996. 

The pa.ra.meters of the Solar eclipse a.re ca.lcula.ted Ьу the last squa.res method from 
chord measurements. Unusua.lly for ela.bora.tion, the da.ta. set is formed from measuring 
011 shots obta.i11ed Ьу five differe11t ca.шeras. The Sun set obscured , a.11d our Ullcomplete 
da.ta. gives ( for А= -1h21m48 ~ 1, 'Р= +44°49135") : 

a.Itd topocentric ra.tio of a.ngu\a.r ra.dii q = О, 9568 . For the first conta.ct О- С= -77'. 

UDK .520.99 

ВЕШТАЧКО ПОМРАЧЕЊЕ СУНЦА 

Вера Bupujeвufi 
ученица ОШ "Ратко Па.вловић-Ћићко", Прокупље 

Сунчева. помрачеља. су од давнина. будила. интересоваље људи и ра.спирива.ла. 
љихову ма.шту. Од тада је човек учинио значајне кораке у упознаваљу ва.сионе 
која. нас окружује , тако да се тачно зна. како се она деша.вају. 

да. би нас'l·уnило потnуно Сунчево nомрачеље морају бити исnуљена. три ус
лова : 

1. Месец се мора. налазити између Земље и Сунца, у конјункцији са. Сунцем 
(млад Месец) . 

2. Дужина. Месечеве сенке у том тренутку мора. бити већа. од Месечеве даљине . 
З . да. је Месечево угловно удаљеље од равни еклиnтике маље од nолуnречника. 

љегове сенке . 

Ако су сви ус;юви з а. nомра.чеље Сунца исnуљени , и ако је Сунце у том тренут
ку изнад хоризонта. настуnа. nостеnено nомра.чеље, тако што nрво наилази Месе
чева. nолусенка , односно Месечев котур nочне да. заклаља. Сунце и "крљи" га. на 
заnадном рубу, nри чему се све више смаљује Сунчева. светлост {делимично nом
ра.чеље) . 

Кад Месец сасвим заклони Сунце настуnа. потnуно nомрачеље . По Земљи нас
таје сумрак, а. на. небу се виде сјајне звезде и nланете. Око тамног Месечевог круга. 
за.сија. црвенкасти nрстен Сунчеве атмосфере-хромосфере с џиновским еруnпија.ма. 
и протубера.нца.ма , ако их има, а даље око Сунца. светли слабом сребрна.стом 
светлошћу највиши и на.јра.з ређенији слој Сунчеве атмосфере - корена. . Сјај јој 
ј е око милион пута. слабији од Сунчевог. Облик корене је неста.лан . У годинама. 
с ма.ксимумом nега корона. се широко nростире око Сунца. , док је у годинама. са. 
минимумом знатно маља.. 

Велики значај потпуног Сунчевог помра.чења је баш у томе што се само за. 
време љега могу nосматрати сви слојеви корене Сунца. Изуча.ваље корене омо
гућено је и без помра.чеља. nомоћу короногра.фа., али се тим а.па.ра.том могу посма
трати само љени нижи и гуmћи слојеви , док nотпуно nомра.чеље остаје незаменљив 
услов за. nосматраље виших и ређих слојева високе атмосфере Сунца.. За жа.љеље 
је што су nотnуна. nомра.чеља. тако ретка. на. једном месту на. Земљи. 

У Југославији, на. пример, последље потnуно помра.чеље видело се 1961 . го
дине , а. следеће ће наступити 1999. године . Простор наше nланете са. кога. се 
nотnуно nомра.чеље Сунца може видети обухвата. појас чија. ширина. може да. има. 
око 296 км, а у једном месту оно може трајати до седам и по минута. 

За практичио приказиваље изгледа и особина Сунчеве короне пожељно је екс
nериментално добити вештачку корону што више сличну стварној . То је могуће 
помоћу одгова.рајућег прибора и апаратуре, на следећи начин (в. слику 1) : у 
стаклени суд паралелопипедног облика, који је неnроnустан за воду , улије се чиста. 
вода. до отnрилике две трећине висине суда. димензије стакленог суда. нису од 
битног значаја, али подесне су ове: а х Ь х h = 12cm х 15cm х 35cm. На.ливеној води 
додаје се кашика-две шпиритусног раствора и nаста за зубе. Паста тренутно nада. 
у талог, а вода постаје слична. млеку (чиме се дочарава космички простор). Ради 

т 

•1 
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по?ољшаља жељено~ ефекта рас~вору се додаје плаво-зелена или друга тамна 
боЈа. На пластичноЈ изолационоЈ плочи од ба.келита, димензија које омогућују 
nотаnа.ље ~ течност, налази се пар ба.ка.рних изолованих струјних nроводника. . На. 
до~ем краЈу плоче х ерметички се причврсти сијалично место за сијалицу 4-6 W 
коЈа ради nод наnоном од 12 V. Сијали~а је по дужини обојена узаним тракама: 
са разм~ом од 0,5 до 1 mm: Зраци КОЈИ пролазе између трака. образују лумин
нисценциЈе (они представљаЈу неправила.н зракаст распоред корене у простору 
око Сунца) . Н~ зид стакленог суда. налепљен је метални диск nречника. 50 мм . 
При извођељу овог вештачког помр~чења сијалица. има. улогу Сунца а. метални 
диск пре~ставља. Месечев котур . Сијалица се напа.ја струјом nреко трансформа.
тора. , КОЈИ .наnон градске мреже (220 У) трансформише у напон од 12 V. Пло
чица са СИЈа.лицом се. ·спушта. у резервоар до нивоа. на.леnљеног диска. . На. том 
нивоу се подешав<~; сиЈа-?ида на одговарајућу удаље1юст од зида. резервоа.ра.. При 
укључив~у струЈе, СИЈа.лица. осветл~ щ;'ск са једне стране, а. гледа.в.о са. друге 
стране, о~о диска се з~пажа имитациЈа Сунчеве короне изазвана ра.сеЈа.ном свет
Јюшћу сијалице на че~тица.ма. ра.с~в?рене . па.сте . Видни су истурени магловити 
стубови лумmшсдеЈ_~ЦИЈе . бисерног СЈаЈа, КОЈИ се губе на пла.вичасто-зеленој основи 
неба . Из~зва.на.. ПОЈава. Ј е необична . Тако је добијена веома лепа. ко рона бледо 
з~атне боје , па ј е ово вештачко помрачеље Сунца по изгледу сличfю правом (n . 
Слику 2) . 

.L 
/ 

Слика 1. Прибор за. ексnеримент. ( 1) 
стаклени суд са водом, {2) трансфер
матор 220/12 V, {З) носач сијалице , {4) 
сија.лица 6W /12V и {5) кружни метални 
заклон 50 шm. 

ЛИТЕРАТУРА: 

Слика 2. Снимак вештачког nомраче
ља Сунца. 

Воронцов- Вељаминов Б . А.: 1969. АGТРОНОМИЈА (за IV разр ед zи.мнаЗtЈје при-
родно-.мате.матttч~ео~ с.мера), Београд. ·· 

Вуд Р. : 1981 , Вештач~ео Gунчево по.мра-чеље, стр . 105 у зборнику Опыти в 
до.машнеii лабораторtш, Библ. "Квант" , nыn. 4, Наука. , Москва. 

(Примљено: маја. 1997) 

HOME-MADE SOLAR ECLIPSE 

Construction of a.n a.pa.ra.t11s for perforшing iшitaЧo~t of sola.r eclipse in home is pre
sented. 
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АСТРОНОМИЈА ON-LINE 

У овом и следећи.м броју " Васионе" одлучили смо да дамо nриказ нetcux ин
тересанпших nрограма за различите оnеративне системе који су, или nотnуно 
бесnлатни, или сnадају у таtсозвани shareware, што значи да би корисници тре
бало ауторима да уnлате одређени (no nравилу .мали) износ. Одлучили смо се да 
у овом броју nриtсаже.мо nро~ра.ме за оnеративни систем Windows, а nрограме 
за оnеративне Cticme.мe Unix и Меtсинтошов MacOS оставили смо за бројеве tcojtl 
следе . 

Програми 

Astronomy Lab 2 

Astronomy Lab 2 је 32-битна Windows апликација за Windows 95, Windows NT и 
Win32s. • У питаљу је shareware nрограм, а регистрација I<ошта 15 долара. Про
грам је могуће nронаћи на Интернету, на nример, на адреси ft.P://gtp.duth.gr/ 
puЬ/vin95/WinSite/misc/alv203 .zip, а налази се и на дисi<у I<ОЈИ је штампао ју
гословенсi<И часопис РС Press: Sezaщ File, за лето 1997. Програм је снабдевен 
одличним help менијем и nрилично ј е Ш\I< за коришћеље . Омогућава лако уноше
ље жељеног nоложаја на Земљиној кугли и nриказа nојава везаних за то одређено 
место: излазак и залазак Сунпа и Месеца, као и податi<е везане за I<онфигурације 
планета, nомрачеља и Ј<алендар. Занимљиво је и да овај nрограм даје nодатi<е о 
сумраку (астрономском, наутичком и цивилном), метеорсi<им nљусi<овим·а, I<ao и о 
датумима Yci<pca (на жалост, не и по јулијансi<ом календару). Поред nоменутих 
бројних nодатака, nрограм Astronoшy Lab 2 .,црта" и различите типове графика, 
поменимо на nример: орбите и магнитуде планета, љихов пречнИI< и удаљеност . . . 
Анимације су још једна од могућности nрограма Astronomy Lab 2: анимација кре
таља Јуnитерових сателита и симулација десет nознатих двојних звезда доста су 
добро изведене . Све у свему Astronomy Lab 2 је прилично озбиљан програм, лаЈ< 
за коришћеље, намељен првенствено астрономима аматерима. Надамо се да ће 
у наредним верзијама аутори (фирма Personal MicroCosшs) обратити већу пажљу 
звездама, и увести , евентуално , нове оnције, као на пример, nриказ галаксија. 

Му Stars! 

Програм Му Stars! у верзији 2.5 могуће је са Интернета nреузети са адресе 
http://vvv.relativedata.comy везији за 16-битне и 32-битне верзије оперативног 
система Windows. •• Спроводећи доследно I<онпепт shareware-a, аутори овог про
грама остављају потенцијалним корисницима 15 дана слободног исnитиваља ље
гових могућности, пре уnлате износа од 15 америЧI<Их долара. Сам програм 
сnада у један од оних рутинских I<оји имају за циљ приi<аз неба : nоложај и облик 
сазвеђжа, путаља и изглед планета Сунчевог система, као и Месијеове објекте . 
Планете су застуnљене и са сликама које је снимио HST, што обогаћује nрограм. 
Програм уi<ључује и анимацију кретаља звезданог неба и, с обзиром да је у љему 
лаЈ<о уцртавати велике кругове на небеској сфери , nрограм Му Stars! је nогодан за 
уnознаваље координатних система који се користе у астрономији. Програм има 
и базу nодатака о oi<o 120 познатих комета уз могућпост да се база nроширује 
новим члановима . Слична база nостоји и за OI<O тридесетак малих nланета. Help 
мени је концизно и информативно написан , што чини овај програм пристуnачним 
nочетницима и свету рачунара. и у свету астрономије . 

Срђан Са.муровић 

• Програм лепо ради и под Wine емулацијом Windows-a, под оперативвим системом 
Onix , нпр. Liнux-oм. 
•• И овај програм лепо ради под емулацијом Windows-a, под Onix-oм . 
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"БИЛТЕН" НА ИНТЕРНЕТУ 

., Билтен", наша најстарија nериодична астрономска публикација I<oja I<оп 
тинуира~о излази од.1936. године, nостао је наш nрви научни астро~омски ча= 
сопис ЧИЈИ се са~жаЈ. може да nрати широм света nутем Интернета 
D Радов~ из наЈновиЈег ., Билтена" , бр . 155 су достуnни на ADS-y (Astropbysical 

atabase Sу~~еш). Н а истом. месту се могу наћи и аnстраi<ти чланаЈ<а о б · ављених 
УА " Билт.ену , nоч11ев од броЈа 145. На ADS-y се налази и homepage Ffилтена" 
дреса Ј~: http: adsvvv .harvard . edu/BOBeo . " · 
ПостоЈи намера да се и .,Публикације" Астрономске оnсерваториЈ·е у .l:>еограду 

nредставе на сличан начин . 

ј 

Милан Јеличић 

АСТРОНОМСКО ДРУШТВО "РУЋЕР БОШКОВИЋ" НА 
ЦЕНТРАЛНОМ АСТРОНОМСКОМ ИНДЕКСУ 

Астрономско друштво "Руђер Бош:ковић" се од I<paja месеца октобра 1997 
налази и_иа цеитра~ом Интерп~т индексу посвећеном астрономсi<им ресурсима и~ 
WWy.t-y . Astrononнcal World W1de Web Reso11rces на следећој адреси: http://nv. 
stsc1.. edu/astroveЬ/net-vn .htm~. Информација о Web nрезентацији нашег д ш
тв а на поменути индеi<с доспела Је nонајвише залагаљем Милана Ћирi<овић[.У 

Срђан Са.муровић 

ВЕСТИ ИЗ НАШЕ ЗЕМЉЕ 

110 ГОДИНА АСТРОНОМСКЕ 
ОПСЕРВАТОРИЈЕ 

. У свечаној сали ЛОЛА корпораци
Је 7 . априла 1997. обележено је 110 го
дина Астрономске оnсерваторије у Бе
ограду. У радном nредседништву . ску
па nоред диреi<тора Астрономсi<е опсе
рваторије др Милана димитријевића 
налазили су се: др 3оран Кнежевић , 
проф. др Јелена Милогра.дов-Турин, 
др Слободан Нин:ковић и др Лука Ч . 
Поnовић . Међу nрисутним гостима би
ли су академик Душан Ка.наЗир, репу
бл~чки министар ~а науку и техноло
ГИЈУ, академик ВоЈислав Марић , члан 
На:учпог коми;rета конференције "Раз
ВОЈ астрономије код Срба" , Ратко Узу
новић, по~оћник министра за науку и 
технолоГИЈУ Републике Србије , 
Миодраг Митровић, секретар Савез
ног министарства за развој, науку и 
животну средину и више директора . 

АкадемИI< душан Каназир је у име 
свог Министарстава захвалио на само
прегорном раду заnослених , посебно у 

те';ПКИМ условима nоследљих година, 

коЈе су створиле бесnримерне и непра
ведне санi<ције према нашој земљи. 

О раду Астрономске оnсерваторије 

током 110 година реферат је nоднео ди
рек~ор др Милан димитријевић. Ово 
Је УЈедно ~ио nрви рад скуnа "Развој 
астрономиЈе код Срба", који је следио 
~щмах иза свечане седнице . Овај скуn 
Је био главна манифестација nосвеће
на о?ележавању годишњице Оnсерва
ториЈе. У реферату је саоnштепо и да 
Оnсерваторија има 40 запослених од 
чега су 24 астрономи. 

~одишњу награду за научни рад до
био Је др Гојко Ћурашевић, виши на
у~ сарадник Астрономсi<е опсервато
РИЈе У Београду. Награда се односи на 
објављене радове у последљих пет го
ди!fа . Лауреат је у периоду 1992-96 
обЈавио 10 самосталних паучних радо
ва У водеће~ међународном часопису 
из астрономиЈе Astrophysics F3 Space Sci
erlces. Рад?ВИ се односе па изучаваље 
!есних двОЈНИХ звезданих система. Го

ЈКО Ћурашевић је рођен 1955. године 
У Петињу. АстрофизИI<у је завршио 
1979, магистрирао је 1983, а доi<тори
рао 1988, године, све у Београду. Рад 
па ~окторату је започео па Бјуракан
СI<ОЈ астрофизичкој опсерваторији 
( Јерменија) и државном астрофизич
ком инс-:гитуту .,Штернберг" у Москви. 

Награду за научни рад, младих· до-
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била је мр Зорица UвеТЈ(ОВИћ, истра
живач-сарадник, која ради у Јединици 
за фундаменталну астрометрију (рела
тивне координате). Коаутор је 4 пос
матрачка каталога ( 2 у наградном пе
риоду) положаја звезда, изведених на 
основу мереља на меридијанском кру
гу. Ба.вила се дневним посматрањима 

Сунца Меркура, Венере и Марса у ци
љу боље орјентаuије фундаменталног 

система (одређиваље положаја небес
ког екватора, односно ')'-тачке) . Зори
ца Пветковић је рођена 1958. у Раш
кој . Астрономију је дипломирала 1982, 
а магистрирала 1991 . У последљих 5 
година објавила је ЗЗ научи а и стручна 

рада . 

Награду за допринос развоју Аст
рономске опсерваторије за 1997. годи
ну добИЈIИ су Астрономско ,цруштво 
"Руђер БоПIКовић", у оквиру кога су 
многи наши астрономи начинили прве 

астрономске кораке, "за ширеље аст
рономских знаља у нашем народу" и 
астроном мр Ра,це Павловић, који је 
доста учинио на мрежи рачунара Ас
трономске оnсерваторије. 

Поменимо да је постојао nредлог да 
Астрономско друштво nодели награду 
са астрономом Љубишом Митићем, а 
Раде Павловић са доајеном наше ас
трономије Милорадом Ilротићем . 
Овакво дељеље награда нису nрихва

тила г. г. М . Протић и Љ. Митић. 
Поводом годишљице Астронuмска 

опсеваторија се сетила осморо својих 
радника , који су јој били верни преко 
ЗО година . То су: др Георгијё Поnо
вић, мр Иван Паквор, Вера Секуло
вић, Радивој ilИIIвapa, Леnосава Ђу
ровић , мр Драгомир ОлеВ'Ић , мр Да
нило Зулевић, Дојна Петровић (нажа
лост наша драга библиотекарка умрла 
је 11 . августа 1997.) . Председник Уn
ра.вног одбора др Зоран Кнежевић на 
лицу места уручио је кљиге "Откри
ваље васионе " првим четворома наве
дених, који су били присутни . 

После додељиваља награда 

предпремијерно је приказана прва епи
зода телевизијске серије "Сунце наша 
звезда" . Водитељ серије и писац тек
ста је др Милан димитријевић . При
сутни су били Драшко Ђуровић, ре
дитељ и Синиша Алексић, уредник за 
географију, геологију и астрономију у 
школском nрограму Радио телевизије 
Србије . И они су добили " Откриваље 
васионе" "у знак признаља за допри
нос астрономији и за усnомену на овај 

тренутак". 
На. крају свечаности је одржа.н кок-

тел. 

Милан Јеличић 

РУМУНСКИ АСТРОНОМИ 
У ЈУГОСЛАВИЈИ 

У Београду , 8. октобра 1996 . годи
не одржан је други југословенско-ру
мунски округли сто о сарадљи у обла
сти астрономије . Састанак је одржан 
у Астрономској опсерваторији у Беог
раду . Са југословенске стране су nри
суствовали др Олга Атанацковић-Вук
ма.новић, др Иштван ВИИIIе, др Милан 
Димитријевић, др Гојко Ђурашевић, 
др Зоран Кнежевић, др Јелена Мило
градов-Турин, др Лука Поповић, мр 
Миодраг Дачић, Мр Драгомир Оле
вић, Мр Војислава Протић-Бенишек, 
мр Зорица Пветковић и Веселка. Трај
ковска. Састанак је замишљен као скуп 
за даље међусобно упознаваље и упоз
наваље са радом астронома у ове две 
земље. Округлом столу су присуство
вали и неки други чланови Астроном
ске оnсерваторије као што је например 
др Слободан Нинковић. 

ДобродошЛИllу гостима и уводну 

реч је одржао, као домаћин, др Милан 
Димитријевић директор Астрономске 
опсерваторије у Београду. Он је изра
зио З'I.ДОВОЉСТВО због ПОНОВIЮГ сусрета 
и изнео резултате рада југословенске 
стране и:.<међу два састанка. 

Др Магдалена Ставински (Magdale-
na Stavinschi) - вођа румунске петочла
не делегације се захвалила и изразила 
задовољство што се поново срећемо . У 
свом излагаљу она је нарочити акценат 
дала приnремама за nосматраље пот
nуног nомрачеља Сунца 1999. године у 
Румунији. Букурешт ће имати nотпуно 
nомрачеље у трајаљу од 2m 26 : 5! Од 
већих градова Румуније само Питешти 
има дуже, и то свега О~ З. Помрачеље 
ће се у љима одиграти неколико мину

та после 11 h UT, при висини од 59° . 
У вези са. повећаним интересоваљем 

за астрономију због тог помрачеља, 
Румуни планирају чак и наба.вку пла
нетаријума, јапанске производње, 15 m 
nречника, са 150 места . 

Са југословенске стране др Иштван 
ВИИIIе је nредста.вио план југословен
ских астронома за nосматраље тог nо
мрачења у девет тачака . Локација екс
педиције још није утврђена. Мр Војис-
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лава Протић-Бенишек је после тога го
ворила о астрометријским аспектима 
обраде ~атеријала са. југословенске ек
сш;диције за Сунчево помрачеље у Ин
диЈИ 1980. У дискусији која. се nос
ле тога развила учествовали су многи 

учесници округлог стола.. 

др Петре Попеску (Petre Popescu) 
са Аст-рономске опсерваторије у Буку
реш:rу Је говорио о румунској астроме
трИЈИ и плановим~ за модернизацију те 
службе . Они имаЈу велики меријански 
круг а сада су позајмили данжонов ас
тролаб из Краљевске опсерваторије у 
Бриселу и раде на изради пратеће мо
дерне оnреме, уз сагласност директо

ра матичне опсерваторије др Пола Па
~еа (Paul Paqпet) . За тај инструмент 
Је по~гнут нови п.авиљон. У модер
низациЈИ мн~го им Је помогла Париска 
о~серва.~ориЈа, укључујући поза.јМИIIУ 
COHU CCD камере и nомоћ око пројек
товања хронографске картице за. везу 
са рачунаром. Почели су да траже и 
место око 120 km северно од Букуреш
та за изградљу посматрачке станице . 

др Магдалена Ставински је говори
ла и о румунској служби тачног време
на . Они сада имају четири кварцна са
та и З водонична масера . Намеравају 
да У будућности. набаве OPS пријем
ни~ и да изуча.ваЈУ везу 11ромене рота

диЈе З~мље и соларне активности, као и 
утицаЈ земљотреса,. што је за Румунију, 
као трусно nодручЈе, нарочито важно . 

Ласло Фаркаш (Laszlo Farkas) са Ас
'!рономске опсерваторије у Темишвару 
Је говорио о фотометријским истра.жи
ваљима. За . ту сврху се користи теле
скоп типа Касегрена пречника. ЗО сш 
~а. R., V, В, U филтрима. Намера и~ 
Ј~~ са фотомултипликатора пређу на 
CCD камеру . Љихов nосма.тра.чки nро
грам обухвата блиске еклипсне двојне 
звезде (UU Воо , W UMa), пулсирајуће 
променљиве (BW Vпl, {3 Сер) и звезде 
са. пегама. (ВУ Dia). За. неке су извели 
нове ефемериде. Александру Хорват 
(Alexandru. Horvath) са Астрономске оn
серваториЈе у Темишвару је говорио 0 

сарадљи са аматерима која се nоказа
ла у неким случајевима веома. корис
на . Посматрали су Ганимед у време 
удара. комете. Шумејкер-Леви о Јупи
тер и сматраЈу да су запазили бљесак 
У време удара фрагмента Q1 • И они 
су пратили помрачеља Месеца марта 
и септембра. 1996, а спремали су се да 
12 . октобра, као неку врсту пробе за 
велико помрачеље 1999, снимају дели-

мично п~мрачеље Сунца . Наnравили 
су и своЈ home page на WWW, где се 
заинтересовани могу више обавестити 
о љиховом раду, нарочито у вези са 

открићем комете Макхолц 11 (Makholtz 
11} . 

др Лучиан Бурш (Lucian Burs) са 
Астр<;>номске опсерваторије у Темиш
вару Је nредставио рад на динамици са

телита у Астро:f!омском институту Ру
!'lунске академиЈе наука . Ова област 
Је важна за астрономе из све три оп

серваторије Института - у Букуреш
ту, Клужу-Напоки и Темишвару. По
чел? се с радом још 1957. године, ка
да Је лансираи први Земљин вештач
ки сателит ( 4. октобра) . Ради пра
ћеља сателита биле су основане у све 
три опсерваторије станице за оnтичко 
посматраље (визуелно или фотографс
ко). Љихови COSPAR бројеви су 11З1 
1~:32 и 11ЗЗ, респективно. У Букуреш~ 
ту раде на сателитској динамиuи два 
астронома, у опсерваторији Клуж-На
пока пет, а у Темишвару један. да
нас праћеље сателита има секундарну 
важност у тим опсерваторијама. При
марну има коришћеље посматраља у 
на.учном раду . То су одређиваље пре
лимина.рних елемен~та квазикружних 

лутаља и побољшаваље путањских еле
мената на основу дужих временских по

сматраља, одређиваље густине горље 
атмосфер~, изучаваље утицаја разних 
nоремећаЈНИХ си~а у кретаљу сатели
та, студиЈе YTИIIaJa. разних поремећаја 
~а драконитички период вештачког 

Земљиног сателита, студије неких ре
ферентних атмосферских модела и од
ређиваље балистичког коефицијента 
~ористећи опадаље орбиталне енерги
Је. 

др П . Попеску, др Л. Бурш, Л. 
Фаркаш и А. Хорват су љубазно наiiИ
са.ли прегледе својих излагаља и дали 
их аутору ових редова. Заинтересова
ни их могу добити на увид. 

Један део румунске делегаuије је 
присуствов~о <;>твараљу XI националне 
конфе~е~ИЈе Југословенских астроно
ма, ко.Ја Је почела са радом 9. октобра 
и траЈ,ала до 11 . октобра . Др Магда
лена Ставински и .дР Петар Поп~ску су 
остали све до краЈа ко~ференције, а др 
Магдалена Ставински Је на љој имала 
и исn:рпан реферат о румунској астро
номиЈи. Фотокоnије фолија је љубазно 
дала аутору ових редова. 

Посл~ састанка, румунским астро
номима Је показана Астрономска опсе-
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рваторија и љени инструменти . 
На крају, увече, гостима је прире

ђена вечера у реновираном делу ресто

рана оближњег студентског дома "Ри
фат Бурџевић". 

Јелена Милоzрадов- Турин 

АКТИВНОСТИ АСТРОНОМСКОГ 
ДРУШТВА ...,АЛФА" ИЗ НИША 

Астрономске друштво "Алфа" из 
Ниша и ове године наставља са бога
тим и залаженим а:ктивностима. . Од nо
четка године одржа.на. су више ј а.вних 
пп с.матрања и предаваља . Кренимп ре-

С:лшса 1 

Под небеским окриљем Хеј л- Б оn о
ве комете одржа.на је nролећна. ш:кола. 
астрономије у nериоду од З 1. марта 
до 03 . аnрила. са следећим предаваљи
ма: " Ко мете - сведоци настанка." (nре
давач др Драган Га.јић) ; " Метеприти 
камеље које пада. с неба" (Ирена Жив
ковић и Ана Спасојевић) и "Судари 
комета и планета- космички билијар" 
(Никола Божиновић) . На:кои nредава
ља која су одржава.на у вечерљим тер

минима, организована. су посма.тра.ња 

Хејл-Боnове комете. Последљег дана 
одржан је јавни час са nосматрањем из 
ИИШЈ(е тврђаве . Приликом nосматраља 
коришћени су бииокула.ри и три теле
скопа, које, нажалост, још увек мора
мо да. ноза.јмљујемо од других , пошто 
друштво ЈIИШта. још нема. од своје оп
реме . Надамо се да. ће се та. неправед
на. дислроnорпија. између резултата на
шег Друштва и љеговог ма.терија.тюг 
статуса повољно решити у најскорије 
време! 

У мају месецу, тачније 29 . и 30 , 
одржана су три предаваља. са следе

ћим темама: "Поимаље космоса. у срп-

ској народној баштипи" (Владимир Ћ. 
Ја.нковић- Београд); "Андромеда." (др 
Миодраг Ра.довић) и "Стандардни и 
инфла.торни модел космоса." (мр Горан 
Ћорђевић и мр Љубиша. Нешић). 

У августу наши чланови су у сарад

љи са. Истраживачком стапицем Пет
пица. и љеном метеорском груnом врши

ли nосматраље метеорског nотока. Пер
сеиди. Та:кође, што се метеора. тиче, 
наши чланови су крајем сеnтембра. узе
ли учешће и на. Интернационалној ме
теорској конфере1щији одржаној у ИС 
Петница. . 

Месец октобар је такође донео три 
врло ин'Тересантна. предаваља., и то : 

24 . октобра др Иштван Винде са Аст
рономске опсерваторије у Београду је 
одржао предаваље на тему "Сунце -
најближа. звезда." и 28 . октобра. nроф. 
др Јелена Милогра.дов - Турип са Ка
тедре за. а.стропомију Ма.тема.тичког 
факуЈIТе'Та. у Београду на тему "Пла
нетни системи око других звезда" и 
"Астрономи ·нобеловци" . ЗО. октоб
ра. троје наших чланова (Ирена. Жив
ковић , Ана Сnа.сојевић и Никола. Бо
жиновић) су наступили са својим ра
дом на. међународној конференцији о 
заштити човекове средине која. је орга
низована. у Нишу при Факултету за.ш
тите на. раду . У раду су обрађени сви 
аспекти утицаја Сунда. на. нашу плане

ту. 

На. крају морамо иста.ћи да. је на
ше Друштво успешно решило и питаље 

чла.нсi\ИХ карата. уз помоћ спонзора тј. 
једне локалне шта.мпа.рије. У најско
рије време ће се организовати посмат
раље Леонида. и Ква.драитида. Такође , 
очекујемо и одговор одређених фонда
ција којима. смо се обратила ради пру
жаља. материјалне помоћи у виду на
бавке опреме. У перспективи је још 
пуно, пуно предаваља., трибина. и по
сма.тра.чких активности . Зато и овом 
nриликом nозивамо на сарадљу и ради 

пружаља евентуалне nомоћи све заин
тересоване. 

Mt~oдpat Се!Сулt~ћ 

ВАЉЕВСКИ 
АСТРОНОМСКИ СУСРЕТИ 

друштво истражива.ча. "Владимир 
Маидић - Манда" у сарадљи са Ва
љевском гимназијом организовала. је 
20 . марта 1997. године nрве Ваљевс~ее 
астрономске сусрете (ВАС). Одржа.на 
су два nредаваља под називом "Мала. 
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тела суичевог система" и "Астрономс
ке сензације" . 
. Прво nредаваље одржа.ла је мр Во
Јислава Протић - Беиишек, истражи
вач-сарадник са Астрономске оксерва.
торије _Београд. Госnођа Протић - Бе
иишек Је говорила о nланетоидима, са

телитима · и кометама, оnисавши љихо

ве физич:ке и хемијске карактеристике, 
као и љихов nросторни размештај у 
Суичевом систему. Посебан акценат г
ђа. П ротић - Бенишек ставила је на. ма
ле планете који су открили српски ас
трономи. 

Никола Божић, вођа Астрономске 
~рупе друштва истраживача. говорио 
Је о -судару комете Шумејкер - Леви 
9 с а Јуnитером 1994. године. Оnи
сао је догађаје који су уследили nос
ле открића да ће доћи до nада коме
те , приnреме за nосматраље ове nојаве 
и nрве резултате nосматраља. Други 
део Божићевог nредаваља. се односио 
на. сеиз,ационалне изјаве америчког ис
тра.живачког тима о открићу трагова 
!!римитивиог живота. на. метеориту ко

ЈИ потиче са Марса. После nредава
ља уследило је nриказиваље сдајдова. 
са најновијим фотографијама. чланова 
Сунчевог система . · 

Први Ваљевс~еи астроно.мски сусре
ти _били ,су веома добро посећени, та:ко 
да Је свечана сала Ваљевске гимназије 
била мала да nрими све заинтересова
не. Ова:ква nосета nоказала је да ин
терес за. _а.строиомију у граду на Колу
бари не Јељава и да ова манифестација 
тр.е ба. да постане традиционална, што 
и Јесте жеља организатора. Живи би
ли па видели . .. 

Дарко Ћокић 

ВЕСТИ ИЗ ДРУШТВА 

ГАЛАКСИЈЕ- САВРЕМЕНИ 
ПОГЛЕД. 

Мр Милан Ћирковић, вредни члан 
нашег ~руштва са Астрономске оnсер
ваториЈе, иначе доктора.нт љујоршког 
универзитета Стени Брук, одржао је 
предаваље под горљим насловом . У из
лагаљу је највише пажље nосветио 
морфологији галаксија nри томе кори
стећи " Хаблову виљушку", затим о ра
зликама у изгледу између усамљених и 
галаксија у ја.тима, новим теоријама. о 
љИховом настанку , Хабдовом дубоком 
nољу, локалној груnи галаксија. . 

. ~ nоред "глуве сезоне" Пла.нетари
ЈУМ Је, 16. августа., био nун заинтере
сованих. 

Милан Јеличић 

РЕКОРдАН БРОЈ 
СТУДЕНАТА-ПРЕдАВА ЧА 

Сарадља. Катедре за. астроиомију 
Математи~ког факултета и нашег Дру
штва. одвиЈа. се усnешне дуги низ годи

на у различитим видовима. У окви
ру nредмета. Методика наставе и ис
торија астро_но.мије студенти астроно
МИЈе х~сnитуЈу, nоред школа, и у Пда
иетарИЈУМу. На.јчешће је то у окви
ру Курса астрономије за почетни~ее. У 
току школске 1996/97. чак је 12 сту
дената. држало nредаваља љубитељима. 
астроиС?мије, што је аnсолутни рекорд. 
Током Јесељег (LIX) Курса nредаваља 
су држаЈiи: 

1. 09. 11. 1996. Јелена. Петровић: 
"Месец и други сателити у Суичевом 
систему". 

2. 16. 11 . 1996. Тијана Зечевић: 
"Помра.чеља. Сунца. и Месеца. и сЈiичие 
nојаве". 

З. 23 . 11. 1996. Олгица Кузмаиов
ски: "Звезде - далека сунца" . 

4 . 07. 12. 1996. Никола Вита.с: 
"Рађаље, живот и смрт звезда.". 

5. 14 .. 12. 1996. Александар Ота.
шевић: "3везда.ии системи". 

У ок_виру про~ећиог (LX) курса, до 
сада иа.ЈnосећениЈеГ, предаваља су др
жали : 

., 1. 15 . ОЗ . 1997. драгана. Околић : 
"Сазвежђа" (због велике nосећеиости 
предаваље је држала. у три термина.). 

2. 25. 04. 1997. Владимир Лукић : 
"Мала тела. Сунчевог система" { а.сте
роиди, комете, метеори - 2 термина.). 

З. 26. 04. 1997. Але-ксандар Си
мић: уПомра.чеља. Сунца и сродне nо
јаве" \2 термина.). 

4. 16. 05. 1997. Душаи Даииловић· 
"двојке и променљиве звезде." . 

5. 17. 05. 1997. Сата Недељковић: 
"Рађаље , живот и смрт звезда." 

6. З~ . 05. 1997. дуља Скоко: "Кос
мологиЈа- модели ва.сиоие ." 

7. З1. 05 . 1997. Жељко Рнић: 
"Има ли ва.нзема.љског живота.? " 

Предметни наставник nроф . др Је
лена Мидоградов-Турип, иначе уnрав
ник Народне оnсерваторије и Пда.нета.
рију~а, ~иЈiа је најпажљивији сдуша
Јiац, Јер Је оцељива.ла своје ету деите. 

1 1 

1 
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И сама је одржала предаваља : " Дур
бини и телескопи" (проналазак, врсте и 
карактеристике) 26. 10. 1996. и 5 . 4. 
1997- предаваље 5. 4 . 1997. је било 
поновљена и "Планете око других зве
зда" З . 5. (ово предаваље је одржно 
курсистима поврх програма Курса) . 

21 . децембра 1996 . последље пре
даваље : "Има ли ванземаљског жив
ота? " одржао је Ненад Миловановић , 
такође студент - апсолвент, али на наш 
позив. 

Милан Јеличић 

НОВОСТИ И БЕЛЕШКЕ 

СУПЕР ЗВЕЗДА Р ЕКО Р ДЕР 

Небо је добило нову суперзвезду. 
Попут нове засјао је снажно у сазвежђу 

. Стрелац фебруара 1996. године тако

звани Сакурајев (Sakurai) објекат (по 
Јаланском астроному аматеру који га 
ј е открио), и до јуна се повећао од при
бдижно величине Земље до чак 80 сун
чевих пречника . "То је најбржи 
пример звездане еволуције икада ви
ђен ·' , каже Мартин Асплунд (Martin 
Asplпнd) са Упсала Опсерваторије 
( Astroпoшiska observatoriet , Uppsala) у 
lnведској . "Еволуција нормалних звез
да као што је Сунце траје преко мили
он или милијарду година" . Након отк
рића, Асплундов колега Бенгт Густаф
сон (Beнgt (Jпstafsson) је са својим ти
мом, пом о ћу 2, 7 метарског телескопа 
на Мек доналд опсерва'l·орији (McDo
nald Obsei"vatory) у Тексасу, посматрао 
спектар звезде (у распону таласних ду
жина од 370 до 1015 nrn) од 5. маја до 
7. октобра 1996. године . 

Закључак посматраља је : звезда је 
од топлог патуљка површинске темпе

ратуре од око 50 000° С нарасла до сјај 
ног жутог суперџина не топлијег од 
6 000° С на површиии . Током посмат
раља, примећено је петоструко смаље
ље количине водоника у звезди, а чет

вороструко повећаље тежих елемената 
- литијума (Li) , стронцијума (Sr), ит
ријума (У) и цирi<онијума (Zr). "Ове 
брзе промене су кључ за разумеваље 
Сакурајевог објекта", каже Асплунд. 

Према Асплундовом мишљељу, зве
зда . је "поново рођени џин " - једном 
је већ била црвени џин, :који се сма
љивао како му је понестајало горива. 
Требало је да постане бели патуљак-

остатак умируће звезде , неспособне да 
ствара сопствену топлоту нуклеарним 

реакп.ијама, сабијене услед гравитаци
је. Међутим, за Сакурајев објекат је 
такав крај одложен када се унутраш
ље језгро звезде које садржи хелијум, 
угљеник и водоник, сабило и генериса
ла довољно топлоте да "запали" хели
јум, изазове конвективна кретаља вре
лог материјала према површини, а во
доника ка унутрашљости. Водоник та
да бурно сагори, и отуда љегов тако 
драматичан пад регистрован у спект

ру. При томе се на 100 милиона сте
пени Келвина стварају слободни неу
трони и такозваним s-процесом теПП<И 

елементи. 

Овакав брзи фузиони процес који се 
одвија уз веЛИI<о ослобађаље светлос
ти је ,,завршни хелијумов бљесак" цен
тралне звезде планетарне маглине ко

ји враћа звезду у процесу еволуције у 
област црвених џинова на ХерiЏUпрунг
Раселовом дијаграму. Претпоставља 
се да око 10 процената звезда сличних 
Сунцу доживљава овакву завршну фазу 
живота. до сада их је идентификовано 

већ неколико (нпр. у Стрели - FG Sge, 
Орлу - V605 Aql, планетарним магли
нама Abell 30, Abell 78 и N66), али је 
ово најбржи пример посматран до са
да . 

Новости о развоју Сакурајевог об
јеi<та могу се погледати на: 

http://vvv.nsplus.coa/ 
Према: Astronorny & Astrophysics, 

vol 321, р L17 
New Scier1tist, јуни 1997. 

Весна Милоше.вић-:Здјелар 

ТАМНА МАТЕРИЈА 
НА ЕКРАНИМА КОМПЈУТЕРА 

О проблемима тамне материје писа
но је више пута у овој рубрици. Једини 
сигуран начин за љену детекцију оста
је сила гравитације . Када су 1979. го
дине откривена прва гравитациона со

чива астрономи су схватили да ће уз 
љихову помоћ бити могуће да се изме
ри маса и видљивих и невидљивих ком

поненти . Постојале су замисли да се 
уз помоћ ефекта гравитационог сочи
ва измери маса објеката иза масе која 
чини гравитационо сочиво . 

У право сада се ове замисли спро
воде. Користећи Хаблов сателитсi<И 
телескоп (HST) снимљена су јата га
лаксија, I<ao на пример CL 0024+1654, 
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која показују значајне дисторзије сла
бих плавих галаксија у веома удаљеној 
позадини . Недавно су тројица истра
живача Грег Кочански ( Greg Kochan
ski) , Јан.Лел Антонио (Ian Dell 'Antonio) 
и Антони Тајсон (Ј. Anthony Tyson) из 
Белових лабораторија ( Bell Laboratoc 
ries/Lнce11t Teclшogies) тестирала више 
од милион модела за расnоделу масе 

у јату галаксија. Њихов график ра
nоделе масе (на слици) nоЈ<азује високе 
~аксимуме за индивидуалне галаксије 
Ја та . 

Слика 1 

Поменути научиици нису успели да 
уочс концентрације масе величиле га
лаксије кој е не одговарају индивидуал
ним rалаксијама јата . Испоставило се 
да је много галаксија окруже110 вели
ким х<tлоима тамне материје. На сли
ци ови халои су представљени овалним 

областима у подножјима максимума. 
Код неких галаксија примећено је од
суство великих халоа. 

Највећи део масе јата се , изгледа , 
налази у дифузном , елиптичиом облаку 
који се простире дуж милион светлос
них година у центру јата . Маса овог 
облаЈ<а сачиљава 90 % масе јата. Пе
Јюкупна маса у галаЈ<сијама (и видљива 
и тамна) · сачиљава свега 1 О процената 
укупне масе јата . 

Према: Sky & Teles cope, јули 1997. 
Срђан Са.муров11ћ 

НОВИ КАНДИдАТ ЗА 
ЦРНУ РУПУ 

Експлозије нових нису ретка појава 
у Млечиом путу . Једна од љих је за
~ветлела 1977. године у сазвежђу Зми
ЈОНоша, али не у оптИЧI<ом већ у х де
лу спектра. Анализирајући радијалну 
брзину саnутника ноnе уз помоћ Кек 
телеск~па, тим астронома предвођен 
Алексејем Филиnенком (Alexei Filippen
ko) са Калифорнијског универзитета у 
Берклиј_у, објавио је резултате према 
КОЈИМа Је маса невидљивог члана сис

тема нај~аље 4.9 Сунчевих маса, најnе
роваТ!IИЈе између 6.4 и 6.9 маса Суица . 
То је за 3.2 масе Сунца изнад горље 
границе за неутронске звезде , па све 

упућује на то да је овај мистериозни 
члан система црпа рупа . 

Према: Astronomy, август 1997. 
Дарко Ћокић .. 

ОБЛАК АНТИМАТЕРИЈЕ 
У МЛЕЧНОМ ПУТУ 

Огроман, дифузан облак антимате
рије који је открио детектор -у-зраче
ља <:;RO ·- Coщpton Сашша Ray Obser
vatory лежи у самом центру наше Га
лаксиј е, на удаљености од око 25 000 
светлосних година од Земље, а шири 
се на око З 000 св. година. 

-. -

Сл11ка 1 

Вилијам Парсел (Williarn R. Purcell) 
је са сарадницима усмерио GRO да 
nретражи неколиЈ<о области Млечиог 
пута . Закључци са IV Комптон симnо
зијума одржаног 28 . априла 1997. го
дине, nоказују да гама- зраци са енер
гијом од 511 ke V извиру из области не
коЛИI<о стеnени западно од галактиЧI<ог 
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центра у сазвежђу Стрелац. Гама-зра
ци те енергије су производ анихилаци
је електрона и љеговог антиматеријс
ког двојника позитрона. 

Нејасно је у потпуности одакле по
тичу позитрони. Анихилација елект
рон-позитрон је и раније детектована 
из средишта Млечног пута, а претпо
ставља се да су млазеви из активних 

галаксија као нпр. М 87 у сазвежђу 
девица , такође позитронски. Тако би 
антиматерија могла да потиче из мла
за из језгра наше Галаксије. 

С друге стране, Парсел тврди да 
позитроне могу произвести радиоакти

вни елементи које је у међузвездани 
простор раздувало јато супернових 
Звезда. То би могло да објасни непос
тојаље одговарајућег облака на јужној 
страни, који би био очекиван када је у 
питаљу модел млаза. 

Иако реч а.нтиматерија. може да. по
дсећа на. нешто деструктивно, Земљи 
не nрети никаква опасност приликом 

сусрета са. оваквим облаком. Из уку
nног гама-зрачеља тог млаза може се 

израчуна.ти да. постоји један позитрон 
на. сваких неколико стотина. кубних ме
тара. простора.. Када. би Земља. прошла. 
кроз такву дифузну плазму антимате
рије , наша. атмосфера. би апсорбовала. 
количину енергије која. одговара. јед
ва. хиља.ду-милијардитом делу енергије 
коју добија. од Сунца.. 

Ово откриће обећа.ва. да. ће да nо
могне расветљаваљу неких необичних 
процеса у нашој Га.лаксији. 

Према. : Sky &. Tele.scope, јули 1997. 

Весна Милошевић-3дјелар 

АСТЕРОИД 
ИЗ ОРТОВОГ ОБЛАКА 

На.учиипи из Лабораторије за. млаз
ни погон ( JPL - Jet Propulsion La.bora.
tory) сматрају да. су открили први а.с
тероид. који је дошао из Ортовог обла
ка.. Његова. ознака. је 1996PW, преч
ник 8 до 16 километара и има орбиту 
сличну ·кометама са периодом обилас
ка око Сунца од .5800 година. На.јвећа. 
удаљеност овог астероида од Сунца је 
нешто више од 90 милијарди километа
ра. Пошто нема доказа о постојаљу ко
мете или астероида који су скоро изба
чени из унутрашљости Сунчевог систе
ма, 1996PW је вероватно један од око 
осам милијарди астероида за које се 
претпоставља да постоје у Ортовом об
лаку . Ови астероиди су слични комета
ма и понекад се приближава.ју Сунцу. 

Према: Astronomy, јули 1997. 
Со-.,а Обрадовић 

НАЈВЕЋИ КЕНТАУР 

Џејмс Скоти (Ja.mes Scotti) са. Уни
верзитета. у Аризони пронашао је веро
ватно на.јвећи Кентаур до сада. Кента-
ури . су мала тела која. 
круже око Сунца. између орбита Са. тур
на и Нептуна.. Нови објекат, 1997CU26, 
је мало сја.јнији а. вероватно и мало ве~ 
ћи од претходно н~већег Кентаура 
Хирона. , који је приближно 200 кило
метара у пречнику . 1997CU26 је седми 
познати Кентаур, са. просечном уда.ље
ношћу од 15.9 астрономских јединица 
од Сунца. 

Према: Astr·or1omy, август 1997. 
Бандин То.мислав 

III страна корица: Учесници II Ју~ос.л.овенско-Ру.мунског orcpyмoz стола о ас
троно.мској сарад-.,и, Београд 8. Х 1996. Стоје: Петре Пor1ecrcy {Petre Рореsси), 
Лу•шјан Вурш (Lиcian Вш·s}, Зоран Кнежевић, Веселка Трајковск:а, Лука Ч. Поnо
вtiћ , Лраго.мир Олевић, Александру Хорват ( Alexandrи Horvat), Зорица Пветк:овић, 
Олга Атанацковић-Вуrс.мановић, Гој~>о Ђурашевић, Ласло Фарrсаш (Laslo Farkas), 
Миодра~ Лачt1ћ, Иштван Винц е . Седе: Јелена Милоградов- Турин, Милан С. Ли.м
итријевић, Магдалена Ставински {Magdaleпa Stavir1schi), Војис.11ава Протић- Бени
шек. 

IV страна корица: Летелица "Mars Pathfinder" (сада се зове " Carl Sagan Meтorial 
station", у част недавно nреминуло~ вели,;;о~ tиучни.ка Карла Сегана), к:ојује НАСА 
nослала на Марс 4. XII 1996. године, слетела је на nовршину ове nланете 4. VII 
1997. zодuне. Сутрадан се низ ра.мnу летелице cnycnшo ровер "Sojoиrner" и nочео 
да анализuра састав· оближ-.,uх стена. 
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Пролазак ко.мете Хејл-Боn снимљен из Пет
нице код Ваљева, снимио Миодраг Секулић из 
Астроно.мског друштва "Алфа" .из Ниша 9. 
аnрила ~9~7. годuне у 22h45m00' (TU). Ек
~nозuцща .зе_. износила 4 .минута.< а коришћен 
зе филм FUJz Super б plus· - 40и ASA; објек-
тив је био шuрокоуганu f = 1/28 тт. 

! 
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ASTRONOMSKE EFEMERIDE ZA 1998. GODINU 
Jovan Skuljan 

Matematiёki fakultet, Beograd 

Poёetak godiSnjih doba (UT): 
Prolece: 20.03. u 19h54~5 Jesen: 
Leto: 21.06. u 14h02~6 Zima: 

Polozaji Zemlje na putanji oko Sunca (UT): 
Perihel: 04.01. u 21h Afel: 

23.09. u 05h37~2 
22.12. u 01 h56~ 5 

03.07. u 24h 
Efemeridska popravka iznosi 648

• Svi trenuci u SEV-u dati su za posmatraёa 
na Narodnoj opservatoriji u Beogradu (Л= 1 h21 ~8, <р= 44°501

). 

Prema preporuci Medunarodne astronomske unije (MAU), umesto pojma efe
meridsko vreme (ЕТ), uvodi se dinamicko vreme (DT), kao vreme vezano za koordi
natni sistem u kome se vrsi integracijajednaCina kretanja tela. Sunёevog sistema. U 
sistemu vezanom za centar masa Sunёevog sistema koristi se Ьaricentricno (TDB), 
а u sistemu vezanom za centar masa sistema Zemlja-Mesec koristi se Zemaljsko 
(TDT) dinamiёko vreme. Razlika izmedu vremena TDB i TDT је veoma mala i 
moze se zanemariti na nivou taёnosti ovih efemerida. Veza izmedu dinamiёkog i 
svetskog vremena (UT) data је relacijom DT = UT + 6.Т, gde је 6.Т efemeridska 
popravka. U nаЗе vreшe, efemeridska popravka је relativno mala (reda 1m), tako 
da svi utaЬliёeni podaci za. оь TDT u ovim efemeridama istovremeno odgovaraju i 
trenutku оь UT. 

Osnovni podaci о ovogodisnjim pomraёenjima.: 

1. Potpuno pomraqenje Sunca, 26. februara . Vidljivo (ро TU) od 14h50m22• do 
· 20h06m 17'. Nije vidljivo iz Jugoslavije. 

2. Prstenasto pomraёenje Sunca, 21-22. avgusta. Vidljivo (ро TU) od 23h10m16' 
(21 . avgusta) do 05h01m59' (22. avgusta). Nije vidljivo iz Evrope. 

Napomena: Godine 1998. се Ьiti tri pomraёenja Meseca polusenkom (13 . marta, 
8. avgusta i 6. septembra), ali zbog uslova vidljivosti te pojave mi detalje о njima 
necemo ovde navoditi. 

U rubrici Kalendar dati su, za svaki datum u godini: dan u nedelji (D), julijanski 
dан (JD), koji poёinje u 12h, i zvezdano vreme u Griniёu (Во) u Oh UT. 

U ruьrici Faze, perigej i apogej Meseca dati su trenuci (UT) za sledece pojave 
(P):_mlad ~esec ( 8 ), prva ёetvrt ( () ), pun mesec (О), poslednja ёetvrt ( () ), perigej 
(п) 1 apogeJ (л). . 

Rubrika Sunce daje, za svaki ёetvrti dan, trenutak gornje kulminacije (Т), izlaz i 
zalaz, rektascenziju (а), deklinaciju (с5), pozicioni ugao ose rotacije (Р), heliografske 
koordinate centra diska (Во, L0 ), uglovni polupreёnik diska (р) i geocentriёno ras
tojanje (6.). 

U rubrici Mesec date su, za svaki dan u godini, ekvatorske koordinate (а, с5), 
kao i trenuci izlaza i zalaza. 

Rubrika Planete daje efemeridu velikih planeta (Merkur, Venera, Mars, Jupiter, 
Saturn, Uran i Neptun). UtaЬliёeni su: trenutak gornje kulminacije (Т), ekvatorske 
koordinate (а, с5), daljine od Zemlje i Sunca (6.zд0 ), ugaoni polupreёnik (р) i 
vizuelna prividna veliёina (m.,) . Korak izmedu utabliёenih podataka za Merkur 
iznosi ёetiri, za Veneru i Mars osam, za Jupiter i Saturn sesnaest, а za Uran i 
Neptun trideset dva dana. 

1 ,, 
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PLANETNE KONFIGURACIJE 1 POJAVE U 1998. (Dato u UT) 

Januar 
d h 

01 03 Mars u konjunkciji sa Mesecom 4N 
01 23 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 3N 

05 12 Saturn u konjunkciji sa Mesecom OS 
09 17 Venera u konjunkciji sa Neptunom 4N 

16 11 Venera u donjoj konjunkciji sa Suncem 
19 23 Neptun u konjunkciji sa Suncem 

21 01 Mars u konjunkciji sa Jupiterom OS 
26 17 Merkur u konjunkciji sa Venerom 8S 
27 ОО Venera u konjunkciji sa Mesecom 3S 
27 01 Merkur u konjunkciji sa Mesecom 5N 

27 17 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 3N 
28 08 Uran u konjunkciji sa Mesecom 3N 

28 20 Uran u konjunkciji sa Suncem 

29 17 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 2N 
30 01 Mars u konjunkciji sa Mesecom 2N 

Februar 

01 21 Saturn u konjunkciji за Мезесоm 1S 

02 11 Merkur u konjunkciji за Neptunom 2S 
05 18 Venera u zastoju ро гektascenziji 

08 05 Merkur u konjunkciji sa Uranom 1S 
22 08 Merkur u gornjoj konjunkciji sa Suncem 
22 14 Merkur u konjunkciji sa Jupit erom 1S 
23 09 Jupiter u konju.nkciji sa Suncem 

23 17 Venera u konjunkciji за Мезесоm 2S 
24 06 Neptun u konjunkciji за Mesecom 3N 

24 22 Uran u konjunkciji sa Mesecom 3N 
26 14 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 1N 

27 01 Merkur u konjunkciji sa Mesecom 1N 
27 22 Mars u konjunkciji sa Mesecom 1S 

Mart 

01 09 Saturn u konjunkciji sa Mesecom 1S 

07 10 Venera u konjunkciji sa Neptunom 4N 

11 14 Merkur u konjunkciji sa Marsom 1N 
19 07 Venera u konjunkciji sa Uranom 3N 

23 17 Neptun u konjunkciji sa Mesecom ЗN 
24 19 Venera u konjunkciji sa Mesecom ON 
24 10 Uran u konjunkciji sa Mesecom 8N 
26 12 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 1N 

27 15 Merkur u zastoju ро rektascenziji 
28 19 Mars u konjunkciji sa Mesecom 3S 

28 21 Merkur u konjunkciji sa Mesecom 7S 
29 01 Saturn u konjunkciji sa Mesecom 1S 

30 05 Merkur u konjunkciji sa Marsom 4N 

April 

03 12 Mars u konjunkciji sa Saturnom 2N 

06 16 Merkur u donjoj konjunkciji за Suncem 
13 12 Satчrn u konjunkciji аа Suncem 
19 02 Merkur u zastoju ро rektascenziji 

20 02 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 3N 
20 20 Uran u konjunkciji sa Mesecom 3N 

23 02 Venera u konjunkciji sa Jupiterom ON 
23 07 Jupiter u konjunkciji аа Mesecom ON 

23 08 Venera u konjunkciji sa Mesecom OS 
24 19 Merkur u konjunkciji sa Mesecom lS 

25 17 Saturn u konjunkciji sa Mesecom 1S 
26 16 Mars u konjunkciji за Mesecom 4S 

Мај 

04 05 Neptun u zastoju ро rektascenziji 
12 16 Merkur u konjunkciji sa Saturnom 1S 
12 20 Mars u konjunkciji sa 5uncem 
17 07 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 3N 

17 16 Uran u zastoju ро rektascenziji 
18 03 Uran u konjunkciji sa Mesecom ЗN 

20 23 Jнpiter u konjunkciji за Mesecom OS 
23 08 Saturn u konjunkciji sa Mesecom 2S 
22 22 Venera u konjunkciji sa Mesecom 2S 
24 11 Merkur u konjunkciji sa Mesecom 35 

25 12 Mars u konjunkciji sa Mesecom 55 
29 02 Venera u konjunkciji sa Saturnom ON 

Jun 

05 11 Merkur u konjunkciji sa Marsom OS 

10 07 Merkur u gornjoj konjunkciji за Suncem 
13 12 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 2N 

14 08 Uran u konjunkciji sa Mesecom 3N 
17 11 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 1S 

19 20 Saturn u konjunkciji sa Mesecom 2S 
21 14 Venera u konjunkciji sa Мезесоm 3S 

23 08 Mars u konjunkciji за Mesecom 5S 
25 13 Merkur u konjunkciji за Mesecom· 5S 

Juli 

10 18 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 2N 
11 13 Uran u konjunkciji sa Mesecom 3N 
14 19 Jupiter u konjunkciji за Mesecom 1S 

17 ОБ Saturn u konjunkciji за Mesecom 2S 
18 17 Jupiter u zastoju ро rektascenziji 

21 12 Venera u konjunkciji sa Мезесоm 4S 

22 03 Mars u konjunkciji sa Mesecom 5S 
23 20 Neptun u opoziciji за Suncem 

25 14 Merkur u konjunkciji sa Мезесоm 2N 
30 05 Merkur u zastoju ро rektascenziji 

Avgust 

03 07 Uran u opoziciji за Suncem 

05 03 Venera u konjunkciji sa Marsom 1S 
07 01 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 2N 

07 19 Uran u konjunkciji sa Mesecom 3N 
11 ОО Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 1S 
13 12 Saturn u konjunkciji sa Mesecom 2S 

., 
1 

1 
1 

1 

1 . 
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13 24 Merkur u donjoj konjunkciji sa Suncem 
16 14 Saturn u zastoju ро rektascenziji 

19 20 Mars u konjunkciji sa Mesecom 4S 
20 14 Venera u konjunkciji sa Mesecom 3S 
21 02 Merkur u konjunkciji sa Mesecom 2N 
23 05 Merkur u zastoju ро rektascenziji 

25 23 Merkur u konjunkciji sa Venerom 3S 

Septembar 
03 10 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 2N 
04 03 Uran u konjunkciji sa Mesecom 3N 

07 04 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 15 
09 18 Saturn u konjunkciji sa Mesecom 25 
11 ОО Merkur u konjunkciji sa Venerom ON 
16 03 Jupiter u opoziciji sa 5uncem 

17 12 Mars u konjunkciji sa Mesecom 2S 
19 18 Venera u konjunkciji sa Mesecom 05 
20 07 Merkur u konjunkciji sa Mesecom ON 
25 20 Merkur u gornjoj konjunkciji sa Suncem 

30 19 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 2N 

Oktobar 
01 12 Uran u konjunkciji sa Mesecom 3N 

04 09 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom OS 

07 01 Saturn u konjunkciji sa Mesecom 2S 
11 09 Neptun u zastoju ро rektascenziji 

16 04 Mars u konjunkciji sa Mesecom 15 
18 23 Uran u zastoju ро rektascenziji 
20 02 Venera u konjunkciji sa Mesecom 4N 
21 18 Merkur u konjunkciji sa Mesecom т 

23 19 Saturn u opoziciji аа Suncem 
28 03 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 2N 
28 20 Uran u konjunkciji sa Mesecom 2N 
30 04 Venera u donjoj konjunkciji sa Suncem 
31 16 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom OS 

Novembar 

03 09 5aturn u konjunkciji sa Mesecom 2s· 
13 18 Mars u konjunkciji sa Mesecom 1N 

14 01 Jupiter u zastoju ро rektascenziji 
19 14 Venera u konjunkciji sa Mesecom 5N 
20 21 Merkur u konjunkciji sa Mesecom 7N 
21 15 Merkur u zastoju ро rektascenziji 

24 09 Neptun u konjunkciji аа Mesecom 2N 
25 03 Uran u konjunkciji sa Mesecom 2N 

28 01 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 1S 
28 12 Merkur u konjunkciji sa Venerom ON 

30 17 Saturn u konjunkciji sa Mesecom 2S 

Decembar 

01 15 Merkur u donjoj konjunkciji sa Suncem 
11 06 Merkur u zastoju ро rektascenziji 

12 08 Mars u konjunkciji sa Mesecom 2N 
17 ОО Merkur u konjunkciji sa Mesecom 3N 

20 02 Venera u konjunkciji sa Mesecom 4N 
21 16 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 2N 

22 11 Uran u konjunkciji sa Mesecom 2N 
25 11 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 1S 

27 23 Saturn u konjunkciji sa Mesecom 2S 
30 15 Saturn u zastoju ро rektascenziji 

FAZE, PERIGEJ I APOGEJ MESECA 1998. 1 

03.01 . 09 оо п 05 .03. 08 41 С) 03.05. 10 04 С) 01 .07. 18 43 С) 06.09. 11 21 о 04.11. 01 оо п 
05 .01. 1418 С) 13.03. 04 34 о 08.05. 09 оо А 02.07. 17 оо А 08.09. 06 оо п 04.11 . 05 18 о 
12.01 . 17 24 о 15.03. 01 оо А 11 .05 . 14 29 о 09 .07. 16 01 о 13.09. 01 58 () 11 .11 . оо 28 () 
18.01. 21 оо А 21 .03. 07 38 () 19.05. 04 35 () 16.07. 14 оо п 20.09. 17 01 • 17.11 . 06 оо А 
20 .01 . 19 40 () 28.03. 0314 • 24.05 . оо оо п 16.07. 15 13 () 23.09. 22 оо А 19.11 . 04 27 • 28 .01 . 06 01 • 28.03. 07 оо п 25.05. 19 32 • 23 .07. 13 44 • 28.09. 2111 С) 27.11. оо 23 С) 

30 .01 . 14 оо п 30 .07. 12 оо А 

31.07 12 05 С) 

03.02 . 22 53 С) 03.04. 20 18 С) 02.06. 01 45 С) 08.08. 02 10 о 05 .10. 20 12 о 02 .12. 12 оо п 
11.02. 10 23 о 11.04. 02 оо А 04.06. 24 оо А 11.08. 12 оо п 06.10. 13 оо п 03.12 . 15 19 о 
15.02. 15 оо А 11.04. 22 23 о 10.06. 04 18 о 14.08. 19 48 () 12.10. 1111 () 10.12. 17 54 () 
19.02 . 15 27 () 19.04. 19 53 () 17.06. 10 38 () 22.08. 02 03 • 20 .10. 10 09 • 14.12. 17 оо А 
26 .02 . 17 26 • 25 .04. 18 оо п 20.06. 17 оо п 27.08. 06 оо А 21.10. 05 оо А 18.12 . 22 42 • 27.02. 20 оо п 26 .04. 1141 • 24.06. 03 50 • 30.08. 05 06 С) 28.10. 1146 С) 26.12. 10 46 С) 

30.11. 18 оо п 
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KALENDAR 1998. KALENDAR 1998. КALENDAR 1908. 

Datuт Dan JD · So Datuт Dan JD So Datuт Dan JD So 

d т D 24 ... ь · пi 8 d т D 24 ... h т 8 d т D 24 ... h т 8 

01 .01 . СЕТ 50815 06 41 47 01 .03. NED 50874 10 34 24 01 .05 . РЕТ 50935 14 34 53 
02 .01. РЕТ 50816 06 45 43 02.03. PON 50875 10 38 20 02 .05. SUB 50936 14 38 50 
03.01 . SUB 50817 06.49 40 03.03. UTO 50876 10 42 17 03.05 . NED 50937 14 42 47 
04.01 . NED 50818 06 53 37 04.03. SRE 50877 10 46 13 04.05 . PON 50938 14 46 43 
05.01 . PON 50819 06 57 33 05 .03. СЕТ 50878 10 50 10 05.05 . UTO 50939 14 50 40 
06.01 . uто 50820 07 01 30 06 .03. РЕТ 50879 10 54 06 06 .05 . SRE 50940 14 54 36 
07.01 . SRE 50821 07 05 26 07.03. SUB 50880 10 58 03 07.05 . СЕТ 50941 14 58 33 
08.01 . СЕТ 50822 07 09 23 08.03. NED 50881 11 02 оо 08.05. РЕТ 50942 15 02 29 
09 .01. РЕТ 50823 07 13 19 09 .03. PON 50882 11 05 56 09 .05. SUB 50943 15 06 26 
10 .01 . SUB 50824 07 17 16 10 .03. UTO 50883 11 09 53 10.05 . NED 50944 15 10 22 
11 .01 . NED 50825 07 21 12 11 .03. SRE 50884 11 13 49 11 .05. PON 50945 15 14 19 
12 .01 . PON 50826 07 25 09 12.03. СЕТ 50885 11 17 46 12.05 . UTO 50946 15 18 16 
13.01 . UTO 50827 07 29 06 13.03. РЕТ 50886 11 21 42 13.05. SRE 50947 15 22 12 
14.01 . SRE 50828 07 33 02 14.03. SUB 50887 11 25 39 14.05 . СЕТ 50948 15 26 09 
15.01. СЕТ 50829 07 36 59 15.03. NED 50888 11 29 35 15 .05 . РЕТ 50949 15 30 05 
16 .01 . РЕТ 50830 07 40 55 16.03. PON 50889 1133 32 16 .05 . SUB 50950 15 34 02 
17.01 . SUB 50831 07 44 52 17.03. UTO 50890 1137 29 17.05 . NED 50951 15 37 58 
18.01 . NED 50832 07 48 48 18.03. SRE 50891 11 41 25 18.05 . PON 50952 15 41 55 
19.01 . PON 50833 07 52 45 19.03. СЕТ 50892 11 45 22 19.05 . UTO 50953 15 45 51 
20 .01 . UTO 50834 07 56 41 20 .03. РЕТ 50893 11 49 18 20 .05 . SRE 50954 15 49 48 
21.01 . SRE 50835 08 оо 38 21 .03. SUB 50894 11 53 15 21 .05. СЕТ 50955 15 53 45 
22 .01 . СЕТ 50836 08 04 35 22.03. NED 50895 11 57 11 22.05 . РЕТ 50956 15 57 41 
23.01. РЕТ 50837 08 08 31 23.03. PON 50896 12 01 08 23 .05 . SUB 50957 16 01 38 
24.01 . SUB 50838 08 12 28 24.03. UTO 50897 12 05 04 24.05 . NED 50958 16 05 34 
25 .01. NED 50839 08 16 24 25.03. SRE 50898 12 09 01 25.05. PON 50959 16 09 31 
26 .01 . PON 50840 08 20 21 26 .03 . СЕТ 50899 12 12 58 26 .05. UTO 50960 16 13 27 
27.01. UTO 50841 08 24 17 27.03. РЕТ 50900 12· 16 54 27.05 . SRE 50961 16 17 24 
28.01. SRE 50842 08 28 14 28.03. SUB 50901 12 20 51 28.05 . СЕТ 50962 16 21 20 
29 .01 . СЕТ 50843 08 32 10 29.03. NED 50902 12 24 47 29 .05. РЕТ 50963 16 25 17 
30 .01 . РЕТ 50844 08 36 07 30 .03. PON 50903 12 28 44 30 .05 . SUB 50964 16 29 14 
31 .01 . SUB 50845 08 40 04 31 .03. uто 50904 12 32 40 31.05 . NED 50965 16 33 10 
01 .02 . NED 50846 08 44 '00 01.04 . SRE 50905 12 36 37 01 .06. PON 50966 16 37 07 
02.02. PON 50847 08 47 57 02 .04. СЕТ 50906 12 40 33 02.06 . UTO 50967 16 41 03 
03.02 . UTO 50848 08 51 53 03.04. РЕТ 50907 12 44 30 03.06 . SRE 50968 16 45 оо 
04.02 . SRE 50849 08 55 5Q 04.04. SUB 50908 . 12 48 27 04.06. СЕТ 50969 16 48 56 
05 .02. СЕТ 50850 08 59 46 '05.04. NED -5'0909 12 52 23 05.06 . РЕТ 50970 16 52 53 
06 .02. РЕТ 50851 09 03 43 06 .04. PON 50910 12 56 20 06 .06. SUB 50971 16 56 49 
07.02 . SUB 50852 09 oi 39 07.04. UTO 50911 13 оо 16 07.06. NED 50972 17 оо 46 
08.02. NED 50853 09 11 36 08.04 . SRE 50912 13 04 13 08.06 . PON 50973 17 04 43 
09 .02. PON 50854 09 15 33 09 .04. СЕТ 50913 13 08 09 09 .06. UTO 50974 17 08 39 
10 .02 . UTO 50855 09 19 29 10.04. РЕТ 50914 13 12 06 10 .06. SRE 50975 17 12 36 
11 .02 . SRE 50856 09 23 26 11 .04. SUB 50915 13 16 02 11 .06. СЕТ 50976 17 16 32 
12 .02 . СЕТ 50857 09 27 22 12 .04. NED 50916 13 19 59 12.06. РЕТ 50977 17 20 29 
13.02. РЕТ 50858 09 31 19 13.04. PON 50917 13 23 55 13.06. SUB 50978 17 24 25 
14.02. SUB · 50859 09 35 15 14.04. UTO 50918 13 27 52 14.06. NED 50979 17 28 22 
15.02. NED 50860 09 3 9 12 15.04. SRE 50919 13 31 49 15 .06 . PON 50980 17 32 18 
16 .02. PON 50861 09 43 08 16.04. СЕТ 50920 13 35 45 16 .06 . UTO 50981 17 36 15 
17.02. UTO 50862 09 47 05 17.04. РЕТ 50921 13 39 42 17.06 . SRE 50982 17 40 12 
18.02. SRE 50863 09 51 02 18.04. SUB 50922 13 43 38 18.06 . СЕТ 50983 17 44 08 
19 .02. СЕТ 50864 09 54 58 19 .04. NED 50923 13 47 35 19 .06 . РЕТ 50984 17 48 05 
20.02. РЕТ 50865 09 58 55 20.04. PON 50924 13 51 31 20 .06 . SUB 50985 17 52 01 
21 .02. SUB 50866 10 02 51 21 .04. UTO 50925 13 55 28 21 .06 . NED 50986 17 55 58 
22 .02 . NED 50867 10 06 48 22.04. SRE 50926 13 59 24 22 .06 . PON 50987 17 59 54 
23.02. PON 50868 10 10 44 23.04. СЕТ 50927 14 03 21 23.06 . UTO 50988 18 03 51 
24.02. UTO 50869 10 14 41 24.04. РЕТ 50928 14 07 18 24 .06 . SRE 50989 18 07 47 
25 .02. SRE 50870 10 18 37 25 .04. SUB 50929 14 11 14 25 .06. СЕТ 50990 18 11 44 
26.02. СЕТ 50871 10 22 34 26.04. NED 50930 14 15 11 26 .06 . РЕТ 50991 18 15 41 
27.02 . РЕТ 50872 10 26 31 27.04. PON 50931 14 19 07 27.06 . SUB 50992 18 19 37 
28.02 . SUB 50873 10 30 27 28.04. uто 50932 14 23 04 28.06 . NED 50993 18 23 34 

29 .04. SRE 50933 14 27 оо 29 .06 . PON 50994 18 27 30 
30.04. СЕТ 50934 14 30 57 30 .06 . UTO 50995 18 31 27 
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KALENDAR 1998. KALENDAR 1998. 

Datuт Dan JD So Datuт Dan JD So 

d m D 24 ... h т s d т D 24 ... h т s 

01 .07. SRE 50996 18 35 23 01 .09 . UTO 51058 22 39 50 
02 .07. СЕТ 50997 18 39 20 02.09. SRE 51059 22 43 46 
03.07. РЕТ 50998 18 43 16 03.09 . СЕТ 51060 22 47 43 
04.07. SUB 50999 18 47 13 04.09. РЕТ 51061 22 51 39 
05 .07. NED 51000 18 51 10 05.09. suв 51062 22 55 36 
06.07. PON 51001 18 55 06 06 .09 . NED 51063 22 59 33 
07.07. UTO 51002 18 59 03 07.09 . PON 51064 23 03 29 
08.07. SRE 51003 19 02 59 08 .09. UTO 51065 23 07 26 
09 .07. СЕТ 51004 19 06 56 09 .09 . SRE 51066 23 11 22 
10 .07. РЕТ 51005 19 10 52 10 .09. СЕТ 51067 23 ц 19 

11.07. SUB 51006 19 14 49 11 .09 . РЕТ 51068 23 19 15 
12.07. NED 51007 19 18 45 12 .09. SUB 51069 23 23 12 
13.07. PON 51008 19 22 42 13.09 . NED 51070 23 27 08 
14.07. UTO 51009 19 26 39 14.09 . PON 51071 23 31 05 
15 .07. SRE 51010 19 30 35 15.09 . UTO 51072 23 35 02 
16.07. СЕТ 51011 19 34 32 16 .09 . SRE 51073 23 38 58 
17.07. РЕТ 51012 19 38 28 17.09. СЕТ 51074 23 42 55 
18.07. StJB 51013 19 42 25 18.09 . РЕТ 51075 23 46 51 
19 .07. NED 51014 19 46 21 19 .09 SUB 51076 23 50 48 
20 .07. PON 51015 19 50 18 20 .09 . NED 51077 23 54 44 

21 .07. UTO 51016 19 54 14 21 .09 . PON 51078 23 58 41 
22 .07. SRE ' 51017 19 58 11 22.09 . UTO 51079 оо 02 37 
23.07. СЕТ 51018 20 02 08 23 .09 . SRE 51080 оо 06 34 
24.07. РЕТ 51019 20 06 04 24.09 . СЕТ 51081 оо 10 31 
25.07. suв 51020 20 10 01 25 .09. РЕТ 51082 оо 14 27 
26 .07. NED 51021 20 13 57 26.09 . SUB 51083 оо 18 24 
27.07. PON 51022 20 17 54 27.09 . NED 51084 оо 22 20 
28.07. UTO 51023 20° 21 50 28.09. PON 51085 оо 26 17 
29.07. SRE 51024 20 25 47 29.09 . UTO 51086 оо 30 13 
30 .07. СЕТ 51025 20 29 43 30.09 . SRE 51087 оо 34 10 
31 .07. РЕТ 51026 20 33 40 

01 .08. SUB 51027 20 37 37 01 .10 . СЕТ 51088 оо 38 06 
02 .08. NED 51028 20 41 33 02.10. РЕТ 51089 оо 42 03 
03.08. PON 51029 20 45 30 03.10. SUB 5109 0 оо 46 оо 
04.08. U T O 51030 20 49 26 04.10. NED 51091 оо 49 56 
05 .08. SRE 51031 20 53 23 05.10 . PON 51092 оо 53 53 
06.08. СЕТ 51032 20 57 19 06.10 . UTO 51093 оо 57 49 
07.08. РЕТ 51033 21 01 16 07.10. SRE 51094 01 01 46 
08 .08. suв 51034 21 05 12 08.10 . СЕТ 51095 01 05 42 
09 .08. NED 51035 21 09 09 09 .10 . РЕТ 51096 01 09 39 
10 .08. PON 51036 21 13 06 10 .10 . SUB 51097 01 13 35 

11 .08. UTO 51037 21 17 02 11.10. NED 51098 01 17 32 
12.08. SRE 51038 21 20 59 12 .10 . PON 51099 01 21 29 
13.08. СЕТ 51039 21 24 55 13.10. UTO 51100 01 25 25 
14.08. РЕТ 51040 21 28 52 14.10 . SRE 51101 01 29 22 
15 .08. SUB 51041 21 32 48 15 .10. СЕТ 51102 01 33 18 
16.08. NED 51042 21 36 45 16 .10. РЕТ 51103 01 37 15 
17.08. PON 51043 21 40 41 !7.10. SUB 51104 01 41 11 
18.08. UTO 51044 21 44 38 18.10 . NED 51105 01 4 5 08 
19 .08. SRE 51045 21 48 35 19 .10 . PON 51106 01 49 04 
20 .08. СЕТ 51046 21 52 31 20.10 . UTO 51107 01 53 01 

21.08 . РЕТ 51047 21 56 28 21 .10 . SRE 51108 01 56 58 
22.08. SUB 51048 22 оо 24 22.10 . СЕТ 51109 02 оо 54 
23.08. NED 51049 22 04 21 23.10. РЕТ 51110 02 04 51 
24.08 . PON 51050 22 08 17 24.10. SUB 51111 02 08 47 
25 .08. UTO 51051 22 12 14 25.10. NED 51112 02 12 44 
26 .08. SRE 51052 22 16 10 26 .10. PON 51113 02 16 40 
27.08. СЕТ 51053 22 20 07 27.10 . UTO 51114 0 2 20 37 
28.08. РЕТ 51054 2 2 24 04 28.10. SRE 51115 02 24 33 
29 .08. SUB 51055 22 28 оо 29 .10 . СЕТ 51116 02 28 30 
30 .08. NED 51056 22 31 57 30 .10. РЕТ 51117 02 32 27 
31 .08. PON 51057 22 35 53 3 1.10 . suв 51118 02 36 23 
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Datuт Dan JD So 

d т D 24 ... ' h m s 1 

01 .11 . NED 51119 02 40 20 
02.11 . PON 51120 02 44 16 
03.11 . UTO 51121 02 48 13 
04.11 . SRE 51122 02 52 09 
05.11. СЕТ 51123 02 56 06 
06.11 . РЕТ 51124 03 оо 02 
07.11. SUB 51125 03 03 59 
08.11. NED 51126 03 07 56 
09.11 . PON 51127 03 11 52 
10.11. UTO 51128 03 15 49 

11 .11. SRE 51129 03 19 45 
12.11 . СЕТ 51130 03 23 42 
13.11. РЕТ 51131 ·03 27 38 
14.11. SUB 51132 03 31 35 
15.11 . NED 51133 03 35 31 
16.11. PON 51134 03 39 28 
17.11. UTO 51135 03 43 25 
18.11 . SRE 51136 03 47 21 
19 .11. СЕТ 51137 03 51 18 
20 .11. РЕТ 51138 03 55 14 

21 .11. SUB 51139 03 59 11 
22.11. NED 51140 04 03 07 
23.11. PON 51141 04 07 04 
24.11 . UTO 51142 04 11 оо 
25 .11. SRE 51143 04 14 57 
26 .11 . СЕТ 51144 04 18 54 
27.11 . РЕТ 51145 04 22 50 
28.11 . SUB 51146 04 26 47 
29 .11 . NED 51147 04 30 43 
30 .11. PON 51148 04 3 4 40 

01.12. UTO 51149 04 38 36 
02 .12 . SRE 51150 04 42 33 
03.12. СЕТ 51151 04 46 29 
04.1 2 . РЕТ 51152 04 50 26 
05 .12. SUB 51153 04 54 23 
06 .12. NED 51154 04 58 19 
07.12. PON 51155 05 02 16 
08.12. UTO 51156 05 06 12 
09 .12. SRE 51157 05 10 09 
10 .12. СЕТ 51158 05 14 05 

11 .12 . РЕТ 51159 05 18 02 
12.12. SUB 51160 05 21 58 
13.12 . NED 51161 05 25 55 
14.12 . PON 5116?. 05 29 52 
15 .12 . UTO 51163 05 33 48 
16 .12. SRE 51164 05 37 45 
17.12 . СЕТ 51165 05 41 41 
18.12. РЕТ 51166 05 45 38 
19 .12. SUB 51167 05 49 34 
20.12. NED 51168 05 53 31 

21.12. PON 51169 05 57 27 
22 .12. UTO 51170 06 01 24 
23.12. SRE 51171 06 05 21 
24 .12 . СЕТ 51172 06 09 17 
25 .12. РЕТ 51173 06 13 14 
26 .12. SUB 51174 05 17 10 
27.12 . NED 51175 06 21 07 
28 .12 , PON 51176 06 25 03 
29.12. UTO 51177 06 29 оо 
30.12. SRE 51178 06 32 56 
31 .12 . СЕТ 51179 06 36 53 
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SUNCE 1998. 

SEV о" TDT 
Datum т Izlaz Zalaz а . {Ј р Во Lo р д 

d m h h m h h о , 
1 о о о 1 " А.Ј. 

m m m 

01 .01 . 1138 0713 16 05 18 45.2 -23 02 2 .1 -3.0 283.2 1617 0.983 
05.01. 11 44 0716 16 12 19 02.7 -22 39 0 .2 -3.5 230.5 16 18 0.983 
09.01 . 1145 0715 16 16 19 20.2 - 22 09 -1.7 - 3.9 . 177.8 16 17 0 .983 
13.01. 1147 0713 16 20 19 37.6 -2133 - 3 .6 -4.3 125.1 1617 0 .983 
17.01 . 1148 0711 16 25 19 54.7 - 2049 -5.5 -4.7 72.5 1617 0 .984 
21.01. 11 49 07 09 16 31 2011.8 -20 оо -7.4 - 5 .1 19.8 1617 0 .984 
25.01. 11 50 07 05 1636 20 28.6 -19 04 -9.1 -5.5 327.1 16 16 0 .984 
29.01. 11 51 07 01 16 42 20 45.2 - 1802 -10.9 -5.8 274.5 16 16 0.985 

SUNCE 1998. 

SEV о" TDT 

Datum ј т 1 lzlaz ј Zalaz а 1 {Ј 1 р 
1 Во 1 Lo р 1 д 

1 h m 1 h m 1 1 
о 1 

1 
о 

1 
о 

1 
о 

1 
1 

11 1 А.Ј . d m h m h m 

04.07. 11 43 03 58 19 27 06 51 .5 22 55 -1.4 3 .2 14.7 15 45 1 .017 
08.07. 11 43 04 оо 19 26 07 07.9 22 31 0 .4 3 .6 321 .8 15 45 1 .017 
12.07. 11 44 04 03 19 24 07 24.3 · 22 01 2 .2 4 .0 268.8 15 46 1 .017 
16 .07. 1144 04 07 19 21 07 40.5 21 26 4 .0 4 .4 215.9 15 46 1 .016 
20.07. 11 45 04 11 19 18 07 56.6 20 44 5 .7 4 .8 163.0 15 46 1 .016 
24.07. 1145 04 15 19 14 08 12 .5 19 57 7.4 5 .1 110.1 15 46 1.016 
28.07. 1145 04 19 19 10 08 28.3 19 05 9 .1 5 .5 57.1 15 47 1 .016 

02.02. 11 52 06 57 16 47 21 01.6 - 16 56 - 12.5 - 6 .1 221.8 16 15 0.985 
06.02. 11 52 06 52 16 53 2117.7 - 1545 -14.1 -6 .4 169.1 16 15 0 .986 
10.02. 11 52 06 47 16 59 2133.7 - 14 29 - 15.6 -6.6 116.5 1614 0 .987 
14.02. 11 52 06 41 17 05 2149.4 - 1310 - 17.0 -6.8 63.8 1613 0 .987 
18.02. 11 52 06 35 17 10 22 05.0 -1147 -18.3 -6.9 11 .1 16 13 0 .988 
22.02. 11 52 06 28 17-16 22 20.4 -10 21 -19.6 -7.1 318.5 16 12 0 .989 
26.02. 11 51 06 22 17 21 22 35.6 -{)8 52 -20.7 - 7 .2 265.8 1611 0 .990 
02.03. 11 50 06 15 17 27 22 50.6 -0722 - 21 .7 - 7.2 213.1 16 10 0.991 
06.03. џ 50 06 08 1732 23 05.5 -05 50 -22.7 -7.2 160.4 16 09 0.992 
10.03. 11 49 06 01 17 37 23 20.3 -{)4 16 -23.5 -7.2 107.7 16 08 0.993 
14.03. 11 47 05 53 1742 2335.0 -Q242 -24.2 -7.2 55.0 16 07 0 .994 
18.03. 1146 05 46 1748 23 49.7 -{)1 07 -24.9 -7.1 2 .2 Hi 06 0 .995 
22.03. 1145 05 38 17 53 оо 04.3 оо 28 -25.4 -7.0 309.5 16 05 0 .996 
26.03. 1144 05 31 17 58 оо 18.8 02 02 -25.8 -6.8 256.8 16 04 0 .997 ' 30.03. 1143 05 23 18 03 оо 33.4 0336 - 26.1 -6.7 204.0 16 03 0.999 
03.04. 11 42 05 16 18 08 оо 48.0 05 09 -26.2 -6.4 151.2 16 01 1 .000 
07.04. 11 40 05 09 1813 01 02.6 06 40 -26.3 -6.2 98.5 16 оо 1.001 
11.04. 1139 05 02 1818 0117.3 - 0810 - 26.2 - 5 .9 45.7 15 59 1 .002 
15.04. 1138 04 55 18 23 0132.0 09 37 -26.1 -5.6 352.9 15 58 1 .003 
19.04. 1137 04 48 18 28 0146.8 1102 - 25.8 - 5 .3 300.0 15 57 1 .004 
23.04. 1137 04 41 18 33 02 01.8 12 23 -25.4 -4.9 247.2 15 56 1 .005 
27.04. 1136 04 35 18 38 02 16.9 1342 -24.8 -4.6 194.4 15 55 1 .006 
01 .05. 1135 04 29 18 43 02 32.1 14 57 ~24.2 -4.2 141.5 15 54 1.007 
05.05. 1135 04 23 1848 02 47.4 16 08 - 23.4 - 3.8 88.6 15 53 1.008 
09.05. 1135 0417 18 53 03 02.9 1715 - 22.6 - 3 .3 35.8 15 52 1.009 
13.05. 1135 04 12 18 57 0318.5 1817 -21 .6 -2.9 342.9 15 51 1.010 
17.05. 11 35 04 08 19 02 03 34.3 1914 -20.5 -2.5 290.0 15 51 1 .011 
21.05. 1135 04 04 19 06 03 50.3 20 06 -19.3 -2.0 237.0 15 50 1 .012 
25.05. 1135 04 оо 1910 04 06.3 20 52 . -18.0 -1.5 184.1 15 49 1.013 
29.05. 11 36 03 57 19 14 04 22.6 2133 -16.6 -1.0 131.2 15 48 1.014 
02.06. 1136 03 55 19 18 04 38.9 22 08 - 15.2 -о.6 78.3 15 48 1 .014 
06.06. 11 37 03 53 19 21 04 55.4 2236 -13.6 -{} ,1 25.3 15 47 1 .0}5 
10.06. 1138 03 52 19 23 Q5 11 .9 22 59 -12.0 0.4 332.4 15 47 1 .015 
14.06. 1138 03 52 19 25 05 28.5 2314 - 10.3 0 .9 279.4 15 46 1 .016 
18.06. 1139 03 52 19 27 05 45.1 23 24 -8.6 1.4 226.5 15 46 1.016 
22.06. 1140 03 52 19 28 06 01 .7 23 26 -6.8 1 .8 173.6 15 46 1 .016 
26.06. 1141 03 54 19 28 0618.4 23 22 -5.1 2 .3 120.6 15 46 1.017 
30.06. 1142 03 55 19 28 06 35.0 2312 - 3 .2 2 .7 67.7 15 45 1 .017 

,-~ . 

' 

01 .08. 11 45 04 24 19 05 08 44.0 18 07 10.7 5 .8 4.2 15 47 1 .015 
05 .08. 11 44 04 28 19 оо 08 59.4 17 05 12.3 6 .1 311.3 15 47 1 .014 
09.08. 1144 04 33 18 54 09 14.7 15 58 13.8 6 .3 258.4 15 48 1 .014 
13.08. 1143 04 37 18 48 09 29.9 14 48 15 .2 6 .5 205.6 15 49 1 .013 
17.08. 11 42 04 42 18 42 09 44.9 13 33 16.6 6 .7 152.7 15 49 1 .013 
21.08. 11 41 04 47 18 35 09 59 .7 12 15 17.9 6 .9 99 .8 15 50 1 .012 
25.08. 11 40 04 52 18 28 10 14.5 10 54 19.1 7.0 47.0 15 51 1 .011 
29 .08. 11 39 04 56 18 21 10 29.1 09 30 20 .2 7 .1 354.1 15 52 1 .010 

02 .09. 1138 05 01 18 14 10 43.7 08 04 21 .3 7 .2 301 .3 15 53 1 .009 
06 .09 . 11 37 05 06 18 07 10 58.1 06 36 22 .2 7 .2 248.4 15 54 1 .008 
10 .09. 11 35 05 11 17 59 11 12.5 05 06 23.1 7 .2 195.6 15 54 1 .007 
14.09 . 1134 05 15 17 52 11 26 .9 03 34 23.8 7 .2 142.8 15 55 1 .006 
18.09 . 11 32 05 20 17 44 11 41 .2 02 02 24.5 7 .2 90 .0 15 56 1 .005 
22 .09 . 11 31 05 25 17 36 11 55.6 оо 29 25.1 7 .1 37.2 15 57 1 .004 
26.09 . 11 30 05 30 17 29 12 09.9 - 01 05 25 .5 6 .9 344.4 15 59 1 .003 
30 .09 . 11 28 05 34 17 21 12 24.4 -02 38 25 .9 6 .8 291 .6 16 оо 1.002 

04.10 . 11 27 05 39 17 14 12 38.9 -0411 26.1 6 .6 238.8 16 01 1 .000 
08.10 . 11 26 05 44 17 07 12 53.4 -05 43 26 .3 6 .4 186 .1 16 02 0.999 
12.10 . 11 25 05 49 16 59 13 08.1 -0714 26.3 6 .1 133.3 16 03 0 .998 
16.10. 11 24 05 54 16 52 13 22 .9 - 08 44 26 .2 5.8 80.5 16 04 0 .997 
20.10 . 11 23 06 оо 16 46 13 37.9 - 1011 26.0 5 .5 27.8 16 05 0 .996 
24.10 . 11 22 06 05 16 39 13 53.1 -1136 25 .6 5 .2 335.0 16 06 0 .995 
28.10 . 11 22 06 10 16 33 14 08.4 -12 58 25 .1 4 .8 282.3 16 07 0 .994 

01 .11 . 11 22 06 16 16 27 14 23.9 -14 17 24.5 4 .4 229.5 16 08 0 .993 
05 .11 . 11 22 06 21 16 22 14 39.7 -15 33 . 23.8 4 .0 176.8 16 09 0 .992 
09.11 . 11 22 06 27 16 17 14 55 .6 -16 44 23.0 3 .5 124.0 16 10 0.991 

11 22 06 32 16 12 15 11 .8 - 17 51 22 .0 3 .1 71 .3 16 11 0 .990 13.11 . 
17.11 . 11 23 06 38 16 08 15 28 .2 -18 52 20 .9 2 .6 18.6 16 12 0 .989 
21 .11 . 11 24 06 43 16 05 15 44.9 -19 49 19 .7 2 .1 325.8 16 13 0 .988 
25.11 . 11 25 06 48 16 02 16 01 .7 - 20 40 . 18.4 1 .7 273.1 16 14 0 .987 . 
29.11 . 11 26 06 53 16 оо 16 18.8 -21 24 16.9 1.2 220.4 16 14 0 .986 

03.12. 11 28 06 57 15 58 16 36.0 -22 02 15 .4 0 .6 167.7 16 15 0 .986 
07.12. 11 30 07 02 15 57 16 53.4 -22 33 13.8 0 .1 115.0 16 16 0 .985 
11 .12. 11 31 07 05 15 57 17 11 .0 - 22 58 12.1 -0.4 62 .2 16 16 0 .985 
15.12. 11 33 07 09 15 58 17 28.6 -2314 10.3 -о . 9 9 .5 16 16 0 .984 
19.12. 11 35 07 11 15 59 17 46 .3 -23 24 8 .5 - 1 .4 316.8 16 17 0 .984 
23.12 . 1137 07 13 16 01 18 04.1 - 23 26 6 .6 .-1.9 264.2 16 17 0 .984 
27.12. 11 39 07 15 16 03 18 21 .8 -23 21 4 .7 - 2.4 211 .5 16 17 0 .983 
31 .12. 11 41 07 16 16 07 18 39.5 -23 08 2 .7 -2.9 158.8 16 17 0 .983 
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о" TDT SEV о" TDT SEV о~> TDT SEV 

Datum Q' Б Izlaz Zalaz Datum Q' Б Izlaz Zalaz Datum Q' Б Izlaz Zalaz 

d m h о 1 h m h m d m h о 1 h m h m d m h о 1 h m h m m m m 

01 .01 . 20 46.6 15 07 08 21 20 13 01 .03. оо 48.7 02 13 07 55 21 оо 01 .05 . 06 48.2 18 41 08 52 23 55 
02 .01 . 21 43.6 11 59 09 15 20 16 02.03. 01 45.5 06 47 08 30 22 13 02 .05 . 07 43.9 17 43 09 51 - -
03.01 . 22 39 .3 08 08 10 21 21 57 03.03. 02 42 .1 10 52 09 08 23 24 03.05. 08 36 .9 15 52 10 51 оо з 
04.01. 23 33.9 03 49 10 47 23 05 04.03. 03 38. 14 13 09 48 - - 04.05 . 09 27.4 13 18 11 51 0113 
05 .01 . оо 27.7 оо 41 11 20- - 05 .03. 04 35 .2 16 39 10 33 оо 30 05 .05 . 10 15 .6 10 12 12 51 01 45 
06 .01 . 01 21 .3 05 08 11 53 оо 16 06 .03. 05 31.2 18 06 11 21 01 32 06.05. 11 02 .1 06 44 13 49 02 14 
07.01 . 02 15.3 09 16 12 28 01 26 07.03. 06 26.4 18 31 12 14 02 27 07.05 . 11 47.4 03 02 14 48 02 41 
08.01 . 03 10.0 12 52 13 07 02' 35 08.03. 07 20.3 17 58 13 10 03 15 08.05 . 12 32 .2 ~о 46 15 46 03 О? 
09 .01 . 04 05 .6 15 43 13 49 03 42 09.03. 08 12.6 16 32 14 08 03 58 09 .05 . 13 17.1 f-04 32 16 44 03 33 
10 .01 . 05 01 .9 17 39 14 37 04 45 10 .03. 09 03.1 14 21 15 07 04 35 10 .05 . 14 02.7 f-08 10 17 43 04 01 
11 .01 . 05 58.3 18 34 15 29 05 43 11 .03. 09 51 .9 11 33 16 06 05 08 11 .05 . 14 49 .4 t-11 29 18 42 04 31 
12.01 . 06 54.1 18 28 16 26 06 35 12.03. 10 39 .1 0817 17 05 05 38 12.05 . 15 37.5 r--14 22 19 41 05 04 
13.01 . 07 48.5 17 22 17 25 07 20 13.03. 11 25 .1 0443 18 03 06 06 13.05. 16 27.4 f-16 39 20 38 05 41 
14.01 . 08 41.0 15 25 18 25 08 оо 14.03. 12 10 .З оо 59 19 02 06 32 14.05 . 17 18.9 t-18 12 21 33 06 24 
15.01 . 09 31.4 12 47 19 25 08 34 15.03. 12 55 .З 02 46 20 оо 06 59 15 .05 . 18 11 .9 t-18 53 22 24 07 13 
16 .01 . 10 19 .8 09 38 20 25 09 05 16 .03 . 13 40.5 06 25 20 58 07 26 16.05. 19 05 .8 t-18 37 23 11 08 07 
17.01 . 11 06.4 06 08 21 24 09 33 17.03. 14 26 .4 '-09 49 21 56 07 55 17.05 . 20 00 .3 - 17 23 23 53 09 О? 
18.01. 11 51 .9 02 26 22 22 10 оо 18.03. 15 13.5 12 51 22 54 08 27 18.05 . 20 54.9 t-1511 - - 10 12 
19 .01. 12 36 .8 -Dl 20 23 20 10 27 19 .03. 16 02 .1 15 22 23 51 09 03 19 .05. 21 49.3 -12 07 оо 31 11 20 
20.01. 13 21 .8 05 03 10 54 20.03. 16 52 .5 1714- - 09 44 20.05. 22 43.5 t-08 19 01 06 12 30 

21 .01. 14 07.6 08 35 оо 19 11 23 21 .03. 17 44.9 18 20 оо 47 10 31 21 .05. 23 37.9 t-03 58 01 40 13 42 
22.01 . 14 54.9 11 50 01 18 11 55 22.03. 18 39 .2 18 31 01 40 11 25 22.05. оо 32.7 оо 42 02 13 14 56 
23.01 . 15 44.2 14 37 02 18 12 31 23 .03. 19 34.9 17 42 02 30 12 26 23.05. 01 28.6 05 24 02 47 16 11 
24.01 . 16 36.0 16 48 03 18 13 13 24.03. 20 31 .8 -15 50 03 15 13 33 24.05. 02 25.9 09 49 03 24 17 26 
25.01 . 17 30.3 18 10 0417 14 02 25 .03. 21 29 .2 -12 57 03 57 14 44 25 .05 . 03 24.7 13 38 04 04 18 39 
26.01 . 18 27.0 18 36 05 13 14 59 26 .03. 22 26 .9 09 12 04 36 15 59 26 .05 . 04 24.6 16 33 04 49 19 48 
27.01. 19 25 .3 17 56 06 05 16 02 27.03 . 23 24.7 04 46 05 12 17 15 27.05. 05 25 .0 18 22 05 40 20 5,1 
28.01 . 20 24.2 - 16 08 06 53 17 12 28.03. оо 22 .5 оо 02 05 48 18 33 28.05 . 06 24.8 18 58 06 36 21 46 
29 .01 . 21 23.0 13 18 07 35 18 24 29.03. 01 20.6 04 51 06 24 19 49 29 .05 . 07 22.8 18 25 07 35 22 32 
30.01 . 22 21 .0 -о9 35 08 14 19 38 30 .03. 02 18.9 "09 19 07 01 21 04 30 .05 . 08 18.3 16 51 08 37 23 12 
31 .01. 23 17.7 05 17 08 49 20 52 31.03. 03 17.6 13 08 07 42 22 16 31.05 . 09 10 .9 14 28 09 38 23 46 

01 .02 . оо 13.4 оо 42 09 23 22 05 01.04. 04 16 .2 16 01 08 26 23 22 01.06 . 10 00 .9 11 29 10 39- -
02 .02. 01 08.4 03 53 09 56 23 17 02.04. 05 14.3 17 51 09 15 - - 02.06. 10 48 .5 08 03 11 39 оо 1'1 
03.02. 02 03.1 08 11 10 31 - - 03.04. 06 11.4 18 35 10 08 оо 21 03.06. 11 34.6 04 22 12 38 оо 44 
04.02 . 02 58.0 11 57 11 08 оо 27 04 .04. 07 06 : 1 18 17 11 03 01 13 04.06 . 12 19 .6 оо 32 13 37 01 11 
05.02 . 03 53.1 14 59 11 49 01 34 05 .04. 08 00.1 17 03 12 01 01 58 05 .06 . 13 04.4 t-03 18 14 35 01 37 
06 .02. 04 48.5 17 08 12 34 02 38 06 .04. 08 51 .2 15 оо 13 оо 02 37 06 .06 . 13 49.6 t-07 оо 15 34 02 04 
07.02. 05 44.0 18 20 13 24 03 37 07.04. 09 40 .3 12 20 13 59 03 11 07.06 . 14 35 .9 - 10 28 16 33 02 32 
08.02. 06 38.9 18 31 14 18 04 30 08.04. 10 27.7 09 10 14 58 03 41 08.06. 15 23.7 r--13 33 17 32 03 04 
09 .02. 07 32.8 17 44 15 15 05 17 09.04 . 11 13.7 05 40 15 57 04 09 09 .06. 16 13.3 t-16 05 18 31 03 40 
10 .02 . 08 25.2 16 05 16 14 05 58 10 .04. 11 58.9 01 57 16 55 04 36 10.06 . 17 04.8 -17 54 19 28 04 21 

11.02. 09 15 .8 13 42 17 14 06 34 11 .04. 12 43.8 01 50 17 53 05 03 11 .06 . 17 58 .1 t-18 53 20 21 05 08 
12 .02 . 10 04.6 10 44 18 14 07 06 12 .04. 13 28.9 05 33 18 52 05 29 12 .06 . 18 52 .6 - 18 55 21 10 06 01 
13.02 . 10 51 .8 07 20 19 13 07 35 13.04. 14 14.6 09 03 19 50 05 58 13.06. 19 47.7 17 56 21 54 07 оо 
14.02 . 11 37.7 03 42 20 11 08 03 14.04. 15 01 .5 -12 14 20 48 06 29 14.06 . 20 42 .7 15 58 22 34 08 04 
15 .02 . 12 22.9 оо 03 2110 08 29 15.04 . 15 49.8 14 55 21 46 07 03 15 .06 . 21 37.3 13 06 23 10 09 11 
16.02 . 13 07.8 03 47 22 08 08 56 16 .04. 16 39 . 16 58 22 42 07 42 16 .06 . 22 31 .3 - 09 29 23 43 10 20 
17.02. 13 53.1 07 23 23 06 09 24 17.04. 17 31 .2 18 17 23 35 08 26 17.06 . 23 24.8 - 05 19 - - 1130 
18.02 . 14 39 .4 - 10 42 - - 09 54 18.04. 18 24.2 - 18 43 - - 09 17 18.06 . оо 18.3 -оо 4 оо 15 12 42 
19.02 . 15 27.2 13 36 оо 05 10 28 19 .04 . 19 18.4 18 12 оо 25 10 14 19 .06 . 01 12.3 03 50 оо 48 13 54 
20.02 . 16 17.0 - 15 59 01 03 11 06 20 .04. 20 13.4 -16 42 01 11 1116 20 .06. 02 07.3 08 17 01 22 15 О? 

21.02 . 17 09.0 17 39 02 01 11 50 21 .04. 21 08.9 14 14 01 52 12 23 21 .06. 03 03.9 12 16 01 59 16 19 
22 .02 . 18 03 .4 18 28 02 58 12 42 22.04. 22 04.6 10 52 02 31 13 34 22 .06 . 04 01 .9 15 31 02 40 17 29 
23.02 . 18 59 .9 - 18 17 03 51 13 41 23.04. 23 00 .6 - 06 47 03 07 14 48 23.06. 05 01 .2 17 47 03 27 18 з 
24.02 . 19 57.9 17 02 04 40 14 47 24.04. 23 56.9 02 10 03 41 16 04 24.06 . 06 00 .8 18 55 04 20 19 33 
25 .02. 20 56.6 14 40 05 25 15 58 25 .04. оо 54.0 02 39 04 16 17 20 25 .06. 06 59 .7 18 52 05 18 20 24 
26 .02. 21 55.4 11 19 06 06 17 12 26 .04. 01 52.0 07 21 04 52 18 37 26 .06 . 07 56 .8 17 44 06 19 21 08 
27.02 . 22 53.8 0711 06 44 18 28 27.04 . 02 51 .0 11 35 05 32 19 '52 27.06. 08 51.4 15 39 07 22 21 45 
28.02 . 23 51 .5 02 34 07 20 19 45 28.04. 03 50 .8 15 оо 06 15 21 03 28.06 . 09 43.2 12 50 08 25 22 18 

29 .04. 04 50.9 17 23 07 03 22 08 29 .06 . 10 32.5 09 30 09 26 22 4? 
30 .04. 05 50.3 18 37 07 55 23 05 30 .06 . 11 19.7 05 50 10 26 23 14 
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M·ESEC 191!8. MESEC 1998. MESEC 1998. 

SEV о~> TDT SEV · SEV 

Datum Q' 1 Б IzlazlZalaz Datuml. Q' Б IzlaziZalaz Datuml Q' 

d m h m 1 ° 1 h m\ h m 1-d-m-+-\h-m-1--::0:--1~h-m-1+-\h--lm d m 1 h m 

01 .07. 12 05.4 02 оо 11 25 23 40 
02 .07. 12 50 .4Г01 5212 24 - -
03.07. 13 35.5Г05 3913 23 ОО 06 
04.07. 14 21.21-09 1314 21 оо 34 
05 .07. 15 08.2r-12 2715 2101 04 
06.07. 15 57.0Г15 1216 20 01 38 
07.07. 16 47.91-17 19 17 18 02 16 
08.07. 17 40.9 18 3818 13 03 01 
09 .07. 18 35 .6 19 02 19 05 03 52 
10.07. 19 31.4 18 2319 52 04 50 

11 .07. 20 27.6 16 43 20 34 05 54 
12 .07. 21 23.5 14 03 21 12 07 01 
13.07. 22 18.6 10 34 21 47 08 11 
14.07. 23 12.9 06 29 22 20 09 21 
15.07. оо 06.6 02 оо 22 52 10 33 
16 .07. 01 00 .2 02 36 23 24 11 44 
17.07. 01 54.3 07 04 23 59 12 55 
18.07. 02 49 .3 11 08 - - 14 06 
19.07. 03 45 .6 14 33 оо 3815 15 
20 .07. 04 43.0 17 06 01 2116 21 

2i .07. 05 41.2 18 37 02 10 17 21 
22 .07. 06 39 .4 19 оо 03 05 18 15 
23.07. 07 36.5 18 17 04 0419 02 
24.07. 08 31 .8 16 33 05 О б 19 42 
25 .07. 09 24.7 14 01 06 09 20 17 
26 .07. 10 15.2 10 5107 12 20 47 
27.07. 11 03 .5 07 17 08 13 21 16 
28.07. 11 50.1 03 28 09 13 21 42 
29.07. 12 35 .6 оо 26 10 ·12 22 09 
зо . о7. 1з 20 .1 - 04 1611 ·н 22 з в 
31 .07. 14 06.0 07 55 12 09 23 04 

01 .08. 14 52 .2-111613 0823 36 
02.08. 15 39.9'-14 1114 06 - -
03.08. 16 29 .6t-16 32 15 04 оо 12 
04.08. 17 21 .ЗН8 10 16 01 ОО 53 
05 .08. 18 15.2 18 56 16 54 01 41 
06 .08 . 19 10.8 - 18 42 17 44 02 36 
07.08. 20 07.4r-17 25 18 29 03 38 
08.08. 21 04.31-15 0519 10 04 45 
09 .08. 22 00 .91-11 49 19 47 05 55 
10.08 . 22 56 .9 07 49 20 21 07 07 

11 .08 . 23 52 .1 03 19 20 54 08 21 
12 .08. оо 47.0 01 22 21 27 09 34 
13.08. 01 41 .8 05 57 22 02 10 46 
14 .08. 02 37.0 10 10 22 3911 57 
15 .08 . 03 32.9 13 45 23 2013 07 
16.08. 04 29 .6 16 30 - - 14 13 
17.08. 05 26.8 18 16 оо 0715 14 
18.08. О б 23 .9 18 57 оо 58 16 09 
19 .08. 07 20 .3 18 33 01 55 16 57 
20 .08 . 08 15 .2 17 09 02 55 17 39 

21 .08. 09 08.2 14 53 03 57 18 16 
22 .08. 09 59 .1 11 56 04 5918 48 
23.08. 10 48.0 08 30 О б 01 19 17 
24 .08. 11 35 .1 04 45 07 0119 44 
25 .08. 12 21 .1 оо 52 08 01 20 11 
26 .08. 13 06 .3 03 оо 09 оо 20 37 
27.08. 13 51 .5 06 44 09 58 21 05 
28.08. 14 37.2 - 10 1110 562135 
29 .08. 15 24.0 ,-1314115422 09 
30 .08. 16 12 .3 15 4612 52 22 47 
31.08. 17 02.5Н7 3913 4823 31 

01 .09 . 17 54:1 18 4414 42 - -
02.09 . 18 48. 1-18 5415 33 оо 21 
03.09. 19 44.3 - 18 0416 20 01 19 
04.09. 20 40.8 16 10 17 03 02 23 
05 .09 . 2137.8 - 131617 4203 32 
06 .09 . 22 34. t-09 29 18 18 04 45 
07.09 . 23 31 .З Г05 03 18 52 О б ОО 
08.09. оо 27.8-00 1719 26 07 15 
09 .09. 01 24 .3 04 3120 01 08 31 
10 .09. 02 21.0 09 0120 39 09 45 

11 .09 . 03 18.2 12 54 21 19 10 5 
12.09. 04 15 .9 15 5? 22 05 12 06 
13.09 . 05 13.7 17 59 22 55 13 09 
14.09 . 06 11 .1 18 55 23 5014 06 
15 .09 . 07 07.4 18 45 - - 14 56 
16 .09 . 08 02.2 17 35 оо 48 15 39 
17.09 . 08 55 .0 15 33 01 49 16 17 
18.09 . 09 45 .8 1.2 47 02 50 16 50 
19.09 . 10 34.6 09 29 03 5117 19 
20 .09 . 1121 .8 05 5004 521747 

21 .09. 12 07.9 01 5805 5218 13 
22 .09 . 12 53 .2 - 01 5606 5118 40 
23.09 . 1з З8 .з -о5 43 о7 49 19 07 
24.09. 14 23.8 - 09 17 08 48 19 36 
25 .09 . 15 10.1 - 12 2809 45 20 08 
26 .09. 15 57.7-15 0910 43 20 4З 
27.09 . 16 46 .6Н 7 1411 39 21 24 
28.09 . 17 37.ЗН8 3412 33 22 11 
29.09 . 18 29 .бг-19 0313 24 23 04 
30 .09 . 19 23.2 - 18 3614 11 - -

01 .10 . 20 18 .1 
02 .10 . 21 13.5 
03.10. 22 09.5 
04.10 . 23 06 .0 
05 .10. оо 02. 
06 .10 . 01 00.0 
07.10. 01 58 .0 
08.10 . 02 56 .9 
09 .10 . 03 56 .4 
10 .10 . 04 56 .2 

17 о~ 14 54 оо 04 
14 4115 34 01 09 
11 18 16 11 02 19 
07 08 1 б 46 03 32 
02 25 17 21 04 48 
02 3117 56 06 05 
07 20 18 33 07 22 
11 39 19 13 08 39 
15 09 19 59 09 52 
17 37 20 49 11 оо 

11 .10 . 05 55 .5 18 55 21 4312 01 
12 .10. 06 53.5 19 02 22 42 12 54 
13.10 . 07 49 .5 18 05 23 42 13 40 
14.10 . 08 43.1 16 1З - - 14 19 
15 .10. 09 34.3 13 35 оо 44 14 53 
16 .10. 10 23.3 10 24 01 45 15 23 
17.10 . 11 10.5 06 4802 4515 51 
18.10 . 11 56.4 02 59 03 45 16 17 
19 .10 . 12 41 .5 -ОО 56 04 44 16 .43 
20.10. 13 26 .5 04 4, 05 42 17 10 

21 .10. 14 11 .9 08 27 06 4117 38 
22 .10 . 14 57.9 - 11 4707 3918 09 
23.10. 15 45 . 1 Г14 3908 3718 43 
24.10. 16 33.? t-16 55 09 3319 21 
25 .10 . 17 23.6 - 18 2910 2820 05 
26 .10. 18 14 .9-19 1311 19 20 55 
27.10. 19 07.2-19 03 12 07 21 51 
28.10 . 20 00 .41-17 5612 50 22 52 
29 .10 . 20 54.1 - 15 5213 30 23 58 
30.10 . 21 48 .2Н2 5З 14 06 
31 .10 . 22 42 .6-09 0614 4101 07 

01 .11 . 23 37.6 
02.11 . оо 33.5 
03.11 . 01 30.6 
04.11 . 02 29.4 
05 .11. 03 29 . 
06 .11 . 04 31 .1 
07.11. 05 32 .8 
08.11 . 06 33.6 
09.11 . 07 32.3 
10.11 . 08 28.3 

о 1 

04 4115 1402 20 
оо 1 о 15 48 03 35 
05 06 16 24 04 52 
09 4517 03 06 10 
13 48 17 46 07 27 
165218360840 
18 4519 30 09 48 
19 2120 30 10 47 
18 44 21 32 11 37 
17 0522 3412 20 

11 .11. 09 21 .3 14 35 23 3712 56 
12.11 . 10 11 .4 11 28 - - 13 2 
13.11 . 10 59 .3 07 55 оо 3813 56 
14.11. 11 45 .4 04 06 01 3814 22 
15.11. 12 30 .6 оо 10 02 3714 48 
16 .11 . 13 15.4 03 45 03 3615 14 
17.11 . 1400.4 073004341541 
18.11. 14 46 .2 - 10 59 05 3316 11 
19.11 . 15 33.2 14 02 О б 3116 43 
20 .11 . 16 21 .6 16 32 07 2917 21 

21 .11 . 17 11 .5-18 19 08 2418 03 
22 .11 . 18 02 .6 19 18 09 1718 51 
23.11 . 18 54.8r19 2410 06 19 44 
24.11 . 19 47.5Н8 3210 51 20 43 
25 .11 . 20 40 .4Г15 4511 31 21 46 
26 .11. 21 33.2 - 14 0512 07 22 52 
27 .11 . 22 25 .9 - 10 3712 41 
28.11 . 23 18 .7-06 3013 13 оо 01 
29 .11 . оо 12.2!-01 5613 45 01 12 
30 .11 . 01 06.8 02 5314 18 02 25 

01 .12. 02 03.1 07 3814 5103 40 
02 .12. 03 01 .5 11 5915 3404 5? 
03.12. 04 02.0 15 3516 20 06 13 
04 .12 . 05 04.1 18 07 17 12 07 25 
о5.12 . о6 об . 5 19 2з 18 10 о8 3·о 
06.12 . 07 07.9 19 2019 13 09 27 
07.12 . 08 07.0 18 04 20 18 10 15 
08.12 . 09 02 .9 15 49 21 23 10 55 
09 .12 . 09 55 .6 12 48 22 26 11 2'9 
10.12 . 10 45 .3 09 17 23 2811 59 

11.12 . 11 32.6 05 28 - - 12 27 
12 .12 . 1218.4 012900 281253 
13.12. 13 03.4t-02 29 01 2713 18 
14.12. 1348.2-062002261345 
15.12. 14 33 .7 09 56 03 ·2414 13 
16 .12. 15 20 .2 13 10 04 2314 44 ' 
17.12. 16 08.2 15 52 05 2115 20 
18.12 . 16 58.0 - 17 56 Об 1816 ОО 
19 .12 . 17 49 .3 19 12 07 13 16 46 
20 .12. 1841В 193408041739 

21 .12. 19 35 .1 - 18 5908 5118 36 
22 .12 . 20 28 .5Г17 26 09 3319 38 
23 .12 . 21 21 .6 14 5810 10 20 43 
24.12. 22 14.1 - 11 4210 45 21 51 
25 .12. 23 06 .2 - 07 4711 16 22 59 
26 .12 . 23 58 .2ГОЗ 2511 47 
27.12 . оо 50.7 01 1412 18 оо 10 
28.12 . 01 44.4 05 5312 51 01 21 
29 .12 . 02 39 .9 10 1813 30 02 35 
30 .12 . 03 37.6 14 0814 03 03 46 
31 .12. 04 37.4 17 0715 02 05 05 

' 1 
1 

! ; 
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1 ј 
' 

MERКUR 1998. MERKUR 1998. 

SEV о• TDT SEV о" TDT 

1' 

r l VENERA 1998. MARS 1998. 

SEV о" TDT SEV о" TDT 
Datuт т а б ~z ~0 р mv Datuт т а б ~z ~0 р mv 

d т h h о ' А .Ј . А.Ј . " d т h тh о ' А.Ј. А . Ј . " т т т т т 

Datuт т а б ~z ~0 р mv Datuт т а б ~z ~0 р mv 
о ' А.Ј . А .Ј . " d т h h о ' А.Ј . А .Ј . " d т h т h т т т т т 

01 .01 . 10 04 17 10.9 20 25 0 .899 0 .369 3 .7 0.0 04.07. 13 22 08 29.6 20 26 1 .057 0.414 3 .2 -0 .1 
05 .01. 10 04 17 23.6 2111 0.983 0.392 3 .4 -0 .2 08.07. 13 28 08 52.6 18 29 0 .992 0.432 3 .4 0 .1 
09 .01. 10 06 17 41 .1 21 58 1 .061 0.413 3 .2 t--0 .2 12 .07. 13 32 09 12 .3 16 27 0.929 0.44"1 3 .6 0 .3 
13.01. 10 11 18 oi.7 -22 38 1 .131 0.432 3.0 0 .2 16.07. 13 32 09 28.8 14 25 0 .86 0 .45~ 3 .9 0 .5 
17.01 . 10 18 18 24.4 23 05 1 .192 0.447 2 .8 0.2 20.07. 13 29 09 41 .8 12 29 0 .807 0 .465 4 .2 0 .7 
21 .01. 10 27 18 48.5 23 16 1 .244 0.458 2.7 0 .2 24.07. 13 22 09 51 .0 10 46 0 .751 0.46"1 4 .5 0.9 
25.01. 10 36 19 13.7 1-23 09 1 .289 0.464 2.6 f-o .3 28.07. 13 11 09 56 .0 09 24 0 .700 0 .464 4 .8 1.3 
29.01 . 10 47 19 39.5 1-22 41 1 .325 0.467 2 .5 0 .3 01 .08. 12 55 09 56 .2 08 30 0 .656 0.458 5 .1 1 .8 
02.02. 10 57 20 05.9 1-21 52 1 .355 0.465 2 .5 0.4 05 .08. 12 34 09 51 .6 08 13 0.622 0.447 5 .4 2 .5 
06 .02. 11 08 20 32.7 1-20 41 1 .37о 0.458 2.4 0.5 09.08. 12 08 09 42.4 08 38 0.604 0.432 5.6 3 .6 
10.02. 11 20 20 59.8 1-19 09 1 .391 0 .447 2 .4 f-o .7 13.08. 11 41 09 30 .6 09 43 0 .606 0 .41~ 5 .5 4 .7 
14.02. 11 31 21 27.0 1-17 13 1 .397 0 .432 2 .4 t-0.9 17.08. 1114 09 19.1 1113 0 .632 0.392 5.3 4 .1 
18.02 . 11 43 21 54.5 14 56 1 .393 0 .414 2 .4 1-1 .2 21 .08. 10 52 09 11 .8 12 48 0 .684 0.369 4 .9 2.6 
22 .02. 11 55 22 22 .1 - 12 15 1 .379 0 .392 2.4 1-1 .5 25.08. 10 36 09 11.4 14 03 0 .761 0.346 4.4 1 .3 
26 .02. 12 07 22 49.8 09 14 1.352 0.369 2.5 t-1.5 29.08. 10 29 09 19.3 14 42 0 .858 0.326 3 .9 0.3 

... 

' 1 

1 

' f 

01 .01. 13 14 20 20.8 1-17 24 0 .297 0.720 28.1 f-4.4 01.01. 13 48 20 54.4 -18 39 2.137 1 .382 2.2 1.2 
09 .01 . 12 29 20 07.0 1-16 02 0 .273 0 .719 јзо .5 1-3.9 09.01 . 13 44 21 19 .5 l-16 48 2 .162 1 .381 2 .2 1 .2 
17.01 . 1137 19 46 .6 1-15 10 0.267 0 .719 31 .2 l-3.5 17.01 . 13 37 21 44.3 1-14 45 2.188 1 .382 2 .1 1.2 
25 .01 . 10 47 19 27.7 1-14 49 0 .280 0 .718 29.8 -4.1 25 .01. 13 30 22 08.6 1-12 32 2 .213 1 .383 2 .1 1 .2 
02 .02. 10 06 19 17.2 t-14 56 0 .308 0 .719 27.1 -4.5 02 .02. 13 22 22 32.6 l-10 12 2 .238 1 .386 2 .1 1.2 
10 .02 . 09 35 19 17.5 t-15 18 0 .349 0.719 23.9 f-4.7 10 .02. 13 14 22 56.1 07 47 2 .262 .1.389 2 .1 1.2 
18.02 . 09 14 19 27.7 -15 43 0.399 0 .719 20 .9 f-4.7 18.02. 13 06 23 19.2 -05 11 2 .286 1 .393 2.0 1 .2 
26.02 . 09 01 19 45 .6 t-15 56 0 .454 0 .720 18.4 -4.7 26 .02. 12 57 23 42.1 l-02 45 2 .309 1 .399 2.0 1 .2 

06 .03. 08 53 20 09 .1 l-15 49 0.512 0.721 16.3 f-4.7 06.03. 12 48 оо 04.8 -оо 13 2.332 1.404 2 .0 1 .2 
14.03. 08 49 20 36 .4 1-15 16 0 .573 0 .722 14.6 f--4 .6 14.03. 12 39 оо 27.4 02 19 2 .355 1.411 2 .0 1 .2 
22.03. 08 47 21 06.4 t-14 12 0.635 0 .723 13.1 f-4 .5 22.03. 12 30 оо 49.9 04 47 2 .376 1.418 2.0 1.3 
30 .03. 08 48 21 38.0 t-12 39 0.697 0 .724 12 .0 -4.4 30.03. 12 21 01 12 .4 07 12 2 .391 1 .426 2 .0 1.3 
07.04. 08 49 22 10 .5 t-10 38 0 .760 0 .725 11 .0 f-,4 .3 07.04. 12 12 01 34.9 09 32 2 .416 1 .434 1 .9 1 .3 
15 .04. 08 50 22 43.6 t-08 12 0.823 0 .726 10.1 4.2 15 .04. 12 03 01 57.6 1144 2.435 1 .443 1.9 1.3 
23.04. 08 52 23 16.9 1-05 25 0 .885 0 .727 9.4 f-4 .2 23.04. 11 55 02 20.4 13 49 2.452 1.452 1 .9 1 .3 

02.03. 12 19 23 17.5 -05 53 1 .310 0.346 2.6 t-1 .4 02 .09 . 10 30 09 35 .0 14 34 0 .96'1 0 .312 3 .5 f-o.4 
06 .03. 12 30 23 44.8 02 19 1 .249 0 .326 2 .7 1-1 .3 06.09. 10 37 09 57.0 13 33 1 .076 0 .308 3 .1 0 .8 
10.03. 12 40 оо 10.8 01 19 1.168 0 .313 2 .9 t-1.1 10 .09. 10 47 10 23.1 11 43 1 .176 0.313 2 .9 1 .1 
14.03. 12 48 оо 34.4 04 46 1 .071 0 .307 3 .1 t-0 .9 14.09. 10 59 10 50.9 09 15 1 .258 0 .327 2.7 1 .2 
18.03. 12 51 оо 53.8 07 45 0 .963 0.313 3 .5 0 .4 18.09. 11 12 11 18.9 06 23 1 .321 0.34 2 .5 1.4 
22 .03. 12 48 01 07.3 09 58 0 ,854 0.326 3 .9 0 .2 22.09 . 11 23 11 46 .3 03 18 1 .366 0.369 2 .5 1 .5 
26 .03. 12 37 01 13.8 1114 0 .756 0 .346 4 .4 1 .1 26.09. 11 34 12 12 .7 оо 09 1 .394 0.392 2 .4 1 .6 
30.03. 12 20 01 13.2 11 24 0 .676 0.369 5.0 2 .4 30.09. 11 43 12 38.2 f-o2 59 1.409 0.414 2.4 -1 .3 '1 

01 .05. 08 54 23 50.4 f-o2 21 0 .946 0 .728 8 .8 f-4 .1 01 .05 . 11 46 02 43.4 15 45 2.467 1.462 1 .9 1.3 
09 .05. 08 56 оо 24.1 оо 53 1.007 0 .728 8.3 -4.0 09.05. 1138 03 06.6 17 30 2.481 1.472 1 .9 1.3 
17.05 . 08 58 оо 58.1 0412 1.066 0 .728 7 .8 f-4.o 17.05. 11 30 03 30.0 19 04 2.493 1 .482 1 .9 1.3 
25 .05 . 09 02 01 32 .7 07 32 1 .124 0 .728 7.4 1-3.9 25 .05 . 11 22 03 53.6 20 27 2 .503 1.492 1 .9 1.4 
02 .06 . 09 05 02 08.0 10 46 1 .180 0.728 7.1 - 3.9 02 .06 . 1114 04 17.4 21 36 2.510 1 .503 1.9 1 .4 
10 .06 . 09 10 02 44 .2 13 48 1 .234 0 .727 6 .8 3 .8 10 .06 . 11 06 04 41 .3 22 33 2 .516 1 .513 1 .9 1 .5 
18.06 . 09 16 03 21 .5 16 32 1.286 0 .727 6.5 3 .8 18.06 . 10 59 05 05 .2 23 15 2 .518 1.524 1 .9 1.5 
26 .05. 09 23 04 00 .0 18 53 1.335 0.726 6 .2 3 .8 26 .06 . 10 51 05 29.1 23 44 2 .518 1 .534 1 .9 1 .5 

03.04. 11 57 01 06.6 10 30 0 .620 0.392 5 .4 4 .0 04.10 . 11 52 13 02 .8 1-06 01 1 .413 0.432 2 .4 1-0.9 
07.04 . 11 32 оо 56.7 08 46 0 .589 0.413 5 .7 5 .4 08.10 . 12 оо 13 26 .9 1-08 55 1 .40 0.447 2.4 l-0 .7 
11 .04. 11 06 оо 46.7 06 42 0 .582 0.432 5 .8 4 .1 12.10. 12 08 13 50 .5 1-11 40 1 .392 0.458 2 .4 l-0 .5 
15 .04. 10 44 оо 39.7 04 46 0 .597 0.447 5 .6 2 .8 16.10. 12 16 1.4 13.9 1-14 14 1 .369 0.465 2 .5 l-0 .4 
19 .04. 10 26 оо 37.2 03 21 0 .628 0 .458 5.4 2 .0 20 .10 . 12 23 14 37.1 1-16 36 1 .339 0.467 2 .5 -0.3 
23.04. 10 13 оо 39.5 02 37 0 .670 0.464 5 .0 1.4 24.10. 12 30 15 00 .1 - 18 44 1 .301 0.464 2 .6 1-0.2 
27.04. 10 05 оо 46.1 02 33 0 .721 0.467 4 .7 1.0 28.10 . 12 37 15 22.9 20 37 1 .255 0 .458 2 .7 f-o .2 

04.07. 09 31 04 39 .7 20 46 1 .382 0 .725 6 .0 3 .8 04.07. 10 44 05 53.0 24 оо 2.515 1.544 1 .9 1 .6 
12 .07. 09 4.0 05 20.4 22 03 1.427 0 .724 5 .8 - 3 .8 12 .07. 10 36 06 16 .6 24 01 2 .509 1 .554 1.9 1 .6 
20 .07. 09 50 06 01.9 22 43 1.468 0 .722 5 .7 3.7 20 .07. 10 28 06 40.0 23 50 2 .499 1.564 1 .9 1.6 
28.07. 10 01 06 43.8 22 42 1 .507 0 .721 5 .5 3 .7 28.07. 10 19 07 03.2 23 26 2 .486 1.574 1.9 1.6 
05 .08. 10 11 07 25 .6 21 59 1.542 0 .720 5.4 -3.7 05 .08. 10 10 07 25 .9 22 50 2.470 1.583 1 .9 1.7 
13.08 . 10 21 08 07.1 20 36 1.575 0 .720 5.3 3 .7 13.08 . 10 01 07 48.3 22 02 2 .450 1 .592 1 .9 1 .7 
21 .08. 10 30 08 47.7 18 34 1.604 0 .719 5 .2 1-3.7 21 .08. 09 51 08 10.1 21 05 2.427 1 .601 1.9 1.7 

01 .05 . 09 59 оо 56.5 03 07 0 .778 0.464 4 .3 0.7 01.11. 12 44 15 45.4 22 14 1 .200 0.44 7 2.8 l-0 .2 ,, 29 .08. 10 38 09 27.5 15 59 1.629 0 .719 5 .1 3 .8 29 .08. 09 41 08 31.6 19 58 2 .399 1 .609 2.0 1.7 
05.05 .. 09 57 01 10.0 0412 0 .838 0.458 4 .0 0.5 05.11. 12 50 16 07.1 -23 32 1 .137 0.432 3 .0 0 .2 
09 .05. 09 58 01 26.3 05 44 0 .902 0.447 3 .7 0 .3 09 .11. 12 54 16 27.5 24 29 1 .065 0.413 3 .2 l-0 .2 
13.05 . 10 01 01 45.0 07 37 0.968 0 .432 3 .5 0 .1 13.11 . 12 56 16 45.3 -25 03 0 .986 0.392 3 .4 0 .2 
17.05 . 10 07 02 06.2 09 49 1 .034 0.413 3 .2 1-0.1 17.11 . 12 53 16 58.7 25 10 0 .900 0 .369 3 .7 0.0 
21 .05. 10 15 02 29.8 12 13 1.101 0 .392 3 .1 t--0 .3 21 .11 . 12 42 17 05.0 24 46 0 .813 0 .346 4 .1 0.4 
25.05 . 10 26 02 56 .1 14 46 1 .166 0.369 2 .9 t--0 .6 25.11 . 12 21 17 01 .0 23 46 0 .73 0.326 4.6 1 .4 
29.05 . 10 40 03 25 .2 17 22 1 .225 0 .346 2 .7 0.9 29.11 . 11 49 16 45.3 22 04 0 .687 0 .312 4 .9 3 .6 

06 .09 . 10 45 10 06 .2 12 55 1 .651 0 .718 5.1 3.8 06 .09 . 09 31 08 52.5 18 42 2 .368 1 .616 2 .0 1 .7 
14.09 . 10 51 10 44.0 09 28 1.670 0 .719 5 .0 3.8 14.09 . 09 20 09 12.9 17 20 2 .332 1.624 2 .0 1.7 
22 .09. 10 57 11 21 .2 05 43 1.686 0 .719 4 .9 3.8 22 .09. 09 08 09 32.9 15 50 2 .293 1.630 2 .0 1 .7 
30 .09 . 11 02 11 57.9 01 48 1 .698 0 .719 4.9 1-3.8 30.09 . 08 56 09 52.4 14 16 2 .250 1.637 2.1 1 .7 
08.10 . 11 07 12 34.4 -02 12 1.707 0 .720 4 .9 3.9 08.10. 08 43 10 11.4 12 37 2.203 1 .642 2.1 1 .7 
16 .10 . 11 12 13 11 .2 t-06 11 1.713 0 .721 4.9 1-3.9 16 .10. 08 30 10 30 .0 10 55 2.152 1.647 2.2 1.6 
24.10 . 11 18 13 48.6 t-10 01 1 .716 0 .722 4 .9 3 .9 24.10. 08 17 10 48.3 09 10 2 .097 1 .652 2 .2 1.6 

02 .06. 10 56 03 57.5 19 51 1 .274 0 .326 2:6 1-1 .3 03.12. 1111 16 23.4 20 оо 0 .683 0 .300 4 .9 4.4 
06.06. 11 16 04 32.6 22 02 1 .309 0.312 2 .6 1 .7 07.12 . 10 39 16 05.7 18 20 0 .727 0.313 4 .6 1 .8 
10 .06. 11 38 05 10.0 23 44 1 .322 0.308 2 .5 2 .2 11 .12 . 10 18 15 59 .1 1-17 42 0 .805 0.320 4 .2 0.5 
14.06 . 12 01 05 48.3 2446 1 .313 0 .313 2 .6 t-1 .8 15.12. 10 07 16 03.4 1-18 01 0 .897 0.34 3 .7 0 .1 
18.06. 12 22 06 25.8 25 03 1 .283 0.327 2 .6 1.3 19.12 . 10 04 16 15.6 1-18 56 0 .989 0.370 3 .4 0.3 
22.06. 12 42 07 01 .3 24 38 1 .23~ 0.346 2 .7 0 .9 23.12. 10 06 16 32.9 t-20 06 1 .074 0 .393 3 .1 -0 .4 
26.06. 12 58 07 34 .0 23 38 1 .182 0.369 2.8 0 .6 27.12 . 10 11 16 53.5 - 21 16 1 .150 0 .414 2 .9 1-0.4 
30.06. 13 12 08 03.4 22 12 1 .121 0.392 3 .0 0.3 31.12 . 10 19 17 16.2 t-22 20 1 .215 0 .432 2 .8 1-0 .3 

01 .11 . 11 25 14 26.9 t-13 37 1 .715 0 .723 4 .9 - 3 .9 01 .11 . 08 03 11 06.1 07 23 2.039 1 .656 2.3 1.6 
09 .11 . 11 33 15 06.3 t-16 51 1.713 0.724 4.9 l-3.9 09.11 . 07 49 11 23.6 05 36 1 .976 1 .659 2 .4 1 .5 
17.11 . 11 42 15 47.0 t-19 38 1 .707 0 .725 4 .9 3 .9 17.11 . 07 35 11 40.8 03 50 1 .911 1 .662 2 .4 1.5 
25 .11 . 11 53 16 28.9 t-21 49 1.699 0.726 4.9 1-3.8 25 .11 . 07 20 11 57.6 02 04 1 .842 1.664 2 .5 1.4 
03.12. 12 04 17 12 .0 23 20 1 .688 0 .727 4 .9 1-3.8 03.12. 07 05 12 14.1 оо 20 1 .771 1.665 2 .6 1 .3 
11 .12. 12 1 717 55 .7 -24 05 1 .675 0 .728 5 .0 1-3.8 11 .12. 06 50 12 30.3 1-01 21 1 .697 1 .666 2 .8 1.3 
19.12. 12 2 918 39 .8 24 04 1.659 0 .728 5.0 3.8 19 .12. 06 34 12 46.0 1-02 58 1.620 1.666 2 .9 1.2 
27.12. 12 4 119 23.5 23 15 1 .641 0 .728 5 .1 1-3.8 27.12. 06 1 8 13 01.4 1-04 31 1 .542 1 .665 3 .0 1 .1 
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J'UPITER 1998. SATURN 1998. 

SEV о" TDT SEV о" TDT 

Datum т а б ~z ~0 р ffiv Datum Т' а б 1 ~z ~0 Р lmv 
d m h т h т Т о 1 

А . Ј. А.Ј . 
11 о 1 1 А.Ј . lllт т d m h m h m А.Ј. 

01.01 . 14 34 21 39.7 1-14 55 5 .711 5.022 16.1 - 2 .1 01.01 . 17 48 оо 54.5 03 07 9.260 9.369 8 .0 0 .7 
17.01 . 13 45 21 53.1 l-13 46 5 .853 5 .017 15 .7 2 .1 17.01 . 16 48 оо 56.9 03 26 9.520 9 .361 7 .8 о :1 
02.02. 12 56 22 07.4 1-12 29 5 .950 5 .013 15 .5 2 .0 02 .02 . 15 49 01 00 .8 03 55 9 .769 9 .357 7 .6 0 .7 
18.02. 12 08 22 22 .0 1-11 08 5 .99-4 5.009 15 .4 2 .0 18.02. 14 51 01 06.1 04 31 9 .987 9.353 7 .4 0.7 
06.03. 11 19 22 36.6 1-09 44 5 .985 5 .005 15 .4 2.0 06.03. 13 54 01 12.3 05 11 10.160 9.348 7 .3 0 .7 
22 .03. 10 31 22 50.8 1-08 20 5 .924 5 .001 15 .5 2 .0 22.03. 12 59 01 19.3 05 55 10.278 9.344 7 .2 0 .6 
07.04. 09 41 23 04.5 -06 58 5 .814 4.998 15 .8 2 .1 07.04. 12 03 01 26 .7 06 41 10 .335 9.340 7 .1 0 .6 
23.04. 08 51 23 17.2 - 05 41 5 .659 4 .995 16 .3 2 .1 23.04. 11 08 01 34.3 07 25 10 .330 9 .336 7 .1 0.5 

09.05 . 08 оо 23 28.7 1-04 31 5 .466 4 .991 16.8 2 .2 09.05 . 10 12 01 41 .7 08 08 10.262 9 .332 7 .2 0 .5 
25.05 . 07 06 23 38.6 1-03 31 5 .244 4.988 17.6 2 .3 25.05. 09 16 01 48.8 08 46 10.136 9.32S 7 .3 0 .6 
10.06 . 06 11 23 46.5 -02 44 5 .003 4 .985 18.4 - 2.4 10.06. 08 20 01 55 .2 09 19 9 .960 9.324 7.4 0 .5 
26.06. 05 14 23 52.0 f-o2 13 4 .756 4 .982 19 .4 2 .5 26.06. 07 22 02 00.7 09 46 9 .741 9.320 7.6 0.5 
12.07. 04 14 23 54.8 1-02 оо 4 .516 4 .979 20 .4 2 .6 12.07. 06 24 02 05.0 10 05 9 .493 9.315 7 .8 0 .5 
28.07. 03 11 23 54.5 -02 07 4 .300 4 .976 21.4 2 .7 28 .07. 05 24 02 07.9 10 16 9 .230 9.311 8 .0 0.4 
13.08. 02 04 23 51.3 -02 33 4 .126 4 .973 22.3 2.8 13.08. 04 22 02 09.1 10 18 8 .969 9 .3o·r 8 .2 0 .3 
29 .08. оо 56 23 45.4 03 15 4 .009 4 .971 23.0 2 .9 29 .08. 03 18 02 08.6 10 11 8 .728 9 .302 8 .5 0 .3 

14.09 . 23 41 23 38.0 1-04 05 3 .963 4.968 23.2 2 .9 14.09. 02 13 02 06 .5 09 56 8 .526 9 .298 8 .7 0 .2 
30.09. 22 30 23.30.3 1-04 54 3 .994 4.966 23.1 2 .9 30.09. 01 07 02 03.0 09 35 8 .379 9 .294 8 .8 0 .1 
16.10 . 21 21 23 23.8 l-05 34 4 .098 4 .964 22 .5 2 .9 16 .10. 23 55 01 58.5 09 09 8 .303 9.289 8.9 0 .0 
01.11 . 20 14 23 19.8 -05 56 4 .265 4.962 21 .6 2.8 01 .11 . 22 48 01 53.7 08 43 8 .304 9 .285 8 .9 0 .0 
17.11 . 19 11 23 18.8 -05 58 4.479 4 .960 20.6 2 .7 17.11 . 21 40 01 49.2 08 20 8 .383 9 .281 8 .8 0 .1 
03.12 . 18 10 23 21 .0 -05 40 4 .721 4 .958 19 .5 2 .6 03.12. 20 34 01 45.7 08 03 8 .534 9 .276 8 .7 0 .2 
19.12 . 17 12 23 26.2 -05 03 4 .973 4 .957 18.5 - 2.4 19.12. 19 29 01 43.5 07 55 8 .741 9.272 8 .4 0 .3 

URAN 1998. NEPTUN 1998. 

SEV о" TDT SEV о" TDT 

Datum т а б ~z ~0 р ffiv Datum т а б ~z ~0 р ffiv 

d m h m h m о 1 
А.Ј . А .Ј. 

il о 1 m d m h т h т А.Ј . А.Ј . 
11 m 

01 .01 . 13 33 20 38.8 -19 04 20 .719 19 .846 1 .7 5 .9 01 .01 . 12 58 20 04.1 -20 01 31 .078 30 .147 1 .1 8 .0 
02.02 . 11 35 20 46 .2 -18 36 20 .831 19 .848 1 .7 5 .9 02.02 . 10 58 20 09.0 -19 46 31 .105 30 .145 1 .1 8 .0 
06.03. 09 36 20 53.4 - 18 08 20 .663 19.853 1 .7 5.9 06.03 . 08 56 20 13 .5 -19 32 30 .851 ~0.145 1 .1 8 .0 
07.04. 07 36 20 58.9 -17 46 20 .261 19.857 1 .7 5.8 07.04. 06 53 20 16.5 -19 23 30.388 30.145 1 .1 7 .9 
09.05 . 05 32 21 01.5 1-17 37 19.74Q 19 .861 1 .8 5 .8 09.05. 04 48 20 17.3 l-19 20 29 .850 30.144 1 .1 7 .9 
10 .06 . 03 26 21 00.7 1-17 41 19 .245 19.864 1 .8 5 .7 10 .06 . 02 41 20 16.0 -19 24 29 .390 30 .142 1 .1 7 .9 

12.07, 01 17 20 57.1 l-17 57 18.922 19.867 1 .9 5.7 12.07. оо 32 20 12.9 1-19 34 29 .143 30 .140 1 .1 7 .8 
13.08. 23 02 20 52 .1 l-18 18 18.871 19 .870 1 .9 5 .7 13.08. 22 19 20 09.4 -19 46 29.182 30 .137 1 .1 7 .9 
14.09 . 20 51 20 47.7 l-18 35 19.110 19 .873 1 .8 5 .7 14.09 . 20 11 20 06 .7 с-19 54 29 .497 30.135 1 .1 7 .9 
16.10 . 18 44 20 45.7 -18 42 19.572 19.876 1 .8 5 .8 16.10. 18 04 20 05.9 -19 58 29 .996 30.133 1 .1 7 .9 
17.11 . 16 39 20 47.1 -18 35 20 .117 19 .879 1 .7 5 .8 17.11 . 16 оо 20 07.4 -19 54 30 .531 30 .132 1 .1 7 .9 
19.12. 14 38 20 51 .8 18 16 20 .586 19.883 1 .7 5 .9 19.12. 13 58 20 11.0 1-19 43 30 .945 30 .132 1 .1 8 .0 

-~-
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УдК: 529.421 
О ЈУЛИЈАНСКОЈ ПЕРИОДИ 

Владu.А4uр Леnојевић 
Астрономс:ко друштво "Руђер Бош:ковић", Београд 

Прошло је више од 400 година. :ка:ко је за потребе рачуна.ља. времена у хроноло
гији и а.строномији предложена. Јулијансrса nериода по којој се време рачуна само 
у данима. 

У а.строномс:ким ефемеридама. које се објављује сваке године у Васиони, у 
Београду, а овакве ефемериде издају се у скоро свим држава.ма света, дају се, 
у одељку Календар, јулија.нс:ки дани за. сваки месец, датум и дан у недељи у 
грађанском :календару .. Јулијанс:ки дани су дати :као непрекидни растући низ уза.
стоnних природних бројева. који сва.:ког новог Сунчевог дана, што значи сваким 
пуним о:кретом наше планете око љене осе, порасте за јединицу . Тај број јулијан
сЈюг дана у низу исти је за целу Земљу и за љега сваки астроном може да веже 
своје опажа.ље и да га ла.:ко и непогрешиво саоnшти другима, без обзира :какав је 
и :који грађанс:ки :календар у љеговој средини и у срединама :које ће тај податак 
:користити. Дан догађаја је на тај начин тачно одређен за сва.:кога и за сва вре
мена, а време између два догађаја или две појаве, што значи између два различита 
јулијанс:ка дана, рачуна се ла.:ко, једноставним одузимаљем једног броја од дру
гог. Ова.:кав начин рачунаља времена у астрономији врло је повољан и значајан 
за откриваље периодичних појава којих има много у nрироди, а нарочито оних 
nериодичних појава :које могу да трају и по неколико људс:ких векова, или и по 
више столећа, за које време се грађански календари могу и променити или ће се 
у љима нагомилати временске грешке .. . 

Јулијанска периода. има, разуме се, свој почетак и своје трајаље . Из наших 
ефемерида ла:ко је видети да је тај почета.:к јулијанс:ке периоде врло далеко, пошто 
је низ јулијанс:ких дана у наше време нарастао на преко 2 400 000 дана. Та.:ко 
се, на пример, последљег дана у прошлој години 1 наше ере, по грегоријанском 
календару, 31 . децембар 1994. године, наврmио 2 449 718-ти јулијански дан . 
Почета.:к новог јулијанског дана је 31 . децембра у подне по светском времену , а у 
подне 1. јануара 1995. године, увеR по светском времену, наврmио се 2 449 719-ти 
јулијанс:ки дан. 

Јулијанска периода уведена је на предлог Жозефа СRалигера из 1583. го-
дине, исте ове године када је млади Га.лилеј открио за.:кон клатна. Жозеф Јус
тус С:калигер (1540-1609}, италија.нс:ки професор филологије, а даљим пореклом 
можда Француз, хуманиста и протестантс:ки филозоф, веЛИRИ познавалап грч:ке и 
римс:ке класике, бавио се и проблемом рачунаља времена. и у тој области љегово 
дело је та.:ко велико и важно ("De emenda.tione temporum " - О исправља.љу вре
мена, и "Thesaпrus temporпm"- Ризница времена) да је он с nравом назван оцем 
хронологије. 

Пада у очи да је Скалигер nредложио рачунаље времена по јулијанс:ким пери-
одама само годину дана после реформе јулијанс:ког :календара :коју је 1582. године 
сnровео папа Грегорије XIII, ослаљајући се на прорачуне и савете ита.лијанс.ког 
астронома Луиђија Лилиоа Ъиралдија из Напуља. Помињући С.калиrера са пуно 
поштоваља што је та.ко давно сагледао потребу да се направи строг и јединствен 
ред у хронологији, чиме је задужио науку и генерације научника, доnуштамо себи 
да nретпоставимо да је управо та реформа календара била неnосредан повод да он 
постави основе једног правог научиог, независног и сасвим једноставног рачунаља 
времена, иазваног јулијанска периода., .које не зна ни за седмице ни за месеце, ни 
за годишња доба, ни за верске и nолитичке празни:ке, ни за одлуке еRуменског 
сабора у Никеји 325 . године, ни за разне почет:ке појединих ера од :којих су не:ки 
сасвим митолош:ки (на пр. византијска ера са почетRОМ од постаи:ка света.) . 

СRал~ер је сва:ка.:ко добро знао :ка:ко су у старом Риму свештеници из поли
тичких разлога nроизвољно скраћивали или продужавали грађанску :календарс:ку 
годину, да је година 708. од осниваља Рима (708 а. u. с.) , :која ће :касније nостати 
46-та година старе ере, у којој је Јулије Пезар са Созиrеном припремао основе за 
нови календар (то је први ка иаучној основи) :који ће стуnити на снагу 1. јануара. 
наредне године (биће то 45-та година старе ере), била дуга.ЧRа. ча.:к 445 дана.; знао 

1 Члана.:к је nредат за штампу 1995. године . 
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је да је lleзap из фебруара. узео један дан и додао га. месецу I<оји ће носити ље
гово име (јул), знао је да је то исто урадио I<а.сније и ОI<тавија.н Август; и овај је 
узео један дан из фебруара. и додао га месецу I<оји ће понети љегово име (август), 
обојица зато да би истаi<ЛИ своју величииу; знао је да је Лиоi<лецијан са. својом 
реформом позног Римсi<ог царства увео и нову еру за ра.чуна.ње времена. у години 
10З7 (а.. u. с. ), I<oja. је пала. у 284. годину наше е~е (то је касније прера.чуна.то), 
па се од тада. време рачуна.ло по Лиоi<лецијановоЈ ери; знао је СI<алигер да. је и 
Дионисије Мали, предла.жући нову еру, хришћансi<у, године 248. Лиоi<лецијанове 
ере , I<oja ће после постати 5З2. година, израчунао да она треба да. почне 75З. го
дине Варонове ере, и нап:равио због све ове збрi<е OI<o I<алендара и разних ера 
гpeliiJ(y чак од три године (можда. је она и већа) у nогледу године рођеља. Христа 
по I<оме је нова ера, наша ера., и добила. назив . 

А у СI<алигерово време папа Грегорије XIII својим уi<а.зом брише 10 (десет) 
дана у јулијанском I<алендару I<оји је био на. снази до тог тренутка.. Помишљамо 
да се Скалигер nлашио да ће и I<асније неi<И ауторитети, или силници, додавати 
или одузимати дане у календару, да ће неi<И уводити нове ере - таква. је била и ера 
Француске револуције , па. намере да се уведе социјалистичка. ера после револуције 
у Русији, па фашистичка ера од Бенитовог похода на Рим 1922. године- и знао је, 
нема сумље, да. ће Та.I<Во nрИЈ(азива.ње и рачунаље времена. бити огромна сметља 
и .кочница у науци и напретку људског рода. 

Зато је предложио ново и нарочито рачунаље времена. које је названо "Ју
лијансi<а периода", I<oja је по својој једноставности и садржају надмашила _ све 
друге .календаре (било их је у историји, I<а.жу, преi<о 1600) и I<oja ће сигурно, 
на.дживети све остале данашље и можда неi<е нове начине грађансi<ог рачунаља 
времена . Названа. је јулијансi<а можда зато што је СI<алигер био поборНИЈ( јули
ја.нсi<ог I<а.ленда.ра. и што је као протестант, и то I<а.лвиниста., био nротивНИЈ( na.nci<e 
свемоћи, а. можда. зато што је био веЛИЈ(И кла.сича.р и вероватно се дивио величини 
Јулија Пезара., можда. зато што је основа. за. ра.чуна.ње времена. у јулијанској nери
оди јулијансi<и дан и, имnлицитно, јулија.нсi<а. година, а. можда и зато што се отац 
Жозефа. Ска.лигера., веЛИЈ(и ерудита ренесансе и хуманиста., звао Јулије lleзap . .. 
СI<а.лигер је увођељем реда у ра.чуна.ље времена. задужио људски род! 

Основна обележја. јулија.нсi<е nериоде јесу: 

- трајаље једне јулија.нске nериоде је 7980 година., 
- почетак јулија.нсi<е периоде је у nодне по светсi<ом времену, на. гриничком 

меридијану, 1. јануара. 471З . године старе ере (или пре Христа.), 
- основна. временсi<а. јединица. ове периоде је јулијансi<И да.н; у љој је са.Држана. 

и јулија.нска. година., чија. је дужина, као што је добро nознато, сасвим блиска. 
природној, тропској години. Јулијанс.ке године, иако нису експлицитно изра.жене, 
и у овој nериоди се ређају постојаЈrо у циклусима. З х З65 + З66 дана I<ao и у 
јулијанском .календару. 

За дужину пер~оде узете су две астрономске величине и једна деi<ретна, то су 
Вс, Мс и D; nомножене међусобно одређују свој на.јма.њи заједнички садржатељ: 
Р; = Вс х Мс Х D = 28 х 19 х 15 = 7980 година., где су: 
Вс - Суичев циклус од 28 година I<ада се nонавља случај да датуми у години 
nадају у исте данt: у недељи, · 
Мс - Месечев Метонов циклус од 19 година. nосле I<ојег исте фазе Месеца олет 
падају у исти дан, 

D - одсек од 15 година уведен указом Константина. ВеЛИЈ(ОГ З12 . године и I<оји 
се зове ИНДИЈ(Т или индиктум (што на латинском значи - ука.з, декрет); уведен је 
због пореске уредбе која је тада била nрописана. 

Израчунато је, што сигурно није било лако код познатог ста.ња са грађанским 
I<алендарима. и разним ерама., да су сва. три циклуса имала истовремени почетак 

·чак у 471З . години старе ере . Та година је и узета. за почетак I јулијансi<е периоде 
и он се рачуна од гриничког nоднева 1. јануара. 471З. године. 

Завршетак I јулијанске периоде nашће 2З . јануара. З268. године по грегори
јансi<ом календару. У тој години поново ће се наћи заједно сва. три ова циклуса. 
и тиме ће отлочети П јулијанска периода. 

Број ЦИЈ(луса сваког чиниоца. у Р; је: 

1. Сунце 
2. Месец 

7980 : 28 = 285 
7980 : 19 = 420 

r · 
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Ј з . ИНДИЈ(Т 7980 : 15 = 5З2 

1 ' 

1 

Сунчев ЦИI<ЈIУС 

у циклусу од 28 година nонавља. се случај да датуми у години nадају У исте 
дане у седмици . 

у Табели I прИЈ(азане су иеi<е ка.ра.I<Теристичне nочетне године овог циклуса и 
данашљи циi<лус (масним словима) . 

ТАБЕЛА 1 
Пuклусu Сунца од 28 sодuна 

година 
ЦИЈ(ЛУС година · циклус година ЦИ!( л у с 

1 . (-)471З. 
2. 4685. 
з. 4657. 
4. 4629. 
5. 4601. 
6. 457З. 

7 . 4545. 
8. 4517. 
9. 4489. 

10 . 4461. 
20. 4181. 
з о. З901. 

40. З621. 

50. ЗЗ41. 

(471З + З267 = 7980) 

100. 
150. 
160. 
165. 
169. 
170. 
180. 
190. 
200. 
250 . 
280 . 
285. 

1941. 
541 . 
261 . 
121. 

(-) 9. 
(+)20. 

зоо . 
580 . 
860. 

2260. 
З100. 
З240 . 
+ 27. 
З267 . 

200. 
220. 
2ЗО. 

. 2З5 . 

2З6. 

2З7 . 
2З8. 
2З9 . 
240. 

241. 

860. 
1420. 
1700. 
1840 . 
1868. 
1896. 
1924. 
1952. 
1980. 

1985. 
1990. 
1995. 
2000. 
2007. 
2008 . 

Г З240 . додаје се 27 година до nуног циклуса везаног за ту годину; то ~е 
n~~и 285-ти ЦИЈ(лус, у јулијанској периоди. ;r'o~a. З240 + 27 = 3267. Је 

"_. nоследља' година. 1 јулиј<~;НСI<е. периоде; почета]( 11 ЈУЛИЈ~НСI<е пе~~~~е б~о ~=.Ј~ 
;~ ·ануара З268. године по ЈУЛИЈанском, односио биће 2З. Јануара. · г ди 
,·' ~регоријанском Ј(алеидару. Т?г д_а.иа у nодне по светском времену иаврша.ва се 

последљи 2 914 695-ти дан 1 ЈУЛИЈанске периоде. . 240 
llpeл~ из старе ере У нову пада У 169. цИI<лус. ЛанапЈЊи ЦИI<лус ЈЖ -ћи 

· по реду он је 110чео 1980. године и трајаће до 2007. године закључио. еле и 
да ви-о .каЈ:Ю се меља овакав циклус и I<oje су му особине испитали смо о~осе 
ат ма и дана у недељи редом за све године од 1582. до 22З2. године. вако 

~гу~ериод узет је због реформе I<алендара у 1582. години и зћо бто по н~:~~ 
Ј(аленда у нису биле престулке године 1700, 1800. и 1900, а не е ити ни · 
и 2200, ~тд. (биће у том миленијуму nрестулке од веЈ(овних година. само 2400 . и 
2800 затим З200. итд) . ћ 

Грегоријански Ј(алендар овде сnомиљемо зато што смо по љему, Ј(Ористе и 
I<ален а из ефемерида за последљих 18-19 година., пс:;>ч;ели испитиваље ЦИI<Луса 
по го~ама уназад до 1582, и унаnред до 2З. века. То Је разумљиво Ј(а.да се зна 
да немамо јулијансi<И I<а.лендар. . 

Прво што треба. напоменути, то је да. у сва.Ј(ој npocTOJ го~ nрви дан У години 
(1 јануар) и последљи дан у години (З1. децембар) падаЈУ увек У исти да~{ 
неДељи. Ако проста година. nочне на. пр . у среду, она. ће и завршити У среду · 

децК~~;~еступних година. овај ред се nомера. за. један дан . AI<o престулка година. 
почне у среду, она ће. се завршити у четвртак З1. децемб~а. . б 

Зато је довољно у анализи пратити само дане за 1. Јануар и З1 . децем ар 
сваке године. . · огло да. 

Међутим испитиваље цИI<луса по грегориЈансi<ом I<аленда.ру НИЈе м 
послужи за. ~раве за.кљуЧI<е, јер су године 1700, 1800. и 1900. биле по па.пином 
уi<азу nросте уместо престулке. . . 1582 

Било је п~требно вратити се на јулија.~_~сi<и .календар, коЈИ Је nоп~~-{;ен о ~ 
године, да. би· се успоставио nравилан низ ЈУЛИЈЗ.ИСI<ИХ година. све до · г дин 
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старе ере ,_ са. једне стране, и до нашег. време~а., или до XXI века, са друге стране . 
А за ово Је било неопходно знати наЈмаље Један датум: и дан у недељи везан за 
љега пре реформе IСалеидара и прво реiСоиструисати 1582. годину. 

. На први поглед иерешив за.датаiС (без помоћи установа ICoje се баве хроиологи
" јом ?!), срећио је решен захваљујући томе да се у литератури Помиљу дан, датум: 
и година реформе IСалеидара, четвртаiС, 4. октобар 1582. године, и знамо да; је 
та година била проста. Исто тако, нашли смо и да је бег Мухамедов из MeiCe 
У Медину био У петаiС, 16. јула 622. године . Искористили смо први податаiС да 
реiСоиструишемо 1582. годину, годину реформе календара. 

На основу податiСа да је 4. октобра 1582. године био четвртак, одредили 
смо све дане по датумима за 1582. годину и утврдили да је та година почела и 
завршила се у поиедељаiС: 

ју.лијанс~еа година 
1582. 

1. јануар 
ПОНЕДЕЉАК 

31. децембар 
ПОНЕДЕЉАК 

али по јулијанском календару! 
Мож~мо ~одати да се јулијаиски IСалендар . који смо успоставили у нашем испи

тиваљу ЈУЛИЈансiСе периоде на основу,године 1582. сасвим: слаже са калеидаром 
(стари стил) Српс!'е православне цркве : То смо проверили за више година уназад 
и то слагаље нам Је потврдило да нисмо иигде учинили грешку. 

Сада се . може показа~и каiСо је изг~едао почетак и ICpaj 1582. године nосле 
реформе, ТЈ . П? гр~горИЈансжом IСалеидару. Почетаж године, разуме се, био је 
исти дан као у ЈУЛИЈаRСIСОМ календару - био је то nонедеља~е. 

ТАБЕЛА П 
И:п.лед године 1582. nосле реформе ~еа.лендара 

ЈАНУАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ЛЕIIЕМБАР 
1. пон фебруар 28 1. поп 1. поп 1. ере 
2. уто март З1 2. уто 2. уто 2. чет 
з. ере април з о З. ере З. ере З. пет 
4. ч ет мај З1 4. ЧЕТ 4. чет 4. суб 
5 . пет ју ни з о 15. ПЕТ 5. пет 5. НЕЛ 
6. су б јули З1 16. суб 6. lf]б 
7. НЕЛ август З1 17. НЕЛ 7. Ед 12. НЕЛ 

септембар ЗО 
14. НЕЛ 24. НЕЛ 14. НЕЛ 19. НЕЛ 
21. НЕЛ З1. НЕЛ 21. НЕЛ 26. НЕЛ 

27. поп 
28. НЕЛ 28. НЕЛ 28. уто 
29 . поп 29. пан 29 . ере 
зо . уто 30 . уто ЗО. чет 
31 . ере З1 . ПЕТАК 

Грегоријаиска година 1582. иста је ICao и јулијансiСа од почетка године у 
понедељаiС, до 4 . октобра у четвртаiС; промене које су уследиле после 4. оiСто
бра виде се јасно у Табели П. 

Грегоријаиска година 1582. почела је у понедељак, а завршила се у петаiС: 

грегоријанс~еа година 1. јану_ар • • 31. децембар 
1582. ПОНЕДЕЉАК ПЕТАК· 

Када смо утврдили каiСо је изгледала 1582. година, могли смо да успоставимо 
правилаи низ стотин.а. година и по јулијанском и по грегоријансiСом календару. 

Тражило се у КОЈИ дан nада циклична година Сунца после сваких 28 година. 
Посматрамо јуЈ1ија.нс1-;у периоду која се по r·одинама понаша :као и јулијански 
календар . 

У Табеnи 1 показали смо да ци:клуси (из нашег времена) 2З8, 2З9 . и 240. 
падају у године 1924, 1952. и 1980. (почеци ци:клуса) . Ове године су преступне . 
Када смо се вратили на низ година. од XVI до XXI века које смо анализираnи, 
видели смо да године 1924, 1952. и 1980. почиљу у ПОНЕДЕЉАК, а завршавају 
у УТОРАК, пошто су преступне (Табела III) . 

·:· · 

' .. 

1" 

1 
' 
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Год. 

1. 
2. 
з. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8 . 
9. 

10. 
11. 
12. 
1З . 
14. 
15 . 
16 . 
17. 
18 . 
19 . 
20 . 
21. 
22. 
2З. 

24 . 
25. 
26 . 
27. 
28. 

у ЦИКЛ . 

ТАБЕЛА Ш 
Дани по годинама у ци·~е.лусу од 28 zодина 

ЦИ:КЛ. 238. ЦИКЛ. 239. ЦИКЛ. 240. 1. јануар З1. децембар 

* 1924. 1952. 1980. ПОН УТО 

1925. 195З . 1981. ере ере 

1926. 1954. 1982. че т ч ет 

пет пет 

Јl;б н ед 

он по н 

1927. 1955. 198З. 
* 1928. 1956. 1984. 

1929 ~ 1957. 1985. 
1930. 1958. 1986. уто уто 

19З1. 1959. 1987. ере ере 

че т пет 

су б су б 
* 1932. 1960. 1988. 

19ЗЗ. 1961. 1989. 
н ед н ед 

по н по н 
1934. 1962. 1990. 
1935. 1963. 1991 . 

* 1936. 1964. 1992. уто ере 

1937. 1965. 1993. ч ет ч ет 

пет пет 

су б су б 
19З8. 1966. 1994. 
19З9 . 1967. 1995. 

* 1940. 1968. 1996. н ед nо н 

1941. 1969. 1997. уто уто 

1942. 1970. 1998. ере ере 

ч ет че т 

nет су б 
194З. 1971. 1999. 

* 1944. 1972. 2000. 
н ед н ед 

ПОН п он 
1945. 1973. 2001. 
1946. 1974. 2002. 
1947. 1975. 200З. уто уто 

* 1948. 1976. 2004. ере ч ет 

пет nет 

су б су б 
1949. 1977. 2005 . 
1950. 1978. 2006. 
1951. 1979. 2007. нед нед 

Као што су поређана ова три циклуса уз одговарајуће дане у недељи у :које 
падају 1. јануар и З1 . децембар, могу се поређати свих 285 циклуса . Одавде 
следи заiСључа.к да је почетка година првог ци:клуса, година 4713. старе ере, npe
cmynнa и да почиље у nонедеља~е а завршава се у ут?ра~е .З1. децембра. 

Сада можемо одређеније да Ј(ажемо за почетаж 1 ЈУЈIИЈансже периоде: она цо
чиље у nонедеЈьа~е 1. јануара 4!1З. године старе ере, у подне по светсжом -времену , 

односио на грИНИЧЈ(ОМ м:еридиЈану. 
То је дан број 1 (један) у јулијанској периоди. 
Када знамо који је дан био 1. јануара 471З. године старе ере, треба да 

пожажемо и :који је да.н био на почетку наше ере. У Табели IV одређени су дани 
у којима nочиљу године од 9-те старе ере до 20-те нове ере. Нова ере почиље у 
суботу 1. јануара Прве године . 

Прелаз из старе ере у нову пада у 169. циклус (Табела 1) _који почиље у 9. 
години старе ере, а завршава се 19. годином нове ере; у 20-тоЈ години нове ере 
почиље 170. Сунчев ци:клус. · 

Бројеви јуnијанских дана на прелазу из старе у нову били би: 
а) последљи дан старе ере, :који је почео у подн~ 3~. де_цембра старе ере и завршио 

се у nодне 1. јануара прве године нове ере Је ЈУЛИЈански дан: 

4 713 х 365 = 1720245 

[(4713 -1): 4] + 1 = 1179 

1721424 

б) у субоm_У, у~одне ~ - ја.нуарагодине првенове ере почео 1 721425-тијулија.нски 
дан по ЈУЛИЈаНСIСОЈ периоди. · 
Сви знамо да су по усвојеном рачуиаљу времена, Ј<оје је почело од реформе 

:календара :коју је сnровео Јуnије Ileзap, три уз<~;сто~е године просте и да после 
љих долази nреступиа од З66 дана. Познато нам Је да Је преступна само она парка 
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година која је дељива са 4 без остатка (имамо у виду да се године 1700 1800 
и 1900, па 2100, 2200. итд рачунају по реформи од 1582. г. :као npoc~ _ 0~ 
вековних ~одима преступне су само оне :које су дељиве са 400 ... ) . 

Ла:ко Је уверити се да а:ко је скора 1992. година била преступна, да су на 
бочетку наше ере морале бити преступне године 4, 8, 16 ... итд. А:ко је преступна 
ила година 4-та, просте су биле године 1, 2. и 3. То значи да година 1. пре 

наше еребмо_Ра_бити !fреступна, затим 5. г. п.н.е, 9. г . п.н.е . итд. То се лепо 
види на рОЈНОЈ ЛИНИЈИ на СЈIИЦН 1. 

ТАБЕЛА IV 
дани на noчem~ey u эавршет~еу година ~еод nрмаэа uэ старе у нову еру 

год. 1. јануар 31 . децембра 

9. ПОНЕДЕЉАК УТОРАК 
8. ере ере 

{169 ЦИIUiyc) 

7. че т ч ет 

6. пет пет 

5. субота недеља 

4 . п он п он 

3 . уто уто 

2. ере ере (стара ера) 
1. четвртак пета:к 

1. СУБОТА СУБОТА (нова ера) 
2. н ед н ед 

3. по н п он 

4. утора:к среда 

5. че т ч ет 

6. пет пет 

7. су б су б 
8. недеља понедеља:к 

9. уто уто 

10. ере ере 

11. ч ет ч ет 

12 . пета:к с_убота 
13. н ед н ед 

14. п он п он 

15. уто уто 

16. среда четврта:к 

17. пет пет 

18. су б су б 
19. н ед н ед 

20. ПОНЕДЕЉАК УТОРАК {170. ЦИIUiyc) 

novt-. era 

< "'i?d 8 7 6 5 4 ~ ' 2 1 7 8 9 

CAuJCa 1 

Према томе у ст~рој ери преступне су само непарне године, и овде сва:ка 
уетврта1 али рачунајући од прве године у старој ери која мора бити преступна . 

нашоЈ ери преступне су само парне године , у старој ери преступне су само 
непарне године! · 

. , 1 
1 
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Али ово није особина јулијанс:ке периоде . Она не зна за стару ни за нову еру, 
:као што не зна ни за дане у недељи, ни за недеље, ни за месеце итд, што је већ 
речено напред. Она зна само за Сунчев дан и за низ година у виду растућих 
природних бројева од 1 до 7980. Пошто је јулијанс:ка периода уведена после 
поделе историјског времена на нову и стару еру, било је неопходно да се она 
сложи са грађансi<ИМ рачунаљем времена по новој и старој ери. Поделом јули
јанске периоде на нову и стару еру, у периоди се појављује још један почета:к то:ка 
времена, почета:к нове ере, и зато јулијанс:ка периода има две прве године: прву 
годину старе ере и прву године нове ере . Када би се историјско време рачунало 
од првог јулијанс:ког дана у јулијанс:кој периоди, без поделе на стару и нову еру, 
рачунаље времена имало би само један почета:к и преступне године биле би само 
оне године које су дељиве са 4 без остат:ка, пратећи у јулијанској периоди циклусе 
од по 3 х 365 + 366 дана. 

Да би се избегло да у старој ери непарне године буду преступне и да се ола:кша 
прерачунаваље када се враћамо из нове ере у стару и обратно, у астрономији је 
прихваћено да се уведе нуАmа година. То је прва година п. н. е. Другу годину п.н. е. 
означавамо са с1. Да:кле, 4713. година пре наше ере означена је бројем -4712. На. 
овај начин постиже се да су и у старој ери преступне парне године , а не непарне, 
и oлaJilllaнO је прерачунаваље времена из једне ере у другу. То је у астрономији 
значајно питаље и многе временске таблице у астрономије израчунате су на овом 
принципу. 

Ми овде посматрамо јулијанс:ку периоду :која се ослаља на историјс:ки то:к 
времена., тј . она:ко ка:ко је представљена. у хронологији. 

Да ли је не:ка непарна година у старој ери п~еступна може се ла:ко одредити 
та:ко што ће се од те непарне године одузети 1 tјединица), ово правило не важи 
само за прву године старе ере , и поделити са 4 (четири) : ако је дељеље без 
остатка, та непарна година је преступна.: {45- 1) : 4 = 11. 

Година 45 . старе ере, у :којој је ступио на снагу {1 . јануара) јулијанс:ки кален
дар, је преступна; она је можда била нроста .када су је увели Созиген и Јулије 
Пезар , али :каснијим: преуређељем две ере она је морала да постане преступна. 

Ре:кли смо да. је nочетка година јулијанске периоде преступна : 

{4713 -1) : 4 = 1178. 

Вратимо се сада на јулијанс:ки дан 2 449 719-ти и 1. јануар 1995. годиllе и 
проверимо ка:ко се слаже рачунаље по годинама са низом: јулијанс:ке периоде: 

а) у ст. ери дани у простим: год. 4713 х 365 = 1 720 245 
Ь)уст. ерипреступнидани {4713-1):4+1 = 1, 179 
с) у нов . ери дани у простим год. 1994 х 365 = 727 810 
d) у нов . ери преступни дани {1992 : 4) - 3 = 495 

У :купио : 

е) умаљено за. 10 дана 

2 449 729 
10 

" Свега: 2 449 719 

Под Ь) додаје се још један дан {1) броју преступних година зато што низ има. 
· преступну годину на оба. своја. краја ·_ nреступне су и прва и 4713. година . 

Под d) одузимају се три дана из броја преступних година. зато што године 
1700, 1800. и 1900. нису биле преступне. 

Под е) одузимају се 10 да.иа које је изоставио 1582. г. папа Грегорије. 
Рачун показује потпуно слагаље . У подне 1. јануара 1995. године наврmио се 

2 449 719-ти јулијанс:ки дан чији је почета:к био 31 . XII 1994. године, у подне по 
светском: времену. 

Јулијанс:ки број дана може да. има и децимални део; овај се увек односи на 
вре.ме посматраља у току не:ког јулијанс:ког дана. На. пример, а:ко је не:ка појава 
опа.жена 1. јануара 1995. г. у 19 часова и 44 минута, то је 7 часова и 44 минута. 
после навршеног јулијанс:ког дана 2 449 719-тог, записаће се као догађај који се 
збио у тренутку 2 449 719.322 (јер је 7h44m = 7 ~ 7333 и 7.7333 : 24 је 0.322). 

У Табели. III наведени су циклуси 238, 239. и 240. који падају у године 
1924, 1952. и 1980, као и дани у недељи у којима све године циклуса почиљу и 
завршавају . llикЈIИЧНе су преступне године у :којима први дан у години почиље у 
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понедељак, а. последљи да.н у години је утора.к. Сви остали да.ни по годинама. из 
циклуса. правиЈIНо се понављају сваких 28 година.. У Табели V да.ју се цикЈIИЧНе 
године у последља. 4 века. У сва.:кој од љих први да.н у години почиље у понедељак, 
а. последљи да.н у години је утора.к . 

ТАБЕЛА V 
Лиrслуси Сунца од 28 zодина у nоследља четири веrса 

циклус година. цикл. година. ци:кл. година. 

225 . 1560. 231 . 1728. 237 . 1896. 
226 . 1588. 232 . 1756. 238 . 1924. 
227 . 1616. 233 . 1784. 239 . 1952. 
228 . 1644. 234. 1812. 240 . 1980. 
229. 1672. 235. 1840. 241 . 2008. 
230. 1700. 23б . 1868. 242. 2036. 

Грегоријански :ка.ленда.р показује аномалије због прес:ко:ка. преступних година. 
у 1700, 1800. и 1900. Пиклуси у .којима. су године 1700. и 1800. имају дужине по 
12 година. уместо 28 , а. о.ко године 1900. ча.:к 40 год. 

У Табели III и V показали смо један број циклуса. од 28 година. са.држа.них у 
јулија.нс:кој периоди. Та.:квих циклуса. има. 285 и први од љих почео је у понедељак 
1. јануара. 4713. године старе ере; у та.ј да.н су се нашли заједно почеци сва. три 
циклуса, Сунчев, Месечев и индикт, :који одређују јулијакску периоду. 

Али у Табе;rи III може се видети да свака година. може бити почета.:к Сунчевог 
циклуса од 28 година , поред ових које се понављају на 28 година од почетне године 
јулијанс.ке периоде . Сунчеви циклуси у јулија.нс:к.ој периоди овде се понављају 
1924, 1952. и 1980. године , али цикЈIИЧНе су и 1925, 1953. и 1981, па 1926, 1954. 
и 1982. итд, јер године у свим овим циклуси.'\lа падају 1. јануара и 31 . децембра 
у исти дан, а то значи да и сви други дани у години понављају правиЈIНо датуме . 

Одавде се може за!'ључити да је почетак јулијанске периоде у 4713. године 
старе ере могао ла.кше да се одреди , него што би то у први мах изгледало, јер 
је рачунаље Сунчевог циклуса., а исто и Месечевог, могло да се заnочне од било 
:кој е године . 

За.то је основни чииилац .код одређиваља договорног почет:ка јулијанс:ке пе
риоде морао бити циклус индиl\та од 15 година. Индикт је одређен 312. године 
чином Константина Великог. Може се запазити да је од године усвојеног почет:ка 
јулијанс:ке периоде до 312. године :ка.да је уведен циклус индикта било тачно 335 
ова.:квих циклуса: 

(4713 + 312): 15 = 335. 

Мислимо да је на овај начин договорио усвојен nочетак јулијанске периоде , а за 
Сунчев циклус од 28 година и Месечев циклус од 19 година. узети су они циклуси 
.који nочиљу са. том годином! 

Вра.тићемо се на. Табелу III да. бисмо у.каза.ли да постоје ун.утар циклуса. од 
28 година. и други Сунчеви циклуси (ове врсте) .који су .кра.ћи од 28 година. . Ако 
пратимо и да.ље понедеља.l\ .као први дан у години, може се видети да. су цикличне 
године 1929, 1935, 1946, 1957, 1963, 1974. итд. У Табели VI наводе се сви овакви 
циклуси у посдедља 4 ве.ка: 

Ове године су увек просте и цикличност се по:казује после 6 и 11 годиllа.. У 
цикличним годинама. датуми се понављају у истим данима у недељи , али се овде 
године у циклусу не понављају истим редом. Кара.ктеристично је да. се ритам 
циклуса .код простих r·одина. јавља у групама. б-11-11, или 11-6-11 , или 11-11-6, 
што у:кушю даје 28 година, :ка.о и код правог циклуса. од 28 година присутног у 
јулија.нс.кој периоди. 

Ре!'ли смо да. се у циклусима :код простих година, после 6 и 11 година., године 
у циклусу не понављају истим редом, .као што је то случај .код циклуса од 28 
година.. Али по.каза..>Iо се да. се и .код простих година узетих по групама од по три 
ци.клуса заједно: 6- 11-11, или 11-б-11, или 11-11-6, у.;оје опет да.ју 28 година, и 
године понављају истим редом . 

VASIONA XLV Astronomske efemeride za 1998. god. 129 

ТАБЕЛА VI 
Kpam,.;u Сунчеви циrслуси за вре.АСе од 1560. до 2000. zодине 

год. раз л. год. раз л. год. разл. год. раз л. год. разл. 

1565. 1655. б 1750. 11 1845. 11 1935. 6 
1571. 6 16бб. 11 17б1. 11 1851. б 1946. 11 
1582. 11 1677. 11 1767 .. 6 1862. 11 ·1957. 11 
1593. 11 1683. 6 1778. 11 1873. 11 1963. 6 
1599. б 1694. 11 1789. 11 1879. 6 1974. 11 
1610. 11 1705 . 11 1795. 6 1890. ll 1985. 11 
1б21 . 11 17li. 6 180б . 11 1901. 11 19Э1. 6 
1627. 6 1722. 11 1817. 11 1907. 6 2002. 11 
1638. 11 1733. 11 1823. 6 1918. 11 2013. 11 
1649. 11 1739. 6 1834. 11 1929. 11 2019. 6 

даRле може се за.кључити да. се Сунчев циклус, у .којем се понавЉа случај да. 
датуми п~дну у исте дане у нед~љи, јавља. после 6, 11 и ~8 _година.: ·.Сасвим прав-
илан циклус од 28 година. везан Је за цикличну годину .КОЈа. Је обавезно преступна; 
циклуси од б и 11 година, у груnама. 6-11-11, или.11-6-11, или 11- 11-6, што та..кође 
даје 28 година, везани су за цикличне године .коЈе су просте . 

Месечев циклус 

Месечев циклус од 19 година, узет :као један од три чиииоца. јулијан~Rе _пери
оде, је Метонов циклус, таRо назван по грчiсом астроному_ из Атине, .КОЈИ Је. о.ко 
430 . године старе efe от.крио да 19 сола.рних година имаЈу cRopo исто траЈаље 
.као 235 ( синодич:ких месеци. Пи.клус је има.о целе бројеве и за. године и за. месеце 
и то му Је давало пра.ктични значај. Његова. примена била. је важна у оно време 
пошто је он омогућава.о да. се исправоl!'":ју греШ!С.е л~на.рно - сола.рног :календара. 
.којим су · се ста. ри Грци служили у сВОЈОЈ олимnнЈС:КОЈ ери (од 776. г. ста. ре ере) и 
да се рачуна.ље по месецима. прилагоди рачуна.љу по годинама.. Њиме се реша.вао 
и проблем одређиваља Месечевих мена за више година унаnред (или уназад) ако 
се располагало са датумима мена у једном: циклусу . данас је он под називом 
3./lаmни број и употребни је само у цр:квеним .календарима . 

Разуме се, данас се тачно зна да су у питаљу 19 тропс.ких година и 235 
синодичких месеци чије су дужине одређене са тачношћу до де~ова, временских 
се.кунди. 

Ми мислимо да је вели.ки Хипарх успео да одреди дужину синодичRог месеца 
управо пре.ко Метоновог циклуса., рачунсRом методом ~тачна. · мереља времена у 
оно доба. нису била могућа) , .користећи се тада већ познатим подат:ком да соЛ.арна. 
година траје 365 .25 дана (то ће 1\а.сније постати јулијанс.ка. година) . Рач;ун је био 
једноставан: (19 х 365.25) : 235 = 29.53 дана . 

У на.ше време тачно се зна дужина. тропс.ке године и синодич.ког месеца (у оно 
време вероватно се знало само за. један Месечев период, ова.ј што се одавно зове 
синодич.ки; друге у оно време људи теШ!Со да су могли да утврде ... ) . 

Рачунс.ко слагаље 19 тропс.ки'l. година и 235 синодич:ких месеци требало би 
да изгледа ова.ко : 19 х 365d5h48m46' . = 6939.602 дана и 235 Х 29d12h44m2 ~ 78 = 
6939.6882 дана. 

Ми смо обрадили на основу наших ефемерида 235 синодичких месеци, од го
дине 1976. до 1995. Тачно је да. I фаза Месеца почиље 1. јануара 1976. и 1995. 
године, Rao и у првом: ~лусу из године 4713 . старе ере, али у померено време , 
а поред тога. не nонављаЈу се правиЈIНо ове фазе. то.ком: године 1995. прем~ го
дини 1976. Такође је врло теШ!Со утврдити траЈаље синодич.ког месеца .КОЈе се 
даје у литератури ... . На.да.м:о се да ћемо о синодич.ком месецу много више рећи 
на другом: месту. . . . 

У јулијанс.кој периоди броје се дани , а.ли у ЉОЈ )е имплицитно. са.држана. ЈУЛИ
јанс.ка. година. у циклусима 3 х 365.+ 366 дана.. Ју~ЈанСRа. година. Је сасвим близу; 
то знамо, тропс.кој години, а. користимо се љоме Јер можемо да. радимо са. целим 

бројевима.. 
По.казало се да. Метонов циклус, .који је непа.ран број, може да. има по 5 и 

4 преступне Године и та.да. има. различито трајаље: 19 х 365 + 5 = 6940 да.на и 
19 х 365 + 4 = 6939 дана.. -
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Али показаЈiо се и то да се у три узастопиа Метонова ЦИI<луса налазе по 5 
преступиих ro.zџma, а тек у четвртом 4 преступие го.zџmе (Табели VII). 

ТАБЕЛА VII 
Преступне године у цикАусу од 19 година 

год. ЦИIUIYC 1 ЦИI<лус 2 ЦИI<ЈIУС 3 ЦИI<Лус 4 

1 х 

2 х 

3 х 

4 х 

5 х 

6 х 

7 х 

8 х 

9 х 

10 х 

11 х 

12 х 

13 х 

14 х 

15 х 

16 х 

17 х 

18 х 

19 х 

5 5 5 4 

Појава ј,е периодичиа са трајаљем од 76 го.zџmа. Ако се узму 4 узастопиа 
ЦИI<луса са преступиим го.zџmама како је наведено, тада је просечио трајаље једног 
цикЛуса: 

[3 · {19 х 365 + 5) + {19 х 365 + 4)): 4 = 6939.75 дана. 

Овај резултат представља суму од 19 јулијанских ro.zџma по 365.25 дана: 

19 х 365.25 = 6939.75 дана. 

Ово је сасвим близу трајаља Метоновог ЦИIUiyca од 6939.69 дана . Али у јули
јанској периоди ово се постиже само · као просек од 4 Метонова ЦИI<луса или у 
периоди од 76 го.zџmа. 

У једном ЦИI<лусу од 19 го.zџmа 2З5 синодичких месеци ређају се на следећи 
начин: 

г 1 2 з 4 5 б 7 8 9 10 11 12 1З 14 15 16 17 18 19 
БМ 12 12 1З 12 12 1З 12 12 1З 12 1З 12 12 1З 12 12 1З 12 1З 

Овај низ се може јасније приказати: 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
1З 13 1З 13 13 1З 

Укупан број месеци је: 12 х 12 + 7 х 13 = 235. 
Недоступиост астрономских ефемерида за дужи низ го.zџmа, 100 го.zџmа уназад 

или унапред, не омогућава нам да се овај ЦИI<лус детаљније упозна. 
Метонов ЦИI<лус није важан за јулијанску периоду и на љегову суштину дали 

смо само мали осврт. Битно је да је за. јулијанску периоду узет број 19 који је 
везан за Метонов ЦИI<лус. Помиљаље овог ЦИIUiyca чува Метоиа од заборава ... 
Тиме потомство одаје признаље онима који су се трудили да допринесу да човек 
учини корак напред. 

У Табели VIII даје се преглед извесног бrоја Месечевог - Метоновог- ЦИI<луса 
са годинама љихових почетака и данашљи 1995. г) ЦИI<лус. 

13 
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ЦИI<ЛУС година 

1. (-) 4713. 
2. 4694. 
з. 4675. 
5. 46З7. 
8. 4580. 
10 . 4542. 
20. 4З52. 
з о. 4162. 
40. З972. 
50. З782. 

ТАБЕЛА VIII 
Месечеви цикАуси од 19 година 

ЦИI<ЈIУС година 

100. 28З2 . 
150. 1882. 
200. 932. 
245 . 77. 
249. (-) 1. 
250. (+) 19. 
300 . 969. 
400 . 2869. 
410. ЗО59. 
420. З249 . 

+ 18 

З267 

4713 + 3267 = 7980 

420 х 19 = 7980 

данашљи {1995. г) циклус . 

З50. 1919. 
351 . 19З8 . 
352. 1957. 
З5З. 1976. 
354. 1995. 

2013. 
З55 2014. 

Први ЦИI<лус почео је 1. јануара 471З. го.zџmе старе ере. Прелаз из старе у 
нову пада у 249. ЦИI<лус. Го.zџmе З249. је почетак последљег, 420-тог ЦИI<луса у I 
јулијанској периоди; љој се додаје 18 година до пуног ЦИI<луса: 3249 + 18 = З2б7 . 

У З268-ој години почиље П јулијанска периода; било би то 1. јануара по 
јулијанском календару, а. биће 2З . јануара по грегоријанском. 

У данашље време пада З54-ти ЦИI<лус, који је управо почео 1995. године и 
завршиће се 201З. године. 

Циклус Римс:ког ии,ци:кта 

Овај циклус "I:paje 15 година и он је у средљем веку служио и за датираље, 
односно за рачуиаље времена. У старом Риму сваке го.zџmе је објављиван царев 
указ, едикт (indictio, indictum) о распису пореза на основу процене земљишта. Од 
IV века таква пореска уредба доношена је унапред за циклус од 15 година . 

Било је некоЈIИКо врста индикта.. Први је био Конста.итинов или Ilариrрадскн, 
који се употребљавао у Византији и који је уведен 1. IX З12 ; затим империјаЈIИИ 
(царски, западни) са. почетком 24. IX З12. године. ПонтификаЈIИИ (папски, роман
ски) иидикт био је уведен у IX вежу, а. почиљао је 25 . децембра или 1. јануара; 
од XII вежа рачунао се од Христовог рођеља.. · 

да се за неку годину израчуна индикт, треба одузети од ље З12 .и остатак 
поделити са 15. Количиик је број текућег индикта, а остатак је година индикта . 

На пример: 
{1637 - З12) : 15 = 88.3, 

312 + 15 х 88 = 1632 

и 

1637 - 1632 = 5. 

То је био 88-ми индикт а година. индикта. била је пета . Рачунаље времена 
по оваквом иидикту било је као и код старих Грка и рачунаља по олимпијској 
ери. Они би записали да се неки догађај, на пример, збио "у години трећој 249. 
олимпијаде" . 

Писап ових редова обилазећи наше манастире видео је много докумената и 
записа, оригинала и копија, на којима је било записано, као мера времена, година 
наше ере, месец, датум и дан, и поред .тога још и година индикта. Требало је 
доста времена дож смо от~рили шта је то индикт. Могло би се помИСЈ_91ТИ да 
је увођељем овог индикта Константин Велики желео да започие нову ерУ, своју. 
Знамо, међутим, да је у то време била на снази диоклецијанова ера и да је она 
потрајаЈiа још 220 го.zџmа после З12. године. 

У Табели IX даје се сажет преглед ЦИI<луса римског индикта за I јулијанску 
периоду. 
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ТАБЕЛА IX 
Пи"КАуси индикта од 15 година 

ЦИI(Л. година. ЦИI<Л. година. ЦИI(Л. за. 1995. г. 

1. (-) 4713. 150. 2478. 400. 1273 . . 
2. 4698. 200. 1728. 440. 1873. 
3. 4683. 300 . 228. 442. 1903. 
4. 4668. 310. 78. 444. 1933. 
5. 4653. 315 . (-) 3. 445. 1948. 
6. 4638. 316. (+)13. 446. 1963. 
7. 4623. 320. 73. 447 1978. 
8. 4608. 400. 1273. 448. 1993. 
9. 4593. 500. 2773. 1994. 

10. 4578. 530. 3223 . 1995. 
50. 3978. 532. 3253. 

100. 3228. + 14 
2007. 

3267 449. 2008. 

4713.+ 3267 = 7980 

532 х 15 = 7980. 

На. прелазу из старе ере у нову био је 315-ти ЦИI<лус. У да.нашље време, године 
1993, почео је 448-ми циклус КС?ји ће се за.в~шит_и 2007. године. Римски индикт 
је био трећи од три ЦИI<луса. КОЈИ дефиниmу ЈУЛИЈа.нску периоду. 

Не би било претерано ако на. крају кажемо да. је јулија.нска периода изванредно 
замишљена као независан, објектива.н и строг научни поступак за. ра.чун~е вре
мена. Ј~;оји ће, свакако, трајати ДО}( траје свет. Са. почетко~ у далекој 4713. го~ 
старе ере она је обухватила целокупну данашљу историц човеча.нст;»а и сво~ом 
срећно изабра.ном дужином покрива и покриваће време највећих и на.ЈуспеШНИЈИХ 
радова. и достигиућа. људскога. рода . . . . . 

Остаје на.м да. пожелимо да. људски род на ОВОЈ ЈединственоЈ пла.нети доживи 
много и мНого јулија.нских периода . Ова. наша планета је изузетно срећна и из-
ва.нредно лепа.! · 

Једа.н наш велики сликар, још и песник, песнички горд због свега што ЧовеЈ~; 
може, а.ли много више целом својом умет!fИЧКОМ душом иесрећан због свег~ о~ога. 
што Човек не би смео да може, каже на. Једном месту, са много туге, како Је ова. 
наша. Земља можда. само пакао неке дРуге планете". Ради смо да се песнику врати 
вера., и не само љему! · . 

Већ млади а.строиоми љубитељи знају како је бесконачна, ледена, црна и 
страшна. пустиња. Космос и да. је у тој пустоши Земља. најсрећнија. пла.иета. у сфери 
стотина светлосних година.. Срећна по свом растојаљу од Сунца, срећна по сво
јој величини и маси која. је омогућила да сачува својУ: атмосфеl?у и да ~а воду, 
срећна са. на.гиб9м своје осе, срећна са. брзином своЈе ро_та.ције, а. наЈсрећниЈа 
по томе што једина на далеко и далеко, има живу матерИЈУ и тако висоЈ~;оГ сте
пена развоја и са.вр~енства. Жива ма.терија на овој планети је на.јвеће чудо над 
чудима и једино чудо :које се може звати чудом! 

Астрономско просвећивање које би требало да буде једа.н од гла.вних задатака 
астрономије, мора све људе на Земљи да научи :колико Је праза.н Космос !if :колико 
је усамљена., једина. , јединствена. .и дивна ова. наша пла.иета. и :колико Је нужно 
и важно да. се Човек разумно понаша како би се она сачува.ла. Човек мора. са. 
страхом да схва.ти да. своју пла.нету може да. уништи, а.ли да. другу и~ може на.ћ~. 
Она. је љегов једини дом у бескра.јиости Ва.сељеие . Са страхом, Јер страх Је 
почетак мудРОСти! 

(Примљено : марта 1995.) 

ON JULIAN .PERIOD 

The concept of Julian period is presented. 
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АСТРОНОМСКе оnсеРВАТОРИЈе 

nР€ј\С€АНИК 

У Б ~;оrРО.ДУ /;~"~с·.~. Нt1УЧ!iОГ B€Ћfl_ 
7 . СtПРИI\~ 1997ГC,ДHHE~~::~~· i; i)Nt fk(J{r..GJ: 

Ш СТРАНА КОРИПА: НАГРАдА АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВi\,.ТОРИЈЕ. 
Научио nеће Астрономске опсерваторије у Београду, на. својој седници ОдРЖа.ној 
3. априла 1997. године , донело је одлуку да. се Астрономском друштву "Руђер 
Бошковић" додели награда ; ; ~ допринос развоју Астрономске опсерваторије , за 
1997. годину . 

IV СТРАНА КОРИПА: ПОТПУНО ПОМРАЧЕЊЕ МЕСЕЦА 16. 9. 1997. 
Од нашег члана Недељка. Ма.рЈ~;овића. из Петрова.ра.дииа. добили смо два. интере
са.нтна. снимка. помра.чеља. Месеца. , :које се лепо могло да. прати из целе наше земље. 
Оба. су начиљена. са Кеја жртава. ра.ције у Новом Саду и у љиховој позадини се 
види Петрова.радииска. тврђава.. -

Сл. 1. пршсазује цео ток nо.мра"е1Ьа, односно к:онтинуирану nро.мену осветљенос
ти Месечеве nовршине . Сни.мак је на"и1Ьен фик:сно.лс к:а.меро.м 6.8/65тт. Ек:сnози-

чија је трајала 'i' 45"' (од 19" 35"' до 22" 20m YUL) - бленда 22. Сни.мано је на 
ф_ил.м Agjacolo1· 6 х 9 ст. 
Сл. 2. nрик:а31Јје такође цело nо.мраче'l>е, али је интервал из.међу сни.мак:а 8 .мин
ута . Ек:сnозuЦtЈја се х;ретала од 2,5 до 6 сек:унди, nри бленди 32. У. тренутк:у 
.мак:си.му.ма ек:спозш.јtlја је била 25 сек:унди nри бленди 4.5. Кориш_ћен зе обзек:тив 
4.5/65mrn и ·фил.м Fиjico/o,· NPL 160 - фор.мат неzатt1ва 6 х 7ст. 
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СПОМЕНИUА 

НЕНАД Ђ. ЈАНКОВИЋ 
(28. 5. 1911 - 4. 2. 1997) 

nоводом годипу дапа од -љегове смрти 

Овај број "Васионе" пос
већен је Ненаду Ћ. Јанко
вићу, најзаслужнијем члану 
Астрономс:ког друштва "Р:у
ђер Бош:ковић", човеку КОЈИ 
је покренуЪ и двадесет год
ина (1953 - 1972) уређивао 
наш часопис. Он је пре рата 
уређивао "Сатурн", а за вр~- · 
ме рата је чувао архиву, КОЈУ 
је предао обновљеном друш
тву обезбеђујући му :конти
нуитет. Правник по струци 
и образоваљу а астро.ном по 
во:кацији, Ј анковић. Је на 
овим просторима наЈвише ;:.о

принео познавању историЈе 

астрономије :код Срба .. 
Свеска пред вама Је пре 

свега знак поштоваља и паж-
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ње чланова Друштва и поку-
шај да се Ненаду Ј анковићу представљаљем његовог живота 
и дела, углавном :кроз сећаља његових с~радни:ка и пошто
валаца, бар делом одужимо за све што Је учинио за наше 
Друштво . 

За АстронЬмс:ко друштво "Руђер БоiШ<овић" 

Mu.~tan С. Димитријевић, nредседпшс 
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НЕНАД Ћ. ЈАНIЮВИЋ 

Ненад Ђ . Ј а.шсовић, најбољи познавалац астроном:с:ке прошлости Срба и наро
дних представа о васиони и најзаслужнији члан нашег друштва, умро је 4. фебру
. ара 1997. у 8б. години живота. 

Као поштовалац Ненада Ј а.шсовића, радо сам се прихватио понуђеног задат:ка 
писаља при:каза љеговог живота и рада, мада сам знао да ће ту бити пуно празнн
на . Њих може да попунн само студиознн рад, на обиљу материјала :који је Ненад 
Ја.шсовић оставио иза себе, за :који ће бити времена у будућности.' 

КРАТКА БИОГРАФИЈА 

Ненад Ђ. Јан:ковић рођен је у Београду 28 . маја. 1911 . године . У родном 
гра~ се ш:коловао.и завршио Правни фа:култет 1934. године. Исте грдине уnи
сао Је и астрономиЈу, али разочаран професором Миш:ковићем , :као цредавачем и 
љегов~ ставо~ према те:к оформљеном ету дентс:ком Астрономс:ком друштву на
пустио Је студиЈе. 

Радио је :као службенн:к најnре у државној Г лавној :контроли, а затим: у Ми
ннстарству иностраннх послова. После Другог светс:ког рата :краће време је био 
у поменутом Министарству, да би :као неподобан био nремештен у Завод са соци
Јалн? осИГураље . На пословима правни:ка, најдуже је радио у Патентном заводу, 
где Је пензионисан. 

Астрономијом је почео да се бави 1932. године, после читаља кљиге Џемса 
Џинса: "Звезде и љихова :кружеља". Нешто :касннје је астрономији посветио с:коро 
све своје слободно време . Тачна је изјава проф. др Радета Дацића, ру:ководиоца 
Семинара за историју и философију математи:ке и м:ехани:ке САНУ: " Живео је од 
права, а за астрономију" . Пожртвовани и успешни рад на историји и популар
изацији астрономије обезбедио му је место у историји наше нау:ке. 

Р Ад У АСТРОНОМСКОМ ДРУШТВУ 

Године 1933. Ненад Јан:ковић се није налазио у оснивач:ком одбору нашег 
друштва, али је био присутан на оснивач:кој с:купштинн 22. 4 . 1934. године, :када 
је изабран за библиоте:кара. Се:кретар Друштва постаје 1б. 1. 193б. и на тој 
фун:кцији .се налазио (изузим:ајући пре:киде од б . 2 - 9. 2. l93B. и б . 5. 1939 -
21 . 1. 1940) до 19. 5 . 1941, када је друштву забраљен рад. 

Године 1935. друштво је по:кренуло "Сатурн", часоnис за астрономију, метео
р_ологију, геофизи:ку и геодезију , :који је излазио у 12 бројева годишље . Заузимаље 
Ненада Јан:ковића о:ко часоnиса, током пуннх шест година љеговог постојаља, 
било је вели:ко - радио је све послове : nисао, преводио, помагао на технич:ком 
уређељу, набављао члаЈI:ке, вршио ле:ктуру и :коре:ктуру, бринуо о:ко средстава, 
штампарија . . . Године 1940. постао је уредник "Сатурна". Све време излажеља 
био је власни:к часоnиса - по тадашљем за:кону власни:к је могло да буде само 
физич:ко лице . 

Када је 1940. године Друштво изгубило своје просторије, адреса Ја.шсовићевог 
стана, Жоржа Клемансоа бр . 20 (касннје ул . Лоле Рибара, а сада Светогорс:ка), 
Јiостала је и адреса Друштва. 

О предратном раду Друштва, које је радило то:ком осам година, а :које је како 
он :каже почивало "на чистим идеалима и самопожртвоваљу", оставио је трајан 
спомен у :кљизи: "Записи и сећ81Ьа на Астрономс~rо ,цруmтво", (11 + 199 + 59 
страница прилога+ 10 табли фотографија). Ову исцрпну и до:кументовану кљигу 
издало је наше Друштво 19В4 . године. 

Захваљујући Ненаду Ја.шсовићу имовина Друштва (библиотека , непродати 
бројеви "Сатурна" и кљиге, архива, орман и др . ) сачувана је за време рата 
и nредата обновљеном Друштву. Архива се и данас налази у стану Ј а.шсовића. 
Лео публи:кација Друштва Ненад Ј ан:ковић је за време рата, радећи у llрвеном 
крсту , послао нашим: заробљеницима у немач:ким: логорима. 

1 
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У обнављаљу рада нашег Друштва 1951. године ннје учествовао, али му се 

ускоро при:кључио . 

Послератнн ч!соnис за астрономију и астронаути:ку "Васиона" водио је као 
главни и одговорнн уредник двадесет година, од 1953. до :краја 1972. године. Као 
аутор улази у ред највреднијих сарадника. Члан Уређивач:ког одбора "Васионе" 
био је до смрти - пуне 44 године . 

Био је члан готово свих управа Друштва, од 1934. до смрти 1997. године . 
Биран је за председни:ка од 1972-74, генералног се:кретара и секретара Друштва. 
Његово име тесно је везано и за подизаље Народне опсерваторије ·и Планетари
јум:а. По опniтем мишљељу, најзаслужнији је члан Астрономс:ког друштва "Руђер 
Бош:ковић" . 

Због вели:ких заслуга 1980. године изабран је за почасног члана Астроном:
ског др;уштва "Руђер Бош:ковић" . Ч:рви је добитни:к награде за научни рад, :који 
додељуЈе Астрономска опсерваториЈа у Београду 1995. године. 

Р Ад НА ПОПУЛАРИЗАIIИЈИ АСТРОНОМИЈЕ 

Ненад Јан:ковић је највише допринео популаризацији астрономије кроз писаље 
у различитим часоnисима. Пре рата највише члана:ка објавио је у "Сатурну", а 
после рата у "Васионн" и "Полити:кином забавни:ку" .. Ту су и следеће кљиге: 

Зашто lЏ1Н смељује ноћ? , 1952, (б2); в•, Култура, Нау:ка и живот 1. Попу
ларна кљига. Шта.мпана је у ВООО примерака. 

Положај Земље у васиони, 1952, (б3); в•, Култура, Наука живот 7. Попу
ларна кљига. Говори о Сунцу и Месецу, помрачељим:а, Суичевом систему, репати
цама и звездама. Као и у претходној кљизи :казиваља су оригинална, јер у:кључују 
народна вероваља. Кљижица је 1952. године преведена на албанс:ки, а 1954. на 
румунс:ки јези:к. 

Потпуно помрачеље СуЈЩа 15. 11, 1961., .1960, (24); 12°, Астрономс:ко 
друштво "Руђер Бош:ковић". Аутори овог :кратк••г упутства за посматраче били 
су још Радован Данић, Перо М . Ђур:ковић и Јован И. Сим:овљевић. Брошурица 
је направљена од љихових члана:ка објављеннх у "Васионн" бр. 4 за 19б0. годину. 

Астрономске мИIЩјатуре, 19б1, (232 + 1); в•, Научна :кљига, Популарна 
научна :кљига: Природне нау:ке 1. У nитаљу је популарни при:каз дела, :која су 
плод љегових астроном:ско-историјс:ких истраживаља. Ту су поглавља о Вла
шићима, о љеговом омиљеном Теодору Грамати:ку, :који је на Хиландару 12б3 . 
године превео "Шестоднев" Јована Егзарха бугарског (Х век), о монаху Ни:кону, 
:који је сумљао у званнчнн став цркве о обли:ку Земље, о :комети из 1787. и љеном 
посматрачу Јовану Рајићу, о Сиријусу, о планетаријумима .. . 

Пре,цав81Ьа из исторцје астрономцје. Ова се кљижица, у виду посебно 
пагинираних додата:ка "Васионе" објављује почев од 1991 . године. Планнрано је 
да се љене последље странице објаве у овој споменици. 

Предаваља из историје астрономије, Ненад Јан:ковић је држао на Народној 
опсерваторији, у оквиру Курса астрономије за почетни:ке , почев од 19б5 . го
дине . Предаваља су била богато илустрована слајдовима. Године 19ВО. Ненад 
Ја.шсовић је по:клонно друштву својих 10 лекција са :комплетима слајдова. Оне 
су снимљене на траке и једно време су на :курсевима емитоване са магнетофона. 
данас се држе три предаваља под ауторовим: насловима; остала су :као уводно
историјска при:кључена осталим "астрономс:ким" ле:кцијама. 

У почет:ку Курса астрономије за почетни:ке Ненад Ј ан:ковић је држао и Курс 
из астрофизи:ке. 

Као један од главннх људи Друштва, чији је основни задатак популаризација 
астрономије, Ненад Ја.шсовић је и посредно допринео популаризацији науке. 

Ненад Ј анковић се огледао и као преводилац. Са латинског је превео попу
ларну кљигу из астрономије: "По.мраче'Ља Сунца u Месеца" Руђера Бош:ковића. 
У ствари он је обимну поему препевао са латинс:ког, а ништа краћа објашљеља 
исте превео са францус:ког. Кљизи је додао свој увод, коментаре на стихове и 
објашљеља, цртажа и сли:ке, и на крају имени:к. Кљигу од XIV + 320 страннца 
издало је Астрономс:ко друштво "Руђер Бош:ковић" 1995. године . 



4 -------------------- ВАСИОЙА XLVI 1998, 1-2 

Р Ад НА ЕТНО-АСТРОНОМИЈ~ И ИСТОРИЈИ АСТРОНОМИЈЕ 

У етио-а.строиомији и истраживаљу астрономске прошлости нашег народа. Не
над Ј а.и:ковић је да.о на.јвеће доприносе :код на.с. Почев од 1940 . . године овим облас
тима. и историји астрономије уопште посвећује на.јвећу пажљу. Инспирисали су 
га. радови Ђорђа. Ни:колића. о дуброва.ч:ким а.строномима. и Бра.иимира. Ма.леша. о 
представама. неба. ста.новништва. жич:ког :краја., објављени у "Са.турну" . 

Поред астрономије и историја. му је ишла. од руке. Прича.о је :ка.:ко би на. 
почетку сва.Rе ШЈ(ОЛСRе године, одмах, за. прва. 3-4 дана, ишчита.о најпре уџбеии:к 
историје, а. и то Rа.:ко је у три наврата са. успехом полагао троделну дипломатску 
историју. Од значаја за. љегов, у суштиии интердисциплина.рни, ра.д било је и 
познаваље језИЈ(а, Ra.o и ста.рословеисRог и латинсRог. 

Одличног саветИИЈ(а. у етио-а.строномсRом раду, имао је у познатом етнологу 
Веселину Ча.јRановићу. На. љегов савет, прегледа.јући наше релевантне руRописе, 
ча.сописе, народне песме и приповетRе , реЧИИЈ(е, Rа.леида.ре, Ra.o и стране :кљиге и 
ча.сописе, направио је "Rа.ртотеRу" са oRo 200 000 одредница.. Овај део посла. је 
на.јвећим делом обавио за. време оRупације земље, почев од 1941. године. Пре 
рата. за. та.:кав подухват није имао времена. због преза.узетости у Министарству. 

Из "Rа.ртотеRе", односио "цедуљица.", Ra.Ro је он говорио, проистеRли су многи 
радови. Поменимо Ј(ЊИГе и значајније радове: 

Астрономија у предаљима, обичајима и умотворинама Срба, 1951 ( стра
ница.: IV + 206); форма.т 8°, САН, Српс:ки етногра.фсRи зборИИЈ(, :кљига. 63. У 
Rљизи су на. сажет и сређен начин прИЈ(а.зана. народна знаља и вероваља везана. за. 
небесRа. тела и појаве, :која. је прИЈ(упио ByR и мноштво на.ставља.ча. љеговог рада. . 
То је наша. прва и једина :кљига. са. том тема.ТИЈ(ОМ. Поглавља. су: Земља. и небо, 
Сунце, Месец и помра.чеља., Тела. у Суичевом систему, Звезда.но. небо и деоба. и 
ра.чунаље времена.. 

Астрономија у старим српским руi<Описима, 1989 (VIII + 257 + 56 стран
ица. фотографија.). САНУ, Посебна. издаља., Rљиrа. 590, Одељеље природно-ма.те
ма.тич:ких на.уRа., Ј(ЊИГа. 64. На. почетRу Ј(ЊИГе најпре даје преглед Rоришћених 
руRописа. у Rојима. се углавном на.ла.зе а.строномсRа знаља. из библије и грч:ких вре
мена. у тума.чељу црЈ(ВеНИх отаца. . Кљига. има. поглавља. : Постана.:к света., Земља., 
Небо, Зодија.R и са.звежђа., Ма.тема.тич:ка. подела. сазвежђа., Сунце и Месец, Остала. 
небесRа. тела., Астрологија.. На. крају се поред осталих прилога. на.ла.зи и двос
мерни ста.рословенсRо-ла.тински речниR а.строиомских појмова.. Поводом изла.сRа 
ове Rљиге Председништво Друштва је 8. септембра. 1989. nредложило Ненада. 
ЈанRовића. за. оRтоба.рсRу награду града. Београда за. 1989. годину. 

Астрономија у српс:ким штампаним ЈСален,царима ;цо 1900., 1994, (VIII + 
179 + 20 табли), САНУ, Посебна. издаља, Ј(ЊИГа. 628. Да.т је темељан преглед 
Rа.лендара., почев од првог објављеног у Млецима. (Венецији) 1765. године. Џеђу 
nрилозима. се иа.ла.зи и двосмерни српсRо-ла.тинсRи реЧИИЈ( а.строиомских поЈмова. 

са. озиа.:ком календара. у којима. су коришћеии. За. писаље ове Ј(Њиrе коришћеио је 
око 700 :календара. и Других публикација.! 

Откриваље васионе, историја астрономије ;цо 19. ВеЈСа, 1997, (XV + 909); 
24cm, Свет на.уRе и теХИИЈ(е, Кљига. 4, Музеј на.уRе и технике и Завод за. уџбеИИЈ(е и 
наставна. средства.. У питаљу је нај обимнија. а.строиомсRа. кљига. на. нашем језику
до с:кора. је то била. "Космогра.фија." Милана. Аидоновића. из да.леже 1888. године . 
Први примера.R ове Ј(ЊИГе је за.узима.љем издава.ча. ур учен Ненаду Ј а.и:ковићу месец 
дана., а. ауторски примерци недељу дана, пред смрт. Обрађује општу историју 
астрономије. Има. се утиса.ж да. се идући од старих народа., односно пола.зећи 
од љихових пре свега религиозних и митсRИХ представа., према. иа.учном 19. веку, 
RОЈIИЧИИа а.строкомсRих информација., за. разлику од Rла.сичних уџбеии:ка, смаљује. 
У "ОтRриваљу ва.сионе" су нашли место и српсже народне представе о небу и 
небесRим телима. и иа.ши иаучници, а.строкомски просветитељи и песници. Песници 
су по Ненаду Ја.кковићу главни nреносиоци мисли и погледа. обичних људи. Поет
ски на.словil и све горе речено дају јединствену арому овој повесници . 

Настојаља. Некада. Ј а.и:ковића. ка. прИЈ(а.зу иа.ше новије астрономије, почев од 
Гета.лдића., Орфелина. и Стојковића., дата. у материјалу под насловом, Астроно
мија у новијој повесници Срба, теж треба. да. нађу изда.ва.ча.. 

Објављено му је и више десетина. радова. и члана.ка.. Поменимо иа.јзна.ча.ј
кије: Спек:троск:опuја u 11>ена примена у астрономuјu (1937. године, популарни 
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члан~), Шет11>а по небу (1938 - 1940, прИЈ(а.з са.звежђа. у "Са.турну"), Један 
наш посматрач први је видео к:омету од 1577. и нову звезду од 1578. (1952. 
године, Га.бровски летопис), Ко,мете у српск:u.м эапuсu.ма и Аетописu.ма (1954-
55 поменуто је 20 комета.. Ра.д се у виду прилога. налази у Ј(ЊИЗИ "Комете -
св~доци прошлости", :коју су 1986. заједно издали Астроиомска. опсерва.торија. 
и АстроиомсRо друштво "Руђер БоШЈ(овић"), Метеорск:е појаве у . нашој прош
Аостu (1957), Boscovich сотте propagateur de l• astroпoтie (1959), БuбАuографија 
астрономск:uх радова Руђера Бошк:овuћа (1961), Les plus апсiепs terтes chez les 
Serbes (1977), Астрономија у делима Јована Рајuћа (1985), Премед историје ас
трономије у југословенск:u.м земљама (1986, теRст је саставни део уџбеии:ка. "Ис
торија астрономске иа.уRе, од Њутковог доба. до наших да.ка." Б . М. Шева.рлића.), 
Настава астрономије на Велuк:ој шк:олu (1988), Мuлан Недељк:овuћ, професор Ве
лuк:е шк:оле u оснuвач 11>ене опсерваторије (1989), Настава zeozpaфuje u астроно
мије у српск:им основним u сред11>uм шк:олама деветнаестога век:а (1990), Ас
трофuзuк:а у С,Рпск:ој К:'ЈЬU:Жевно~тu XIX век:а (1995). На Конференцији "Развој ас
трономије :код Срба.", одржаноЈ аnрила. 1997, пре~стављеии с_у постхум~о радови: 
Жuвотнu пут астронома Ђорђа Нuк:олuћа и Ко Је био др ВоЈислав Грузuћ?. 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

Поред астрономије у слободном времену бави.о се Rомпоноваљем, пре свега за 
клавир . Попут многих наших астронома. писао Је песме. Песме, Rao и музич:ка 
дела одишу родољубивошћу. док је у му~ичким делима инспирацију налазио У 
песницима. :које је волео, љегове nесме су иаЈчешће посве~ ен е нашим астрокомс:ким 
дела.тиицима., чији је ра.д проучавао. Преводио _је поезију и про_зу са. фраицусRог 
и латинског. У новије време, подста.RИут разбиЈаљем ЈугославиЈе, о~осио Срба., 
Rоји су се у два. рата. борили за. љу, ка.:ко би ~ивели иа. окупу, писао Је за. новине. 
Болело га. је што се пред љеговим очима. одвиЈа даље ра.ста.ка.ње нашег народа., за. 

Rоји је сма.тра.о да. припада. вели~ _народима.. . 
Из листе љегових радова., коЈу ~ са.м саставио, види се да. Је доста. писе~:о 

0 својим прецима., породици, себи. Будућим истра.жива.чима. љегов~ ~иогра.фије 
сва.Rа.жо ће добро доћи ови радови, ка.о и вероватно други nа.пири, RoJe Је иза себе 
оставио овај човек од пера. 

Ама.терски се бавио и фотографијом и филмом. Снимио је низ филмских сек-
венци; неRИМа. је монтира.о звук . · 

Ненад Ђ·. Јакковић је био ретки ентузијаста који је своје слободно време У 
великој мери несебично посветио астрономсRом раду, Rа.:ко иа.учном та.:ко и попу

ла.риза.торсRом. Резултати су евидентни. Ретки су ~професионални а.строноми, 
који се могу да. похвале са. оваквим делом._ ~а.дио Је тихо, упорв;о и педантно. 
Свима. који су га. познавали оста.ће у траЈНОЈ успомени по своЈОЈ ма.рљивости, 
сRромиости, одмереиости и родољубивости. 

Април 1997:. 

*** 
Од Ђорђа., сина. Некада. Ј а.кковића. са.зна.о сам да. ј~ део _очеве за.оставш:ине 

поклонио следећим установама.: 1. Библиотеци ПатриЈар~Је а.строиомсRу биб
лиотеку (Некад Јаи:ковић је за живота. често говорио да. ~е библиотеRа. нашег 
Друпiтва. слабо обезбеђена. и несређена.), 2 . Архиву СрбиЈе nредра.тку а.рхиву 
нашег Друштва., заједно са руRописима. и поменутом Rа.ртотеRом (обрада. матери
јала. односио а.калитич:ки инвентар још-није направљен, па. не може да. се _користи), 
З. б~блиотеци музич:ке ШЈ(ОЛе "Јосип Славенски" у Београду Rомпозиције и други 
иотни материјал и 4. богословији у Србињу клавир. 

За. обимне радове Некада. Ј анковића. о а.строкомима. др Ђорђу Н~олићу и др 
Војиславу Грујићу, Rоји нису ушли у збории:к поменут~ Конф~реициЈе тражи се 
издавач. Најпре ће радови бити nонуђени Архиву Србије, где Је аутор приRупио 
највише материјала.- у Архив у се налази на. пример оставштина. Ђорђа. НИЈ(олића., 
љеговог најбољег пријатеља., иначе осиива.ча. нашег друштва. . 

Ј а.нуа.р 1998. Милан Јелuчuћ 
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СЕЋАЊА 

ЏЕНТЛМЕН СРПСКЕ АСТРОНОМИЈЕ 

. Године 1982. имао сам: притпсу да упознам: професора Ненада Ђ. Јаи~<овића, 
Једног од ретi<их џентлмена на нашем астрономсi<ом небу. Господин Јаи~<овић ос
тао м,и је у сећ~љу I<ao човеi< изузетне ширине, образоваља и великог разумеваља 
I<ога Је у свакоЈ прилици уi<азивао свим члановима нашег Астрономсi<ог друштва 
"Руђер :Вошковић". На само љему својствен начин ненаметљиво и са пуно љубави 
на нас Је преносио бисере из свога ветпсог животног исi<уства. У з љега учили 
смо не само о тајнама неба него и о трајним: животним: вредностима. 

Знао је за себе врло СI<ромио да I<аже да није професионални астроном већ 
само један заљубљеНИI< у астрономију, што НИI<ако нисам: могао да прихват~. 

На жалост <?стаће ми_неиспуљена жеља да са овим: фраицусi<ИМ ђаком направим 
подужи интерВЈУ и на таЈ начин спасим: за будуће истраживаче још понеi<у истину 
о нашој астрономији и љеговом животу. 

Зоран Виторови1i 

Године 1986. у Планетаријуму Астрономског друштва "Руђер Бошковић" 
одслушао сам: 39. јесељи I<ypc астрономије. Курс се држао сваког петi<а и суб
оте у 17 часова, тоi<ом три месеца . Петi<ом су држана предаваља из историје 
астрономије, а суботом из "праве" астрономије. Предаваља Ненада Јанковића 
из историје ас~рономије су била необична. Алеi<сандар Томић, I<оји је водио цео 
I<ypc (а то му Је био и последљи, јер је yci<opo напустио Опсерваторију), најпре 
би слушаоце увео у тему, а затим: би пустио I<асету са снимљеним предаваљем 
Ненада Јанi<овића. Теi<ст је читао Владимир Кршљаиин, а музИЧI<у подлогу је 
чинила грчi<а музика. 

Од тог времена увек сам се питао I<O је Ненад Јаи~<овић, поготову што се о 
љему стално причало и што сам љегово име често налазило у "Васиони". 

Моја жеља да га лично упознам испунила се теi< 10 година I<асиије. Једног дана 
ме је сеi<ретар друштва Милан Јеличић .. позвао телефоном и питао да ли могу да 
набавим: половни рачуна р за г. Ненада Ј аи~<овића, јер је он изразио жељу да у 
љега унесе теi<ст за своју I<Њигу. 

Када сам га упознао врло сам се чудио да човеi< у тим: годинама жели да I<упи и 
уђе у тајне персоналног рачунара и да се изложи огромном напору, јер је руi<опис 
I<Њиге био стварно обиман. Прихватио је ЈеЈIИЧНћев предлог да унос pyi<onиca и 
припрему за штампу изврши Hei<o други. Ј а и сарадници из моје фирме "Монолит" 
решили смо да г. Ненаду изађемо у сусрет. · 

Следила је година интензивног рада на најобим:иијој српсi<ој астрономсi<ој 
I<Њизи "Отi<риваље васионе". 

Најуочљивија способност Ненада Ј аи~<овића у раду на I<Њизи била је непогреш
иво налажеље грешака. Захваљујући педантности савршено лако смо могли да се 
снађемо у мору коректу_ра, које смо редовно преузимали из љеговог стана . 

Ено је ненаметљив . Повремено се телефоном распитивао како напредује посао. 
Као да је слутио, разговор би скоро увек завршавао са отпритпсе овим: речима: 
"Само да кљига угледа светло дана пре него што умрем" . 

Први и последљи пут дошао је у нашу фирму на самом крају рада. Са нама 
је био цео дан, од 10 до 20 часова. Присуствовао је штампаљу I<Њиге на паус. 
Поново је прегледао сваку од 930 страница. И на паусу је нашао пар грешака. 
С обзиром на љегову ветпсу моћ запажаља верујем да ии до д&нас још НИI<О од 
читалаца није ОТI<рио ии једну словну грешку. 

Алеi<сандар Петровић је непосредно после штам:паља I<љиге, у име издавача, 
ур учио већ болесном Ненаду Ј анковићу први примерак. · На жалост недељу дана 
после изласка I<Њиге из штампе, а годину дана; после почетi<а рада на љој Ненад 
Ј аи~<овић нас је напустио . ' 

Милан Вугдрагови1i 

1 

'\ 
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НЕНАд ЈАНКОВИЋ И РАдОВАН дАНИЋ 

Једна зима средином шездесетих година. Канцеларија професора Даиића. 
Профёсор за столом, поред стоне лампе. На плафону I<оцкасти елеi<Тричии фељер 
од I<ованог гвожђа са металним: диом, тако да на столу нема диреi<Тог светла. 
Нас неi<олико младих чланова стојимо. У сюiом I<апуту стоји и Ненад Јаи~<овић. 
Разлиставајући неi<И пољсi<И или чешки астрономсi<И часопис започиље следећи 
разговор: 

ЈАНКОВИЋ: Котпсо немамо пара за ту нашу "Васиону'!. 
ДАНИЋ: А шта би ти хтео да имаш нафтна поља, па да шт.ампаш шта хоћеш. 
ЈАНКОВИЋ: Ја ии сам: не знам I<ако смо ми пре рата усиевсiли да издајемо 

"Сатурн" сваког месеца. · ·. · · 
ДАНИЋ: Е хе, лако би ја теби одговорио, било је то · ле.та ·rо1=подљег .. , знаш! 
Јанковић се насмејао, а за љиме и професор Даиић. · 

Мр Драгутин Гаји1i, археолог 

Сваки дан је важан, већ због тога што представља. ·м:огућ:н'ост значајног до
гађаја; таi<о постоје дани кад и ?lеприметно неi<а сi<ретница човековог животног 
пута тихо заузме други положаЈ. Када сам: пре више од тридесет година I<ao 
младић неодређено шетао Калем:егданом: и стао крај Куле на којој се још налазила 
грађевинска сi<ела, нисам: знао шта тиме све отпочиље. ·за мл~до~ човеi<а пун?Г 
неартШсулисаног очеi<иваља, протеста и потреба, ОпсерваториЈа Је I<ao сан I<ОЈИ 
се полако I<ондензује у стварност. Мешавииа тајанственог и егзаi<тног, I<онкретног 
садржаја и задатаi<а, разговори, предаваља и животне поуi<е I<oje је Опсерваторија 
давала, све то је било нешто што ми је би,11о потребно; уз људе I<оји су чинили 
Опсерваторију - љихово знаље и однос према знаљу (и животу уопште), почео 
сам: да се уобличавам, да у огледалу стварности видим: нешто са чим: могу све 

више да бивам: у сагласју. 
Један од основних тпсова Опсерваторије био је .господин Ненад Јанковић. 

Прави господин; тих, ненаметљив, одМерен, CI<?P~ ЩI<РТ на речима, постојан, за
мишљен, са једном потом сталне благости I<OJa Је охрабривала. Увеi< Је било 
пријатно отi<риће I<оЛИI<о сi<онпентрисано слуша и прати. Када сам: после протеi<
лих година отишао у војсi<у и једног дана добио дописницу са поздравом од ље~а 
осетио сам тихо задовољство I<роз потврду да сви ми млади на ОпсерваторИЈИ 
нисмо само ученици на часовима. 

Сећам се једном је неi<олицина нас отишла I<од љега I<ући. Спремали смо 
предаваља з~ посетиоце новоотвореног Планетаријума у оi<виру Опсерваторије. 
Били смо збуљени великим станом, другачијим: светом, и оргаиизованQШћ:У У 
свему . . . 

Добили смо колаче и соi<ове и низом тема, I<OJe Је он постављао лагано - ох-
рабрени да говоримо . Ta.I<o смо стигли и до музИЧI<е подлоге, која је требало да. 
прати :џредава.ља. Било је неi<олико предлога и нисмо могли да донесемо одлуi<у; 
онда је он отишао до клавира. и почео да свира Брам:са. Били смо затечеии- НИI<ад 
није . било ии наговештаја да и то зна. Углавном, предав~а, већ насним:љена на 
магнетофон и љегов Брамс ДИВНО су се слагали и одлуi<а Је лако донесена. 

Сретао сам: га с в_ремена на време у ше'n!'и улицама Београда , Некад бих му 
се јављао, неi<ад не. Године су пролазиле, а Ја бих га увеi< угледао истог- I<ao да 
не · подлеже времену -и увеi< једиаi<ог - зi!:мишљеног, али без напора , са _миним:ал
иим поi<ретим:а, готово I<ao сi<улптуру I<OJa пролази I<роз свет, а сама Је ван т~г 
света и посматра га не дајући знаi<е реаговаља на _оно ~то види . А.ци, унутра Је 
био јак живот мноштво мисли и осећаља, знаље I<OJe НИЈе тражило ·спољашљост и 
публику. Њег'ов унутрашњи свет је био уређен, није . било нестрп~ивости и оду_с
тајаља. Зато је могао деценијама да сi<упља материЈаЛ из историје астрономије, 
да преводи са заборављеног латинсi<ог из заборављеиих pyi<onиca, да. се бори за 
опстанак Друштва, за љегов статус да се бори за уво9еље астрономиЈе у средље 
школе, да пише, да свира Брамса ... и I<O зна шта све ЈОШ. . 

При свему томе имао је пажње за нас младе на ОпсерваторИЈИ и учио нас бога
тству и отмености живљеља и важности и снази мира. 

Јован Груји1i 
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НЕНАд ЈАНКОВИЋ. СЕЋАЊЕ КОЈЕ ТРАЈЕ. 

Сре~а шездесетих година. дошао сам на студије. Постао члан друштва. 
УпознаЈем Ненада Јанковића. 
. Хиљаду деветсто осамдесет седма. Стогодишњица наше У станове. Требало 
Је снимити портрет професора НедељiСовића. Из млађих дана. Обратио сам 
се Ненаду Ј анковићу. Посетили смо уну~еу оснивача Опсерваторије. Чувала је 
CJIНICY свога деде. Уље на платну. Ишли смо два пута. Стицајем о~еолиости. 

ПриЈIНIСа за разговор са Ненадом. Са овим благим и достојанственим човеiСом. 
Отменим господином. Причали смо о астрономс~еој науци. О астрономији Ieao 
нечем узвишеном. Причали смо о иајобичнијим стваЈ..>има ... 

давне педесете. Л:обио сам једну лепу :књижицу. {Купи је моја баба . Полупис
мена жена. -ПоложаЈ Земље .У Васиони.-) Не памтим тачно наслов. Знам да је 
садр~авала предаља и обичаЈе српс~еог народа. О помрачељима СуЈЩа и Месеца. 
И да Је писац Ненад Ј анковић. · 

Штиво Ieoje од првог тренутiСа опчиљава. TeiC сам срицао слова. Прочитавах. 
Мало разумедох . Али, CJIНICe беху невиђене . Отвори се свет тајновити. Почех да 
упирем поглед према небу. 

Б_рошура дуrо би са осталим :кљигама. На почасном месту. Онда нестаде. У 
неiСОЈ селидби. 

Упутише ме да студирам астроноиију. Разне о~еолиости. И не~еи људи. И Ненад 
Јанковић . То сам хтео да Iеажем. 

Мр Миодраг Дачuћ 

НЕКОЛИКО РЕЧИ О дРАГОМ ШКОЛСКОМ ДРУГУ 
НЕНАдУ Ђ. ЈАНКОВИЋУ 

Били с~о заједно у вишим разредима ~имназије ?д V разреда до матуре 1929. 
Било нас Је доста у разреду и сви остаЈу у драгОЈ успомени . Ненад је био по 
природи тих, и на први поглед повучен. Међутим, убрзо се увидело, да се иза 
тог љеговог мирног посматраља нове_ друштвене средине у разреду, појављује 
изванредно ~ултуран и драг ~уг, IСОЈИ уме да буде ис1ерен пријатељ. Од тада 
смо се сприЈатељили и та~ео Је остало до 1ераја. Ненад је својим 1еара~етерним 
особинама био свима драг у разреду. Имали смо више другова ~еоји су уживали 
углед од~их ђа~еа. Међу љима и Ненад и посебно бриљантан одличан ђа~е наш 
друг СтаноЈе Стефановић, Iеоји је ~асније био иста~енути проф~сор Медицинс~еог 
фа~еултета и члан Српс~ее а~еадеМИЈе нау1еа и уметности ~еоји је на жалост рано 
преминуо . Са нама је би<? и Станојло Рајичић, дана~ истаiСНути ~еомпозитор, 
професор. ~узИЧIСе а~еаде~Је и та~еође члан G_pпciCe а~еадемије нау~еа и уметности. 

Било Је ЈОШ другова IСОЈИ су се истаiСЛИ СВОЈИМ радом у животу, али је природно 
да их не могу овде све поменути. 

ВиђаЈIИ смо се на годишњим састаЈЩИМа наше генерације и Ненад је увек био 
присутан, али на жалост све нас маље има на тим с~еуповима. Било би и других 
успомена, а~ сма~рам да се о драгом Ненаду још нешто мора рећи. 

Познато Је да Је Ненад као дИПломирани правник пре другог светског рата 
био са службом у Министарству иностраних послова. Био је и после рата једно 
крат~ео време. У том Министарству, али је после прешао у Савезну упр~у за 
~атен~ . Ту Је f?ио ру~еоводилац правне службе и Ieao та~еав и владаљем страних 
ЈезИIСа, аiСТ~но Је у~ествовао у _низ_у међун~родких с~еупова СветсiСе организације 
за ИНдуСТЈ?ИЈску СВОЈИНУ (OrganlSatшn mondiale pour la propriete industrielle) са се
диштем у ~еневи. 

Ваља истаћи ;да је Ненад Јанковић био одличан правник. Посебно још, тај 
тихи човек, био Је и неуморни човеiС а_кције и увеiС спреман другог да саслуша 
и помогне саветом. Поред тога имао Је изузетну врлину да је био надахнути 
посматрач друштва и љеговог развоја и читавог живота бранилац демоiСратског 
друштва. 

Можд~ је те особине наследио од рано преминулог оца, 1еоји је као одличан 
правник, Једно време после првог светског рата био IСМет-правНИIС београдске оп
штине . 

Али Ненад Ј анковић ниј~ само истаiСНути правник. Он је од своје младости 
заинтересован за астрономију. 

К~д се дан~с објективно сагледа љегово интересоваље за астрономију и види 
шта Је све обЈавио из те об_ласти, јасно . следи да Ненад Јанковић није само 

1 
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изу:зетно обдарен правник, него је објављеним делима из области астрономије 
оставио дела Ieoja заслужују пажљу и уједно одражавају прави JIНIC Ненада Јан
ковића. 

У издаљу СрпсiСе а~еадемије науl(а и ·уметности објављене су следеће љегове 
:кљиге: 1) Астрономија у предаљима, обичајима и умотворинама Срба (изд. 1951); 
2) Астрономија у старим српсi(ИМ руl(описима (изд. 1989) и 3) Астрономија у 
српсi(ИМ штампаним календарима до 1900. (изд. 1994). · 

У издаљу Астрономсi(ОГ друштва "Руђер БоШRовић", објављен је превод рада 
Руђера БоШRовића: "Помрачеља Сунца и Месеца", Београд 1995. Јанковић је 
ту поред превода дао и свој увод :кљизи и та~еође још и потребна објашљеља уз 
превод. 

У издаљу Музеја науl(е и технИIСе и Завода за уџбеНИIСе и наставна средства 
објавио је : Откриваље васионе - Историја астрономије до XIX веl(а, Београд 
1996. 

Al(o се погледају само напред наведени наслови ових објављених :кљига, мора 
се приметити да је Ненад имао одређен план проучаваља ове материје. Није ни 
то случајно . 

Његов деда по мајци, др Војислав Бахић, био је први представнИIС научне педа
гогИIСе у Срба. Ненад је са мајi(ОМ и сестром живео у истом домаћинству са дедом, 
све до љегове смрти 1929. године . Становали су у љиховој дивној старинсl(ој l(ући 
са веЈIНIСом баштом тада у улици ~ржа Клемансоа, мислим преl(о пута .садашљег 
позоришта Атељеа 212. Та је l(ућа давно срушена. Ненад је врло вероватно пра
тио рад свог деде и постепено и сам био под утицајем љегових интелехтуалних 
особина и радких навИIСа. Његов деда др В . Бахић рођен је 1847. у Перни код 
Топуског у Хрватској. Студирао је педагогију и филозофију у Лајпцигу и Хајдел
бергу и положио ДОI(торат 1874. у Лајпцигу . По завршетl(у студија изабран је за 
надзорника српских основних ШRола у епархијама Паl(раЧI(Ој и Горљо карловачкој, 
али пошто хрватсi(И бан није потврдио љегов избор "са виших обзира државног 
реда", Бахић тражи и добија службу у Србији . Од 1875 .. био је професор и 
управитељ Учитељске ШRоле у Крагујевцу и Београду, а од 1892. до 1905. про
фесор педагогИIСе на Филозофском факултету BeJIНICe ШRоле. После тога више од 
2() година био је члан Главног просветног савета Србије и вршио свој утицај као 
истакнути врхунски педагог. 1 

Кад се погледају објављене :кљиге из области астрономије које је објавио Ненад 
Ј анковић, може се уочити да је имао снаге и стрпљеља да одређеним редом врши 
потребна истраживаља, која су педагоШI(И савршено ишла свом циљу, да поступно 
упознају читаоца са развојем историје астрономије I(ОД Срба, да би последљим 
својим делом обрадио општу историју астрономије до XIX века . 

Све што идемо даље, све ће бити јасније колико је изванредНИ правник и неу
'МОрни пасионирани историчар, педагоШI(И прегледно обрадио већи део историје 
астрономије . 

За све другове и поштоваоце Ненада Ј анковића остаје искрен бол за губитком 
пријатеља :који за уве:к остаје у драrој успомени. 

Драгаш Ћ. Деюсовuћ 

СЕЋАЊЕ НА ЛИК НЕНАдА ЈАНКОВИЋА 

Ако би се поставило питаље која је особина, l(ao главна красила лик Ненада 
Ј анковића то би по мени била љегова отмена уздржаност и смиреност :које као да 
су чиниле хармонични склад са предметима што су заокупљали љегову пажљу и 

:којима се интензивно бавио, а међу :којима можда најзначајније место заузима ис
торија астрономије на основу проучаваља наших старих извора, које проучаваље 
захтева стрпљиво, а~ерибично окапаље над љима. 

1 Enciklopedija Jugoslavije, Изд. Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, књ. I, стр . 
432, За.греб; Енциклопедија. српско-хрва.тско-словеиа.чка. (Ста.иоја. Ста.иојевића.), књ. 
1, стр 108. Поводом тридесетогодишњице смрти др Војисла.ва Ба.кића, подигнут 
је у Перни код Топуског Лом културе и назван његовим именом . Породица је 1950. 
године розвана. да. присуствује отва.ра.њу Дома. културе др Војисла.ва. Ба.кића.. Та.ко су 
Нена.дова. ма.јка. госпођа. Вида. Ја.нковић, Неиа.дова. супруга. госпођа. Оливера., Нена.дова. 
сестра. госпођа. Сла.ва. Стевовић , Нена.дов бра.т Војисла.в и Нена.д присуствова.ли тој 

свеча.ности . 
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Не једном сам се машао љегове значајне монографије из етно-астрономије кад 
год је требало да се одговори на питаље откуда потиче интерес за неку астроном
ску појаву. 

У току рада на историјату Астрономске опсерваторије у Београду сусрети са 
Ненадом Јаиковићем у некој од архивских установ-а у Београду били су неизбежии 
будући да се он у оквиру тих историјских истраживаља бавио животом иуадом 
осиивача београдске астрономске и метеоролошке опсерва'}'орије Милана Недељ
ковића којем је посветио исцрпиу и јединствену монографију, а мени љубазно 
оставио на увид рукопис приступиог предаваља из астрономије, које је Милан 
Недељковић одржао на Великој школи у Београду. 

дилему после мог дугог трагаља, где наћи кључне изворе за обраду те теме 
"Астрономија у делу Атанасија Стојковића" разрешио је Ненад Јаиковић ука
зујући ми на место где се ти извори могу наћи доказујући на тај начин своје 
широко библиографско знаље као и своју предусретљивост. 

Милорад Ђокu1i 

НЕНАд ЈАНКОВИЋ - ЈУЧЕР АШЊИ СВЕТ 

Прилика да кажем неколико речи о г. Ненаду Јаиковићу, неизбежно намеће и 
многа пријатна сећаља ка ране седамдесете, на Народној опсерваторији и око ље. ' 

данас, двадесет и седам година касније, могу са сигурношћу да тврдим: мој 
упис у Астроиомско друштво "Руђер Бошковић" ка Народној опсерваторији на 
Калемегдану, био је један од кључиих догађаја у мом животу. Те давне 1970. 
године, Народна опсерваторија на Калемегдану, "Кула"- како смо је међу собом 
звали, била је једно необично место ка коме су се, скривено од спољљег света, за 
нас, инициране у тајне неба, стално дешавале несвакидашље ствари. На "Кули" 
се радило и живело такорећи изван историјског времена, онако како и треба да 
се ради и живи на једној опсерваторији, чија природа и није да се бави ефе
мерним, овоземаљским, и брзо пролазећим стварима, већ само оним васионским, 
које наспрам краткотрајног људског живота с правом можемо назвати вечним. 
Такво стаље ствари је, наравно било уопште могуће, само захваљујући личнос
тима које су свој живот биле трајно везале за Народну опсерваторију, и дале · 
јој печат и дух ваивремености. То је, наравно, била пре свега личност профе
сора Радована даиића, увек присутног ка "Кули", која је зрачила из себе тај 
ваивременски дух, али такође и други стално присутни у животу Опсерваторије: 
секретар Милорад Ступар - кога је човек једва могао да разазиа иза густих 
облака дуванског дима у љеговој канцеларији, .Андреј - машиибравар и експерт 
за војну историју, затим моји први учитељи астрономије, НИiюла Живаиовић -
тихи човек који ме је преко своје увек изузетне стерео опреме, зиалачки увео у 
храм музике, духовити Зоран Иваиовић - који је подједнако добро познавао и ас
троиомију и математику и физику, и Јован Грујић - филозоф и моралиста, који је 
умео да узнемири савест и мисао многих од нас младих људи ка "Кули", и многи 
други. Не могу у овом кратком члаику да поменем све интересантне личности 
које сам тих раних седамдесетих имао част да упознам на Народној опсерва
торији, и који свакако заслужују једак иови, посебан чланак. Али, и људи маље 
присутни и маље видљиви на "Кули", вршили су важан утицај својим загоиеитиим 
личностима. Једна таква, за све нас загонетка личност, био је и господин Ненад 
Јаиковић. 

Веома тих и смирен човек, одмереиог говора и углађеиих манира, господин Не
над Јаиковић био је представник једног тада већ давно ишчезлог света. Правник 
по струци, морао је бити прилично усамљен у оно време владавине - не права, 
него једног човека. Већ и сам предмет кљига које је писао- историја астрономије 
у старом и средљем веку, подразумевао је једну врсту духовне изолованости, 
окренутости давним временима и несталим народима, која је сама по себи веро
ватно зиачила за љега оазу у којој се могло слободно дисати. Већииа нас младих у 
то време на "Кули", нисмо баш били типичии представници традиције класичиог, 
систематског образоваља, које би требало да обухвати све дисциплине triviuma 
и quadriviuma по хоризоитали, а такође и филозофију и теологију по вертикали. 
Напротив, будући деца двадесетог века, наше образоваље било је (нарочито у 
хумаиистичким дисциплииама) пуно великих рупа, таквих које се тешко касније у 
животу могу попунити. Ипак, ако нам је и недостајало систематско образоваље, 
радозналости и ентузијазма за учеље свега што се може иаучити имали смо у 
изобиљу! Људи као што је био г. Ненад Јаиковић, вршили су ту функцију споне 
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између двеју различитих ~похёl;, и ~еиосили ка нас младе један део интелекту
алне атмосфере и ерудициЈе коЈа НИЈе ништа искљ_учивал.а, тако карактеристичие 

за један данас већ заборављени концепт школства. Сећам се како су апокрифио 
звучале 'речи из једног наслова- "Апокриф о Епоху"! Тада, ка почетку седамде
сетих, нИсам знао ии шта је "апокриф" ии ко је био Енох, ии много тога другог 
што сам сусретао у Ј аиковићевим кљигама и предаваљима .. Али ствари о ко
јима је причао г. Јаиковић, загоиетиошћу самог аутора постаЈале су и саме тако 
загонетне, да читалац није могао а да не почне сам даље да копа по литератури 
у потрази за детаљиијим објашљељ~а. . 

Једном сам имао прилику да са ЈОШ неколико другова посетим господина Јан
ковића у љеговом стану у центру града. Био сам импресиониран количином и 
врстом кљига које су стајале поређаие свуда по зидовима. Био је ту и клавир, 
и изузетна колекција плоча, и нарочито она мирка атмосфера ушушкаиости и ус
пореиог времена, тако карактеристичиа за ту стару гарду предратних интелекту

алаца, који су иеRако, ваљда баш захваљују~и тој вештиии успораваља времена, 
успевали да га увек имају довољно за сва своЈа разноврсна интерес~ваља, а да пр;и 
том дају много значајнији и ЋЋалитетиији допринос науци него што Је то данас иаЈ
чешће случај, када сви некуда у паници журе и немају времена да буду темељни. 
Често се сећам те атмосфере Јаиковићевог стана, нарочито када размишљамо 
том субјективном, а глобалном осећаљу убрзаља времена постмодериог света, и 
површности која га иужио прати. 

Али истине ради, треба рећи, тај тихи и одмереии човеR, кога се у овом 
тексту<~ако радо сећ.ам, умео је и да се озбиљи? наљути, ё1; да при том нимало не 
изгуби од своје отмености. Сећам се, беше то Једно лепо Јесеље вече, тих раних 
седамдесетих. Узбуђеио сам стајао на тераси Опсерваторије, поред "Пајса", и 
чекао да се сасвим смркне и отворе се небеса. Атмосфера није била нарочито 
чиста, некаква измаглипа и таики слојеви облака вукли су се тамо-амо. по небу. 
Ипак надао сам се да ће ноћ донети разведраваље, упркос чиљеници да Је облака 
било 'све више и више. Након извесног времена сишао сам у канцеларију неким 
послом а и да време брже прође. Тако се десило да сам се заборавио читајући 
неку к~игу, а на тераси "Ку~е" није било _никог. У међувремену, изненада се 
појавио г. Јаиковић. Вириуо Је у канцелариЈу, и одмах се попео право на терасу. 
Нешто у изразу љег6вог липа говорило ми је да ствари иеће добро да се заврше. 
.И заиста, убрзо је у летео у канцеларију,_иеуобичајеио бесан и тражио да сазна ко 
је оставио отворен 'l'елескоп на киши коЈа Је тек почиљала да ромиља. Наравно, 
признао с.ам, и онда ми је г. Јан~~:овић, повишеним тоном, очитао праву буквицу 
о важности бриге за инструменте, о савесности, о педаитности, и многим другим 
стварима. Био је искрено запаљен да сам могао да начиним такав пропуст, и 
уплашек штетом ~~:оја је могла да се деси, да он није био наишао на време. При 
свему томе, треба рећи, г. Ј аиковић м~ ии једном и ничим није увредио - само 
је учинио да се страшно постидим своЈе неодговорности. Годинама после тога, 
читалац може да ми верује, помно сам мотрио на "Пајса", "Отвеја" и _времеис~~:е 
прилике, и страшна слика отвореног телес~~:опа на кишн, попримила Је _за мене 

катаклизмичке димензије. А већ сутрадан након инцидента, г .. ЈаИII:овић Је прем~ 
мени био љубазан као и раније, не поменувши виш~ НИКСi;да таЈ несрећии догађај. 

Отишао је г. Ненад Ј аИII:овић, а са љим и цео Ј~даи Јучер~и свет. Сећак;.е 
на г. Јанковића свака~~:о може терапеутски да делуЈе на нас, КОЈИ данас, на краЈу 
миленијума, јуримо презапослеии као без главе, ношени захукталом и иемилосрд
ном реком Прогреса, не баш увек сигурни да знамо куда нас та слепа матица 
носи . То сећаље нам увек донесе тренутак предаха и осећаља чврстог тла под 
ногама, са 'КОГа можемо мирније и трезвеиије да видимо ствари око себе . Оно нам 
помаже да се ослободимо било ка~<вих примеса илузорне охолости што живимо на 
врховима времена, о~~:ружени техиолошким сјајем једне ~~:омпЈутерске цивилизације, . 
и спасава нас од искушеља да гледамо са висине на оне КОЈИ су живели и радили 

ие~~:ада давно, пре нас. Јер у ово нервозно и површно доба уских специјализација 
и брзих проје~<ата, сећаље на ерудицију и темељиост г. ЈаИII:овића сва1<~1Со у 
нама изазива управо супротан ефекат. И ми, иако иесRлоии романтичарсii:ОЈ иде
ализацији прошлости, овим те~<стом одајемо по~ту не само господину Неи~ду 
ЈаИ~~:овићу, већ и љеговом ишчезлом добу, у 'КОМе Је идеал школованог чове~<а ЈОШ 
увек био homo universalis. 

Била је велика привилегија познавати Вас, господине ЈаИII:овићу! 
Др Бранислав Ђорђевu1i 
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О НЕНАдУ ЈАНКОВИЋУ 

Када су ми уважене колега из Уредништва "Васионе" предложиле да изнесем 
сећаља на Ненада Ј аНI<овића био сам доне1ше у недоумици јер сам имао само 
неколихо сусрета са тим истахнутим истраживачем. Одлучио сам се на ове редове 
из више разлога. Размишља_о сам: ~а људи са којима сам се сретао током година, 
па и током неколихо децениЈа, о КОЈИМа не бих могао да кажем нешто посебно јер 
нису о~тавили упеч~тљиве утиске, без обзира на то што су се огледали у јавној 
научноЈ и ~ултурноЈ делатности. А има и оних са Rојима је било ссiмо иеRолихо 
сусрета RОЈ.И су оставили ТаRав утисаR да се он може изнети и јавио, штавише 

човек осећа неку потребу за тим. Ненад Ј аНI<овић спада свакако у ову другу 
врсту људи. 

Када се појавила љегова RЊиrа Астроно.мuја у cmapu.м cpnc"u.м py"onucu.мa, 
1989. _године о љему сам знао_р~лативно мало . Из те RЊиrе међутим уверио сам 
се да ~е реч о истра.живачу RОЈИ Је у многоме јединствена појава у нашој средини . 
У СВОЈству _генералног секретара друштва за историју и филозофију науке које је 
тада постоЈ<~;ло позвао сам га да одржи предаваље о проблемима којима се бавио 
у споменутоЈ Rљизи. Он се одазвао позиву и одржао изузетно предаваље у Музеју 
HИRo:'le Тесле у Беог_Раду Roje_je пробудила важне расправе међу слушаоцима о 
нашоЈ средљевеRовноЈ традициЈИ уопште. Тада сам видео нове важне перспективе 
истр~иваља у области у истори~и ~ауке и истраживаља наше духовне традиције, 
и што Је важно, висоRе захте~е ROJe Је истраживач поставио Rao и изванредну меру 
У процељиваљу важности ПОЈединих теRовниа из наше прошлости. Пре предаваља, 
Rao организатор, обратио сам се слушаоцима и претставио yRpaтRo предавача . У 
том представљаљу већ у првој реченици поткрала се једна ИНдИRативна греШRа: 
рекао сам, да ће о држати предаваље др Ненад Ј аНI<овић ·ИСТаi<Нути истраживач 
У области астрономије. Кад је он почео излагаље обр~тио се мени али више 
дисRретно, иапомиљући да он није доRтор науRа. То ме је збунило ~ навело на. 
извесна. размишљаља. после љеговог предаваља.. Заинтересовао сам се за. љегове 
радове и установио да. је реч о аутору бројних радова. и истра.жива.чу са. велихим 
увидом не с~мо у на.учну него и духовну тра:дицију уопште, о човеRу који је близу 
шест децениЈа радио перманентно Rao истраживач. 

Посебно сам се заинтересовао за. Ја.НI<овићев рад Rа.да. сам видео да. се бавио 
и делом Руђера. БоШRовића., и да је припремао доRторсRу дисертацију о Љему. 
Због тога. с.ам се ~рло радо одазвао позиву мојих Rолега. и пријатеља. астронома. 
да учествуЈем у Јавном представљаљу ЈаиRовићевог препева. и превода. са ко
ментарима дела Руђера. БоШRовића О nо.мра'4е11>у Сунца u Месеца у ГрадсRој 
библиотеци у Београду, ~- IV 1996. Захва.љујући на. учешћу у дисRусији, на 
примерку RЊиrе написао Је: "Г. Радомиру Ћорђевићу, с поздравом и пошто
ваљем", и потписао се. А када се појавило могло би се рећи животно дело 
От"рuва11>е васuоне (1996) видео сам да ће бити од велихе Rористи ученицима. 
и студентима природних науRа., те сам га. због тога. свесрдно препоручио чи
та.оцима. часописа "Млади физича.р", Rao јединствен прируЧНИR Rоји ће за.ии
тересовати и многе друге читаоце. Одушевљен посебно овом RЊигом и нехотице 
сам почео да. поредим резултате овог тихог и ненаметљивог човека, изузетно 

широRИх ин:rересоваља са резултатима других истраживача. иностраних, па и 

домаћих RОЈИ се баве проблемима историје науRа. Моје ува.жаваље резултата. 
Ј аНI<овићевих истражива.ља. стално је расло па сам био слободан да. у разгово
ру са уваженом колегииицом проф. др Јеленом Милоградов - Турин изразим 
спремност да подржим евентуални предлог на.длежних и Rомпетентних стручљаRа 

да се додели почасни доRторат Ненаду ЈаНI<овићу, Ra.o знаR признаља. за. веЛИRИ 
допринос истра.живаљима у области историје науке, и астрономије посебно. 

Ненад Ј аНI<овић оличавао је интелеRтуалца и научног раДИИRа који припада 
најбољим изданцима које је дало наше друштво, који су се формирали између два 
рата. 

Др Радомир Ћорlјевuћ, Фuзu"'I"U фа"у.11тет, Београд 

СЕЋАЊА НА ГОСПОДИНА НЕНАДА ЈАНКОВИЋА 

Када ми је наш сеRретар Милан Јеличић затражио да нешто напишем о Ненаду 
ЈанRовићу peRa.o сам му: " ... знаш, није лаRо писати о људима Roje си поштовао 
и волео a.Ro их више нема"_ 

·' 
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Заиста писати данас о људима Ra.o што су господин Ненад Ј аНI<овић, професор 
Радован данић, др Василије ОсRаљан, господин Пера ЋурRовић и други, изазива 
једну мешавину носталгичних сећаља. на дане када смо тек улазили у живот и свет 
науRе и осећаља осиромашеног времена у ROMe данас живимо. 

Моја. генерација је имала срећу да јој учитељи, и то не само у науци већ и у 
животу, буду овами људи. Били су врло различити, али свима врло драги. 

Сада. Rада сам у ШRоли и животу уопште преоптерећен различитим обавезама 
често ми падну на. памет даиићеве речи: "Ти бре Ивановићу, ти бре као патка 
на Rљун товариш". О Пери размишљам често. Сетим се например Rада се у 
Планетаријуму занесе и гласно размишљајући Rаже: "да ли беше растоја:ље 1,2 
или 1,3 лучних секунди, а публиха се згледа, јер углавном не зна шта је лучна 
секунда" , 

Ненада Ј анRовића ·памтим пре свега Rao господина Rоји је најпре умео да 
пажљиво саслуша, па теR онда да нешто Rаже. доR сте говорили било вам је из 
љеговог држаља јасно да вас он пажљиво слуша и то вас је терало да не расипате 
речи и да се тачно изража:вате. 

Његова казиваља о историји астрономије су била надасве лепа и занимљива и 
у многоме су допринела да ми она постане животно опредељеље. Први пут сам се 
са именом Ненада Ј аНRовића заправо срео читајући љегову RЉИГу "АстрономсRе 
минијатуре". У то време сам био у фази проучаваља МилаНI<овићеве "НебесRе 
механике" и замишљаља да је изучаваље астрономије једино могуће уз помоћ 
векторске анализе и остале "теШI<е математИRе". Од Ненада ЈаНRовића и про
фесора даиића :сам научио да је астрономија далеко лепша и поетичнија него 
што се то може исказати диференцијалним једнаЧииама. Касније током студија 
астрономије, а и данас, често се враћам историји астрономије и то увеR тако да 
најпре са полице узмем неко Ненадо~о штиво. 

Први ближи контакт са господином ЈаНI<овићем имао сам у време када смо 
НИRола Живановић, Јован Грујић и ја добили задатаR од професора Ланића да 
нацртамо карту неба. Отишли смо код Ненада да се посаветујемо, погледамо 
старе и нове Rарте неба и позајмимо велихи шестар. Одмах на самим вратима 
осетио сам да сам ушао у један други свет. Зидови су били препуни сЛИRа, а по 
целом стану су биле полице са најразноврснијим RЊигама. Ми смо наравно још с 
врата запе:Н:или о карти неба која је друштву заиста била неопходна, а Ненад је 
мало поћутао и рекао" ... а шта би сте од музНI<е хтели да чујете?" Тиме је брзо 
била створена једна опуштена атмосфера и то поподне смо провели слушајући 
музИRу и разгледајући старе астрономске рукописе и Rарте. За мене су то остали 
тренуци којима се радо враћам, нарочито онда када ми је потребна инспирација 
и када ме притисне осећаље полувредности данашљег времена. 

Шта рећи на крају? Једино да треба бити захвалан људима попут господина. 
Ненада ЈаНI<овић, људима који су оснивачи и на.ставља.чи Астрономског друштва 
и часописа "Сатурн" и "Васиона". Њихов утицај је био пресудан за многе од нас 
да заволе астрономију и да им она постане или професионално опредељеље или 
т:рајан и леп хоби. 

Зоран Ивановuћ 

СЕЋАЊА НА НЕЗАБОРАВНОГ ПРОФЕСОРА 

Године 1979. у пролеће, први пут сам Rрочио на Народну опсерва.торију и 
имао прилиху да. слушам предаваља господина Ненада Ј аиковића . Остављао је 
утис,аi< човеi<а од такта - својим држаљем, способношћу да саслуша саговорНИRа 
и изнад свега, данас ретRом особином - скромношћу. 

Његова предаваља у мистИчном амбијенту учионице Опсерваторије имала су 
свој ритам - одређивали су га огромно знаље и ерудиција . Један час - једна 
кашИIСа знаља - један сегмент астрономских проблема I<роз историју човечанства. 
KaRo су се предаваља ближила Rpajy, пред очима нам се склапао времеплов, чије 
је кључеве суверено држао професор Ј аНRовић. Та предаваља нису била нагоми
лане чиљенице и године, већ су садржала и осећаља народа и из давне прошлости. 
Имао сам утисаR, када говори например о астрономији Сумера, да нам предаје не 
само љихово знаље, већ шта су видели и начин размишљаља тих древних људи. 
Галерија астронома често је била зачиљена анегдотама из љихових живота. Пред 
нама је искрсавао читав дефиле умних људи различитих животних усмереља- од 
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иађионичара, музичара, физичара па све до једног У луг бег а. Морам да приз
нам, та предаваља су ии много ола.юпала пут Rроз средљу IПКолу и испите на 

фаRултету. 
Кљигу Астроно.мија у nреда111и.ма, обич.ајu.ма и у.мотворина.ма Срба "прогу

тао" сам за један дан. Захваљујући љему, Rоји је прmсупио и систеиатизовао 
астрономсRа знаља, сачувани су значајни делови српсRе народне баштине. Под
стаRнути том Ј(ЉИГОИ, као и личном ПОдРIПКОИ господина Ј аRЈ(овића 1984. године 
предузели сио теренсRа истраживаља у Србији на подРучју народног познаваља 
астроно:МСЈ(ИХ појава. Слична истраживаља су претходно обављана у МаRедоиији. 
Том прилmсои он је допунио и прилагодио постојећи етнолоiПКИ упитИИЈ( Rолега 
из МаRедоније. доцније се поRазало да је врло мали број чиљеиипа са терена 
остао необухваћен радом господина Ненада ЈаНЈ(овића, заснованог на темељном 
проучаваљу литературе . 

У cRopo он је био рецензент студије Астроно.мија у делима ВуЈСа Карауића. 
ИаRо се овом .темом бавио пре пар деценија, љегова запажаља су ме изненадила
изгледало ии је као да ~е јуче з~ршио са обрадом Вукове заоставштине. "Елем, 
(љегова честа узречицаЈ овим би делом осветлили велmсо умно богатство Roje је 
он поседовао." 

Посиатрајући са ове вреиенсRе дистанце лmс Професора, оно што даје печат 
љеговом караRТеру је скромност. Нmсад није опширно говорио о својим подухва
тима; а онда одједанпут, пред очииа би нам се указала љегова нова Rљига, права 
духовна посластица. 

Једном прИЛИЈ(ОИ у ЕтнолошRом музеју присуствовао сам етно-дРами рађеној 
по љеговој Ј(ЉИЗИ Астроно.мија у преда1!>u.ма,уобич.ајu.ма и у.мотворина.ма Срба. На 
Ј(Онцу представе, режисер дРаме захваљује .t1енаду ЈаRЈ(овићу Rao правом аутору 
и вајRа се што га нема у публици, јер није могао да га пронађе; ии у АЈ(адеиији, 
Roja је издала Ј(ЉИГу, нису знали где се налази. Било му је дРаго када сам му то 
ре:као, а затим ме је благо исправио (није умео да се љути) да га не ословљавам 
са "професоре" (сматрао је то веЛИЈ(ом чашћу) и тада сам први пут сазнао да је 
он по занимаљу правИИЈ(. 

Често се дешавало, да после предаваља у ужеи Rругу људи, уз Rафу, RО
иентаришеио сваRодневни живот - политmсу. ОпасRе господина ЈаRЈ(овића :као 
и непознати историјсЈ(И фаRти, отварали су очи нама, IПКолаиа "шуварицаиа" 
ослепљеиии генерацијама. Много тога је предвидео. Сећам се љегових повре
мених иступа у НИН-у , "Политици", а на тему ондашље "финоће", "Rултуре", 
"цивилизације", "Еуропе" западних дивљаRа. Ненад Ј аНЈ(овић је био велmси Ср
бин и ИИЈ(аД се тога није ОдРИЦао, за разЛИЈ(У од многе мазиинтеле:ктуалие, псеу
досрпсRе тевабије, Roja и данас хара Србијом и љеном :културом. 

Старио је врло чудно, степенасто . Годинама се не би мељао, а онда, једнога 
дана, угледао би га споријег, али увеR достојанственог хода. Када би налазио 
одговарајућу реч, да што прецизније изрази мисао, наRраТRо би подбочио своје 
лице палцеи и Rажипрстои. Ти интервали су били све дужи, а љегови доласци на 
Опсерваторију све ређи. 

А онда сам сазнао да господин Ј аRЈ(овић није више међу нама. 
Остају љегове речи и дела, да буде пријатне успомене. 
Збогом Професоре! 

Владимир ЈанЈСовић, сарадниЈС НО 

МОЈ "ОТАП" НЕНАд ЈАНКОВИЋ 

Најзаслужнијег члана нашег Друштва, господина Ненада ЈанRовића, Rога сам 
пуно волео и ценио, последљи пут сам видео 31. јануара у Интерној :клиници 
А. На жалост сусрет је трајао толиRо RpaТRo да није ни реч проговорио. Само 
што ии је руRаиа објаснио да није добро, дР Сувајџић ме је избацила из љеговог 
бо:кса Оделеља за леу:ке:иију, где је лежао. У ходнику ме је упитала "Ко сте 
ви?" PeRao сам "Ја сам љегов син!". Била је изненађена. УнуRа сестре госпође 
Оливере ЈаНЈ(овић, J(aRo сам касније сазнао, објашљавала ии је да су болесници 
врло осетљиви на грип, .који се појавио, и да је маска слаба заштита. 

Када сам после· причао о последљем сусрету са г. Ненадои Ј аRЈ(овићем, чуо 
сам различите :коментаре. Једни су говорили да сам се добро снашао, дРУГИ да 
сам му учинио медвеђу услугу, а трећи су се шегачили, предлажући ми "новог" 
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тутора. А ја сам мислио на то да сам љегов духовни син, или, боље, да сам то 
хтео да будем. 

Прича о посиновљељу је везана 'за моју тежљу да преузмем понашаље овог 
финог господина. Претпрошле године сам му то и дире.ктно у шали ре:као- :када 
ме је једном прИЈЈИ_I<ОМ, ~ероватно због првих знаRова болести, замолио да своје 
посете убудуће наЈављујем ~ "Али господине ЈаRЈ(овићу, ја сам ваш син, то не 
важи за мене." Изазвао сам љегов див_ии стидљиви осмех. Уве:к сам се трудио да 
га орасположим. 

Са дРуге стране, по ·оданости идеји, ненаметљивости, уредности, па ЧаR и по 
изгледу, подсећао ме је често на мога рано преминулог оца. 

Сус~>_ети са астроно:мијои, Народном ·Опсерваторијои, професором данићем:, 
Пером Ђур:ковићем: и господином Ј аRЈ(Овићем: били су моји наЈрадоснији дожив
љај и :касних шездесетих година, а и живота уопште. Њих тројица су плеиили 
својом честитостошћу, астрономс:ким ентузијазмом и родољубивошћу. Били су 
то изузетни тренуци, јер сам: осећао нешто светаЧЈ(О у љима. На жалост, данас 
није жив ии последљи од свете тројице нашег Друштва. 

Срећан сам што сам: га баш ја на једној ·годишљој с:купштиии, предложио за 
почасног члана нашег Друштва. У образложељу, :које сам читао, назвао сам га 
"вечитим младићем:". Младалач:ки дух, па и стас Rрасили су га донедавно, ИаRО 
је имао с:коро 86 година, и то је оно што ме је највише изненадило Rада је умро. 

Често сам разм:ишљао о љеговим поривима да много времена посвећује Друш
тву - прављељу шпиглова "Сатурна" и "Васионе", писаљу статута Друштва, ра
зличитих дописа... и астроно:мији уопште и то у паузама свог основног занимаља. 
Пре више година на питаље: "Зашто сте се господине ЈаRЈ(овићу толmсо посветили 
астрономији"', одговорио је: "Хтео сам да помогнем: нашем: народу, :који је толmсо 
страдао за време рата" (мислио је на Први светс:ки рат). 

Посла историчара астрономије се предано и успешио прихватио . Његов сми
сао за систем:атичност, савесност и стрпљивост дали су резултате. Постао је наш 
највећи историчар астрономије. КоЛИЈ(о знам, ни један од наших живих астронома 
није објавио толmсо !(ЉИГа Rao он. 

Навиру ми многа сећаља. JaRo ии је жао што нисмо заједно посетили Свету 
гору. Антmсомуниста Ненад ЈаНЈ(овић је прихватио предлог :комунисте Јеличића 
да заједно посетимо Хиландар св. Саве и љеговог оца св. Симеона. Маштао сам 
:каRо ћу том прили:ком од свога гуруа да чујем: многе истине. Али мој сан и љегова 
дугогодишља жеља нису се остварили. Године су брзо пролазиле, ВЈ?ем:е се није 
нашло. Када сам м:у пре ваљда три године предложио исто, peRao Је: "ДоЦЈ(ан 
је". 

Код :куће сам га посетио последљи пут 22. 1. 1997. Био сам изненађен, 
што сам га први пут зате:као у постељи. Лежао је на .каучу, на бо:ку, мршав и 
блед. Испред је била столица са пуно чаша. Рекао је сину Ђорђу да остане, што 
ме је изненадило, јер он ИИЈ(ада није присуствовао нашим разговорима. Најпре 
смо говорили о несталој слици "Карта" љегове Историје астрономије, Roja се У 
наставцима објављује у "Васиони", а затим је прешао на свој незавршени посао. 

Не гледајући ме и даље, измељеним, храпавим гласом тражио је да довршии 
рад о:ко поре:кла Нmсоле, оца Руђера БоiПКовића, везан за љегову Rљигу "Астро
номија у новијој повесници Срба". "да ли се прихватате?" PeRao сам да ће ~е 
он опоравити и да је најбоље да прmсупљени материјал сам обради. Али он Је 
инсистирао. Одговорио сам: "А.ко је то ваша жеља, онда је то за мене наредба": 
Ђорђу се обратио, ·по.казујући м:у са испруженим приљубљении руRама на свој 
радни сто: "Тај материјал је овде, са леве стране- две фасцmсле, једна је плава, 
једна жута. Не знам да ли се између љих налазе не:ке цедуљице. Ту су и две ролие 
:карата. Не:ка то стоји овде, па кад дође време, нека Јеличић узме" . Било је то 
љегово последље обраћаље мени. Посета је трајала десетаR минута. 

Још пре долас:ка размишљао са.М да га на одлас.ку пољубим у ру:ку, али то 
нисам могао да учиним пред љеговим сином. Само саи га додирнуо, ваљда за 
надлахтицу. 

Фебруар, 1997. Милан Јелич.ић 
ГОСПОдИН НЕНАд ЈАНКОВИЋ 

Прва помисао на Господина Ненада Ђ. Јан:ковић је асоцијација на ИсаRа Аси
мова и љегов еп "Задужбина". Господин Ј аRЈ(овић је својим ученицима препустио 
посматраља, израде телес:копа, рачунаре, док се он пову:као да тнхо и мирно пише 

своју фреску српс-ке астрономије. . · 
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Интересантно је да сам се сретао много пута са господином Ј а.шсовнћеи, много 
сио разговарали, праi<тнчно о свему, али сматрам да ЈIИI(ада није могао да се сети 
мог имена. Додуше ја сам био једини I<оји је спавао на љеговим предаваљима на 
Наро~ој опсерваторији. Пам;rии један благ и монотон глас, 1юји је причао о 
исторИЈИ астрономије, али то Је све чега се сећам из учионице Народне опсер
ваторије из 1969. године . Вероватно је то разлог што сам много година I<асније 
трчао да одмах I<УПИИ све I<Љиге, I<oje би написао господин ЈаИI<овић, да бих 
иадоi<надио · пропуштено. Интересантно је анализирати I<љиге I<oje је написао. У 
принципу _ретi<о I<O би од нас данас имао стрпљеља да са~<упља фаi<Тографсi<И ма
теријал. То је на иеi<И начин и професионаЈЈИа деформација правЈIИI(а, I<оји мора 
саi<~Ј!ИТИ све релевантне чиљенице да би се оправдао заi<Ључаi< I<оји следи. 

Што је то битно за ову причу? Ми сио, на жалост, сведоци свега што се де
шавало протеi<лих година на овом простору. На жалост поједини бивши ученици 
и .позн~ господина Ја.шсовића, а Чаi< и моји ранији I<ућни пријатељи убише се 
доi<азујући по стручнии часописииа, да у ствари постоје само неi<е лоi<аЈЈИе ас
трономије и сличне глупости. Иритиран тиме послао сам ии свима I<Љиге госпо
дина Ја.шсовића, да ипа~< и они у свом слепилу нешто лепо виде и науче. 

Кажу да је добар учитељ онај I<ога ђаци надиаше. Још бољи је онај учитељ 
I<оји својим ђацима остави довољно алата I<оји могу I<ористити I<ад год западну у 
I<ризу. Кљиге господm1а Ја.шсовића остају вечна задужбина астроноиииа на овом 
простору, да се не заборави I<O сио и где су нам I<орени. 

Отишао је последљи из веЈЈИI<е тројi<е учитеља са Народне опсерваторије. 
Надам се да ће љихови ученици достојно наставити остављену задужбииу. 

Др Предраг В. Јовани1'i 

КАКО И ПО ЧЕМУ ПАМТИМ Г. НЕНАдА Ђ. ЈАНКОВИЋА? 

Сви на.ма драги и .мили по~ојници и после своје смр
ти :ж:иве и даље са на.ма и у на.ма - пру:ж:ају на.м за
довољство и cpel'iy k:ада их се сетимо. Не дозволимо 
да нестану эаувеk: онда k:ада .ми напустимо овај Свет! 
Допустимо и другима да поделе my радост са на.ма и 
эапиши.мо оно што па.мти.мо! 

Не жеЈЈИИ да описујем изглед (о томе постоје фотографије), ни појаву Г. Ненада 
Ђ. ЈаИI<овића, знам да нисам вичан за тај посао. Међутим, трудићу се да опишеи 
оно друго што ме је везивало за љега, а што се можда не зна, што је заборављено 
или што се тренутно губи из вида. 

*** 
По први пут сам се срео са именом Ненад Ћ. Ја.шсовић у тоi<у прве године 

студија на Астрономсi<ој групи на Природно матеиатИЧI<ои фа~<ултету у Београду. 
Пролазећи преi<о Теразија сам видео у излогу I<Љижаре "Научна I<Љига" и наслов 
"Астрономија у предаљима, обичајима и умотворинама Срба". Чим сам уштедео 
довољну суму динара (тада су се I<Љиге могле I<упити и за тзв. "бонове за теi<
стил" (популарно познате I<ao "таЧI<ИПе") -један део у динарииа а четири дела у 
"боновима", или другим речима, за сваi<Их nет динара је био довољан један у го
товини, доi< смо бонова имали у изобиљу (није било теi<стила), захваљујући томе 
сио у студеитсi<ИМ данима набавили много нових, а I<асније и антИI<варних I<Љига 
и уџбеЈIИI(а), I<ynиo сам је и много научио из ље. Ча~< ме је подста~<ла да се I<од 
свих старИЈИХ рођа~<а и пријатеља распитаи о љиховим сећаљииа и сазнаљима из 
те области. Међутим, није било много новог, па се нисам одважно да то што сам 
cai<ynиo, после онаi<Вог исцрпиог дела, било где објавим. 

Лично сам упознао аутора у оi<виру Астрономсi<ог друштва "Руђер Боllll(овић" 
у Београду. Од самог почетi<а објављиваља часописа "Васиона", 1953. г, био 
је главни уреДНИI< . Управни одбор је ИСI(ористио Његову добру вољу и исl(уство 
стечено пре Другог светсi(ОГ рата у издаваљу тадашљег популарног астрономсi<ог 
часописа "Сатурн". . 

Био сам на трећој години студија I<ада је нас неi<оЈЈИЦИНу заинтересованих 
студената позвао у l(ућу своје иајi<е :у уЈЈИЦИ Лоле Рибара 20, да зајеДЈIИЧI(и пре
гледамо заоставштину "(АI(адеисi<ог) Астрономсi<ог друштва". Сва~<о је добио 
бројеве "Сатурна" (од оних I<оји су били сачувани) и I<љиге А. С. Едингтоиа 
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"Звезде и атоии", превод М. С . Протића и Ели Картана "Улога Ф~аицусi<е у 
развоју матеиатИI<е", превод М. П. (вероватно опет М. С. ПротићаЈ. Ја сам, 
I<ao тадашљи други сеl(ретар Астроиоисi<ог друштва "Руђер Боllll(овић" (први 
сеi<ретар је био проф. др Бранислав Шеварлић), издвојио по један примера~< за 
библиотеi<у Друштва. 

Захваљујући том поi<лону сио има~ прилиi<у да сазнамо шта се радил? на 
астрономсi<ом пољу у то доба, а и раније, и да се упознамо са ЈЈИЧНостииа l<c:'Je с_у 
значајне за 111Иреље знаља из те области. С обзиром на то да педесетих година НИЈе 
било одговарајућих уџбеЈIИI(а, овај часопис, а и I<Љиге I<oje сио добили, служили 
су I<ao помоћна литература. У то доба није било много промена у сазнаљима и 
нису се таi<о нагло и брзо мељале познате чиљенице. . 

*** 
Преi<иииио сећаља и погледајмо шта је све г. Ненад Ђ. Ја.шсовић објавио у 

"Сатуриу" (1/1935, 32- значи прва свесl(а у 1935 . г, стр. 32). Овај ·сnиса~< није 
потпун него је само деЈЈИИичан преглед! 

Да видимо, прво, l(al(вe је све фуИI<ЦИје имао. Из 1/1935, 32, сазнајемо да 
је на Годишљој сi<упштини Астрономсi<ог друштва, 13. XII 1934. г. изабран за 
I<Љижиичара. То је био све до Шесте управне седнице I<ада је поднео оставi<у на 
тај положај (5-6/1935, 176). Али, 16. 1 1936. г. на Редовној сi<упштини га бирају 
за сеi<ретара и у 1/1936, 24, потписује своје прве "Вести из Друштва". Према 
5/1937, 144 је на дан 17. V 1937, на редовној годишљој Сl(упштини изабран за 
власЈIИI(а "Сатурна" у име Друштва и поново изабран за сеi<ретара (5/1937, 147). 
Исто се поновило 4. XII 1938. (12/1938, 336) и 21 . 1 1940 (1/1940, 21, 23). 

Прва бeлellll(a у рубрици "Преглед и новости", са ииицијаЈЈИИа Н. Ј. појавила 
се у 8-9/1937, 226. Односила се на "даљине у Сатурновои систему" - образац 
за даљине прстенова и сате~та ?Ве планете. Следећа потписана (8(1938,_ 228) је 
навела је податi<е о поновноЈ поЈави Галеове I<омете. У истом броЈу су ЈОШ три 
бeлellll(e са истим почетним словима: "Јупитерови сателити", 228-229, "Нове ЈЈИИ
ије иеђузвезданог пореi<ла", 229-230, и "Смрт грофа А. де ла Бои ПЈЈИВинела", 
230, а у рубрици "Кљиге и часописи" је дао прИI<аз расправе (објављене на фран
цусi<Ом језИI<у) "Југословени у астроиоиији (XV-XX веi<)" Ђорђа М. НИI<олића. 

У два иаставl(а (3/1937, 72-82 и 4/1937, 97-114) штампа подужи члана~< "Спеi<
тросi<оnија и љена примена у астроноиији". Други део је уводни члана~<! У (8-
9/1937, 193-198) даје прИI<аз "Астроиоиијана Међународној изложбиу Паризу". 
Затим долази "Материја у иеђузвезданом простору" (5/1938, 154-158). "Сеиеi<И
ио мишљеље о постаИI<у халоа" се појављује у 2/1939, 36-37. "Месец I(ОД старих 
народа" изла.зи у 5/1939, 112-124. Ту су и "Астрономи I<оји су страдали ради 
науi<е" у 1/1940, 6-10 . "Једна заборављена годишљица" у 3/1940, 58-61, говори 
0 пролазу Венере испред Сунца 1639. године. У "Владаоцииа заслужиии за 
астроиоиију" (7 /1940, 154-157) набраја заштитЈIИI(е ове иауi<е. 

"Сатурн" 1/1938, 34-35, уводи нову рубрИI<у "Шетље по небу" I<ojy потписује 
Павле Емануел, али само у том броју. У 2/1938, 64 и у 4/1938, 130, нема потписа, 
а у 5/1938, 165-166, се појављују иницијали Ј. Е . , доi<је у 6-7/1938, 194-196, писац 
Е.-Ј. Ово се поваља и у 8/1938, 222-234, 9-10/1938, 266-267, 11/1938, 300-301 и У 
12/1938, 331-333. Од 1/1939, 16-18, за~<ључио са 8-9/1939, 158-159, нема ЈIИI(аi<ВОГ 
потписа а отада па до краја на завршетl(у стоји Н. Ј. По свему судећи је у 5/1938 
требало' да пише Ј.-Е., односно Е.-Ј. као и у каснијим бројевима. То може да се 
протумачи l(ao заједничко дело. Павле Еи~уела и Ненада Ја.Ј;II<овића, потписано 
иницијаЈЈИИа љихових презимена. У СадржаЈу за 1940. годину Јасно пише: Ненада 
Ја.шсовића "Шетља по небу". Сада је очигледно I<O је аутор ових описа сазвезђа 
на нашем небу. 

*** 
Вратимо се успоменама. 
Виђали сио се и спријатељили на редовним састанцима Управног одбора Ас

троиомског друштва "Руђер Боllll(овић" све ДОI( се нисам 1955. вратио у Нови 
Сад. Касније сам, на жалост, веома peTI(O свраћао у посету, у стан, приЈЈИI<ои 
путоваља у Београд. 

У то време сио се редовно сретали, сва~<е три године, на I(ОНфереицијама ас-
тронома Југославије. 
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·. ·Интезиввију преписiСу смо започели 1980. година. Тада је одлучено да се 
припреми ~ изда "Енцm<Јiопедија Вој~одине". добио сам да обрадим,.одељаiС о 
астроноМИЈИ и о астрономима. ТрагаЈући по литератури наишао сам :На чланu 
посвећен "Астромији :код Срба" у првој свесци "ЕЈЩИI(Јiопедије Југославије" опет 
од Ненада Ђ. ЈаиiСовића. Обратио сам му се за савет и замолио га да ми пошаље 
из ~воје евиденције, имена ових послеНИIСа :који су рођени или живели и радили у 
ВоЈВОдини. За десетu дана сам добио одговор са потпуним спис:ком и подацима 
о месту и годИни рођеља и смрти. Захваљујујући томе сам успео да сачивим свој 
допринос у азбучЈIИIСу и да тај имеНИIС уведем у основу својих даљих истраживаља. 
допунио сам га и проширио, али сам и даље изузетно захвалан на том почетком 
материјалу. Богата Бибnиоте:ка Матице Српс:ке и љено РуiСописно одељеље су 
права ризница за проучаваоце. 

У:коЈIИIСо су ми :каснија била потребна не:ка допунс:ка обавештеља о појединцима 
· ~ЈIИ о љихов.им деЈIИМа и _љих сам добијао, са истог извора, опет веома брзо . На
равно да ви Ја нисам остаЈао дrжан.- чинио сам не:ке ситне услуге о:ко прибављаља, 
нпр. датума смрти, фото:копиЈа поЈединих не:крологi.. 

Читајући :кљигу "Записи и сећаља" упознао сам прве студенте Астрономије 
и љихове професоре на УЈПDирзитету у Београду пре Другог светс:ког рата, а и 
рад и теш:коће oiCo осниваља тадашљег Астроиомс:ког друштва. 

Много сам сазнао и из разговора :које смо водили приЈIИIСом наших сусрета -
уве:к сам био изузетно срдачио примљен у стану. г. Ненада, :ка:ко раније на почетiСу 
flлевара Револуције (Але:ксандрове уЈIИЦе), тuо и :касније у улици Лоле Рибара 

· Када сам тражио податiСе о Јожефу ВодеЦIСом послао ми је и препору:ку Стјепа
на Мохоровичића: (за _избор у предратиом Астрономс:ко друштво) са биографсiСИМ 
подацима и фото:копиЈу захвалиости именованог на почасти :која му је том при
ЈIИIСом у:казана. 

Занимао га је рад Лстроиомс:ког друштва "Нови Сад" о чему сам га редовно 
обавеmта.вао. Слао cau му сепарате својих радова. и добијао Његове да их :ко
ристим у својим истраживаљима. 
· Јадао сам Му се што је сада ушла у употребу реч "свемир" уместо наше лепе 
"васиоие", :ка:ко нам се и зове часопис. У одговору сам добио стручиу расправу 
о п~еiСлу обе речи и о љиховим претходницама у нашем јези:ку. 

По:кушао сам, али на жалост до данас без успеха, да помогнем у трагаљу за 
ру:ко~сом и преписом дела диоиисија Новuовића под насловом "Кљига иату
раЈIИаЈа и учитељиаја зовјетсја манифест. . . " Познато је да је био сачуван још 
између два светс:ка рата, али му се отада губи свuи траг. Изузетно ми је и данас 
жао што у овоме подухвату нисам успео. Међутим, резултат вије зависио од ·мог 
труда. 

У "ЗборНИIСу Матице Српс:ке за :кљижевност и јези:к", 2/1988, сам у nри:казу 
:кљиге М. МатИЦIСог "Библиографија српс:ких алманаха и :календара", са жаљељем 
зuључио да писац није обратио пажљу на :калеидарс:ко - астроиомс:ки део. Међу
тим, 1994. г. се појављује :кљига "Астроиомија у српс:ким штампаиим IСалеидарима 
до 1900." :која зиалач:ки обрађује баш ту материју и осветљава је са свих страна. 
Говори о штампарима, издавачима, писцима, ефемеридима, подробно о обрађеним 
астрономе~ појмов~а,_ небесiСИМ теЈIИМа, објављеним чланцима. Споменута је 
и астрологиЈа. На :краЈу Је исцрпан речвиiС астроиомс:ких израза детаљан списu 
:коришћевих дела и имеНИIС. Кљига је богато илустрована. ' 

Још једно обимно дело је "Астрономија у старим српсiСИМ ру:кописима". У 
љој су обрађени почеци астровомс:ког зваља :код вас, постојећи извори, постаиu 
свет~, Земља, небо, зодијu и сазвежђа, иебесiСа тела, а додирнута је и астро
логиЈа. У обимном Прилогr је сliиса:к забележевих помрачеља Сунца и Месеца 
(од 1331. г. до 1836. године), обиман речии:к IСоришћевих астровомс:ких израза у 
ру:кописима, Регистар и 106 илустрација! 

Крајем децембра 1994. г. отliочеле су припреме за научви с:куп "Природне и 
математичiСе нау:ке у Срба у XVIII и у првој половини. XIX веiСа". Пријавио се 
и сви смо се обрадовали да ћемо имати npиJIИICy да га сретнемо и да га угос
тимо у Новом Саду. Том приЈIИIСом би нас упознао са "Астрофизи:ком у српс:кој 
:кљижевности XIX ве:ка". 

Као геиераЈIВИ сеiСретар тог с:купа сам предложио да нам и о обема овим 
:кљигама :каже не:коЈIИIСо речи: ICaiCO је радио, где је све био, на :ка:кве је тешiСоће 
наилазио. Јасно је да је само за ове две :кљиге требало уложити изузетан труд, 
много времена, пуно знаља а и веЈIИIСо ис:куство. 

Ј .. , 
1 
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Др Драган Трифуновић је предложио да за споменути Научви с:куп обради 
и тему "СујеверЈе народа у деЈIИМа Атанасија Стој:ковића". Одговорио ми је: 
"Нисам сигуран да бих могао nрипремити нешто о А. Стој:ковићу због ... одмu
лих година, мада би то за мене била привлачиа тема." 

У последљем писму ICoje сам примио 10. 11 1995. г. пише: "Што се тиче 
иаучиог с:купа, мило ми је што прихватате моју тему. Видећемо се, надам се." 
На жалост, здравствено стаље и године Му вису дозволили да ту своју а и нашу 
жар:ку жељу оствари- вије дошао ии 25, ви 26, ви 27. јуна 1995 г. у Нови Сад. 
Срећом пријављеии рад није пропао- објављен је у "Флогистоиу" бр. 2. 

да бих могао да проверим да ли су и IСада астрономи у иностранству пратиЈIИ 
појаву :комета регистрованих у нашим записима из ранијих веiСовi., желео сам да се 
посаветујем, па сам се почетiСом 1997. гоДине обратио на познати телефон 011 340 
109. Муш:ки глас, IСоји нисам препознао, представио ми се ICao Ђорђе ЈаиiСовић. 
Саопштио ми је да му је Тата у боЈIВИци. На жалост, вије се испунила моја жеља 
да се опорави - није се више вратио својој Кући и Породици, а ја сам остао без 
Пријатеља и СаветНИIСа! 

Др Бо:жидар Д. Јовановиli 

СЕЋАЊА НА НЕНАдА ЈАНКОВИЋА 

Ненада ЈаИIСовића памтим из детиљства, од 1973. IСада сам се учлаиио у Ас
трономсiСО друштво. Све време IСрасили су га младалаЧIСи изглед и држаље и врло 
IСултурно господсiСо понашаље. 

У иарочитом сећаљу ми је остала епизода у ICojoj се исiСрено обрадовао и 
насмејао IСада сам му peiCao да сам дао услов да упmпем другу годину студија 
астрономије. 

Са веЈIИIСИМ задовољством и много пута прочитао сам љегову IСљигу "Записи 
и сећаља на АстрономсiСо друштво" у ICojoj говори о раду нашег Друштва пре 
другог светсiСог рата. 

Рад Ненада ЈаИIСовића на историји астрономије је mиpoiCo nознат. Прочитао 
сам са веЈIИIСИМ задовољством много љегових чланuа из те области. Просто ме је 
фасцииирала љегова историја астрономије, ICoja излази у наставцима у часопису 
"Васиона" нашег Друштва. Ово дело noiCaзyje дубоiСо познаваље материје. 

На ICpajy да IСажем да сам имао част да фотографишем Ненада ЈаиiСовића на 
једној од седница Председнйштва. 

Љубиша Јовановиli, сарадник НО 

Ненад Ј анковић је био IСомуникативан човеiС и изузетан за сарадљу. Имам 
утисаiС да НИIСога није увредио у животу. Могао је да сарађује са људима, ICoje су 
други због надмености, или других мана избегавали. 

Нас нeiCoJIИICo је било делегирано из САРОЈ-а (Савез астронаутИЧIСих и раiСет
вих организација Југославије, прим. ред.) у УређиваЧIСИ одбор "Васионе", у коме 
смо се смељивали. Дуго времена смо проводиnи ва уређељу часописа, водећи 
рачуна о потребама ваших друштава. Свако од нас о Ненаду ЈанiСовићу је повео 
најбоље утиске, јер је за сарадљу био изузетан због своје толераитности и об
јеRтивности. Својом смиреиошћу и стручиошћу уливао је nовереље, па нико није 
могао да одбије нешто што би он предложио. 

Миливој Југин 

ГОСПОдИН НЕНАд ЈАНКОВИЋ 

Као млади машиис:ки инжиљер написао сам свој први стручви при:каз за ча
сопис "Васиоиа" далеiСе 1957. године. Речено ми је да рад предам главном 
и одговорном ypeДIIИICy часописа господину Пена~ ЈанiСовићу. Потражио сам 
га, и nосле IСраћег разговора, рад је прихваћен. даља сарадља са господином 
ЈаиiСовићем одвијала се тако што сам, на љегов предлог, постао члан УређиваЧIСог 
одбора часописа "Васиоиа" . На тој дужности сам био пуних 16 година (од 1959. 
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до 1974. године). За то време, објавио сам у часопису за астрономију и астронау
тшсу "Васиона" око 60 радова. Ка}(о сам цео радни стаж радио у ВојнотехИИЧ}(ОМ 
институту у Београду на пољу ра}(етне техишсе, то сам у часопису објављивао 
радове из области астроиауТИ}(е. 

Моји коита}(ТИ. са господином Ј аR}(ОВићем су се углавном сводили на предају 
тих радова. Био Је фин, тих, одмерен и иека}(О затворен. Један једини пут био 
сам У љеговом стану и тада сам му исто предао спремљени рад. Ни тада се нисмо 
ближе упознали. Остао је доследан својој затворености, Иа}(О је наравно био врло 
љубазан домаћин. 

данас после 40 година од првог сусрета са господином Ненадом ЈаR}(овићем 
и на жалост каснијих само формалних конта}(ата, много ми је жао што скоро 
ништа 1!Исам знао о љему. ~азиао сам тек после љеговог одласка из ваше средиве, 
~купљаЈУћИ податке за оваЈ осврт - на пример да је био дипломирани правИИIС, да 
Је ~адио у Министарству иностраних посЈ_Iова, ~а је знао неколИ}(о страних језшса, 
~а Је писао кљ~е из области астрономиЈе, да Је преводио са латинског језшса -
Једном ре~ да Је био изузетно плодан и веома цељен у својој средини. 

Једно Је сигурно: господин Ненад ЈаИ}(овић остаће ми увек у сећаљу као фини, 
тихи и одмереии човек, или боље као господив у правом смислу те речи. 

Драган Кне:жевuћ 

господин 

У време када сам чешће долазио на Народну опсерваторију љом су домини
рале две особе: професор Ланић и господин Ненад ЈаИ}(овић, кога је овај први 
ословљавао са "госн Ненаде". 

Ненад ЈаИ}(овић је пленио пажљу својом појавом елегантног "предратног" 
господина . Први п~т сам га видео 1966. године као учеНИ}( VII разреда. На 
Курсу ~з астроно~Је те године са уживаљем смо пратили љегова предаваља из 
историЈе астрономиЈе. 

Био је стрпљив да саслуша и нас најмлађе чланове. 
Ло !!Ред смрт сретао сам га на Калемегдану и у Кнез Михајловој улици. 

Нека}(о Је сачувао исти изглед током 30 година. Мирноћа и достојанство красили 
су га до задљег часа. 

За разлшсу од професора Ланића био је много повучеиији, па се не могу сетити 
не}(ИХ посебних детаља. . 

дuпл. uн:ж. Драган Maprcoвu1i, 
предсеДНИ}( Извршиог одбора општиие Стари град 

Народна опсерваторија је у СВа}(О доба имала групу активних сарадншса који 
су у посматраљ~а или у дискусији, проводили тамо велшси део свог времена . 
Са годинама се таЈ млађи свет мељао и одлазио, само је Ненад ЈаИ}(овић остајао. 
Прво што памтим о љему је када се са тихим поносом представио на почетку курса 
за сараДНИ}(е: "Ја сам члан овог Друштва већ 34 године." Ло љегове смрти је 
протекло још готово 30, па није ИИЈСа}(ВО чудо што је ТОЛИ}(О нас сматрало Ненада 
ЈаИ}(овића за "стални" део друштва и Народне опсерваторије, отприлике као и 
" Васиону" или Леспотову кулу. 

долазио Је обично само суботом да одр~ предаваља из Историје астрономије, 
или, у раниЈа времена, из АстрофотографиЈе, а долазио је редовно и на седнице 
Управног одбора Друштва .. То су увек биле формалне прилике, а и разлика у 
годинама и начину живота. Је била. огромна, па је мало нас имало приЛИ}(е да. се 
са. љим присније упозна . Међутим чак ии та. дистанца., или наше тихо чуђеље што 
се Та}(О ретко попне на тера.су да. ~огледа. кроз Па.јса. (иначе неопростив грех!) 
нису_ могли да. умаље поштоваље коЈе смо према. љему сви осећа.ли. 

Из перспективе ових времена. сасвим је јасно зашто нам је Ненад Ј а.И}(овић то
лшсо импоновао . Професор Ла.иић га. је некад помиљао ка.о "Ненада." или чешће 
као "господина ЈаR}(овића," и у том, онда мало арха.ичном изразу, био је одраз 
неl_(огрешивог утиска који смо сви делили. Ненад ЈаИ}(овић је био господив у 
наЈбољем смислу те речи. Непромељен, дошао је међу нас из једног другог доба 
и света, носећи љегове најлепше традиције: стил, yiCyc, ерудицију и одмереност. 
Изгледало је тако пршсладно да. тог човека. занима духовна историја. човечанства., 
или да Та}(О чес'!о употребљава аорист, и било је апсолутно немогуће да. га за
мислимо друкчиЈе него у љеговом сивоплавом оделу. 

"""'f' 
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Један старији колега је неком прИЛИ}(ОМ приметио да. је штета што нисмо у 
~рилици да се в~е "дружимо". са Неиадом Ј аR}(овићем. Међутим љегов утицај 
Је ИПа}( остао на. Један посредниЈИ начин, кроз љегов стил, предаваља, "Са.турн" и 
"Васиону," а. IСасиије и љегове кљиге . Његов два.десетогодишљи рад на уређиваљу 
"Ва.сионе" а. пре рата "Са.турна" је већ сам довољан да. господину Ја.И}(овићу 
одреди место у духовној историји наше земље. Ка.о што историја почиље од писане 
речи, Та}(О је и хроНИIСа ама.терске и стручие астрономије у Југославије почела. и 
живела. кроз та два. часописа. 

Посебно место међу кљигама. Некада. ЈаR}(овића. заузимају љегова "Сећаља 
на Астрономско друштво," необична. и донекле контроверзна. кљига. Професор 
Ланић је ваљда. читао делове доiС је кљига. још била у рукопис:у, и сећам се када 
је поменуо Ка}(О је рекао Ненаду да. му се приступ нимало не свиђа. Када. се кљига. 
коначно појавила., та.ј коментар је постао јаснији. Професор Ла.нић је гледао 
високо, и хроИИIСа. међуљудсiСИх односа није за љега. била. од интереса. Међутим, 
хроИИIСе су непроцељиве када. су искрене . Из те педантне кљиге је оживело једно 
друго време. Лепо се видело како су исти искрени ентузијазам за астрономију 
и неизбежие амбиције о сопственој месијанској мисији били присутни у свако 
доба., и како се преко људсiСИх слабости створила једна нова традиција. . Тако је ·. 
хроника. Астрономског друштва Ненада Ј аИ}(овића Иlla}( одвела. читаоца до оне 
равни у којОЈ је живео професор Ланић. 

Људи се мељају, време и звезде иду својим током. Иза Ненада Ја.И}(овића 
је остао живот испуљен преданошћу астрономији и духовној традицији која нас 
спаја са светом и уздиже из Мра}(а прошлости и илузија. Посветио је астроиомији 
и своју младост и зрело доба, а. љене класичие темеље је познавао ка.о мало ко 
други. Његов рад на скупљаљу, превођељу и коментарима средљовековних ас
трономских рукописа са БаЛIСаиа је пионирсiСИ и: фуидаменталаи подухват, баш 
ICao и љегов рад уреДНИ}(а "Сатурна" и "Васионе ." Са љим је из нашег Друштва 
отишао последљи велшси, класичии астроном аматер. 

др Милан Muju1i 

Са про.моцu)е rc11>uгe "Om~epuвa11>e васuоне". С лева на десно: М. С. Дu.мumpujeвu1i, 
Ј. Мuлоzрадов- Турuн u А. Петровuћ. 
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СЕЋАЊА НА ГОСПОдИНА НЕНАдА Ђ. ЈАНКОВИЋА 

Господина Ненада !аЈП(ови~а сам упозна._ла ~Сада сам се јануара 1969. го
дине вратила са специјализациЈе у ЕиглесiСОЈ. У ciCopo сам почела да пишем за 
"Васиоиу", па су ме у~Сључили у Уређивачки одбор, где је господин Ј аl[l(овић 
већ 17. Г?динУ !)ио главни и одговорни уре.дЈППС. Одмах сам видела да треба 
да сарађујем са Једним финим, уздржаиим и вредним човеiСом. Било ми је јасно 
да ћемо се лепо допуљавати: он је био вољан да своје исiСуство пренесе а ја 
да га усвојим. Брзо сам научила "занат" и већ 1975. године постала гл~ии и 
одговорни уре.дЈППС, под љеговим будним OICOM. 

Господин Ненад Ј аl[l(овић је волео да истражује прошлост. У својим радовима 
он ~е, углавном, <:концеитрисао на прошлост српсiСог народа. Међутим, у иеiСИМ 

СВОЈИМ де~а он Је себе прИIСазао и као зналца историје света. Ла није било љега 
астроиомија у српсiСИМ рукописима, календарима и предаљима не би била тако 

темељно обрађена, бар сигурно не у овом миленијуму. Он је радио независно од 
тога да ли и када ће то објавит1_1. УвеiС је имао неiСе теме већ обрађене, тако да је 
научии одбор сваке конференције са бар неком секцијом из историје астрономије 
могао да рачуна да ће господин Ј анковић имати неки спремљен рад. 

О томе каi<о се заинтересовао за астрономију, љену историју и стара схватаља 
о небесiСИМ појавама у Срба, Ненад Ј аЈП(ОВић је говорио на састаЈП(у у Матема
тичком институту 2. априла 1996. године. Снимљеио предаваље се налази у 
збирци Музеја науке и техИИIСе. Сећам се IСако је ненаметљиво излагао сведочеља 
о том вре!'lену, одајући признаље онима који су га инспирисали. 

Њега Је ICao истраживача створио љегов рад. Свестрано образован, он је могао 
да изгради свој сопствени прилаз nроблемима. ЧаiС је и искуство правИИIСа исiСо
ристио у историји астрономије. СтеiСао је углед поузданог истраживача прош
лости на чије се радове човеiС може ослонити. ТеiСстове о догађајима чији је био 
сведоiС 1Сарактерише лични угао виђеља. Могао је да пружи податiСе о многим 
IСарИIСама ~Соје недостају. Многа питаља би лакше решили уз љегову помоћ. Своје 
ставове није наметао. Додуше, није хтео од љих ии да одступи, ако су били nлод 
љеговог дубоiСОГ увереља. 

Историја астрономије у Србији је, у односу на историју већине nриродЉачких 
струiСа, добро обрађена баш захваљујући Ненаду ЈаЈП(овићу. ВеЈIИIСИ родољуб се 
достојно одужио свом народу. 

У УниверзитетсiСој библиотеци постоји теза Ненада Ђ. Јаl[l(овића '-'Астроно
мија у старим срnсiСИМ ру1Сописима" (иив. број 51 925, од 30. VI 1965Ј, nредата 
Филозофс1Сом факултету у Љубљани. Она није браљена, те господин Јанковић 
титулу доiСтора није зваиично стеiСао. О догађајима везаним за тезу избегавао је 
да. говори. За на.с је он био велики стручља.IС, већи од неких зваиичних доiСтора. 
Материјал љегових IСЉИГа. је више него довољан за до1Сторс1Су тезу. "Астрономију 
у старим срnсiСИМ ру~Сописима." је издала. САНУ 1989. године . 

Господин Ненад Јанковић је био веома. мудар и смирен човеiС . Те особине 
су му вероватно урођене, а можда и стечене тоiСом љегове дипломатске :каријере . 
Није се лако nоводио за сnољним утисцима. Имао је обичај да каже: "Време ће 
nоказати". И оно је стварно nоказивало, често сразмерно брзо. 

Соба господина Ј анковића је била посебна прича. Ста рински намештај, мнош
тво IСљига, IСлавир и пијанино, а. између прозора висио је велики портрет Јосифа 
Ра.ја.чића, изабраног 1848. године за патријарха српског. Портрет је породична 
успомена; баба., по мајци, господина Ненада је била из породице Рајачића. Као 
патријарх, Ра.јачић је основао патријаршис:ку библиотеку и штампарију. Можда 
је то основни разлог што је господин Ненад Јаl[l(овић своје IСЉИГе завештао па
тријаршијс:кој библиотеци. 

Госnодин Ј а.нковић је имао редак дар да пише стихове - правилне, :који се 
римују и који јасно преносе поруку. Као и друге своје таленте он ни овај није 
nомиљао у разговорима. Тек када би песма "осванула", nостали бисмо свесни тог 
љеговог талента.. Први пут сам сазнала да је он nесник :када сам у "Политици" 
видела песму о страдаљу баљалучких беба, јасно и недвосмислено потnисану. 
Сазнаље се учврстило, :када је приликом једне моје посете, госnодин Ненад мирно 
устао, стао иза. nисаћег стола. и изрецитовао своју песму о Теодору Граматику. 
За.увеiС ми се урезала љегова висока., сувоља.ва. фигура :како свеча.но говори о 
мона.ху Теодору и давним временима, љему тако драгим. 
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Он је озбиљно тврдио да. препева.ти "Помрачеља. Сунца и Месеца" Руђера 

~ошковиЈ?.а. није било тешко. За многе би то, међутим, било немогуће. А препевао 
Је пошто Је текст nревео са. латинског, а. коментаре са. француског! 

Ка.о скроман човеiС мало се опирао промоцији те IСЉИГе, али је на. свечаност, 2. 
аnрила. 1996, ипак дошао и говорио. Рекла. бих да. је био ипак задовољан. 

Пре него што ме је господин Ненад на то упутио, није ми била навИIСа да 
читам гра.ма.ТИIСУ српског језИIСа и да. је стално :консултујем. Он ми је у:каза.о да. 
грешимо што не :користимо већ прописане начине писаља грч:ких имена и што 
се nоводимо за изговором у запа~ој литератури. Указивао ми је да смо ми, 
на Балкану, ближи изворима и да Је наш изговор често правилнији. Он сам се 
стриктно држао граматич:ких правила; говорио је Ија уместо Ио, на пример, и 
помало љутио што већина сара.дЈППСа "Васионе" неће да прихвати реч Ија, иако 
је она чак наведена у правопису :као пример транс:крипције старогрЧIСог имена. 

Био је веома педантан. Трудио се да извуче из себе максимум. Сећам се 
нашег разговора nоводом одласка на Научни ctcyn о nриродни.м и .мате.матич~еи.м 
нау~еа.ма у Срба у 18. и у· nрвој nоловини 19. ве~еа, :који је одржан у Новом Саду 
1995. године. За љега. је било напорно да nутује сваки дан ујутру у Нови Сад, 
а :када сам му nредложила. да ја прочитам љегов рад о астрофизици у српској 
:кљижевности 19. века, он је то одбио рекавши: "Они су ограиичили број страна, 
а ја не могу да га сiСратим на уштрб чиљеница. Нема смисла да неко после много 
година нађе да нешто није поменуто и да nомисли да за то нисам знао, а ја сам 
то знао". 

Сређујући ових дана дијапозитиве Народне опсерваторије, више nута сам 
наилазила на оне које је Астрономском друштву поклонио Ненад Јаl[l(овић . Лако 
их је препознати. Имају ћириличном машииом откуцане натписе, налеnљене она
ко како то раде професионалци. Он је за предаваља на IСурсевима Друштва 
nрипремио преко 1200 дијапозитива. 

Чини ми част што сам била добродошла у кући госnодина Ненада и госпође 
Оливере ЈаЈП(овић, што су волели да им nричам утиске са својих nутоваља, што је 
госnодин Ненад дозвољавао да му износим своје муке и да га питам за мишљеље. 

Господин Ј аl[l(овић, за разлику од многих, није имао обичај да кука. НИIСада 
се није жалио на слабљеље вида, тако да смо ми то приметили тек :када је почео 
да приноси текст веома близу очима. Није помиљао ни отеклииу ICoja је расла 
и која га је на крају убила. Била сам IСод љега у посети два месеца пре љегове 
смрти, а он ничим није одао да -га је болест напала. Чланови породипе кажу да 
када се стигло до nретеће фазе, да се није успаиичио и да је рекао "Нека болест 
иде својим током". 

Сада се питам да није вид био разлог што је престао да буде главни и одго
ворни уре.дЈППС "Васионе". Када сам то nостала ја, недовољно исiСусна, имала сам 
обичај да nошто . извршим коректуру однесем љему да погледа теiСст. Он је једно 
време то чинио, а онда ме је на један веома фин начин одбио. Тада ми се чииило 
да је то био знак да као уреднИIС морам стати у потпуности на своје ноге. Сада се 
nитам да није тада већ осетио да му је то nревелик напор за очи и да је нашавши 
настављача. могао да се повуче. Грешке је иnак nримећивао и стављао до знаља 
да би смо могли још боље да радимо. 

Можда је због вида одлучио nосле извесног колебаља да не купује рачунар и 
сам не nреiСуцава своју огромну кљигу "ОтiСриваље васионе". А за. мало га нисам 
наговорила. Иако осамдесетчетворогодишљак био је сnреман и на такав посао, 
јер је чуо да би тако обрађен текст ола:кшао издава11 · · · кљиге . Рекао је "Мора да 
то није тешко :када могу и деца да се играју на рач) i1а.рима". 

Господин Јанковић је веома волео Астрономс:ко друштво. То је било Љегово 
чедо, јер је он био међу оснивачима. Рекла бих да је и аматере астрономе и про
фесионалце делио према љиховом односу nрема Друштву. Сећам се, на пример, 
:када сам му се једном жалила на неке поступке секретара друштва везане ~а 
снимке, да ми је рекао: "Али он пише историју Друштва!" . Тиме је дат опрош
тај. Иако већ стар долазио је на седнице и био веома :користан члан уnраве 
Друштва и уређиваЧIСОГ одбора "Васионе". И ми смо љега волели и поштовали. 
Било ми је задовољство да се с љим враћам са тих састанака и да га nрактично 
отпратим кући. Увек смо лепо причали и не могу да поверујем да је томе :крај. 

Госnодин Ненад Ј аl[l(овић је пример човека, да nарафразирам песника Душ:ка 
Радовића, :који је сnоменик себи подигао за живота, те му онај на гробЉу није 
највећи. 

Др Јелена Милоzрадов-Турин 
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СЕЋАЊЕ 

Човек лепог, тихог осмеха . 
Одслушао сам: сва љегова предаваља 1974. године . Био ми је и у испитној 

комисији. 
Изгубили смо још једног члана, и то онога који је највише урадио за наше 

Астроном:ско друштво . 
Хвала м:у од срца. 

Бранuслав Мuлошевuћ 

Чланци из предратног "Сатурна" су ми били као библија. Ту сам: први пут чуо 
за Ненада Ј аmсовића. Незамисливо м:и је да су он Грујић, Бертото ... , некадашљи 
младићи сада покојиици. 

Био је затворен. Као појава је био пријатан, остављао је утиса~< џеитлм:ена. 
Његова сребрнаста зачешљана коса давала је посебан тон љеговој појави. Увек 
је био дотеран у сивкастом оделу са м:ашиом:, што би се рекло у комбинацији; за 
разЛИI<у од професора данића. 

Увек сам: се питао каi<о је залутао на права, односно зашто није студирао 
природне науке . Г ледајући љегово дело излазило је да је истиисi<И био посвећеи 
свом: хобију. Имао је астроном:ију у крви, за разЛИI<у од многих професионалних 
астронома. 

Био је изванредан познавалац српске астрономије . Језик му је био архаичан
употребљавао је ретко коришћена времена . Например уместо лuчuо је на говорио 
је лџчаше на. Таi<Ви су м:у били и текстови. После чланаi<а других аутора мени 
је читаље љегових била релаi<сација . Били су м:и одмор за дух. 

Најчешће сам га виђао у канцеларији професора данића, који је креирао ат
мосферу. ЈаИI<овић је ту био углавном посм:атрач и слушалац. 

Драzан Пекез 

СЕЋАЊЕ НА ГОСПОдИНА НЕНАдА ЈАНКОВИЋА 

Господина Ненада .Таmсовића сам: упознао негде у јесен 1989. године, након мог 
запослеља у Астрономском: друштву "Руђер БоШI<овић". У то време , доласком: 
у Друштво, имао сам: прилИI<у да упознам: веЛИI<И број људи који су на овај или 
онај начин били везани за друштво и за астроном:ију. Одмах сам: га уочио, и 
као такав ће ми увек остати у сећаљу : висок, витак, пријатних црта лица, ра
злоЖан и одмерен у дискусијама и закључиваљу и увек расположен за разговор. 
Једном речју, био је баш онаi<ав каi<о сам ја зам:ишљао предратне учитеље. У с
твари, господин Ненад је ·то и био, имало се шта научити од љега. Иако није 
завршио студије астрономије, што м:у беше жеља, он веЛИI<и део времена посвети 
овој науци. Остадоше .Юьиге и радови да сведоче о томе. На једном: од последљих 
љегових подухвата, да објави српско издаље "Пом:рачеље Qуица и Месепа" од 
Руђера БоШI<овића, учествовах и ја као техНИЧI<И уреДНИI<. Било је то само две 
године пре него .што ће физИЧI<И напустити овај свет. Господин Ненад је н.а томе 
радио м:ладалачи, са неописивим ентузијазмом, као да је још један век пред љим. 

Са љим је било пријатно разговарати о свим темама. Пенећи љегово живо
тко искуство, волео сам да чујем љегово м:ишљеље о разним: догађајима којих 
почетком деведесетих би на претек Један од Таi<ВИХ беху 9-то мартовске демон
страције 1991. године. НекоЛИI<о дана после демонстрација господин Ненад дође 
неким: послом: на Народну опсерваторију и убрзо отпоче прича о демонстраци
јама. Ја још под утиском: непријатних сцена, које сам: имао приЛИI<е да видим 
тих мартовских дана рекох: "Ето, зар и ове демонстрације нису могле да прођу 
мирно, гандијевсi<И, но, крв паде ... ",на то м:и господин Ненад одговори, "Знате 
ово није Индија већ Србија", и даље настави да прича о свом учешћу на студент 
ским: демонстрацијама тридесетих· година овога века . У ово сам се у наредних 
некоЛИI<о година имао приЛИI<е уверити. 

ФизИЧI<И, човеЈСово бивствоваље на Земљи је релативно кратко, духовно насле
ђе је много трајније . То духовно наслеђе које нам: остави господине Ненад живи, 
и за то му ·хвала. 

Др Лука Ч. Пonoвuli 

1 
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НЕНАд Ђ. ЈАНКОВИЋ 

(сећаља) 

Ненада сам: упознао .и~где почетком: '!'Ридесетих година, још онда када је, са 
групом студената, у коЈОЈ су ~.или он, Ђорђе Николић, Павле Емануел и сту
дентi<ИЉа Баљићева, димитријевићева, Бра.mсован, а и пар љих чија сам имена 
заборавио, дошао на Опсерваторију, у предвечерје једног летљег дана. Професор 
Мишковић је, азимуталиим Пајсовим дурбииом, постављеним: испред централне 
зград_еl показивао Месец у првој четврти. Касније, када сам, по одлуци профе
сора Мишковића, наименован за асистента - администратора, често сам са љима 
на малом: рефраi<Тору проводио по читаву ноћ. 

Ненад је већ '!аДа привукао моју пажљу и ?ставио посебан утиса~< својим 
см:иреним: и достојанственим: понашаљем:, а и СВОЈОМ: спољашљошћу: увек са ше
широм на глави, лепо увезаном краватом и уопште, манирима који су одударали 

од м:ладалачне раздраганости и усхићеља које су испољавали остали IСада би 
У пољу вида великог дурбииа, угледали бљештаву Венеру, Јупитер са љегов~ 
сателитима, или Сатурн са прстеном и планетииу сеИI<у на љему ... 

А Ђока, Ненад и Павл.е ~или су нераздвојни другови. Осниваље Друштва, 
чини ми се, зближило их Је ЈОШ више; били су неуморни у својим настојаљима 
да оно постане скуп правих љубитеља астрономије и вредних сараДНИI<а часописа 
"Сатурн" . 

Сећам: се састаmса уређивачног одбора, које смо тада одржавали у стану 
одговорног уреДНИI<а др Војислава Грујића, и када смо врло брижљиво и кри
ТИЧI<И разматрали материјале ICoje треба објавити у часопису. Ненад је увек био 
врло строг у оцени између "да" и "не": Могу рећи чак, да је и касније, после 
рата, као одговорни уредниiС, увек настоЈао да члаици и подаци у "Васиони" (ново 
име часописа Друш~ва) б~ду на нивоу који одговара просечном читаоцу, али и 
прецизни у свим сВОЈИМ: ПОЈединостима . 

. Иаi<о је, после сукоба са професором Мишковићем, напустио студије астроно
МИЈе и постао пр.авНИIС, љегово веЛИI<о интересоваље за астроиомију није га напуш
тало све до краЈа живота. НекоЛИI<о љегових дела, везаних за наше поднебље, за 
наше национално , у првом реду, српско сазнаље о збиваљима на небу: помрачеља, 
комете, метеори и слично, остаће трајан споменик Ненадове љубави према овој 
науци и прегалаштва да заоставштииа у тој области коју смо наследили не бу де 
заборављена од наших будућих нараштаја! 

Мuлорад Б. Пpomuli 

ЈЕдНО СЕНТИМЕНТАЛНО СЕЋАЊЕ: НЕНАдУ ЈАНКОВИЋУ -
СА ПОШТОВАЉЕМ, ЉУБАВЉУ И ТУГОМ 

-ЧОIСОЛада-

Као дете од некоЛИI<о година "·зујала" сам: често по Главној згради Опсерва
торије, тражећи оца у ЈСуполи тражиоца комета, љеговој канцеларији, или "мрач
ној ком:ори" , где је обично развијао плоче, снимљене претходне ноћи. Волела сам 
када бих га нашла у библиотеци, која је за мене била сва тајанствена и у којој је 
ца ров ао мир (а коју ни до данас , у својој свести, нисам: у потпуности прихватила 
као простор у коме више нема тајни, у необичним:, скривеним: угловима). 

Једног зИМ:СIСОГ предвечерја, оног IСада је већ увеЛИI<о мрак после заi<аснелог 
ручка, а на који отац углавном није стизао, кренула сам у потрагу за љим. Нарав
но, пречицом, која ме је водила дире!Стно ка библиотеци. Застала сам:: чули су се 
непознати гласови. Разазнах ЧИЈСа Перии (Ђурковић) и очев. Нечујно отШI<рииух 
врата, · колиЈСо за једно око. За велиi<Им столом: угледах још двојицу непознатих 
људи. Један је био средљих година, а други, старији, са белим: власима на 
потиљЈСу и брчићим:а, благих црта лица, пуначаi<, у официрској униформи, жус
трих пщсрета . Господин у сивом оделу, напротив, деловао је мени, детету, ЈСао неко 
ко није навикао на повишени тон. Био је нежног лика и смиреног, али продорног 
погледа. И сад се још сећам да је човеЈС у униформи причао нeiCai<Be шале, после 
чега су се сви грохотом смејали. Беј ах промолила читаву главу кроз врата да би 
их чула и, занета, нисам ни осетила када ми је из косе исклизнула шнала и пала 
на паркет. Осетих IСако ми срце куца у грлу. 

- Протићу, па то је твоја мала - рече господин у сивом оделу и ма'Хиу ми 
руком да м:у· приђем. Ј а сам се скам:енила. Била сам ОТIСривеиа . Отац је био 
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запрепашћен што ме ту види, али ја у трену заборавих на страх и прнђох им, 
охрабрена блаrим погледом господина у сивом и ЧИRа Периним широким осмехом. 

- Ово је наш доюор данић, а ово је ЧИRа Ненад. Ненад Ј а.ЈП(овић - обрати ми 
се ЧИRа Пера значајно . Отап, осетих, није одобравао што сам ушла у библиотеку. 
Није ИИI<ада волео да деца залазе у службене просторије Опсерваторије. ЧИI<а 
Ненад, наслутивmи узрок моје бојажљивости, узе ме за руку и рече: 

-Боже, што ти имаш леп прстеичић! Ко ти га је дао? 
- ЧИI<а Бертото - одговорих. Мали сребрни прстен са три крунице волела сам 

неизмерно, као и онога ко ми га је поклонио. 
- Е, а ја за тебе имам нешто друго. ИзвадИо је из џепа веЈIИI<у чоколаду у 

плавом омоту. Ја сам се постидела и нисам хтела да је узмем. Није било спаса. 
Чоколада се већ нашла у мојој кецељи од органдина. Кришом сам је погледала. 
Била је у станиолу, а не у обичном масном папиру. Како је овај ЧИRа Ненад знао 
да највише на свету волим чоколаду у станиолу? Од љега сам правила украсе за 
jeJII<y, Месец, звезде ... 

Звао ме је увек, од тада: Војна. И када сам одрасла, па и недавно, после 
тоЈIИI<о протеклих година од првог сусрета, иако вршљак мога оца, за мене је он 
био само: Ненад. Често смо се чули телефоном или виђали, имајући увек безброј 
нових тема за разговор о астрономији и свему ономе што она значи. 

- Ненаде, ја морам да Вас нешто питам ... - започиљала са:м: разговор увек на 
исти начин. 

- Војна, реците ... -чула бих љегов блаrи глас. 
Он је био ту, крај нас, увек присутан, увек спреман да, када застаиемо у неким 

својим дИлемама, нађе одговор. А и мени је право задовољство увек било да му, 
у тмини наше библиотеке, траrам за не:кнм записом из старих IСЈЬИГа Фламариона, 
Aparoa, Нојгебауера.. . Био је прецизан и педаитан - није било лутаља. Само 
мале провере нумерацнја страница, · рефереици, тек понеке слике ... 

У лазећи у библиотеку, увек бих се сетила љеговог погледа ка мени, из детиљ
ства и ... чоколаде у станиолу. 

Ненаде , недостајаћете ми у даљим траrаљима за оним што се не може увек 
прочитати. И што ме време буде све више удаљавало од Вашег JIИI<a, тим ћете 
својим саветима и духом бити све присутнији у мојим мисЈIИМа. 

Носим Вас у срцу као драrог човека коме је љубав према астрономији била 
надкрилила читав живот. И не само то. ПреЈIИВала се она на све нас који смо 
Вас познаваnи, као сребрна месечева светлост у тихим летљим ноћима. 

Ненаде, недостајаћете нам заувек. 
Мр Војис.Аава Протић - Бенишек; 

Из породичног албума 

С.л.. 1. Резервни официр Ненад Јанк;овић, Београд 1934. 
С.л.. 2. Ненад Јанк;овић (у средини) са сестро.м С.л.аво.м и брато.м Војис.л.аво.м, 1920. 
година. 
С.А. З. Са к;ћер~ео.м Мир~ео.м (о ~ео 1945.) 
С.л.. 4. Испраћај Ђорђа Ник;о.л.ића (оснивача нашег Друштва) на студије у Паризу 
(Железнич~еа станица у Београду, 25. 10. 1937.} 
С.л.. 5. Г. Јан~еовић са својо.м војно.м јединицо.м на вежби, Битољ, 1939. 
С.л.. 6. Са Је.л.о.м Е.мануе.л., .л.ево (супруга Пав.л.а Е.мануе.л.а, једног од оснивача нашег 
Друштва} и суnругом О.л.иверо.м, 1972. 
С.л.. 7. Ће.ма.л.овић, ]tЈн~еовић, Ло.мпар. Диn.л.о.матс~еа ~еонференција, nрва седница, 
Беч 1973. 
С.л. . 8. Мостар, 1933. године. У широ~ео.м појасу интересова11>а Ненад Јан~еовић се 
вр.л.о усnешно бавио и у.метничк;о.м фотографијом. 
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СЕЋАЊЕ НА НЕНАдА ЈАНКОВИЋА 

Једном приmпю114 Иво Авдрић је рекао: "Кад се помене Чехов, осетим веку 
благост, топлину, ве мислећи при том ии на једну љеrову кљиrу". Слично бих и 
ја могао да кажем за свог ПIЈ(ОЛског друга Ненада Јаиковића, с којим сам седео 
у клупи у 11 мушкој гимназији. "Његово ме име подсећа на једног тихог, мирног, 
углађеног гимназисту, врло интелиrентвог, прилично интровертног". И поред 
тога што смо у гимназији били блиски, доцније приликом случајвих сусрета на 
улици, ИИЈСада није осетио потребу да се заустави, да поразrоварамо! 

Повремено као члан Издавач:ког одбора Српске академије вау:ка и уметности, 
био сам у прилици да чујем љегово име као аутора кљиrе из астроноМије. Колико 
ми је познато Ненад је дипломирао право, али се интензивно бавио и астрономи
јом. Објављене су му 4 :кљиrе, од :којих је последв.у видео, док је на :крају живота 
лежао у постељи. Његове кљиrе нисам читао, али да сам их чИтао, вероватно би 
их заволео. И поред тога, љегово бављеље астрономијом веома ми је импоновало. 
Утолико пре, што су се на седницама Издавач:ког одбора САНУ :могла чути само 
позитивна мишљеља о љеговим кљиrама. 

Поједини интеле:ктуалци, из хобија обично сликају, вајају, фотографиmу, пе
вају у хоровима, свирају у музич:ким ансамблима или пишу и објављују своје 
песме. Ово се нарочито односи на поједине ле:каре, :који осећају потребу да се 
баве и лепим уметностима, како би се бар делимично ослободили непријатних 
утисака стечевих прили:ком лечеља болесИИЈСа. Међутим мислим да се код вас 
мало од астронома аматера са толи:ко успеха Rao Ненад бавио астрономијом. 

Вер;rјем да је Ненад, захваљујући свом великом интересоваљу за астрономију, 
и својоЈ изузетној интелиrенцији и поред тога што је био аматер, успео да савлада 
материју :коју је у својим кљиrама обрађивао. На тај начин је у вели:кој :мери 
допринео и популарисаљу астрономије међу широким слојевима читалаца. 

А"аде.мu" Станојло Pajuчuli 

Пре:ко деветстотина страница нотног папира, уредно исписаних прецизним ру
кописом (понекад с~ може стећи утисак .као да су HQTe на љима штампане) :музич:ки 
су опус (створен између 1936. и 1994. године) Ненада Ђ. Јан:ковића (1911 -
1997.), правИИЈСа по струци, астронома ... 

Број композиција исписан на љима је 27 (ако се ве рачунају клавирске верзије 
дела :која нису писана само за :клавир). Скромно што се самог броја тиче, али 
и при овлаш прелиставаљу ствара се утисак о "озбиљном стваралаштву", а :када 
се још зна да су сва та дела настала :као хоби, у слободном времену, и да аутор 
није био ":композитор од заната" већ само заљубљеИИЈС (али са свим :квалитетима 
потребним за тај посао), онда има места само за дивљеље. 

Има: 11 со~о песама на стихове дучића, Илића, Змаја и других наших пес
ИИЈСа, 10 :клавирских :композиција (:међу :којима дВе свите и дВе сонате- у Des duru 
и cis mollu), дВа :концерта за клавир и оркестар, симфоиијска поема "Кујувџића 
мајка" према Милосаву Јелићу и симфонија у С duru под називом "Мој народ''. 

Детаљнија музичка анализа наведених композиција, неопходна је у сваком 
случају, јер ове "личне" (до сада) композиције требало би да изађу из аноним
ности ... 

Милан Cmaнuлoвuli 

НЕНАд ЈАНКОВИЋ - МОТО Р КОЈИ ЈЕ Р АдИ О 
ЗА АСТРОНОМСКО дРУШТВО 60 ГОдИНА 

За живота, који трајао 85 година, преживео је дВа светска и једак грађански 
рат, у укупном трајаљу 12 година. Ненад Јан:ковић је радио :као правник у 
државној служби и :као астроном из хобија у:купво 100 радних rодина- податак за 
Риплијево "веровали или не". Већ само то било би довољно као сећаље на овог 
дивног чове:ка. А:ко би га не:ко због тога замиmљао :као џииа и по телесној грађи, 
рецимо и то да г. Ненад Јан:ковић није био ии ситан, нити изразито :крупан. Био 
је висок за своју генерацију и складно грађен и веома радан. . 

Свестрано образован, волео је музиRу. Концерти озбиљне музи:ке били су план
ски део љеговог живота. На сва:ком значајвијем :концерту на Коларцу могли сте 
га срести, или у Дому синдиката када су гостовали оргуљаши. Радо је слушао и 
радио преносе озбиљне музи:ке из светских музичких центара. Може се рећи да је 
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музИIСа била нешто ЈСао флуид за. испираље душе од сваЈСодневни~ животних проб
лема. Вероватно је и то део таЈНе љегове веЈIИIСе радне енергиЈе и тахо веЈIИIСОГ 

љеног ефеЈСта. 
Већ од првих сусрета (1973.) нашли смо зајеДИИЧЈСИ језИЈС и омиљене теме . 

Једном на ОпсеiГаториЈ·и неЈСо од млађих сараДИИIСа упита нас шта :мисЈIИМо о 
. ?" реИНЈСарнацији . осподин ЈаНIСови~ одговори ~таљем: "За~ ви у то веруЈете. 

Ја луЈСаво одговорих д~ она постоЈи,. али ово Је свахахо М<?Ја последља: Н.а то 
г. ЈаНIСовић додаде да Је у том случаЈу љегова реИНЈСарнациЈа последља Јер Је он 

од нас старији, а нама следује још по Н~ЈСа . Тај полуо~биљаи разговор паде ми 
на памет једном приЈIИIСом, па реЈСох да Ја имам: осећаЈ ЈСао да се одувеЈС знамо . 
Прихватио је то уз осмех , ЈСао неЈСу врсту ЈСОМПЈIИМента. 

Упознавши боље Ненада ЈаНIСовића реЈСо:х му да таЈСо смиреног саговор~аЈСао 
он, и у најдеЈIИIСатнијим: ситуацијама, још нисам упознао . А он нИЈСаЈСО НИЈе . био 
хладан човеЈС. Напротив. Пре десетах година имао сам част да будем на приЈему 
ЈСод г. Раџива Ганднја, тада премијера Индије, ЈСоји се је~ на .37°0 није знојио 
нити нервирао. Био је смирен и ЈСоицентрисан. Поклаљао ]е своЈу пажљу свахом 
госту, па се чаЈС преЈСо ађутаната распитивао за ЈСИМ: сам у жалости (био с.ам: о.бучен 
у бело) . После тог пријема peiC&X Ненаду ЈаНIСовићу : "Е, упознао сам ЈОШ Једног 
човеЈСа сЈIИЧНог вама." Он је то проко:ментарисао само тихим: широЈСИМ осмехом. 

Правници су често били и добри историчари. Можда је и то, поред не
довољно квалитетног инстру:ментарија, утицало да Ненад ЈаНIСовић почне рад на 
историји астрономије. Можда отуда љегова веЈIИIСа бриг~ за архиву Астрономског 
друштва у време Другог светсЈСог рата и потреба да своЈа "Сећаља на Астроном
СЈСО друштво" представи у обЈIИIСу ICIЬиre . ДоЈСумента и сећаља говоре сама за себе . 
Из љих се види и онај веЈIИКИ полет који је карактеристичаи за интелеЈСТуаЈЩе 
Србије између два светсЈСа рата, елан ЈСојим: Србију желе што више приближити 
Европи, од ЈСоје смо таЈСо дуго били одсечени. Без веЈIИIСИХ напора и одрицаља 
нем:а. ии веЈIИЈСИХ достигнућа. Зато :ми данас са захвалиошћу спомиљемо имена 
оснивача и дугогодишљих носилаца ахтивности Друштва. А он, Ненад Ј анковић, 
је један од љих. . . 

Из "Сећаља ... " стиче се утисах да госпо~ ЈаНIСовић НИЈе волео ВоЈислава 
МИШЈСовића. Из наведених доЈСумената наслућу]е се разлог: ~ нашим: разговори
ма није НИIСада ништа .РУЖНО говор~о о љему. Ипах, када Је Једна мала планета 
добила МИШЈСовићево име, пристао Је да I?азго~ара о ~о:ме, о љему - МИШЈСовићу 
и сарадљи са љим: . Имао је утисах да Је суЈета ВоЈислава МИШЈСовића ЈСрива. 
за сукоб јер он није могао , ЈСао аЈСаде:мИЈС, да прихвати осниваље "астрономск?г 
друштва од стране студената. Изнео је и примедбу о "лаЈСом уласЈСу У АIСадеМИЈУ 
науЈСа. и, вероватно, главну з~слугу : орга~зоваље прора.чуна по. Мила.Н~Совићевим: 
формулама. на АстрономсЈСОЈ опсерва.ториЈИ. Иначе, признавао Је МИШЈСовићу в~
ЈIИIСе заслуге оЈСо подизаља. Опсера.ва.торије, уз примедбе о са.мо.вољи. Њих Је 
илустровао односом према. Пери ЂурЈСовићу и другима.. На МОЈУ напомену ~а. 
је МИШЈСовић писао о својим: заслугама за развој безличног а.строла.~а., само Је 
1Сра.тЈСо реЈСао: " ... па се љему у част назива. Данжоновим: а.стр<?ла.бом. . На :МОЈУ 
упадицу о Бошковићу и Бугеу, рекао је да. сличност не посТОЈИ Јер Је био лош 
посматрач. Сматрао је, таЈСође, да бесплатан, аматерсiСИ рад у Друштву .беше 
један од разлога. настаНIСа проблема са. В . МИШЈСовиће:м. Ипах, "ХронологиЈа. а.с
троно:мсЈСИх тековина." у фрагмен~им:а се појавила. прво у "Васиони" , што значи 
да. је и аха.демИЈС уважио труд СВОЈИХ студената.. . 

МисЈIИМ да. је дух оснивача. Друштва присутан и да.~ас, не зато што Је з~рше~ 
још један рат већ зато што д?мети астрономиЈе .У СрбиЈИ, сваЈСаЈСо, премашу]у броЈ 
оних ЈСоји раде у а.строномИЈИ . К~о илустраЦИЈа ове тезе неЈСа nослужи ~оређеље 
последЉе на.ционалие ЈСонфереициЈе астронома. бивше- веЈIИIСе ЈугославиЈе, и ~рве 
- ове преnоловљене Југославије. Ова. потоља била. је ,. очигледно, кв<l:литетниЈа и 
бројнија радовима и учесницима. Поред учесНИIСа., IСОЈИ су имали своЈе мотиве да 
тако буде, велИЈСа. заслуга nриnада тада.шљем, изузетно агилиом, савезном :ми;и
истру за. на.уЈСу др М. С. Дим:итријевић_у, директору Астрон?:мсЈСе опсерваториЈе . 
Али IСIЬИГУ НИIСа.д не чини једно слово. Ту су и други ен~узи]асти. Дело заnочето 
1934. г. живи и развија. се . Труд осиивача друштва НИЈе б~о залудаи . 

Последље године живота Ненад Ј а.Н~Совић је 1Сруииса.о обЈављиваљем неЈСо~о 
IСIЬИГа. Препев и nревод Бошковићевих "По:мрачеља . . . " 1 затим:, NАстрономиЈа 
у старим српсЈСИМ рукописима", · "Астрономија у српсЈСОЈ шта.мпи ... ~овољаи 
је поглед на библиографију радова да се у то уверимо. Последље обЈављено 
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(ЈСомплетно) дело г. ЈаНIСовића. јесте "Откриваље Васионе", у издаљу Музеја. 
науке и те:хНИIСе и Завода за. уџбеНИIСе и наставна средства. На неЈСИ начин то 
је животио дело јер на љему је Н. ЈаНIСовић радио око 40 година да би га за 
штампу приnремио још 1978. ~одине . На молбу аутора ја сам про~тао руЈСопис, 
уживаЈући у потпуно другачиЈем приступу "откриваља. Васионе" него што је онај 
у уџбеиици:ма. Позитивно оцељујући руЈСопис · предложио сам г. ЈаН~Совићу да 
наnрави сЈСраћену верзију ЈСоја. прати наслове са. ЈСурса., а. садржи нешто више од 
овог приступа. :Ла је таЈСо, уверио сам се убрзо јер је већ 1981. г. предао теЈСстове 
и ЈСомплете слаЈдова за снимаље предаваља за ЈСурс, а nотом и посебне цртеже 
као илустрације за текст Ј<оји ћемо објавити у "Васиони" . Стицајем оЈСолиости 
"Предаваља из историје астрономије" завршавамо ове године , дахле постхумно 
чиме то постаје 7. објављена IСIЬИГа из историје астрономије из пера Ненад~ 
Ј а.нЈ<овића. Између редова ове IСIЬИГе види се велИIСо nознаваље теме и веЈIИIСа. 
љуб~ nрема љој . Уосталом, она је оправдана.. З.а разЈIИIСу од "обичие" историје, 
у Ј<ОЈУ неЈ<о може да уђе самим чином рођеља. или злочином, у ову историју улази 
се само по истинсЈ<ој заслузи. (ТаЈ<о је говорио Ненад ЈаНIСовић.) А тада сим:-
nатија· за.-те . људе и љихова дела јесте сасвим: природна. . · 

О заслугама Ненада ЈаНIСовића за Друштво nостоје у архиви документ.а. А 
сва.ЈСИ разговор о љеговим: заслугама преiСИдао је лежерним: "немојте, моЈIИМ вас" . 
Са задовољством је говорио о заслугама других, nосебно Ђорђа. НИIСолића. Али 
НИIСада није проnуштао да истакне рад nроф . Данића, nроф. Б. Поповић<~. (Ј<ојем 
је једино зам~ао што је Ваисалино огледало nоЈ<лоиио са.ра.јевсЈ<им: студентима, 
а не Друштву , В. ОсЈ<аљана, П. ЂурЈСовића., А. Кубичеле, С . Саџаков, Б. Ше
варлића, М. ротића ... О тренутним: носиоцима аЈСтивности изјашљавао се само 
изванредно Ј<ореЈ<тиим и nрија.тељсЈ<Им односом. Зато без заслужено изречене nо
хвале остадоше Ј . Милоградов - Турин, М. Дим:итријевић и други. 

Доделу организоваља nрве тематсЈ<е ЈСонфереиције астронома Југославије nос
већеиу историји астрономије сматрао је веЈIИIСим: nризнаљем Астрономском друш
тву "Р. БоШЈ<овић", а љено успешио организоваље nотврдом оnравданости тог 
nризнаља. УвеЈ< је истицао ЈСолеЈСтивни рад, мада је сам, ЈСао и сви ствараоци, био 
брилијантан солиста. 

Ја, који nреnоручујем аматерим:а. фотографски метод посматраља, са задовољ
ством могу истаћи да је Ненад Ј аНIСовић са Павлом Емануелом из Београда , nрви 
у нас снимио nомрачеље Месеца (7 . новембра 1938. г), а 31 . јула 1936. г. снимио 
је . и комету са Авале. МоЖда и због тога, посебно се радовао сваЈ<ом сиимку 
начиљено:м на Народној оnсерваторији, а nоготово ахо је објављен у . "Васиони". 

Иако је сматрао да је наше Друштво нашло најбољи пут за свој рад у оЈ<ол
ностим:а у ЈСојим:а делује, веома радо је слушао Ј<ако то раде други. Зато је од 
мене тражио детаљније извештаје и утиске са свахог учешћа на летљим ШЈ<олама. 
астрономије које су организовали у Хрватској , Босни и Херцеговини и Словачкој. 
УвеЈС је изражавао радост што веЈIИIСа nородица астронома. ама. тера. расте и напре
дује. Толико је волео а.строномију да понеЈ<а.д помисЈIИМ да је он делио људе само 
по томе да ли се интересују за небо и небеске nојаве или не. Зато је љегово 
дело знатно и обимом и вредиошћу. То нису само објављивани радови. То је 
много више, оно што је неоnходно а обично се не види: утицај на сараДИИIСе 
и целокупну ахтивност Друштва. (Само двадесетогодишље уређиваље часописа 
је огроман доnринос раду Друштва) . Зато секретар Друштва., Милак ЈеЈIИЧНћ, 
воли да Ј<аже Ј<аЈСо је госnодин Ненад Ј а.Н~Совић један од "свете тројице" нашег 
Друштва. То је сигурно тачно. Ј а бих иnах реЈ<ао нешто другачије - он је једак 
од "величанствених", без Ј<ојих 60 година нашег Друштва не би биле оно што јесу. 

Француску и Французе Ненад ЈаНIСовић је поштовао Ј<ао веЈIИIСу ЈСултуру дуге 
традиције. У "братство и јединство" народа НИIСада није веровао, али у nри
јатељство да. Било му је јако драгр ЈСада је nредсеДИИIС ФраицусЈ<е Митераи об
новио научно-техничку сарадљу (боље рећи nомоћ) . Само због гриnа Ј<оји је 
владао у nролеће 1983. није nрисуствовао nосети аЈ<адемИЈСа Жан Клод ПеЈ<ера 
Народној оnсерваторији. Прослава стогодишљице ФранцусЈ<ог астрономсЈСог дру
штва (SAF) и учешће В. Челебоновића и мене на љој, веома га је радовало. Био 
је разочаран вешћу да смо ми били једини Југословени на манифестацијама тим 
nоводом, да није учествовао нико са Велике оnсерваторије и из Института . Тек 
Ј<ада сам рекао да је Челебоновић тамо већ био на сnецијализацији у то време, 
а да су Французи у nотnуности финансирали мој боравак, било му је јасно зашто 
је било таЈ<о. ИnаЈ< је жалио, nодсећајући да је наше Друштво 1935. г. nримљено 
као колективџи члан у SAF. 

п 
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Са великом па.жљом је слушао о nосетама старој Париској опсерваторији, 
данас музеју и Медонс:кој оnсерваторији, а онда упитао: "Код :кога сте били, од 
ВЈЈасти, примљени?" Чувши да је домаћин nредседни:к владе и уједно градоиачел
ии:к Париза, г. Жа:к ШИ:ра:к, дана.шњи nредседни:к Реnублике, био је одУшевљен, 
мада је због презаузетости домаћии била министарка :културе. За nрославу 
nедесетогодИIIIЊипе нашег Друштва домаћин на :коктелу био је члан nредсед
ииштва градске :конференције ССРН, Војислав Срећ:ковић. Е, то је та мала раз
лика између љих и нас - био је љегов :коментар. 

У многим нашим разговорима учествовала је и госnођа Оливера, суnруга Не
нада Јаи:ковића. Приложена фотографија из 1989. је усnомена на један такав 
сусрет (стр. 38, nрим. ред. ). 

Грађанским ратом у Југославији био је разочаран, али не и изненађен. Наво
дио је :многе греш:ке :које су nредратиа и :ко:муНистич:ка власт чиниле што свесно, 
што несвесно, а :које су :коначно довеле до расnада Државе. То је оnет она страна 
љегове личности, историчарс:ка, :која је анализом деловаља nредвиђала nоследице. 
Није веровао у заверу великих сила nротив Срба. Само је истипао да се љихови 
интереси сада не nодУдарају са срnским и да ће то Србе скуnо :коштати. 

Једна~~:о је био обрадован 1992. објављиваљем радова nет аутора из Београда 
у Аналима Хрватске академије знаности и умјетности, и то, без језич:ких ин
тервенција, nри:казаних иначе 1988. г. на симnозијуму nосвећеном "природно
знанственој" баштини Дубровника. "То је знак да нису сви у Хрватској против 
нас", говорио је. Било му је драго :када сам (1992. г) пренео nоздраве :које :му 
шаље :колега из Загреба, :којег је веома ценио . Сматрао је да све то указује да ће 
сарадља бити могућа, :када ово ~~:оначио прође. 

На Народну опсерваторију радо је навраћао и nросто уживао после nредаваља 
на :курсу за сарадни:ке, у гужви :коју су у :канЦеларији секретара и управии:ка 
чинили знатижељни посетиоци. Вероватно је тада гледао слику :коју су он, Ни:ко
лић, Емануел ... за:мишљали :као будУћност Друштва, ~~:ада су га оснивали далеке 
1934. године. 

Држаље предаваља за сарадни:ке са Ненадо:м Јаи:ковићем и Радованом даии
ћем биле су за :мене пријатне епизоде у радУ на . Опсерваторији. Та nредаваља 
дала су низ изванредних сарадни:ка Опсерваторије. данас су не:ки од љих ас
трономи, физичари, хемичари, мате:матичари, лекари- хирурзи, иижељеl?и, nуб
лицисти, социјални радници . .. а сви часни људи и добри стручљаци у сВОЈИМ зан
имаљима. И сви се са задовољством сећају дана из своје "астрономске" младости, 
проведених на Народној опсерваторији. Захваљујући у вели:кој мери и НенадУ 
Ј ан:ковићу. 

Але~есандар То.мuћ 

СЕЋАЊЕ НА НЕНАдА ЈАНКОВИЋА 

За време мог службоваља на Народној опсерваторији од 1965. до 1971. имао 
сам част да упознам једног изванредног човека господина Ненада Јаи:ковића. 
Често сам :конта:ктирао са љим, јер је г. Ј аи:ковић радио волонтерс:ки :као главни 
и одrоворни уредни:к часописа "Васи<?на". . 

Често је долазио на ОпсерваторИЈУ и због држаља многоброЈНИХ предаваља 
из историје астрономије и других . Учествовао је и у свим другим делатнос
тИма Народне опсерваторије и Астрономс:ког др:уштва "Руђер Бош:ковић". Био 
је присутан на :многим саста.ицима и после љих Је радио на упућиваљу вели:ког 
броја дописа надлежииМа у ГрадУ и Републици 

Нарочито треба истаћи љегове велике заслуге што је наше друштво добило 
Планетаријум . Слободно могу да тврдим да није било г. Ј аи:ковића да град 
Београд ни данас не би имао Планетаријум. 

За сав рад и тада и :касније није тражио ни добио ни један динар. 
Према запосленима на Народној опсерваторији и члановима Друштва однос г. 

Јаи:ковића је био искрен и добронамеран. Био је врло .учтив. Красило га патри
јархално васпитаље :ка~~:Вог данас нема. Када би нешто обећао то би и испунио, 
али скоро увек и више од тога. 

А:ко би се за неког могло рећи да је господин то је покојни Ненад Јаи:ковић 
заиста био. 

Хвала му на свему. 
Андреј Чубра 

. .. ··········----------.,.. 
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Ненад Јан~еовић је сахра_111ен 5. фебруара_ 1997. на Ново.м гробљу. Исnред ~еаnеле, 
nосле оnела, nородици, nрщатељuма и броЈним nоштоваоцима nо~еојни~еа обратила 
се про~. др Јелена Милоzрадов - Турин, уnравни~е Народне оnсерваторије и План
етарщума. 

дошао је тужан дан :када се опраштамо од нашег драгог и поштованог госпо
дин~ Ненада Јан:ковића, почасног члана Астрономс~~:ог друштва "Руђер Бош:ко
вић , дУГо~одИIIIЊег уредни:ка љеговог часописа "Васиона" и познатог историчара 
астрономИЈе. Господин Јаи:ковић је био господин у најпозитивнијем смислу те 
речи, ерудита, песник и вели:ки родољуб. 

Био је један од оснивача А:каде:мс:ког астроно:мс:ког друштва Универзитета у 
БеоградУ - првог астрономс:ког друштва Rод нас. Радио је много о:ко љеговог 
часописа "Сатурн" и Rao уредни:к и :као писац. Пошто је за време 11 светсRог рата 
друштво престало са радом, Ненад Ј ан:ковић је :као секретар Друштва сачувао 
архиву, благајну и непродате примерRе "Сатурна". Када}· е астроно:мсRо друштво 
после рата обновило рад, али под другим именом, Ненад аи:ковић је био тај мост 
Rоји је спојио старо и ново. Несебично је радио, држећи нови часопис друштва 
"Васиону" на својим ·плећима. Био је љен уредни:к двадесет година- више него 
било RO од нас. 

ИаRо је живео од права, дУХОМ живео је за астрономију. Писао је, из унутраш
љих побуда, не знајући да ли ће љегова дела бити штампана. Написао је више 
RЊиrа из историје астрономије него било RO од нас. На сву срећу, већииа му је 
објављена. Последља- "Откриваље Васионе" му је, :као Коперни:ку, дата у руже 
та:корећи на самрти. Сазнао је пред смрт и да смо унели у рачунар и преломили 
задље странице љеговог "Курса из историје астрономије". 

Коли:ко је био даровит види се и по томе што је препевао :кљигу Руђера 
Бош:ковића "Помрачеља Сунца и Месеца", до тада и не објављену на срnском 
језику. РетRи су људи Rоји су способни за таRав изазов! 

Све до Rpaja бистра ума и вредан, био нам је узор оданости науци и нашем 
АстрономсRом друштву. 

Нека :му је вечна слава и хвала за све што је учинио за cpncl(y астрономију! 

др Јелена Милоградов - Турин 
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Пред породuчно.м гробнuцо.м од г. Ненада Јанковu.ћа се опростио Александар 
То.мuћ . 

Поштована породицо, 
поштовани пријатељи. 

Опраштамо се од НЕНАдА ЈАНКОВИЋА. 

Београд је изгубио још једног веmпюг човеiСа. Будимо исiСрени, рецимо то 
сада и овде, јер он је то заслужио. 

Бог му је подарио 85 година, а он је одрадио 100. Као правИИIС 40 и ICao 
историчар астрономије 60. 

Ненад Ј аиiСовић био је један од осиивача АстрономсiСог друштва и више од 
20 година уреДИИIС љегових часописа "Сатурн" и "Васиона". Обављао је низ 
фушщија у АстрономсiСом друштву, где је још 1981. г. проглашен за почасног 
предсеДИИIСа, због заслуга за развој Друштва. 

Објавио је стотииаiС радова. Међу љима нeiCoJIИICo IСЉиrа на понос и аутору, и 
народу cpnciCoм, и сталежу астрономсiСом. Спомеиимо само монографије: 

- "Астрономија у предаљима, обичајима и умотворинама Срба", и 
- "Астрономија у старим српсiСИМ руiСописима", обе издаље САНУ. 

Препев, превод и IСоментари БоШIСовићеве IСЉиге о помрачељима та.IСође су подвиг 
вредан дивљеља. 

Управо ових дана завршено је штампаље обимне историје астрономије, ориrи
наЈIНе IСонцепције, издаље Музеја науiСе и техИИIСе, а усжоро ће часопис "Васиона" 
долршити објављиваље предаваља из историје астрономије, ICoje је годинама др
жао на Народној опсерваторији. У з бриљантне "АстрономсiСе минијатуре" и 
друго то ће бити седма IСЉиrа из историје астрономије из пера Ненада ЈаиiСовића . 
Више IСраћих радова представљају праве мале студије. 

За тажо нешто био је потребан човеiС ВЕЛИКЕ ЕНЕРГИЈЕ, ЕРУДИПИЈ~1 
ЗНАЊА СВЕТСКИХ ЈЕЗИКА. ЧОВЕК ВЕЛИКЕ ЉУБАВИ ПРЕМА ПОСЛ.У 
И ХОБИЈУ. Ненад ЈанiСовић је у својим историјама астрономије наводио и имена 
многих познатих астронома, IСоји су формаЈIНо били астрономи-аматери. ОбјеiС
тивни историчар у будућем времену мораће, барем на овим нашим просторима, 
дописати и љегово име. 

Поред свега, господин Ненад Ј аиiСовић био је диван човеiС и изузетан сараДИИIС. 
Ми, IСоји смо имали срећу да више сарађујемо са љим, поносни смо на то, јер ти 
тренуци увеж су били много више од саме сарадље . ИпаiС, није био савршен. 
Критичан према свему, није ИИIСада хтео да буде члан владајуће страиiСе. Зато 
су му усRраћена многа заслужена признаља. 

Ненад Ј аИIСовић био је господин у најплеменитијем значељу те речи, био је 
човеж за сва времена. Зато ће остати у нашим срцима. 

Почивај мирно у својој, српсжој, земљи, у својем Београду. 

Нежа му је вечиа хвала и слава! 

5. фебруар 1997. 

Александар То.мuћ 

...... 
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МАЛО ПОЕЗИЈЕ 

ТЕОдОР ГРАМАТИК* 

Кад беше година шездесет и трећа 
Трииаестог ве:ка послужиће срећа 
доментијана умног - доiС Солуном 

шета

да упозна момче од шеснаест лета 
Што без сврхе лута од храма ' 

до храма, 

ЧеiСајућ' да пут му Rаже судба 
сама. 

Теодор му име, а Грамати:к зваље -
Одrов?ри писцу саслушав питаље. 
А оваЈ, IСад сазна да одЈIИЧНо пише 
Предложи да самац ту не лута ' 

више, 

Него неiСа пође с љим до Хиландара 
И Rористан буде са својега дара. 

"Шестоднев" Јованов доби 
да преведе, 

Ал' у пола посла он додаде беде. 
Злобни непријатељ у Кареју јави 
да ГраматИR овај није монах прави: 
Браде нема, стога иза тог имена 
Није исiСључено да се :крије жена. 

Када ГраматиiСа снађе ова муiСа 
Над љим се испружи заштитнич:ка 

pyiCa. 
доментијан с љиме у Кареју Rрете 
На дан успенија БогомајiСе свете . 
Опроштај измоли од отач:ког збора 
Ал' Теодор Гору оставити мора. ' 

ЗаштитнИR му пружи уточиште ново 
У :којем доврши и последље слово 
Овог изванредно састављеног дела 
У :којем је вешто изложена цела ' 
Повест о ствараљу овог нашег 

света, 

Повест из хаоса од Бога. зачета. 

НАПОМЕНЕ 

Платон, Аристотел, Василије 
свети, 

Што мишљаху неiСад Теодор 
подсети 

Он утiСа у пот:ку Мојсијева става 
И примедбе друге многих мудрих 

глава. 

Сунце, Месец, звезде, небеска 
видела, 

Четвртога дана јесу божја дела. 

Земља. је о:кругла, а небо та.IСође 
Зато Сунце ИИIСад на. истоiС не д~ђе 

· Васељени целој у једноме трену, 
Него постепено осветљава љену 
Испупчену површ. У з то звезде ине 
Казују степене Земљине шириие. 

Звездочетди нису у праву IСад снују 
да. по звезди могу судбу да тоЈI:кују. 
Звезде нису умна. божија. створеља 
Што утичу да. се људсiСа судба. 

меља, 

Већ обична тела ICoja. светлост 
трајну 

Од ис:кона. ша.љу :кроз пустош 
бесiСра.јну. 

Кад "Шестоднев" овај би исписан 
цео 

Писцу Теодору сва.IС' се тра.r замео. 
Ост~ само_ сумља. да он можда није 
ОнаЈ што Је познат ICO Теодосије, 
Што написа. службу Немаље и Саве 
да. им се имена. IСроз веiСове славе. ' 

Београд, 18. 10. 1991. 

Ненад Ђ. Јанковuћ 1 

Теод<~ра. Гра.ма.ти:ка. (XII~ век) губи се траг после писаља. иа.веденога дела, аЈIН 
постоЈИ претпоставiСа. да. Је он иста ЈIИЧНост ICa.o Теодосије (XIII-XIV веiС) IСоји је 
У монаштву променио име, а писац је житија. и службе светим Симеону и' Сави. 

домеСнтијан (XIII веiС), хиландарски духовИИIС, писац животописа Немаље и све
тога аве. 

Ка.реја., главно место Свете Горе, седиште прота.та. 
Свети Василије Велики {329-379), црRвени писац. 

• Ову песму је Ненад Јанковић предао за ,,Васиону" пре неколико година. 
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АСТРОНОМИ1 

oi<oM запртили 
стазама бесi<раја 
посутим звездама 

мислима рују сi<лад 
неба 

тражећи :му греШI(е 
у том Васионе трену 
Земљу грлећи 
телима смртним 

изнурени 

од дугих бдеља 
истине зрнца 

слажу у :мозаиi< 

близу решеља 
наизглед 

зрно последље 

стављају, али 
оно руши све 

:мозаИI< се :меља 

љихова 

превеЛИI<а надаља и 

изневерена хтеља у 

занимљива читаља 

претачу трећи 

за будућа поi<олеља 

Александар Томиn 

Г. Ненад Јанковић са суnругом Оливером и Александром Томиnем {1989} . 

посвећено Ненаду Ђ . Јанi<овићу (1911-1997) 
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НЕНАд ЈАНКОВИЋ- ИСТОРИЧАР НАУКЕ 

др Радомир Ъорђевиn 
ФизИЧI<И фаi<ултет, Београд 

Ако се на историју меда као на ризницу за нешто 
више од анегдоте или хронологије, онда та историја мо
ж~ да доведе до одлучујућuz nреображаја у с.Аици науке 
КОЈОМ смо сада опседнути. Таква сли~~:а бuла је ча~~: и 
од caмuz научника одавно оцртана, умавном на основу 
nроучава11>а эавршених научних достигнуnа, ка~~:ва су она 
эабележена ~~:од tсЛасика и у најновије време у уубеници
ма из ~~:ojux сва~~:а нова генерација учи да ради свој занат. 
Лиљ таквuz 11:11>ига, међутим, неминовно је убеђuвач~~:и и 
nедагош~~:и, nојам нау~~:е који се из11>их uэвлачu нема више 
изгледа да одговара подухвату који их је створио него 
што има слика националне ~~:ултуре иэвучена из турис

тичке брошуре или текста эа уче11>е страног језu~~:а . Овај 
оглед nокушава да по~~:аже да смо мu тим 11:11>игама на 
фундаменталан начин били эаведенu. Лuљ овог омеда 
је да наnрави скицу једног сасвим друt~:Чијег nојма науке 
којu може да uс~~:рсне из историјског сведочанства о 
самој uстраживачкој а~~:тивности. 

Томас Кун, Структура научнuz револуција 

Ненад Ј аНI<овић био је без сумље изузетан траrалац. Иаi<о је по образоваљу 
био правНИI< он се посветио изучаваљу астрономије, :којом се бавио више од пола 
ве:ка. Та изучаваља била су доиста :компле:ксна. У тежљи да схвати nотпуније 
астрономс:ке идеје свог времена он се бавио истраживаљима генезе тих идеЈа 
у разним :културама и цивилизацијама. Објавио је више заnажених дела из те 
области: Астрономија у nреда11>има, обичајима и умотворинама Срба (1951); Ас
трономија у старим cpnc~~:uм ру~~:оnисима (1989); Астрономија у cpnc~~:u.м штам
паним ~~:алендарима до 1900. (1994); Открива11>е васионе (1996). Ова љегова 
дела заслужују nосебну nажљу и могу да буду nредмет посебних разматраља. 
Овде ћемо се ограничити само на извесне основне одЛИI<е Ј анi<овићевих бављеља 
научном, духовном традицијом . 

Астрономс:ке идеје развијале су се :кроз столећа у :конте:ксту ис:конс:ких нас
тојаља чове:ка да от:крива тајне и заrонет:ке неба, земље, чове:ка. Те тајне от:кри
вали су не само научници него и уметници, на свој начин. Једни су утицали 
на друге инспиришући се таi<о међусобно . Нау:ка и уметност биле су та:ко на 
одређен начин :комплементарне . Историчари астрономије су услед тога уве:к пред 
задацима утврђиваља поре:кла и метаморфозе разних идеја у најширем :конте:ксту 
историјс:ких, друштвених и :културних прилИI<а. Ти задаци су веома сложени и 
многи истраживачи не успевају да nроследе развој идеја у том широ:ком :конте:ксту. 
Не:ки остају у границама само једне или друге научие дисциплине испуштајући из 
вида бројне друге чиниоце. Та:кви истраживачи називају се у модерној теорији и 
философији нау:ке интерналисти. Други истраживачи придају знатно већу пажљу 
општи:м друштвени:м приЛИI<ама :које условљавају развој научних идеја. Ови ис
траживачи називају се е:кстерналисти. Теоријс:ки и методолош:ки спорови :међу 
овим истра.живачи:ма су већ увеЛИI<о расправљени, али се у праi<си истраживачи 
ИПаi< при:клаљају једној или другој :крајности. Маљи број истраживача успева да 
проследи генезу научних идеја та:ко да се напред споменути спорови између ин
терналиста и е:кстерналиста по:казују углавном :као псеудоспорови, јер су научне 
идеје одређене и унутрашљим (нау:каЈ и спољашљим (друштво) чиниоци:ма, али 
су "игре" тих чинилаца веома сложене и теШI(О је да се уве:к јасно разлуче уну
трашљи од споља.шљих. 

Кад погледамо на резултате ЈаНI<овићевих истраживаља из области историје 
астрономије из перспе:ктиве споменутих расправа и захтева можемо да :констату
јемо да за љега није постојала дилема интернализам или е:кстернализа:м. За љегов 
приступ у изучаваљу научие и духовне традиције уопште :караi<теристична је ши
рина захвата; он је истраживао све те:ковине од оних усмених до научних и умет
нич:ких према љиховом значељу у развоју астрономије и у животу људи одређеног 

r 
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времена.. Ј анr<овићева. интересоваља. да.r<ле прелазе гра.нице а.ст.!?ономије и дала. 
су зна.ла.чr<е прИI<азе развоја. природних науr<а и уметниЧI<Их ВИЗИЈа неба., ва.с~оне 
у целини. Све теr<овиие астрономије овај ма.рљиви и~тра.жива.ч посматрао Је У 
светлу потреба. и захтева. времена. у r<оме су оне настаЈале. . 

Ненад Ј а.нr<овић је подробно истра.жива.о нашу_ духовну традициЈУ од оне из 
периода. средељевеr<овља. до нашег времена утврђујући поре:кло и различите ути: 
ца.је а.строномсr<их идеја. на. нашем тл:у. ~,стовремено он Је истра.жива.о и ~азвоЈ 
а.строномс:ких идеја. с других "меридиЈана и то:ком пола. ве:ка припремао о имно 
дело Открива"ЈЬе васионе, :које је довршено 1979. године, а.~ Је прве штампа.не 
пример:ке тог дела видео пред сам :крај свог живота. Ово дело Је cвa.r<a.I<o репрезен
та.тивно у љему се огледа. не само одговара.јући приступ аутора. истраживуима 
у обла.с~и историје на.уr<е него и ширина и ~омплеr<~ност љегових анализа.. :rом 
делу од пре:ко 900 стра.ница писац прИI<азуЈе развоЈ представа. о васиони, идеЈа о 
небу, звездама., земљи, разноврсним приборима. за. пос~а.траље и мереље, r<улама. 
и опсерваторијама., свемирсr<им телима. и "сапутницима. разних планета., пода.;rr<е, 
хипотезе и учеља. о небес:клим телима. и љиховом r<ретаљу. Осим на.учних идеЈа. У 
том делу налазимо и одгова.ра.јуће одломr<е ~з разних уметНИЧI<Их ~писа о небу и 
небесi<ИМ телима.. Ilртежи, схеме, фотографије, табеле, сли~е, МИНИЈатуре и наро
чито одломци из песниЧI<их дела. прИI<уп~ени из м~огобрОЈНИХ извора, .из рет~ 
или недовољно приступа.чних пубЈIИI<а.ЦИЈа, на. сВОЈ начин употпуљава.Ју _прИI< 
развоја а.строномс:ких и природио-на.учних идеја. У. најширем r<онтеr<сту, те Је I<IЬига. 
и у том погледу јединствен приручни:к на. нашем ЈезИI<у из те области. У прИЈ_IОХ:У 
су предметни и именс:ки регистри r<оји ол~ава.ју r<ориmћеље овог дела., I<OJe Је 
заправо једиа. врста. приручни:ка., r<a.o што Је напоменуто . . 

А:ко се има у виду да. у нашој средини истра.живаља из области историЈе на.у:ке 
нису развијена. да. нема. довољно ни установа у :којима се та истра.живаља. изводе, 
да се шта. виш~ не увиђа. уве:к значај тих истражива.љ~, може се I<~нста.това.;rи да 
је 1Јена.д Ја.нr<овић пионирс:ка појава. у области исторИЈе астрономиЈе У нашоЈ с~
дини. То по:казују и љегови r<оментари, препев и прево~ дела. Ру'9еЈ?а. Бош:кови а. 
По.мраче"ЈЬа Сунца и Месеца, са. латинс:ког и фра.нцус:к<?г ЈезИI<а., :КОЈе Је издато пр~и 
пут на нашем језИI<у 1995. године у Београду. ОваЈ _врсни послеИИI< оставио Је 
и списе из :којих можемо да. се упознамо са. хронологијом Астрономсr<ог друштва. 
р ђе Бош:ковић" од љеговог осниваља., радом уредии:ка. и ~а.ра.дИИI<а. часописа 
"С~ту~н" :који је ила.зио у Београду од 1935. године до изби~аља. рата. 1941, го
~е све~очанства. о на.учној :клими оног времена. и неr<им своЈИМ савреме~а.. 
Спи~и овог преда.ног истра.жива.ча, па. и сусрети са љим били су подстица.ЈНИ за 
многе, па. на одређен начин и за писца ових редова.. 

НЕНАд ЈАНКОВИЋ И ТАЛИЈА nЕЈОВИЋ НА ВОЈНОЈ ВЕЖБИ 

у Мате.матичко.м институту САНУ, у оквиру Се.минара за историју и фи
Аософију .мате.матике, Ненад Ђ. Јанковић је о~ржао nредава•е~, "Мозе бав.ље"IЬ~ 
историјо.м астроно.мије и .моја ce1ia11>a на стариЈе .мате.матичаре . fво свозе по 
сАед"ЈЬе јавно nредава•е одржао је 2. anpUAa 1996. године. _И3 iЈlУ.гог еАа и3Аага"ЈЬа 
и3двојено је "ЈЬегово ce1ia11>e на друже"ЈЬе са nрофесоро.м Тадизо.м езовићеd ауторо~ 
ч вене "Мате.матичке анаАи3е" у nет то.мова, nред 11 светски рат. рича, ко~а 
д~ста говори 0 "ЈЬено.м ка3Uвачу, скинута је досАовно са касете и3 фонотеке Му3е]а 
науке и технике. 

То је било 1940. у новембру. Добијем позив на. војну вежбу; XII пеша.дијћ:ки 
пу:к Крушева.ц Био сам резервни поручни:к. Ј авим се на. дужност у чету прате ег 
0 ђа. а. после. ваљда. три дана :командир м:и r<аже : "Наредио r<о.ма.дант пу:ка да. 
и~~те ~а ађутанта. r<оманданта. батаљона." . Мислим П батаљон, да Је био У питаљу. 
Ј а то нисам волео· био сам: неl(а.r<ав бајаги стручља.:к за баца. че, а сад тре~ам да. 
се бавим а.дминис~ра.цијом:. Сад r<омандир је схва.тио то, :каже: "Извините Ја сам 
поr< шавао да. спречим, али нисам: успео". . . 

Й та.r<о сутрадан ујутро у 8 сати ја :кренем: у шта.б батаљона., I(ОЈИ Је био 
ш:коли у селу Ледина. · то је одмах поред Крушевца. Чим сам ушао У прос

~рано дв~риmте имао са.~ не:ки чудан осећа.ј, ова.r<о :као ис:куса;и официр, ви~ да 
нешто није уреду. Нигде ии:кога. нема.. А требало би да. буде Једио 50-60 В~ЈИИI<Уђ а. . 
ПробуДИII{ у :кољушиици једиога., :који је спавао. Где су остали? Не знам. ем 
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у ш:колс~у зграду, на спрату - нађем телефонисту. Где је :командант батаљона? 
Отишо УЈУТро рано у l<рушева.ц. Звао га :командант пуr<а.. Где је ћата.? Не знам! 
Где су подофицири? Не знам:! Где су војници? Не знам! Где је :канцеларија. Е, 
ту, пре1со пута. , 

Наредим не:ка поручи подиа.ре11?"'ПЈ1Ма н :каплару да одмах дођу. Тамо веЈIИI<а 
соба., OBai(O :као ова ваљда (поl(азуЈе ~а салу ) ~читељс:ка зборница, један зид пун 
ормана. са I<IЬиrама. и вели:ки сто и на Једиом :краЈу тога стола гоиила. а.Ј(а.та.. Ова.r<о, 
ства.Ј?НО гомила., ЈСао не~о из I(Opne за отпа.т:к~ изручио. Почнем да пребирам, да. 
одва.Ј~, а оно требало Је .на.не:ке одговорити Јуче, неЈСе преЈСјуче, неЈСе пре 10 дана. 
Она ВОЈНа. адм:инистрациЈа Је била врло ефи:касна.. Ту се знало роЈе за одговор 
данас у 6 ча.сова. Чудим се JCar<o је то могло да се деси. ' 

После не:ког времена појави се ћата. Каплар-ђа.Ј(, дао на. испиту, па сад до
служује 5 месеци. У лази чове:к оваr<о, :као у :кафану, расl(опчаи, поздравља :као 
од беде . Ја одмах диреl(тно на љега: Kar<o се то поздравља? Он стаде мирно, 
За.Ј(опча се, поздрави прописно. Где си био? и таr<о . Зашто ова гомила аr<ата 
није решена? Па не знам, има пуно посла.. Ја. не могу! Није истина, ленштине .... 
(нејасно), и та.r<о сели, и таr<о. 

Нешто доiЏIИје долазе двојица подиа.редИИI<а. И сад се већ nрочуло. Лошо не:ки 
нови ~утант, змај, чувајте се! Марширају :као на па.ра.дном ма.ршу. Поздрављају 
по наЈстрожем: пропису. Ја. оnет на љих се мало извичем:, наредим шта. треба. 

А негде or<o 11 сати дође r<омандант батаљона, резервни nотпуr<овНИI< Тадија 
Пејовић. Обрадова се l(ад ме види . "0, хвала богу што сте дошли. Ја., имам 
тоЈIИI<о посла, не знам l(уд ми је глава. Командант пу:ка сталио зове, ја више 
проведем :код љега него овде" . Седе за. сто. "А, па ви сте м:и већ спремили за 
потпис". Поче одмах да. потписује и не гледа шта потписује. И та.r<о до дванаест. 
Онда :каже: "Е, данас смо заслужили руча.r<. Идемо!" Ја. му r<ажем:: "Ви идите . 
Ја имам: још посла". Он м:е мало, оваr<о, чудио погледа, али добро. 

После подие опет смо заједио. Ја овде, он тамо, ту ћата. А НИI<а.r<о ми није 
јасно зашто је оваr<ав неред. двориште прљаво, пуно ђубрета, не:ка разбацана 
дрва, не:ки поломљени сандуци, собе нечисте, прозори неопраии, војНИI<а нигде 
нема . 

Међутим, после м:и је било јасно . Требало је одиети не:ко писмо. долази 
поднаредИИI< и он му r<аже: "Молим Вас господине", таr<о, "Молим Вас господине 
однесите ово писмо у м:итраљесl(у чету". Ја се запрепастио. Отr<уд• се поднаред
НИI<у ЈСаже: "Молим Вас господине". Ј а љему кажем:, строго: "Сутра ујутро у 
7 да си тамо, у 8 да си овде, да ме известиш шта. си урадио. Он: "Разумем!" и 
оде . Мало после опет Тадија Пејовић ономе ћати каже: "Молим Вас господине 
будите љубазни, ar<o хоћете, донесите из друге собе ону дебелу I<IЬиry." 

И сад хад' Tal(o потпуr<овНИI< :каже l(апла.ру, овај почне да се диже полаr<о, l(aO 
да. је митрополит. А ја му подвИI<Нем:: Брже! Он :кад сам помислио тамо, већ је 
био овде . А Пејовић ме само погледа оваr<о, али ништа не рече. А ја ћутим. 

Е сад ми је било јасно зашто је двориште прљаво, зашто су собе прљаве, про
зори неопраии, војнИI<а. нема, хад r<омандаит батаљона потпу:ковНИI< l(аже :каплару 
и поднаредницима: "Молим: Вас будите љубазни". Ta.l(o у војсци не може да се 
поступа. Е сад зашто је он Ta.l(o поступао не знам . Он је, ја. мислим био на Сол
унском фронту. Потпуi(ОВНИI< бити резервни у оно време, било их је мало. Није 
то било :као у партиза.ним:а; постане генерал, а није служио војсl(у. Морао је по
лагати испит за капетана, па · за мајора, бити на вежбама и таr<о. Ал• ето та.r<о 
некако био је мек човеl(, благ. Понашао се са војницима као да су љегови равни. 

ПосАе и3Аага"ЈЬа анегдота ве.эаних за друге .мате.матичаре nроф. др Душан Ада
.мовић је рекао да је nрофесор Пејовић био nрави и веАики ратник, и3 nрве Аиније, 
у Прво.м светско.м рату, и да је у Друго.м водио јединицу, која се није nредаАа ни 
nocAe каnитуАације, односно да су у критичнu.м тренуцu.ма старешине и војници 
другови. 

Ненад Ја.нr<овић је одговорио : 

Ла, само ја :као Та.I<Вог га не знам. Ја с·ам био са љиме, та:ко, у додиру три 
дана. После је дошао онај љегов прави ађутант и ја сам се вратио у своју чету. 
Виђао сам га једино таr<о приЈIИI<ом обеда, руЧI<ова. Били смо заједио, у истој 
кафани се хранили. 

Припремио: МUАан ЈеАичић 
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СПИСАК МОЈИХ РАДОВА 

1 НЕНАд Ћ. ЈАНКОВИЋI 
Астрономско друштво "Руђер Бошковић", Београд 

На наш захтев, од nроф. др Ђорђа Јанковића, сина Ненада Јанковића, добиАи 
с.мо биб.11иоzрафију 11>ezoвoz оца, коју с.мо насАов~и на zор11>и начин. Сnиса.с радов_а 
објављује.мо у целости и без икаквих интервенцuза. Из сnис.са радова се види да зе 
наnрављен 1991-92. године и да је касније доnу111аван. 

Овај сnисак треба схватити као zрађу, која треба да no..wozнe будућu.м састав
љачи.ма библиографије, .сао и дpyzu..wa који буду nроучаваАи дмо и личност Ненада 
Јан.совића. Листу треба .сористити уз додатна проверава11>а да би се уочиле и 
от.сАОНUАе .моzуће неnрецизности; нај.мону.ментаАнија к111иzа, која је шта.мnана 
неnосредно nред 11>еwву с.мрт, у сnиску није аде.сватно обрађена. Зато је иза А исте 
дат nриказ ове .с11>иzе и 11>ене nро.моције из пера М. Ли.митријевића односно М. 
Јеличића. 

Редакција 

У првим годинама излажеља САТУРНА, у рубрици "Новости", белешке нису 
потписиване. Писао сам их и ја, али сада не могу знати које . Прикупљао сам их 
из једне францус:ке месечне публикације. Поред мене састављ~ли су ове белешке 
највише Ђорђе Николић и Франо ДомИН!(о, а о меторолоrИЈИ ~илутин Радо
шевић. Зато су, због неизвесности ове белешке означене само бројевима страна, 
без наслова и са упитником. 

1935 

Н о в о с т и: 29-30 61-62, 90-94, 125-126, 166-167, 282 (?), САТУРН. 
"Мељаље удаљеност~ између Европе и .А~ерике ", САТУРН, 166. 
"Дејство :космичког зрачеља на матерИЈУ , САТУРН, 200. 
"Nova Herculis", SATURN, 231. 
Брзина стратосферских ветрова", САТУРН, 232. 

;;положај телес:копа од 200 палаца", САТУРН, 257. 
"Ротација звезда", САТУРН, 16-17. . 

1936 

н о в о с т и : 23-24, 70-71, 72-73, 96-98, 119-120, 151-153, 181-185, 218-219, 
282-284, (?), САТУРН . 

Е. М . Антонијади, "Живот у васиони" (превод), САТУРН, 49-55. 

1937 

Н о в о с т и: 85-87, 89, 248-249 (?), САТУРН. 
Спектроскопија и љена примена у астрономији", САТУРН, 72-82, 97-114. 
"вести из Друштва" (писао :као секретар друштва), САТУРН, 128, 256. 
"Редовна годишња скупштина Астрономског щ>уштва", САТУРН, 142-148 
"Удаљеност у Сатурновом систему", САТУРН, 226. 
::Astronom.ija na Medunarodnoj izlozЬi u Parizu", SATURN, 193-198. 

1938 

Materija u med.uzvezdanom prostoru", SATURN, 154-158. 
::шетља по небу" (ова рубрика у почетку излазила са потписом_ Павла Е~ануела, 

као саставни део "Изгледа неба", а доцније је означавана МОЈИМ ИНИЦИјалима), 
САТУРН, 34-35, 64, 130, 165-166, 194-195, 222-223, 266-267, 300-301, 331-333. 

"Вести из Друштва", САТУРН, 200, 336. 
Обожавани уранолити" од Е. М. Антонијадија (превод), САТУРН, 305-308. 
::сазнаље о величини васионе - проблем :који данас највише мучи научнике-астро

номе", ПОЛИТИКА, 11. 5. 1938. 

Р . 
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1939 

"Сенекиио мишљеље о постаику халоа", САТУРН, 36-37. 
"Месец I<од старих народа" САТУРН, 112-124. 
"Шетља по небу", САТУРН, 16-18, 44-45, 64-66, 98-99 128-129 158-159 185-186 

218-219, 241-242. , , , , 
"Вести из друштва", САТУРН, 48. 
"Atmosfera zvezda", SATURN, 133 (?). 
"VeliCina i sirenje vasione", · SATURN' 134. 
"Novopronadeni beli patuljak", SATURN, 191. 
"Temperature stratosfere", SATURN.t 224. 
"Varijacije u rotaciji Zemlje", SATU.ttN, 224. 
N о v о s t i (?), SATURN, 223. 

1940 

"Астрономи који су страдали ради науке", САТУРН, 6-10. 
"Владаоци заслужни за астрономију", САТУРН, 154-157. 
"Шетња Jio небу", САТУРН, 26-28, 45-46, 73-74, 117-118 161-164, 204-205, 

230-232, 260-262. , 
"Триста година од рођеља James-a Gre~ory-a, SATURN 31. 
"Метеорити у вези са кометом GiacoЬiш-Zinner", САТУРН, 30. 
Н о в о с т и, САТУРН, 79 (?). 
"G. Jean Bosler", SATURN, 128. 
"Gianbattista Porta", SATURN, 207. 
"Hiljadu godina od rodenja Gerbert-a", SATURN, 207-208. 

1951 

АСТРОНОМИЈА У ПРЕдАЉИМА, ОБИЧАЈИМА И УМОТВОРИНАМА СР
БА, Српски етнографски зборник I<Њига LXIII, Живот и обичаји народни, I<ЊИ
га 28, Београд. 

1952 
"Љегошеве мисли о васиони", СТВАРАЉЕ З, llетиње. 
ЗАШТО дАН СМЕЉУЈЕ НОЋ, Београд. 
ПОЛОЖАЈ ЗЕМЉЕ У ВАСИОНИ, Београд. 
POZITA Е TOKES NE GJITHESI, Pristhine. 
"Невоље и страдаља старих астронома", ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК, 2. 8. 1952. 

1952-1953 

"Један наш посматрач први је видео :комету од 1577 и нову звезду од 1578", 
ИСТОРИСКИ ЧАСОПИС, I<Њ . IV (1952-1953), 71-81 . 

1953 
"Из једног старог календара", ВАСИОНА, 37-38.· 

1954 

"Наша астрономска терминологија", ВАСИОНА, 96-98. 
"Академска астрономско друштво", ВАСИОНА, 102. 
"Не:колико годишњица ", ВА СИОНА, 103. 
POZIТIA PAMANTULUI IN UNIVERS, Ver§et. 

1954-1955 

"Комете у српским записима и летописима", ИСТОРИСКИ ЧАСОПИС, кљ. V 
(1954-1955), 373-386. Поновљена у КОМЕТЕ-СВЕдОПИ ПРОШЛОСТИ, 
Београд, 1986. · 

~ 
1; 
11 
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1955 

"Астрологија код Срба", ЕНПИКЛОПЕЛИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ I Заrреб 221-
222. ' ' ' 

"Астрономија код Срба", ЕНПИКЛОПЕЛИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ I Заrреб 223-
224. ' ' ' 

"Непознати летописац проналазач :комете", ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК 14. 5. 
1955. ' 

"Употреба ракета у првом српс:ком устанку", ВАСИОНА, 85. 

1956 

"Јосип Славенски", ВАСИОНА, 15-17. · 
"две узбуне у СпЈЈИТу пре 716 година", ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК, 7. 1. 1956. 

1957 

"Марс у прошлости", ВАСИОНА, 2-4. 
"Атанасије Стојковић ( 1773-1832) ", ВА СИОНА, 23. 
"Стеван П. Бошковић", BACИOitA, 35-36. 
"Три записа о :кометама у једном српском ру:копису", ВАСИОНА, 56-57. 
"Први вештач:ки сателит", ВАСИОНА, 63-64. 
"Календар код Срба", ВАСИОНА, 77. 
"Вук Марииковић- поводом 150 година од рођеља", ВАСИОНА 120. 
"Метеорс:ке појаве у нашој прошлости", Спомеии:к CVI, 51-59. ' 
"Комете у очима наших летописаца", ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК, 21. 9. 1957. 
"Шта треба знати о вештач:ком сателиту", ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК, 12. 10. 

1957. 
"Од Абарисове стреле до вештач:ког сатеЈЈИТа", ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК, 19. 

10. 1957. . 
"Поглед из васионе на Земљу", ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК, 9. 11. 1957. 
"Југословени у астрономији", ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК, 7. 12. 1957. 
"0 знамељима на небу", ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК, 2. 11. 1957. 

1958 

"Симпозиум посвећен Руђеру Бошковићу", ВАСИОНА, 109. 
"Нови успех астронаутике', ВАСИОНА, 67. 
"Сунце у нашем народу", ВАСИОНА, 101-103. 
"Небо и звезде у загонеткама", ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК, 5. 4. 1958. 
"Необја.шљене небеске појаве", ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК, 26 . 4. 1958. 
"Композитор Јосип Славенски :као астроном", ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК, 

10. 5. 1958. 
"У шта се некад веровало", ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК, 28. б. 1958. 
"Ла ЈIИ ће свет пропасти од топлоте или од хладноће, ПОЛИТИКИН ЗАБАВ-

НИК, 12. 7. 1958. 
"Млечии пут у старо време и данас", ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК, 16. 8. 1958. 
"Време и календар код старих Срба", ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК, 23. 8. 1958. 
"Необично порекло географских имена", ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК, 

30. 8. 1958. 
"Калевала", ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК, 11. 10. 1958. 
"Слике на Месецу", ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК 18. 10. 1958. 
"Гардероба t,;аших предака", ПОЛИТИКИН ЗАВАВНИК, новембар(?) 
"Сунчеви зраци", ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК, 20 . 12. 1958. 
"Из словенске митологије", ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК, 1958-1959. 

1959 

"Boscovich comme propa.ga.teur de l'astronomie", ACTES DU SYMPOSIUM INTERNA
TIONAL R. Ј. BOSCOVICH, Beogra.d, Zagreb, LjuЬljana, 115-122. 

"Живот композитора Лилија", ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК, 14. 2. 1959. 
"Један Лубровчаиин брани Птолемеја.", ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК, 11. 7. 1959. 

...... 
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"Вергилије - песник који је постао чаробњак", ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК, 
8. 8. 1959. 

"Ла ли је Сунце топло?", ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК, 22. 8. 1959. 
"Из далеких времена "kПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК, 12. 9. 1959. 
"Патеити", ПОЛИТИ ИН ЗАБАВНИК, 3. 10 . 1959. 
"Блаrо Сасанида", ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК, 10. 10. 1959. 
"Један састана:к", ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК, 14. 11 . 1959. 
"Помрачење Сунца у старо време", ВАСИОНА, 78-81. 

1960 

"Поводом три нове хипотезе", ВАСИОНА, 5-8. 
"Ta.mna materija. u meduzvezdanom prostoru ", VASIONA, 73. 
"Библиографија", ВАСИОНА, 78. 
"Potpuno pomracenje kroz istoriju ", VASIONA, 95. 
"Експедиција. за помрачеље Сf!Ща од 1936. године" ВАСИОНА 103-104. 
"Трагом једне легенде", ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИk, 7. 5. 1960: 
"Лубровачки врач Бете", ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК, 2. 7 . 1960. 

1961 

"Lodge (Sir Oliver) . - Pioneers ofscience and the development oftheir scientific theories" 
ARCНIVES INTERNATIONALES D'НISTOIRE DES SCIENCES, Pмis, 175-177: 

. приказ :кљиге. 
ASTRONOMSKE MINIJATURE. Beogra.d. 
"Руђер Бошковић у животу и науци", ВАСИОНА, 33-36. . 
"ЈI_ег~нда <? Сунцу и Зори у једној српској нар~дн:ој песми", ВАСИОНА, 58-61. 
"ЊЬlюgrafiJa astronomskih ra.dova. Rudera. Boskovica. ", VASIONA 36-39. 
"Dubrovacki simpozium u spomen Rudera Boskovica ", VASIONA,' 113. 
"Ка суседној планети", ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК, 22. 4. 1961. 
"Од Етане до Гагарина", ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК, 13. 5. 1961. 

1962 

"Кула Небојша- Опсерва.торија ", ВА СИОНА, 83-84. 

1965 

"Астрономи аматери у свету и :код нас", ВАСИОНА, 5-8. 
"Astronomsko drustvo San Ma.teo", VASIONA, 39 . 

1966 

"'Пионир 7' обилази око Сунца", ВАСИОНА, 71. 
"Шестодн:ев Теодора Граматика", ВАСИОНА, 78-80. 

1967 

"Преније од 1384", ВАСИОНА, 14-16. 
"Bibliografija", VASIONA, 22-23. 
"Горички збории:к", ВАСИОНА, 36-37. 
"С:купштииа Астрономс:ког друштва ,Руђер Бошковић' ", ВАСИОНА, 40-41. 

1968 

"Одломци средљовековне :космографије и географије", ВАСИОНА, 51-53. 

1969 

"Нова испитиваља Венере", ВАСИОНА, 38-41. 
"'Календар' Народне библиоте:ке", ВАСИОНА, 42-43. 

~ 
1':1 
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1970 

"Аnожриф о Епоху", ВАСИОНА, 34-
36. 

"ГоДИЈIПЬа сжупштина", ВАСИОНА, 
64-65. 

1971 

"Ђорђе НИ}(олић", ВАСИОНА, 53-54. 

1979 

Les plus anciens termes astronomiq ues 
" chez les Serbes", ZBORNIK RADOVA 
Ш NACIONALNE KONFERENCIJE 
JUGOSLOVENSКIH ASTRONOMA, 
Beograd, 1977, 80-99. 

1980 

"ВИН}(а Баљић-Ћорђевић", 
ВАСИОНА, 84-85. 

1982 

Аванти Бертото", ВАСИОНА, 70-71. 
::Фламариои nрича", ВАСИОНА, 73, 

92. 

1983 

"Фламарион nрича", ВАСИОНА, 80 . 

1984 

Са Војuславо.м Проmuћ-Бенuшек 

Јована Рајића сnис о жомети", ВАСИОНА, 9-13. 
"нешто о Рајићевом сnису о :кометама", ВАСИОНА, 34-36. 
"Франо Симовић" ВАСИОНА, 41. . 
ЗАПИСИ И СЕЋАЊА НА АСТРОНОМСКО дРУШТВО, ПубЛИ!(ациЈе Астро-

иом<~r друштва ,.Руђер Бoun<O~~:~:~ ;r;;~ ~.р,б Бf. ~ 

"PrVI predse~ruc1 Astronoшskog drus~va , ,~' 37-39. 
АстрономиЈа у делима Јована РаЈића , ВАСИОНА, 77-86 . 
"Став Срба nрема реформи жалендара ",- ZBORNIK RADOVA VII NACIONALNE 
" KONFERENCIJE JUGOSLOVENSКIH ASTRONOMA Беогf.ад, 

9-11. V 1984, ПубЈIИI<ације Астроиомсжог друштва "Руђер Вош:ковић , 4, Бео-
град. 

1986 

Pregled istorije astronomije u jugoslovenskim zemljama ", ISTORIJA ASTRONOMSKE 
" NAUKE OD NJUTNOVA DOBA DO NASIH DANA, od dr Branislava Sevarlica (:који 

је у мој те:кст nонешто додао и изменио, без мојега знаља). 

1987 

"Фран ДомИИ}(о у Београду", ВАСИОНА 41-42. 
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1988 

"Прва nредаваља из астрономије у новије време", ВАСИОНА, 3-5. 
"Сnомен о м:ет.еориту од 1891 ", ВА СИОНА, 39-40. 
"Настава астрономије на ВелИ}(ој ш:коли", УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 1838-

1988- ЗборНИ}( радова, Београд, 413-423. 

1989 

"Milan Nedeljkovic, profesor Velike skole i osnivaё njene Opservatorije", STO GODINA 
ASTRO~OMSKE OPSERVATORIJE U BEOGRADU, Publikacije Astronomske op
servatorlJe, sv. 36, Beo_grad. 

АСТРОНОМИЈА У СТАРИМ СРПСКИМ РУКОПИСИМА, Посебна издаља 
DXC, Одељеље nриродно-математич:ких иау:ка, :кљиrа 64 Београд. 

"Живот ван Земље у старој срnс:кој штамnи", ВАСИОНА, 63-65. 

1990 

"N astava geografije i astronomije u srpskim osnovnim i srednjim skolama devetnaestoga 
veka", ZBORNIK ZA ISTORIJU SKOLSTVA I PROSVETE, LjuЬljana. 

1991 

"Павле Емануел", ВАСИОНА, 48-49. 
ПРЕдАВАЊА ИЗ ИСТОРИЈЕ АСТРОНОМИЈЕ, ВАСИОНА, бр. 1991/1 и 

nотом. 

1992 

"Нешто о nожретаљу часоnиса АстрономсЈСог друштва", ВА СИОНА XL 1992, 1-2. 

1993 

"Заnиси у једној штамnаиој }(!ЬИзи", ПРИЛОЗИ ЗА КЊИЖЕВНОСТ 57/58, 
1993. (референцу је сам: аутор nренео из nоглавља Необјављени радови где 
се види да га је завршио 1987. на 7 страница) 

1994 

АСТРОНОМИЈА У СРПСКИМ ШТАМПАНИМ КАЛЕНдАРИМА, Посебнаиз
даља __ DСХХVПI, Одељ . nрир. - мат. иаужа, жљ. 70, 1994. (у Необјављеиим 
радовима се види да је ова референца nрецртана од стране аутора и да је 
жљиrу завршио 1990. на 204 странице, npu.м. Ред.) 

1995 

Руђер Боm:ковић, ПОМР А ЧЕЊА CYHIIA И MECEIIA, Превод, Увод и Наnоме
не Н . Ћ. Ј. 1995. (из Необјављених радова се види да је рад на nреводу 
завршио 1991 . и да }(!ЬИГа има 180 ·+ 188 страница и да је иови npeneв у 
везаноме стиху урађен 1993, npu.м. Ред.) 

"АстрофизИ}(а у српс:t;ој ЈСљижевности XIX вежа ", ФЛОГИСТОН, 2, 1995, стр . 
11-69. (из Необјављеиих радова се види да је рад завршеи 1987. и да има 46 
страница, npu.м. Ред.) 

1996 

"ОТКРИВАЊЕ ВАСИОНЕ- ИСТОРИЈА АСТРОНОМИЈЕ ДО XIX ВЕКА", 
Музеј науже и технИ}(е и Завод за уџбеНИ}(е и наставна СЈ>едства, 1996. (рефе
ренцу унела Редакција из рубрИ}(е "Необјављени радови из ЈСоје се види да је 
ЈСљиrу завршио 1979. и да има 825 страница без регистра) 

1997 

Демонстрације студената ВеЛИ}(е m:коле 1899. и 1900 године, ФЛОГИСТОН, 5, 
1997, стр. 146-156. (nренето из Необјављених радова, npuAC. Ред.) 
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Чпанци о ии,цустрцјс1«>ј 
својини: 

Napisano za INFORMATOR, 
· ali ne znam da li је objavJjeno: 

1962 1962-1963 

"ZaВtita uzoraka i modela", INFORMA
TOR, 3. 3. 1962. 

"Zigovi u privredi", INFORMATOR, 16. 
6. 1962. 

"N ovi propisi о zigovima". 
"Kako se stite pronalasci" . 
"Kako se doЬija patent". 
"Zna.ci kvaliteta proizvoda". 

1963 1964 

Prijave za zaВtitu robnih i usluznih zigo
" . vfJ.", INFORMATOR, 23. 8. 1963. 

"Medunarodna zaВtita uzoraka i modela" . 

ЗА НОВИНЕ: 

"Сва.IСу ствар треба. поставити на своје место" {1986?) 

а) Објављено: 

Увредио је и оRаљао лице града. ~ероја- ПОЛИТИКА, 13. 10. 1988. 
По обичају Ругова не наводи ни Један доRаз- ПОЛИТИКА, 6. 7. 1989. 
Глас АмерИ!(е" неRад и сад, ПОЛИТИКА, 16. 4. 1989. 
На територији Србије за све важе исти за.Rони (примедбе на. устав) - ПОЛИ-

Са 1-~~~:р:~ ~9~уманову 1912. - ПОЛИТИКА, 31. 3. 1992. (први став 
погреmно отштампан). ПОЛИТИКА 25 3 

Пар Душан био је цар Срба, Бугара, ГрRа и Арбанаса - ' · · 
1992. (овај и претходии члана.IС заједно послао на адресу Томе Ми~ћа, аб они 
у уредииmтву нешто забрља.лн; последљи став у овоме чланRу НИЈе тре ало 
објављивати, јер је био намељен само Милнћу). 

Славни Rомитет- ЈАВНОСТ, 11. 7. 1992. 
Присвајаље туђих веЛИ!(ана - ПОЛИТИКА, 3. 5. 1992. 

б) Понуђено а нцје објављено: 

Јубилеј ПОЛИТИКЕ, 23. 3. 1989. (ПОЛИТИПИ) 
Ше иеRај о СтаиовНИRу и Шулцу (ПОЛИТИПИ) 
НеRОЛИ!(О историјсRИХ подлога ... (НИН-у) 
Овидије, Моцарт, Нушић и БећRовић (ПОЛИТИПИ) 
Отписаније боrољубио (ДУЗИ) МА) 
"Прави" Европљани и БаЛRаИПИ, оRт. 1988. (ПОЛИТИПИ и ПОГЛЕдИ 
О дипломатима (ПОЛИТИПИ) 
Номеи ест омеи, 15. 5. 1990. (ПОЛИТИПИ) 
ПрИ!(ривени злочин, нов. 1990. (ПОЛИТИПЈ:I) 
СрпсRа територија. за ГоговсRог ма.IСедонсRа, ЈУЛ 1990. (ПОЛИТИПИ) 
Назвати их правим именом, 4. 7. 1991. (ПОЛИТИПИ) 
То није моја ФранцусRа, 4. 5. 1992. (ПОЛИТИПИ) 
Ко су заштитници људс!(ИХ права., 4. 5. 1992. (ПОЛИТИПИ) 
О Губерини и Крстићу, 7. 9. 1989. (ПОЛИТИПИ) 
Пирамида није призма - ПОЛИТИКА, 20. 3. 1995. 
Санщије су и бизнис- ПОЛИТИКА, 4. 6. 1995. 

' 1 . ... 
' 
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НЕОВЈАВЉЕНИ РАДОВИ 

1936 Појава једне нове Rомете - Комета Пелтие може се видети 
голим оRом (за ПОЛИТИКУ ?) 

1936 Помрачеље Сунца 19. јуна 1936. 
1942 Помрачеље Месеца од 2 до 3 марта i942. 
1943 Essais d'une cosmographie populaire (послато Ђорђу 

НИ!(олнћу за. љегову доRторсRу тезу, али није Rористио). 
1945 Разни начини за одређиваље географсRИх дужина (започето 

1935. Ra.o семниарсRИ рад). 
1945 Живот ван Земље. 
1946 Змајеви и болнди. 
1949 Грађа за астроиомсRу терминологију. 
1952 Новија историја астрономије Rод Срба. 1 

1959 Народна имена месеца. Rод Срба.. 
1962 OтRaRo је Гагарин ... (није довршено). 
1962 Le Soleil dans l'antiquite serbe. 
1962 Вероваља и празноверипе о Месецу. 
1963?"Теме из астрономије" (четири Rpa.тRa члаНRа) 
1987 Једна заповест випе-Rраља. Италије издата у Љубљани 18132 

демонстрације веЛИ!(оШRолаца у Београду 1899, 1900 и 
19023 (1987) 

1989 La mort de Louis XVI et les Serbes' 
1991 АстрономсRИ изрази из српсRих штампаних дела. 
1992 Почело се од звезда5 

1992 Основна. астрономсRа. знаља у излагаљу личности из 

Стр. 
Стр. 
Стр. 

Стр. 

Стр. 
Стр. 
Стр. 
Стр. 
Стр. 
Стр. 
Стр. 
Стр. 
Стр. 
Стр. 

Стр. 

Стр. 
Стр. 
Стр. 

3 
4 

11 

19 

9 
42 

5 
115 
377 

14 
12 

16 +4+ з 
11 
12 

24 
6 

98 
12 

српсRе историје 4 епизоде за. ТВ 
1993 Астрономија. у новијој повеснипи Срба 
1993 Чиме се све може мерити време, 

Напомене: 

Без прилога. стр. 310 
Стр. 4 

(Због премештаља објављених радова на стр. 46 напомене су поново нумерисане, 
npu.м. Ред.) 
1 Прерађено под насловом Астроиомија у новијој повесници Срба., 1993. 
2 Дато САНУ, ваљда 1987, па. изгубили; поново дато 1990, шта. је било не знам. 
3 Дато проф. Владети Тешићу 1987 и нестало. 
4 дато францусRом а.та.шеу за. Rултуру 1989. 
5 Дато Јелени Милоградов оRтобра. 1992. 

ПРЕДА.ВАЊА 

1954 
АстрономсRа. терминологија, 29. априла, за АстрономсRо и АстронаутИЧRо друш

тво, Узун Мир}(ова улица 4, прерађеио у ВАСИОНИ 1954, 96- 98. 

1956 
Занимаље Јосипа Славенс}(ОГ за. астрономију (приближни наслов), првих дана. 

децембра, за. Радио-Београд, после Петра Биигулца Rоји је говорио о музици. 
Јосип СлавеисRИ и астрономија (приближии наслов), на Rомеморативној седници 

АстрономсRог и Астрона.уТИЧ}(ОГ друштва, 21 децембра., Узуи МирRова. 4, пре
рађено у ВАСИОНИ 1956, 15-16. 

Астрономија. у Србији пре 100 година, у АRа.демсRом Аеро-Rлубу 21. 12. 1956 . 
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1958 

Boscovich comme propa.ga.teur de l'astronomie, на. Symposium Interna.tional R. Ј. Bosco
vich 25. oiC'toбpa. Д_убровИШ<, шта.мпа.ио у ACTES DU SYMPOSIUM INTER
NATIONAL R. Ј. BOSCOVICH, 1958 Beogra.d, Za.greb, LjuЪlja.na., 1959, 115-122. 

1958/59 

Боппювићев допринос а.томистици и астроиомији, у тожу зиме, у VI гимназији 
(подсетиИIС). 

1965 

Астроиоми аматери у свет)' и жод нас, приЈIИЈСом отвараља Народве опсерваторије, 
штампа.ио у ВАСИОНИ 19б5, 5-8. . . 

Почев од ове године журсеви из астрофизИIСе и потом историЈе астрономије У На
родвој оnсерваторији и доцније у Плаиетаријуму, за сара)ЏIИIСе Народве опсер
ваторије, до ожо 1985 (nла.иови). 

1966 ' . 
Заштита жиrова у Бугарсжој, Чехосло~аЧIСој и Југославији, 4 И?!"~м~ра, Будим

пешта (на фраицусжом) на Symposшm Est-Ouest de la propr1ete шdustnelle -
Sixieme session (потсетииж). 

1969 

Зиа.IСови иидивидуа.лизадије робе, два реферата, 24 априла, Порторож. . . · 
Правна заштита узора.IСа и модела, 5-б јуна, на саветоваљу о ИНдУСТРИЈСIСОЈ сво

јини у Институту за упоредво право, Беогl;'а.д· 
Раз:'Iе хипотезе о поста.иiСу Суичевог система, ЈУН, на журсу за иаставИИIСе У Нар-

одвој оnсерваторији. 
Уговор о сарадљи у области nатената и жористи од љегове nримене, 24 oiC'toбpa, 

у Институту за међуиародво право, Загреб. (подсетИИIС). 

1971 

Осиивач АстроиомсiС?Г друштва Ћ?рђе НИIСоЈIИћ (прибЈIИжаи наслов), на жомемо-
радији у НародвоЈ опсерваторИЈИ. . 

1978 

Суипе у миту и науци, 21 фебруара, Коларчев иародви универзитет (подсетиИIС). 

1984 

I МитсiСИ погледи на свет - Египат и Хелада • 
П Научии погледи на свет - Хелада • 

1985 

Де-сет предаваља за пла.иетариум (дато А. Томићу 1985.) 
О Халејевој жомети (прибЈIИЖИИ наслов), 17 ожтобра, Дом омла.диие, Вождовац, 

с Алежса.идром Томићем (подсетИИIС). 

1987 

АстрофизИIСа у српсжој юьижевиости XIX В!'!Ка, 10 септембра, у Астроиомској 
опсерваторији, поводом nрославе сто годиппьице љена осниваља ( скраћеио 
према опшириијем чла.иiСу) . 

• Прве верзије пред&в&њ& з& Пл&нет&ријум, Д&то Алекс&ндру Томићу, npu.м. Ред. 
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1989 

Астроиомија у старој Индији, З1 март, Коларчев иародви универзитет (подсет
ИИIС). 

О кљизи АСТРОНОМИЈА ~ СТАРИМ СРПСКИМ РУКОПИСИМА, интервју 
за Радио-Београд 2, 22 маЈа, са Мила.иом Кнежевићем, емитова.и 5 јуна. (жа.сета 
12). 

О юьизи АСТ_РОНОМИЈА У qТАРИМ СРПСКИМ РУКОПИСИМА, разговор 
у телеви~ИЈИ Београд, емисиЈа "Нешто више", 9 октобра. 

"Астроиомија у средљовековним рукописима", интервју, ГАЛАКСИЈА 12852, б0-
б1, дец. 1989. 

1992 

Ђорђе Николић, биографија и радови, у МатематИЧRом институту САНУ, 17 
марта. 

Виографцје 

а) Астроиоми: КљижевИИIС и новинар Озрен Суботић, 

Ђорђе НИЈ(оЈIИћ ЕрИIС Ла.мберт ПоЈIИГ, стр. 7. 
стр. б. 

Војислав Грујић, стр. 4. 
Павле В. Ема.иуел, стр. З. 
Војин Ђуричић, стр. З. 

Мајстор Давид и љегово nраво, стр. 4. 
Миодраг Вранеш, стр. 5. 

Бертото Аваити, стр. 4. 
Жозета. Драrутииовић, стр. 2. 
Слобода.иiСа Димитријевић-Крстић, 

стр. 1. 
Бослер . Жан, стр. 1. 
НИIСола-НИIСо Милићевић, стр. 2. 
домИНЈ(О Фра.и, стр. 1. 
Ива.и Томец, стр. 1. 
Мохоровичић Стјепа.и, стр. 1. 
ТаЈIИја Урбан, стр. 1. 
Симовић Франо, стр. 1. 

б) Остали: 

Композитор МилеНЈ(о Пауновић, 
стр. 19. 

Јелена. Па.уновић-Суботић, стр. 1б. 

Непознати "стаљииист", стр. 3. 
Прича о војеваљу Ја.незову, стр. 2. 

Породица 

Летоnисна повест 
Редовно школоваље 
Бављеље музИIСом 
Служба у војсци 
Служба 
Бављеље а.строномијом 
Описи nутоваља 
Како се некада кућило (Ба.кић) 
Имаља у Крепољину 
Кућа Ј аНЈ(овића 
Боравак Ђорђа и На.таше у Београду 

MyзИI<Il 

А. Задади за Петра Стојановића: 

1936 СВИТА I, за клавир, Ве дУР, б ставова (2 примерка). 
"Сусрет", песма Јована Дучића, е мол, за клавир соло . 
"На Вардару", песма Војислава ИЈIИћа, е мол, за клавир соло. 

1937 "Вече", песма Ђуре ЈаRШИћа, Ес дУР, за глас и клавир и Ј(Јlавир соло . 
РОНДО I, фис мол, за клавир . 
РОНДО 11, Ес дУР, за виоЈIИИу и клавир. 
СВИТА П, е мол, за виоЈIИИу и клавир, 7 ставова, сређена и преписа.иа 

2б. 8. 1947. (прелудиум у 2 примерка) 
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Б. Остало: 

1943- МОЈ НАРОД, симфонија Пе дур, са песмом "Плава гробница" Милутина 
-1953 Бојића, клавирски извод и партирура (укоричеиа) 

1947 "Па нека умрем", песма Јована Јоваиовића Змаја, Ге дур за глас 
и клавир и клавир соло, 12. 7. 1947. 

"Еј пусто :море", песма Лазе Костића, Ве дур, за глас и клавир соло, 
23. 2. 1947. 

1948 КОНПЕРТ ЗА КЛАВИР, еф :м:ол, мавирски извод 21. 5 . 1948- 1. 11. 
1950, партитура 8. 1. 1953. 

1950 СОНАТА ЗА КЛАВИР, цис мол, око 1950, иови препис 1975. 

1951 ПРЕЛИСТАВАЈУЋИ ВОЈИСЛАВА, свита по песмама В. Илића: 
"Пролетља зора" 1. 9 . 1952, "На дну реке" 15. 1. 1951., "Вековни 
стражар" 11. 8. 1953, "Над Београдом:" 1953, "Љељо" 1982, 
"Химна векова" 1953 ( 2 примерка). 

1972 "Кујунџића Мајка", симфоиијска поема по Милосаву Јелићу, клавирски 
извод З. 6. 1972, партитура 26. 11. 1973. 

1977 АНдАНТИНО за клавир, по Ђури Јакшићу, по :мотиву из 1937. 

1981 "Пачија ПIIСола", песма Ј. Јованов~Јћа Змаја, Ге дур, за глас 

1985 

1985-
-1992 
1988 

1992 

и клавир и клавир соло (2 примерка). 
"После гозбе", песма Ј. Јоваиовића Змаја, Ге дур, за глас 

и клавир и клавир соло. 

: L !" : l\ М 11 \ 
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Аутоzраф Ненада Јанк:овuћа 

дРУГИ КОНПЕРТ ЗА КЛАВИР, де дур, мавирски извод, 6. 7. 1985-
14. 8. 1985, партитура 12. 10. 1985. 

ПЕСМЕ ОСТАЛЕ БЕЗ РЕЧИ, по Петру Прерадовићу, 22 :минијатуре, 
по старим мотивима. 

. ЗА ВЕРОЧКУ, сЛИIСа у Еф дуру, јул 1988 (3 примерка). 

"Врбас", песма Јована Дучића, Пе дур, за глас и клавир 
(5 nримерака) и клавир соло (3 примерка), 15-19. 5. 1992. 

"Херцеговина", песма Јована Дучића, за глас и клавир 
(2 примерка) и клавир соло (3 примерка), 22. 6. 1992. 

"Ноћ после битке на Перу", песма Милутина Јовановића, Е дур, 
за глас и :клавир, август 1992. 

"Аве Сербиа" , песма Јована Дучића, Ве дур, за глас и клавир 
(2 nримерка), септ. 1992. 

"Изгиаиици", песма ВладИМИра Стаиимировића, за глас и 
клавир (2 примерка), август 1992, антички или миитни дур . 

. 1994 "Над Београдом", Песма Бој. Илића, Ге дур, за глас и 
КЛавИр И клавир СОЛО. 9. 2. 1994. 

"Херцеговина", nесма Ј. дучића, Ile дур, за глас и клавир 
и клавир соло, 9. 6. 1994. 

. / 

ВАСИОНА XLVI 1998, 1-2 
--------------------------------53 

CTIXOTBOPEHIЯ или СТIХОКЛЕПАНIЯ 

Теодор Гра:м:аТИIС, 18. 10. 1991. 
Ни:кон Јерусалимац, 20. 10. 1991. 
Гаврило Тројчаиин, 21 . 10. 1991. 
Архимаидрит Јован Рајић, 

. 25. 11. 1991. 
ЗахарИЈа Стефановић Орфелии, 

26. 11. 1991. 
Павле Соларић, 28. 11. 1991. 
Марин Геталдић, 29 . 11 . 1991. 
Ни:кола Гучетић, 1. 12. 1991. 
Руђер Јосиф БоПIIСовић, 3. 12. 1991. 
Ни:кола Наљешковић, 6. 12. 1991. 

Западној (не)браћи, дец. 1990. • 
Београд давни и садашљи 
Народно_ стваралаштво, јан. 1991. 
Записи, ЈаН 1991. 
Послаље Храма, 1991 . 
Подсећаље, 1992. 
Зашто? 

Напомене: 

да с' обнове ... (1970 ?) 
Ма:кедонска химна, 28 . 12. 1991 . 
Словенска будушћа згодовина, 

Славни ко:м:нтет•• 
2. 1. 1992. 

Звезде, 4 . 1. 1994. 
Млечни Ilyт, 10. 1. 1994. 
доживљаји Енохови, 12. 2. 1994. 
Сирије, 15. 1. 1994. 
Приче о Влашићима, 16. 1. 1994. 
Звезде и душа, 23. 2. 1994. 
Сварог, 25. 5. 1994. 
Перун, 26. 5 . 1994. 
Триглав, 27. 5. 1994. 
Муља и Гром, 28. 5. 1994. 
Зора, 28. 5. 1994. 
Световид, 29. 5 . 1994. 
даница и Лада, 5. 6. 1994 
Змајеви из 1941, 6. 4 . 199S. 

:.понуђено ПОГЛЕдИМА- није штамnано 
Штам:nано у ЈАВНОСТИ 11 . 7. 1992. 

Паро,ццје: 

Беж'те одавде ... (после П рата) 
Бео_градски мадригал (1946, по нечијој 
идеЈи) 
Отац и син 

Прево,ци са францус:ког: 

Четири ЕЈЈЦИИсова дана - Иго 
Хипатија- Леконт д' Лил 
Хиnатија и Кирил - Леконт д' Лил 
Понор- Иго 
Момотом:бови разлози - Иго 
Та:м:о горе - Иго ' 
у славу небеса - Верхарен 
Сурија - Ле:конт д' Лил 
Правда - Сили Придом 
Фараон - Копе 

две гробнице - Копе 
Млечни Пут - Сили Придом 
Сумља- Сили Придом 
Читаоцу- Сили Придом 
Правда- Сили Придом 
Идеал- Сили Придо:м: 
Звезде - Греније 
Песништво - Сили Придо:м: 
Састанак - Сили Придо:м: 
Очи- Сили Придом 
Сонет - деnорт 
Освајачи- Хередија 
Хрид- Сили Придом 
док бродар - Иго 
Шивина страст - Казалис 
Круг тирана-Слобода - Иго 
Човеку 
Милосрђе- Ла:м:артин 
Ферара - Ламартин 

(све 1993) 
Бесконачност у небесима - Ламартин 
Брахмина визија- Леконт д' Лил 

. ~ 

. -
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НОВЕ :КЊИГЕ 

ОТ:КРИВАЊЕ ВАСИОНЕ, Историја астрономије 
;цо 19. веЈ<а, Ненада. Ђ. ЈЗЈПСовића 

Милан С. димитријевић 

.Астроно.мс.са Оnсерваторија, BeozpaiJ 

Ненад ЈЗЈПСовић (1911- 1997), један од оснивача Астрономс:ког друштва "Ру
ђер Бош:ковић", уредни:к "Са.турна.", по:кретач и уредни:к (1953- 1972) "В~сионе", 
чове:к :који је на овим просторима највише допринео позна.ваљ~ историЈе нау:ке 
:која нас је приближила звездама, прве отшта.мпа.ие примерке СВОЈе последље (али 
вероватно не и задље) :кљиге "ОТКР~ВАЊЕ ВАСИОНЕ, Историја е~;ст~ономије 
до 19. ве:ка", видео је на самртнич:коЈ постељи, попут Коперии:ка, :коЈИ Је непос
редно пред смрт угледао своје отштампано животно дело. 

"Историја нау:ке је највеличанственији _део историје човечанства" писао је 
наш највећи стваралац на. пољу астрономиЈе и пасионирани историчар ове лепе 
нау:ке Милутин МилЗЈПСовић. Када је историја астрономије у питаљу, Српс:ки 
наро,d је у изузетном положају захва.љујући пре свега труду Ненада Јан:ковић~, 
Милутина МилЗЈПСовића и Бранислава. Шеварлића. Милутин Милан:ковић Је 
написао "Историју астрономске нау:ке од љених почета.:ка, до 1727.", године Њу?"
нове смрти (Научиа :кљига, Београд 1948), а. Бранислав Шеварлић "ИсторИЈУ 
астрономске на.у:ке од Њутновог доба до наших дана" (Универзитет у Београду, 
1986). Сада. је литература на. српс:ком јези:ку о историји на.у:ке :која. је ступаљем 
чове:ка. на Месец и :космич:ким истра.живаљима. обележила. нашу епоху, обогаћена. 
још једним изузетним делом :које разматра. раз~ој астрономије и представе о а.с-
трономс:ким појавама у различитим цивилизациЈама и епохама. · 

"От:криваље ва.сионе" Ненада Ћ. Јан:ковића., издали .су Музеј нау:ке и техии:ке 
и Завод за уџбеии:ке и наставна средства. . Кљига. има 904 cтpii;Re и 497 сли:ка, :као 
и предговор и веома :корисни ~еии:к маље познатих исторИЈС:КИХ, митолош:ких, 

етнографс:ких и геогра.фс:ких ПОЈМОВа. 
Дело је писано јези:ком а.рх~ичног стила., што мож~а. допунс:ки дочарава ат

мосферу древних времена у :КОЈИМа. се разматр_а развоЈ а.строномс:ких схва.та.ља. 
Кљига. је стварана с:коро пола. ве:ка и завршен_а. Је ЈОШ 1979. године, али те:к после 
готово 18 година стиже до читалаца захваљхЈући за.узимаљу и разумеваљу уред
ни:ка овог издаља. Александра Петровића. Радећи на. љој толи:ко времена, аутор 
је при:купио и ве~ број цртежа и илустрација. астрономс:ких појава у разним 
:културама. и раздобљима, та.:ко да. :кљига. рас:коmио илустрована. са 49~ сли:ка и 
цртежа. представља. и малу антологију ли:ковних при:ка.за. :космич:ких ПОЈава. :кроз 

историју. 
На. почет:ку сва:ког одељ:ка, а и у самом те:ксту налазе се изре:ке. и стихови . 

Често су дати заједно оригинални те:кст и препев аутора., та:ко да. Је У . о:квиру 
ове :кљиге дата и не:ка врста антологије поетс:ких размишљаља под утицаЈем :кос
мич:ког нада.хнућа. Уосталом ЈЗЈПСовић, :који је препевао спев Руђера. Бош:ковића. 
"Помра.чеља. Сунца. и Месеца." (Аст_рономс:ко друш~во. "Руђер Бош:ковић, 1995), 
не :крије свој а.финитет према поезиЈи, те .У делу :коЈе Је пред н~а. :каже: "Може 
се поставити питаље : На :који начин сазнаЈемо шта. о небес~ ПОЈавама мишља~у 
обични људи, :који не остављају писане спомеии:ке, већ своЈа. знаља преприча.ва~у 
потомцима! Одговор је: пре:ко песни:ка ... Они су блис:ки обичном чове:ку, разумеЈу 
га. саосећају са љиме па у своја дела. преносе љегова схватаља, мисли, осећаља, 
м~ого верније него и~торича.ри, :који узимају у обзир само материјалне до:казе" 
Његова. склоност према поезији види се и у насловима одеља.:ка. Та:ко се одеља.:к 
посвећен Суiщу зове "Вечна зубља", а Месецу, "Чун од злата". 

Дело је намељено mиро:ком :кругу читалаца и то од оних у вишим разредима. 
основних ш:кола па до професионалних астрон?ма. Пн_с~ц се не држи хронолош:ког 
следа догађаја, него у сва:ком одељ:ку обрађује развоЈ Једног проблема. При томе 
се, :ка.:ко он :каже: "Настојало ла.:ким начином у:казати на прву ис:кру ума, :када и :ко 
дође до првих от:крића и проналазака, оних, :који ће покренути друге послеии:ке да 
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их допуне, Р";;'Раде, усаврше, а не улазећи у подробност ових д~пуна, разрада и 
усавршаваља .. За разли:ку од др_угих :кљига ова:кве врсте, аутор Је по:кушао да да 
не само развоЈ научне мисли о ПОЈединим астрономс:ким проблемима, него и развој 
представе о разматраном проблему у народу. "Истовремено са астрономима" -
:каже писац - "живе милиони обичних људи. Упивши у детиљству предаља. из 
старине, они ~су спремни за прихватаље новина. Ови обични људи та.:кође су 
стварност, те Је повесиица дужна позабавити се и љиховим поглеЈ!:ОМ на свет, 
поне:кад сасвим различитим _од п~гледа научни:ка". Ово дело, пуно Је легенди и 
~ричица _анегдотског садржаЈа, :КОЈИ га чине веома привлачним. Посебно је знача
ЈН<? што Је :кроз це_лу :кљигу ут:кан и развој представа о појединим астрономс:ким 
ПОЈавама и догађаЈИМа. :код Српс:ког народа. Ова :кљига, рад у :који је ут:кан готово 
читав живот Ненада Ј ЗЈПСовића., представља. драгоцено и лепо опремљено дело ен
ци:клопедијс:ке mирине, :које ће са задовољством имати, :користити и прочитавати 
сви заљубљени _ у звезде, :ка_о и они ~оји желе да сазнају :ка:ко се развијало знаљ~ 
о васиони и ПОЈавама у ЉОЈ и на :КОЈИ начин су у различитим :културама обични 
људи доживљавали велича.нствени призор ноћног неба осутог звездама. 

ПРОМОЦИЈА :КЊИГЕ "ОТ:КРИВАЊЕ ВАСИОНЕ" 

У просторијама галерије Музеја нау:ке и техии:ке 14. марта 1997. године 
одржана је промоција :кљиге Ненада. Ђ. Јан:ковића. "ОТКРИВАЊЕ ВАСИОНЕ 
Историја астрономије до 19 ве:ка." . ' 

Промоцији су присуствовали супруга Ненада Ј ан:ковића Оливера син Ђорђе 
сестра. Слав:ка, брат Војислав и друга родбина. У име изда.вача ~рисутии су 
били председник. САНУ а.:кадеми:к Александар деспић, управии:к Музеја и проф. 
др Добросла.в БЈелетиti, директор Завода. за. издаваље уџбеии:ка. У:купио је било 
о:ко 100 посетилаца. . 

С:куп је отворио. мр Але:ксан_дар. Петровић, одговорни уредни:к "Флогистона.", 
часописа. за. исторИЈУ на.у:ке, ЧИЈИМ Је личним заузимаљем :кљига угледала светло 

дана. Навео је да су прелом :кљиге са. 500 илустрација урадила, уз игру на 
рачунару и с:кенеру, деца фирме "Монолит" Фирму води члан Астрономс:ког 
друштва Милан Вугдра.говић . 

О :кљизи је први говорио др Милан димитријевић дире:ктор Астрономске оп
серваторије и председии:к нашег друштва. Почео је са. МилЗЈПСовићевим миш
љељем да. је историја на.у:ке највеличанственији део историје човечанства и да 
је у нашем народу астрономија лепо представљена. :кроз историје Милутина Ми
лан:ковића, Бранислава. Шеварлића. и Ненада Ј ЗЈПСовића. . Посебно је иста.:као да 
су у :кљигу ут:кана и схватаља обичног света и развој астрономс:ких схватаља. и 
сазнаља :код нашег народа. 

Проф . др Јелена. Милогра.дов-Турин је ре:кла. да. је то необична :кљига., :која. 
не може бити уџбени:к, али :која може бити допуна. сва.:ком уџбени:ку, обзиром 
на. поузданост ауторовог рада . Иста.:кла је да је Ј а.н:ковићев јези:к у :коме се не 
за.зире од употребе аориста и плусвамперфе:кта. примерен теми. Поредила је 
уџбеии:ке астрономије: М. Милан:ковића, :који разматра. историју до 1727. го
дине, Шева.рлића, :који се бави астрономијом после ове године, а. иначе поседује 
Ј ан:ковићев прилог о нашој а.строномији, са. Ј а.н:ковићевим Предаваљима. из ис
торије астрономије, :која. објављује "Ва.сиона." и :кљигом "Откриваље васионе". 
Та.:ко на.пример :констатује да. Ја.н:ковић излаже развој астрономије и :кроз допри
носе маље познатих астронома за. разли:ку од М. Мила.н:ковића.. 

Полазећи од поезије :којом је :кљига богата. мр Александар Петровић је на
правио паралелу између на.учног и песнич:ког Ј>ада. Руђера Бош:ковића. и Ми
лутина Мила.н:ковића. са. сличним настојаљима. Ненада. Ја.н:ковића.. При томе је 
поменуо и "де:ка.ртову тиранију", :која. је раздвојила. ова. два начина. поимаља. 
света.. Осврћући се на рад Ненада. ЈЗЈПСовића. ре:ка.о је и: "Храбро је изашао из 
стру:ке, али му ни:ко не може да. оспори :компетенцију". 

У другом делу промоције приређен је :ко:ктел . Користим прили:ку да. са.општим 
и мишљеље др Владимира. Ајда.чића, нашег познатог попула.риза.тора. на.у:ке, :које 
сам чуо том прили:ком. "Ненад Ја.н:ковић за. разли:ку од Карла Са.га.на није ишао 
за. сензацијама.. Излагаље му тече смирено :као вели:ка. ре:ка . Чове:к му је важиији 
од неба. и бори се за. љегово право на. греш:ке. Све време до:к сам читао осећао 
сам присуство византијс:ког духа и посматраље проблема. :кроз нашу опти:ку" . 

Милан Jeлu-.uli 
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ИЗВОд ИЗ ПРИКАЗА ВЛАдИМИРА АЈдАЧИЋА 
КЊИГЕ "ОТКРИВАЉЕ ВАСИОНЕ" 

Недавно сам саэнао од nроф. др Јелене Ми.л.оградов-Турuн да је у e.мucuju о 
науцu ТеАевuзuје Новu Сад, о "111uэu "От"рuва111е васuоне" в рАО uнсnuратuвно го
ворuо др ВАади.мuр Ајдачu1i . Понесен 111еговu.м тоnАu.м речu.ма о Ненаду Јан"овu1iу, 
"оје .мu је ре"ао за време nро.моцuје те "111uie, радо сам .му се обратuо. Ка"о нема 
те"ст свога uЗАага1Ьа u "а"о је због здравственог ста111а у не.могу1iностu да одмах 
нешто наnuше, npenpuчao .мu је шта је ре"ао. 

За разЛИ"Ку од Карла Сагана, -који је у наше време пропутовао светом, Не
над Јаи-ковић није ишао за сензацијама. Више ми се свиђа Ненадова :юьиrа, јер 
је писана из душе. Она боље одсли-кава човеков положај, него Саганова фак
тографија. 

Излагаље му тече смирено и постојано, као широка и вели-ка река. Поруке 
су му одмерене, достојанствене и темељне. Човек му је важнији од неба и бори 
се за љегово nраво на грешке. · Користио је прелепе цитате наших и других ве
ликих песника. Одушевљава ме равнотежа коју је успоставио између поезије и 
чиљениц:а. Све време док сам читао у кљизи сам осећао nрИсуство византијског 
духа и посматраље nроблема -кроз нашу духовну опти-ку. 

Ради се о јако озбиљној :кљизи. Она прати и развој наше источио-византијске 
цивилизације. У љој има толерантиог места и за Кину и за Индију и за арапске 
земље... Красе је племенитост и nотпуност. Види се да је писао nосвећени-к. Из 
кљиrе происходи да је чин бављеља науком узвишен, јер је истина леnа. Аутор 
другу награду није ни тражио. 

Када nомислим на рад Ненада Ј аи-ковића сетим се често једног монаха код Би
јеле, који је у иајљућем камену сталожеио и упорно клесао степениште с:rремећи 
ха висинама и Свевишљем. · 

Прави наш дуг nрема Ненаду Јаи-ковићу је да :юьиrу "Откриваље васионе" 
учинимо познатом и доступном свима - народу, не само -као извор сазнаља, већ и 
прелепих мисли, чија одмереност фасцинира. 

NENAD JANKOVIC 
(1911-1997) 

Приредио: Мuлан Jeлuчu1i 

This issue of "Vasiona" is dedica.ted to the memory of Mr. N. Ja.nkovic, а. distinguished 
member of the Astronomica.l Society "Rudjer Boskovic". 

Mr. Ja.nkovic was born in Belgra.de, where he gra.dua.ted at the Fa.culty of La.w In 
1934. Не was present a.t the founding meeting of the Astronomica.l Society, a.nd he was 
the editor a.nd chief of the review for astronomy "Sa.turn" until 1941. After the wa.r, he 
was the editor of "Vasiona." from 1953. until the a.nd of 1972, a.nd а. member of a.ll the 
councils of the Astronomica.l Society from 1934. until his dea.th in 1997. · 

1. Ja.nkovic N. D.: 1951; Astronoтy in the traditions, custoтs and jolk literature ој 
the Serbs, SerЬia.n a.ca.demy of sciences volume LXIII, sections 11 folk life a.nd customs 
volume 28. 

2. Ja.nkovic N. D.: 1989; Astronoтy in ancient Serbian тanuscripts, SerЬia.n a.ca.demy 
of sciences a.nd a.rts, Monogra.phs volume DXC, Depa.rtment of na.tura.l a.nd ma.thema.tica.l 
sciences No. 64. 

3. Ja.nkovic N. D.: 1994; Astronoтy in Serblan printed calendars up to 1900, SerЬia.n 
a.ca.demy of sciences a.nd a.rts, Monogra.phs, volume DCXXVIII Depa.rtment of na.tura.l 
a.nd ma.thema.tica.l Sciences No. 70. 

4. Ja.nkovic N. D.: 1996; Discovery ој the Universe, history ој astronoтy up to XIX 
century, Museum of science a.nd technology a.nd Publishing house for tea.ching books a.nd 
eЏuca.tiona.l media., Belgra.de, 1996. 

Не was а. keen investiga.tor of ethnoastronomy a.nd of astronomy in Serbia.n history 
a.nd popula.r tra.dition. Не published severa.l books on the subject. 

This issue of "Vasiona." conta.ins the ЬiЬlioga.phy a.nd Ьiogra.phy of Mr. Ja.nkovic, as 
well as а. collection of reminescences on Mr. Ja.nkovic written Ьу 29 of his friends a.nd 
collea.gues. 

' . ' 

111 СТР АНА КОРИПА: део учеснu"а 1 "онфе ен · д С 
мnрво.м реду налаэе се: Јован Стуnар, Душан t. iJau~:1i РЈf':р':вма. Ъ лева нћа дЈесно у 
uлоградов- Турuн Н д Ј 1i Б ::. ' · УР"овu , еАена 

{23. 11. 1980). ' ена ан"овu ' oжuuap Д. Јовановuћ u Але"сандар То.мuћ 

IV СТРАНА .КОРИПА: Учеснuцu 11 се.мuнара Астрофuзu"а Ј гоСАавu ··. М 
~~~uп:"rт::~ем::а:fј~:~-"..u~о(с~~'::ес;б~РН;;:~.Јан"овuћ, Ва~и.л.~је Ос";f:~н, ж~= 
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Поптуно nо.А4раче11>е Сунц~ од 11. јула 1991. 
zодuне. Cнu.A4uo Андреас Гада {Andreas Gada) 
телескоnо.А4 пречнuка б инча (f /6 Њутновоz 
пшпа), користећи К odachrome 64 фил.А4 , уз екс
позuцију од 1/1000 s. Нове.А4бра 1991, слика ј~ 
добила наzраду часописа "Astronomy" эа најбо
љи снu.мак дија.А4антскоz прстена .. Нада.А4о се 
да ће и наши астроно.А4и а.А4атери добити ова
кве, ако не и боље фотографије, 11. aвzycma 
следеће године. 
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АСТРОНОМИЈУ БЕОГРАд 

УдК 521.82 
ПОСЛЕДЉЕ ПОТПУНО ПОМРАЧЕЊЕ СУНЦА 

. У ОВОМ МИЛЕНИЈУМУ 

Лука Ч. Поnовић, Александар Кубичма и Иштван Винце 

Астрономска. опсерваторија, Београд 

Због чега, nонекад доiС кроз ваздух блиста 
Зрачни Титан и док светлост .му се чиста 
Расиnа по свуда, по свемиру целом 
ЛиiС .му таман буде, ЈСао застрт велом? 
Зашто намо тамна, таЈСо нестрnљива 

Holi усред дана изненада бива, 
У!Срасивши Олимn сав сјајним звездама? 

(Руђер БошЈСовtln•) 

Помрачеља., посебно потпуна. помра.чеља. Сунца., су увек привла.чила пажљу 
људи. Постоји доста бележака. везаних за. помра.чељ~ Сунца. У неколико речи, 
просеча.н опис помра.чења. Сунца. би био ова.ка.в: "И ОдЈедном, Сунце се за.мра.чи, и 
на.ста. ноћ ... " Упра.во због тога. што "усред дана. ноћ бива.", оваква. појава. изазива. 
зна.тижељу шире публике. Потпуно помра.чеље Сунца., ~оје очекујемо 11. 8. 1999. 
године, биће за нас различито од других по томе што Је то последље помра.че~е 
Сунца. у овом миленијуму и друго за.то што ће се видети из северних делова. СрбиЈе 
(нпр . околина. Кикинде и Суботице). делимично помра.чеље ће бити видљиво 
из целе Југославије. Поводом тог догађаја. у овом чла.нку желимо да. чит~оце 
Ва.сионе укратко подсетимо о са.мој поја.ви и да. да.мо нешто више информациЈа. о 
са.мом Догађају који већ привлачи па.жљу астронома.. · 

Зашто ,цо лази ,цо помрачеља? 
Подсетимо се у кратким црта.ма. ка.ко долази до помра.чења. Сунца. и Месеца. 

У ту сврху ће на.м послужити слике 1, 2 и З. Ка.о што зна.мо, Месец се креће око 
Земље по елиптичиој пута.њи, а. за. тим заједно са. Земљом кружи око Сунца (слика 
1). Ра.ва.н Месечеве пута.ње око Земље на.ла.зи се под углом од око 5" у односу на 
раван Земљине пута.ље О}(О Сунца.- еклиптике (види слику 1). У~олико би се ове 
дВе ра.вни покла.па.ле, у току периода. од око 29 да.на. и~а.ли бисмо Једно помра.чеље 
Месеца. и једно помра.чеље Сунца.. Ина.че до ових ПОЈа.ва. дола.зи ка.да. Месец уђе 
у Земљину сенку (слика. 2), помра.чеља. Месеца., или кад Месечева. сенка. прекриЈе 
једа.н део Земљине површине, помра.чеља. Сунца. (слика. З) . Иа.ко бројке за.ма.ра.ју 
овде ће на.м бити неопходне да. бисмо схва.тили због чега. Месец, иа.ко ~о дименз
ијама. доста. ма.љи, посма.тра.чу са. Земље успева. да. за.}(лони по дименз~;~Јама. много 
веће Сунце . Да. се подсетимо, Сунце је око 404 пута. већ~ од Месеца. . ~ако онда. да. 
Месечев диск заклони Сунчев? Одговор лежи у ра.стоЈа.љима.: ра.стоЈа.ње између 
Месеца. и Земље варира. од З6З 000 километара. (перигеј) до 406 000 километара. 
(а.погеј), а. ра.стоја.ње Земље од Сунца. ва.рира. од 147 милиона. (перихел) до 152 
милиона. километара. (а.фел), тако да. су гледано са. Земље, ПЈ?ИВИдни (угловни) 
полупречиипи Сунца. и Месеца. приближио исти, а. износе између 15 и 17 лучних 
минута.. Месец ба.ца. сенку која. је дуга. између З67 000 и З81 000 километара, 
а. Земља. између 1.З6 до 1.41 милион километара.. Из ових бројки се види да., 
ако се нађу у истом пра.вцу Сунце, Земља. и Месец (редом), Месец ће увек бити У 
Земљиној сенци (сл. 2), док у случају ка.да. се нађу Сунце, Месец и Земља. (редом) 

• преnевао Ненад Ћ. Jaн'/Coвuli 

] 
i 
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у _истом правцу Месечева. сеНI<а. не доспева. увеR до Земљине површине . Помра.чења. 
Месеца. и Сунца. трају ORO 2-4 часа.. Помра.чење Месеца. се види са. свих та.ча.ка. на. 
Земљи са. Rојих је видљив Месец, доR се потпуно помра.чење Сунца. може видети 
са. веома. малог дела. Земљине· површине. Примера. _ради, помра.чење Сунца. од 
11. августа. 191}9. године биће видљиво са. свега. 0.2% Земљине површиие. То је 
једа.и од разлога. зашто су помра.чења. Сунца. а.тра.Rтивиија. за. посма.тра.че. Иначе 
помра.чења. Сунца. се могу манифестовати Ra.n на. слици ~ -

СЈIИЈ(а. 1. Схе.АСа нуmа111а Месец.а (L) и Зе.АСље (Г) о,.;о Сунца (S). Један од ус.лова да 
до nо.АСраче1Ьа доlје је да се Месец наlје у б.лиэuни тача~еа npece~ea равни Месечеве 
nyma1Ьe и равни е~е.лиnти~ее. 

СЈIИЈ(а. 2. По.ложаји Сунца, Зе.АСље и Месеца nри nо.АСраче1Ьу Месеца. Месец nрво 
у.лаэu у Зе.АСљину. nо.лусенку, а зати.АС у сенку. Из схе.АСе се види да ће nри овој појави 
увеiС бити фаза nyнoz Месеца . 

а.) Ка.да. је Месец (М), ближи Земљи (Z) (oRo перигеја.) љегова. ceiii<a. (С) па.да. 
на. Земљину површииу.· Из те области, преЧЈПП(а. до oRo 270 km, посма.тра.ч 
види потпуно помра.чење Сунца. (S) у ма.Rсима.ЈIНом тра.ја.њу до oRo 7 минута.. 
Орбита.ЈIНо Rрета.ње Месеца. и рота.ција. Земље чине да. сенRа. "пребрише" на. 
Земљиној површиии уза.и појас типичие дужине од више хиљада. RИлометара. 
Из шире области Rojy преRрива Месечева. пoлyceiii<a (тачкасто осенчена. oRo 
С) види се ма.ње или више делимично помра.чење Сунца. Ова област се такође 
знатно проширује Rретањем Месеца и рота.цијом Земље. ПонеRа.д се догађа да. 
само део Месечеве пoлyceiii<e па)Џiе на Земљу. Та.да. се помра.чење види са.мо 
Rao деЈIИМИЧИо . 

б) Када је Месец даље од Земље (oRo апогеја) Месечева ceiii<a се простире до 
тачке F, али не додирује Земљину површииу. Овде се, у продужетRу ceiii<e, 
формираје)Џiа. Rружиа област (Е) из Roje се види прстена.сто помрачење Сунца. . 
Месечева полусенRа, тачRа.сто осенчена ORO Е, већа. је него при nотпуном пом
рачењу. Из ње се и у овом случају види делимично помра.чење Сунца.. И овде 
Rрета.ња. Месеца. и Земље чине да. пoлyceiii<a. и Rружиа. Rонтура. Е поRрију знатно 
веће делове Земљине површиие . ПонеRа.д се дешава да Месечева. сеНI<а. само 
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на је)ЏiоМ делу дуж uентраЈIНе ЈIИИИје помра.чења додирне Земљину површииу. 
Та.да. се из тог дела. види потпуно помрачење, а. из других делов~, где стиже 
само продужета.R Месечеве сенке, прстена.сто помра.чење Сунца., ТЈ . долази до 
прстена.сто-потпуног помра.чење Сунца.. 

а} 

Ь) 

с) о 
Dt р 

СлИЈ(а з. Три тиnа nо.АСраче1Ьа Сунца (види те~ест) - гео.АСетрија nојаве и 111ихов 
иЭZАед за noc.ACampaчa са Зе.АСље. . 
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CJIИI(a 4. Глоба.t&нu ток: nотnуног nо.мра<tе"Ља Суrща од 11. ав г уста 1999. zодине . 
Појас по.мра <tе -..е ће tlo<temu у Атлаtmшк:у к:од Нове Шк:отск:е, а эавршuће се у 
В енzалс к:о.м эаливу. 
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CJIИI(a 5. Део nута-..е Месе<tеве сенк:е к:роэ нашу u суседне земље. 
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в) Набројане тиnове помра.чеља. Сунца. посма.тра.ч са. Земље може виде~ као на. 
слици 3 с: Dt и D2 су неке фазе делимичног помра.чеља. Сунца. (0.25, односно , 
О. 75 пречника. Сунчевог диска. пре:кривено је Месецом). Т је потпуно пом
ра.чеље Сунца. - иза. тамног Месечевог диска. виде се BИlllИ слојеви Сунчеве 
атмосфере (хромосфера. и :корова.) . Р је прстена.сто помра.чеље Сунца., када. се 
иза привидно маљег Месечевог дис:ка. види периферија. Сунчевог фотосферског 
диска. 

У августу 1999. године биће потпуно помра.чеље Сунца.. У следећем делу 
описа.ћемо путаљу Месечеве сенке то:ком овог помра.чеља . 

Потnуно nомрачеље Сунца 11. 8. 1999. го,цине - Путаља Месечеве сенке 

Потпуно помра.чеље ће почети у Атла.нти:ку , 300 :километара. јужно од Нове 
Шкотске у 09:30:57 светског времена. (UT) . Први конта.:кт сенке са. :копном ће се 
десити на. југозападном делу Енглеске у 10:10 (UT). У том тренут:ку на. централној 
линији, помрачеље ће трајати о:ко два. минута.. Ширина. сенке ће бити око 103 
:километра, а. љена брзина :кретаља по Земљи 0 .91 km/s. Сенка ће напустити 
Енглес:ку у 10:16 (UT), веома. брзо ће пребрисати Канал и отприли:ке за четири 
минуте ће додирнути тло Фра.ндус:ке . Месечева сенка ће про:крста.рити западном 
Европом, при томе ће се потпуно помра.чеље моћи видети из Францус:ке, јужне 
Белгије , Лу:ксембурга. , Нема.ч:ке и Аустрије (види сли:ку 4). О:ко 10:47 сенка. ће 
ући у Мађарску, при чему ће љен на.јужиији део проћи кроз мали део Словеније. 

Границу наше земље сенка. ће прећи око 10:53 UT. У нашој земљи ће се 
задржати свега. око три минута, наиме, већ у 10:56 ће је напустити . Сунце ће 
бити високо о:ко 59° изнад хоризонта. У на.јсевернијим деловима наше земље то
талитет ће трајати виmе од два минута (види сли:ку 5) . Значајно је напоменути 
да. ће ма:ксимум помрачеља бити веома. близу после изла.с:ка. сенке из наше земље 
у 11:03:04 UT. У том тренутку центар помрачеља ће се налазити у Румунији 
160 километара. северозападно од Буl:(урешта; ширина. сенке биће 112 kт, висина 
Сунца. 59°, а. трајаље помра.чеља 2 минута. и 23 сеl:(унде. Брзина. сенке по земљи 
биће око 0.68 kmfs, тј . много је маља. него на. почетl:(у и :крају помра.чеља. . У том 
тренутl:(у положаЈ Сунца. међу звездама ће бити :као што је по:казаио на. слици 6. 

После тога. сеи:ка. ће проћи кроз Бугарску, Турску, Сирију, Ирак, Иран, Па
кистан и Индију (види сл. 4) . Последље потпуно помрачеље Сунца у овом милени
јуму ће се завршити у 12:36 :23 UT. У то:ку од 3 часа и 7 минута., Месечева сенка 
ће прећи пут од ОЈ:(о 14 000 kт. 

Као делимично, ово помра.чеље ће се видети из североисточне Канаде, Грен
ланда, северне Африке, целе Европе и Азије сем крајљег истока. 

Каюэ безбедно nосматрати nомрачење Сунца? 

Управо о могућиости безбедног посматраља помрачеља Сунца. чују се :контро
верзне тврдље. Требало би одмах раздвојити два. случаја. Прво, делимичну фазу 
помра.чеља Сунца врло је опасно посматрати без посебне заштите, тј. слободним 
оком, било директно било кроз какав телескоп , чак иако је у питаљу мали дурбин 
или двоглед. Сматра. се да. пр~ посматраљу Сунца. слободним оком долази до 
неповратног оштећеља. мрежља.че у о:ку за. не:коли:ко секунди, а. при посматраљу 
кроз телескоп то се може десити у делићу секунде. Друго, фаза потпуног пом
рачеља. Сунца. - која ће 1999. године за. нас трајати највише о:ко 2 минута. -
потпуно је безопасна за. вид и свакако је треба посматрати без посебне за.штите, 
слободним оком или :кроз телес:коп. 
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Сли:ка. 6. Положај Сунца .међу 
эвеэда.м.а у то~еу nomr1yнoz 
nо.м.раче11>а 11 . августа 1999. 
у 11:00 часова UT. 

Овде ћемо поменути не:коли:ко визуелних поступа.:ка безопасног, удобног и по
учног посматраља помра.чеља Сунца: индире:ктних ( 1, 2 и 3) и директних ( 4 и 
5) . 

1) Уместо непосредног гледаља. :ка Сунду, посма.тра.ч врши проје:ктоваље лика 
Сунца. на бели екран . Ово се на.једноста.виије постиже тзв. камером опскуром 
(тамном комором) . На. непровидном екрану избуши се рупица. пречни:ка маљег од 
1 тт. Кроз љу се пропусти Сунчева светлост која ће на другом, белом , екрану 
формирати слику Сунца. Сли:ка је слабо осветљена. и ограничене оштрине, аЈIИ 
верно оцртава "рогати" облик делимично помраченог Сунда. Ако је бели екран 
удаљен од рупице око 1 т, пречник лика Сунца је око 1 ст, на даљини од око 2 т 
пречни:к ли:ка је око 2 cm. Са удаљаваљем е:крана. осветљеност лика нагло слаби . 
У природи спонтано настаје ефекат камере опскуре . Ако Сунчева светлост у 
току делимичног помрачеља пролази кроз довољно мале размаке лишћа у Ј:(рошњи 
дрвета., у сенци крошље на тлу јавља се мноштво неоштрих ликова делимично 
помра.ченог Сунца. 

2) Сличан је поступак ако се Сунце на. бели е:кра.н пројектује помоћу сферног, 
сабирног сочива (нпр . од наоча.ра) диоптрије од +0 .5 до +1, односно жижне 
даљине од 2 m до 1 m. Толи:ке су и удаљености од сочива на. :којима би требало 
да се налази бели е:кран. Сли:ке Сунца су пречника 2 ст, односно 1 ст, али су 
много светлије и оштрије него при посматраљу у првом поступку. 

3) Квалитетнија и већа слика. делимично помрачевог Сунца. добија. се проје:к
цијом :кроз телес:коп или маљи дурбин (тзв. о:кула.рна. проје:кдија) . Телес:коп се 
о:креће према Сунцу, а иза. ОЈ:(улара, на даљини од двадесетак ст до 1 m, ставља. 
се бели е:кран а. окула.р се помера. (фо:кусира) тако да даје оштру слику Сунца 
на е:крану . Слика је светла и оштра, а љену величииу бирамо и даљином екрана 
од окула.ра . Поступак је применљив на сва.:ком телес:копу, али код оних чији је 
објектив вели:ке светлосне ја.чиие (велики пречни:к, а. жижна. даљина мсiња него 
десет пречника) постоји извесна. опасност од прегреваља окулара.. То се може 
избећи честим пре:кидима. посматраља (хлађеље о:кула.ра) или применом следећег 
емnиријског правила: И објектив и о:кулар би требало да. имају што већу · жижну 
даљину у односу на свој пречиик . На е:кра.н се пројектује лик Сунца. који при
ближно има. пречник објектива, а. овај ли:к не би требало да буде много светлији 
од е:кра.на осветљеног Сунцем ван сеи:ке телескопа.. Ако је знатно светлији, погод
ном дијафрагмом пред објективом требало би смаљити сноп светлости који улази 

ј 
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у објектив. . . 
Код до сада. наведених постуnака. вид Једног или више посма.тра.ча. - КОЈИ ис

товремено могу да. гледају исту слику делимичног помра.ченог Сунда. - уопште 
није угрожен, јер они све време посматраља. не гледају директно у Сунце. 

4) Уз довољну за.штиту ока. од прејаког светла., тј. уз довољно таман фил
тер, делимично помра.чеље Сунда. може се посматрати и директно, оком .или кроз 
телескоп. Није стандардизовано шта је за. ову сврху "довољно таман филтер" . 
Међутим, зна. се да. таман Сунчаии филтер треба у видљивом делу спектра., у 
интервалу та.ла.сних дужина од 380 nm до 780 nm, да апсорбује око 99 .997 % 
зрачеља. и да. има. знатно ограничено пропушта.ље у блиској ултра.љубичастој и.ин
фрацрвеној области спектра.. Такви комерцијални филтри постоје. То је оптичко 
стакло или пластична. фолија (мај ла. р) метализирани довољно дебелим слојем а.лу
мииијума.. У одсуству таквих филтера. аматери користе разне замене. На.јчешће 
је то над свећом на.гарављено стакло. Ако успе да се добије довољно таман и 
ра.вномеран слој, такав филтер је употребљив али је и осетљив на оштећеља. . 
Други приручни материјали су филтери за. заштиту прили~~:ом за.вариваља.. Тре
бало би да. имају степен слабљеља. светлости (sha.de fa.ctor) 12 или 14. Често 
се користе И осветљени и густо развијени филмови (нега.тиви) . Најбољи је црно 
развијен колор филм употребљен у двостуком слоју. Филмови имају ману да 
пропуштају један део инфрацрвеног зрачеља што при дужем посматраљу може 
да. за.мара. очи. Експериментише се и са посматраљем кроз компјутерске флопи 
дискете и CD RОМ-ове. Они су исто маргинално сигурни у инфрацрвеној области 
спектра и дају слике Сунда. лошије оштриие. 

5) Нешто су тежи услови за заштиту при посматраљу кроз телескоп. Филтер 
се мора. ставити испред објектива. јер иза, или испред, окулара редовно nуца. од 
прегреја.ваља те се ОЈЮ може у тренут~~:у да. оштети трајно . Међутим, сваки фил
тер Испред објектива мора. бити оптички хомоген и план-паралелан да. би слика 
у телескопу била. оштра. Избор се ту сужава на већ поменуте комерцијалне за.
штитне филтере. Изузетно, некад се може уnотребити ~~:омбинација два. или три 
квалитетна. фотогра.фска. филтера комплемента.риих боја. (нпр . тамно црвени и 
тамно зелени или пла.ви) . долази у обзир и пар квалитетних nола.риза.циоиих 
филтера. укрштених тако да. дају најмаље nропушта.ље светлости. Професионалци 
при телес~~:оnсЈюм nосматраљу Сунда, у окула.рном делу телес~~:опа. ~~:ористе ре
флектоваље Сунчевог светла са чистог (неа.лумииизова.ног) стакла. . На.јчешће је 
то једна. страна ста.клене nризме чиме се избегава. двостру~~:и ли~~: у окула.ру, који 
се неизбежно јавља. nри рефлексији са. план-паралелног стакла. Могу се nри
менити и две узастоnие рефлексије уз узајамну ротацију двеју ста.клеиих површи

на., тако да се ~~:ористи и nола.риза.ционо га.шеље светлосног снопа (тзв . Колцијева 
nризма). Некад се nримељује и вишеструка узастоnиа рефлексија. (нпр. када. се 
светлост уза.стоnно nропусти кроз две nента-призме које немају а.лумииизоване 
рефлектујуће површине). 

Фотографска посматраља 

Снимаље помрачеља Сунца је најбољи начин да се оно посматра. Осим непос
редне атмосфере очекиваља., узбуђеља и катарзе, ~~:ој е доноси кратки .период пот
пуног помрачеља Сунда. - што се мора непосредно доживети - снимаље омогућава 
да. се трајно за.бележи цео призор, детаљи, боје, неки ква.нтита.тивии nодаци .и 
краткотрајне прелазне појаве које се можда не би ии приметиле у току пар мину
та. тота.литета. То, даље, омогућује да. се снимци касније, на мИру посматрају, 
мере, анализирају и тумаче, тј. да. се у љима. ужива. 

Говорићемо највише о фотогра.фском снимаљу помра.чеља. . Ама.терско филмско 
снимаље није више популарно - заменила. га. је видео техника., која код нас још 
није довољно распростраљена. 

За. делимичну фазу помрачеља важи оно што је речено о заштити вида. при 
визуеЈIНИМ посма.траљима. кроз телескоп. Интензитет слике у телескопу који је 
смаљен заштитним филтерима испред објектива неће оштетити ни вид посма.тра.ча. 
ии завесе окида.ча у фотоа.nа.ратима. (које су на.јчешће пла.тнене, ретко су металне) . 
При дужем излагаљу Сунду најпогоднији су ста.рииски фотоапара.ти који имају 
окида.ч уграђен у оквир објектива . Неки од љих захтевали су посебно навиј а.ље пре 
сваке експозиције {нпр. они типа "Compur"), а. неки, једноставнији, радили су и 
без претходног на.вијаља.. Фотоапарат би требало да. буде на. ста.тиву непокретном 
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или еква.торија.лном, са. или без пра.ћеља. Обавезно је поставити за.штитне фил
тере и уnотребити филм мале или средље осетљивости {од 16.до 100 ISO или ASA 
једииипа.) .. Време експонираља. и величина евентуално употребљене дија.фра.гме 
испробава.Ју се на. непомраченом Сунцу више дана. пре nомрачеља.. 

Асnекти делимичиог помра.чеља који се могу снимити у великој мери зависе од 
жижне даљине расnоложивог објектива.. Ако усвојимо да. је nречиик лика. Сунда. на 
филму приближно 1/100 део жижне даљине, средљефокусни објект11ви (! = 50 mm) 
и широ~~:оуга.они (f = 35 mm или 28 mm) не могу дати никакве детаље у слици 
Сунда. Међутим, они се могу ИСЈо;ористити да. се вишеструЈо;оМ експозицијом на. 
истом делу филма. сними цео ток nомрачеља.. У обичан фотоапарат ставља. се 
одсечен комад филма. без додира са мехаиизмом за. транспорт; или се користи 
апарат који већ има одвојене функције трансnорта. и е~~:сnонираља. филма.. Снима 
се у временским разма.цима од 5 или 10 минута симетричио распоређеним пре и 
nосле момента средине потnуног помрачеља. Снима се кратким ексnозицијама. уз 
примену за.штитних филтера, а. централнИ снимак -: nотпуно помрачено Сунце -
снима се без филтера. екпозицијом од око једне сеЈСунде. Аnарат свакако мора 
бити неnоЈСретан, на стабилном стативу, централно усмерен ка. та.чки неба где ће 
се догодити nотnуно nомрачеље. Ниша.љеље се обезбеђује пробом дан или два пре 
nомрачеља користећи тренутке који би одговарали почетку И · крају делимичног 
nомрачеља., тренутке I односно IV контаЈСта nомрачеља. 

За снимаље каквог ситнијег детаља nомраченог Сунца. на. 35 mm филму nотре
бан је објектив веће жижне даљине, од 800 mm до око 2000 mm, што даје nре
чиик Сунчевог лика од око 7.5 mm до око 19 mm. Ово nоследље би свакако 
било nотребно ако би се на снимцима вршила каква мереља (нnр. дужине за.
једничке тетиве Сунчевог и Месечевог лика. ради одређиваља времена контаката. 
помрачеља). Довољно велики лик Сунда може се постићи на два ·начина.. Први 
је стављаље фотоаnа.рата .без свог објектива. у жижну раван објектива. телескоnа.. 
Други је стављаље фотоа.nарата са објективом непосредно иза. окула.ра. телескоnа. 
Оба инструмента. требало би да. буду фокусирана. на. бескона.чио, а. ово је обавезно 
nроверити на мат-стаклу (или паусу) у равни филма у фотоа.па.ра.ту. 

Снимаље Сунчеве короне у току потпуног помрачеља. може се остварити било 
којом, а свакако већом, жижном да.љином телеобјектива. или телескопа . Снима. 
се без заштитних филтера, са. непокретног статива или, боље, са екваторија.ла. 
који прати привидно дневно кретаље Сунда.. Филм би требало да буде средље 
или веће осетљивости (од 100 па. до 400 или 800 ISO једиииnа.), врло nожељно 
у боји . Експозиције ће бити од једне секунде (за. унутрашљу корону) до више 
десетина секунди уз еква.торијалио праћење (за. спољашљу корову) . Потребне 
пробе експозиције се често раде снима.јући Месец у фази пуног Месеца, или један 
до дВа дана пре, или после, ове фазе . 

Постоје две nрелазне краткотра.јне појаве веома. занимљиве за. снимаље. То 
су тзв. дијамантски прстен и флеш-сnектар. дија.мантски nрстен је краткотра
јна. ситуација око II контакта nомра.чеља када. се, пре наста.ЈIЈI:а тоталитета, још 
види nоследљи делић фотосфере, а. већ је довољно мрачио да се око Месеца, као 
прстен , види унутрашља корова.. Ово исто, у обрнутом редоследу види се и око 
III контакта помрачеља.. Критичан је тренутак када. ће се притиснути окидач фо
тоапа.рата. Експозиција. је кратка., а. остали услови снимаља. су као при снимаљу 
потпуно помраченог Сунда. Верујемо да би се изузетни ефекти добили применом 
тзв. "звездастог" филтера који нај светлије тачке у пољу вида. претвара у "звезде" 
са 4, б или 8 дуга.чких, светлих, ра.дија.лних зра.кова. Друга. прелазна. nојава. је 
тзв. флеш-сnекта.р. То је спектар хромосфере (са. неким спектралним линијама. 
из короие) који се снима. у nрвој, или у првих пар секунди тота.литета. Исто 
важи и за. последље секунде потпуног помрачеља.. Снима се кратком експозицијом 
без за.штитних филтера., али пред објективом фотоа.парата. средље жижне даљине 
мора. бити стаклена. спектра.лна призма (преломног угла. 60 степени или маље) 
или једноставна. транспарентна. .zщфра.кциона решетка. мале дисперзије . То може 
бити мала дифракциона. решетка. ШЈСолског тиnа., или комерцијална. фотогра.фска. 
решетка. из серије тзв. "креативних филтера.". Обавезно је да. се употреби ·колор 
филм што веће осетљивости. Међутим, нема. погодног начина. да се пре помрачења. 
изврши проба. експозиције. 

Обе поменуте прелазне појаве биле су прави објекти за. филмско регистрова.ље. 
Сада., ако је могуће, свакако долази у обзир да. се оне сниме видео техником. 
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Потребно је користити Мд.Ксима.лну жижну даљину коју може да. nружи дата. кам
ера.. Савремене видео камере су доста. толерантне у nогледу преексnозиције, али 
их морамо за.штитити од излагаља. фотосфери Суиnа. дужем него што је nотребно 
да. се сними дија.мантски прстен. Сензор камере не сме бити изложен Суиnу више 
од пар секунди пре, или nосле, тота.литета.. 

Видео камером уз погодне заштитне филтере може се снимити и делимично 
nомра.чено Суиnе. Пео ток nомра.чеља. снима. се са. прекидима.. Нарочито је то 
удобно са. камерама. које су опремљене за. ту врсту ("time-la.pse") снимаља.. Теори
јски је могуће снимити и цео ток помра.чеља. без икаквог скра.ћеља.. За. тд.Кав по
духват биле би потребне ка.сете довољног трајаља. и електрично на.па.јаље камере, 
као и еква.торија.лно пра.ћеље привидног дневног кретаља. Суиnа. . Не зна. се какав 
би то био доживљај -занимљив, узбудљив или досадан- гледати на. екрану пом
ра.чеље у трајаљу од око три часа.!? 

Улога и значај помрачења у истраживаљу Суща 

Сунчева. тотална. помра.чеља. пружа.ју изузетно повољну прилику за. изуча.ва.ље 
физичких ка.рд.Ктеристика. Сунчевих горљих а.тмосферских слојева. и љихових ути
цаја. на. Земљину атмосферу, као и за. проучава.ље кинема.тике Месеца. и Земље. 

Постепено прекриваље и откриваље Сунчевог диска. од стране Месечевог диска. 
у трајаљу од око три сата. омогућује да. се у великом броју тренутака. мери 
међусобни положај тачке одд.Кле се врши посматраље на. Земљи, Месеца. и Сунца. 
из чега. се, за.хва.љујући великом броју мереља., могу добити веома. тачни посма.
тра.чки подаци о кииема.тичким елементима. ових небеских тела.. 

Неколико секунди пре наступа. тоталне фазе (дРуги контд.Кт} и после љеног 
за.вршетка. (трећи контакт), када. Месец покрива. фотосферу Сунца., у току десе
так секунди, постаје видљива. хромосфера.; слој Сунчеве атмосфере дебљине око 
10 000 км. Постепено прекрива.ље хромосферског слоја. Месечевим диском пружа. 
изузетну прилику посматра. чу да. сд.Купи податке о физичким особинама. овог слоја. . 
Треба. иста.ћи да. је непосредно посматраље овог слоја. на. рубу Сунчевог диска. 
могуће једино за. време тота.лних помра.чеља. Суиnа. . Наиме, у дРУГИМ приликама., 
знатно интензивније зра.чеље фотосфере онемогућује вршеље таквих посматраља., 
изузев на. неким та.ла.сним дужииа.ма. зрачеља. веома. јд.Ких спектра.лних линија. (нпр. 
На или Ca.Il Н и К) . Посматраља. континуа.лног зрачеља. хромосферског слоја., из 
којих се могу добити неки nоузданији подаци о хромосфери него из сnектра.лних 
линија., могу . се обавити само за. време тота.пних nомра.чеља. Суиnа. . 

За. време тота.литета. Месечев диск nокрије и фотосферу и хромосферу и тада. 
постаје видљива Сунчева. корона.. Сунчева. корона. је највиши и на.јпространији 
слој Сунчеве атмосфере; у неком смислу простире се чак и даље од Земљине 
путаље око Сунца.. Међутим, за. време помра.чеља. посматра. се корона у класич
ном, односно ужем смислу, тј . атмосфера. Суиnа која. се nростире на. удаљеност 
од неколико радијуса Суиnа.. 

Ван помра.чеља. корона. се може посматрати само у веома. специфнчиим ус
ловима., јер је љен сјај толико слаб да. га. расејана. светлост фотосфере Сунца 
у Земљиној атмосфери потпуно надвлаДа.. Ј а.сно је, према томе, да. а.строноми 
брижљиво користе потпуна. помра.чеља. Суиnа. за. изуча.ва.ље љегове короне . 

Зашто је значајно изучаваље Сунчеве хромосфере и короне? У хромосфери и 
корони ма.терија. се налази под битно различитим условима. него на. Земљи. Ти 
услови не могу се остварити у на.учним лабораторијама.. Према. томе, изучава.ље 
nонашаља. материје под тим условима. даје нове фундаменталне податке о љој . 
Осим тог, фундаменталног интереса. за. науку, nостоји и nра.ктнчии интерес за. 
љихово изучава.ље. Тај интерес се, нарочито у задље време, уочава. код кос
мичких, телекомуникационих, здРавствених, метеоролошких, еко;;юшких итд. ис

тра.живаља.. Наиме, у хромосфери и корони се одиграва. на.јвећи део Сунчеве 
активности у којој се ослобађа. огромна. енергија. и преноси се у околни простор 
посредством честица. и зрачеља. великих енергија.. У интера.~~.-цији ових зрачеља. 
и честица. са. Земљином атмосфером и nовршииом долази до разних хемијских и 
физнчких процеса. који утичу на. стаље материје. Тако нnр. Сунчева. активност 
утиче на. комуникационе везе, на. рад осетљивих електронских уређа.ја., на. хеми
јски састав атмосфере, на. живе ћелије, па. и на. човеков организам. Боље поз
наваље физнчких nроцеса. у хромосфери и корони омогућује предвиђаље Сунчеве 
активности и љеног утицаја. на.· Земљу, и nружа могућност за бла.говремену и 

1 
1 

.!. 

·1 
' 1 

ВАСИОНА XLVI 1998, 3 ------------------------------------67 
ефикаснију заштиту осетљивих техничких уређаја и живих организма (нарочито 
човека) од штетних честица и зрачеља.. 

Планирани експерименти ТОI<ОМ потпуног помрачеља СУЈЩа 1999. rо,цине 
То што ће nотnуно помра.чеље бити видљиво из неких делова. наше земље 

представља. изузетну прилику да. наши н~учници изведу неколико ексnеримената.~ 
Могло би се nомислити да. су з_а ову nоЈаву Заинтересовани само астрономи, но 
показа:хо се да ово nомрачеље Једнд.Ко интересује физичаре, м:етеорологе, као и 
оне кОЈИ се баве испитиваљем: Земљине м:а.гнетосфере . Прилика. је изузетна јер 
због б~зине места посматраља., са. релативно малим материјалним средст~има 
м:огуће Је организовати више експедиција. у зони тоталнтета . У циљу извођеља 
ових експеримената на што рационалнији_ начин, занитересоване организације су 
се удружиле. Воде~у :улогу у организациЈИ има Астрономска оnсерваторија. Ко
рдииатор ових акциЈа Је дР Иштван Виице . 

Институти који учествују у приnремаљу и. реализацији ексnедиција су: 
1) Астрономска. опсерваториј а, 
2) МТТ-ИНФИЗ, Земун, 
3) Институт за физику у Земуну, 
4) Катедра за а.стронојiШју Математичког факултета у Београду, 
5) Истра.жива.чка станица Петиица., 
б) Физички факултет из Београда., 
7) Савезни хидрометеоролошки завод, 
8) Институт за. физику Универзитета у Новом: Саду, 
9) Геома.гнетски институт у Београду, 
10) Астрономска оnсерваторија. у Тем:ишва.ру, Румунија, 
11} Астроном:ско друштво "Руђер Бошковић". 

Према вишегодишљим статистичким подацима. очекује се да. на дан пом:ра.чеља. 
имамо ВедРо небо, при чему вероватноћа. да небо буде ведро расте дуж пута.ље 
Месечеве сенке од за.па.да. ка. истоку, Тд.КО да. је скоро сигурно да ће у Турској и 
у Ирану небо бити ВедРо за. време тоталитета.. 

Кад се узму У обзир све околности неоnходне за успешио обављаље nосма
траља. пом:рачеља. (висина Суиnа над хоризонтом, провидност атмосфере, вед
рина, nриступачност месту итд.) · најповољније ЈЈОка.ције се налазе на. јужним 
оброицима румунских Карпата.. По првој nроцени, која је извршена приликом 
обиласка_ те;;>~на ~ж централног дела потпуног помра.чеља од Букурешта преко 
П~тештиЈа ~ћtest1) до нешто западније од места Римнику Вилћа. (Rimnicu Vilcea.), 
НаЈПОВОЉНИЈе место за. посматраље се налази у околини манастира Хорез (Horez). 
Једна екип~ би могла. _ де се смести на. том месту. На том: потезу се налази и 
~ачка са наЈ~ЖИм: тра~аљем тоталне фаз~ помра.чеља. Околина. града. Питештија 
Је по положаЈу (близу Је централне ЛИНИЈе) повољна., међутим, због индустријске 
загађености ваз~ха астрок~матс_ки услови су неповољни за посматраље . 

На _териториЈИ ЈугославиЈе на.Јблнже централној линији помрачеља. (на око 
25 км Ј~жно од ~е) се налази село Ћапа. (крајљи север Баната.) . Због тога. од
лучено_ Је да се ЈедНа. наша експедиција лоцира. на. том месту. Ради избора. места. 
и добијаља сагласности локалних _власти за. коришћеље места за. посматраље пот
пуног помрачеља Суиnа обиђен Је терен. у селу и _око села. Ка.о најповољније 
место за. пост~ља.ље посма.тра.чког ка.мпа. изабрано Је фудба.лско игра.лиште, које 

~е налази на Југоза.па.двом кра.~у села на површиии око 100х200 m 2 • Ограђено је 
жичаном оградом и окружено Је парком ширине око 20 метара.. У кругу иrрал
иmта налази се зграда. са свла.чиоиицам:а, где ·постоји могућност за прикључива.ље 
на. електричну мрежу. Т~рен самог иrра.пишта. ј_е травнат, а иза. љега у правцу 
посматраља. на._лази се ПОЈас са. дРвећем, ораиице и сеоско гробље. 

Темишвар Је У зони тоталитета. и има професионалну опсерваторију, чији 
телескопи се могу искористити за. посматраље помрачеља. С обзиром на. велику 
предност стационарних телескопа. професионалне опсерваторије, са. једне стране, 
и изра.жену жељу 1юлега. астронома из Темиmва.рске опсерваторије за. сарадљу у 
посматраљу пом:ра.чеlf;>а., са. дРуге с_тране, nланира се да једва. група наших ис
тра.живача буде у овоЈ опсерва.ториЈИ . 
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Једну експедндију бисмо послали на. обалу Ilрног мора. у посма.тра.чЈ<И ка.мп 
који ће бити постављен од стране румунсЈ<Их или бугарских колега.. 

У случају повољне финансијске ситуације једну експедицију би требало пос-. 
лати и у источни део Турске. 

Планира. се да све наше екипе имају по могућности исти посматраЧI<И програм 
са сличном посматра.ЧI\ом опремом. То би омогућило поређеље посматраЧЈ<Их 
података са различитих места, а. у случају облачног времена на неком месту до
били бисмо исте податке са другог места, где је небо ведро. Наравно да се то 
не односи на. нека специјална посматраља која су везана за. на.рочиту опрему која 
постоји само на једном месту (нпр. ра.дио-телес1соп у Београду). Овом приликом 
побројмо планиране експерименте. Сви заинтересовани, који сматрају да могу 
помоћи при љиховом извођељу, или који желе да се укључе са својим експеримен
тима, требало би да се јаве др Иштвану Винцеу на Астрономску опсерваторију у 
Београду. 

Планирају се следећи експерименти : 

Фотогра.фско снимаље фа.за Сунчевог помрачеља., 
Снимаље флеш спектра у току другог и трећег контакта помрачеља помоћу 
електронске камере на тала.сним дужииа.ма око почетка Балмеровог контину-
ума (Балмеров скок), · 
Снимаље флеш спектра у околини Балмерове Hs и Не 388 юn линије, 
Снимаље флеш спектра у околини Mnl 539.47 nm линије, 
Фотографско снимаље Сунчеве короне за. одређиваље линеарне поларизације 
зрачеља, 

Снимаље интегралие короне са малом угловном резолуцијом помоћу CCD елек
тронске камере за одређиваље интегралне поларизације зрачеља, 
Снимаље интензитета зрачеља. по диску Сунца у току делимичне фа.зе пом
ра.чеља помоћу CCD електронске камере, 
Радио-посматраље Сунца коришћељем окултационе методе, 
Посматраље Сунчеве радијације и радијације Земљине атмосфере, 
Радио-дијагностика јоносфере Земље за време тоталитета., 
документа.рна снимаља. (фотографије, видео снимци итд). 
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(Примљено априла 1998) 

ТНЕ LAST TOTAL ECLIPSE IN THIS MILLENIUM 
The la.st tota.l eclipse in this milleniнm (on August 11, 1999) is presented in deta.il. 
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UDK 524.7 
ЗАГОНЕТКА ХЕМИЈСКЕ ЕВОЛУЦИЈЕ КВАЗАР А 

Милан М. Ћиpr.:oвuli 
Астрономско друштво "Руђер Бошковић," 

Астрономска опсерва.торија. и 
Department of Earth & Space Sciences, SUNY at Stony Brook, USA 

У во ,ц: !<Ваза ри и хемцја 

Није изненађујуће што проблем хемијског састава и еволуције ква.зизвезданих 
објеката. (ква.зара.) да.на.с привлачи велику пажљу (само у броју од 20. Априла 
1996. године ча.сописа The Astrophysical Joиrnal могу се прона.ћи ча.к три рада. 
посвећена овој теми!); напротив, донекле је чудно што смо тек недавно, готово 
три и по Аеценије од открића ових, најудаљенијих и "на.јенергичнијих објеката" 
у васиони почели да. ра.зумева.мо хемијске и нуклеосинтетске процесе у најрани
јим епохама. историје универзума.. У овом чла.нку ћемо зато покуша.ти да дамо 
кратак преглед историја.та. и тренутног статуса. ове веома. дина.мичне области а.с
трофизике и космологије, како са. посма.тра.чког, тако и са., још увек веома. ос
кудног, теоријског становишта.. 

Као што је познато, ква.за.ри су откривени заслугом Ма.ртена. Шмита. (Ma.arten 
Schmidt) 1963. године управо за.хва.љујући особеностима. љихових спекта.р·а., од
носно за. то време несхва.тљиво великим црвеним пома.ком емисионих линија. (пре 
свега. на.јсна.жније емисионе линије водоника., Ла.јма.н-а.лфа. линије). Одмах је 
за.па.жено обиље како емисионих тако и а.псорпционих линија. у спектрима. ква.за.ра. 
И, док је прича. о загонетним а.псорпционим линијама. у ква.за.рс:ким спектрима 
сложена. и занимљива. сама. по себи (види Ћирковић 1996), за. на.с је у овом 
тренутку релевантно једино напокон постигнуто јединство гледишта. да. порекло 
огромне већине а.псорпционих линија лежи далеfСО од самог t<Вазара. Напротив, 
сви аргументи који се користе у дискусијама. о погонском механизму ква.за.ра., 
љиховој променљивости, итд., односе се на. ону, просторно веома. малу област, 
у којој настају емисионе линије у ква.за.рским спектрима., а. нарочито оне нај
јаче, широке емисионе линије. Међу љима., поред Ла.јма.н-а.лфа., треба. поменути и 
линију угљеника. С IV (римсi<И број означава. јониза.ционо стаље а. тома, при чему 
се римском јединицом означава неутрални а.том; тако је С IV заправо троструко 
јонизовани угљеник), азота. N V и хелијума. Не Н. Ово "срце" ква.зара се често 
назива. обшuпћу wироRИХ линија (BLR, од енглеског Broad Lii1e Regioп), и уп
раво је за. љега. везана. већина. тајни ових древних објеката. . Стога. је логично да. 
питаље хемијског састава. ове области привлачи велику пажљу а.строфизича.ра. . 

Проблем се, међутим, показао једним од најтежих проблема. у целокупној мод
ерној а.строфизици, и то из следећих разлога. Одређиваље хемијског састава. 
а.строномских објеката. на. основу љихових спекта.ра. изведено је са великим успе
хом у на.јра.зличитијим с.луча.јевима., почев од Сунца. (где је Локјер открио до тада 
непознати елеменат хелијум), преко звезда. и маг лина. у нашој га.ла.ксији и а.на.лог
них објеката. у другим га.ла.ксија.ма., све до. да.леких протога.лаксија. које се виде тек 
ка.о апсорпција. у спектрима. поза.динсi<Их иЗвора.. Ова. спекта.кула.рна. астрономска. 
постигнућа. често за.слепљују ча.к и стручља.ке и чине да. се олако односе према. 
великим тешкоћа.ма. које се морају савладати да. би се одредио састав матер
ије која. је недоступна. уобича.јеној ла.бора.торијској хемијској анализи. Наиме, 
најпоузданији начин да. се хемијсЈ<И анализирају а.строномсЈ<И објекти почива. на 
тзв. методу криве раста., на. основу ја.чиие (или како би а.строфизичари рекли, 
еt<Вивапентне wирине) а.псорпционих линија.. Овај метод не само да. подразумева. 
постојаље а.псорпционих линија. у спектру, већ се може применити само на. слабе 
линије (оне код којих је еквивалентна. ширина. маља. од неке критичне вредности). 
Одмах Је јасно да. овај метод није применљив на. ква.за.ре у смислу у којем ми то 

желимо, 1 с обзиром на. одсуство а.псорпционих линија. које потичу из непосредне 
околине ква.за.рског феномена.. 

1 Што, на.ра.вно , не ва.жи · за. а.псорпционе системе у спектрима. ква.за.ра. који су сасвим 
за.себни објекти, и код којих се хемијска. испитива.ња. рутински врше. 
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Емисионе ливије су знатно теже за. изучава.ље, а. главни разлог томе је веома. 
сна.жна. зависност интензитета. ливија. од па.ра.мета.ра. :ка.о што су температура. и 
притисак плазме, да.:кле па.ра.мета.ра. о :кој~а. можемо само на.rађа.ти (и то не 
претерано успешно, с обзиром да. су уобича.Јено :коришћене нумерич:ке вредности 
с:кочиле у последљој деценији за. читав уед величине) . . Из разлога. технич~е 
природе, ова. зависност је маља. у случаЈ~ сла.~их линија., а. посебно о~х :које 
а.строфизича.ри називају забраљеним линијама.. Стога. су први по:куша.ЈИ - нпр. 
Шилдса. (Shields 1976) - били усмерени на. то да. се једноставним моделира.љем 
на.ста.н:ка. неке од слабих забраљених ливија. (рецимо N IV на. та.ла.сној дужиии од 
148.5 nm) покуша. реконструисати удео одређеног теш:ког елемента. (у овом случају 
азота.) у области широ:ких линија.. Та.:ка.в метод је са. пуним успехом _коришћен за. 
изучава.ље га.ла.:ктич:ких ма.глина., оста.та.:ка. суп~рнових и сличних обје:ката.. Врло 
брзо је постало јасно да. ова.:кав приступ хемијс:ком модел~ра.љу :кваза.ра. пати од 
вишестру:ких слабости. Пре св~г~, сваки евентуа.лно.добијени за.:кључа.:к губи на. 
општости, јер само па.р веома. СЈаЈНИХ :ква.за.ра. посе~Је ове слабе забраљене лин
ије. Појавиле су се и сумље ~а. ли .забраљене ЛИНИЈе уо~ште потичу из ~!сте з.оне 
:ка.о и дозвољене, широ:ке ливије (које односе убедљиво на.Јвећи део енергиЈе). Кон
ачно, потпуно непознаваље електронске густине чини примену стандардних метода. 
непоузда.ном е:кстра.пола.цијом. Врхунац достиrнућа. ове прве фазе проуча.ваља. 
хемијског са.ста.ва. области широких линија. (која. је тра.ја.ла. отприлике 1976-84) 
представљала. су веома. груба. ограничеља. кваза.рских мета.личиости (удела. теш:ких 
елемената.), и демонстрација. на. поје.дииЈ;IМ примерима. да. се нешто збиља. необ~но 
дешава. са. хемијским саставом ових обЈеката. :КОЈИ се, :ка.о што ћемо в~дети, Ја.:ко 
разликовао од предвиђаља.. Другим речима., за.па.жене су извесне хемИЈске анома-

лије. 

Извори теiШ<ИХ елемената 

Пре него што наставимо причу о мистерији хемијског састава. ~~а.за.р~, неоп
ходНо је направити дигресију посвећену а.строфизич:ким "кухиља.~а. У КОЈИМа. се, 
:кроз милионе и милијарде годИНа., ":кувају" теш:ки елементи . НаЈпре треба. под
сетити да. израз "теш:ки елементи" у а.строфизици (синоним: метали) означава. 
:крајље грубо уопшта.ваље хемијског зн~чеља. тог ПОЈМа.. Метали, или теш:ки_ ел
ементи, су за. а.строфизича.ра. сви хемИЈски елементи сем водо:ника и хелИЈума 

(и евентуално литијума.). Основна. поента. коју треба. ИМ<!;ТИ на. уму кад год се 
говори о хемијским елементима. .У астрономском конте~сту Ј.есте да. су првобитно, 
на.:кон Великог пра.с:ка., од хеМИЈСКИХ ел:мена.та. ,постоЈали Једино водоник и хе
лијум, уз веома мале количине литИЈума. Сви остали елемент~;~ су на.ста.ли 
касније, тј. нису примордија.лног порекла., :ка.:ко се у :к.осмолоШ:КОЈ литератури 
често наводи. Количина. теш:ких елемената. у неком обЈекту се често означава. 
:ка.о "мета.личност", и она. је обично веома. мала. (нпр. 0,003). Традиционално, 
мета.личност се изражава. симболом Z. . 

Стандардна. теорија. о на.ста.н:ку хемијс:ких елемената. (да.:кле, тео_РИЈа. нуклео
синтезе), објашљава. на.м да. сви елементи тежи од литијума. н~ста.Ју nутем нук
леарних реакција. фузије у срцима. звезда.. Да. бисмо, међутим, објаснили на.пример 
постојаље Земље и на.с ка.о бића. састављених претежно од метала. (у а.строфиз
ич:ком смислу те речи), то није довољно. На.~е, неопходно је да. дубоко У недрима. 
звезда. створени елементи не:ка.ко нађу пут наЈпре до површиие звезде, а. пото~ и до 
огромних пространста.ва. испуљених разређеЈП:IМ међузв~з.n:а.ним гасом, из :коЈеГ ће 
на.ста.ти нова. генерација. звезда.. Наше Сунце Је управо Једна. од та.:квих, мета.лима. 
ја.:ко обога.ћених звезда. (и са. љим и све nланете Сунчевог система.). Неоnходно 
је, дакле, утврдити начине обога.ћива.ља. међузвезда.ног гаса. мета.лима., уколико 

2 Овај злокобни назив односи се на једноставну чињевицу да их _је вемогуће ~е
тектовати у земаљским лабораторијама, због високог притиска, КОЈИ чак и У ваЈ~

валитетнијем лабораторијском вакууму омогrћава да С~ поб~ђени ат.оми дее.КСЦИТУЈУ 
путем судара., а ве путем зрачења. Због тога. су ливиЈе коЈе настаЈу радиЈациовом 
деексцитацијом сувише слабе да би биле заuа.жеве. Астровоми су, међутим, открили 
мноштво забрањени~ ливија које ве само да нису слабе, већ су код многих извора. 
(маглива Прстен у Лири, вапример) сва.жније од обичних, "дозвољевих" линија. У 
већини а.строномских извора постоје и забрањене и дозвољене емисиове линије. 
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желимо да. са.чинимо :колико-толико веродостојан модел хемијске еволуције било 
:каЈСВог система.. 

У савременим моделима., раз~а.тра.ју се четири извора. елемената. тежих од 
водоии:ка.: 

• О.мота"'и звезда сред-ње вели"'иЈ<е (из.меlју једЈ<е и седам СуЈ<"'евих .маса). С обзиром 
да. се при крају звездане еволуције, у фази црвеног џииа., они разлећу у I<осмос, 
ово представља. зна.ча.ја.н извор елемената. I<a.o што су Не, С и N. 

• О.мота"'и веома .масивЈ<их звезда (npe"o седам Су""'евих .маса). Код веома. ма.сивних 
звезда., у пос11едљим ста.дијумима. еволуције, настуnа. фаза. :када. се нуRлеа.рне 
реакције одигравају у :концентричиим сферним љус:ка.ма. (тзв. "структура. црног 
лука."). Ови омота.чи су богати хелијумом, :ка.о и се:кунда.рним азотом :који 
потиче из угљеничног циклуса.. 

• Суnер~<ове тиnа Ја. За. њих се верује да. производе уГлавном гвожђе, а. физички 
се третирају :ка.о е:ксплодира.јући бели па.туљци у блис~~ИЫ двојним системима.. 
Овде је велика. nогодност та. што на.м је маса. белих па. ту ља.:ка. веома. добро 
позната.- она. не може прећи 1,4 Сунчеве масе. 

• СуnерЈ<ове тиnа П и Љ. При овоме се мисли на. допринос :који обога.ћиваљу 
га.сног амбијента. дају хелијумс:ка. језгра. ма.сивних звезда које стварају супер
нове (допринос омота.ча. смо већ поменули) . Ово је теоријски на.јтеже обрадив 
и на.јнепоузданији од свих извора. метала. у васиони. 
Само на. горе наведеним местима. може доћи до ствараља. ма. :које значајније 

:количине хемијс:ких елемената. различитих од водони:ка. и хелијума.. У I<ОЛИI<О 
желимо да. проникнемо у тајну хемијсi<е еволуције, морамо знати колики је до
принос сва.:ког од ова. четири извора., и :колико таквих објеката. може да. постоји у 
било ком тренутку :космич:ке историје. 

Анализа релативног односа линија 

друга. (и до . да.на.с нео:конча.на.) ета.па. ове приче отпочела. је 1992-93 са серијом 
радова. Фреда. Ха.ма.на. (Fred Hama.nn) и Га.рија. Ферланда. (Ga.ry Ferla.nd) на рела
тивним односима јаких емисионих линија. (Hamann & Ferland 1992, 1993). до тихе 
револуције је дошло захва.љујући љиховом разумеваљу чиљенице да. рела.тивни 
одиоси ја.чина. дозвољених емисионих линија. могу бити да.леRо неосетљивији на. 
промене нама. недоступних параметара. (:као што су густина. и температура.), те на.м 
стога. могу рећи нешто о рела.тивном одиосу присутних :количина. одгова.ра.јућих 
хемијских елемената.. 

Односи ливија. :који се nоследљих годИНа. највише проучава.ју јесу релативна 
ја.чина. линије четвороструRо јонизованог азота. у односу на. ливије троструко јони
зова.ног угљени:ка и једноструко јонизова.ног хелијума.; уобича.јена. нота.ција. је N 
V /С IV и N V /Не 11. Због чега је азот толико ва.жа.н :ка.о индикатор мета.личности? 
Одговор, у :којем за.пра.во лежи кључ успеха. овог метода., јесте да. је азот поглавито 
секундарни производ нуклеосинтетс:ких реакција. које стварају тешке елементе; 
другим речима., да. би се произвео а.зот, неопходно је да. претходно постоје други 
теш:ки елементи (:конкретно, :кисеони:к и угљеии:к), :који се називају примарним. 
Пра.:ктичио, то значи да ће љегова. :количина. расти :ква.дра.тно са. општом мет
а.личиошћу Z, до:к ће :количина. неког примарног елемента., рецимо угљени:ка., расти 
линеарно са. Z, ка.о што и оче:кујемо. Та.:ко, а.:ко је мета.личност добро представљена. 
односом С/Н (који не можемо директно мерити), посма.тра.ч:ко одређиваље односа. 
N /С би та.:кође да.ва.ло број близа.:к Z. 

(Последље две речениЦе нису међусобно :контрадикторне, Rа.:ко би се то могло 
на. први поглед чинити. Зашто тврдимо да. је С /Н само линеарно пропорциона.ла.и, 
а. не'једнак мета.личности Z? Одговор лежи у нашем још уве1< пора.жава.јуће слабом 
разумеваљу механизама. хемијске еволуције, нарочито у епохи настанка га.ла.li:сија.. 
Када. би пре настанка. га.ла.:ксије (чији је интегрални део кваза.р) мета.личност 
заиста. била. егзактно једнака нули, тада. бисмо имали права. да. тврдимо да. је 
C/H=Z. Међутим, већ одавно је познато, из испитиваља наше Га.ла.:ксије, да. је 
та.:ква. тврдља. неодржива. (познати у литератури "проблем G па. ту ља.:ка."). _ Стога. 
је једИНо што можемо поуздано утврдити да. С/Н мора. бити линеарно сразмерно 
Z.) 

Са. своје стране, чиљеница. да., барем у принципу, можемо измерити релативну 
:количину, рецимо, азота. у односу на. угљени:к, сама. за. себе још увек на.м ништа. 
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не говори о томе I<a.I<O се ба.ш та.I<а.в састав могао створити. Ту теоријсi<и а.с
трофизича.ри ступају на. сцену I<a.I<o би I<онструиса.ли необичну "ма.шину" - модел 
хемијсi<е еволуције. 

Пут Ј<ојим се ређе и,це - изrра,zџьа мо,цела хемијсЈ<е еволуi.Џfје 
Оно што на.м је неопходно јесте ма.шина. I<oja. ће на.м з~ сва.I<И сi<уп улазних 

величина. давати промене I<оличине метала. са. временом .. КоЈе су у лазне велич~е 
битне с обзиром на. циљ I<ојем тежимо? С обзиром да. Је, I<a.I<O се чврсто веруЈе, 
I<Ва.за.р интегрални део веома. младе га.ла.Ј<сије (иа.I<о их ми, наравно, видимо У 
једној давној I<осмИЧI<ој епохи, те та.I<о често ра.зм_mпља.мо о љима. I<a.o О3 вр~о 
старим објеi<тима.) састављене - поп:rт сва.Ј<е г~ла.I<СИЈе - поглавито од звезда. I<OJ~, 

. горе набројаним путевима., обога.ћују га.ла.I<СИЈУ те~ елементима., неопходно Је 
зна. ти I<ОЛИI<О има тих звезда, и I<ојом брзином настаЈу звезде разЛЈ:ЈЧИТИХ в_рста. .. У 
пра.I<СИ, звезде се разлиi<ују само по маси, те је сi<уп величина. I<OJ~ ОПИСУЈУ КОЈИМ 
се темпом рађају звезде различитих маса назван почетна Ф:rНIЩИЈа масе (~ФМ). 
Различити модели Ј<оји се појављују у литератури разЛИI<УЈУ се углавном Једино 
по облиЈ<у ове фуНI<ЦИје. Резултати типичвих модела. прИI<аза.ни су на слици 1 
(На.ша.пn & Ferla.nd 1993): 
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Сл. 1. Шест теорuјскuх .модела дају nредвuђене .мета.яuчностu (у једuнuца.м(а 
стандардне, односно Сунчеве, .металuчностu) у функцuјu npome!CAOZ времена У 

.мuлuјарда.ма t~дuна). 
Последљи неопходни I<opa.I< је предвиђаље оних величина Ј<оје се ~реi<тио могу 

посматрати, тј. ја.чина. спеi<тра.лних линија., у зависности од хемијског састава 
гаса. у области широi<ИХ линија.. Ово се обично назива прора.чунима. спектрапне 
синтезе и за. то се I<ористе врло моћни ра.чуна.рски програми. Резултат су 
предвиђ~ни рела.тивни односи линија. I<оји се могу упоредити са. оним посма.тра.чi<и 
утврђеним. . . 

Резултати читаве ове сложене процедуре ни изда.леЈ<а. нису Једно_зн~чни, мада. 
је општи тренд очиrледа.н. Код свих испитиваних кваэара постоЈе Jalre инди
ције за екстремно висок caдp>f<Sj теiШ<ИХ метала знатно већи од галактичЈ<Ог. 
Помеиућемо само неке Ј<оИI<ретне за.Ј<љуЧЈ<е. Средље мета.личиости веће групе 
ква.за.ра. леже у интервалу 5 - 10 сола.рних (Korista. et a.l .. 1996). Турншеi< Је ~а. 
са. а.дницима. (Turnshek et a.l. 1996) развио двокомпонентни Јониза.циони модел I<ОЈИ 
за.РI<Ва.за.р QSO 0226-1024 указује на. I<ОЛИЧИНУ а.зота. 120 !lута. већу од стандардне 
(!), а. а.нома.лна. хемијска. природа. ква.за.ра. PG 0946+301 Је очигледна. I<а.да. се има. 
у виду да. је однос броја. а.тома. фосфора. и угљеНИI<аi Р /С, тамо 65 пута. већи од 
сола.рног ( .Junkka.rinen 1995). 

Оваква. ситуација. је тешко обја.шљива у оi<Виру стандардног погледа. на. стаље и 
еволуцију материје у космосу. Пре но што к~е~о па.р речи. о могућим решељима. 
ове контроверзе, осврнућемо се укратко на. ЈОШ Једну значаЈНУ тему У истра.жива.
љу хемијске еволуције I<Ваза.ра., тему везану за. старост универзума као целине. 

3 Тамна. материја. је са.свим неважна у овом контексту. 
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НуЈ<Леариа хроиометрија - мето,ц Ј<Оји обећава 

За. I<осмологију најважнија последица. хе~ијсi<е еволуције објеката на веЛИI<ом 
црвеном пома.I<у јесте могућност ба.жда.рења нуклеосинтетских "ча.совника." I<оји 
би на.м могли пружити информације о старости посматраних објеката.. Ово би, 
са. своје стране, могло да. допринесе проверИ ваљаности космолошких модела., с 

обзиром да постоји а.на.литички израз4 који повезује . протекло време и црвени 
пома.I< посма.траног извора, те би информација о старости I<Ваза.ра. истовремено 
одредила. и дољу границу старости I<осмоса.. Ова. метода. за. да.тира.ље а.строном
ских објеi<а.та. се назива. нуклеарном хронометријом. 

Посебан зна.ча.ј међу хемијским елементима. у овом контеi<сту има. гвожђе I<a.o 
космохронометријски ча.совник, и то из два. разлога.: (i) то је довољно распрос
траљен метал чије се линије могу разабрати ча.к и у изворима. слабог сјаја, и (ii) 
ми смо уверени да. добро познајемо главне изворе гвожђа. у међузвезда.ној матер
ији, наиме супернове типа. la.. 

Важан резултат који су добили Ха.ма.н и Ферла.нд (На.ша.пn & Ferla.nd 1993) 
за. све реа.листичне моделе је појава ка.шљеља. од око једне милијарде година. у 
обога.ћива.љу система. гвожђем. Овај закључак је веома. значајан, с обзиром да 
егза.Ј<тна. дужина. овог ка.шњеља. зависи само од особина la. супернових, а. не и од 
почетне функције ма.се (о Ј<ојој, треба. поновити, не знамо готово ништа.). На. с.цици 
2 видимо експлицитну везу између црвеног помака. I<Ваза.ра. и љихове Ма.I<сималне 
старости (тј. времена. протеклог од ВеЛИI<ог праска.). 

Размотримо Ј<онкретну ситуацију. Уколико за.мишљени објеi<а.т на. црвеном no
мa.I<y од oi<o 5 има. старост већу или једнаку од je.ID(e милијарде година., то би (за 
све прихватљиве вредности Ха.блове Ј<онста.нте) захтевало да. је qo < 0.5, односно 
универзум мора. бити отворен. На. та.ј начин, велике 1<0личине гвожђа 1<0је бисмо 
евентуално открили на тако висоi<Им црвеним помацима биле би јасан аргумент 
за отворен универзум , односно Ј<оличину материје у космосу ма.њу од "I<ритичне" 
густине . 
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Сл. 2 Дuјаzра.м којu nрuказује везу иэ.меiЈУ црвеноz nо...:С~ка на којем вuди.мо некu об
јекат u "ЈЬегове старости, за кос.молошке .моделе са Хаблово.м констаt1то.м од Но = 
75 k;:;j; u 11ара.метро.м усnорава"ЈЬа qo =О u 0.5. Слика nоказује да nроцене старости 
кваэара високог црвеног nомака .моzу бuтu уnотребљене да би се оzраничu.яа вред
ност nара.метра qo. 

4 Одвише сложен да бисмо га овде наводили. Ипа.к, треба.ло би иста.ћи да. се 
у њему нала.зи и контроверзни параметар успора.ва.ња. (универзалног ширења) qo, 
који одређује да ли је универзум отворен или затворен. · Управо је одређиваље овог 

па.раметра. главни циљ посматра.чке космологије дана.шњице. 



74 --------'--------------- ВАСИОНА X1Vl1998, 3 

· Остаје "још" технички проблем мереља. Ј<оличи~е гвожђа., Ј<~ ји је да.леЈ<о од тога. 
да. буде на. за.довоља.ва.јући начин решен. Однос Јачина. ЛИНИЈа гвожђа. и ма.гне~
ијума., Fe II/Mg II, има. изгледа. да. послужи Ј<а.о Ј<ључни ИНДИI<а.тор, а.ли преос.та.Је 
још доста. посла. пре но што ова. млада и перспе~<тивна. ме~ода. да. за.до~оља.ва.Јуће 
резултате. НеЈ<и прелим:ина.рни резултати, међутим, у~<азУЈУ на. за.па.љујуће веЛИI<е 
старости (у интервалу 1 - 2 милијарди година.), та.~<о да.јући nредност отвореном 
универзуму (или I<ОСМОЛОШI<Ој I<ОНСТЗ.НТИ). 

ЗаЈСЉучаi<: само аиомалцја? 
Постојаље објеЈ<а.та. богатих теШI<ИМ елементима. на. висоЈ<ом дрвен?м пома.~у 

је само no себи тајанствено . добро позната. nосма.тр~чка. чиње~а. Јесте да. Је 
мета.личност објеЈ<та антИ!<орелисана. са. уда.љеношћу, :Ј· ~да.љеНИЈИ (и самим тим 
старији) објеЈ<ти имају маљи удео теШI<ИХ елемената., Јер Је з~ љихово обога.ћива.
ље, Ј<а.о што смо видели, неопходно време. Сn_е~<три га.ла.~<сиЈа. ~а. већим дрвеним 
пома.дима. nоЈ<а.зују веома. слабе металне ЛИНИЈе; ЈОШ даље, _Ла.Јман-а.лфа. ~сорn
циони системи су веома. сиромашни м~та.лима., те го'!ово НИЈе~а.н од тих обЈеЈ<а.та. 
за. Ј<оје се верује да. су младе га.ла.Ј<СИЈе или га.ла.Ј<СИЈе у насТаЈаљу, нема. више од 
10% оне Ј<оличине метала. Ј<оју за.nа.жа.мо, рецимо, на. Сунцу. Са. друге стране, 
изгледа да. I<Ва.за.ри nредстављају спекта.Ј<ула.;ра.н изузетак од овох: nравила.. 

Да. _ли објашљеље лежи у љиховим сnециЈаЛНИМ особинама., ТЈ . у истом ~еха.
низму који им омогућује да. производе незамисливо веПИ~<у Ј<оличину енергиЈе, по . 
чему су ови звездоЛИI<И обје~<ТИ и nриву~<ли пажљу астронома.? Нажалост, !'la.J<o 
звучи веома. nривлачно nовезати ове две '!а.јне, тајну љиховог извора. енергиЈе са. 
тајном љиховог хемијсЈ<ог са.ста.ва., веза. Је до данас остала. неви_дљива., мада. се 
о овом питаљу у последље време много спеЈ<улиmе. ИлустрациЈе ради, Ш~~:лдс 
је недавно (Shields 1996) nредложио сле:дећи бизарни сценарио: пошто хеМИЈСI<И 
састав многих ~<Ваза.ра. n·одсећа. на. хемИЈС~<И. са.ста.в га.ла.~<ТИЧI<ИХ нових звезда., да. 
ли је могуће да. бели па.туљци у оЈ<олини Језгра. кваза.ра масовно nролазе ~раз 
а.крециони дисl\ ol\o централне суnерма.сивне црне рупе при том еl\сnлодира.Јући 
Ј<а.о нове? Са. овом за.дивљујућом сЛИЈ\ОМ ~оја. може, _а.ли yonm:re не мора., бити 
истинита., за.вршићу овај ~<рата~< осврт на. Једну од на.Јвећих таЈНИ савремене а.с-
трофизИ!<е . 
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(Примљено јануара. 1997) 

PUZZLE OF CHEMICAL EVOLUTION OF QUASARS 
This is а review of t~e history a.nd current sta.tus of·abunda.nce ~11d chemica.l evolution 

investiga.tion.s of the quasi-stella.r objects (QSOs) . Although deta.iled QS~ spectra h_a.ve 
been a.va.ilaЬle for sever~ decades, abunda.nc~ _measuremen~s of these obJects have been 
shown to present а. formida.Ьle proЬlem, requmng а. subtle ~terpla.r ~etw~en the_ory and 
observations. We present some well~known results concermn~ eШissюn line ra.tюs, a.nd 
very briefl.y discuss moi:iern ~heoret1ca.l models о~ ~he evolut1on of stella.r a.nd g~eous 
content of these objects, which, a.lthough comprlsшg the ?ldest known popul~t10n of 
sources in the Universe,:seem to Ье quite evolved in the cheШica.l sense. Severa.l dilemmas 
implied in tha.t conclusibn a.re presented. 
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НЕКИ МОГУЋИ КОСМИЧКИ УЗРОЦИ 
ИЗУМИ:РАЊА ДИНОСАУРУСА 

Јово Враљеш 
Инcmumym за фuзи~еу, Земун 

Изумира.ље диносауруса., које се за.вршило пре око 65 милиона. година., већ 
дуго времена. nривлачи nажљу истра.жива.ча. из различитих области. Ово је ра
зумљиво а.ко се има у виду да. су реnтили владали нашом nланетом пре:ко 150 
милиона. година., да. би онда. нестали без трага.. КоЛИ~<о је ово вели:ки интер
вал времена. схва.тићемо а.:ко се nрисетимо да. се да.на.с nозната. историја. људског 
друштва. мери са. не:коЛИI<о хиљада. година. . Најстарији остаци насеља. у тлу испод 
древног града. Ура, на. ушћу Еуфра.та., датирају у време од не:ких десет хиљада. 
година. пре Христа. . Истовремено, број до сада. нађених фосила. диноса.уруса. је 
релативно мали, ради се тек о не1юЛИ1<о хиљада. налаза. до сада.. 

Недавно је у једном интереса.нтном прегледном чла.~<у објављеном у ча.соnису 
New Scie11tist (Wl1ite 1997) још једном разматрана. ова. nроблема.тИ!<а.. Ради се 
углавном о "космичком" nрилазу овом nроблему, тј . нестанак диноса.уруса. се 
nо~<уша.ва. довести у везу са. не:ким појавама. у космосу Ј<оје су имале зна.ча.ј за 
на.ш звездани систем или за. nланету Земљу појединачно. Изгледа. да. се трагаоци 
за решељем ове мистерије могу груnисати у две групе ; nрве, који заступају тезу 
о изненадном , ~<ра.т:ком удару а.стероида., и друге :којима. је nривла.чнија. идеја. о 
сnором смртоносном :коктелу догађаја. Ј<оји су се деша.ва.ли истовремено или су 
погађа.ли нашу планету један за. другим . . 

Присталице идеје удара. своје уnориште налазе у от:крићу слоја. иридијума. у 
тлу , из времена. са. прелаза из 1<реде у терција.р (К-Т nрелаз), до :којег је дошао 
геолог Валтер Алва.рез (Wa.lter Alva.rez) (nрво из Ла.монт-доерти опсерваторије 
:код Љујорка., после из Бер~<лија.) . Валтер је са.· оцем Луисом Алва.резом (Louis 
Alva.rez ) , физича.рем из Берклија , (добитНИI<ом Нобелове награде за физи:ку 1968. 
године) повећану количину иридијума., :који је на. Земљи редак, године 1979 . nрип
исао удару џиновског а.стероида . От:криће веЛИ~<ог кра.тера. на. Ју:ка.тану 11 година. 
nосле тога., :који је изгледа. настао ба.ш у време о :којем се овде говори, само је 
учврстило nристалице удара. у љиховом уверељу. 

Заговорници идеја. nостеnеног изумираља. не негирају удар а.стероида. на. пре
лазу К-Т, али је по љима. овај догађај само коинциденција са. једним дугим nро
цесом nроnасти диноса.уруса., који је свој ~<рај имао на. К-Т nрелазу . По љима., а 
на. основу проуча.ва.ља. МИI<рофосила, изумира.ње ситних живих бића., које се nо
дудара. са изумираљем диноса.уруса., почело је о:ко 100 хиљада. година. пре К-Т 
nрелаза. У да.ра.д астероида. сасвим сигурно- није ничега. доброг донео та.да.шњим 
створељима. на. Земљи , а.ли је он nрема љима. од споредног значаја.. 

Поставља. се да.~<ле nитаље :који су то дуготрајни, спори nроцеси могли довес
ти до пропасти. Једна. од идеја. разматра. могућност пролас:ка. Сунчевог система. 
:кроз обла.:к густог молекула.рног гаса (МГ), састављеног већином од водоника. С 
обзиром да димензије ова:квих облака. могу бити неколиl\о светлосних година , про
цес прола.сЈ<а. могао би трајати милионима година., а nоследице по живот на Земљи 
биле би nогубне . Тако масива.н обла.~< МГ уздрмао би релативно стабилне орбите 
комета Ортовог облака., Ј<оје би се сјуриле Ј<а. Сунцу . Прашина. из комета, :као 
и она. из облака. МГ могла. би се а.~<умулира.ти у атмосфери Земље рефлектујући 
светлост са Сунца., доводећи тиме до хлађеља . Али то није све. Моле:кула.рни 
водоНИI< из об.IЈ:а.~<а. , nродирући у атмосферу , у а.тмосферс:ким пра.жљељима. везива.о 
би се за.!<ИсеоНИ!< чинећи воду . Проценат !<ИсеоНИ!<а у атмосфери би се тиме знача
јно сма.њио доводећи до nомора.. У ова.~<Вим о:колностима. није тешко замислити 
огромне рептиле :ка.:ко nате од хроничне неста.шице :кисеоНИЈ(а., уз вртогла.вицу и 

презнојаваље слично а.лnинисти на. велиi<Им висинама.. Постоје индиције да. састав 
мехурића ваздуха. из тог времена., заробљених у ћилиба.ру, nот:крепљује ова.I<Ву 
теорију. 

По другима., nроцес постеnеног изумира.ња. узро:кова.н је та:кође :кометама. а.ли 
има другачији nочетак . Плим:сi<И ефе:кти на. Ортов обла.:к, :који се изгледа. деша.ва.ју 
сва.:ких тридесета.:к милиона. година., када. Сунце пролази кроз основну ра.ва.н наше 
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Галаксије, доводе до поремећаја међу кометама и до напред описаног процеса 
хлађеља . 
. Галимат.ијасу идеја које постоје, од којих су само неке овде наведене, додајмо 
ЈОШ две, коЈе могу бити интересантне као и оне nриказане у претходном тексту. 
Прва се односи на nознати ефекат nромене nоларитета магнетног поља наше план
ете. Познато _је, наиме, да је ма!'нетно .поље Земље нека врста сигурносног киша
брана под КОЈИМ живот на нашоЈ крхКОЈ планети углавном опстаје и поред таквих 
стравичних помора као што је онај из К-Т прелаза, кад је око 65 процената живих 
врста изумрла. Међутим, само по себи ово поље је динамичан и променљив сис
тем; у последљих 80 милиона година мељало је поларитет барем 80 пута (Heirtzler 
et al. 1997, Dunn et al. 1971). Сликовито, појаву можемо представити ако најпре 
за~ислимо Земљу у облику магн'етног шталића, са два пола на љеговим крајевима . 
У Једном тренутку полови почиљу да се крећу дуж штапића, један у сусрет дру
гом, док се не поклопе и затим прођу један 1\роз другог . Критичан је баш овај 
тренутаl\ проЈiаза. Претпоставља се да процес инверзије углавном траје десетак 
хиљада година, а после инверзије поље одржава свој поларитет од 100 хиљада до 
1 милион година . У сl\ладу са основном темом овог текста, значајно је истаћи да 
се интензитет магнетн.ог по~а у процесима инверзије знатно смаљује. дакле, у 
овим интерва;ЛИМа, КОЈИ траЈу десетак хиљада година, живи свет на нашој nлан
ети изложен Је убитачном деловаљу разних честица из космоса . Са становишта 
еволуције ово је сувише кратак период да. би се живи организми прилагодили 
новим околностима. С друге стране, . ово је јако дуг период ако се nосматра нега
тивно деловаље космичких честица на живи свет. Треба додуше истаћи да период 
о~ пре 65 милиона година није ни по чему специфичан што се тиче ових инверз
ИЈа. Отприлике пре 63 и 65 милиона година десиле су се две овакве инверзије 
(Heirtzler et al. 1997, Dunn et al. 1971), али оне нису ни по чему посебне јер им је 
претходио веЛИI\И број сличних појава. о 
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Слиl\а 1. Промена Зе.мљиних .маzнет
них nолова - хронолошк:а ск:ала nроме

не оријентације Зе.мљиноz .мazнenmoz 
n·аља у ток:у nослед111uх 80 .милиона zо
дина. Црни интервали одговарају "нор
малној" оријентацији к:ак:ва је и данас, 
а бели интервали су nериоди у ток:у к:о
јих је nоље имало суnротну оријента
цију од данаш1Ьео Претnоставља се да 
nроцес nромене nоларности траје до 
104 година , а nосле свак:е инверэије. .маz
нетно nоље задржава достиzнуту nо
ларност од 105 до 106 година. 

Сличан ефекат, везан за слабљеље магнетног поља Земље , али на знатно дужим 
временсl\ИМ скалама може настати приликом nроласка нашег система, у љеговом 

кретаљу · око центра Галаксије, кроз области са повећаним спољашљим магнет
ним пољем . Средља вредност магнетног поље Галаксије је за неколико редова 
величине маља од Земљиног, па и поред значајних варијација :као што су оне у 
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облацима међузвезданог гаса тешко може довести до овог ефе:кта. Међутим, поз
нато је да у плазменом систему који се састоји од еле:ктрона и јона (Nycander 
et al. 1987), (Vra.njes & Jova.novic 1996), услед нелине~рних ефеката, може доћи 
до спонтаног уређиваља и ствараља кохерентних, путуЈућих, дугоживећих струк
тура облика дипола и вртложних ланаца магнетног поља. Не у~азећ~ У детаље 
наведимо да te оваква решеља могу добити из следеће диферен_циЈаЛИе Једна~е, 
која описује пертурб":цију магнетног поља у двокомпонецтноЈ плазми У КОЈОЈ У 
основном стаљу постоЈИ некакав ток: 

(~ + rp' ~ + ёz х V В. v) (V2
- 1)В- rр"'даВ =О, (1) 

т ~ у 

, Овде је В магнетна индукција спонтано побуђеног поља, rp је функција којом се 
описује ток плазме, V = ё:zд/дх + ёудfду, а са' је означен.извод по х к~:юрдинати . 
Једначина се добије полазећи од станда~дног мод':ла КОЈИМ се ОПИСУЈУ електр?
магнетне пертурбације у двокомnонентиоЈ n~азми, Је~ачине крет~!"а и енер.гије 
еле:ктрона и Максвелових једвачина. ПоказуЈе се (Vra.njes & JovanoVlc 1996) да Је за 
одређени. профил тока, у јако нелииеарном режиму, могуће наћи ре~еља У обли:ку 
једноструког или двоструког путуј~ћег вртложног ланца . У ~лучаЈу нехомогене 
плазме ова једначииа се спреже са Једвачином за пертурбацију температуре и У 
одсуству тока у основном стаљу даје решеља облика путујућег диnодиог вртлога 
(Nycander et al. 1987). На астрофиз~ЈСИМ сЈСалама, прол3;3ак нашег система I<роз 
оваi<Ве струЈСтуре могао би ~а потраЈе довољно дуго да се Јаве nоследице на живот 
на Земљи, поготово у случају мале разлике у веi<торима брзина магнетног вртлога 
и нашег система . · · · · · 

Оно што може додатно да загоЛИilа машту сваког I<o размишља о nроблему 
I<оји овде разматрамо јесте сваi<ако и појава раздвај~а I<онтинената . Наиме, 
пре 200 милиона година, дакле у време пуне доминациЈе. диносауруса, целоi<уnно 
I<onнo I<oje чини данашљих седам I<онтинената ч~ло Је маље-више компактну 
целииу, лраконтин.ент I<оји се у I<Њиrама из геологије н.азива Паиrеа. Пре oi<o 130 
милиона година (што одговара прелазу из раздоб_ља Јуре у I<реду) о~о I<onиo ~е 
почело цепати nри чему су настале две целиие I<OJe се обично називаЈу ЕуразиЈа 
(северни конт~нент) и Гондвана (јужни) . Међутим, на већ nомињаном прелазу 
I<реда-терцијар, пре шездесетак милона година, ова два ЈСонтинента су ве~ подел
јена на маље делове I<оји су до данашљег д~на углавном задржали СВОЈ облИI<, 
али су се , због кретаља теЈСтонсЈСИх nлоча !СОЈе их носе, веома удаљиди Је~и од 
других. АЈСо су ове две појаве и повезане међусобно, одговора на то ЈСаЈСВа Је веза 

у питаљу данас нема. . о 
Нема изгледа да ће било која од наведених идеја у скориЈе време поста~и 

општеприхваћена. Шта год да је довело до поменуте велике катастрофе, остаје 
нам да се надамо да се неће поновити ускоро .' 

(Примљено марта 1998) 
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SOME POSSIВLE COSMIC CAUSES FOR EXTINCTION OF DINOSAURS 
Some possiЬle cosmic causes for extinction of dinosaurs are presented. 
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АСТРОНОМИЈА ON-LINE 

. У овом броју "Васионе" одлучWiи с~о да nри~еа::ж;емо астрономс~ее npozpaмe 
~еози Р.аде nод оnеративним системом Lапих. За настана~е и развој ове бесnлатне 
верзuзе nрофесионалног оnера!'lивноz сис'!'ема Unix. nресудну улоzу одиzрао је Ин
тернет, начинивши од 1Ьега зедан од назстабWiнизuх и t•ајмоћнијuх система да
наш1Ьице. Збоz изузетно добре имnлементације Х- Windows система данас је nра~е
тично немогуће nронаћи nрофесионалну астрономс~еу аnли~еацију ~еоја није nрене
сена на ову nлатформу. Један од noceбt•o интересантних nрограма за рамичите 
Unix nлатформе (у~еључујући, наравно и Linиx) је npozpaм Xephem а.мерич~еоz ау
тора Елвуд Чарлс Даунија (Elwood Charles Downey) (ecdotmeyboao. edu} ~еоји 
nредстављамо у овом броју. 1 

Програми 

Прогр_ам Херhеш урађен је за X-Windows систем и то за Motif библиотеке . 
Потпуно Је бесплатан и може се преузети са hоше page-a аутора: 'http: // iraf. 
noao. edu/ - ecdotmey /xephem. html, а комплетан изворни код у о.блику компре
соване tar датотеке могуће је преуз·ети са ftp: // iraf . noao. edu/ contrib/ 
xephem/xephem...З. 0/xephem...З. О. tar. gz. Да би се компајлирао на одређеној 
пла~форми (Ј!рограм иначе ради и на VMS системима) потребно је поседовати 
Motif и то наЈмаље верзију 1.1 - иначе Motif је једна од ретких софтверских ком
поненти за Linux које је неопходно платити (цене се крећу од 100- 150 америчких 
долара) 2 . На срећу, однедавно се појавио и бесплатни Motif "клон" познат под 
називом L~sstif (http: 1 /vvv.les~tif. org). Програм смо успешно компајлирали 
у обе вариЈанте . За астрономе КОЈИ пак више воле начин инсталације који се среће 
ко~ софтвера за друге _оперативне системе (нnр . Microsoft-oвe) и где изворни код 
НИЈе доступан, могу~е Је преузети извршну tinux верзију. СвеЈедно, неRе датоте:ке 
из поменутог tar фаЈла су неопходне. 

За разлику од програма :к?је смо представљали у овој рубрици, Херhеш је 
nрограм за професионалце КОЈИ могу да користе и аматери . Многобројне про

фесионалне астрономске институције (на пример ESO, http: / /vvv. ево . org) ко
ристе и дистрибуирају овај програм. Могућности програма су заиста изузетне 
и nоменућемо само Један љихов део: израчунаваље хелиоцентричних, геоцен
тричних и топоцентричних координата за све објекте, подршка за. све планете 
сателите Јупитера, Сатурна и Земље, Сатурнове nрстенове, велике базе податак~ 
са хиљадама објеката (звезде, пулсари, галаксије, Rвазари), могућиог графиЧRог 
nреглед~ звезда~ог неба, кретаља. о б данице, Месеца, Сунчевог система (у три 
димензиЈе, што Је на пример значаЈНО за изуча.ваље :кретаља комета) могућност 
брзог nронала.жеља_блиских парова објеката на небу, могућност лист~а и штам
паља података у фаЈл (на пример у :квалитетни postscript) , могућност приступаља 
другим базама података путем Интернета ... 

Изглед неба за одређено место на Земљиној кугли урађен је детаљно уз могућ
нос;:т заис~а великих увеличаваља. Корисии:ку је омогућено да прецизно одабере 
објекте КОЈе жели да види уз могућност слаља овог приказа у postscript . 

Срђан Самуровић 

1 Једна од централних Web адреса за Linux је http: / /vvv .linux. org, а по
даци о аст~;>ономским и остал~ научним а.пликацијама за Linux се могу пронаћи 
на http: 1 !f~p .llp. fn-berl~n. de/lsoft . Више информација о примени Linитra 
У астроиомиЈИ у тексту : Peter Ј. Teuben: "Coшputing like а Professional", Sky & 
Telescope, 1998, фебруар, 54. 

2 На пример: http://iiVV.;redhat.com, http://'il'ilil.metrolink.com, http:// 
vvv.infomagic.com. 
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IN MEMORIAM 

ЛАЈМАН СПИЦЕР 

Марта 1997. године ·у Принстону 
(САд} је преминуо Лајма.и Спицер 
Млађи (Lyшan Spitzer , Jr.), један од 
најзна.чајиијих астрофизичара. двадесе
тог века. Његове две паралелне научне 
каријере, једна у области термонукле
арне фузије, друга посвећена међузвез
даном медијуму - од :којих би свака би
ла довољна да заувек прослави љегово 

име - хармонично се уклапају у богату 
биографију једне од личности кључиих 
за савремену слику физичких процеса 
у свемиру . 

Лајман Спицер је рођен 26 . јуна 
1914. године у Толеду (САд) . Завр
шио је Јејлски универзитет, где и док
торира, и где је потом радио до 1947. 
године, када прелази на. професорску 
дужност у Принстон, где остаје до кра
ја живота. Поред положаја. директора 
Принстонске астрофизиЧRе опсервато
рије, био је и председник АмериЧRог 
астрономс:ког друштва и носилац дру

гих значајних научних фуmщија. до
битник је читавог низа на.учних приз
наља, међу којима ћемо поменути ме
даљу "Хенри Дрејпер" (1974), Макс-
велову награду ( 1975) , итд. 

Његов рад на подручју термонуклеарне фузије био је пионирски , и тешко га 
је овде представити на ма који, сем најрудиментарнијег начина . Још 1950. Спи
цер је nредложио да. се високотемпературна плазма (она врста. плазме, дакле , 
у :којој долази до термону1шеарних реакција) конфинира магнетним пољем (тзв. 
"магнетна :клопка"). Годину дана доцније, Спицер је демонстрирао своје разуме
ваље експерименталне проблематике предложивши први стеларатор - уређај за 
:конфинираље и nроучаваље плазме на температурама блиским оним у унутраш
љости звезда. Стеларатор је претеча данашљих токамака и сличних уређаја у 
којима се научници надају да достигну "Свети грал" експерименталне физике
контролисану термонуклеарну фузију. Напоредо са тим, Спицер је сугерисао и 
читав низ техничких детаља и уређаја (нпр . дивертор) који су уграђени у темеље 
савремене физике плазме. На теоријском плану, Спицер је 1956 . године развио те
орију дифузије двоiСомпонентне плазме полазећи од ранијег Шлитеровог (Scbliiter) 
модела . Такође, познате су Спицер-Хермове (Spitzer-Hii.rш) формуле за израчуна
ваље :колизионе фреквенце честица у плазми (или било којем другом систему са 
:колективном интеракцијом) у фуНIСцији температуре. 

Међузвездана материја у виду дифузних и емисиоиих маглииа позната је још 
из Хершеловог времена, аЛи је тек са великим радом Трамплера (Truшpler) из 
1929. године постало јасно да је читав диск Млечног Пута испуљен дифузним 
интерстеларним медијумом (ISM), чији су главни саставни делови гас и прашина. 
У гасу настају апсорпционе линије, а када температура и густина гаса достигну 
одређене критичне вредности у појединим регионима космоса, емисионе линије 
плазме такође постају видљиве . Прашина, са своје стране , апсорбује и расејава 
светлост удаљених извора, те је зрачеље звезда које до нас стиже кроз галактич
ки диск црвеније него што је то у складу са инхерентним индексом боје звезде . 
детаљи ових физИЧRИХ процеса били су нејасни све до педесетих година, када је 
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Ла.јман Спидер применио методе ста.тистиЧI<е физИI(е и физи:ке плазме на. изуча.
ва.ље ISM-a.. Резултати ових пионирс:ких радова. имају огроман значај: .доцнији 
модели, попут двофазиог, трофазиог међузвезданог медијума., и других, у потпу
ности се ослаљају на. формализам :који је развио Спидер. Не само глобални мо
дели међузвезданог гаса., већ и поједина.чни радови на., за астрофизичаре посебно 
занимљивим, местима у ISM-y, попут области формираља звезда или емисионих 
маглива (тзв. НП-региоиа), ослаљају се на. опште формуле за јонизационо стаље, 
интензитет линија, везу густине и оптич:ке дубине и сл ., :које је први изнаша.о Спи
цер. Његове изванредне монографије, посебно "Физич:ки процеси у међузвезданом 
медију му" ( 1965} и "дифузна мате рија у васиони" ( 1968) и даље су најбољи ра
дови написани на ове важие теме, те се и данас изучаваЈу ·на. иајвећим светс:ким 
универзитетима. у о:квиру :курсева. из међузвездаие материје или формираља звез
да. . 

Треба. напоменути да револуционарне Спидерове идеје често нису биле одмах 
уочеие и на. прави начин оцељене у доба. свог појављиваља. . Изванредан при
мер је љегов рад из 1956 . године под насловом "0 хипотетичној међузвезданој 
гала:ктич:кој :корони" (Astrophysical Journal, 124, 20}, где се по први пут сугерише 
да је дис:к Млечиог пута (и других гала:ксија) о:кружеи халоом гаса на темпера.
тури блис:кој виријалиој (више милиона Келвина) у хидростатич:кој равнотежи. 
Спидер је и сам био свестан спе:кулативног :кара:ктера ове своје идеје, и у чла.нку 
је е:ксплидитно навео све теш:коће у емпиријс:кој верифИI(ацији, мада у:казујући у 
једној генија.лиој реченици на nрави пут: мада сувише разређен и јонизован да 
би био дире:ктно видљив, хало би могао произвести мерљиве а.nсорпционе лини
је. Сnицерова. :концепција. ":кораке" или га.ла:ктич:ког халоа, :ка:ко се данас назива., 
добила је на. а:ктуелности те:к :крајем 1970-тих на:кон успеха мисије "КоперИИI(" и 
индиција. :које су почели давати рендгенс:ки дете:ктори на сателитима. Творци мно
гих модела гала:ктич:ког халоа., попут Шапира (Sha.piro), Филда (Field}, Брегмена 
(Bregma.n) и других су признавали свој дуг пионирском Спидеровом делу. Но, ље
гове идеје праву реализацију добијају те:к :када су, у последљих десета.:к година., 
изучаваља апсорпционих линија у спе:ктрима :квазара. почела. да дају изванред
не резултате везане за халое других гала:ксија, чији црвени пома:к омогућава. да 
се избегне ја:к шум услед резонаитне апсорпције у нашој непосредној међузвезда
ној о:колини. Пело:купио наше разумеваље ових процеса је нера.с:кидиво везано за 
Спицерово дело. 

Коначно, овај :крајље непотпуни преглед Спидеровог рада не може за.обићи ље
гову можда. на.јвеђу услугу науци. Још од позних четрдесетих година (много пре 
лансираља. првог вештаЧI<ог сателита!), Спицер је размишљао о предностима. :које 
би оптич:ки астрономи имали од подизаља својих инструмената изнад атмосфе
ре . То:ком позних педесетих година., :када. се по:каза.ло да. је ла.нсира.ље вештач:ких 
сателита. опремљених научиим инструментима сасвим могуће, он је предложио 
изградљу и ла.нсираље са.телитс:ког телес:копа. Од тада., па. до тријумфа.лие реа
лизације овог сна, 24. априла 1990. године, пут је био испуљен вели:ким радом 
и веЛИI(ом борбом, махом са политичарима. :који нису могли појмити значај овог 
с:купог научног проје:кта. Већ данас је јасно да је Хаблов сателитс:ки телес:коп 
(HST) сасвим оправдао Спидерове напоре и по:казао се :као најмоћнији астрономс
:ки уређај данашљице. Набрајаље љегових от:крИћа излази да.ле:ко ван о:квира овог 
чла.нка, и овом прИЛИI(ОМ ћу само напоменути да је HST, између осталог, величан
ствено потврдио Спидерове слутље о танушиом гасиом халоу :који о:кружује нашу 
и друге гала:ксије до у да.љености од више Холмбергових радијуса.. 

до :краја живота, Лајман Спидер остао је а:ктиван у науци, објављујући радове 
из разних области астрофизИI(е ча:к и на:кон повлачеља са универзитетс:ке :катедре. 
Стручљаци из многих области, бавили се они настаи:ком и еволуцијом звезда., :кон
тролисаном ну:клеа.рном фузијом, међузвеЗданим гасом, еволуцијом наше и других 
гала.:ксија. или многим другим темама, :као и широ:ка. пубЛИI(а., фасцинирана. изван
редним снимцима HST-a., разумеће ЈСОЛИI(О смо изгубили одла.с:ком тог вели:ког 
визионара.. 

Ми.11ан Ћирtсовић 
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ВЕСТИ ИЗ НАШЕ ЗЕМЉЕ 

ДРУГА ЈУГОСЛОВЕНСКА 
КОНФЕРЕНЦИЈА О ОБЛИЦИМА 

СПЕКТР АЛНИХ ЛИНИЈА 

Истра.живаља. облИI(а спе:ктралних 
линија звезданих и ла.бораторијс:ких 
плазми врше се у Југославији од 1962. 
године а данас се обављају на. Астро
номс:кој опсерваторији, Институту за. 
физи:ку и Физич:ком фа:култету у Бео
граду , :као и на. Институту за физИI(у 
Природно " ма.тематич:ког фа:култета у 
Новом Саду. Прву ЈугосЈювенс:ку :кон
ференцију о облицима спе:ктралиих ли
нија организовала је Астрономс:ка оп
серваторија у Крива.ји :код Бач:ке То
пале 1995 . године . Друга ова:ква. :кон
ференција одржана је од 29. септемб
ра до 2. о:ктобра 1997. године у Бе
Лој llр:кви. Организатор је био Физич
:ки фа:култет а ПредсеДНИI( научиог ор
ганизационог :комитета Проф. Јагош 
Пурић . Зборни:к радова. :конференције 
издала је Астрономс:ка. опсерваторија. 
:као број 57 у серији "ПубЛИI(ације Ас
трономс:ке опсерваторије у Београду" . 
Уредници Зборни:ка били су Лу:ка Ч. 
Поповић и Миливоје Ћу:к, председнИI( 
Ло:калиог организационог комитета . 

Првога дана. учесници су дошли за
једно специјалним аутобусом из Беог
{>ада и сместили се у бунгаловима на 
Белоцр:кванс:ким језерима. У 19 h , уче
СНИI(е су примили и поздравили Веро
љуб Русован, предсеДНИI( општине Бе
ла llр:ква и Синиша Ма.р:ковић, дире:к
тор Јавног предузећа. Белоцр:кванс:ка 
језера.. Конференција. је одржава у 
згради у :којој се налазе гимназија" Јо
ван Пвијић". и технич:ка ш:кола. "Сава. 
Мунћан" . На. отвараљу :конференције, 
30 . септембра., учеснИI(е је поздравио 
Драган Стоја.диновић, дире:ктор гим
назије "Јован Пвијић". 

Поред физича.ра из Института за 
физИI(у и Физич:ког фа.:култета. у Беог
раду и Института за. физИI(у Природ
но - ма.тема.тич:ког факултета у Новом 
Ссаду, на конференцији је узело учеш
ће и више астронома. са Астрономске 
опсерваторије и Народне опсерватори
је, а били су присутни и два. физичара 
из Минс:ка. у Белорусији, Валентин Ас
ташивскиј и Але:кса.ндр Чума:ков. Од 
астронома на. :конференцији су били 
присутни Миодраг Да.чић, Милан С . 
Димитријевић, Таља Милованов, Лу-

:ка Ч . Поповић, Срђан Самуровић, 
Драгана Тан:косић и Иштва.н Винце. 

На. овој :конференцији, а.строноми су 
имали три уводна предаваља. и 12 по
стера. М. С. димитријевић је одржао 
два уводна предаваља . Прво о дифуз
ним тра:ка.ма у међузвезданим спе:ктри
ма и фулеренима., у :коме је изнео :ка.
:ко је дошло до от:крића новог моле:кула 
С60 и других молекула. састављених од 
вели:ког броја угљени:кових а тома ( фу
лерени) и о утицају који је ово от:криће 
имало на обја.шљаваље поре:кла дифуз
них тра:ка у а.строфизич:ким спе:ктрима.. 
У предаваљу је та:кође разматрано при
суство фулерена и љихових једиљеља. 
у васиони, љихово ствараље у близи
ни угљеничних звезда. и у различитим 

процесима у међузвезданој средини и 
љихово присуство у метеоритима. У 
другом предаваљу, базираном на. Пуб
лика.цијама. 39, 41, 47 и 58 Астрономске 
опсерваторије , М. С. димитријевић је 
дао преглед истражива.ља. обЛИI(а. спе:к
тра.лних линија у Југославији од првог 
рада 1962. године до 1997. У трећем 
уводном предаваљу чији су аутори би
ли А . А. Михајлов, Љ. М. Игљатовић 
и М. С. димитријевић, разматране су 
емисионе и апсорпционе тра.:ке у оптич

:ким и ултраљубичастим спе:ктрима. де
лимично јонизоване плазм~, које наста
ју при јан - а.томс:ким суда.рима . 

У четири постера. чији су аутори М. 
С. димитријевић и С. Са.ха.л -Брешо 
(Sahal -Brechot), представљени су ре
зултати истраживаља. Шта.р:ковог ши-
реља. астрофизИЧI<и значајних 
спе:ктра.лних линија. четворостру:ко и 
два.на.естоструко на.електриса.ног јана 
ва.на.дијума. (V V i V XIII), као и ја
на. Si XIII, У Ш и Са Х, а Л . Ч. По
повић и М. С . Лимитријевић су та.:кве 
резултате дали за La. 11 и La III. дими
тријевић и Д. Тан:косић су представи
ли резултате анализе варијација. пома
:ка. спе:ктралних линија у оквиру група 
сродних линија. у спе:ктру, а. С. Ја.нков, 
Е . Жа.но - П а.че:ко (Ј anot - Pacheco) и 
Н. В. Лестер (Leister) су дали резул
тате истраживаља. променљивости про

фила. спектра.лних линија :код неради
ја.лно пулсирајућих Ве звезда. . Л. Је
времовић, Е. Р . Удебин (HoudeЬine} и 
П. Ј . Батлер (Butler) дали су резул
тате регистроваља. са висо:ком резолу-
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цијом профила пет Балмерових линија 
1юд четири па ту љака :касног типа ( CR 
Dra, CN Leo, СЕ Воо и ВУ Dra.). Пос
матраља ,су изведена са Опсерватори
је От Прованс (Ha.ute Provence) :корис
тећи 1.93 м телес:коп . л. ч . nоповић 
и Е. Медиавила (Mediavilla.) су предс
тавили резултате анализе уских спе:к

тралних линија О III у спе:ктрима га
лаксије Mrk 817. В. Челебоновић, С. 
Самуровић и М. М. Ћир:ковић разма
трали су узроке и мерљивост дистор

зија у спектру космич:ког позадинског 
зрачеља. О . Винце, А . Кубичела, И . 
Вииuе, Л. Ч . Поповић и д. Јевремо
вић одредили су инструментални про
фил Београдског сунчевог спе:ктрогра
фа и истраживали љегов утицај на про
филе спе:ктралних линија. 

Ова I<онференција, на I<Ojoj је о:ко 
40 учесии:ка представило 33 рада, омо
гућила је да. а.строноми :који се баве 
спе:ктросi<опијом звездане, међузвезда
не и Сунчеве плазме, продискутују сво
је резултате са бројним физичарима, 
:који се баве спе:ктрос:копијом лабора-
торијс:ке плазме. · 

МUЈ&ан С. Ди.митријевић 

НАГРАдА"ЗАХАРИЈЕ 
БРКИЋ" 1997. ГОДИНЕ 

На свечаној седницil Катедре за ас-
трономију одржаној 10. новембра 
1997. године, у присуству декана Ма
тематиЧI<ог факултета професора др 
Зорана Каделбурга, продекана за на
ставу професора др Десанке Радуно
вић и инж. 'Слободана Бр:кића, сина 
поi<ојног професора Захарија Бр:кића, 
шеф Катедре за астрономију професор 
др Ми:ке Кузманос:ки је ур учио награду 
за ш:колсi<у 1996/1997. годину, Анђел-
:ки Ковачевић дипломираном 
математичару-астроному. Те године је 
било три жандидата са средљом оценом 
преко осам. 

Анђелка Ковачевић је рођена 1972. 
године. На астрономс:ку групу се упи
сала 1991, а дипломирала 1997, са сре
дљом оценом 9 ,06. 

Дан доделе награде је за АнђеЛI<у 
Ковачевић био и први радни дан I<ao 
асистента на Катедри за астрономију . 

Пре ље је дванаест дипломираних 
студената астрономије и астрофизИI<е 
добило ту награду од 1981. године, :ка
да је награда први пут додељена. Уку
пно осам момака и пет девојака, чет
воро астрономског а деветоро астро-

физИЧI<ог усмереља, закључио са 1997. 
годином. 

Као што је обичај, чланови Катедре 
су осветлили ЛИI< професора Бр:кића, 
чији животни пут представља пример 
оданости раду . 

На поменутој седници, инж. Сло
бодану Бр:кићу, :који даје новац за ову 
награду, уручен је број 5/96 часопи
са "Васиона", у :коме је приказано до
дељиваље награде у прошлој Шl\олс:кој 
години . 

Свечана седница је завршена малим 
:ко:ктелом и разговором са добитницом 
и гостима. 

Јелена Милоградов-Турин 

ИЗАБРАНА дЕЛА 
МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 

На. Београдском сајму, у хали I, на 
штанду Завода за уџбеНИI<е и наставна 
средства, 24. 10. 1997. представљена 
су Изабрана дела МUЈ&утина Милаюсо
вића. 

У "Изабрана дела Милутина Ми
лаиковића" ушле су следеће I<Њиге : 1-
2 . Канон осунчаваља Земље и љегова 
примена на проблем ледених доба (у 
два дела), З . Небесi<а мехаии:ка, Ис
торија астрономске науке, 4. Кроз ва
сиону и векове, Кроз царство наука, 
5. Списи из историје науке, 6. Члан
ци, говори, преписка и 7. У спомене 
доживљаји и сазнаља . Кљиге имају 
ужупно 3860 страница. Реализација је 
трајала око годину дана . 
· Сајамс:ку промоцију ов.ог највећег 
издаваЧI<ог астрономс:ког подухвата 

I<од нас започео је директор Завода. за 
уџбеНИI<е и наставна средства проф. др 
добросав Бјелетић . Др Бјелетић је 
иначе заслужан за појаву бројних :капи
талних издаља Завода, на пример Саб
раних дела Јована Пвијића. у 14 I<Њига, 
Изабраних дела НИI<оле Тесле у 9 I<ЊИ
га, Михајла Пупина Идворс:ког у 5, 
Михајла Петровића у 15, ... , Моi<раљца 
у 10, ... , па. 7 :кљига. посвећених стого
дишњици от:крића еле:ктрона итд, :као и 
других акција. 

По а:кадемику НИI<оли Пантићу, 
главном реда:ктору целоi<упног пројек
та ова промоција је знача.јнија од оне у 
САНУ, јер је пред народом. да би се 
остварио овакав пројекат потребно је 
да један народ има оваквог веЛИI<ана, 
да постоје људи жоји разумеју и цене 
љегово дело и мецене I<oje су спремне 
да дају подршку . Посебно је подвукао 
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значај интегралног издаља "Канона" 
:који се први пут појавио на нашем јези
ку (оно на немачком из 1941, у издаљу 
САНУ, разграбљено је после другог 
светсi<ог рата). Научне радове Милан
:ковић је објављивао углавном на не
мачком и француском језИI<у. Истакао 
је да се утрошена средства за. Изабра
на дела "у нашим годинама суше" могу 
да пореде са онима :која САНУ добија 
за публикације током године. 

Редактор VI I<Њиге проф. др Дра
гољуб Стефановић лепо је говорио о 
младим сарадницима Аци и Синиши 
(из земунске Агенције за обраду пода
така), I<оји су радили на прелому ира
чунарс:ком гра.фи:ком побољшали Мил
аиковићеве илустрације и др Милора
ду Марјановићу, I<оји је успешио син
хронизовао рад на едицији, тако да се 
појавила за маље од годину дана . По
хвално је говорио о др Милану Ћири
ћу, преводиоцу радова са немаЧI<ог (и 
дисертације , што је у жљизи испуштено 
да се назначи) :као и преписке - рукопи
са "које ни Милан:ковић не би могао да 
прочита". Поменуо је и Драгана Мра
овића, :који је преводио са француског. 
У :казао је и на то да је 1992. године Ев
ропска асоцијација геофизичара увела 
годишњу награду "Медаља Милутина 
Милан:ковића", :која се додељује нај
заслужнијим гео-научницима. Од пе
торо награђених четворо је својим ра
дом допринело афирма.IЩји Милан:ко
вићевог дела. 

Мр Александар Петровић, 
секретар Редакционог одбора рекао је 
да је Милан:ковићев "Канон осунчава
Ња" после пет векова од наших сред
љеве:ковних фресака, прво дело :које се . 
нашло у врховима европског 

стваралаштва. 

После промоције приређен је 
:коктел. 

Поменимо на :крају овог извештаја 
још две чиљенице: 

1. да је Удружеље издавача и :кљи
жара Југославије наградило ":Изабра
на дела Милутина Милаиковића" као 
"Издавач:ки подухват године" заједно 
са још других девет издаља . 

2. да је наш в~едни председниж 
Друштва Милан С . Димитријевић био: 
редактор III :кљиге (Небеска мехаии:ка 
и Историја астрономске науi<е), ко-ре
дактор I и П I<Њиге (Канон осунчаваља 
Земље) и члан редакције ове значајне 
едиције. 

Милан Јели'Чић 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

На штаиду Министарства за науку 
и ;rехнологију, на 42. Међународном 
саЈМУ кљига, одржан је 

низ презентација издаља научно
истраживаЧI<их организа.IЩја Србије . 
Октобра 23. представљена су издаља 
Астрономске опсерваторије у Београ
ду. 

О Опсерваторији и љеној издавач
кој делатности говорили су: др Ми.лан 
С . димитријевић, дирежтор и чланови 
УређиваЧI<ог одбора проф. др Јелена 
Милоградов-Турин и др Лука Ч. По
повић. 

Од прошлог сајма Опсерваторија је 
издала два броја "Билтена" и четири 
броја "Публикација", од жојих су три 
зборници радова. 

"Билтен" објављује научне и струч
не радове. Излази обично на пролеће и 
у јесен. Има међународну редакцију и 
сараДНИI<е и из иностранства. Радови 
се објављују на енглеском језИI<у. до 
сада је изашао у 156 бројева. 

Београдски астроно.мски билтен 
покренут је 1936. године I<ao "Билтен 
Астро·номске опсерваторије у Београ
ду" ( Bиlletin de l• Observatoire astronoтi
qиe de Belgrade). Од 1992. године је 
Београдски астроно.мски билтен ("Bul
letin astronomique de Belgra.de") - пос
ле уједиљеља са "ПубЛИI<ацијом Кате
дре за астрономију" ("PuЬlications de 
la Chaire d• Astronomie") . Публикација 
Катедре је иначе излазила 18 година
последљи - број 18 изаШао је 1990. 

"Билтен" је данас плод уједиљених 
напора Опсерваторије и Катедре за ас
трономију. Интернет презентација ча
сописа остварена је управо на дан са
јамсi<е презентације . 

Публикације А строно.мске оnсерва
торије у Београду ( PиЫications of the 
Astronoтical Observatory of Belgrade) по
кренуте су 1947. године . Изашле су у 
57 свезака. На Сајму су поменути: 
бр. 54 - ЗборНИI< радова XI на.IЩонал
не конференције југословенских астро
нома, 

бр. 55 - Београдска астрономс:ка оп
серваторија у 1996, 
бр. 56 - Развој астрономије :код Срба 
и 

бр. 57- Зборник радова П југосЛовен
ске :конференције о обЛИI<у спектралних 
линија. 

Милан Јели-чић 

т 
1 

., 
i 



84 -------------------- ВАСИОНА XLVI 1998, З 

БЕЛИ ПУТ МИЛАНА ВУЛЕТИЋА 

. Гс;щине 1991, Ј<ао члан еЈ<спедиције 
RoJa Је посматрала потпуно помрачеље 
Сунца, у МеЈ<сику се обрео и у МеЈ<си
Ј<о се заљубио Милан Вулетић, виђени 
члан и пријатељ нашег Друштва.. У 
земљи Маја. и других остао је два. месе
ца., а. онда се три године касније поно
во вратио белим стазама прашумског 
Јукатана . У једну од тих стаза , које 
повезују бројне мајаисЈ<е храмове, сме
стио је своје најврелије песнИЧЈ<е сли
чице. 

ТаЈ<о је настала. з·бирRа песама , Бе-
" у . ' ли пут . ЉОЈ су сличице разврстаие 

у двадесет снопова, сваком дану ма.ја.н
ском месеца по један; снопови са. јед
ним или два. елемента то уствари и ни

су. Кљига је представљена новинари- · 
ма и пријатељима у мексичком ресто
рану Burrito ba.r-у у Београду 17. ма. р
та 1998. године. 

О песничким виђељима Милана Ву
летића говорили су песници Јовица 
Аћин и ~орислав Радовић. Први је 
реЈ<ао да Је у питаљу необична кљига. 
,Једноставних и ћутљивих" 
путоп:Ј;IСНИХ казив!Ш'а. о даЈiеЈ<ој, егзо
т~оЈ и изумрлоЈ цивилизацији. Дру
ги Је говорио о Вулетићу, као о модер
ном неЈ<сенофобичиом, аитиантропоце
нтричном и научио образованом неза.
бављач песнику, Ј<оји мудро процељује 
("мери" - "онај ко уме да броји дане 
има право да. разговара са боговима.") 
- и шкртошћу речи не описује већ до
чарава. . 

Стихове је читао у неколико нав
рата глумац Петар Краљ, бард лепог 
ка.з~а.ља. код на.с. Присутнима. се на 
кра.Ју речима. и кратком мексИЧЈ<ом пе

смом с;>бра.тио. Милан Вулетић. Дру
жеље Је потраЈало уз текилу и ша.рену 

и жарку мексичку кухиљу. 

Милан Јелuчuћ 

ВЕСТИ ИЗ ДРУШТВА 

XV БЕОГРАДСКИ 
АСТРОНОМСКИ ВИКЕНД 

У петак и суботу, 20. и 21 . јуна. 
1997. године, у Пла.нета.ријуму Астро
номског. друштва "Руђер Бошковић", 
о.цржан Је петнаести београдски астро
номске викенд. 

За. разЛИЈ<у од претходних пар годи
на. време је било наклољено љубитељи
ма астрономије (није падала киша.), па 

је и посета. била много већа (тражило 
се слободно место) . Дошло је и доста 
посетилаца ван Беог:ра.да. чак и из Ре
пубЛИЈ<е Српске КраЈине.' То су: Куз
мић дамир, Л атиновић Желимир , 
Познановић Желимир, Ра.јиингер Бо
јан, проф. Милан Стојаиовић из Белог 
Манастира; Љубомир Ћуришић и Ја
рослав Грља из Ба.чког Петровца.; др 
Вукота. Бабовић , Слободан Николић 
Са.ша. Симић, драго Ј'осовић и Младе~ 
Веселић из Крагујевца. (примите моје 
извиљеље ако је неко изостављен). 

У 17:05 секретар Друштва Милан 
Јеличић је представио др Милана С . 
димитријевића - председника Ад 
"Руђер Бошковић" и проф . др Јелену 
Милоградов-Турин- управиицу Наро
дне опсерваторије, наше познате астро
номе и популаризаторе ове на.учне дис

циплине. 

др Милан С. димитријевић је от
ворио БАВ и том приЛИRом на.с је упо
знао са. историја.том Друштва. које је 
основано 22. 4 . 1934. године. Било је 
речи о љеговим најиста.кнутијим чла
новима. ка.о што су проф. др Радован 
да.нић, др Бранислав Шева.рлић Не
над Ј а.иковић (Rоји је на. жалост ' пре
минуо ове године) и другима.. Тако је 
подсетио да је 1. 6. 1965. отворена 
Опсерваторија на диздаревој Ј<ули а 
Планетаријум 27. 2 . 1970. ' 

Проф. др Јелена Милогра.дов-Ту
рин Је говорила о знача.ју БАВ-а за 
попула.риза.цију астрономије, о посмат
раљу комете Хејл-Боп у пролеће 1997. 
године и на.поменула да је велики број 
љених студената. одржао предаваља. у 

Пл_а.нетаријуму, на. курсевима астроно
МИЈе, у оЈ<виру предмета Методика нас
таве и историја астрономије . Сазнали 
смо и да. је М . Јеличић "пролио крв" 
за. БАВ (посека.о се на стакло). Због 
ве-';IИЈ<ОГ значаја сла.јдова за илустра
ЦИЈУ предаваља., уз свесрдну помоћ мр 
Миодрага. Да.чића. израђено је оЈ<о 120 
дија.позитива. за. овај Викенд. 

Прво предаваље на. тему Стоунхену 
- неолuтс~еа oncepвamopuja, одржао је 
др Милан С. димитријевић. Стоун
ХеiЩ је грађен од 2800. до 1100. г. п. 
н. е. Изградља. се може поделити у 4 
фазе: 

Стоунхенџ I од 2800 . до 2100 г. п . 
н. е. Тада. је направљен круг преч
ника. 88 m састављен од 56 рупа. l Об
ријев Rруг) и постављен камен звани 
Хилстоун; 
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Стоунхенџ II од 2100. до 2000. Из
грађена. је прИла.зна. а.венија. и двостру
ки круг од усправљених пла.вича.стих 

каменова; 

Стоунхенџ III од 2000. до 15.50. ко
га. ка.рактерише градља. кругова. и по

л~кругова. од мегалита. и 

Стоунхенџ IV до 1100. г. п. н. е . 
када. је продужена прилазна авенија до 
реке Ејвон , у правцу који означава пра
ваu: летљег солстиција. 

СтоунхеiЩ се сматрао местом врше
ља верских обр_еда, све док Џералд Хо
кинс (Gerald Ha.wkins) и Фред Хојл 
(Fred Hoyle) нису поставили теорију по 
којој ова грађевина представља прас
тару опсерваторију чија је основна на
мена предвиђаље помра.чеља Сунца и 
Meceu:a. Хокинс и Хојл су пошли од 
претпоставке да су друиди знали при
ближно трајаље године (364,25 дана) 
као и синодичког и сидерИЧЈ<ог месеu:а. 

За предвиђаље поменутих појава тре
бало је редовно пратити кретаље Сун
ца и размештати Сунчеве, Месечеве и 
показиваче чворова Месечеве путаље 
по Обријевом кругу. 

Споменут је и Ејвбери - највећи ме
галитски круг у Европи, који обухвата 
око 10 хектара и има. око 100 мегалита 
у кругу. 

Звездано небо - сад u не~еад. Преда
ваље у коме нас је Зоран Симић упоз- ' 
нао са представама древних народа о 

Универзуму и Земљи. Помоћу слај
дова је приказано кретаље Земље око 
Суица, зависност изгледа. неба од мес
та. посматраља, 'У тачка. и још много то
га. Затим је уследио приказ звезданог 
неба планетаријумским пројектором и 
дочарава је појава. прецесије (видели 
смо небо сада, за 12 000 година и пре 
7000 година) . 

Еди Бон, свеже дипломирани аст
рофизичар, нас је упознао са. митраиз
мом- култом који се развијао упоредо 
са хришћанством и љеговим аспектима 
везаним за астрономију. Следбеници 
тог култа су могли бити само мушкар
ци. Храмови су им били пећине чије 
су зидове украшавали рељефима живо
тиља, а као жртве су приносили бико
ве . По љиховим схватаљима од бика. је 
настао Meceu:, од љеговог репа прво се
ме жита и грожђа., а. од биковог семена 
сва. жива. бића. на. Земљи, док су од Ми
триног огртача. на.ста.ле небеска. сфера. 
и планете. Ш та.рR је претпоста.вио да. 
су животиље на. рељефима. у ствари са.
звежђа. на. еква.тору. Убијаље бика је 

представљало прелазак тачке n_ролећ
не ра.внодневнице из сазвежђа. Вика. у 
са.звежђе Овна. . Место укрштаља. ноге 
Митре и ноге Вика. представља. та.чку 
равнодневице . 

На. Rpa.jy првог дана Викенда. посе
тиоци су позвани на. Дизда.реву кулу. 
Ненад Тра.јковић је говорио о настанку 
назива. сазвежђа. и осталих а.строном
ских објеката.. У з пројекцију сла.јдо
ва., на. тераси НО, Марко Андрејевић 
је посетиоцима. nредставио сазвежђа. и 
интересантне објекте у љима.. 

Други дан БАВ-а. је, предаваљем о 
метеорима., отворио Влада Лукић, сту
дент а.строфизике, иначе један од на.
пmх најбољих познавалаца. ове темати
ке . Са. жаром својствени-м само искре
ним за.љубљеницима у област којом се 
баве, упо!3на.о нас је са основним пој
мовима. везаним за љу. Метеори воде 
порекло од језгра комета. - топљељем 
леда. ослобађа. се прашина :која. стиче 
довољну брзину да се одвоји од јез
гра, а.ли остаје у љеној близини . Када 
Земља. пресече путаљу комете, заоста
ле честице углавном сагоревају . Тако 
настају метеорски ројеви - ројеви ме
теороида . На 100 km изнад површине 
метеор се топи и испарава па видимо 

"звезду па.да.лицу". Брзине честица се 
крећу од 11,1 до 72 km/s. Оне које се 
крећу спорије од 25 km/s могу да па
дну на Земљу и то су метеорити. Чу
ли смо и интересантне приче о љеговим 

путешествијима. по планинама Србије 
за време неких метеорских ројева, ода
кле га. светлосно и аеросолно загађеље 
није ометало у одређиваљу ZHR (броја 
метеора У. зениту на час), нити кварило 
угођаЈ КОЈИ ствара "велики ватромет" . 

У 12:20 звуци гитаре Зорана. Сими
ћа и песме "Моја драга Клементина." 
нас уводе у беседу проф. др Јелене 
Милогра.дов Турии која своје преда
ваље п~свећује "Клементиии" ( америч
ком ВОЈНОМ сателиту употребљено-м у 
астрономске сврхе) и непознатом Ме
сецу. Ношељем глобуса Месеца и оби
лажељем око планетаријумског пројек
тора, на "сликовит" начин је објаснила 
присутнима кретаље овог сателита око 

Земље и зашто увек видимо само једну 
љегову страну. Чули смо називе мно
гих кра.тера, пла.иинских ланаца. и мо

ра. како на., за. нас, видљивој, тако и на. 
оној другој страни . Геолог Реџина.лд 
Дејли (Reginald Daly) је поставио још 
1946. године теорију (данас на.јприх
ва.ћенију) по којој је Месец настао су-
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да.ј>ом тела. величине Марса. и Земље. 
Клементина. је ка.ртогра.фиса.ла. са.телит 
и а.лтиметријски, а.ли због своје орбите 
није могла. то да. учини и са. деловима. 
око јужиог и северног пола.. Ра.дио-си
гна.Јi, који је послала., одбио се о дно 
једног кра.тера. у близини јужиог пола., 
на. специфича.н начин, што је ука.за.ло 
на. могуће присуство леда.. То откриће 
би било веома. значајно у случају од
луке о ствараљу ба.За. на. Месецу. Ипак 
на. Аресибу нису добили ова.кво одби
јаље, па. љихов тим тврди да. леда. не
ма. : "Луна.р проспектор" би требао да. 
пружи · решеље ове загонетке . Клемен
тина. је требало да. на.ста.ви свој пут до 
а.стероида. Геогра.фос а.ли је због тех
ничке грешке за. увек- изгубљена. . 

У глобалну комуника.циону мрежу 
- Интернет, су на.с уплели Ненад Ми
лова.новић и Срђан Са.муровић. Ак
ценат је стављен на. везу Интернета. и 
астрономије, јер судбина. ове науке је 
да. се nрва. у nотnуности дигита.лизује. 
И наше Друштво је добило своје мес
то на. мрежи. Прика.за.н је љегов home 
pa.ge на. коме се може са.зна.ти о ча.со

nису "Ва.сиона.", nла.нета.ријуму, оnсер
ва.торији, телескоnу и о самом Друшт
ву (nошто је доста. времена. nрошло од 
БАВ-а. до Изласка. овог чла.нка., можда. 

· би требало да. ауторе сајта nодсетимо 
да га мало "освеже" а.ко то већ нису 
урадили). 

После овог излагаља. проф. Мила.н 
Стоја.новић из Белог Манастира је 
уручио захвалницу Друштву и кљигу 
"Историја Срба у Бараљи" на чему му 
се у име Друштва захвалио М . Јели
чић. 

1997. годину је обележила раскош
на комета. Хејл-Боn. О снимаљу овог 
објекта. са. наших nростора говорили су 
Игор Смолић, Милан Богосављевић, 
гости из Крагујевца., Ба.чког Петровца 
и Владимир Бенишек. Комету су 22. 
7. 1995. открили Ала.н Хејл и Томас 
Боn. Периода је првобитно nроцељена. 
на. око 4200 година, а.ли је због утица
ја Јуnитерове гравитације смаљена. на. 
око 2400 година. Показала нам је 3 ре
па- nрашљави, јонски и натријумски. 
Код нас су за. фотографисаље кориш
ћени углавном .руски објективи и неко
ЛИI<О Ilа.јсових ( Zeiss) телескопа, као и 
колор филмови, док је Владимир Бе
нишек на Астрономској оnсерваторији 
имао на располагаљу и CCD камеру 
ST-6. У ходнику око куполе планета
ријума је постављена. изложба најуспе
лијих фотографија ове комете. Око ор-

ганиза.ције излоззбе се највише заузео 
Милан Јеличић. 

Весна. Милошевић- З.цјелар, преда
нач у планета.ријуму, упутила је при
сутне зна.тижељнике у неке од тајни ко
је крије центар наше гала.ксије (GC). 
Средиште Млечног nута је од наших 
nогледа сакривено облацима. гаса и 
nрашине, али само у оптичком делу 

спектра, док је у радио, IC, Х и 'У опсе
гу пока.за.ло изузетну а.ктивност. Нај
јачи радио извоР. у правцу GC на.зва.н 
је Sa.gittarius А (Sgr А) и има. пречник 
од око 10 рс, док се у љеговом средиш
ту нала.зи јак тачка.сти извор пречника 
маљег од 1 рс . Са радио-извором Sgr А 
поклапа. се ја.к IC извор на.зва.н IRS 16. 
У истом правцу је детектова.н сна.жа.н 
извор Х зра.ка- 1Е 1740.7-2942. чи
ји сnектар говори да. се највероватни
је ради о а.креционом диску око црне 
рупе. Половину зрачеља. из 'У области 
чини спектрална линија на 0,0024 nm 
што одговара анихилацији позитрона и 
електрона. Сва ова. посматраља. ука
зују на то да. се у центру наше Гала
ксије нала.зи ма.сивна. црна рупа. масе 
око 2.5 х 106 маса. Сунца.. На.учници ће 
у бу дуће трагати за решељем ове ми
стерије посматраљем релативистичких 
ефеката. на светлост звезда. у близини 
GC за шта данас још увек нема инст
румената. довољне резолуције . 

У једном малом делу звезданог не
ба., у сазвежђу Велики медвед, доса
да.шљим посматраљима а.строноми ии

су уочилИ ииједа.н а.строномски 
објекат. Роберт Вилија.мс, шеф Инсти
тута Ха.бл са.телитског телескопа., ре
шио је да. своје време на овом телес
копу искористи тако што ће га упери-. 
ти у ова.ј део неба величине ЗО лучних 
секунди. Снимаље је трајало 10 да.на. 
и коришћена је Ха.блово дубоко поље 
(HDF) камера. . О садржају и знача
ју овог спектакуларног снимка говорио 
је мр Мила.н Ћирковић који се бавио 
љеговом а.нализом у оквиру тима пред

вођеног Ла.нзетом , Ја.хилом и Ферна.н
дез-Сотом на љујоршком Стоии Брук 
универзитету. На добијеној слици је 
издвојено 1750 објеката, углавном га
ла.Rсија. и то са црвеним пома.цима од 
О до б (пре HDF забележеии су знат
но маљи црвени помаци) . TaRo смо се 
вратили у дале'Ку прошлост. "Најцрве
иије" гала.ксије на сиим:ку су настале 
некоЛИI<о стотина милиона година по

сле Великог Праска и види се љихо
ва. епоха веЛИI<ог формираља. звезда. и 
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љихове експлозије. Утврђено је и да се 
"гала.ктички канибализам" (процес су
дара и стапаља гала.ксија) дешава чеш
ће него што је раније сматра.но . СЛИI<а 
је зна11ајна и због реалних могућности 
одређиваља космолош:ких параметара 
(превасходно космолошке густине ма
терије П), тако да се у љој вероват
но може прочитати историја и судбина 
васионе, али ми то још увек нисмо у 
стаљу да учинимо. 

Част да одржи завршио предаваље 
на тему - 3а<!онет~еа Сунчевw: неут
рuна, припа.ла је проф. др Ћури 
Крмпотићу са Физичког факултета. 
На , себи својствен, духовит и помало 
бајЈ<овит начин, поделио је са присут
нима делић свог знаља о елементарним 
честица.ма и историјату љиховог отк
риваља. Неутриии настају у нуклеар
ним реакцијама које се одвијају у сре
дишту Сунца. Због слабе интера.кци
је, способни су да без сметљи прола
зе кроз материјалну средину . Мерељем 
броја детектованих неутрина могуће је 
утврдити животни век Сунца. Појавио 
се проблем, јер је детектова.на само 1/3 
од очекива.ног броја.. Једна од теори
ја говори да неутриии мељају "укус" 
док путују од језгра до површине зве
зде . Лосадашљи детектори нису могли 
да региструју све "укусе", па су у из
градљи нови који ће то моћи . Надамо 
се да ће нам дати одговор на nитаље 
да ли је све у реду са нашом Звездом, 
или ће нам поставити још једну загоне
тку која ће можда оборити досадашље 
теорије о процесима. који се одвијају у 
унутрашљости како Сунца та.ко и оста
лих звезда. 

После предаваља, уследио је орга
низовани одлазак заинтересованих на 

Астрономску опсерваторију (АО) на 
Звездари. По систему "до извора два 
путића" организоване су две групе ко
је су ·nредводили проф. др Јелена Ми
лоградов-Турин и Мила.н Јеличић . На 
Звездари се окупило 185 nосетилаца, 
за сада незапамћеи број. П_I>исутии
ма се обратио др Лука Ч. Поnовић, 
астроиом и упознао их са. том инсти

туцијом, истра.живаљима и инструмен
тима које nоседују . Најважнија вест 
је била да је Вели:ки рефра.ктор неис
праван. и да није ~огуће nосматраље. 
Ка.кве Је то реа.кциЈе иза.звало код при
сутних, који су се управо због тога и 
"пентрали на вр' брда", није тешко за
мислити. На крају све се свело на при
чу о ВеЛИI<ом неисправиом рефрактору 

и на. обила.за.к објеката. АО. Мр Миод
ра.~ Ла.чић је демонстрирао ра.д Мери
диЈа.нског круга., причао како су врш

или ката.логиза.цију звезда помоћу ље
га. и дозволио nрисутнима да. мало "ба
це по г лед'' . 

Како оценити XV БАВ . Предаваља, 
свеукупно, можда 4+ (на скали 1-5). 
Ка.ко је АЛРБ обавештено пар дана 
пре БАБ-а да велики Zeiss ради, теШ'Ко 
је поверовати да је успео да се поквари . 
за тако кратко време . Малтретираље 
људије било безра.зложно и неоправда
но. То сигурно неће допринети попу
ла.ризацији астрономије и а.ко се таква 
пракса на.ста.ви, можда неће бити по
требно организовати даље одласке за 
Звезда.ру, у .zta.нe Викенда., јер посети
лаца. "ниђе бити неће" . 

Душан Беатовuћ 

ПОПР АВ:КА И НАБАВКА 
ТЕЛЕС:КОПА 

После дугогодишље употребе , дош
ло је на. ред и детаљније сређиваље те
лескопа "Ilajc", основног инструмента. 
Народне опсерваторије и до израде но
вог па.нора.мс:ког телес:копа.. 

Од године 1979, због сма.љеног ра
дног простора, на тераси Народне оп
серваторије остао је само телескоп 
"Па.јс". Његов парљак "Отвеј" пре
нет је у учионицу. За маље опра.вке 
"Ila.jc"-a коришћени су и делови меха.
нички сличног телескопа. "Отвеј", који 
је већ био у неупотребљивом стаљу, 
јер му је неки несавесни посетилац ски
нуо и однео објектив. 

Ка.ко су временом и поред интервен
ција., код "Ilajc"-a. престали са. радом: 
фино помераље по ре:кта.сцензији и ко
чница по деклина.цији и како се мртви 
ход ра.зличитог порекла све више уве

ћа.вао, за љегову попра.вку, јула 1997. 
године, а.нгажован је мајстор Ла.не Вој
новић . Кварови су, током 1997, осим 
за.зора отклољени, али се убрзо исnос
тавило да осовина. код финог помераља. 
стално пуца. Мајстор Лане је бојом и 
пластфицираљем освежио изглед теле
скола и извршио заштиту мета.лних де

лова. од негативних утицаја. 
Ради даљег решава.ља проблема оn

тичких уређаја Опсерваторије запос
лена је на четири месеца. Љиља.на Ми
лошевић на месту саветника за. оправ
ке и набавку астрономсЈ<е опреме . На 
љену иницијативу, уз сарадљу Анаста.
са Палигорића, генерала у пензији, nо
менути кварови су отклољеии . 

Значајну улогу је при томе одиграла 
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добра воља Војно-техНИЧЈ<ог институ
та, у коме је он некада радио . На овим 
nословима, као и стабилизовању кре
таља у фокусеру тефлонским плочама, 
највише су се ангажовали nуЈ<овник Ве
сић Милан, оптичар , Бранислав Ј овић 
техничар и Зоран Јовић, мајстор. 

Користимо прилиЈ<у да се на овој 
драгоценој помоћи захвалимо Војно
техниЧЈ<ом институту, односно љеговом 

диреЈ<тору генерал-мајору Слободану 
Лазаревићу. 

Захваљујући нашем члану Радоји
ци Ровчанину и сnонзору - рачунарс
кој фирми BS procesor, за "llajcoв" те
лескоп су из АмерИЈ<е набављени: оку
лари nлесл од 25mm и 10mm, 
Барловљево сочиво (2х) и дијагонала. 

Тренутно се ради на уграђиваљ:у 
мотора за праћење (стари је прегорео) 
и на набавци тражиоца и филтера за 
Сунце. 

Народна опсерваторија је почетком 
1998, добила и панорамски инст
румент. Захваљујући раду Љиљане 
Милошевић и Анастаса Палигорића, 
блиидираи је и стављен је на "лафет" 
терестрИЧЈ<и телескоп Alpha 60/600 
фирме Bresser optik. Поменимо да је 
стари "панорамап" , настао преправком 
руског пrколског телескопа, украден са 

терасе још пре више од три године . 

На крају захвалимо и Миљану Ми
тровићу, члану однедавно, који је био 
одличан саветник и копча друштва са 
извођачима радова. 

Милан Јеличић 

ПРОЈЕ:КЦИОНО ПЛАТНО 

Недавно је наше друштво од Бео
грађанина диnл. инж. драпrка Мит
риновића добило на поклон пројекцио
ио платно . Платио димензија 150х120 
сш, може се по потреби аутоматски да 
савије у ролну. 

Добили смо и седам "астроном
ских" дијапозитива формата 8 x 7cm. 
ЋемаЧЈ<ог су порекла - највероватније 
из времена после Првог светсЈ<ог рата . 
Слични дијапозитиви коришћени су за 
реЈ<ламе пре биосЈ<опсЈ<их представа . 

Господину драшку Митриновићу 
срдачно захваљујемо. 

Милан Јеличић 

СЛУШАЛАЦ :КУРСУ 

На 19. nредаваљу Ј<урса астроно
мије за почетнике , 15. маја 1998, слу
шалац Михајло К Панчић је пријат
но изненадио управницу Народне оп
серваторије и Планета.ријума. поклоии
вши за. потребе Планета.ријума. покази
ва.ч направљен од једне те лескопски 
сЈ<лопиве антеие . Астрономско друшт
во " Руђер Бопrковић" му се, овог пута 
и писмено, захваљује . 

Јелена Милоzрадов- Турин 

НОВОСТИ И БЕЛЕШКЕ 

БРОЈ ПОЗНАТИХ МАЛИХ 
ПЛАНЕТА У :КОЈПЕРОВОМ 
ПОЈАСУ СЕ ПОВЕЋАО 

Према подацима. с краја 1997. годи
не број откривених малих тела. у Којпе
ровом појасу достигао је бројЈ<у 56 , 
уЈ<ључујући и Плутон. Само на реф
лектору од 2.23 т који припада Уни
верзитету на. Хавајима. , а налази се на 
Ма.уна. Кеи , откривено је девет објека
та. тог тиnа. 

Како је екипа тог универзитета. до
била. нову CCD камеру са. 8192х8192 
ПИЈ<села - иа.јвећу у а.строномсЈ<им Ј<ру
говима, трагаље ће сада ићи још брже. 
У тиму су и Дејвид Џуит (David Jewitt) 
и Џејн fl.y (Ја.пе Loo)- а.строноми који 
су открили прву малу планету у Којпе
ровом појасу, 1992QBI. 

На.јвеће тело пронађено до сада -
1996ТО66 има. џречнИЈ< око 800 km. Та 
мала планета је , да.Ј<ле , упоредива. са 
највећим малим плаиета.ма. у а.стерои
дном појасу иза. Марса.. Та.ј објеЈ<а.т је 
око три пута. маљег преЧНИЈ<а. него Плу
тои . Могуће је да. ћ е се на.ћи ча.к и те
ло нешто веће од Плутона., а.ли веома. 
далеко . 

Према: Astronomy, децембар Ј997 . 

Јелена Милоzрадов- Турин 

ДВА НОВА УР АН ОВА МЕСЕЦА 

Брет Гледмен (Brett Ј . Gladman) са. 
КанадсЈ<ог института за теоријску а.ст
рофизИЈ<у Универзитета у Торонту, је 
са. три сараДНИЈ<а., помоћу Хејл (Hale) 
телесЈ<опа. преЧНИЈ<а. 5 метара., 6. сеп
тембра. 1997. године открио шесна.ести 

\ 
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и седамнаести У ра.нов месец. Те вече
ри су намеравали да. трагају за малим 
телима из Којперовог појаса. иза Неп
тунове орбите . док су чеЈ<а.ли да та.ј 
део неба. буде довољно високо за. по
сматраље, Филип НИЈ<олсон (Philip D. 
Nicholson) са. Корнел (Cornell) Универ
зитета је предложио да упере телесl(ОП 
према. Ура.ну и направе неЈ<олико сни
мака, иадајући се да. ће сиимити са
телите који су промакли у претходним 
трагаљима. Наредне ноћи су направи
ли још неколико експозиција. . 

Када су упоредили сиИМ1<е , појави
ла су се два објекта. уз планету· 20. и 
22 . магнитуде . То су сателити најс
лабијег сјаја. виђени помоћу телескопа 
на. Земљи . Резултати посматраља су 
крајем октобра. потврдили и тим Ј<оји 
је открио сателите , а. и а.строиоми на 
другим телесl(опима. . 

Објекат најмаљег сјаја., озна.Чен ка.о 
S/1997 U 1 има преЧНИ}( 80 километа
ра; S/1997 U 2 је двоструко већи. Ера
јан Марсден (Brian G. Ma.rsden) и Ге
рит Вилијамс (C~areth V. Williams) са 
Харвард-Смитs:оиија.н центра за астро
физику (Harva.rd-Sшithsonian Center for 
Astrophysics) су прорачуна.ли да сате
лити имају највероватније веома иаг
нуте орбите висоl(ОГ ексцентрицитета, 
и вероватно ретроградне, на растоја
љу 6 и 8 милиона. километара од Ура
на. Марсден је изразио опрез да об
јекат слабијег сјаја можда није месец 
неГо објекат са сличном орбитом, али 
не у вези са планетом . Посматраља ко
ја су у плану за новембар 1998. године 
требало би да. разреше то питаље . 

Николсон и његов тим су nредложи~ 
ли да се нови сателити придруже Ше
кспировим лиЈ<овима око У рана и да се 
зову Калибаи и Сикоракс (по ликовима 
из "Буре") . Вероватно је да. ће IAU 
Међународна астроиомсЈ<а. унија прих-

ватити ова имена. 

Открићем ових сателита, Ура.н се 
по l(а.ра.ктеристикама својих пра.тилапа 
не разликује више од осталих великих 
планета. Сунчевог система., l(Oje поред 
нормалних сателита. са. орбитама,. бли
ским еЈ<ВаторсЈ<ој равни планете, Имају 
и нерегуларне сателите изван те равни. 

Ово су први отЈ<ривени иерегу ла рни са
телити око У рана. 

Калибаli и Сиl(оракс, веома. слабог 
сјаја. и необично црвени, сродни су не
давно отЈ<ривеним телима у спољашњој 
области Суичевог система. Њихове 
физиЧЈ<е ~<:а.ра.ктеристике могу да разја
сне услове Ј<оји су владали у раном де
тиљству нашег планетног система , ка

да. је највероватније Уран прихватио 
ове сателите . 

Према: Sky & Telescope, јануар 1998. 
UPI, мај 1998. 

Весна Милошевић-Здјелар 

ПРОНАЂЕНА ВОдА 
НА МЕСЕЦУ 

На Ј<оифереицији за. шта.мпу одржа
нај 5. марта 1998. иа.учни тим мис
ије Luna.r Prospector објавио је да је на 
Месецу пронађена вода. . Г ла.вни ис
траживач Алан Ба.јндер (Ala.n Binder) 
Ј<аже : "Могао бих да. се кладим у кућу 
да. је одговор "да." . Сигурни смо да. 
смо пронашли воду. Питаље је само 
Ј<олико је има . " Прве процене говоре 
о томе да је пронађено између 10 и 
300 милона. тона залеђеие воде унутар 
Ј<ратера на Месечевим половима . Вода 
је пронађена у Ејткииовом (Aitken) ба
сену на јужном Ме~ечевом nолу , као 
што ·се и очекивало . Изиена.ђење ј е да 

· је лед пронађен и 'унута.р Ј<ра.тера. на 
.северном полу и то у тој количини да 
процене говоре да је скоро 50% више 
леда. на. северу него на југу. · " ва.сиона." 
је о питаљу воде на. Месецу пИсала. у 
бр. 1/97. 

Према: службени сајт мисиј е Luna.r 
Prospector http: 1 /lunar. arc .nasa . gov 

· Ср1јан Са.муровић 

МИ:КРОФОСИЛИ СА МАРСА, 
дА ИЛИ НЕ? 

ОтЈ<а.да су истраживачи из НАСЕ 
и са. Станфорд универзитета. објавили 
могућиост да су у метеориту са. Мар
са., познатом Ј<а.о ALH 84001 , сачувани 
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фосилни остаци неЈСог облИЈСа живота , 
сЈСептици су се оЈСомили на тај проблем . 

У децембарсЈСом броју часописа Na
ture из 1997. године, три истраживача 
доводе у питаље .ЈСључне до:казе у при

лог хшютези тима из НАСЕ и Стан
форда да су црволИЈСе стру:ктуре про

нађене у метеориту фосилне ба:ктерије. 
С:кептици Ралф Харви (Ra.lph Ha.rvey) 
са Case Western Reserve Универзитета, 
Хап Ме:кСвин (На.р McSween) са Уни
верзитета у Тенесију и Џон Бредли 
( John Bra.dley) са Џорџија института за 
технологију, тврде да су ове сићушне 
стру:ктуре највероватније настале гео
лош:ким а не биолош:ким процесом . Они 
по:кушавају да до:кажу да су то ламеле, 
површине минералиих ЈСристала , по:ка

зујући да, :када. се погледа nод 
одређеним углом кроз веома снажан 
микрос:коп, се види јасно да су пове
зани и да су део минералне nовршине. 

Наглашавају да и :камеље са. Месеца 
садржи сличне структуре, али за. љих 

нико не мисли да су од живих бића. 
Нису још у потпуности до:казали своју 
замисао, али љихови најновији радови 
показују невероватну сложеност ових 
стру:ктура и коЛИЈСо је опасно доносити 
закључ:ке на основу малог броја сЛИЈСа. 

Еверет Гибсон (Everett Gibson) из 
НАСЕ (Johnson Space Center), члан 
НАСА/Станфорд тима. , каже да је 
Харвијев тим посматрао други део сте
не и видео другачије црвоЛИЈСе стру:к
туре него тим из НАСЕ . "Овде гово
римо о разЛИЈСама између јабука и nо
моранџи. То је пример сложености о
вог камена. Заиста је потребно да зна
те где гледате унутар стене и шта nос

матрате", одговара Гибсон . Та:кође на
глашава да је Харвијев тим напао са
мо један од некоЛИЈСо независних nрава
ца у доказиваљу хипотезе да се остаци 

живота налазе у ALH84001. 
Вођа тима из НАСЕ, Дејвид Мек 

Кеј (David МсКау) додаје : "Издужени 
облици за које мислимо да су ми:кро
фосили су много дужи него ламеле, и 
нису ни сличне облицима које је иден
тифи:ковала Харвијева група." 

У сваком случају, одговор на пита
ље да ли у је прошлости живот посто
јао на Марсу, иеће бити пронађен све 
до:к не донесемо више узора:ка са Мар
са. 

Према: Astronomy, март 199а . 

Весна Мuлошевu1i-Здјелар 

ПРЕДВИЋАЊА 
СУНЧЕВИХ ОЛУЈА 

Научници већ дуго покушавају да 
предвиде ерупције на Сунпу и љихов 
утицај на. Земљу. Када се посебно сна
жан Сунчев ветар судари са Земљиним 
ма.гнетним пољем, то изазива. пореме

ћа.је у ра.дио-:комуНИЈСацијама, преносу 
енергије и на. сателитима. Сада. се већ 
ближи дан :када ће бити могуће поуз
дане прогнозе Суичевих олуја. 

Сунце и љегову корову прате TOI\OM 
24 часа. ултра.љубича.сте :камере и ~у
ги инструменти на. SOHO летелици tSo
lar a.nd Heliospheric Observatory). Пос
тоје и друге ле~елице које прате Сун
це и Сунчев ветар од иа.електриса.них 
честица.. Ефективност ове мреже пос
матраља. Сунца. се показала. приЛИЈСом 
ерупције у ја.иуа.ру 1997. године. 

Неколи:ко инструмената. је посмат
рало а.:ктивно подручје на Сунчевој по
вршиии. О:ко 18 ча.сова 7. јануара, 
док је активна. површина. била усмере
на. према нама., магнетни млаз се излио 

са Сунца. SOHO је фотографисао из
бациваље масе из короие, тај снажни 
налет Сунчевог ветра усмерен према. 
Земљи. Обла:к је досегао Земљу за. 3 
и 3/4 дана. Регистровала га је о:ко 20 
сателита. у међународном прогР-аму за. 
изуча.ва.ље везе Сунце-Земља (Interna
tional Solar-Terrestia.l Physics Program) . 
Ма.гнетна. бура. је потреса.ла и на.елект
рисала Земљину магнетосферу пуна 24 
часа изазвавши поремећаје у струјним 
иапајаљима, и онеспособивши TV са
телит Telstar 401 вредан 200 милиона 
америчких долара. 

Ово је први nут да је такав Сун
чев догађај праћен од настанка. до кра
ја. Додатни сателити за. прогнозу Суи
чевих олуја ће бити лансиран у време 
следећег Сунчевог ма:ксимума, :који се 
оче:кује 2000 . или 2001. године. Коор
диииса.ће га. неiСОЛИIСО а.мерИЧIСИх аген
ција у оiСВиру програма. Space Weather 
Progra.m. Интерес за. Сунчеве прогно
зе је пора.ста.о од претходног Сунчевог 
ма.IСсимума. 1989/1991. године, пошто 
је човечанства постало у велИЈСој ме
ри зависно од еле:ктронсiСИх уређа.ја. по
дложиих утицају Сунчевих ма.гнетних 
бура. (нпр. са.телитсiСИ систем мобил
них телефона., пријемиици сигнала. са. 
глобалног система. положаја. тзв . Glo
ba.l Positioning System}. 

Према.: Sky & Telescope , јули 1997. 
Весна Мuлошевu1i-Здјелар 
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ПРОЛАЗАК АСТРОИдА 1997 XF11 
ПОРЕД ЗЕМЉЕ 

Астероид 1997 ХFн :који је отiСрио 
Џим Скоти ( Jim Scotti} у о:квиру npo
jeiCтa Универзитета у Аризони, са. теле
сiСопа. у Кит ПИЈСу (Kitt Pea.k) децембра. 
прошле године, најверова')'није ће за. 30 
година. проћи поред Земље на удаљено
сти ICoja је маља од Месечеве. С обзи
ром да. је nречник овог а.стрероида. про
цељен на. око 1.6 IСилометара, љегово 
име је придодато листи "потенцијално 
опасних астроида" (potentia.lly ha.zard
ous asteroiods - РНА}, којих тренутно 
има. 108. 

Прве nроцене говориле су о томе да. 
ће се овај астроид нарочито прибли
жити Земљи у октобру 2028. године 
и да ће "промашити" Земљу за. о:ко 
800 000 IСилометара.. Према. посматра
љима. :које је 3. и 4. марта ове годи
не обавио Питер Шелус (Peter Shelus) 
из Те:кса.са. а.стероид ће проћи много 
ближе Земљи - на свега. око 50 000 IСИ
ломета.ра од центра. Земље. Најновији 
прорачуни ипа:к поiСазују да. ће а.стеро
ид 1997 XF11 проћи на oiCo милион :ки
лометара. од Земље 26 . о:ктобра 2028 . 
(слИЈСа 1} . 

Слшса 1: Дuјаzра.м opбume acmepouдa 
1997 ХFн на дан 26. otemoбpa 2028. 

· Прutеаэане су u opбume Венере, 3е.мље u 
Марса - nос.матрач се налаэu у север
ном небес~ео.м nолу, а oбje~emu се otepeliy 
oteo Сунца у с.меру обрнуто.м од с.мера 
tеазаљtее на сату. Део opбume acmep
ouдa ~eoju се налаэu ucnoд равнu eteлun
mutee је осенчен. Иа~ео се оче~еује да 1ie 
acmepouд npoliu на oteo .мuлuон ~еuло.ме
тара од Зе.мље, :због раз.мера дuјаzра.ма, 

nоло:жајu Зе.мље u acmepouдa се npate
mu_чнo npetC.Aanajy. 

Према. информацији Harva.rd-Smithsoni
a.n Center for Astrophysics (http: 11 cfa
vvv.harvard. edu) и цирiСулару Међуна
родне а.строномс:ке уније IAUC 6839. 

Срђан Ca.мypoвuli 

ГДЕ НЕСТАЈУ 
ГЛОВУЛАРНА ЈАТА? 

Омиљена мета астрономсiСИх посма
траља. су велиiСе сферне сiСуnине звезда. 
назване глобула.рна. ја.та.. Ови праста
ри звезда.ии системи се крећу око цен
тра. наше Гала:ксије у огромном омо
тачу (халоу) . Али неће ту боравити 
за.увеiС . НаЈновија истраживаља гло
буларних ја.та. поiСазују да. ће ова. ја
та. :која да.на.с видимо постепено неста
ти у наредних некоЛИЈСо милијарди го
дина.. Олег Гнедин (Oleg У. Gnedin} и 
Џерема.ја. Остра.јкер ( Jeremia.li Ostriker) 
са. Принстои Универзитета. су напра
вили ка.та.лог од 119 глобуларних ја
та у Млечном путу и испитали како би 
брзо нестала.. Уочили су да. глобулар
на ја та трпе гра.вита.п:иона. дејства. :када 
орбитирајући о:ко Га.ла.:ктич:ког центра. 
прођу : 

- кроз га.ла.ктички дис:к, 

- близу језгра. Га.ла:ксије, и 
- кроз веЛИЈСи обла:к гаса.. 

Гнедин и Остра.ј:кер су у претходна. ис
траживаља. глобула.рних јата. увели и 
ове додатне факторе који утичу на ди
намику система. више тела. У станови
ли су да. ће се ја.та. деформисати и не
стати :као формације много брже него 
што су раније студије поiСазива.ле - за. 
наредних 10 милијарди година., ча:к о:ко 
90 % постојећих ја.та ће бити разби
јена . Плимс:ке силе између јата и га
ла.:ксије нису једини чиниоци развеја.ва
ља. тих система. Постеnена еволуција. 
звезда, губита:к међузвезданог гаса, и 
блисiСИ сусрети звезда. чла.иица та:кође 
утичу на. дужииу живота. тј. убрзавају 
дисперзију јата. 

Како не знамо механизам формира
ља нових ја.та., сви ови деструктивни 
ефекти воде до за:кључ:ка. да је Млеч- · 
ни пут имао знатно више глобулариих 
ја.та. пре милијарду година.. Сада ви
димо само остатке те популације, а. и 
они ће временом нестати. 

Према: Sky & Telescope , јули 1997. 

Весна Мuлошевuћ-Здјелар 
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ОТКРИВЕНА НОВА ЗОНА 
ФОРМИРАЉА ttЛАНЕТА 
ОКО МЛАДЕ ЗВЕЗДЕ · 

Научиици НАСЕ су недавно уочили 
у сазвежђу Кентаура младу звезду, ок
ружену веЛИI<ИМ диском прашиие, која 
управо формира сопствени планетарии 
систем, што је доказ да се планете на
лик Земљи вероватно формирају на ра
зним местима у космосу. Како ка.же 
Мајкл Вернер (Michael Werner) у сао
пштељу НАСЕ: "Могуће да Је овако 
изгледао наш Суичев систем на крају 
главне фазе формираља планета". Као 
један од могућих доказа о настајаљу 
планета могла би да буде рупа у поме
нутом диску у близюш звезде - праш
ина која се налазила у овој области је 
је вероватно nретворена у планете. 

Ова звезда, позната као HR 4796 ии
је први кандидат за nостојаље планета 
налик Земљи, али је занимљива · како 
због своје близине, тако и због фазе 
своје еволуције у којој се тренутно на
лази. По неким проценама ова звезда је 
млађи рођак звезде Бета Сликара, код 
које је старост диска који је окружује 

. процељена на 200 милиона го дива, док 
је старост диска звезде HR 4796 про
цељена на 1 О милиона годива. 

Планетарии диск откrивен је кори
шћељем Кековог (Keck П телескопа на 
планини Мауна Кеа на авајима, 16. 
марта ове годиве, од стране иаучиика 

из JPL-a (Ј et Propulsion Labora.tory) и 
Френклин и Маршал (Fra.nklin a.nd Mar
shall) колеџа у Пеисилваиији. У исто 
време друга екипа иаучника је посма.
тра.јући небо са опсерваторије Черо 
Тололо (Ce~ro Tololo) у Чилеу такође 
уочила ова.Ј диск. · Ьву групу сачин
јава.ли су а.учниди из Харва.рд-Смитсо
иија.н (Ha.rva.rd-Smithsonia.nJ центра 
за. астрофизику у Ма.сачусетсу и Уни
верзитета у Флориди. 

Сви науЧНИЦЈii се сла.жу да. посма
траља. 3 звезде у Млечиом путу - Веге, 
Формалхаута и Бете Сликара. - говоре 
у прилог тврдљи да су планете у нашој 
га.лаксији чешће него што се сматрало . 

Према: Reиters, 21. 4 . 1998. 
Срђан Са.муровић 

КЕПЛЕР - МЕРКУР И СУНЦЕ 
Меркур ретко прелази испред Сун

ца, свега 13 пута. у једном веку. То се 
најчешће догађа. у мају и новембру ка
да. се Меркур налази у равни Земљине 
пута.ље. Маја 1607. године Келлер је 
био убеђен да. посматра један такав 
пролаз Мер}(ура. преко Суичевог дис
ка и пожурио је да о томе обавести 
свог заштитиика. цара Рудолфа П Хаб
збуршког. Не}(олико годива касније 
Фабридијус, Ша.јнер и Галилеј су ОТ}(
рили и описали Сунчеве пеге. Тек тада 
је Кеплер схва.тио да је то била пега. 

"Да ли је пега ·за коју сам мислио 
да је Мер}(ур била Суичева?" - запи
тао се Кеплер 1617. годиве . "А}(о је то 
тако, био сам први који је посматрао 
Сунчеве пеге у овом веку" . 

Кеплер је предвидео стварни про
лаз Мер}(ура пре}(О Сунца 1631. годи
не, али није дочекао да га види, јер је 
умро годиву дана раније. 

Према Les Cahiers Clairaиt, 1995, 11, р. 
18. 

Лука Иванишевић 

ПОТПУНО ПО МРА ЧЕЊЕ 
СУНЦА 1999. 

Потпуно помрачеље Сунца 11. ав
густа 1999. видеће се у неким делови
ма Европе, нnр. у Румунији ће бити 
могуће посматраље ма.}(сима.лиог пом
рачеља у трајаљу ОД 2m 23 •. На линији 
тоталног помрачеља се налази Астро-
номс}(И институт · Румунске · 
академије са својом опсерваторијом. 
Румунски астрономи су почели прип
реме за овај догађај, а. у}(ључили су и 
научнике и јавност, и основали Међу
народно удружеље ECLIPSA '99 . Сви 
}(Оји су заинтересовани за даље инфор
мације о овом друштву и љеговим ак
тивностима могу да. пишу на адресу: 

Ma.gda Stavinschi 
Astronomica.l Institute 

of the Roma.nia.n Academy 
Р. О. Вох 28 

R-75212 Bucharest, Roma.nia 

Према: Sky & Telescope, јануар 1997. 
Весна Ми.яошевuћ-Здје.яар 

III СТ_Рана корица: Уч-есници П Југословенске конференције о облику сnектра.янщ; 
линиЈа одржане од 29. сеnте.мбра до 2. октобра 1997. у Белој Прквu . 

IV страна корица: Учесници XV Београдског щ:троно.мског викенда. 

:.; 
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Cлufl:a nо.мраченог Сунца, са f!:ороно.м u nро
туберанца.ма, од 8. јуна 1937, рад а.мерuчfеог '. 
cлufl:apa Ч. Бuтuнгера {Ch. Bittinger}, из The 
National Geographic Magazine. На .месту са fi:O

гa је cлufl:a рађена nо.мраче1Ье је трајало З .ми~ 
нута u 33 се,.унде. Cлufl:a је та,.о/је објављека . 
у fi:11>U3U В.В. Muшfl:oвuћa "Сунчево nо.мраЧе11>е 
од 15. фебруара 1961". · ;. 
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ASTRONOMSKE EFEMERIDE ZA 1999. GODINU 
Jovan Skuljan 

Astronomsko drиstvo "Rиder Boskovic ", Beograd 

Pocetak godisnjih doba (UT): 
Prolece: 21. 03. и 01h45'"!'9 Jesen: 
Leto: 21. 06. и 19h49'"!'2 Zima: 

Polozaji Zemlje na pиtanji oko Sиnca {UT): 
Perihel: 03. 01. и 13h00'"!'6 Afel: 

23. 09. и llh31'"!'6 
22. 12. и 07h43'"!'9 

Efemerjdska popravka jznosj 65". Svj trenucj u SEV-u datj su za posmatrata na Narodnoj opserva
torijj u Beogradu (>. = 1 ь21 ~8, '/> = 44°50') . 

Prema preporucj Medunarodne aвtronomske unjje (MAU), umesto pojma efemeгidsl:o vreme (ЕТ), 
uvodj se dinamill:o vreme (DT), kao vreme vezano za koordjnatnj sjstem u kome se vrAj jntegracjja 
jednatjna kretanja tela Sun~evog sjstema. U sjstemu vezanom za centar mава Sun~evog sjstema koristj 
se Ьaгicentгilno (TDB), а u sjstemu vezanom za centar masa sjstema Zemlja.-Mesec korjstj ве Zemaljsl:o 
(TDT) djnamj~ko vreme. Razljka jzmedu vremena TDB ј TDT је veoma mala ј mote se zanemarjtj 

na njvou tatnostj ovih efemerjda. Veza jzmedu djnamj~kog ј svetskog vremena (UT) data је relacjjom 
DT = UT + t:.T, gde је t:.T efemeridsl:a popravl:a. U nайе vreme, efemerjdska popravka је relativno 

mala ( reda 1ш) , tako da svj utaЬJjl:enj podacj za оЬ TDT u ovjm efemerjdama jstovremeno odgovaraju 

ј trenutku О~ UT. 

Osnovni podaci о ovogodisnjim pomraeenjima: 
1. Potpиno pomraeenje Meseca polиsenkom, 31 . janиara. Maksimиm pomracenja 

(ро TU) и 16h18m . Vidljivo iz zapadne Kanade, Sjedinjenih Americkih Drzava, 
Azije, Australije, lstocne Evrope i Afrike. 

2. Prstenasto pomracenje Sиnca, 16. februara. Vidljivo (ро TU) od 3h51m59• do 
9h 15mog•. Vidljivo iz oЬlasti severne Aиstralije i dela Indijskog okeana. . 

-3. Delimicno pomraeenje Meseca, 28. јиlа . Vidljivo (ро TU) od 8h56m do 14h 11 m. 
Nije vidljivo iz Evrope. 

4. Potpиno pomraeenje Sиnca, 11. avgиsta. Vidljivo (ро TU) od 9h31m d? 12h36m. 
Vidljivo iz Jиgoslavije (videti ТаЬеlи 1 na sledecoj strani i 111 stranи kоша). 

U rubricj Kalendar datj su za avakj datum u {odjnj: dan ~ ' nede]jj (D), juljjanskj dan (JD), kojj 
pocjnje u 12~, ј zvezdano vreme u Grinj~u (So) u О UT. · 

U rubrjcj Faze, peгigej i apogej Meseca datj su trenucj (UT) za sledeee pojave (Р) : mlad mesec (8), 
prva ~etvrt (()), pun mesec (0), poslednja ~etvrt (()), perjgej (П) ј apogej (А). 

Rubrjka Sunce daje, za svakj ~etvrtj dan, trenutak gornje kulmjnacjje (Т.), jzlaz_j .zalaz, rektascenzjju 
(а), dek]jnacjju ( 6), pozjcjonj ugao ове rotacjje (Р), heliografske koordjnate centra djвka (Во, Lo), uglovnj 
polupretnjk diska (р) ј geocentrjl:no raвtojanje (t:.) . . 

U rubricj Mesec date su, za avakj dan u godjnj, ekvatorske koordjnate (а, 6), kao ј trenucj izlaza i 

zalaza. 
Rubrjka Planete daje efemeride veJikjh planeta (Merkur, Venera, Mars, Jupjter, Saturn, Uran ј 

Neptun). Utabli~enj su: trenutak gornje ku]mjnacjje (Т), ekvatorske koordjnate (а, 6), da]jjne od Zemlje 
ј Sunca (t:..,t:.0 ), ugaonj polupre~njk (р) ј yjzuelna prjvjdna ve]jl:ina (m.). Korak jzmedu utaЬii~enjh 
podataka za Merkur jznoвj l:etirj, za Veneru ј Mars оваm, za Jupjter ј Saturn Aesnaest, а za Uran ј 
Neptun trjdeset dva dana. 

Ovaj broj finansjjski је pomoglo Savezno ministarstvo za razvoj, nauku i 
zivotnu sredinu. 

~. 1 
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PODACI О POMRACENJU SUNCA 11. 8. 1999. ZA 
NEKA MESTA U JUGOSLAVIJI 1 REPUBLICI SRPSKOJ 

PLANETNE KONFIGURACIJE 1 POJAVE U 1999. (Dato u UT} 

Stevo Segan 
Matematicki fakultet, Beograd Januar 2418 Mars u opoziciji 

ТаЬеlа 1. Podaci о potpunom pomrai!enju Sunca 11 . avgusta 1999. godine za neka mesta u Jugo-
s/aviji i RepuЪ/ici Srpskoj. Date su geografska lirina i geografska du.fina, trenuci prvog i pos/ednjeg 
kontakta diskova Sunca i Meseca, trenutak maksimuma pomrai!enja (ро jugoslovenskom letnjem vre-
menu) i maksima/na faza . Za mesta 9de је pomrai!enje potpuno, podaci su uneti masnim slovima. 

Grad g . lirina g . du~ina 1 kontakt IV kontakt maksimum maks. faza 

Apatin 45~680N -18. 0 980 11 :28:01 14:16:19 12:52:52 0.990 
Banja Luka 44~773N -17~ 196 11:24:59 14:14:34 12:50:12 0 .951 
В . Palanka 45~ 250N ..;.19~380 11:28:46 14:17:31 12:53:57 0 .980 
Beograd 44~804N -20~513 11:30:53 14:19:55 12:56:26 0.977 
Bijeljina 44~ 757N -19~222 11:28:35 14:17:56 12:54:04 0.965 
Boear 415 ~ 'I'ION -20~ 280 11130:18 14118113 1211515111 1.03 
Valjevo 44~ 267N -19 ~ 900 11:29:54 14:19:41 12:55 :45 0.950 
Vranje 42~ 550N -21 ~ 900 11 :34:16 14:25:16 13:01 :15 0.920 
Vrlac 45 ~ 150N -21 ~ 320 11 :32:16 14:20:41 12:57:37 0.990 

dh 2711 Saturn u konjunkciji sa Suncem 
05 08 Venera u konjunkciji sa Neptunom 2S 29 21 Mars u konjunkciji sa Mesecom 4N 
9 20 Mars u konjunkciji sa Meaecom 3N 

Мај 
13 19 Venera u konjunkciji sa Uranom 1S 

1 10 Merkur u konjunkciji sa Jupiterom 2S 
16 17 Merkur u konjunkciji sa Mesecom 4N 

6 19 Neptun u zastoju ро rektascenziji 
18 20 Uran u konjunkciji sa Mesecom 2N 

717 Neptun u konjunkciji sa Meaecom 1N 
18 01 Neptun u konjunkciji sa Meaecom 2N 

8 16 Uran u konjunkciji sa Meaecom 1N 
19 08 Venera u konjunkciji sa Mesecom 2N 

13 05 Jupiter u konjunkciji sa Meaecom 4S 
21 23 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 2S 

13 18 Merkur u konjunkciji sa Saturnom 1N 
22 08 Neptun konjunkciji sa Suncem 

14 11 Saturn u konjunkciji sa Mesecom 3S 
24 06 Saturn u konjunkciji sa :Мesecom 2S 

14 13 Merkur u konjunkciji sa Mesecom 4S 
27 08 Merkur u konjunkciji sa Neptunom 2S 

18 15 Venera u konjunkciji sa Mesecom 6S 

Februar 20 10 Jupiter u perihelu 

Dimitrovgrad 43~020N -22~ 750 11 :35:40 14:25:57 13:02:24 0.940 2 02 Uran u konjunkciji sa Suncem 22 01 Uran u zastoju ро rektascenziji 
Dala 48~ 1158N -20~ 0150 111211:151 1411'1:19 12:154:28 1 .03 
Zaj~ar 43~900N -22~ 267 11:34:23 14:23:56 13:00:34 0.970 
Zrenjanin 45~370N -20 ~ 420 11 :30:36 14:18:59 12:55:46 0.990 
Ivangrad 42 ~ 830N -19 ~ 820 11 :30:13 14:21 :27 12:56:54 0.900 
Kanjlla 48 ~ 08'1N -20~ 030 11:29:49 14:1'1:24 12:54:29 1.03 
Кikinda 45~ 833N -20~ 48'1 11:30:3'1 14:18:24 12:1515128 1.03 
Kotor 42~424N -18~776 11:28:26 14:20:09 12:55:11 0.899 
Kragujevac 44 ~ 012N -20 ~ 918 11:31 :50 14:21 :40 12:57:55 0.959 
Kra\jevo 43~733N -20 ~ 683 11 :31 :30 14:21:40 12:57:44 0.940 
Kruievac 43~ 567N -21 ~333 11 :32:46 14:22:56 12:59:08 0.940 
Leskovac 43~000N -21 ~ 950 11:34:09 14:24:43 13:00:53 0 .930 
Majdanpek 44~420N -21 ~ 930 11:33:35 14:22:40 12:59 :26 0.980 
Nakovo 415 ~ 8'10N -20~ 1580 111301411 14118:31 12:1515138 1.03 
Negotin 44~233N -22~ 550 11:34:47 14:23:53 13:00:46 0.980 
Nil 43~315N -21 ~ 902 11:33:56 14:24:12 13:00:28 0.948 
N. Knelevac 48 ~ 030N -20~ 100 11:2111157 14117:34 12:154:38 1.03 
Novi Sad 45 ~ 258N -19 ~ 853 11:29:37 14:18:16 12:54:49 0.984 
р~ 42~ 658N -20 ~ 306 11:31:12 14:22:29 12:58:01 0.917 
Pirot 43 ~ 150N -22 ~ 600 11:35:19 14:25:32 13:01:58 0.940 

2 18 Merkur u konjџnkciji sa Uranom 2S 25 18 Merkur u gornjoj konjunkciji 

4 05 Merkur u gornjoj konjunkciji 26 11 Mars u konjunkciji sa Mesecom 5N 

7 04 Mars u konjunkciji sa Mesecom 3N Jun 
14 12 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 1N 03 22 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 1N 
15 07 Uran u konjunkciji sa Mesecom 1N 04 22 Uran u konjunkciji sa Mesecom 1N 
17 Q:! Merkur u konjunkciji sa Mesecom OS 05 07 Mars u zastoj u р о rektascenzij i 
18 06 Venera u konjunkciji sa Mesecom 2S 10 оо Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 4S 
18 16 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 2S 11 02 Saturn u konjunkciji sa Mesecom 3S 
20 15 Saturn u konjunkciji sa Mesecom 3S 11 12 Venera u najv~oj elongaciji 45.4Е 
23 21 Venera u konjunkciji sa Jupiterom ON 15 08 Merkur u konjunkciji sa Mesecom 4S 

Mart 17 03 Venera u konjunkciji sa Mesecom 2S 

3 13 Merkur u najvecoj e\ongaciji 18.2Е 22 20 Mars u konjunkciji sa Mesecom 6N 

7 02 Mars u konjunkciji sa Mesecom 3N 28 23 Merkur u najvecoj elongaciji 25 .5Е 

13 23 Neptun u konjunkciji sa Meaecom 1N Juli 
14 20 Uran u konjunkciji sa Mesecom 1N 1 03 Neptun u konjunkciji sa Meaecom 1N 

Podgorica 42~435N -19~ 265 11:29:20 14:20:60 12:56:09 0.903 17 20 Merkur u konjunkciji sa Mesecom 7S 2 03 Uran u konjunkciji sa Mesecom ON 
P~arevac 44~617N -21 ~ 200 11:32:11 14:21:15 12:57:53 0.980 
Prizren 42 ~ 214N -20 ~ 742 11 :32:14 14:23:48 12:59:18 0.909 
PriAtina 42~650N -21 ~ 167 11:32:50 14:23:56 12:59:43 0.911 
Ruma 45~000N -19 ~ 830 11 :29:37 14:18:35 12:54:60 0.980 
Smederevo 44~650N -20~900 11:31:37 14:20:45 12:57:18 0.980 
Senta 415 ~ 930N -20~ 080 111211:158 14:17:41 12:54:41 1.03 

18 10 Mars u zastoju ро rektascenziji 7 15 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 4S 
18 11 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 3S 8 15 Saturn u konjunkciji sa Mesecom 3S 
19 19 Merkur u donjoj konjunkciji 12 03 Merkur u zastoju ро rektascenziji 
20 01 Venera u konjunkciji sa Mesecom 5S 14 09 Merkur u konjunkciji sa Meaecom 3N 
20 03 Saturn u konjunkciji sa Mesecom 3S 15 23 Venera u konjunkciji sa Meaecom 3S 

Sombor 45~ 770N -19~ 150 11 :28:18 14:16:27 12:53:07 0.990 20 21 Venera u konjunkciji sa Saturnom 3N 20 22 Mars u konjunkciji sa Mesecom 7N 
S. Сrцја 415 ~ 720N -20 ~ 700 11131:03 14118:55 12:515:59 1.03 
Subotica 48 ~ 100N -19 ~ 667 11:29:11 14:16:48 12:53:4'1 1.03 
Тreblnje 42!709N -18 ~ 350 11 :27:32 14:19:04 12:54:05 0.903 
Cuprija 43!930N -21 ~ 380 11 :32:43 14:22:30 12:58:52 0.960 
U~ice 43!856N -19~ 850 11:29:56 14:20:09 12:56:02 0 .946 
Horgoi 48 ~ 1158N -19~983 11 :211144 14:17:13 12:154:19 1.03 
Cetinje 42! 386N -18 ~ 925 11 :28:43 14:20:28 12:55:31 0.899 
Coka 415~ 9150N -20~150 11:30:03 14117:415 12:154:47 1.03 

26 09 Neptun u opoziciji 
April 

26 16 Merkur u donjoj konjunkciji 
1 06 Merkur u zastoju ро rektascenziji 
1 06 . Jupiter u konjunkciji sa Suncem Avgust 

3 08 Mars u konjunkciji sa Mesecom 3N 4 02 Jupiter u konjunkciji sa Meaecom 4S 

10 09 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 1N 5 оо Saturn u konjunkciji sa Mesecom 3S 

11 07 Uran u konjunkciji sa Meaecom 1N 5 16 Merkur u zastoju ро rektascenziji 

Sabac 44! 756N -19 ~ 699 11:29:26 14:18:42 12:54:58 0 .969 14 04 Merkur u konjunkciji sa Mesecom 1S 7 18 Uran u opoziciji 

DATA ON ТНЕ ECLIPSE OF ТНЕ AUGUST н•~>, 1999 FOR 
SOME PLACES IN YUGOSLAVIA AND REPUBLIC OF SRPSKA 

Data on the eclipse of the August 11'ь, 1999 for some places in Yugoslavia and 
Republic of Srpska are given in this ТаЬlе. 

15 08 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 3S 10 03 Merkur u konjunkciji sa Meaecom 1N 

16 16 Merkur u najvecoj e\ongaciji 27.6W 10 15 Venera u afe\u 

16 18 Saturn u konjunkciji sa Mesecom 3S 12 05 Venera u konjunkciji sa Mesecom 9N 

18 21 Venera u konjunkciji sa Mesecom 7S 14 14 Merkur u najv~oj e\ongaciji 18.8W 

20 06 Venera u perihelu 18 12 Mars u konjunkciji sa Mesecom 7N 
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20 12 
2414 

25 12 
25 13 

26 12 
30 15 
31 09 

Septeтbar 

1 06 
7 16 

8 15 
9 20 

9 23 
16 10 

20 22 
21 20 
2713 
28 12 

Oktobar 
5 17 

11 03 
13 20 

15 13 
18 07 

19 05 
23 08 

23 19 
24 17 

24 22 

02.01 . 02 50 
09 .01 . 14 22 
11 .01 . 11 41 

17.01 . 15 46 
24.01 . 19 15 
26.01 . 21 25 
31 .01 . 16 07 

08.02 . 08 48 

08.02. 11 58 
16.02 . 06 39 

20.02 . 14 32 
23.02 . 02 43 

Venera u donjoj konjunkciji 
Neptun u konjunkciji ва Меsесот 1N 

Jupiter u zastoju ро rektascenziji 
Uran u konjunkciji ва Меsесот 1N 

Merkur u konjun kciji ва Veneroт 10N 
Saturn u zastoju ро rektascenziji 

Jupiter u konjunkciji ва Мевесот 4S 

Saturn u konjunkciji ва Меsесот 3S 
Venera u konjunkciji ва Меsесот 8N 

Merkur u gornjoj konjunkciji 
Venera u zastoju ро rektascenziji 

Merkur u konjunkciji ва Мевесот 1N 
Mars u konjunkcij i sa Мевесот 7N 

N eptun u konjunkciji sa Мевесот 1N 
Uran u konjunkciji ва Мевесот 1N 

Jupiter u konjunkciji ва Меsесот 4S 
Saturn u konjunkciji ва Меsесот 3S 

Venera u konjunkciji sa Меsесот 5N 
Merkur u konjunkciji sa Меsесот 7N 
Neptun u zastoju ро rektascenzij i 
Mars u konjunkciji ва Меsесот 5N 
Neptun u konjunkciji sa Меsесот ON 

Uran u konjunkciji sa Меsесот ON 
Uran u zastoju ро rektascenziji 
Jupiter u opoziciji 
Jupiter u konjunkciji sa Меsесот 4S 

Merkur u najveeoj elongaciji 24.3Е 

25 18 
30 24 

Noveтbar 

3 23 
5 08 

6 14 
9 07 

13 16 

14 15 
15 13 

15 22 
20 23 

22 01 
23 19 

25 оо 
25 13 

2814 

Deceтbar 

1 05 
3 01 

3 21 
6 01 

11 22 
12 19 

12 21 
14 05 
18 06 
19 09 

21 05 

Saturn u konjunkciji аа Меsесот 2S 
Venera u najve~oj elongaciji 46.5W 

Venera u konjunkciji аа Меsесот 3N 
Merkur u zastoju ро rektascenziji 
Saturn u opoziciji 

Merkur u konjunkciji аа Меsесот 7N 
Mars u konjunkciji sa Меsесот 3N 

Neptun u konjunkciji аа Меsесот ON 
Uran u konjunkciji sa Меsесот ON 
Merkur u donjoj konjunkcij i 
Jupiter u konjunkciji аа Меsесот 4S 

Saturn u konjunkciji аа Меsесот 3S 
Jupiter u opoziciji 

Merkur u zastoju ро rektascenziji 
Mars u perihelu 

Mars u konjunkciji sa Neptunoт 2S 

Venera u perihelu 
Merkur u najveeoj elongaciji 20.4W 

Venera u_ konjunkciji аа Меsесот 3N 
Merkur u konjunkciji sa Меsесот 3N 

Neptun u konjunkciji sa Меsесот OS 
Mars u konjunkciji аа Меsесот 1N 
Uran u konjunkciji ва Меsесот OS 
Mars u konjunkciji ва Uranoт 1S 

Jupiter u konjunkciji sa Меsесот 4S 
Satum u konjunkciji sa Меsесот 3S 

Jupiter u zastoju ро rektascenziji 

FAZE, PERIGEJ 1 APOGEJ MESECA 1999. 

о 02.03. 06 58 о 02.05. 06 12 А 06.07. 11 57 () 02.09. 18 06 п 08.11 . 03 53 • () 08.03. 05 08 А 08.05. 17 28 () 11 .07. 06 09 п 02.09. 22 17 () 11.11 . 05 31 А 
А 10.03. 08 40 () 15.05 . 12 05 • 13.07. 02 24 • 09.09. 22 02 • 16.11 . 09 03 С) 

• 17.03. 18 48 • 15.05. 15 08 п 20.07. 09 оо С) 16.09. 18 40 А 23.11 . 07 04 о 
С) 20.03. оо 14 п 22.05 . 05 34 () 23.07. 05 42 А 17.09. 20 06 () 23.11. 21 54 п 
п 24.03. 10 18 С) 29 .05 . 08 16 А 28.07. 11 25 о 25.09. 10 51 о 29.11 . 23 19 () 

о 31 .03. 22 49 о 30 .05. 06 40 о 28.09. 16 42 п 

А 04.04. 21 30 А 07.06 . 04 20 () 04.08. 17 27 () 02.10. 04 02 () 07.12. 22 32 • () 09 .04. 02 51 () 13.06. оо 37 п 07.08. 23 34 п 09.10. 1134 • 08.12. 11 оо А 

• 16.04. 04 22 • 13.06. 19 03 • 11 .08. 11 08 • 14.10. 13 51 А 16.12. оо 50 С) 

п 17.04. 05 24 п 20.06 . 18 13 () 19.08. 01 47 () 17.10. 15 оо () 22.12. 10 55 п 

С) 22 .04. l!i02 С) 25 .06. 15 31 А 19.08. 23 27 А 24.10. 21 02 о 22 .12. 17 31 о 
30.04. 14 55 о 28.06 . 21 37 о 26.08. 23 48 о 26 .10. 12 58 п 29 .12. 14 04 () 

31.10. 12 04 () 

--~ -
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KALENDAR 1999. KALENDAR 1999. KALENDAR 1999. 

Datuт Dan JD So Datuт Dan JD So Datuт Dan JD So 

d т D 24 ... h т s d т D 24 ... h т в d т D 24 ... h т в 

01 .01 . РЕТ 51180 06 40 50 01 .03. PON 51239 10 33 26 01 .05 . SUB 51300 14 33 56 
02.01 . SUB 51181 06 44 46 02 .03. UTO 51240 10 37 23 02.05. NED 51301 14 37 53 
03.01 . NED 51182 06 48 43 03.03. SRE 51241 10 41 19 03.05 . PON 51302 14 4 1 49 
04 .01 . PON 51183 06 52 39 04.03. СЕТ 51242 10 45 16 04.05. UTO 51303 14 45 46 
05 .01 . UTO 51184 06 56 36 05 .03. РЕТ 51243 10 49 13 05.05 . SRE 51304 14 49 42 
06 .01 . SRE 51185 07 оо 32 06 .03. SUB 51244 10 53 09 06.05. СЕТ 51305 14 53 39 
07.01 . СЕТ 51186 07 04 29 07.03. NED 51245 10 57 06 07.05 . РЕТ 51306 14 57 36 
08.01 . РЕТ 51187 07 08 25 08.03. PON 51246 11 01 02 08.05. SUB 51307 15 01 32 
09.01. SUB 51188 07 12 22 09 .03. UTO 51247 11 04 59 09.05 . NED 51308 15 05 29 
10.01 . NED 51189 07 16 19 10.03. SRE 51248 11 08 55 10 .05 . PON 51309 15 09 25 

11 .01 . PON 51190 07 20 15 11 .03. СЕТ 51249 11 12 52 11 .05 . UTO 51310 15 13 22 
12.01 . UTO 51191 07 24 12 12.03. РЕТ 51250 11 16 48 12.05 . SRE 51311 15 17 18 
13.01. SRE 51192 07 28 08 13.03. SUB 51251 11 20 45 13.05. СЕТ 51312 15 21 15 
14 .01 . СЕТ 51193 07 32 05 14.03. NED 51252 11 24 42 14.05 . РЕТ 51313 15 25 11 
15.01 . РЕТ 51194 07 36 01 15 .03. PON 51253 11 28 38 15 .05 . SUB 51314 15 29 08 
16.01 . SUB 51195 07 39 58 16.03. UTO 51254 11 32 35 16.05 . NED 51315 15 33 05 
17.01. NED 51196 07 43 54 17.03. SRE 51255 11 36 31 17.05. PON 51316 15 37 01 
18.01. PON 51197 07 47 51 18.03. СЕТ 51256 11 40 28 18.05 . UTO 51317 15 40 58 
19 .01 . UTO 51198 07 51 48 19 .03. РЕТ 51257 11 44 24 19 .05 . SRE 51318 15 44 54 
20 .01 . SRE 51199 07 55 44 20.03. SUB 51 258 11 48 21 20 .05 . СЕТ 51319 15 48 51 

21 .01 . СЕТ 51200 07 59 41 21 .03. NED 51259 11 52 17 21 .05. РЕТ 51320 15 52 47 
22.01 . РЕТ 51201 08 03 37 22.03. PON 51260 11 56 14 22 .05 . SUB 51321 15 56 44 
23.01 . SUB 51202 08 07 34 23.03. UTO 51261 12 оо 11 23.05 . NED 51322 16 оо 40 
24.01 . NED 51203 08 11 30 24.03. SRE 51262 12 04 07 24.05 . PON 51323 16 04 37 
25 .01. PON 51204 08 15 27 25 .03. СЕТ 51263 12 08 04 25 .05 . UTO 51324 16 08 34 
26 .01 . UTO 51205 08 19 23 26 .03. РЕТ 51264 12 12 оо 26 .05 . SRE 51325 16 12 30 
27.01 . SRE 51206 08 23 20 27.03. SUB 51265 12 15 57 27.05 . СЕТ 51326 16 16 27 
28.01 . СЕТ 51207 08 27 17 28.03. NED 51266 12 19 53 28.05 . РЕТ 51327 16 20 23 
29 .01. РЕТ 51208 08 31 13 29.03. PON 51267 12 23 50 29 .05 . SUB 51328 16 24 20 
30 .01 . SUB 51209 08 35 10 30.03. UTO 51268 12 27 46 30 .05. NED 51329 16 28 16 
31 .01. NED 51210 08 39 06 31 .03. SRE 51269 12 31 43 31 .05 . PON 51330 16 32 13 

01 .02. PON 51211 08 43 03 01 .04. СЕТ 51270 12 35 40 01 .06 . UTO 51331 16 36 09 
02.02. UTO 51212 08 46 59 02 .04. РЕТ 51271 12 39 36 02 .06 . SRE 51332 16 40 06 
03.02. SRE 51213 08 50 56 03.04. SUB 51272 12 43 33 03.06. СЕТ 51333 16 44 03 
04.02 . СЕТ 51214 08 54 52 04.04. NED 51273 12 47 29 04.06 . РЕТ 51334 16 47 59 
05.02. РЕТ 51215 08 58 49 05 .04. PON 51274 12 51 26 05 .06. SUB 51335 16 51 56 
06 .02. SUB 51 216 09 02 46 06.04. UTO 51275 12 55 22 06 .06. NED 51336 16 55 52 
07.02 . NED 51217 09 06 42 07.04. SRE 51276 12 59 19 07.06. PON 51337 16 59 49 
08.02 . PON 51218 09 10 39 08.04. СЕТ 51277 13 03 15 08.06. UTO 51338 17 03 45 
09.02 . UTO 51219 09 14 35 09.04. РЕТ 51278 13 07 12 09 .06. SRE 51339 17 07 42 
10 .02 . SRE 51220 09 18 32 10.04. SUB 51279 13 11 09 10.06 . СЕТ 51340 17 11 38 

11 .02. СЕТ 51221 09 22 28 11 .04. NED 51280 13 15 05 11 .06 . РЕТ 51341 17 15 35 
12.02. РЕТ 51222 09 26 25 12.04. PON 51281 13 19 02 12 .06. SUB 51342 17 19 32 
13.02. SUB 51223 09 30 21 13.04. UTO 51282 13 22 58 13.06. NED 51343 17 23 28 
14.02. NED 51224 09 34 18 14.04. SRE 51283 13 26 55 14.06 . PON 51344 17 27 25 
15 .02. PON 51225 09 38 15 15 .04. СЕТ 51284 13 30 51 15.06 . uто 51345 17 31 21 
16 .02 . UTO 51226 09 42 11 16.04 . РЕТ 51285 13 34 48 16 .06. SRE 51346 17 35 18 
17.02 . SRE 51227 09 46 08 17.04. SUB 51286 13 38 44 17.06 . СЕТ 51347 17 39 14 
18.02. СЕТ 51228 09 50 04 18.04. NED 51287 13 42 41 18.06 . РЕТ 51348 17 43 11 
19 .02. РЕТ 51229 09 54 01 19.04. PON 51288 13 46 38 19.06. SUB 51349 17 47 07 
20.02 . SUB 51230 09 57 57 20 .04. uто 51289 13 50 34 20 .06 . NED 51350 17 51 04 

21 .02 . NED 51231 10 01 54 21 .04. SRE 51290 13 54 31 21 .06 . PON 51351 17 55 01 
22.02. PON 51232 10 05 50 22 .04. СЕТ 51291 13 58 27 22.06 . UTO 51352 17 58 57 
23.02 . UTO 51233 10 09 47 23 .04. РЕТ 51292 14 02 24 23.06 . SRE 51353 18 02 54 
24.02. SRE 51234 10 13 44 24.04. SUB 51293 14 06 20 24.06. СЕТ 51354 18 06 50 
25 .02 . СЕТ 51235 10 17 40 25.04. NED 51294 14 10 17 25 .06 . РЕТ 51355 18 10 47 
26 .02 . РЕТ 51236 10 21 37 26 .04. PON 51295 14 14 13 26.06 . SUB 51356 18 14 43 
27.02. SUB 51237 10 25 33 27.04. UTO 51296 14 18 10 27.06. NED 51357 18 18 40 
28.02 . NED 51238 10 29 30 28.04. SRE 51297 14 22 07 28.06. PON 51358 18 22 36 

29.04. СЕТ 51298 14 26 03 29 .06. UTO 51359 18 26 33 
30.04. РЕТ 51299 14 30 оо 30.06 . SRE 51360 18 30 30 

ri 
1 

1 
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KALENDAR 1999. KALENDAR 1999. KALENDAR 1999. 

Datum Dan JD So Datum Dan JD So Datum Dan JD So 

d m D 24 ... h m 8 d m D 24 ... h m 8 d m D 24 ... h m 8 

01.07. СЕТ 51361 18 34 26 01 .09. SRE 61423 22 38 53 01.11. PON 61484 02 39 22 
02.07. РЕТ 61362 18 38 23 02.09 . СЕТ 51424 22 42 49 02 .11 . UTO 51485 02 43 19 
03.07. suв 51363 18 42.19 03.09 . РЕТ 51425 22 46 46 03.11 . SRE 51486 02 47 16 
04.07. NED 51364 18 46 16 04.09 . SUB 51426 22 50 42 04.11. СЕТ 51487 02 51 12 
05.07. PON 51365 18 50 12 05.09 . NED 51427 22 54 39 05.11 . РЕТ 51488 02 55 09 
06.07. UTO 51366 18 54 09 06.09. PON 51428 22 58 35 06 .11 . SUB 51489 02 59 05 
07.07. SRE 51367 18 58 05 07.09. UTO 51429 23 02 32 07.11 . NED 51490 03 03 02 
08.07. СЕТ 51368 19 02 02 08.09 . SRE 51430 23 06 28 08.11 . PON 51491 03 06 58 
09.07. РЕТ 51369 19 05 59 09.09 . СЕТ 51431 23 10 25 09.11 . UTO 51492 03 10 55 
10.07. SUB 61370 19 09 55 10.09 . РЕТ 61432 23 14 22 10.11. SRE 51493 03 14 51 
11 .07. NED 51371 19 13 52 11 .09. SUB 51433 23 18 18 11 .11 . СЕТ 51494 03 18 48 
12.07. PON 61372 19 17 48 12.09. NED 51434 23 22 15 12.11 . РЕТ 51495 03 22 45 
13.07. uто 51373 19 21 45 13.09. PON 51435 23 26 11 13.11. SUB 51496 03 26 41 
14.07. SRE 51374 19 25 41 14.09. UTO 51436 23 30 08 14.11 . NED 51497 03 30 38 
15.07. СЕТ 51375 19 29 38 15 .09. SRE 61437 23 34 04 15.11 . PON 51498 03 34 34 
16.07. РЕТ 51376 19 33 34 16.09. СЕТ 51438 23 38 01 16.11 . UTO 51499 03 38 31 
17.07. suв 51377 19 37 31 17.09. РЕТ 51439 23 41 57 17.11. SRE 51500 03 42 27 
18.07. NED 51378 19 41 28 18.09 . SUB 51440 23 45 54 18.11 . СЕТ 51501 03 46 24 
19 .07. PON 51379 19 45 24 19 .09 . NED 51441 23 49 51 19.11. РЕТ 51502 03 50 20 
20.07. UTO 51380 19 49 21 20.09. PON 51442 23 53 47 20.11 . SUB 51503 03 54 17 
21.07. SRE 51381 19 53 17 21.09. UTO 51443 23 57 44 21.11 . NED 51504 03 58 14 
22 .07. СЕТ 51382 19 57 14 22 .09. SRE 51444 оо 01 40 22.11 . PON 51505 04 02 10 
23.07. РЕТ 51383 20 01 10 23.09 . СЕТ 51445 оо 05 37 23.11 . UTO 51506 04 06 07 
24.07. suв 51384 20 05 07 24.09. РЕТ 51446 оо 09 33 24.11 . SRE 51507 04 10 03 
25.07. NED 51385 20 09 03 25.09. SUB 51447 оо 13 30 25.11. СЕТ 51508 04 14 оо 
26.07. PON 51386 20 13 оо 26.09. NED 51448 оо 17 26 26 .11. РЕТ 51509 04 17 56 
27.07. UTO 51387 20 16 57 27.09 . PON 51449 оо 21 23 27.11 . suв 51510 04 21 63 
28.07. SRE 51388 20 20 53 28.09 . UTO 51450 оо 25 20 28.11 . NED 51511 04 25 49 
29.07. СЕТ 51389 20 24 50 29.09. SRE 51451 оо 29 16 29.11 . PON 51512 04 29 46 
30.07. РЕТ 51390 20 28 46 30.09 . СЕТ 51452 оо 33 13 30.11 . UTO 51513 04 33 42 
31 .07. SUB 51391 20 32 43 
01.08. NED 51392 20 36 39 01.10. РЕТ 51453 оо 37 09 01 .12. SRE 51514 04 37 39 
02.08. PON 51393 20 40 36 02 .10. SUB 51454 оо 41 06 02.12 . СЕТ 51515 04 41 36 
03.08. UTO 51394 20 44 32 03.10. NED 51455 оо 45 02 03.12. РЕТ 51516 04 45 32 
04.08. SRE 51395 20 48 29 04.10. PON 51456 оо 48 59 04.12. suв 51517 04 49 29 
05 .08. СЕТ 51396 20 52 26 05 .10. UTO 51457 оо 52 55 05 .12. NED 51518 04 53 25 
06.08. РЕТ 51397 20 56 22 06.10. SRE 61458 оо 56 52 06 .12. PON 51519 04 57 22 

Ј 
07.08. SUB 51398 21 оо 19 07.10. СЕТ 51459 01 оо 49 07.12. UTO 51520 05 01 18 
08.08. NED 51399 21 04 15 08.10. РЕТ 51460 01 04 45 08.12. SRE 51521 05 05 15 
09 .08. PON 51400 21 08 12 09.10. SUB 51461 01 08 42 09.12. СЕТ 51522 05 09 11 
10 .08. UTO 51401 21 12 08 10.10. NED 51462 01 12 38 10.12. РЕТ 51523 05 13 08 
11 .08. SRE 51402 21 16 05 11 .10 . PON 51463 01 16 35 11 .12 . suв 51524 05 17 05 
12.08. СЕТ 51403 21 20 01 12.10. UTO 51464 01 20 31 12.12. NED 51525 05 21 01 
13.08. РЕТ 51404 21 23 58 13.10. SRE 51465 01 24 28 13.12. PON 51526 05 24 58 
14.08. suв 51405 21 27 55 14.10. СЕТ 51466 01 28 24 14.12. UTO 51527 05 28 54 
15.08. NED 51406 21 31 51 15 .10. РЕТ 51467 01 32 21 15.12. SRE 51528 05 32 51 
16.08. PON 51407 21 35 48 16.10. SUB 51468 01 36 18 16.12. СЕТ 51529 05 36 47 
17.08. UTO 51408 21 39 44 17.10. NED 51469 01 40 14 17.12. РЕТ 51530 05 40 44 
18.08. SRE 51409 21 43 41 18.10. PON 51470 01 44 11 18.12. SUB 51531 05 44 40 
19.08. СЕТ 51410 21 47 37 19.10. UTO 51471 01 48 07 19.12. NED 51532 05 48 37 
20 .08. РЕТ 51411 21 51 34 20 .10. SRE 51472 01 52 04 20.12. PON 51533 05 52 34 

21.08. SUB 51412 21 55 30 21.10. СЕТ 51473 01 56 оо 21 .12. UTO 51534 05 56 30 
22 .08. NED 51413 21 59 27 22.10. РЕТ 51474 01 59 57 22.12. SRE 51535 06 оо 27 
23.08. PON 61414 22 03 24 23.10 . suв 51475 02 03 53 23.12. СЕТ 51536 06 04 23 
24.08. UTO 51415 22 07 20 24.10 . NED 51476 02 07 50 24.12. РЕТ 51537 06 08 20 
25 .08. SRE 51416 22 11 17 25.10 . PON 51477 02 11 47 25.12. SUB 51538 06 12 16 
26.08. СЕТ 51417 22 15 13 26.10. UTO 61478 02 15 43 26.12 . NED 51539 06 16 13 
27.08. РЕТ 51418 22 19 10 27.10 . SRE 51479 02 19 40 27.12. PON 51540 06 20 09 
28.08. SUB 51419 22 23 06 28.10. СЕТ 51480 02 23 36 28.12. UTO 51541 06 24 06 
29 .08. NED 51420 22 27 03 29.10. РЕТ 51481 02 27 33 29.12. SRE 51542 06 28 03 
30 .08. PON 51421 22 30 59 30.10. SUB 51482 02 31 29 30.12. СЕТ 51543 06 31 59 
31 .08. UTO 51422 22 34 56 31 .10 . NED 51483 02 35 26 31 .12. РЕТ 61544 06 35 56 
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SEV о" TDT 
Datum т Izlaz Zalaz а б р Во Lo р ~ 
d m h m h m h m h m о 1 о о о 1 11 

А.Ј . 

01 .01. 11 42 07 16 16 07 18 44.0 -2303 2.3 -3.0 146.6 16 18 0 .983 
05 .01 . 11 43 07 16 16 11 19 01 .6 -22 41 0.3 -3.4 92.9 16 18 0 .983 
09 .01 . 11 45 07 15 16 15 19 19.1 -2212 -1.6 -3.9 40.2 16 17 0 .983 
13.01. 11 47 07 14 16 20 19 36.5 -2135 -3.5 -4.3 347.6 16 17 0.984 
17.01 . 11 48 07 11 16 25 19 53.7 -20 52 -5.4 -4.7 294.9 16 17 0.984 
21 .01 . 11 49 07 09 16 30 20 10.7 -20 03 -7.2 -5 .1 242.2 16 17 0 .984 
25.01. 11 50 07 05 16 36 20 27.6 -19 07 -9.0 -5.4 189.6 16 16 0.984 
29 .01 . 11 51 07 02 ·· 16 41 20 44.2 -18 06 -10.7 -5.8 136.9 16 16 0.985 
02.02. 11 52 06 57 16 47 21 00.6 -17 оо -12.4 -6.1 84.2 16 15 0.985 
06.02. 11 52 06 52 16 53 21 16.7 -15 49 -14.0 -6.3 31 .6 16 15 0 .986 
10 .02. 11 52 06 47 16 58 21 32.7 -14 34 -15.5 -6.6 338.9 16 14 0.987 
14.02. 11 62 06 41 17 04 21 48.5 -1315 -16.9 -6.8 286.2 16 13 0.987 
18.02. 11 52 06 35 17 10 22 04.0 -11 52 -18.2 -6 .9 233.6 16 13 0.988 
22 .02 . 11 52 06 29 17 15 22 19.4 - 10 26 -19.5 -7.1 180.9 16 12 0.989 
26 .02. 11 51 06 22 17 21 22 34.6 -о8 58 -20.6 -7.2 128.2 16 11 0.990 
02 .03. 11 50 06 15 17 26 22 49 .7 -Q7 28 -21 .7 -7.2 75 .5 16 10 0 .991 
06 .03. 11 50 06 08 17 32 23 04.6 -о5 55 -22.6 -7.2 22.8 16 09 0.992 
10.03. 11 49 06 01 17 37 23 19.4 -Q4 22 -23.5 -7.2 330.1 16 08 0.993 
14.03. 11 48 05 54 17 42 23 34.1 -02 48 -24.2 -7.2 277.4 16 07 0.994 
18.03. 11 46 05 46 17 47 23 48.8 -0113 -24.8 -7.1 224.7 16 06 0.996 
22.03. 11 45 05 39 17 52 оо 03.4 оо 22 -25.3 -7.0 172.0 16 05 0.996 
26.03. 11 44 05 31 17 57 оо 17.9 01 57 -25.8 -6.8 119.2 16 04 0.997 
30.03. 11 43 05 24 18 03 оо 32.5 03 30 -26.0 -6.7 66.5 16 03 0.998 
03.04. 11 42 05 17 18 08 оо 47.1 05 03 -26.2 -6.5 13.7 16 02 1 .000 
07.04. 11 40 05 09 18 13 01 01.7 06 35 -26.3 -6.2 320.9 16 оо 1.001 
11 .04. 11 39 05 02 18 18 01 16.3 08 04 -26.2 -5 .9 268.1 15 59 1.002 
15.04. 1138 04 55 18 23 01 31 .1 09 32 -26.1 -5.6 215.3 15 58 1.003 
19.04. 11 37 04 48 18 28 01 45.9 10 56 -25.8 -5 .3 162.5 15 57 1.004 
23.04. 11 37 04 41 18 33 02 00.9 12 18 -25 .4 -5.0 109.7 15 56 1.005 
27.04. 11 36 04 35 18 38 02 15.9 13 37 -24.9 -4.6 56.8 15 55 1.006 
01 .05. 11 35 04 29 18 43 02 31.1 14 52 -24.2 -4.2 3 .9 15 54 1.007 
05.05. 11 35 04 23 18 47 02 46.4 16 04 -23.5 -3.8 311.1 15 63 1.008 
09 .05. 11 35 04 18 18 52 03 01 .9 17 11 -22.6 -3.4 258.2 15 52 1.009 
13.05. 11 35 04 13 18 57 03 17.6 18 13 -21.6 -2.9 205.3 15 51 1.010 
17.05 . 11 35 04 08 19 02 03 33.4 19 11 -20.6 -2.5 152.4 15 51 1.011 
21 .05 . 11 35 04 04 19 06 03 49 .3 20 03 -19.4 -2.0 99.5 15 50 1.012 
25 .05. 11 35 04 01 19 10 04 05 .4 20 50 -18.1 -1 .6 46.6 15 49 1 .013 
29.05. 11 36 03 58 19 14 04 21 .6 21 31 -16 .7 -1 .1 353.7 15 48 1 .013 
02 .06. 1136 03 55 19 17 04 37.9 22 06 -15 .2 -о .6 300.7 15 48 1 .014 
06 .06. 11 37 03 53 19 20 04 54.3 22 35 -13.7 -о . 1 247.8 15 47 1 .016 
10.06. 1138 03 52 19 23 06 10.9 22 57 -12.1 0.4 194.8 15 47 1.015 
14.06. 1138 03 52 19 25 05 27.4 23 14 -10.4 0.9 141 .9 15 46 1.016 
18.06. 11 39 03 52 19 27 05 44.1 23 23 -8.7 1.3 89 .0 15 46 1.016 
22 .06. 11 40 03 52 19 28 06 00.7 23 26 -7.0 1.8 36.0 15 46 1.016 
26.06. 11 41 03 53 19 28 06 17.3 23 23 -5 .2 2.3 343.1 15 46 1.016 
30 .06. 11 42 03 55 19 28 06 33.9 23 12 -3.4 2.7 290.1 15 45 1 .017 

. .. 
1 

. 1 

' 1 

1 
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SUNCE 1999. 
MESEC 1999. MESEC 1999. MESEC 1999. 

SEV о" TDT 

Datum т lzlaz Zalaz а Б р Во Lo р .6. 

d m h m h m h h о 1 о о о 1 11 
А .Ј . m m 

о" TDT . SEV о" TDT SEV о" TDT SEV 

Datum а Б Izlaz Zaiaz Datum а Б Izlaz Zalaz Datum а Б Izlaz Zalaz 

d m h о 1 h m h m d m h о 1 h m h m d m h о 1 h m h m m m m 

04.07. 11 42 03 57 19 27 06 50 .5 22 56 -1 .5 3.2 237.2 15 45 1.017 
01 .01 . 05 38.7 18 59 15 50 06 09 01.03. 09 47.5 13 33 16 38 05 54 01 .05. 14 53.5 11 22 19 28 05 16 
02 .01 . 06 40.4 19 34 16 51 07 10 02.03. 10 38.9 10 03 17 43 06 27 02.05 . 15 40.4 14 30 20 26 05 4 

08.07. 1143 04 оо 19 26 07 06.9 22 зз 0.3 3.6 184.2 15 45 1.017 03.01 . 07 41 .0 18 53 17 56 08 03 03.03. 11 28.1 06 08 18 46 06 56 03.05 . 16 28.5 17 01 21 22 06 21 

12.07. 1144 04 03 19 24 07 23.3 22 03 2.1 4.0 131.3 15 45 1.017 

16.07. 11 44 04 07 19 21 07 39 .5 21 28 3 .9 4 .4 78.4 15 46 1.016 

04.01 . 08 39 .3 17 02 19 03 08 48 04.03. 12 15.8 02 02 19 48 07 23 04.05. 17 17.7 18 50 22 15 07 оо 
05 .01 . 09 34.6 14 17 20 09 09 26 05.03. 13 02.3 02 06 20 48 07 50 05.05. 18 08.0 19 ·50 23 05 07 4 
06.01 . 10 26.7 10 53 21 13 09 59 06.03. 13 48.2 -Q6 04 21 48 08 17 06.05. 18 59 .1 19 56 23 51 08 34 

20 .07. 11 45 04 11 19 18 07 55.6 20 47 5.6 4 .8 25 .4 15 46 1.016 07.01 . 11 16.1 07 04 22 15 10 28 07.03. 14 34.2 -о9 45 22 46 08 45 07.05 . 19 50.8 19 оа - - 09 29 
24.07. 11 45 04 15 19 14 08 11 .6 20 оо 7.3 5.1 332.5 15 46 1 .016 08.01 . 12 03.3 03 03 23 15 10 55 08.03. 15 20.1 13 оо 23 44 09 15 08.05. 20 42 .6 17 23 оо 32 10 29 

28.07. 11 45 04 19 19 10 08 27.4 19 08 9.0 5.4 279.6 15 47 1.015 09 .01 . 12 49.1 t-01 оо - - 11 21 09.03. 16 08.2 15 44 09 48 09.05. 21 34.6 14 45 01 09 11 з~ 
10.01 . 13 34.3 t-04 57 оо 15 11 48 10.03. 16 57.1 17 49 оо 41 10 26 10.05. 22 26.7 11 19 01 43 12 40 

01 .08. 11 45 04 23 19 05 08 43.0 1811 10.6 5 .8 226.7 15 47 1.015 11 .01 . 14 19.6 i-08 40 01 13 12 15 11 .03. 17 47.4 -19 оа 01 35 11 10 11 .05 . 23 19.1 -Q7 10 02 15 13 51 
05 .08. 11 44 04 28 19 оо 08 58.5 17 09 12.2 6.0 173.8 15 47 1.015 12 .01 . 15 05 .6 1-12 02 02 12 12 45 12.03. 18 39.1 19 35 02 2'1 12 оо 12.05. оо 12.4 -G2 30 02 46 15 оз 
09 .08. 11 44 04 32 18 54 09 13.8 16 03 13.7 6.3 120.9 15 48 1.014 

13.08. 11 43 04 37 18 48 09 29 .0 14 52 15.1 6.5 68.0 15 49 1.013 

17.08. 11 42 04 42 18 42 09 44.0 13 38 16.5 6 .7 15 .1 15 49 1.013 

21.08. 11 41 04 47 18 35 09 58.8 12 20 17.8 6.9 322.3 15 50 1.012 

13.01 . 15 53.0 1-14 57 03 10 13 18 13.03. 19 32.1 19 05 03 15 12 56 13.05. 01 06 .9 02 2 03 18 16 19 
14.01 . 16 42.0 -17 15 04 08 13 56 14.03. 20 26 .0 17 37 03 59 13 58 14.05. 02 03.3 07 24 03 52 17 36 
15.01 . 17 32.9 1-18 49 05 04 14 40 15.03. 21 20.4 15 09 04 39 15 05 15.05. 03 02.0 11 58 04 29 18 54 
16 .01 . 18 25.3 1-19 32 05 5~ 15 30 16.03. 22 15.1 114 05 16 16 15 16.05 . 04 02.9 15 47 05 12 20 09 
17.01. 19 19.0 t-19 16 06 47 16 27 17.03. 23 09.S -о7 39 05 50 17 28 17.05 . 05 05.6 18 30 06 01 21 20 

25 .08. 11 40 04 51 18 29 10 13.6 10 59 19 .0 7.0 269.4 15 51 1.011 

29 .08. 11 39 04 56 18 22 10 28.2 09 36 20 .2 7.1 216.6 15 52 1.010 

18.01 . 20 13.3 t-18 01 07 31 17 29 18.03. оо 04.6 -03 оо 06 22 18 42 18 .05 . 06 08.7 19 54 06 57 22 22 
19 .01 . 21 07.5 -15 47 08 11 18 34 19 .03. оо 59 .8 01 55 06 55 19 57 19.05 . 07 10 .9 19 55 07 58 23 14 
20 .01 . 22 01 .2 1-12 41 08 47 19 42 20.03. 01 55 .1 06 44 07 29 21 12 20.05 . 08 1о .а 18 40 09 04 23 58 

02 .09. 11 38 05 01 18 14 10 42 .8 08 10 21 .2 7.2 163.7 15 52 1.009 

06.09. 11 37 05 06 18 07 10 57.2 06 41 22.2 7.2 110.9 15 53 1.008 
21 .01 . 22 54.2 -о8 53 09 20 20 51 21 .03. 02 52.6 11 10 08 05 22 25 21.05 . 09 07.5 16 20 10 10 - -
22 .01 . 23 46.8 i-o4 33 09 52 22 01 22 .03. 03 50 .6 14 52 08 46 23 36 22.05 . 10 00.9 13 13 11 16 оо 35 

10.09. 11 35 05 10 18 оо 11 11 .6 05 11 23.0 7.2 58.1 15 54 1 .007 

14.09. 11 34 05 15 17 52 11 26.0 03 40 23.8 7 .2 5 .2 15 55 1.006 

23.01 . оо 39 .1 оо 02 10 22 23 11 23.03. 04 49.5 17 3 09 31 - - 23.05 . 10 51.3 09 33 12 20 01 07 
24.01 . 01 32.0 04 41 10 54 - - 24.03. 05 48.1 19 13 10 23 оо 42 24.05 . 11 39.3 05 32 13 22 01 35 
25.01 . 02 25.9 09 05 11 28 оо 23 25.03. 06 47.5 19 38 11 20 01 41 25.05 . 12 25 :1 01 2:3 14 23 02 01 

18.09 . 11 32 05 20 17 44 11 40 .3 02 08 24.5 7.2 312.4 15 56 1.005 26.01 . 03 21.4 13 01 12 о6 01 34 26 .03. 07 45.0 18 53 12 21 02 33 26.05. 13 11 .2 -02 46 15 23 02 27 
22 .09 . 11 31 05 24 17 37 11 54.7 оо 35 25 .0 7.1 259.6 15 57 1.004 

26.09. 11 30 05 29 17 29 12 09 .1 -оо 59 25.5 6.9 206.8 15 59 1.003 

30.09. 11 28 05 34 17 22 12 23.5 -02 32 25.9 6.8 154.0 16 оо 1.002 

27.01 . 04 18.7 16 12 12 49 02 45 27.03. 08 40.6 17 06 13 24 03 17 27.05 . 13 56.4 06 46 16 22 02 53 
28.01 . 05 17.7 18 24 13 38 03 53 28.03. 09 33.9 14 26 14 28 03 55 28.05 . 14 42.1 10 2S 17 21 03 20 
29 .01 . 06 17.6 19 27 14 35 04 55 29.03. 10 25.0 11 06 15 32 04 28 29 .05 . 15 28.6 13 46 18 20 03 49 
30.01 . 07 17.4 19 17 15 37 05 51 30 .03. 11 14.0 07 19 16 35 04 58 30.05 . 16 16.3 16 30 19 17 04 22 

1: 
11 

04.10. 11 27 05 39 17 14 12 37.9 -04 05 26.1 6.6 101 .3 16 01 1.001 31 .01 . 08 15.9 17 55 16 42 06 40 31.03. 12 01 .5 03 16 17 37 05 25 31 .05 . 17 05.3 18 33 20 12 04 59 

08.10. 11 26 05 44 17 07 12 52.5 -0538 26.3 6.4 48.5 16 02 0.999 

12 .10. 11 25 05 49 17 оо 13 07.2 -G709 26.3 6.1 355.7 16 03 0.998 

16 .10. 11 24 05 54 16 53 13 22 .0 -08 38 26.2 5 .8 303.0 16 04 0.997 

01 .02 . 09 12.2 15 33 17 48 07 21 01 .04. 12 48.0 оо 53 18 37 05 52 01 .06 . 17 55.5 19 4S 21 03 05 42 
02.02. 10 05.8 12 23 18 54 07 56 02.04. 13 33.9 -04 56 19 37 06 18 02.06 . 18 46 .6 20 10 21 50 06 30 
03.02 . 10 56 .8 08 41 19 58 08 28 03.04 . 14 19 .8 08 45 20 37 06 45 03.06. 19 38.2 -19 3 22 33 07 2 
04.02 . 11 45.5 04 41 21 оо 08 56 04.04. 15 06.2 12 11 21 35 07 14 04.06 . 20 29 .9 18 оа 23 11 08 21 

20.10. 11 23 05 59 16 46 13 37.0 -10 06 26.0 5 .5 250.2 16 05 0.996 05 .02 . 12 32.5 оо 34 22 01 09 23 05.04. 15 53.4 15 о 22 32 07 47 05.06. 21 21 .3 15 46 23 45 09 2:3 

24.10 . 11 22 06 05 16 40 13 52.1 -1131 25 .6 5 .2 197.4 16 06 0.995 

28.10. 11 22 06 10 16 33 14 07.5 -12 53 25.2 4 .8 144.7 16 07 0.994 

06.02 . 13 18.5 -о3 29 23 01 09 49 06.04. 16 41 . 17 25 23 27 08 23 06.06 . 22 12.4 12 35 - - 10 2 
07.02 . 14 04.0 07 20 24 оо 10 16 07.04. 17 31 .3 18 59 09 04 07.06 . 23 03.4 -о8 44 оо 17 11 34 
08.02 . 14 49.9 10 51 - - 10 45 08.04. 18 22.0 19 43 оо 20 09 50 08.06 . 23 54.7 -G4 20 оо 47 12 44 

01.11. 11 22 06 15 16 28 14 23.0 -1413 24.6 4 .4 91 .9 16 08 0.993 

05.11 . 11 22 06 21 16 22 14 38.7 -15 28 23.9 4.0 39 .2 16 09 0 .992 

09 .02 . 15 36.7 13 56 оо 58 11 16 09.04. 19 13. 19 34 01 08 10 43 09 .06 . оо 46.9 оо 26 01 17 13 55 
10.02. 16 24.8 -16 28 01 56 11 52 10.04 . 20 06.2 18 27 01 53 11 41 10.06. 01 4О .а 05 18 01 48 15 10 

09 .11 . 11 22 06 26 16 17 14 54.7 -16 40 23.0 3.6 346.5 16 10 0.991 

13.11 . 11 22 06 32 16 13 15 10.8 -1747 22.1 3 .1 293.7 16 11 0.990 
f: Ј 11 .02 . 17 14.6 -18 18 02 52 12 33 11 .04. 20 59.2 16 23 02 34 12 44 11.06. 02 36.9 10 оо 02 22 16 26 

12 .02 . 18 06 .1 t-19 20 03 46 13 20 12 .04. 21 52.6 13 24 03 11 13 51 12.06 . 03 35 .8 14 10 03 01 17 42 
13.02 . 18 59.2 19 27 04 37 14 13 13.04. 22 46.4 09 36 03 45 15 02 13.06. 04 37.3 17 2 03 46 18 56 

17.11 . 11 23 о6 3'r 16 08 15 27.2 -18 49 21 .0 2.7 241 .0 16 12 0.989 14.02 . 19 53.4 18 34 05 24 15 13 14.04. 23 40 .6 -о5 09 04 18 16 15 14.06. 05 40 :1 19 31 04 38 20 04 
21.11 . 11 24 06 43 16 05 15 43.9 -19 46 19.8 2.2 188.3 16 13 0.988 15.02 . 20 48.1 16 41 06 07 16 18 15 .04 . оо 35 .6 -оо 15 04 50 17 31 15.06 . 06 44.5 20 12 05 38 21 03 

25.11 . 11 25 06 48 16 02 16 00.7 -20 37 18.5 1.7 135.5 16 14 0 .987 

29.11 . 11 26 06 53 16 оо 16 17.7 -21 22 17.0 1.2 82 .8 16 14 0.986 

16.02. 21 42 .9 13 50 06 45 17 26 16.04 . 01 31 .8 04 45 05 23 18 47 16.06. 07 47.0 19 28 06 44 21 52 
17.02. 22 37.3 10 10 07 20 18 37 17.04. 02 29 .5 09 32 05 59 20 05 17.06. 08 46.S 17 31 07 52 22 34 
18.02. 23 31.3 05 53 07 53 19 49 18.04. 03 28.8 13 43 06 39 21 20 18.06 . 09 43.1 14 35 09 01 23 08 

03.12. 11 28 06 57 15 58 16 35.0 -22 оо 15.5 0.7 30.1 16 15 0.986 

07.12. 11 29 07 01 15 57 16 52.4 -22 32 13.9 0.2 337.4 16 16 0 .985 

11 .12. 11 31 07 05 15 57 17 09 .9 -22 56 12.2 -0 .3 284.7 16 16 0.985 

15.12. 11 33 07 08 15 58 17 27.5 -2314 10.4 -о .9 232.0 16 16 0.984 

19.02 . оо 25 .0 01 14 08 25 21 01 19.04. 04 29 .5 16 59 07 24 22 31 19.06 . 10 35.9 10 5а 10 07 23 38 
20 .02 . 01 i8.9 03 32 08 56 22 13 20 .04. о5 зо .а 19 04 08 15 23 35 20.06 . 11 25.8 06 5 11 12 

21 .02 . 02 13.4 08 05 09 30 23 25 21 .04. 06 31 .7 19 52 09 11 - - 21 .06. 12 13.3 02 44 12 14 оо 06 
22.02 . 03 08.9 12 11 10 07 - - 22 .04. 07 31 .0 19 24 10 13 оо 31 22 .06. 12 59.4 01 29 13 15 оо 32 
23.02 . 04 05 .6 15 33 10 48 оо 36 23.04 . 08 28.0 17 49 11 17 01 18 23.06 . 13 44 .9 05 35 14 15 оо 57 

19.12. 11 35 07 11 15 59 17 45 .3 -23 24 8 .6 -1.4 179.3 16 17 0.984 24.02 . 05 03.5 17 58 11 34 01 44 24.04 . 09 22.3 15 1S 12 21 01 58 24.06. 14 30 .4 09 25 15 14 01 24 

23.12 . 11 37 07 13 16 01 18 03.0 -23 26 6.7 -1 .9 126.6 16 17 0.984 

27.12. 11 39 07 15 16 03 18 20.8 -23 21 4 .8 -2.4 73.9 16 17 0 .983 

31 .12. 11 41 07 16 16 06 18 38.5 -23 09 2 .9 -2.8 21 .2 16 17 0.983 

25 .02. 06 02 .1 19 18 12 27 02 4S 25.04. 10 13.7 12 05 13 25 02 32 25.06. 15 16.6 12 51 16 13 01 52 
26.02 . 07 00 .6 19 27 13 26 03 44 26.04. 11 02.9 08 22 14 27 03 02 26 .06. 16 03.9 -15 46 17 10 02 23 
27.02. 07 58.1 18 27 14 28 04 34 27.04. 11 50 .2 04 22 15 29 03 30 27.06 . 16 52.5 18 о~ 18 06 02 59 
28.02 . 08 53.9 16 26 15 33 05 17 28.04. 12 36.3 оо 14 16 30 03 56 28.06 . 17 42.6 19 34 19 оо 03 40 

29.04. 13 21 .9 03 52 17 30 04 22 29.06. 18 3з.а 20 12 19 49 04 26 
30.04. 14 07.4 -Q7 47 18 29 04 48 30.06. 19 25.7 19 55 20 33 05 18 
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MESEC 1888. MESEC 1888. MESEC 1888. MERKUR 1888. MERKUR 1888. 

о" TDT SEV о" TDT SEV о" TDT SEV SEV о" TDT SEV о" TDT 

Datum Q б Izlaz Zalaz Datum Q б lzlaz Zalaz Datum Q б lzlaz Zalaz Datum т Q б Д.z 6.0 р ffiv Datum т Q б Д.z 6.0 р ffiv 

d m h о 1 h m h m d m h о 1 h m h m d m h о 1 h m h m m m m d т h т h о 1 
А.Ј . А .Ј . 

11 d т h т h о 1 
А.Ј . А .Ј . 

11 
т m m т 

01 .07. 20 17.8 l--18 40 21 13 06 15 01 .09. 02 47.0 10 37 21 34 10 57 01 .11 . 09 07.9 17 01 23 58 13 36 
02.07. 21 09.5 -16 31 21 48 07 16 02 .09. 03 42 .8 14 30 22 15 12 08 02.11 . 10 02 .0 13 49 - - 14 10 

01 .01 . 10 20 17 22.2 1--22 33 1.230 0.436 2.7 -0.3 04.07. 13 26 08 34.5 17 56 0.751 0 .460 4 .5 0.9 
05.01 . 10 29 17 46 .7 -23 20 1.283 0.450 2.6 -0 .4 08.07. 13 17 08 41.9 16 30 0.696 0 .466 4 .8 1.3 

03.07. 22 00.8 l--1332 22 21 08 19 03.09 . 04 40 .4 17 32 23 02 13 18 03.11 . 10 53.3 10 оо 01 05 14 40 09 .01 . 10 39 18 12.4 1--23 49 1.326 0.460 2.5 0.4 12.07. 13 03 08 44.6 15 18 0.649 0.467 5.2 1.8 
04.07. 22 51 .5 1--09 52 22 51 09 25 04.09. 05 39.6 19 30 23 56 14 23 04.11. 11 42.4 05 47 02 10 15 07 
05.07. 23 42 .1 1-05 38 23 20 10 33 05 .09 . 06 39 .6 20 14 - - 15 21 05 .11 . 12 30.0 01 24 03 14 15 33 
06.07. оо 32.9 1-01 03 23 50 11 42 06 .09. 07 39.4 19 42 оо 56 16 12 06 .11 . 13 16.6 -03 оо 04 16 15 59 
07.07. 01 24.7 03 42- - 12 52 07.09 . 08 38.0 17 59 02 02 16 55 07.11 . 14 02 .9 07 13 05 18 16 26 

13.01 . 10 50 18 38.7 -24 оо 1 .361 0.466 2.5 0.4 16.07. 12 44 08 42 .3 14 28 0.612 0.463 5.5 2.5 
17.01 . 11 01 19 05 .7 -23 50 1 .38S 0.467 2.4 0.5 20.07. 12 21 08 35.3 14 06 0.589 0.455 5.7 3 .4 
21 .01 . 11 13 19 33.1 1-23 19 1.406 0 .463 2.4 ~.6 24.07. 11 55 08 25 .0 14 14 0.582 0.443 5.8 4.5 

08.07. 02 18.3 08 21 оо 21 14 05 08.09 . 09 34.4 15 1:: 03 10 17 32 08.11 . 14 49 .6 1-11 05 06 19 16 54 25 .01 . 11 25 20 00 .7 1--22 25 1.416 0.455 2.4 0 .8 28.07. 11 28 08 13.6 14 50 0.595 0 .42'1 5 .6 4 .7 
09.07. 03 14.3 12 38 оо 56 15 19 09 .09 . 10 28.4 11 39 04 19 18 05 09 .11 . 15 36 .~ 14 29 07 19 17 25 
10.07. 04 13.0 16 12 01 36 16 33 10.09 . 11 20.0 07 34 05 26 18 34 10.11 . 16 25 .0 f--1715 08 18 18 01 

29.01 . 11 37 20 28.6 1--21 08 1.417 0 .443 2.4 1.0 01 .08. 11 03 08 04.3 15 45 0.630 0 .40 5 .3 3 .5 

11 .07. 05 14.3 18 47 02 24 17 43 11 .09. 12 09.6 03 11 06 32 19 02 11 .11 . 17 14.2 19 17 09 14 18 41 02.02. 11 49 20 56.6 1-19 27 1,409 0 .427 2.4 1.3 05 .08. 10 44 07 59.9 16 47 0.687 0.385 4.9 2.2 
12.07. 06 17.2 20 05 03 19 18 46 12.09. 12 57.6 01 14 07 36 19 28 12.11 . 18 04 . ~ 20 ~~ 10 06 19 26 
13.07. 07 20 .2 19 59 04 22 19 41 13.09. 13 44 :~ ~~ 31 08 38 19 55 13.11 . 18 54. 1-20 4 10 54 20 17 
14.07. 08 21 .7 18 33 05 30 20 27 14.09. 14 31 . 9 29 09 40 20 24 14.11 . 19 45.4 20 09 11 37 21 12 
15 .07. 09 20.4 15 59 06 40 21 05 15.09 . 15 18.7 13 оо 10 39 20 55 15.11 . 20 36 .1 18 36 12 16 22 12 
16 .07. 10 15.8 12 33 07 49 21 38 16.09 . 16 06.4 15 5 11 38 

21 ~= 16.11 . 2_1 2~:: 16 ~~ 12 50 23 14 
17.07. 11 08.0 08 34 08 56 22 07 17.09. 16 55.1 18 12 12 34 22 о 17.11 . 22 16. 12 5 13 22 

06.02 . 12 01 21 24.6 -17 22 1.391 0.408 2.4 1.4 09 .08. 10 31 08 02.4 17 43 0.765 0 .362 4 .4 1.2 
10.02 . 12 14 21 52 .5 l--14 54 1.360 0 .386 2.5 1.3 13.08. 10 26 08 12.3 18 21 0.858 0 .340 3 .9 0.4 
14.02. 12 25 22 20.1 1-12 03 1.315 0 .363 2.6 1 .3 17.08. 10 28 08 29 .5 18 28 0.962 0 .322 3 .5 Г!Ј .3 
18.02 . 12 36 22 47.1 1-08 54 1.254 0 .340 2.7 1.2 21.08. 10 37 08 52.9 17 57 1.069 0.310 3.1 0.7 
22 .02 . 12 46 23 12.6 -05 34 1.174 0.322 2.9 1.1 25 .08. 10 49 09 20.7 16 40 1.16~ 0 .30~ 2.9 -1.1 

18.07. 11 57.4 04 19 10 01 22 34 18.09 . 17 44.8 19 41 13 27 22 53 18.11 . 23 07.1 -09 01 13 51 оо 20 
19.07. 12 44.9 ~о 01 11 03 23 оо 19.09. 18 35 .6 20 18 14 17 23 43 19.11 . 23 58.0 -04 31 14 20 01 28 
20 .07. 13 31 .2 1--04 14 12 04 23 27 20 .09. 19 27.2 20 оо 15 02 - - 20.11 . оо 50 .0 оо 23 14 50 02 39 

26.02 . 12 53 23 35 .6 1-02 14 1.077 0.310 3.1 0 .9 29.08. 11 03 09 50 .8 14 42 1.250 0 .316 2.7 - 1.3 

02.03. 12 55 23 54.0 оо 47 0.967 0.308 3 .5 0.5 02.09 . 11 18 10 21.1 12 10 1.31:: 0 .332 2.6 1 .5 

21 .07. 14 17.0 1-08 12 13 04 23 54 21 .09. 20 19.4 18 4~ 15 43 оо 40 21 .11 . 01 43.9 05 26 15 22 03 5З 06.03. 12 50 оо 06.0 03 06 0.856 0.316 3.9 0.1 06.09 . 11 32 10 50.6 09 16 1.356 0 .35:: 2.5 1 .7 
22 .07. 15 03.1 1--11 47 14 03 22 .09. 21 11.9 16 30 16 20 01 41 22 .11 . 02 40.2 10 18 15 58 05 10 10.03. 12 37 оо 10.0 04 24 0.756 0 .332 4.4 1.2 10.09. 11 44 11 18.8 06 10 1.381 0.376 2.4 -1 .6 
23.07. 15 50.1 1--14 54 15 02 оо 25 23.09 . 22 04.4 -13 2:: 16 54 02 46 23.11 . 03 39 .5 14 39 16 40 06 2S 
24.07. 16 38.3 1--17 23 15 58 оо 58 24.09 . 22 56.S -09 29 17 25 03 54 24.11 . 04 41 .4 18 оз 17 29 07 44 
25 .07. 17 27.9 1--19 09 16 53 01 37 25 .09 . 23 49 .4 05 оо 17 56 05 05 25 .11 . 05 45.3 20 11 18 26 08 56 

14.03. 12 17 оо 05 .9 04 29 0.67'1 0.353 5.0 2.7 14.09. 11 55 11 45 .5 03 оо 1.392 0 .399 2.4 -1 .2 
18.03. 11 50 23 55 .6 03 22 0.626 0.376 5 .4 4 .5 18.09 . 12 04 12 10.9 оо 09 1.391 0.419 2.4 0.9 

26.07. 18 18.9 1-20 05 17 44 02 21 26 .09. оо 42 .4 оо 09 18 26 06 17 26 .11 . 06 49 .4 20 52 19 30 09 59 22.03. 11 22 23 43.1 01 29 0.604 0.398 5 .6 4 .6 22.09. 12 13 12 35.2 03 14 1.380 0.437 2 .4 0.7 
27.07. 19 10.9 l-20 05 18 31 03 11 27.09. 01 36.2 04 4~ 18 58 07 30 27.11 . 07 52.2 20 05 20 38 10 5З 26.03. 10 56 23 32.6 -оо 36 0 .609 0.419 5 .5 3 .1 26.09. 12 20 12 58.6 06 12 1.361 0.451 2.5 -0.5 
28.07. 20 03.5 -19 07 19 13 04 07 28.09 . 02 31 .4 09 ~~ 19 34 08 45 28.11 . 08 52.1 18 02 21 47 11 37 
29.07. 20 56.0 1--1712 19 50 05 07 29 .09 . 03 28.1 13 4 20 13 09 58 29 .11 . 09 48.5 14 59 22 56 12 14 

30 .03. 10 35 23 26.7 l-02 21 0.635 0 .437 5 .3 2.0 30.09. 12 27 13 21 .3 f-o9 01 1 .335 0 .460 2.5 0.3 

30 .07. 21 48.1 1-14 24 20 24 06 11 30 .09. 04 26.4 17 04 20 59 11 10 30 .11 . 10 41 .5 11 1З 12 45 03.04. 10 20 23 26.3 Н>3 3о 0.675 0.450 5.0 1 .4 04.10. 12 33 13 43.5 1141 1.302 0.466 2.6 0.2 
31 .07. 22 39 .6 1--1 о 50 20 55 07 17 07.04. 10 09 23 31 .1 1--03 57 0.724 0.460 4 .6 1.0 08.10. 12 39 14 05.1 14 10 1.261 0.466 2.7 0 .2 
01 .08. 23 30 .6 1--06 42 21 24 08 25 01 .10. 05 26 .1 19 20 21 51 12 ~~ 01 .12. 11 31.5 07 01 оо 02 13 1З 
02 .08 . оо 21 .5 1--02 10 21 53 09 33 02 .10. 06 26.2 20 21 22 49 13 1 02.12 . 12 19 .4 02 36 01 07 13 39 
03 .08. 01 12 .8 02 32 22 24 10 43 03.10 . 07 25.9 20 06 23 53 14 10 03.12 . 13 05 .9 -01 49 02 09 14 04 
04.08. 02 05 .2 07 11 22 56 11 54 04.10 . 08 24.0 18 39 - - 14 55 04.12 . 13 51 .9 06 06 03 11 14 30 

11.04. 10 03 23 40.3 1--03 47 0 .778 0 .466 4.3 0 .7 12.10. 12 45 14 26.3 16 25 1.214 0.46< 2.8 0 .1 
15.04. 10 оо 23 52 .8 1-03 03 0 .836 0 .467 4 .0 0.5 16 .10. 12 49 14 46.8 18 26 1.160 0 .455 2.9 0 .1 
19 .04. 10 оо оо 08.2 1-01 49 0.895 0 .463 3 .8 0.4 20 .10 . 12 53 15 06.4 20 11 1.09~ 0.44< 3 .1 0.1 

05 .08. . 02 59 .4 11 30 23 34 13 05 05 .10. 09 20 .0 16 08 оо 59 15 33 05 .12 . 14 38.0 10 05 04 12 14 57 23.04. 10 02 оо 25 .8 l-00 10 0.955 0.455 3 .5 0.2 24.10 . 12 55 15 24.4 21 35 1.030 0.42 3 .3 0.1 
06 .08. 03 55 .8 15 13 - 14 17 06 .10. 10 13.6 12 48 02 06 16 06 06.12 . 15 24 . 13 ~~ 05 12 15 27 
07.08. 04 54.5 18 03 оо 17 15 26 07.10. 11 04.9 08 52 03 13 16 36 07.12 . 16 12.4 16 з 06 11 16 01 

27.04. 10 06 оо 45 .4 01 50 1.016 0 .443 3.3 0 .1 28.10. 12 54 15 39.9 22 36 0.955 0 .40 3 .5 0 .0 

08.08. 05 55 .2 19 45 01 07 16 31 08.10. 11 54.2 04 35 04 19 17 оз 08.12 . 17 01 .2 18 5З 07 08 16 39 01 .05 . 10 12 01 06 .8 04 09 1.076 0 .427 3.1 0.1 01.11 . 12 49 15 51.3 23 08 0.876 0 .385 3.8 0 .2 
09 .08. 06 56 .7 20 10 02 05 17 28 09 .10 . 12 4~ :~ оо~~ 05 23 17 29 09 .12 . 17 51 :~ 20 21 08 02 17 22 
10.08. 07 57.8 19 15 03 09 18 18 10 .10. 13 29 . - 041 06 26 17 56 10.12. 18 41 . 20 56 08 52 18 11 

05.05 . 10 19 01 30 .1 06 44 1.134 0 .408 3 .0 0.3 05 .11. 12 37 15 56.2 23 02 0.794 '0 .362 4 .2 0 .6 
09 .05 . 10 29 01 55 .4 09 31 1.190 0.386 2.8 0.5 09.11 . 12 16 15 52.0 22 05 0.728 0.340 4 .6 1.5 

11 .08. 08 57.1 17 08 04 18 18 59 11 .10. 14 16.1 08 20 07 28 18 2< 11 .12. 19 32.5 20 35 09 37 19 05 
12.08. 09 53.8 14 02 05 28 19 35 12 .10. 15 03.2 12 ():: 08 29 18 5< 12.12 . 20 23.1 19 1S 10 17 20 оз 
13.08. 10 47.5 10 13 06 36 20 06 13.10. 15 50.~ 15 14 09. 28 19 26 13.12. 21 13.2 17 os 10 52 21 оз 
14.08. 11 38.6 06 оо 07 43 20 35 14.10 . 16 39.2 17 46 1:0 25 20 о 14.12. 22 02 .~ 14 11 11 24 22 07 

13.05: 10 41 02 23.0 12 28 1.241 0.363 2.7 0.8 13.11. 11 45 15 37.7 20 10 0.683 0.321 4.9 3 .5 
17.05. 10 56 02 53.2 15 27 1.28:: 0 .340 2.6 1.2 17.11 . 11 10 15 17.6 17 34 0.681 0.310 4.9 4.8 
21 .05 . 11 13 03 25.9 18 20 1.312 0.322 2.6 1.6 21.11 . 10 39 15 01 .3 15 17 0.72 0.308 4 .6 2.0 

15 .08. 12 27.5 01 36 08 48 21 01 15.10. 17 28.6 -19 31 11 ~о 20 45 15.12. 22 51 .9 10 32 11 53 23 12 25.05 . 11 33 04 01 .1 20 57 1.322 0.310 2.5 2.2 25.11 . 10 18 14 55 .5 14 13 0.809 0 .316 4 .2 0.5 
16 .08. 13 14.9 1-02 44 09 51 21 28 16.10. 18 18.~ - 20 26 12 11 21 33 16.12. 23 41 .0 06 18 12 21 - -
17.08. 14 01 .5 1-06 52 10 52 21 55 17.10. 19 09.6 20 26 12 '57 22 26 17.12. оо 30 . 01 40 12 49 оо 19 

29 .05. 11 54 04 38.0 23 05 1.310 0.308 2.6 1.9 29.11 . 10 08 15 00.5 14 25 0.908 0.332 3 .7 0 .2 

18.08. 14 47.9 l-10 39 11 52 22 24 18.10. 20 оо :~ 19 30 13.39 23 24 18.12 . 01 21.9 03 12 13 19 01 29 
19 .08. 15 34.8 1-13 57 12 51 22 57 19.10. 20 52. 17 39 14 17 - - 19.12. 02 15 .3 08 04 13 51 02 41 
20 .08. 16 22 .7 Н640 13 48 23 33 20 .10. 21 43.9 14 5З 14 51 оо 2 20 .12. 03 11 .7 12 38 14 28 03 57 

21 .08. 17 11 .7 Н840 14 44 - - 21 .10. 22 35 .5 11 18 15 23 01 33 21.12 . 04 11.5 16 31 15 12 05 14 
22.08. 18 02 .1 Н9 53 15 36 оо 15 22 .10. 23 27.4 07 02 15 53 02 :~ 22.12 . 05 14.4 19 ~~ 16 05 06 29 
23.08. 18 53.7 1-20 11 16 24 01 02 23.10. оо 20 .1 02 16 16 23 03 5 23.12. 06 19.4 20 4 17 06 07 38 
24.08. 19 46 .1 1-19 32 17 08 01 56 24.10 . 01 13.9 02 46 16 55 о5 о7 24.12. 07 24.5 20 43 18 15 08 39 
25 .08. 20 38.8 1-17 55 17 48 02 55 25 .10 . 02 09 .3 07 46 17 29 06 22 25 .12 . 08 27.8 19 10 19 27 09 30 
26 .08. 21 31 .6 l-15 22 18 23 03 58 26.10. 03 06 .9 12 22 18 07 07 39 26.12 . 09 27.8 16 24 20 39 10 12 
27.08. 22 24.0 ~~ 58 

18 56 05 05 27.10. 04 06 .5 16 ~~ 18 52 08 ~~ 27.12. 10 24 . ~ 12 44 21 49 10 46 
28.08. 23 16.0 7 54 19 26 06 13 28.10. 05 07.9 18 5 19 43 10 о 28.12. 11 16. 08 31 22 56 11 16 

02 .06. 12 16 05 15.2 24 33 1.276 0 .316 2.6 1.4 03.12. 10 06 15 13.3 15 29 1.007 0 .353 3 .3 0.4 
06 .06 . 12 36 05 51 .2 25 18 1.224 0 .332 2.7 1.0 07.12. 10 08 15 31 .2 16 59 1.0913 0 .376 3 .1 0 .5 
10 .06. 12 53 06 24.9 25 22 1.160 0 .353 2.9 0.7 11 .12. 10 14 15 52.2 -18 3 '/ 1.17 0.399 2 .9 0.5 
14.06. 13 08 06 55 .6 24 51 1.090 0.376 3 .1 0.3 15.12 . 10 21 16 15.2 20 11 1.245 0.419 2.7 - 0 .5 
18.06. 13 19 07 22.8 23 53 1.018 0 .398 3.3 0 .1 19.12. 10 30 16 39.5 21 36 1.301 0 .43' 2.6 0 .5 
22 .06 . 13 27 07 46 .5 22 36 0 .946 0 .419 3.6 0 .2 23.12. 10 40 17 05.0 22 47 1.346 0 .451 2.5 ~.5 
26.06. 13 30 08 06 .5 21 06 0.87 0 .43 3 .8 0.4 27.12. 10 50 17 31 .2 23 41 1.382 0.460 2.4 0.6 
30.06 . 13 30 08 22.5 19 31 0.812 0.450 4 .1 0.7 31.12. 11 02 17 58.1 24 17 1.408 0 .466 2.4 0 .6 

29 .08. оо 07.9 1-03 22 19 56 07 23 29 .10. 06 09 .9 20 26 20 41 11 12 29 .12. 12 06.4 04 02 - - 1144 
30 .08. 01 00 .0 01 25 20 27 08 33 30 .10 . 07 11 .3 20 32 21 45 12 09 30.12 . 12 54.1 l-00 30 оо оо 12 09 
31 .08. 01 52.9 06 10 20 59 09 45 31 .10. 08 11 .0 19 20 22 51 12 56 31 .12. 13 40.5 f-o4 53 01 03 12 35 
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VENERA 1999. MARS 1999. 

SEV о" TDT SEV о" TDT 

Datuт т а б .6-z .6.0 р mv Datuт т а б .6-z .6.0 р mv 
d т h т h о 1 

А.Ј . А.Ј . 
11 d т h т h о 1 

А.Ј . А .Ј . 
11 

т т т т 

01 .01. 12 48 19 50.4 22 21 1 . 62~ 0.728 5 .1 l-3.8 01.01 . 06 08 13 10.7 l-05 27 1.492 1.665 3 .1 1.0 
09 .01 . 12 59 20 32 .6 20 20 1 .60~ 0.728 5 .2 1-3.8 09.01. 05 51 13 25 .2 1-06 51 1.412 1.663 3 .3 0.9 
17.01. 13 08 21 13.4 17 42 1.582 0 .728 5.3 1-3.8 17.01. 05 33 13 39.1 ~809 1.330 1.661 3 .5 0 .8 
25 .01 . 13 16 21 52 .9 14 32 1.556 0.727 5.4 "-3.8 25 .01 . 05 15 13 52.2 "-09 20 1.249 1.65S 3 .7 0.6 
02.02. 13 23 22 31 .0 1-10 57 1.521 0.726 5.5 3.8 02 .02: 04 55 14 04.4 но 24 1.168 1.655 4 .0 0 .5 
10.02 . 13 28 23 08.1 ~703 1 .495 0 .725 5.6 3 .8 10 .02. 04 35 14 15.3 1-1119 1 .08S 1 .651 4 .3 0 .3 
18.02. 13 33 23 44.3 1-02 58 1.461 0.724 5 .7 1-3.8 18.02. 04 13 14 24.8 1-12 05 1.009 1.646 4 .6 0.1 
26.02. 13 37 оо 20.1 01 12 1.424 0.723 5.9 3 .8 26.02. 03 49 14 32.6 1-1241 0.934 1.641 5.0 0.1 

06 .03. 13 41 оо 55.7 05 21 1.385 0 .722 6.0 -3.8 06.03. 03 23 14 38.2 1-1308 0.862 1.636 5.4 0.3 
14.03. 13 45 01 31 .6 09 23 1 .343 0.721 6.2 3.8 14.03. 02 54 14 41 .3 Н323 0.795 1.629 5.9 -о .5 

22.03. 13 50 02 07.9 1311 1 .29S 0 .720 6 .4 3 .9 22 .03. 02 23 14 41.4 Н327 0 .735 1.62З 6.4 0 .8 
30 .03. 13 56 02 45 .1 16 40 1.250 0.719 6 .7 1-3.9 30.03. 01 49 14 38.4 l-1319 0.682 1,615 6.9 1.0 
07.04. 14 02 03 23.1 19.43 1 .200 0 .719 7 .0 3.9 07.04. 01 11 14 32.1 1-12 58 0.639 1.60S 7 .3 1 .2 
15 .04. 14 10 04 02 .0 22 14 1 . 14~ 0 .718 7 .3 3 .9 15 .04. оо 30 14 23.0 1-12 26 0 .606 1.599 7.7 1.5 
23.04. 14 18 04 41 .6 24 09 1.092 0.718 7 .6 -4.0 23.04. 23 42 14 11.8 1-1146 0.586 1.591 8 .0 1.6 

01 .05 . 14 27 05 21.7 25 24 1.034 0 .719 8 .1 f-.4.o 01.05. 22 59 13 59.9 1-11 04 0 .579 1.582 8 .1 1.6 
09 .05. 14 35 06 01 .6 25 56 0 .97~ 0 .719 8 .6 4 .1 09 .05 . 22 17 13 48.7 1-10 25 0 .58З 1.57:: 8.0 1.5 
17.05. 14 42 06 40 .7 25 46 0 .913 0.720 9.1 f-..4.1 17.05 . 21 3/ 13 39.6 1-09 56 0 .600 1.56:: 7.8 1.4 
25.05 . 14 49 07 18.6 24 55 0.849 0.721 9.8 f-..4.2 25 .05 . 20 59 13 33.3 l-09 41 0.625 1.553 7 .5 1.2 
02 .06 . 14 53 07 54.4 23 28 0.785 0.722 10.6 f-4 .3 02 .06 . 20 25 13 30.3 1-09 44 0.659 1.54:: 7 .1 1.1 
10 .06. 14 54 08 27.8 2130 0.720 0.723 11 .6 4.3 10.06. 19 54 13 30.6 1-1003 0 .698 1 . 53З 6.7 0.9 
18.06. 14 53 08 58.2 19 08 0.656 0.724 12.7 f-..4.4 18.06. 19 26 13 33.9 1-10 38 0 .741 1.522 6.3 ~.7 
26 .06 . 14 48 09 25 .2 16 29 0.591 0.725 14.1 -4.5 26.06. 19 01 13 40.0 1-1126 0.787 1.512 5.9 l-0 .6 

04.07. 14 39 09 48.0 13 42 0.528 0.726 15.8 4 .5 04.07. 18 38 13 48.5 -12 25 0 .834 1.501 5.6 -0.4 
12.07. 14 25 10 06 .0 10 55 0.468 0.72 17.8 f-4.6 12 .07. 18 18 13 59 .2 l-1332 0 .883 1 .491 5.3 1-0.3 
20.07. 14 05 10 17.8 08 20 0 .412 0 .727 20.2 f-..4.6 20.07. 17 59 14 11 .7 1-14 46 0.932 1.481 5.0 t-0.2 
28.07. 13 37 10 22 .0 06 11 0.363 0.728 23.0 4 .5 28.07. 17 42 14 26.0 1-16 04 0.981 1.471 4 .8 t-0 .1 
05.08. 13 оо 10 17.2 04 45 0 .323 0 .728 25 .8 f-..4 .2 05.08. 17 26 14 41 .7 "-17 24 1 .029 1 .461 4 .5 0.0 
13.08. 12 15 10 03.6 04 19 0 .291 0 .728 28.1 -3.8 13.08. 17 12 14 58.9 1-18 43 1.077 1.451 4 .3 0 .1 
21.08. 11 25 09 44.7 04 56 0.288 0.728 29.0 3.5 21 .08. 16 59 15 17.5 1-20 оо 1.125 1.442 4 .2 0.2 
29.08. 10 36 09 27.2 06 18 0 . 29~ 0 .728 28.0 3.9 29.08. 16 47 15 37.2 1-21 13 1.171 1.433 4 .0 0 .3 

06.09. 09 55 09 17.3 07 49 0.324 0.727 25.8 4 .3 06.09 . 16 37 15 58.1 1-22 20 1.217 1.425 3 .8 0.3 
14.09 . 09 24 09 17.5 09 01 0 .36:: 0 .726 23.0 f-..4.6 14.09 . 16 27 16 20 .1 1-23 18 1 .262 1 .417 3 .7 0.4 
22.09. 09 03 09 26 .9 09 40 0.410 0.725 20 .3 -4.7 22 .09 . 16 19 16 43.0 1-24 06 1.306 1.410 3 .6 0 .5 
30.09 . 08 48 09 43.5 09 40 0.46:: 0 .724 18.0 f-4 .7 30 .09. 16 11 17 06.9 1-24 42 1 .350 1 .404 3 .5 0.5 
08.10. 08 39 10 05.6 09 01 0.520 0.723 16.0 f-4 .6 08.10. 16 04 17 31.4 1-25 05 1 .393 1 .398 3.4 0 .6 
16.10 . 08 33 10 31 .4 07 46 0.579 0.722 14.4 f-4 .6 16 .10. 15 58 17 56.6 1-25 12 1.436 1.39:: 3 .3 0.6 
24.10 . 08 30 10 59.7 05 57 0 . 63~ 0.721 13.1 -4.5 24.10. 15 52 18 22 .2 1-25 04 1 .479 1 .389 3 .2 0.1 

01 .11 . 08 29 11 29 .8 03 40 0.699 0.720 11 .9 4.4 01 .11 . 15 47 18 48.1 -24 40 1.521 1.386 3.1 0.7 
09.11 . 08 29 12 01 .3 01 оо 0.759 0.719 11.0 -4.4 09 .11 . 15 41 19 14 .1 "-23 59 1.564 1.383 3 .0 0.7 
17.11. 08 30 12 33.8 1-01 56 0.819 0.719 10.2 4.3 17.11 . 15 35 19 40.1 "-23 02 1.606 1.382 2.9 0 .8 
25.11 . 08 32 13 07.3 ~5 02 0.87S 0.719 9.5 4.2 25 .11 . 15 30 20 05.9 1-21 49 1 .648 1.381 2 .8 0.8 
03.12. 08 35 13 41 .9 l-08 11 0 .936 0.718 8 .9 -4.2 03.12. 15 24 20 31.4 1-20 21 1 .691 1 .382 2.8 0.9 
11 .12 . 08 39 14 17.5 1-11 18 0.992 0.719 8 .4 4 .1 11 .12. 15 17 20 56 .6 1-18 39 1 .734 1.383 2.7 0.9 
19.12. 08 44 14 54.4 l-1413 1.04S 0.719 8 .0 -4.1 19.12. 15 10 21 21 .3 "-16 46 1.777 1.385 2.6 0.9 
27.12. 08 51 15 32.6 Нб 52 1.102 0.720 7.6 -4.0 27.12. 15 03 21 45.6 1-1442 1.820 1.388 2.6 1.0 
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JUPITER 1999; SATURN 1999. 
SEV о" TDT SEV оА TDT 

Datuт т а б .6-z . .6.0 р mv Datuт т а б .6-z .6.0 р mv 
d т h т h т 

о 1 
А .Ј . А.Ј . 

11 
d т о 1 11 т h т h т А.Ј . А .Ј . т 

01.01 . 16 28 23 32.4. l-04 20 5.173 4.956 17.8 - 2.4 01 .01. 18 38 01 43.1 07 57 8.939 9.269 8 .3 0.4 
17.01 . 15 34 23 41 .9 "-03 15 5.403 4.955 17.0 1-2.3 17.01 . 17 36 01 44.1 08 08 9.201 9.265 8 .0 0.5 
02 .02 . 14 43 23 53.2 01 59 5.601 4.953 16.4 "-2.2 02 .02. 16 36 01 46 .9 08 28 9.464 9.261 7 .8 0.5 
18.02. 13 52 оо 05 .8 оо 36 5.760 4.953 16.0 "-2.1 18.02. 15 37 01 51 .2 08 56 9 .709 9 . 25~ 7.6 0.5 
06.03. 13 03 оо 19.3 оо 53 5 .87З 4 .952 15. 1-2.1 06.03. 14 40 01 56.7 09 31 9 .920 9.25:: 7.4 0.5 
22.03. 12 14 оо 33.3 02 24 5.937 4.951 15.5 2.1 22.03. 13 43 02 03.3 10 09 10.085 9.249 7.3 0.5 
07.04. 11 25 оо 47.6 03 55 5.948 4 .951 15.5 2.1 07.04. 12 48 02 10.7 10 50 10.195 9.245 7 .2 0.4 
23.04. 10 36 01 01 .8 05 24 5.909 4.951 15.6 2.1 23.04. 11 53 02 18.4 11 31 10.244 9.242 7.2 0.3 
09.05 . 09 47 01 15 .6 06 48 5.820 4.951 15 .8 2.1 09 .05. 10 58 02 26.3 12 11 10.231 9.238 7.2 0.3 
25.05 . 08 57 01 28.8 08 05 5.686 4 .951 16 .2 1-2.2 25 .05. 10 02 02 34.0 12 48 10.156 9.235 7 .3 0.4 
10.06. 08 07 01 41 .0 09 14 5.512 4.951 16.7 1-2.2 10.06. 09 07 02 41 .3 13 21 10 .025 9.231 7.4 0.4 
26.06 . 07 15 01 51 .9 10 12 5.305 4 .951 17.4 1-2.3 26 .06. 08 10 02 47.9 13 49 9.844 9.22 7 .5 0.4 
12.07. 06 21 02 00 .9 10 59 5.075 4.952 18.1 "-2.4 12.07. 07 13 02 ~3 . 5 14 11 9.622 9 . 22~ 7.7 0.4 
28.07. 05 24 02 07.7 11 31 4.833 4.952 19.0 2.5 28.07. 06 14 02 57.9 14 27 9.372 9 .220 7 .9 0.3 
13.08. 04 25 02 11 .8 11 49 4.592 4 .953 20.0 2.6 13.08. 05 14 03 00 .7 14 35 9 .109 9.216 8 .1 0.3 
29 .08. 03 23 02 12 .7 11 49 4.36~ 4.954 21.1 2.7 29 .08. 04 12 03 01.7 14 36 8 .850 9.212 8 .3 0.2 
14.09. 02 18 02 10.3 11 34 4 .177 4 .955 22.0 2.8 14.09 . 03 09 03 01 .0 14 29 8 .612 9.209 8 .6 0.1 
30 .09 . 01 10 02 05.0 11 03 4 .040 4 .956 22 .8 1-2.9 30.09. 02 03 02 58.6 14 16 8 .415 9.205 8 .8 0.0 
16.10. 23 55 01 57.6 10 22 3.970 4.957 23.2 1-2.9 16 .10. оо 57 02 54 .7 13 57 8 .277 9.201 8 .9 -0.1 
01 .11 . 22 44 01 49.4 09 38 3 .976 4 .958 23.2 "-2.9 01 .11 . 23 45 02 50.0 13 35 8 .211 9 .19 9.0 ~.2 
17.11. 21 34 01 42.0 08 59 4 .061 4.960 22.7 -2.9 17.11. 22 37 02 44.9 13 13 8 .223 9.194 9.0 -0.2 
03.12 . 20 26 01 36.8 08 34 4 .213 4.962 21.8 2.8 03 .12. 21 29 02 40 .3 12 54 8 .31:: 9 .190 8 .9 0.1 
19.12. 19 21 01 34.7 08 27 4.420 4.963 20.8 2.7 19 .12 . 20 23 02 36 .8 12 41 8.474 9.186 8 .7 0.1 

URAN 1999. NEPTUN 1999. 
SEV о" TDT SEV о" TDT 

Datuт т а б .6-z .6.0 р mv Datuт т а б .6-z .6.0 р ffiv 
d т h т h т 

о 1 
А .Ј . А.Ј . 

11 
d т о 1 11 т h т h т А.Ј . А .Ј . т 

01.01 . 13 50 20 54.4 1-18 05 20.723 19.885 1.7 5 .9 01.01. 13 08 20 12 .8 1-19 38 1:31.048 30.132 1.1 8.0 
02.02 . 11 51 21 01 .6 1-17 35 20.875 19 .890 1.7 5 .9 02.02. 11 07 20 17.8 1-19 22 lз1 . 101 30.133 1 .1 8 .0 
06.03. 09 53 21 08.9 -17 04 20.743 19.894 1 .7 5 .9 06.03. 09 06 20 22 .4 19 07 lзо .8б8 30.133 1 .1 8.0 
07.04. 07 52 21 14.6 16 40 20.368 19.898 1.1 5 .8 07.04. 07 03 20 25 .5 18 57 iзО.417 30.133 1.1 7.9 
09 .05. 05 49 21 17.5 16 28 19.855 19.902 1.8 5 .8 09.05 . 04 59 20 26 .5 18 53 29 .879 30.132 1.1 7.9 
10 .06. 03 43 21 17.3 Нб 30 19 .347 19.905 1.8 5 .7 10.06. 02 52 20 25.3 -18 58 29.408 30.130 1.1 7.9 
12 .07. 01 34 21 14.0 1-1646 18.993 19.907 1.8 5 .7 12 .07. оо 43 20 22 .4 -19 08 29.140 30.127 1.1 7.8 
13.08. 23 20 21 09 .2 1-1708 18.900 19.910 1.9 5 .7 13.08. 22 29 20 18.9 l-19 20 29 .156 30.125 1.1 7.8 
14.09 . 21 09 21 04.6 - 17 27 19 .102 19.912 1.8 5 .7 14.09 . 20 21 20 16 .1 "-19 29 29.452 30 .122 1.1 7.9 
16 .10. 19 01 21 02.2 1-17 37 19.540 19 .915 1.8 5.8 16.10. 18 14 20 15.1 19 33 29.941 l30 .120 1 .1 7.9 
17.11 . 16 56 21 03.2 17 32 20.084 19.918 1.7 5 .8 17.11 . 16 10 20 16 .4 19 30 iзО.480 30.119 1 .1 7.9 
19.12 . 14 55 21 07.4 17 13 20.572 19 .921 1.7 5 .9 19.12. 14 07 20 19 .8 19 19 30.908 30.119 1.1 8.0 

1 1 
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О СИНОДИЧКОМ МЕСЕЦУ 
Влади.мир Лепојевић 

Астровомско друштво "Руђер Бошковић", Београд 

Познато је да Месец, то вама нај ближе небеско тело, то лепо велико светило, тај 
дивни украс. Зем?'иио~ иоћиог неба, има веома сложеио крета.ње. Утврђено је да 
су поремећ&ЈУ КОЈИМ& Је Месец изложеи у свом кретању најбројнији у поређењу са 
ос~а.лим иебес!'им телима..у Суичевом систему (или је то зато што Месец због близине 
НаЈбоље познаЈемо и што Је то, так~ ђе због близине, Земаљцима. било иа.јважвије ?!). 

На основу радова великог броЈ& познатих астронома, Ериест Браун је тек 1896. 
године про~у~ачио, у јед.иој чувеиој расправи, сложени проблем крета.ња. Месеца. 
Та.бл~це КоЈе Је Браун обЈавио 1917. године садрже чак 1475 чииила.ца. који су од 
утицаЈ& ~а временски тачну ~ловидбу нашег лепог, питомог и зиа.чајиог пратиоца, 
наше ДВОЈКе планете. Колико Је на Земљи важио да се знају сви закони и поремећа.ји 
Месечевог хода, показује и постоја.ње "Међународног центра за изуча.ва.ње Месечевог 
крета.ња.", се седиштем у Грииичу (Васиона 4/1974). 

Наша је намера да се за.држимо само на анализи сииодичког месеца, али ћемо 
поменути све периоде Месечевог крета.ња., као иајважиије карактеристике у опису 
Месечевог поиа.ша.ња.. Њих има пет: 

Сидерички месец (револуција, период) је време једног пуног круга Месеца око 
Земље, или, а.строиомским језиком, време у коме се повећа. за 360° средња. лоиги
туда Месеца у односу на неку непокретну звезду. 
Тропски месец је време потребно да се за 360° повећа. средња. лоигитуда. Месеца 
у односу на променљиви положај тачке еквииокција.. 
Драконички месец је време између два узастопиа. пролаза Месеца кроз узла.зии 
чвор његове орбите (путање). Чвор је та.чка продора. Месечева. пута.ње кроз за
мишљеиу раван еклиптике. 

Аиомалистички месец је време између његова. два уза.стопиа. пролаза кроз његов 
пер и геј. 

Сииодички месец је време између две уза.стопие коијуикције (или опозиције) Ме
сеца, тј. између два млада Месеца (или између два пуна. Месеца.) . 
даи&.с се знају ова времена са та.чиошћу до делова секунде: 

· - сидерички месец 27d07ь43"'11 ~ 47 
- тропски месец 27d07ь43"'04 ~ 70 
- дра.коиистички месец 27d05 11 ОБ"'36 ~ ОО 
- &ИОМ&ЛИСТИЧКИ месец 2~1311 18"'33 ~ 00 
- синодички месец 29d12ь44"'02 ~ 78 

Земља и Месец су, као што сви знамо, 12 или 13 пута. годишње у коијункцији, 
односио у опозицији. 

Периодичио понашање Сунца са пра.тећим променама годишњих доба и пери
одичие појаве Месеца, младог-пуног, свакако су прве природне законитости које је 
човек запазио на почетку свога постоја.ња. Врло је вероватно да су први људи уо
чили периодичне промене Месеца чак пре него што су постали свесни периодичиости 
крета.ња Сунца, упра.во зато што у једном периоду Сунца. има 12-13 периода Месеца. 

Периодична. промена. у крета.њу Месеца коју је први човек запазио у далекој пра.ис
торији, у модерној а.строиомији зове се синодички месец. 1 Ту периодичиост први 
човек је убрзо узео за мер ву јединицу времена, ра.чунајући лако од младог до младог, 
или од пуног до пуног, Месеца. Разуме се, ти први људи дуго неће знати да је време 
од једног до другог младог Месеца променљиво, чак у зиача.јним граница.ма.. Остале 
периодичиости у крета.њу Месеца људи ће открити много, много касније ... 

Синодичко време две уза.стопне Месечеве коијункције може се изра.чуна.ти из сии
одичке једначиие крета.ња. планета, пошто је за.конитост иста.. Њу ћемо за. Месец 
иа.писати у облику (Васиона, 1/1979): ~ = ~- iё · Овде су: С - сииодички месец, 
Sm- сидерички месец, 27.321661 дана и Sg - сидеричка. година, 365.256360 дана.. 

Лако је изра.чуиа.ти по овој релацији да је тра.ја.ње сииодичког месеца С ра.вно 
29.530586 дана., односио 29dl2ь44oa02 . 63• (разлика у десетим деловима. секунде потиче 
ОД Т&ЧИОСТИ С& којом СМО рачуиали). 

Дужина синодичког месеца већа. је од трајања. осталих месечевих периода. Док 
су сидерички, тропски, дра.конички и а.иома.листички месец у границама. 27.20-27.55 
дана, синодички месец има око 29.53 дана. То је зато што је Месецу потребно да 
пређе већи пут од пуног круга да би дошао у конјуикцију, или опозицију, тј. на 

1 Грчки: sinodikos- састанак, који се тиче састанка. И са.бори или скупштине Српске 
(и Руске) цркве зову се сииоди, што је реч од исте основе. 

Ј 1 
! 

1 

\ 
1 

1 
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1 
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правац Сунце-Месец-Земља, односио Сунце-Земља-Месец, а узрок томе је привидно 
кретање Сунца од приближно 1" дневно. 

Шема на сл. 1 показује на очигледа.и начин разлику траја.ња синодичког и сиде
ричког месеца, два најважнија периодичиа. кретања. Месеца.. 

У тачки 1, шема А, Ме1=ец је у опозицији (пун Месец) а правац Сунце-Земља
Месец је и визура на произ!lољиу далеку звезду Zl. После сидеричког периода од 
27d07ь43"'11.47" Земља и Месец биће у положају 2. на истом правцу према звезди 
Z1 , али Месец неће бити у опозицији, тј. у истој фази према Сунцу; Месец заостаје 
за угао а који има око 27° и то је равно угловном помера.њу Сунца за време траја.ња. 
сидеричког месеца. да би дошао у исту фазу, та.чка З, Месец мора да утроши још око 
2.25 дана и то је разлог да је сииодички период најдужи од свих периода у Месечевом 
кретању. 

Zz 
Zz 

Слика 1. Односи сидерuчtсог и синодuчtсог .месеца 
Овде се треба подсетити да је угловиа брзина Сунца 360/365.25 степени дневно, 

а Месеца 360/27.32 степена дневно. 
Сииодички месец је време које протекне између две истоимене фазе или мене 

месеца, од младог до младог, или од пуног до пуног, и траје 29.53 дана. Као природна 
јединица погодна за. мерење времена он је давно у историји света узет ка.о основа 
за ка.леида.ре, који су зато названи лунарии. И данашњи муслимански календар је 
луиа.рии и у њему се календарски месеци од по 29 и 30 дана иижу иа.измеиичио, на 
начин да свака два суседна месеца дају просе.к од 29.5 дана. 

Али, ако би неко, можда управо због ка.леида.ра, хтео да користи податке из ефе
мерида., које сваке године излазе у Васиони, а у њима је сииодички месец заступљен 
преко та.чиих вредности за време између Месечевих фаза, нпр. од младог до младог, 
нашао би да ства.рна трајања ових периодичиости редовно одступају, и то осетио, од 
вредности која. се добија прора.чуном (сииодичка једиа.чиие) и која. се наводи у лит
ератури када се помиње сииодички месец (назовимо то овде "табличиа" вредност!). 
Увидело би се да ви један сииодички месец израчунат преко ефемерида. нема тачно 
29 .53 дана и да су одступања у широким границама, чак и неколико ча.сова. 

Из тога следи закључа.к да је вредност за сииодички месец која се наводи у лит
ератури2 нека просечиа величина! Али, одмах се поста.вља. пита.ње од чега. је то 
просек? ... Прво што би се помислило јесте да је то средња. вредност свих сииодичких 
месеци у години ... Показује се да она није годишњи просек (та.б. 1)! 

2 У литератури се ретко може иа.ћи оба.вештење да. је то просечна. величина! По
мињање просека запазили смо у Справочнику Куликовског, мада и тамо то није иа.
гла.шеио ... · у задатку бр. 9, на стр. 29. у Васиони 1/1979 то се могло посредно 
закључити . . . 
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ТАБЕЛА 1. 

Синодич~и .месеци у година.ма 1978-1984 
/ 

1978 1979 1 9 8о 1981 1982 1983 1984 
h т h m h m h m h m h m h m 

7'об 54 7об 25 7о7 32 71 о 5о 712 17 715 24 714 Ј о 

2 7о7 42 7о6 14 7об о5 7о8 17 7о9 04 713 11 714 45 
3 7о8 39 7об 16 7о4 5о 7о5 48 7об 12 71 о 15 713 38 
4 7о9 32 7об 45 7о4 14 7о4 оо 7о4 11 7о7 27 711 36 
5 71 о 14 7о7 58 7о4 38 7о3 13 7о3 12 7о5 12 7о9 оЈ 

б 71 о 49 7о9 43 7об о7 7о3 31 7о3 04 7о3 41 7об 3о 

7 711 11 711 29 7о8 24 7о4 49 7о3 49 7о3 оо 7о4 33 
8 711 о8 712 37 71 о 51 7об 51 7о5 24 7о3 17 7о3 34 
9 71 о 32 71 2 3б 71 2 49 7о9 24 7о7 55 7о4 41 7о3 45 

1 о 7о9 25 711 41 713 53 712 о б 711 о б 7о7 о 5 7о4 58 
11 7о8 13 71 о 19 713 53 714 25 714 oS 71 о о5 7об 49 
12 7о7 17 7о8 57 712 49 715 32 715 5о 712 5о 7of3 49 
13 7об 44 711 46 71 о 42 

9212 38о 85о4 42о 8499 425 92о7 392 8492 252 8492 248 92о5 492 
7о9. о б 7о9 15 7о8 5о 7о8 44 7о8 01 7о8 01 7о8 42 
7·о8 44 7о8 44 7о8 44 7ое 44 7о8 44 7о8 44 7о8 44 

22 31 б оо ~43 -43 -2 

Погледајмо времена у неколико година! Узели смо по слободном избору неколико 
узасто'!иих година, навели време сваког сииодичког месеца, прати се млад Месец, и 
на краЈу показали збирно годишње време од 12 или 13 сииодичких месеци и отуда 
просечиу величииу си~одичког месеца у тој години, као и одступања времена према 
сииодичкој једиачиии (од табличие вредности) . 

Ради упрошћавања превели смо време за сииодички месец из облика 
29d12ь44"'02 . 78' у облик 708.44"', заиемарујући секунде, пошто су и подаци у ефемери
дама дати са тачиошћу од 1 минута. 

Времена приказана у табели 1 за. сииодички месец крећу се од 703•oom до 715•5om, 
и ии један месец у ових 7 година. није једнак времену према сииодичкој једиачиии 
које износи 708.44"'. У ових 4 х 12 + 3 х 13 = 87 месеци време од 708ь- 709ь појављује 
се само 6 пута! И годиmњи просеци осетио се разликују од 708.44"' . Те разлике иду 
до 43 минута., а. само је просек у 1981 . години (од 27 испитива.них година.) ра.ва.н тој 
вредности. 

Ни циклус од три просте и једне преступие године не даје средњу вредност од 
708ь44m ; то се не добија ии у случају са две суседне године од којих једна има 12 а 
друга 13 сииодичких месеци ; исто се закључује и код три узастопие године које имају 
2 х 12 и 1 х 13 месеци . 

Очигледно је да. је таблична. вредност за сииодички месец од 708ь44ш средња 
вредност, а.ли од чега. је то средина, од ког временског интервала., од којег низа 
синодичких месеци долази резултат 708.44"'?! 

Овде смо се сетили, са великим задовољством, класичиих времена и имена. Хипа.р
ха, Еудокса и Метоиа, великих миљеника музе Ураиије и великих градитеља основа 
астрономије . 

Познато је да је генијални Хипа.рх са невероватном тачиошћуs одредио трајање 
сииодичког месеца; приписује му се и одређивање времена и сидеричке и аиомалис
тичке револуције , поред осталих заиста колосалиих резултата ... Уз иајвеће поmто
ва.ње према. Хипа.рху, ми, ипак, мислимо да са. пеmчаиим или водеиим часовииком 
нико не би могао да. измери ове револуције, као ии тропску годину; поред тога., а.ко је 

з Просвета. - Мала енциклопедија., 111 стр. 583. 
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Хипа.рх радио на. аиома.листичкој (?) револуцији , морао би да. зна за. та.чку перигеја. 
на Месечевој орбити, а то би зиа.чило да. је он открио елиптичву пута.њу небеских 
тела. 18 векова пре Кеплера! 

Ми смо већ говорили • како мислимо да је Хипа.рх (11 век ст. е . ) тра.јање сии
одичког месеца одредио ра.чувским путем, а да. су томе допринели својим радовима 
Метов из Атине и Еудокс " ·;!' Квидоса.. Метои је у V веку ст.е. (око 432. г) открио да 
19 солариих година имају исти број да.ва ка.о 235 луиа.риих месеци, а Еудокс је у IV 
веку ст. е . (408-355) утврдио да сола.риа година траје 1/4 дана. дуже од 365 дана. 

Хипарх је после њих могао лако да. израчуна тра.ја.ње сииодичког месеца: 

(19 х 365.25): 235 = 29.53 дана(!) 

Ова соларва година. од 365.25 дана. у наше време зове се јулијанска. година. и вије 
изгубила. значај у а.стровомији . 

Зато смо се прихватили да. испитамо Метоиов циклус да. бисмо утврдили како се 
долази до табличне вредности од 708ь44ш за. синодички месец. 

Метов је био а.стровом велике Хела.де који је открио поменути циклус од 19 со
ла.рних година са 235 (сиводичких) месеци и који се користио од 432. год. ст. е . 
Uиклус има. целе бројеве и за. године и за месеце и то му је давало велики практичви 
значај код испра.вља.ња греmа.ка у луиарно-соларном календару и код одређива.ња. 
Месечевих мена. за. више година унапред. · 

VREME(hl 

71, ·--'\ .-·---·\ 
715 1 .\ KRIVA МАХ. ./ .\ 

. VREDNOSTI/ 

1\ ./ "'\ ;· . 1 
1 .,_; ., ~ 
1 1 

1 1 

\3 

11 

710 

1 ~~~ - . -----~-----~---

:.. 1 
1 1 

vl -~\ ;<::\ ~ 
" VREDNOSTI ' 1 ~ 

: . ___ .... / ~- - -_.,/ 1 

9 

Слика 2. Синодич~и .месец. Про.мена maz. и min. вредности 353. Метоновог ци~луса 
Ми смо раније показали да је у јулијаиској периоди заступљен Метонов циклус, 

поред Сувчевог и поред циклуса. индикта.: 28 х 19 х 15. Сви ови циклуси имају за
једнички почетак 1. јануара. 4 713. године старе ере, а. у 1976. г. започео је био 
353. по реду Метоиов циклус . У 1995. г. почео је 354. Метовов циклус у јулијавској 
периоди . 

Како за овај период од 1976. г располажемо са. тачним подацима о Месечевим 
мена.ма, према ефемерида.ма које издаје "Ва.сиова.", обрадили смо свих 19 година. из 
тог 353. циклуса., или 235 синодичких месеци . 

• О јулијанској периоди, Васиона, 5/1997. 
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Резулта.ти прора.чуна. тра.ја.ња. синодичких месеци - од мла.дог до мла.дог - да.ју 
се у та.бл . 2. 

У та.бл. 2 са.држа.но је 12х 12+7х 13 = 235 синодичких месеци у 19 уза.стопних година. 
које чине З5З. Метонов циклус . Ни једа.н од 2З5 месеци нема. тра.ја.ње од 708ћ44"' које 
се добија. по синодичкој једна.чини и која. се на.води у литератури . Интерва.л 708ь-709ь 
уопште се не поја.вљује у 6 година.; он се по два. пута. јавља. у З године и по једном у 
10 година. . Код средњих годишњих вредности тај интерва.л се поја.вљује 12 пута. (од 
19), а са.мо једном, у години 1981 , добија. се та.блична. вредност за. синодички месец 
ОД 708b44m. 

Сума. свих годишњих збирова. од по 12 и 1З синодичких месеци, за. 19 година., је: 
166444ь6736"' = 166556 . 27ь = 6939.8444 дана. 

Одавде је просечна. вредност за. синодички месец: 6939.8444 : 235 = 29 .531253 дана. 
Од та.бличне вредности ова.ко изра.чуна.та. величина. разликује се само : -29 .531253 + 
29 . 530588(по Справочннку КуЈIИI<овског) = 0.000665. 

Ова. разлика. је сасвим прихва.тљива. и разумљива. ка.да. се има. у виду да. смо 
користили податке за.окружене на. једа.н минут. 

Метонов циклус пружа. одговор на. пита.ње о средњој вредности за. синодички 
месец! 

Ако испитамо све ства.рне вредности за. синодички месец са.држа.не у та.бл. 2 , 
можемо видети да. је на.јма.ња. величина. 703ьОО"' (ја.вља. се два. пута. у 2З.5), а. на.
јвећа. 715ь50"' (такође два. пута.) . Разлика. на.јвеће и на.јма.ње вредности је: 715ь50"'-
703ьОО"' = 12ћ5оm или скоро 1З ча.сова.! Екстремна. одступа.ња. на. једну и другу страну 
од та.бличне вредности су: 

Одступа.ње од средње вредности није симетрично . дија.гра.м на. сл . 2 показује проме
не ма.ксима.лних и минима.лних вредности по година.ма. и њихов однос према. средњој 

вредности . 

Резултати ста.тистиЧке а.на.лизе кроз интерва.лну ра.спо.11,елу ових 2З5 синодичких 
месеци јесу следећи (Та.б. З): 

ТАБЕЛА 3. 
Интервална расnоде.11а 

--1iit е rval suma. 
h т h m n ЈЪ h !П 

7о'3 оо - 7о3 59 2о 8,51 14. об8 29 
7о4 оо 7о4 59 18 7,бб 1 2. б81 4о 
7о5 оо 7о5 59 18 7,66 12.699 33 
7о6 оо 7об 59 31 13' 19 21 .9о1 о2 
7о7 оо 7о7 59 24 1 о,22 1 б.979 36 
7ое оо 7о8 59 1б б, 81 11 • 33б 3б 
7о9 оо 7о9 59 18 7,66 12.77о 24 
71 о оо 71 о 59 19 8,о8 13.5оо о5 
711 оо .... 711 59 19 8,о8 1 3. 51 б 36 
712 оо 712 59 2о 8,51 14.248 36 
713 оо - 713 59 1 б 6,81 11 • 41 5 3б 
714 оо 714 59 9 3,!:3 6.429 .57 
715 оо 715 59 7 .4,98 5.оо8 36 

235 1оо,оо 166."6 1б 

На.јвећу учеста.ност има. интерва.л 706-707, за. тим 707-708; они са.држе укупно 55 
поја.ва. у 2З5 месеци, а. интерва.л 708-709 којем припа.да. та.блична. вредност 708ь44"' 
појављује се 16 пута. или 6.81% (хистогра.м на. сл. З). Интерва.л на.јма.њих вредности, 
70З-704 , поја.вљује се чак 20 пута. , а. од 70З-706 укупно 56 пута.! Интерва.ли од 710-
716 поја.вљују се 90 пута. и у том интерва.лу на.јвећих вредности, 714-716, укупно 16 
пута. . У интервалу 708-709 ни једном се није појавила. вредност 708ь44"'! Има. са.мо 
једна. појава. блиска. тој вредности и она. је 708ь43"', а следеће на.јближе овој величини 
(708ь44"') имају 708ь39"' и 708ь49"' . 
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Ства.рие вредности за. синодички месец приказане у та.б. 2 показују да. се ове 
величине постојано мењају од неког минимума до максимума и обратно, као у та.
ласима. Тако у 1976. г. талас почиње са 713ь43"' и опада до 7041155"', затим расте 
до 712 .. 16m у 1977. г, па опада до 706ь23"' итд. при чему се врхови и долине таласа 
померају по годинама из месеца у месец. Погледајмо како то изгледа (таб. 4)! 

Екстремне вредности по,..;;рају се из месеца у месец и то тако да за 19 година оне 
направе два круга. Привидне неправилности у овоме долазе отуда што у једној или 
две године није садржан максимум, тј. врх/ долина таласа, већ он прелази у наредну 
годину. При томе се у једној истој години минималне и максималне величине за 
синодички месец међусобно померене за око 6 месеци. 

Интервална расп. · max. (доле) вреди. и 
min. (десио) (h,m) је: 

711 11 
711 12 

712 02 713 оо 714 14 
712 16 713 12 714 38 
712 37 713 23 714 45 

713 43 714 46 
713 53 

715 18 
715 28 
715 32 
715 50 
715 50 

70З оо 704 14 705 13 
703 оо 704 07 705 22 
703 04 704 55 705 58 
703 07 
70З 08 
703 13 
703 34 
703 42 

706 14 
706 23 
706 27 
706 28 
706 34 

Слика З. Xиcmozpa..w Јfасnоделе 235 синодич"их .месеци 
АБЕЛА 4. 

По.мера'l>е ma.x .-min . вредности сuнодuч"uх .месеци 

-·- ··· - ··--- ·-
iL&X min 

~:od. ;. ':! ----··------·~ - - ·· -·- - --· · --
1 1976 71 ~ 43 

~~~)~ајј 
7о4 55 (avt;/sep~ 

2 1977 71 2 16 7оЕ 23 ( nov/dec 
3 197'3 711 11 jul/a.v;:; 7ос 27 ~dec/Sa.n 
4 1979 712 37 a.vg/sep 7об 14 

:~)~,! 5 1980 713 53 okt/dec ~ 7о4 14 
б 1981 715 32 nov/dec 7о3 13 ma.j/jun 
7 1982 714 46 dec/jan 7о3 о4 jun/jul 
8 1983 715 5о dec/ ja.n~ 7о3 оо jul/avg 
9 1984 714 45 feb/me.r< 7о3 34 jul/avg 

1 о 1985 713 23 mг.r/apr< 7о 5 13 sep~okt 
11 1986 712 о2 apr/maj~ 7об 28 dec 
12 1987 711 22 jul/г.vg 7о6 34 jan 
13 1988 713 оо "P/oktj 7о5 58 mar/apr 
14 1989 714 14 okt/nov 7о4 о7 majfjun 
1 5 1990 715 18 nov/dec 7о3 о8 maj/jun 
16 1991 715 28 dec/ja.n 7о3 оо jun/jul 
17 1992 715 5о jan/feb~ 7о3 о7 jul/avg 
18 1993 71'4 38 jan/feb 7о3 42 avgjsep 
19 1994 713 12 mar/apr, 7о5 22 ,sep/okt 
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Треба напоменути да половина (средина) од суме max. + min. по годинама ни 
у једном случају не даје време 708Ь44•. Ми смо испитали за свих 235 синодичких 
месеци и разлике времена (±) у односу на табличну вредност 708ь44• , урадили и 
статистичку анализу, исто и за разлике од месеца до месеца, али због простора, овај 
део није приложен. Разлике од месеца до месеца дају се скраnено, само за три године 
(таб. 5), ради јаснијег приказа nромена. Разлике се овде кpeliy од 8 min до 3Ь33•, уз 
сталне nромене за које постоји тенденција правилности у опадању и порасту. Има. 
и скоковити х промена: од 2ь31• на 41•, од 46• на 2ь29•; у 1982. г. види се извесна 
неправилност (оне су честе): после 45• разлике расту до 2ь31ш!. затим долази пад на 
2Ь11•, па скок на 3ь02"' и опет опадање до 26•, потом скок на 2 13"'. 

ТАБЕЛА 5. 
Синодич~rо .месец - раэли~ее иэ .месеца у .месец 

1 981 19€? 1983 
m~sec r a"- 1. !i;€Sec razl. me.sec razl. 
~ .. m h Т: ћ. m h m г. :n }\ !Т: 

1 71 о 5о 712 17 2 29 71 5 24 о 2Е 

2 7о8 17 2 -.~ 7о9 04 3 13 71 3 11 2 1 3 .-'./ 

3 7о5 43 2 29 7ос 12 2 52 71 о 1 5 2 % 
4 7о4 оо 1 4S 7о4. 11 2 01 7о7 27 2 43 
5 703 13 о 47 7 о3 1 2 1 5? 7о5 12 2 1:. 

( 
б 7о3 31 18 7о3 о4 о oS 7о3 41 2 31 о 

7 7о4 49 1 1 = 7о3 4'9 о 4;'· 7о3 оо о 41 
5 7ос 51 2 о2 7::>5 24 1 35 7о3 17 о 17 
э 7о9 24 3 33 7о7 55 2 31 7о4 41 1 2.:: 

1 о 71 :: о6 2 42 711 о б 2 1 ~ 7о7 ::>5 2 24 
11 71'-' 25 2 19 714 о8 3 о2 71 о о5 3 оо 

1 2 71 5 32 1 о7 715 5о 1 42 71.:: ?о 2 45 
13 714 46 о 4!: 

Напред смо рекли да у једној или две године, од 19, не мора бити садржан 
врх/долин)i. таласа. То значи да у 19 година има 1-2 таласа мање1 тј. може их 
бити 17 или 18 , уместо очекиваних 19. 

Ми смо урадили дијаграме за таласе у целом циклусу од 19 година, али зб.ог 
простора дају се само два дела од врло дугог дијаграм& (сл . 4 и 5) . 

715 

" 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1985 1986 1987 
1 

11'-'S l 1 1 
1 .. -·\ 1 713.23 1 1 

1 /-\ rl 71>м ·11 
1 1 \ 1 ./·-., 1 ./~ 

\\ у· \ i /1 \'-,_ ! //// \ 
fEB/MAR 1 MAR/дPR \. L/ АРR/НДЈ ' · 1 JUL/AVG . ј А '·"-1-_.... 

\ 
1 , __ ./ 1 1te.18 

/
. 1 ~ ~ 

\.._. 1 SEP/OKT 1 
m:u 1 1 
м- 1 1 1 : 

7m tr·~~~,-.~~~"-r~~~~-..r--.,г.-.-.~~~-."~.-~~~'"~~~-.'3",~s',~~,,.~ю~ .. 

Слика 4 . Tpaja'l>e синодuч~еог .месеца у годинама 1984-1987. 
ТАБЕЛА 2 (лево): Синодидич~еи .месеци у 353 Метоново.м ци~еАусу и ТАБЕЛА 7 
(десно): Метонови ци~еАуси 1970-1996, на следеliој страници 
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Слика. 5. Траја-.,е синодuчЈСог .месеца у година.ма 1988-1991. 

На. дија.гра.му на. сл . 5 види се ка.ко година. 1990. нема. врх та.ласа. и да. у те 4 године 
има. три та.ла.са, а. на. сл . 4 . године 1986. и 1987. има.ју за.једнички минимум/долину 
та.ласа. 

Погледа.јмо још како изгледа.ју луна.рне године чија је основа синодички месец и 
како се од 432 . године ст. ере, за.хва.љујући астроному Метону из пресветле ста.ре 
Атине, уса.гла.ша.ва.ју лунарне и сола.рне године (таб . 6) . 
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suma: 235 1 66. 444 673 6 6939, 846 6 . 939,84 t 

prosek(dana): 3 ~ 5 , 255 3 Е 5, 2 5 5 365 ,2 55 

У та.бели 6 унете су године из 353 . Метоновог циклуса, број синодичких месеци 
по година.ма, сума времена тих синодичких месеци (према. та.б. 2) , дуЖина nунарне 
године у да.нима., парција.лне суме луна.рних година и из тога. просечна година. која. 
тежи вредности сола.рне године . 

У пет циклуса. од 2 х 12 + 1 х 13 луна.рних месеци , 10 пута. луна.рне гор.ине има.ју 
око 354 да.на. и 5 пута око 384 дана, а. у два циклуса. од 12 + 13 синодИчкИх месеци 
два пута. око 354 да.на и два. пута. око 384 да.на. . У поменутих пет .циклуса просечна · · 
луна.рна. година је око 364 да.на, а. у она друга. два. око 369 да.на. По истеку 235. 
синодичког месеца. просечна. лунарна. година., у 19 година., равна. је сола.рној години 
(јулија.нској години), уз са.свим ма.ла. одступа.ља. која. већим делом дола.зе од та.чности 
заокружа.ваља времена. 
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Ми смо говорили о 353. Метоновом циклусу, под тим бројем садржаним у јули
јанској периоди , међутим, треба на.гласити да сваких 19 узастопних година. чине 
Метонов циклус, неза.висно ча.к и од месеца у години који би био узет за. почета.к 
циклуса; сва.ки та.ка.в циклус од 235 месеци за.вршиће се пра.вилно, да. би у истом 
том месецу, после 235 месеци, почео нови , n + 1 циклус (Метон није има.о пред собом 
јулија.нски ка.ленда.р!) . \ 

Пошто смо ра.спола.га.ли са ефемерида.ма за. време од 1970-1996 . године, обрадили 
смо 9 Метонових циклуса. који се nриказани у таб . 7. Према. та.чности са којом је 
ово ра.ђено, може се оценити да се укупно време једног циклуса. креће од 6 939 .265 
до 6 940.0181 дана. и да је за ову (кратку) серију просек: 

~ = 6 939 .6935 дана. 

као време за. 19 година. са 235 синодичких месеци . 

У т аб. 7 основица. је 353. Метонов циклус из јулија.нске периоде која. је nослужила. 
за. скра.ћени облик приказа. других 8 циклуса.; празна. nоља унутар тих циклуса са.држе 
величине из тог 353. циклуса. 

У та.б. 8 да.ју се за ових 9 циклуса. низови бројева (количине) синодичких месеци 
по година.ма. , са по 12 и 13 месеци годишље. Сва.ки циклус оба.везно са.држи 7 година. 

·са. по 13 синодичких месеци, а љихов распоред је иста.кнут у табели. 
Сва.ки циклус има. увек: · 

12 х 12 + 7 х 13 = 235 

синодичких месеци. 

ТАБЕЛА 8. 
Годиш-.,и низови синодuч"uz .месеци у Метоново.м циtC.IIIJCIJ 

197о/88 
1971/89 
1972/90 
197.,/91 
1974/92 
197,/9., 
1976/94 
1977/95 
197<3/96 

Средља вредност за синодички месец која се добија. према. синодичкој једначини , 
за. просечну брзину Земље на. пута.љи, и која се редовно на.води у литератури је: 
29d12ь44"'02.78' = 29.5305882 дана. = 708ь44.0463ов. Са. овом вредношћу Метонов циклус 
тра.је: 29.5305882 х 235 = 6939.6882 дана.. Метонов 353. циклус из јулија.нске периоде 
пока.эа.о је: 29 .531253 дана.. Са овом средљом величином циклус има: 29.531253 х 235 = 
6939 . 8445 ; дана.. Просек из девет Метонових циклуса. овде обра.ђених био је : 

за. месец 29 .530611 да.на 
за. циклус 29.530611 х 235 = 6939 .6935 да.на. 

Нара.вно , треба има.ти у виду да. се године из ових девет Метонових циклуса. 
прекла.па.ју. 

Погледајмо сла.га.ље са сола.рном годином: 

• сидеричка. година. 365.25636042 х 19 = 6939.8708 
• а.номалистичка. година 365.25964124 х 19 = 6939 .9332 
• тропска. година 365.24219879 х 19 = 6939.6016 
• јулијанс_ка. година. 365.25 х 19 = 6939.75 
• грегориЈанска. година 365.2425 х 19 = 6939.6075 

На.јвеће слага.ље циклуса. од 235 синодичких месеци "и · сола.рне године··за.пажа. .се у 
случа.ју јулија.нске године, са. једне стра.не, и циклуса. за средљу вредност према син
одичкој једна.чини, и просека. од девет (9) Метонових циклуса. (просек серије циклуса.) 
датих у та.бели 7 , са друге стра.не. 
3ВЈ<Ључ8Ј( 

Синодички месец, време између две уза.стоnне конјункције или оnозиције, тј. 
време између два. млада. или два. пуна. Месеца, меља. се из месеца у месец. 
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Његова средња вредност која се добија према синодичкој једначини (за просечну 
брзину Земље на путањи) и која се редовно наводи у литератури, је: 

29dl2k44"'02.78' = 29 .5305882 дана= 708k44.0463"' . 

Ова просечна величина добија се и као средина из 235 синодичких месеци који су 
садржани у 19 узастопних година и које чине Метонов циклус! 

Опсег величина за синодички месец налази се у границама од (око) 703k до (око) 
715ksom, или скоро 13 часова. 

Промене из месеца у месец непрекидне су и крећу се од неколико минута до око 
3 .5k, често са врло израженим скоковима . 

С обзиром на неправилности у Месечевом кретању, треба и очекивати тако велике 
промене у трајању синодичког месеца. 

Сваки Метонов циклус од 19 година има 12 х 12 и 7 х 13 синодичких месеци, са 
распоредом у серији који је врло правилан и има значај законитости . 

Слагање Метоновог циклуса од 235 синодичких месеци и 19 соларвих година 
тачније је са јулијанском годином од 365.25 дана него са тропском годином од 
365.2422 дана. 
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ON ТНЕ SYNODIC MONTH 

The concept of the synodic month as seen in our magazine is analyzed. 

СЈIИЈ<а на 111 страни :корща: Фазе nотnуног nо.мраче11>а Сунца 11. августа 1999. 
године . Ознах:е су: 

TU г. дужина г. ширина 
Почетах: nо.мраче11>а (а) 08k26"'15' 44~5W 30~3N 
Почета х: nотnуног nо.мраче11>а (б) оэk29"'52' 64 ~ 9W 40 ~ 9N 

Почетах:центр. nо.мр. (в) 09k301D21' 65~1W 41~0N 
Средина nо.мраче11>а 10k51"'13' 18 ~ 5Е 46 ~ 8N 
Крај централног nо.мраче11>а (г) 12k35"'58' 87~ 3Е 17~ 5N 
Крај nотnуног nо.мраче11>а (д) 12k36"'25' 87~ 1Е 17 ~ 4N 
Крај nо.мраче11>а {ђ) 13k4o"'07' 68 ~ lE 06 ~ 6N 

Слова: (а) Први х:онтах:т х:онуса nолусенх:е са Зе.мљо.м, {б) Први х:онтах:т 
х:онуса сенх:е са Зе.мљо.м, (в) Први х:онтах:т осе х:онуса сенх:е са Зе.мљо.м , (г) ПоСЈ&ед-
11>и х:онтах:т осе х:онуса сенх:е са Зе.мљо.м, {д) Послед11>и х:онтах:т х:онуса сенх:е са 
Зе.мљо.м и {ђ) ПоСЈ&ед11>и х:онтах:т х:онуса nолусенх:е са Зе.мљо.м. 

Бројеви: 1. По.мраче11>е се завршава nри и3Јiазу Сунца, 2. Мах:си.му.м nо.мраче11>а 
nри и3Јiазу Сунца, З. По.мраче11>е nочи11>е nри иЭЈ~азу Сунца, 4. По.мраче11>е се заврш
ава nри залазу Сунца, 5. Мах:сu.му.м nо.мраче11>а nри залазу Сунца, 6. По.мраче11>е се 
завршава nри залазу Сунца и 7. Област nотnуног nо.мраче11>а . -

Исnрех:идани.м линија.ма означене су области из x:ojux је nо.мраче11>е видљиво х:ао 
дели.мично. 
CJIИ1re на IV страни :корща: Сни.мци тох:а nотnуног nо.мраче11>а Сунца, 26. 
фебруара 1998. Горе и доле: тох: nо.мраче11>а, сни.мио Дајвид Хенон (David Hanon}, 
х:оришћено је сочиво 420 mm, f/16, фUЈ&.м Kodak Gold 100, ех:сnозuција 1/250 •· Сни.мцu 
су начи11>енu у Венецуели . У средини: nотnуно nо.мраче11>е Сунца, сни.мuо Ден Ше
жтер (Dan Sch.echter}, x:opuшlieн је рефрах:тор од 4 uнча, f/5 .8, уnотребљен је фиЈ&.АС 
Kodak Royal Gold 100, са ех:сnозuцијо.м од 1/+ •· Снu.мах: је начu11>ен из Арубе (AruЪa} . 
Оријентација х:ороне није nовезана са орuјентацијо.м снu.мах:а дми.мичне фазе. 
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Један од не~ео.11и~ео сни.ма~еа Сунчеве ~еороне, 
~еоје је начинио др Иван Атанасијевић, за вре
.ме nотnуног nо.мраче11>а Сунца 15. фебруара 
1961. године, на Хварс~еој .11em11>oj nозорници. 
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АСТРОНОМИЈУ БЕОГРАд 

УдК 520/527(091) 

АСТРОНОМИ СРБИЈЕ У СТРУКОВНИМ УДРУЖЕЊИМА (1): 
ПОВОДОМ 50 ГОДИНА ОД ОСНИВАЉА ДРУШТВА 

МАТЕМАТИЧАРА И ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ 

Јелена Милоградов-Турин 

Катедра за астрономију, Математички фаЈСултет, Београд 

С8жет81(: Астроно.ми су од оснива1Ьа Друштва .мате.матичара и фиЗtЈчара Србије 
учествовали у 11>егово.м раду и дугогодиш11>о.м а"тивношћу створuлu астроно.м
с"у се"цију, uз "оје се развило Друштво астроно.ма Србије. Посебна nаж11>а је 
nосвећена nионирс"о.м nериоду од 1948. до 1960. године . 

1. Осниваље Друштва математичара и физичара НР Србије 

Пре педесет година, 4. јануара 1948. године, одржана је осниваЧIСа скуПlllтина 
Друштва математичара и физ~ара НР Србије. БиЈIИ су присутни и астрономи, 

иако су у називу Друштва били .одсутни1 . Судећи по белешки 1\оју је .о осниваљу 
Друштва објавио, на сl\упштини је присутан био Иван Атанасијевић2 (1948). 

Прихватајући добривоја Михаиловића3 као астронома, можемо рећи да је 
и један астроном био у иницијативном одбору 1\оји је 1947. поl\реиуо идеју за 
осниваiье научног и стручног друштва код Комитета за науку и културу НР 
Србије. добривоје Михаиловић је био по дипломи математичар који се бавио 
астрономским (небеско-механиЧIСИМ) проблемима. Први председниl\ Друштва је 
био др Тадија nејовић, професор Универзитета, а први сеl\ретар добривоје Ми
хаиловић . Обојица су биЈIИ веома аЈСтивии првих година постојаља Друштва. 

Друштво је званично регистровано 1. марта 1948, а 1 редован састанаЈС чланова 
Друштва математичара и физичара НР Србије одржан 26. априла исте године. 

2. Прве rо,цине ра,ца Друштва математичара и физичара НР Србцје 

2. 1 . Учешће астронома у органима управе Друштва 

Како је већ изложеио, астрономи су били присутни већ на самом почетку. 
Астрономи су биЈIИ и касније бирани на истаiСНуте положаје у Друштву: 

на сiуПlllтини друштва, одржаној 26. фебруара 1950, у Управни одбор Бра-
нислав Шеварлић\ а за 1\њижничара Иван Атанасијевић, 

на скуПlllтини, одржаној 26. новембра 1950. поново Бранислав ШеварЈIИћ, 
на сl\уПlllтиии, одржаној 28 . ОЈ\-тобра 1951, добривоје Михаuловић , 
на скуПlllтини друштва одржаној 26. оl\тобра 1952. године у Управни одбор 

Слободан!Са Крстић5 и Божидар Поповић, а у суд части Добривоје Михаиловић. 

1 Сем дипломираних астронома и астрофизичара у тексту ћемо астрономима сма
трати оне који су се бавили, бар делимично, научном астрономском тематиком, што 

је данас уобичајени критеријум . 
2 
Асистент катедре за физику Универзитета у Београду. 

3 Тада предавача математике на Техничкој великој школи (ТВШ). 
' Предавач ТВШ у Београду. 
5 Први дипломирани астроном на Универзитету у Београду (девојачко Димитри

јевић), у то време истакнути средњошколски професор математике . 
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2. 2. Осниваље Савеза ,цруштава математичара и фиэичара ФНРЈ 
Поступак осниваља Савеза друштава математичара и физичара ФНР Југосла

вије је покренут одлуком Министарства за науку и ку~туру ФНРЈ о држаљу 1 
конгреса математичара и физичара и формираљем _инициЈативног о~бора за сазив 
конгреса. У иницијативном пододбору НР Србије од астронома Је учествовао 
Иван Атанасијевић. У припремама оснивачког (1) конгреса су се, међу члановима 
астрономима, нарочито истакли Иван Атанасијевић, добривоје Михаиловић и 
Бранислав Шеварлић. 

На 1 конгрес Савеза, одржан на Бледу, од 8. до 12. новембра 1949. године, 
све републике су послале делегате. Међу делегатима из Србије били су следећи 
астрономи (азбучним редом): 
· Атанасијевић Иван, асистент Универзитета, Београд 
Ђурковић Пе~о, иаучни capaдiiИIC Аст_])оиомске опсерваторије, Београд 
Михаиловић Добривоје, предавач ТВШ, Београд 
Поповић Божидар, на раду на Астроиомској опсерваторији, Београд 
Шеварлић Бранислав, предавач ТВШ, Београд6 . 
Академици Милутин Миланковић и Војислав Мишковић су отказали учешће, 

тако да је изабран други делегат - Перо Ђурwвић. . 
Три реферата: о настави математике, физике и астрономиЈе у сре~им и 

средљим стручним школама, о борби против формализма и борби за идеЈиост У 
настави математике, физике и астрономије у средљим школама и о настави матем
атике, физике и астрономије на универзитетима и високим школама, прочитали 
с:у, редом, Лудвиг Габровшек, професор из Љубљане, МилеНЈСо Севдић, доцент 
Техничког факултета у Загребу и др Драгослав Митриновић, тада професор Уни
верзитета у Скопљу. У припреми реферата од ас~ронома су учествовали Иван 
Атанасијевић и Бранислав Шеварлић. У дискусиЈИ о питаљима везаним за ас
трономију учествовали су: др Фран Ломин1ю из Љубљане, др Јосип Голдберг из 
Загреба, др Леополд Нетовић из Котора, Божидар По~овић и Перо Ђуркови~, 
обојица из Београда. Већина је говорила о принципиЈелним ставовима, док Је 
Нетовић изложио своја искуства у изради учила (Анђелић, 1950; ***,1954). По 
питаљу универзитетске наставе др Јосип Голберг је изнео мишљеље представника 
Београда, Загреба и Љубљане. 

Један од врло значајних резултата 1 конгреса јесте осниваље Савеза друштава 
математичара и физичара ФНР Југославије, 12. XI 1949. године. 

добривоје Михаиловић (1949) је на Конгресу одржао реферат "0 значају ос
ниваља Савеза друштава математичара и физичара ФНР Ј", у коме се помиље, 
али мало, и астрономија. 

У првом Извршном одбору управе Савеза друштава математичара и физи
чара Ф НР Ј од астронома је био само Добривоје Михаиловић, и то као секретар. 
Председиик је био академик Павле Савић. 

2. З. Први састанци, се,zџnще и предаваља са астроноМСIСИМ темама 

Прва активност Друштва је била организоваље предаваља на стручним сас

танцима. 

Прво чисто астрономско предаваље је одржао Ив3;~ Атанасијевић са теМОЈI! 
"Зрачеље Сунца и галаксије на кратким радиоталасима , на VI седници, одрж~оЈ 
23. октобра 1948. године. То је први знак интересоваља за радио-астроноМИЈУ У 
Србији. Вест о предаваљу, а касније и текст су објављени у Веснику друштва 
.мате.матичара и фиЭ1Јчара НР Србије(***, 1949) и (Атанасијев~ћ, 1949) .. 

Следеће предаваље везано за астрономску тематику одржао Је добривоЈе Ми
хаиловић на IX састаНЈСу, 24. децембра 1948, под насловом "Партикуларни ин
теграли у' проблему судара трију тела Небеске механике". Тај састанак је био и 
свечана седница посвећена 100-годишљици Униве~~итета у Београду. 

На предаваљу од 30. маја 1950. Бранислав Шеварлић је говорио о личној 
грешци при мерељима меридиј.анских пролаза звезда. 

6 Међу делегатима су били и Станимир Фемnл, Ервест Стиnавић (математичари) 
и Живојин Ћулум (физичар), које би nонеки можда. убројали у наведени сnисак због 

њиховог интересовања. за. а.строномију. 

1 
1 
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На XXXVII седници, 6. марта 1951, добривоје Михаиловић је одржао пре
даваље "Интерпретација неких резултата у једном специјалном проблему три 
тела" . 

На XLII седиици, 24. априла 1951, Перо Ъурwвић има тему "0 свођељу 
временских података регистрованих хронографом у појединим службама Астро
номске опсерваторије". 

На LXV састаНЈСу, 26. фебруара 1952, Добривоје Михаиловић држи предаваље 
"Примедба на Јакобијев иilтеграл у астероидиом проблему за случај елиптичне 
путаље пертурбирајућег тела". 

На LXXVIII састаНЈСу, 27. маја 1952, Добривоје Михаиловић, у оквиру краће 
слободне теме, говори о једиом специјалном случају проблема двају тела. · 

На LXXXV састаНЈСу, 17. марта 1953, Иван Атанасијевић говори о вези између 
неких појава на Сунцу и Земљи (хромосферске епрупције) . 

На ХС састаНЈСу, 21. априла 1953, Божидар Поповић говори о утицају евенту
алне ротације Сунчевог система на кретаље планета. 

На XCVI састаНЈСу, 15. септембра 1953. године расправљало се о условима 
извођеља наставе математике, физике, механике и астрономије на универзитету и 
великим школама. 

На XCVIII састаНЈСу, 24. новембра 1953. године, Иван Атаиасијевић је одржао 
предаваље "0 Суичевим протуберанцама", са филмом. Претпостављам, с обзиром 
да ми је касније више пута скретао пажљу на класичан научни филм чувеног 
француског астронома Бернара Лиоа о протуберанцама, да се управо о том филму 
радило. ТрудИо се да идемо у корак са светом. 

2. 4. Часопис Весник Друштва .мате.матичара и фиЭ1Јчара НР Србије 
Крајем 1948. године донета је одлука о покретаљу научног часописа Друштва 

под називом Весник Друштва .мате.матичара и физuчара НР Србије. У љему 
су већ од самог почетка учествовали и астроиоми: Добривоје Михаиловић у 
Уређивачком одбору (од 1949 до 1965) као члан и Иван Атанасијевић као техни
чки ypeдiiИIC (1949) и секретар (1949-1950). 

Већ у првом броју часописа који је изашао 1949. године, био је један астро
номски чланак: "Партикуларни интеграли у проблему судара трију тела небеске 
мехаНИЈСе" Добривоја Михаиловића. Њиме се он наставља на свој први рад, из 
небеске механике, издат чак 1936. године, у Гласнику Професорског друштва. И 
наредних пет година, излази серија радова добривоја Михаиловића из небеске 
механике (Михаиловић; 1950а, 1950б, 1951а, 1951б, 1952, 1953, 1954, 1955а, 
1955б, 1955в, 1956а, 1956б). То је био период разраде љегове докторске ди
сертације, коју је 1956. године одбранио и добио зваље доктора математИЧЈСИх 
наука. Он је од 1952. до 1956. године предавао Небеску мехаНИЈСу на Природно
математИЧI\Ом факултету. Из те области Л. Михаиловић објављује још један 
чланак у Веснику 1961. године. 

Члаици су објављивани са сажецима писаним на страним језицима·, а у неким 
случајевима чак су сами чланци били на страном језику. 

И у другом броју изишао је астрономски чланак- Ивана Атанасијевића: "Зра~ 
чеље Сунца и Галаксије у домену кратких радио-таласа". То је први рад из 
радио-астрономије у Југославији. У љему је дат преглед радио-астрономије тог 
времена, али се износе и неке оригиналне идеје. Како ми је рекао, он је пре других 
изнео претпоставку да је Краб маг лина остатак супернове из 1054. године и да је 
извор радио-таласа . 

Затим је ту низ чланака Божидара Поповића (1953, 1956а, 1956б, 1957), из 
небеске механике. два су писана на ауторовом омиљеном језику - еспераиту, 
са резимеом на српском! Они су делови љеговог Доктората, одбраљеног у За
гребу, у јесен 1957. године. Иако је 1954. године прешао у Сарајево, он не 
прекида сарадљу са друштвом. Вредни др Божидар Поповић објављује у Вес
нику, односио љеговом наследнику, чланке и 1958, 1962, 1969, 1970, 1972 и 1973. 
године. 

У Веснику је Ружица Митриновић (1953, 1955, 1956а, 1956б) објавила три 
рада везана за идентификацију астероида и један о кометама, а ttepo Ъурковић 
(1950, 1954) о мерељу времена хронографом и о могућности везе активности 
Суичевих пега и положаја планета. Подстакнrт порастом интереса у свету за 
промеиљиву звезду UV Ceti, Милорад Протић {1954) објављује чланак о љој као 
двојној звезди. 
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Др Мира Херuиrоља из Загреба, објављује, 1955. године, рад о nсеудонимима 
Руђера Бошковића. 

Ту је и рад др Ивана Атанасијевића (1956) о nрвим фотоелектричним мере
љима небеских nојава у Југославији- Месечевих nомрачељ~ nолусенком. Следи 
рад (Атанасијевић, 1958) о nрвом радно-астрономском nриЈемв~у код нас . На 
nривременој локацији, код Војног музеја на КалемегдаЈ:!у, обавио Је са љим nрва 
тестираља и мереља радио-зрачеља Сунца у ЈугослаВИЈИ, на 50 ~m. · 

Поводом смрти академика Милутина Миланковића у ВесникуЈе изашао чланак 
др Таднје Пејовића (1958) на српском и др Татомир Анђелића {1958), на не
мачком језику . 

У Веснику др Иван Атанасијевић {1963) објављ~је да је конструис~о радно
интерферометар у оквиру Астрофизичке лаб.ораториЈе на Звездари - наЈкомnлек
снији радио-астрономски систем у Југославији, и са љиме мерио Сунчево зрачеље . 

У Веснику је изишао и рад др Ивана Атанасијевића и Јелене Милоградов 
{1963) о посматраљу Сунчеве короне приликом потпуног помрачеља 15. фебруара 
1961. године, са Хвара (види 3. 2.). 

Мирјана Вукићевић и Ранка Војводић објављују, 1963. године, резултате 
мереља јоносфере у Институту "Михаило Пуnин" и Геомагнетском инст~туту, од 
1958 до 1960. године, и повезују их са Сунчевим хромосферским ерупдиЈама. 

2. 5. Часопис Настава .математике и физике у средљој шко.11и 
Друштво математичара и физичара доноси, 19~1. године, одлуку о покретаљу 

часописа Настава .мате.матике и физике у средљоЈ шко.11и н'!-м~љеног наставници
ма преузимајући већ покренути часопис истог наслова, КОЈИ Је излазио од 1948. 
до' 1949. године, а чији је главни уредник био Петар Живојиновић, математичар 
и помоћиик министра просвете НР Србије. . 

Астрономи су објавили неколико чланака о настави астрономиЈе и пре покре
таља листа Друштва. Ђурковић {1948) и Шеварлић {1949а) су Ј_IИсали У прво
битној верзији часоnиса Настава .математике и физике у средљоЈ шко.11и, а Ш~
варлић ( 1949Ь) и у часоnису "Савремена .шко.11а". Из тих ч~анака се види да Је 
астрономија, у време када су их nисали, ЈОШ била у средљоЈ школи. Нажалост, 
ускоро је укинута, што се види из дневног реда 1 конгреса Савеза друштава матем
атичара и физичара Ф НР Ј. 

Први број у издаљу Друштва излази 1952. године. Већ ~рве године у Уред
ништву је један астроном - Слободанка Крстић; наведена Је у списку чланова 
Уредништва још и у бр. 3 из 1953 .. годи~е. 

У том часоnису и астрономи обЈављу-ЈУ радове везане за наставу ; Бранислав 
Шеварлић и Иван Атанасијевић {1953), а затим др Иван АтанасиЈевић {1960, 
1963, 1964-1965) . . 

Први од наведених чланака nоказуЈе немиреље астронома са укидаљем ас
трономије у средљим школама. Следећа три се одн.осе на реформу у~ерзитетске 
наставе којом се аутор интензивно бавио и у чему Је постигао значаЈЈ_~е резултате . 

Последљи број часописа Настава .математике и физике у средљоЈ шко.11и изла
зи 1969. године. Његов "наследник" је Настава .математике, која почиље ~а 
излази 197 4. године, док посебан часопис за наставу физике, односно астрономиЈе, 
није ии nокренут до данас. 

2. 6. Саветоваља 
Прво саветоваље математичара и физичара НР Србије је одржано од 24. д_о 

26. новембра 1950. Другог дана говорило се о настави математике и астрономиЈе 
на Универзитету и вишим школама. Из реферата се види да су астрономи изишли 
са предлогом за nоновно увођеље астрономије у средље школе. 

2. 7. Библиографцја и осврти 
Активност у nисаљу прегледа кљига из астрономије је била знат'!а;, Тако 

је Иван М. Атанасијевић (1949) наnисао осврт на "Сферну астроном~ЈУ К А. 
llветкова, коју је превео Б. М. Шеварлић (уз сарадљу И .. М. АтанасиЈев~ћа), а 
објавила "Научна кљига", 1948. године . Йза осврта дат Је и списак совЈетских 
кљига из астрономије које су тада стигле у нашу земљу (без популарних брошура 
и збирки слика). 
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У часопису Настава .математике и физике у средљој шко.11и, почев од 1955. го
дине, почиље да се објављује "Библиографија математичких кљига објављених на 
језицима југословенских народа до 1918. године" прикупљена од стране Платона · 
димића, предавача Универзитета у Скопљу и великог ентузијасте библиографа. 
Он је завршио објављиваље материјала закључио са 1900. годином у Настави 
.математике и физике у средљој шко.11и, у тому 2, бр. 3-4, 1957. Комnлетан сnисак 
је изишао као nосебно издаље Друштва, 19'76. године. · 

Нада Атанасијевић, дипломирани nравник, која је тада радила у Савезном 
библиографском институту, подстакнута од Милице Илић-Дајовић, члана уре
ђивачког одбора, и уз подршку свог супруга Ивана Атанасијевића, објављује 
списак кљига и часописа из математике, физике и астрономије издатих у нашој 

земљи, nрво у 1955, а после и у 1956. години (Атанасијевић Н., 1956, 1957). Овај 
користан подухват се наставља све до гашеља часоnиса Настава .математике и 
физике у средљој шко.11u, 1969. године. 

Редакција је средила објављиваље тако да су у оним бројевима у коiима је 
савремена библиографија излазила 1956. и 1957. године, није излазила "Библи
ографија математичких кљига објављених на језицима југословенских народа до 
1918. године" Платона Димића. 

Љиљана Андрић (Андрић, 1958) саставља сnисак за 1957. годину, а касније, 
до 1969. закључио, то чини Милош Стојановић (на пример Стојановић, 1959). 

Астроному nада у очи астрономска реч. Тако је уочљиво да је већ 1949. 
године, у Веснuку, добривоје Михаиловић наnисао реферерат о чланку : Батырев 
"0 формах траекторий в задаче двух тел с nеременными массами", објављеном у 
часоnису "Астрономический журнал", 

У Веснuку су и осврти др Ивана Атанасијевића ( 1959) на кљиге: 
С. Б. ПикеЈЉнер "Физика межзвездной среды", издаље АН СССР, у Москви, 

1959. године, 
Н. Р. Wilkins "Moon Maps", издаље куће Faber and Faber, у Лондовr. 1960. и 
А. С. В. Lovell, R. Hanbury Brown "The exploration of space Ьу radю", издаље 

фирме Chapman and Hall, у Лондону, 1957. године. 
Повремено, и наредних година излазе осврти на кљиге (види 3. 2.). 

2. 8. Астрономи на конгресима Савеза ,цруштава током прве ,цец~нцје 
Рада 

У току прве деценије рада Савеза друштава одржана су два конгреса: 1 кон
грес, на Бледу, о коме је већ било речи, и II конгрес у Загребу, од 4. до 9. 
октобра 1954. године . 

На nрвом конгресу астрономи су учествовали у организацији; астрономије је 
било у рефератима, у дискусијама, о чему је већ било речи, али не и у научном 
делу 1 конгреса . 

На 11 конгресу астрономија је била много више заступљена . Прво, у реферату 
о настави математике, физике и астрономије на универзитетима и вишим шко
лама, који је саставио Л. Сајовиц {1954) астрономији је посвећена дужна пажња. 
У дискусији по реферату Иван АтанасиЈевић је изложио идеје о савременијој ор
ганизацији астрономске групе у Београду. У научном делу било је 8 радова из 
астрономије (Стипанић, 1954). 

1. Атанасијевић, И.: "Космичко зрачеље на кратким таласима", 
2. Атанасијевић, И.: "Фотометрија два Месечева nомрачеља", 
3. Ћурковић, П.: "Хелиографски положај планета у Carrington-oвoм систему у 
вези са активиошћу Сунчевих пега", 
4. Ћурковић, П.: "Утицај рефракције за одређиваље обрта микрометерског за
вртља из пролаза звезда", 
5. Мецгер, Б.: "Прилог одреt)иваљу географске дужине Загреба", 
6. Протић, М.: "Путаља двоЈке звезде UV Ceti", 
7. Раидић, Л.: "Примјена имперсоналног микрометра код Пјевцовљеве методе", 
8. Рандић, Л.: "Инструмент за непосредно одређиваље географских координата". 

Развој је очит. Астрономи су постајали све јачи, тако да су догађаји који су 
уследили у следећих пет година логичан исход наnретка. 
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З. Настајаље астроиомс:ких орrавизаццја 

З. 1. Осниваље астроиомс:ке сеющје 

Астрономска сеiЩИја Друштва математичара и физичара основана је 16. VI 
1959. године, на ИЈПЩИјативу знатне већине београдских астронома. У вези са 
тим у Управни одбор Друштва кооптирана су два нова члана астронома. Тиме 
је и питаље промене назива Друштва постало актуелно(***, 1959; ***, 1960) . 

СеiЩИја је успела да за свој рад заинтересује знатну већину астронома са 
Универзитета у Београду, Астрономске опсерваторије, као и других института. у 
којима се на астрономији радЈiло. 

После неколико претходних састанака, Секција је са радом започела 10. новем
бра. 1959. годЈIНе. Стручни састанци су одржавани у размаку од 15 дана, сем у 
време зимског распуста све до краја маја. 1960. годЈIНе. Да би се осетио дух оног 
времена, списак предаваља објављујемо у стилу оригинала (изузев неких знакова. 
интерпуНIЩИје и белешки испод текста): 

CLXXVШ 
10. IX 1959. 
Милорад Протић, управник Астрономске опсерваторије : 

"0 појму сопственог времена". 

CLXXX 
24. XI 1959. 
Др Иван Атанасијевић, доцент Универзитета: 

"Астрономски филмови" - са коментаром. 

CLXXXV 
8 . XII 1959. 
Др инж. дејан Бајић, научни сарадник Института "Михаило Пупин": 

"Јоносфера и љена проучаваља изнад Београда". 

CLXXXVШ 
22. XII 1959. 
Др Иван Атанасијевић, доцент Универзитета: 

"0 неким основним ра.101оастрономским појмовима". 

CLXXXIX 
12. I 1960. 
Ђорђе Телеки, Василије Оскаљан7 , др Иван Атанасијевић : 
"Утисци са неких иностраних опсерва.торија.". 

CXCI 
12. п 1960. 
Жан Клод Пекер, руЈюВОдЈIЛац а.строфизичке службе Париске опсерваторије: 

"Звезде и љихов развој". 

cxcv 
1. ш 1960. 
Василије Оскаљан, научни сарадЈIИК Астрономске опсерваторије: 

"0 неким проблемима. променљивих типа. UV Ceti" . 

CXCVII 
15. ш 1960. 
Мирјана Вукићевић, асистент Института. "Михаило Пупин": 
"Сунчев утицај на јоносферу". 

CXCIX 
23 . ш 1960. 
Бранислав Шеварлић, Ђорђе Телеки: 

"Нови програм одређиваља. промена ширине" . 

7 Обојица. са. Астрономске опсерваторије у Београду. 
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се 
19. IV 1960. 
Ђорђе Живановић, асистент Института "Борис Кидрич": 
"О нуклеарним процесима у звездама". 

ССЈ 
27. IV 1960. 
Инж. Александар Живковић8 : 
"Одређиваље профила геоида". 

CCVII 
25. v 1960. 
Инж. Александар Ма.рић9 : 
"Астрономски радови на двадесетдругом меридЈiјану". 

Последљи састанак је био посвећен питаљу учешћа Астрономске сеiЩИје на. 
III конгресу математичара и физичара Југославије. У организационом одбору 111 
коНI'реса од астронома је био др Иван Атанасијевић . 

На III конгрес, одржан од 19. до 24. IX 1960, у Београду, били су позвани и 
страни астрономи, који су одржали следећа. предаваља: 

R. Е. Atkinson: "On the mirror transit circle", 

Е. Schatzman: "La rotation des etoiles", 

W. Krz~min.ski .(и В . Оскаљан): "Мереље поларизације светлости звезда у обла
сти асоциЈациЈе 1 Lacertae", 

К. П . Ста.нюкович: "Теория егзогенного происхождения лунных формаций", 

N. Stoyko: "Les problemes de l 'heure et de la latitude et leurs liaison avec les probleme 
geophysiques". 

Чланови секције су узели учешће на III конгресу математичара и физичара. 
Југославије са 13 реферата и саопштеља о стручиим, на.ставиим и организационим 
питаљима. То су били: 

И. Атанасијевић: "0 настави а.строфизике на Природно-ма.тематичком факул
тету у Београду" , 

И. Атанасијевић: "0 неким актуелним питаљима", 

Љ. да.чић : "Фундаментални каталози и задаци фундаменталних инструмената. 
Астрономске опсерваторије у Београду", 

П. Ђурковић: "0 гравитационој компоненти код проблема активности Сунче
вих пега", 

М . Грашић: "Програм гравиметријских радова на одређиваљу скретаља вер-
тикала и поређеље са астрономским резултатима.", . 

Љ. Митић: "Коосцилације астрономских клатана", 

Р. Митриновић: "0 идентификацији малих планета", 

Ђ. Николић: "Астрогеодетски радови у Ф НР Ј", 

Ј . Симовљевић : "Потпуно Суичево помрачеље 15 фебруара 1961", 

Ђ. Телеки: "Посматраље зеиитских звезда у мери.101јану и у првом вертикалу", 

Р . Војчић: "Одређиваље географске ширине, дужине и азимута астрономске 
тачке Сљеме", 

8 Асистент Самосталног одсека. за. геодезију Грађевинског факултета у Београду. 
9 Тада. у Савезној геодетској управи. 
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Б . Шеварлић: "Утицај ветра и месног хоризонталног градијента температуре 
на географсЈСу ширину" . 

Из других репубЛИЈСа била су два учесИИЈСа: 

С. Котларић: "Нови идентификатор звијезда ЈСоји замјељује звијездани гло
бус" , 

Б. Поnовић: "Свођеље на ЈСВадратуре nоремећаја nрвог реда у веЈСторима nо
ложаја nланета" , 

Б. Поповић: " Израчунаваље поремећаја nланета nроменом nочетног nоложаја 
и брзине" . 

Сажеци изложених радова су објављени у материјалима ЈСонгреса . 
КаЈСо су сами уочили(***, 1959) , астрономи су, у жељи да аЈСтивирају научни и 

стручни рад, на nочетЈСу били nотnуно занемарили рад са наставницима средљих 
ШЈСола, иаЈСо се увиђала nотреба за љим. Уочен је и недостатаЈС сарадље са Ас
трономсЈСИМ друштвом "Руђер БоШЈСовић" . 

З. 2. Промена назива 

Ситуација оЈСо nромене назива је била зрела , nрисуство астронома се осећало, 
основана је АстрономсЈСа сеЈСција и по неЈСим заnисющима и сличним аЈСтима већ 
се nомиљало Друштво математичара, физичара и астронома . 

Правила Друштва математичара и физичара Србије (ДМФС) са називом про
мељеним у Друштво математичара , физичара и астронома Србије (ДМФАС) nри
хваћена су на сЈСуnштиии Друштва 5. XI 1961 . године. Одобрена су 24. I 1962. 
године решељем Државног сеЈСретаријата за унутрашље nослове НР Србије број 
2199/1 . 

Правила Савеза друштава математичара, физичара и. астронома Југославије 
(СдМФАЈ) су nрихваћена на IV редовној сЈСуnштини Савеза, одржаној 9. Х 1965. 
године, у Сарајеву . Правила су одобрена решељем Савезног секретаријата за 
унутрашље nослове, уnраве јавне безбедности В-3, бр . 0230-81 од 7. П 1966. 
године . У састав органа Савеза улази и ЈСомисија за астрономију. 

З. З. Даљи ра,ц астрономске сеЈЩИје (,цо 1966. године) 

ТаЈСорећи одмах nосле 111 ЈСОнrреса астрономсЈСа сеЈСција је наставила са nре
даваљима. 

Тако је, на CCXVI састанку, 20. децембра 1960. године М . Грашић одржао 
предаваље "Развој геодетских радова у ФНРЈ и љихове nерсnективе" . 

Највећи део енергије и времена у то време био је усмерен на nриnреме nосма
траља nотпуног nомрачења Сунца 15. 11 1961. и обраду nодатака nосматраља . 

На CCXIX састанку, 12. 1 1961, тема је била "0 nотпуном Сунчевом nомрачењу 
од 15. 11 1961 , и о значају nомрачеља за астрономију, астрофизиЈСу, геодезију и 
геофизику". 

На CCXXVIII састанку , 21 . III 1961. године , више реферата је било о изврше
ким nосматраљима и мерељима пgтnуног nомрачеља Сунца 15. 11 1961 . године. 

На ССХХХ састанку, 11 . IV 1961. године, др Иван Атанасијевић и Василије 
ОсЈСаљан говоре "0 nосматраљима nриликом nотnуног Сунчевоt' nомрачеља 15. 
П 1961. године" . 

Приnремају се и радови за nубЛИЈСоваље. Један рад о томе је објављен баш у 
Веснику Друштва математичара и физичара Србије t Атанасијевић и Милоградов, 
1963), ЈСаЈСо је већ nоменуто у одељку 2. 4 . 

Т'ек пред лето nочиљу да се јављају друге теме. ТаЈСо је на CCXXXVIII 
састанку, 16. VI 1961. године , инж. Никола СвечниЈСов говорио о nроблему 
одређиваља облика и димензија Земље. 

На CCXL састанку, 25 . Х 1961, др Василије ОсЈСаљан је говорио уз nројекције, 
на тему "Боје у астрономији". 

др Василије ОсЈСаљан реферише на CCXLII састанЈСу, 7. XII 1961, о nоследљем 
конгресу Међународне астрономсЈСе уније . 

На CCXLIII састанку, 21. XI 1962. године, др Бранислав Шеварлић и Владета 
Миловановић држе nредаваље "Настава из геодетске астрономије". 
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На CCXLVII састанку, 1?. IV 1963, Јелена Милоградов, по nовратЈСу са летље 
ШЈСоле за радио-астрономију, држи предаваље "Радиоастрономска станица Jo
drell Bank и љени нови радови". Истоимени чланак је објављен 1963. године 
у "Алманаху Бошкови1i". 

После 1964. године, наnиса о nредаваљима у Математичком веснику више 
нема. 

Повремено су се у периоду од 1961. до 1963. године објављивали и осврти. 
Тако др инж. дејан Бајић {1963) nише о кљизи: К. G. Budden "Radio Wa.ves in 
the Ionosphere", издаље Ca.mbridge University Press, 1961. 

Др Ђорђе Николић nриказује кљигу др Ернеста. Стиnанића. "Марин Гетал
дић", у издаљу Завода за издаваље уџбеИИЈСа СР Србије, 1961, у Београду, а. 
Јелена Милоградов (1963) о: А . F . O'D. Alexa.nder "The Pla.net Sa.turn", изд. Fa.ber 
a.nd Faber, Лондон, 1962, и Angus Arrnita.ge "William Hershel", издаље ЈСуће Nelson 
a.nd sons, Лондон, 1962. 

У оквиру научних информација. у новој серији Весника, др Ернест Стиnанић 
објављује више осврта. на. значајне конференције из историје астрономије: Actes 
dи sутроsiит iпternatioпal R . Ј. Boskovic, 1961, одржан у ДубровИИЈСу, Atti del соп
vеgпо iпterпazioпale celebrativo del 250 aппiversario della пascita di R . G. Boskovich е 
del 200 aппiversario della foпdazioпe dell'observatorio di Brera, одржан у Брери, У 
спомен Галилеја поводом 400 zодиш11>ице 11>ezoвoz рође11>а, на. КНУ, 9. аnрила 1964. 
и Симпозијуму о доприносу Дубровчана науци и уметности, 29-30. јуна 1966. 
године, одржан у Дубровнику. 

др Иван Ата.насијевић је добар део своје енергије у то време nосветио nо
бољшаљу наставе астрономије на Природно-математичком факултету у Београду 
(види 2. 5.) . 

Средином шездесетих дошло је и до великих ЈСадровских nромена у београдској 
астрономској средини, што се неминовно одразило и на. рад секције . 

др Иван Атана.сијевић, који се истицао својом а.ктивношћу у Друштву, ЈСрајем 
децембра 1965. године, отпутовао је из земље, nосле неЈСоЛИЈСо немиринх година. 
Следеће године, у мају, отишао је у Јерменију др Василије ОсЈСаља.н. 

З. 4. Преломи у сре,цњоппсолс:кој настави астрономцје 

Први nозитиван nрелом у настави астрономије у средљој школи десио се ЈСада 
је решељем Реnубличког секретаријата за. образоваље (09 број 1649 од 21 . VI 
1965. године) , омогућено да Савет гимназије може донети одлуку да се у IV 
разред уведе као nредмет Астрономија, са једним часом недељно. Тада су органи
зовани бројни семинари (Милогра.дов-Турин , 1997) . Теме изложене на семинару 
1965. године ангажовани чланови ЛМФАС и Ад " Руђер БошЈСовић" су наnисали 
у посебној кљизи (Николић, 1967) . други позитиван прелом се десио :када је 
астрономија уведена. у средље школе као обавезан предмет, са. једним часом не
дељно, одлуком Просветног савета. СР Србије на. седници од 20. V 1969. године. 
Заслуга. за. то добрим делом nриnада члановима. наведених друшта.ва.; они су се 
за астрономију борили и на.ишли на добар пријем на местима одлучиваља. 

Тако је у сарадљи са. Астрономским друштвом "Руђер Боппювић" , успоста
вљен тешљи ЈСонтакт са наставницима. Тиме су исnрављена два раније уочена 
недостатка. у активности ДМФАС. 

Нажалост, две деценије касније, расположеља. према. а.строномији у ПЈ>освет
ном савету није било , те је одлуЈСом Просветног савета. на. седници 28 . Vl 1990. 
године, и nоред велиЈСе борбе астронома. (Милогра.дов-Турин, 1992), а.строномија. 
nоново уЈСинута као самосталан nредмет, а. астрономски садржај у:кључеи у пред
мет физика, у IV разреду гимназије. Једини изузетак је Ма.тема.тичка. гимназија., 
и то тек од ШЈСолсЈСе 1.993/94. године . 

З. 5. Покретаље промена положаја астронома 

Чиљеницу да су астрономи целе Југославије схватили озбиљно могућности 
ЈСоје им је nружило осниваље Астрономске секције nоЈСазује скоро три nута. већи 
број учесИИЈСа. на. IV конгресу Савеза., у Сарајеву, од 4. до 9. Х 1965. године. 
Била су 33 учесИИЈСа. из Србије - од најактивнијих старијих чланова. до nочетника, 
2 из Хрватске и 2 из Словеније. Међу учесницима. из других репубЛИЈСа. овог пута. 
су били љихови најистакнутији чланови: др Фра.и Домиико, који је држао уводно 
предаваље "Астрономија. данас", др Лео Ра.ндић и др Жарко Да.дић . 
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Астрономи су први пут поменути у називу сi<упа на IV I<онгрес:r_ Савеза. 
Промена назива је само озваничила тоi< I<a осамостаљиваљу. Прве званичне 

одлуi<е о осниваљу Друштва астронома Југославије, I<oje би било члан СЛМФАЈ, 
и формираљу Националног I<омитета за астрономију10 , у о!I.Ћиру Савеза, су донете 
оi<тобра 1965. године, на IV Конгресу Савеза . (Ђурi<овић, 1969). За извршеље 
ове аi<ције астрономи су формирали одбор у саставу : др Иван Атанасијевић, 
Перо Ђурi<овић, Драгутин Ђуровић, др Божидар Поповић, др Лео Рандић и др 
Бранислав Шеварлић. 

Извршеље одлуi<а је теi<ло реалним темпом - оним I<оји је био остварив. Tai<o, 
на пример, до осниваља југословенсi<ог астрономсi<ог друштва није ни дошло. 

З. 5. 1. Промена положаја астронома у ДМФАС 

З. 5. 1. 1. Комисцја за астрономцју ДМФАС 

Према правилима ЛМФАС основне организације друштва су биле (лоi<алне) 
подружниде. То међутим, астрономима Србије није одговарало, те је др Ђорђе 
Теле11.-и, I<ада је, на сi<упштини ЛМ ФАС од 5. ХП 1965. године, изабран за члана 
управе, предложио, већ на првом састанi<у (11. I 1966), да се формира Комисија 
за астрономију ЛМ Ф АС . Управни одбор је предлог прихватио на седници 15. П 
1966. године . На првој седници Комисије, 27. I 1966. године, за председниi<а је 
изабран др Ђорђе Телеi<и, а за сеi<ретара др Божидар Поповић11 . 

Комисија се поi<азала веома аi<тивна, на бројним пољима. Одржано је десет 
регистрованих седница. Организовала је, на пример , осам састанаi<а са преда
ваљима у тоi<у 1968-69. године. 

Комисија је, на седници од 18. IП 1968. године , предложила да се поi<рене 
поступаi< за промену Правила ЛМФАС, таi<о да астрономи добију своју струi<овну 
подружиицу у Београду. На тој седници др Божидар Поповић је изаб~>_ан за 
председнИI<а Комисије, што је и био до љеног I<paja, 1972. године, а др Ђорђе 
Телеi<И за сеi<ретара . Др Ђорђе Телеi<и прелази 1971. године, на вишу дужност 
- предсеДНИЈ(а Комисије за астрономију СЛМФАЈ, што је и био до 1975. године . 
Ова Комисија Савеза је истовремено била и Национални I<омитет за астрономију. 
Дужности сеi<ретара се тада прво прихватила мр Софија Саџаi<ов, а после љеног 
одласi<а на специјализацију, Миодраг Лачић . 

З. 5. 1. 2. По,цружюща астронома ДМФАС 

Правилима ЛМ ФАС из 1972. године прописано је, I<ai<o су астрономи- желели, 
да се сем ранијих подружнида могу формирати и у универзитетсi<им центрима 
подружииде за математиi<у, физиi<у или астрономију. 

Стога је, 6. V 1972. године, одржана осниваЧI<а сi<упштина Подружииде 
астронома (на печату Подружница астронома Београд). Оформљене су и две 
I<омисије: за наставу и научни рад, и за таi<мичеља младих астронома. За пре
дсеДНИЈ(а Подружнице изабран је др Божидар Поnовић, што је он и остао до љеног 
прерастаља у реnубличi<о друштво (види одељаi< 4). Др Божидар Поповић је на 
дан осниваља, сат пре сi<упштине, одржао nредаваље . 

Подружницаје била аi<тивна.и бројала 45 чланова, I<оји су плаћали чланарниу. 
Као пример аi<тивности наведимо осниваље Групе за меридијансi<у и гео

детсi<у астрономију, чији је председниi< био др Бранислав Шеварлић, а сеi<ре
тар мр Софија Саџаi<ов. 

У аi<тивности се истицао, тада, а и следеће две деценије, све до смрти, 1987. 
године, др Ђорђе Телеi<и. Он је био организатор астрономСI<ИХ сеi<Ција Конгреса 
СЛМФАЈ од 1965. до 1985. године и организатор националних I<онфереиција 
астронома 1973, 1977. и 1983. године. Од 1980. до 1985. године био је сеi<ретар 
за астрономију Председништва СЛМФАЈ. 

Од 1975. до 1980. године nредсеДНИЈ( Националног I<омитета СЛМФАЈ је био 
др Бранислав Шеварлић (Телеi<И, 1985) . 

10 Први Национални комитет за астрономију Југославије почео је са радом 1. јан
уара 1936. Први председник, до 1939. године, био је академик Милутин Миланковић . 
11 Др Божидар Поповић се тада вратио у Србију. 
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Перо Ђурi<овић је већ имао за собом веЛИI<И стаж у Друштву. Био )е више го
дИНа у ~nравном одбору ЛМ ФАС и две годИНе и у Пленуму СЛМФАЈ lHa пример, 
1965. године, члан Извршног одбора СЛМФАЈ). Поводом тридесетогодишњице 
ЛМФАС, додељена му је повеља заслужиог члана. 

Од 1985. до 1991. године је др Божидар Л. Јовановић, nрофесор Универзитета 
r Новом Саду, био Сеi<_ретар за астроНОМИЈУ Председништва СЛМФАЈ. БлагајНИI< 
Председништва СЛМФАЈ је био од 1975. до 1980. године. 

АI<тивни су били и многи други, али сви се не могу на овом месту поменути. 

4. Осниваље посебних ,цруштава 

Процес осамостаљиваља је I<рајем шездесетих и ТОI<ом седамдесетих година 
јачао све више I<од све три струi<е, Tai<O да је 1981. годИНе дошло до раздвајаља 
по струi<ама, у Србији. 

Тада су настали: 
Друштво астронома Србије (ДАС), 
Друштво математичара Србије (ЛМС), 
Друштво физичара Србије (ЛФС) . 
О осниваљу ДАС-а је написао у часоnису Васuона љегов први nредседнИI< др 

Божидар Поповић (1982). Касније су nредседници били: др Софија Саџаi<ов 
Алеi<сандар Томић, а сада је др Јелена Милоградов-Турин. Рад ДАС-а ће бит~ 
обрађен у nосебном члаНI<у. 

Ло Ј:>аздвајаља по струi<ама није дошло у свим реnубЛИI<ама, па је стога назив 
Савез Друштава математичара, физичара и астронома Југославије задржан. 

Прве наредне nромене су настале, 1991. године, иступаљем друштава из Сло
веније, па Хрватсi<е, из чланства. Затим је на I<онгресу физичара 1995. године, 
у Петровцу на мору, основано Југословенсi<о друштво физичара, чији су I<олеi<
тивни чланови Друштво физичара Србије и Друштво математичара и физичара 
llpнe Горе. Ово nоследље је и I<олеi<тивни члан Савеза друштава математичара 
Југославије, уз друштво математичара Србије. 

Одговарајућег Савеза друштава астронома за сада нема, због одсуства астро
номсi<Их I<адрова у llpнoj Гори. 

Понеi<е везе између струi<овних друштава су остале, као што је на пример 
учешће астронома у семинарима за наставниi<е физИI<е у Србији. 

Један од видова раздвајаља, што се астрономије тиче, види се и I<роз органи
зацију Конгреса чији је преглед дат ниже. 

5. :Конrреси СДМФАЈ и I<онференццје у организацији јуrословенсi<ИХ 
астронома 

Са осниваљем Савеза друштава ма.тематичара и физичара почело се са одр
жаваљем I<oиrpeca Савеза. Са изузетi<ом прва два Iюнгреса они су држани на 
почетку и средини сваi<е деценије. То су били: 

1. 1 I<онгрес Савеза друштава математичара и физичара ФНРЈ, 8-12. Xl i949, 
на Бледу, 

2. П I<oнrpec Савеза друштава. математичара и физичара Југославије, 4-9. Х 
1954, у Загребу, 

3. 111 I<oиrpec Савеза друштава математичара и физичара Југославије, 19-24. 
IX 1960, у Београду, 

4. IV I<oиrpec Савеза друштава математичара, физичара и астронома Ју
гославије, 4-9. Х 1965, у Сарајеву, 

5. V I<oнrf:ec Савеза друштава. математичара, физичара и астронома Југосла
вије, 14-19. Х 1970, у Охриду, 

6. Vl I<oнrpec Савеза друштава математичара, физичара. и астронома Југо-
славије, 28. VIII- 2. IX 1975, у Новом Саду, . 

7. VII I<oиrpec Савеза. друштава матема.тича.ра., физичара и астронома Ју
гославије, 6-11. Х 1980, у Будви-Бечићима., 

8. VIII I<онгрес Савеза. друштава математича.ра, физичара и астронома. Ју
гославије, 23-27. IX 1985, у Приштини. 

Астрономи нису имали научних радова на. 1 Iюнrресу, али зато на 11 I<oиrpecy 
изложили су их већ 8. На III I<онгресу било је 20, углавном на.учних радова., на 
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IV 30, на V конгресу 12 31, на Vl 37, на VII 27, а на VIII 33. Убројани су при 
томе и радови страних астронома, који су се одазвали позиву, на 111, V, Vl, VII 
конгресу СЛМФАЈ. 

СЛМФАЈ је био организатор VI европског регионалног скупа астронома 
(ERMA) "Сунце и планетски систем" , који је одржан у дубровнику, од 19. до 
23. Х 1981. године. У научном комитету од Југословена су били: др Бранислав 
Шеварлић и др Ђорђе Телеки. Председник локалног организационог комитета 
је био др Ђорђе Телеки, потпредседник мр Иван Паквор, а мр Зоран Кнежевић 
сеl\ретар. Чланови су били: др Божидар Л. Јовановић, др Бранислав Шеварлић 
и др Божидар Поповић, из Србије; др Лео Рандић и др Владимир Ружђак из 
Хрватске; а мр Павла Ранзингер из Словеније. Од 12 прегледних радова по 
позиву Југословени су имали један (др Ђорђе Телеки), од 27 радова по позиву 
један (др Ђорђе Телеки), а од 115 научних радова 17. 

Комисија за астрономију СЛМФАЈ је организовала 1 националну конференцију 
југословенских астронома, 1973. године, у Београду. 

Оних година када се двогодишњи интервал астрономских конференција при
ближно поклапао са петогодишњим периодом конгреса Савеза друштава, они су 
одржавани у истом месту и у исто време када и конгреси Савеза. Тако је било 
1975. у Новом Саду (П конференција), 1980. године у Бечићима (V конференција) 
и 1985. у Приштини (VIII конференција). 

III национална конференција југословенских астронома одржана је у Београду, 
6-8. IX 1977, 

IV у Сарајеву 16-18. IX 1979, 
Vl на Хвару 25-27. IV 1983, . 
VII (тематска из историје астрономије) у Београду, 9-11. IV 1984, а поводом 

педесете годишљиде Астрономског друштва "Руђер БоШI\овић", 
IX конференција 10-12. IX 1988. у Сарајеву. · 
Због неповољних прилика у држави, планираног конгреса Савеза, у Љубљани, 

1990. године, није било. 
Астрономи Србије су наставили са одржаваљем конференција и у новим окол-

ностима. То су биле: 
Х конференција у Београду, 23-24. IX 1993, 
Xl конференција у Београду, 9-11. Х 1996. 
На Х конференцији је договорено да се оне надаље организују после тро-

годишљих интервала. 

На крају конференција су, по правилу, усвајани закључци . 

6. Поговор 

Овај рад је писан Ј> ади обележаваља 50 година од осниваља Друштва матем
атичара и физичара НР Србије и разјашљаваља улоге астронома у љему. Као 
извори су коришћени, углавном, штампани материјали. У свескама ВесниЈСа .ма
те.матичара и физuчара НР Србије и Наставе .мате.матиЈСе и физuЈСе у сред'Ъој 
Ш!СОАи издатим у периоду 1949-1961. могу се наћи извештаји о важнијим ак
тивностима Друштва. 

Колико се могло у овом тренутку, коришћена је и архивска грађа . 
И као инспирација, и као извор, послужила је кљига коју је Друштво матема

тичара издало поводом 50. годишњице, а чији су уредници др Владимир Мићић, 
др Зоран Каделбург и др Павле Младеновић (1998). 

Пола века није прошло узалуд! 

12 Од броја пријављених радова одузет је број отказаних, познат из архиве аутора . 
Укупно 16 радова је штампано у целости. 

~ 
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(Примљено децембра. 1998) 

50 YEARS S1NCE ТНЕ FOUNDATION OF ТНЕ SOC1ETY 
OF MATHEMATICIANS AND PHYSICISTS OF SERBIA 

The Society of ma.thema.ticia.ns and physicists was founded on the 4th of Ja.nuary 1948. 
Astronomers have been present from the begining. Within the Society a.n a.stronomica.l 
section was formed in 1959, a.nd since 1962 the a.stronomers a.re included in the na.me of 
the Society. 1n 1981 the section developed into the Society of a.stronomers of Serbia.. 
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УдК 522.1 

БЈУР А:КАНСКА АСТРОФИЗИЧКА ОПСЕРВАТОРИЈА 

Ар.мен Осtr:а1Ьан 
~јураЈСанс:ка астрофизич:ка опсерва.торија. 

БјураЈСанс:ка опсерва.торија. налази се у Јерменији, недалеко од Јеревана., на. 
јужиим обронцима. планине Ара.га.ц, прежо пута библијског Ара.ра.та. Опсерва.
торија. је основана. 1946. године. Од осниваља опсерваторије, то:ком 40 годИна. 
љоме је ру:ководИО на.уЧНИ"К светског гласа., председник Академије на.у:ка Јермениј~ 
и члан Ажа.демије на.у:ка СССР, Ви:ктор Амба.рцумјан. 

Бла.года.рећи аЈСа.деми:ку Амба.рцумјану и :коле:ктиву на.учни:ка., :које је он ва.спи
та.о и о:купио о:ко себе. Опсерва.торија. је постала. једна. од најпознатијих у свету. 
Истра.жива.ља. аЈСа.демика. Амба.рцумјана. и љегових са.ра.дни:ка су допринела. ре
ша.ва.љу проблематике формираља. звезда., а. та.жође и неста.циона.рних појава. у 
,Васиони. 

У то:ку првих година. постојаља 
опсерва.то:рије аЈСадемици Амбарцумјан 
и Ма.р:ка.рЈан су публи:ковали целу се
рију члана.жа. посвећену О-асоцијаци
јама. и Т-асоцијацијама., групама. рела
тивно младИх О звезда. и звезда. типа. Т 
Ta.uri. Старост тих асоцијација се про
цељује од један до десет милиона год
ина., што је неупоредИво :краће од ста
рости Га.лажсије, односно већине звез
да. Гала.жсије чија. је старост десет мил
ијардИ годИна. То је навело Амба.р
цумја.на. на. хипотезу да. звезде настају 
својеврсним фазним прелазом материје 
(расnадом материје) из хипотетичног 
супер rустог у разређено, звезда.но 
стаље. Теоријсжа. истра.живаља :која. су 
доцНије спровели а.:ка.демици Амба.рцу
мјан и СаЈСјан, нису по:каза.ла. могућ
ност nостојаља ма.сивних супергустих 
материја. из :којих би се доцније обра.: 
зовале асоцијације. Почетком шезде
сетих година nа.жља. бјураЈСа.нских ас
тронома. је била усмерена. на га.ла.:ксије 
са а:ктивним језгрима, на. изуча.ва.ље 
Сејфертових галаЈСсија., :ква.за.ра. и га.
лажсија. са. ултра.љубича.стим виш:ком. 
У вези с тим академик Мар:карја.и је 
организовао два прегледа. северног 

неба, :користећи телескоnе Шмитовог 

Сл. 1. Највећu те.11еск:оп Бјурак:анск:е 
оnсерваторuје, npe'lнuк:a 2.6 т. 

система. (други преглед су извршили љегови ученици Стеnа.ља.н и Липовецки, јер 
је смрт сnречила. Марка.рјана. да. учествује у том подухвату). Резултати прегледа. 
су публи:ковани у познатим ка.та.лозима. галаЈСсија. са. ултраљубича.стим виш:ком· 
ти :ка.талози су широм света. nознати ICaO Ма.р1Са.рјанови IСаталози. ' 

Крајем шездесетих година а:ка.демиiС Амбарцумјан је на основу претпоста.вiСе да. 
су ерупције еруптивних звезда. независне једна. од друге и да. се ерупције у тоiСу 
времена. расподељују по Поа.соновом закону, извео формулу :којом се одређује број 
еруптивних звезда. у а.грега.тима., ICao што су на. пример Плејаде, асоцијација. Ори
она. и друге. Оцена. броја. еруптивних звезда. врши се на. основу IСоличине звезда. 
:које су ПОIСаза.ле једну и две ерупције приликом посматраља.. Тај ра.д Амба.рцум
јана је иницирао масовна. посматраља. агрегата. еруптивних звезда. у Га.ла.IСсији, 
КаЈСО на. БјураЈСансжој опсерва.торији1 ТаЈСо и на. опсерва.торија.ма. Тона.нцинтла., Г. Аро (Мексико), Азиаго, Л. Розино \Италија) и другим. 

Од савремених истра.жива.ља интересантна. су истра.жива.ља. теоретича.ра., до:к
тора. Г. Тер-Хаза.рјана. у домену физliЈ<е високих енергија. По љеговој IСоицепцији 
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постоје основне структуре које је назвао ~ојак од јерменске речи гојутјун које за
једно са међусобним интера.кцијама формирају структуру простора и времена, а 
такође и материје. Математички апарат који он примељује превазилази многе 
тешкоће са којим се сукобљава савремена теоријска физика. Као пример можемо 
навести следећу чиљеницу. На основу своје теорије Тер-Хазарјан је израчунао 
равнотежне конфигурације супергусте материје са масама до сто милиона Сунче
вих маса . 

Стицајем околности Бјураканска опсервато
рија је сарађивала и са. Београдском опсерва
торијом . Године 1956. сараДНИЈ( Београдске 
оnсерваторије Василије (Вахе) Оскаљан, nорек
лом Јерменин, је присуствовао десетогодишљи
ци осниваља Бјураканске опсерваторије. Годину 
дана касније он је nровео годину дана на Бју
ра.кану радећи на. докторској тези о еруптивним 
звездама.. В. Оскаљан је својевремено органи
зовао групу за астрофизику Београдске опсер
ваторије заједно са А. Кубичелом и Ј. Арсени
јевић . В . Оскаља.н је 1966. године постао научни 
сарадник Бјура.канске опсерваторије, где је ра
дио практично до своје изненанадне смрти 1989. 
године. НЬеговим одласком у Јерменију ироду
жена. је сарадља опсерваторија. . Као примере те 
сарадље могу да наведем једногодишње боравке 

Сл. 2. Вјурака"ска астрофи3U- ~а.ра.дника Београдске опсер~аторије Ј .. Арсени
чка оnсерваторија. Јевић и Г . Ћурашевића, КОЈИ су на БЈуракану 

радили на својим тезама.. 
У току педесет година на Бјураканској опсерваторији је одржан низ међуна

родних скупова, међу којима и симпозијуми IAU, посвећени разним nроблемима, 
као што су нестационарне појаве на звездама, активне галаксије, проблеми ванзе
маљских цивилизација и др . 

(Примљено априла 1997) 

Захваљујући Сусани Акоnјан, наводu.мо неке ва:жније nодатке о телескоnима 
Вјураканске оnсерваторије, no ъиховој величини: највећи телескоn, {Сл. 1.}, у 
уnотреби је од 1976. године; аnертура 260 ст, екваторијална монта:жа, израђен у 
Леъинграду; два Schтidt-oвa телескоnа, nрви са огледалом од 132 ст ( Леъинtрад}, 
дру~и са огледалом од 53 ст и два рефлектора тиnа Cassegrai11, 50 и 40 ст. 

· Редакција 

BYURAKAN ASTROPHYSICAL OBSERVATORY 

Byurakall astrophysical observatory was established in 1946. Its work and develo
pment are presented. 

IN MEMORIAM 

ВИКТОР АМАЗАСПОВИЧ АМБАРЦУМЈАН 
(1908 - 1996) 

Рођен је у Тбилисију где је завршио средљу школу. Студирао је на Лељин
градском универзитету. НЬегов учитељ је био Аристарх Аполонович Белоnољски . 

Амбарцумјан је nрви написао курс теоријске астрофизике, који је штампан 
1939. године, као nрви уџбеник такве врсте у Совјетском Савезу . У љему је сем 
осталог дато оригинално објашљеље о формираљу спектралних линија у плане
тарним маглинама. Истовремено је Амбарцумјан преузео дужност шефа управо 
образоване Катедре теоријске астрофизике при Лељинградском универзитету. 

Међу најзначајнијим радовима Амбарцумјана у предратном периоду је, свака
ко, рад публикован заједно са Ш . Горделадзеом у коме је доказано да је космичка 

1 

~ 
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прашина у Галаксији сконцентрисана у облацима . У том периоду, а такође и за 
време другог светског рата, Амбарцумјан се бавио проблемима преноса зрачеља 
у атмосферама звезда и планета . Најзначајнији рад из ратног периода, када је 
Катедра теоријске астрофизике Лељинградског универзитета била евакуисана у 
Јелабугу (град на реци Ками, у унутрашЉости Русије), јесте откриће и разрада 
прщщипа инваријантности. Тај принцип је изазвао праву револуцију при ре
шавању проблема везаних за пренос зрачеља у атмосферама звезда и планета. 
Функција која представља решеље једначине изведене из принципа инваријант
ности носи љегово име- функција Амбарцумјана . Године 1982. је на Бјуракану 
одржан међународни скуп посвећен четрдесетој годишњици принципа инваријант
ности. У љему су активно учешће узели научници светског гласа: Собољев, Чан
драсекар , Ilвајфел и други. 

Виктор Амазаспович Амбарцумјан 
је један од јерменских научника који 
су 29. новембра 1943. године основали 
Академију наука Совјетске социјалис
тичке Републике Јерменије, која данас 
носи назив Национална академија нау
ка републике Јерменије , и том прили
ком је он изабран на дужност потпре
дсеДНИЈ(а. Када је председник Акаде
мије наука Јерменије, чувени оријен
талиста Јосиф Орбели поново преузео 
руковођеље Ермитажом, Амбарцумјан 
је преузео љегову функцију; 1947. го
дине је изабран за председника Акаде
мије наука. На том положају је био 
све до 1992. године; до своје смрти 
је био почасни председнИк Академије 
наука. Био је, такође , члан Академије 
наука СССР и почасни доктор и про- В. А. Амбарцумјан 
фесор многих универзитета света . 

Амбарцумјан је 1946. основао Бјураканску астрофизичку опсерваторију уда
љену неких тридесет километара од престонице Јерменије, Јеревана. Опсерва
торија се налази на јужној падини планине Арагац, поред села Бјуракан (над
морска висина опсерваторије је 1360 метара). Од осниваља до 1986. године Ам
ба.рцумјан је био директор опсерваторије. Својим оригиналним идејама усмера· 
вао је научни рад опсерваторије. Најзначајнији резултати научних истражнваља 
Амбарцумјана и љегових сарадника су : 

• откриће звезданих асоцијација. То су групе релативно младих звезда у Галак
сији. Док је већина звезда у Г лаксији настала пре отnрилике десет милијарди 
година, старост звезда у асоцијацијама износи, по оценама Амбарцумјана неко
лико милиона година. Постојаље групација новорођених звезда је навело Ам
барцумјана на закључак да се звезде не формирају сингуларно, како су до 
тада сматрале присталице Џинсове теорије . Осим тога, Амбарцумјан је на ос
нову брзог ширеља асоцијација дошао до закључка да звезде настају приликом 
експлозија за сада непознатих супер густих тела, а не колапсирањем облака 
космичке прашине. данас се оспорава брзо ширеље асоцијација; 

• скретаље пажље на значај активности језгара активних галаксија као што су 
Сејфертове галаксије, са списка Маркарја.на и других; 

• метода оцена потенцијалне количине еруптивних звезда у агрегатима (Плејаде, 
Хијаде, асоцијација Ориона и друге) на основу количине звезда које су током 
посматраља показале једну и две еруnције . 

Амбарцумјан је био потпреседник Међународне астрономске уније (МАУ) од 
1948. до 1958. и председник МАУ од 1961. до 1964. године. Године 1968. 
изабран је на дужност председника Међународног савета научних унија. На тој 
дужности је био све до 1972. године. 

Армен Оскаъан 

(Примљено априла 1997) 
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УЛК 520/527{091} 

ИВАН АТАНАСИЈЕВИЋ 
{1919-1998} 

У Нимегену у Холандији, 26. јуна 
1998. године умро је Иван Атанаси
јевић, оснивач српске радио-ас·троно
мије, професор Универзитета у Бео
граду и Нимегену и човек који је на 
љему увео и nрставио астрофизику као 
посебан nредмет, члан Астрономског 
друштва "Руђер Бошковић" од 19З6 . 
године, сарадник "Сатурна" и "Васио
не", чији је члан Уређивачког одбора 
био 196З-1965. године. 

Иван Атанасuјевuћ 

Иван М . Атанасијевић рођен је у 
Београду, 2З. П 1919. године . За ас
трономију се заинтересовао врло рано 
и као ученик гимназије почео да сара
ђује у првом срnском часопису за попу
ларизацију астрономије "Сатурн", где 
је nрилоге писане уз коришћеље би
блиотеке Астрономске опсерваторије 
објављивао осим под својим пуним 
именом и под псеудонимом Ст. (пис
мена изјава И. Атанасијевића у архиви 
аутора), као и под иницијалима И . А . 
и И. М. А. У "Сатурну" бр. З из 19З6. 

године, на стр. 80 у рубрици "Вести из Друштва", стоји да је на седници У праве 
од 15. марта 19З6 . године, за редовног члана Астрономског друштва примљен г. 
Иван Атанасијевић из Београда. 

Основну школу и гимназију завршио је у Београду . По завршетку гимназије, 
19З7. године уписује групу за примељену математику на Филозофском факултету. 
Према Атанасијевићевој писменој изјави (у архиву аутора}, ова група на којој 
су главни предмети били Рационална мехаНИI<а, Небеска механика и Теоријска 
физика, изгледала му је најближа астрофизици. 

За време рата прекинуо је студије које је наставио после рата. На групи за 
Примељену математику Филозофског факултета дипломирао је 1947. године са 
средљом оценом 9.58. Од јануара 1945. до 1948. ради на Астрономској опсерва
торији у Београду, nрво као опсерватор, а по завршетку студија бива унапређен 
за асистента . 

Априла 1948. прелази на Катедру за физику Природно-математичког факул
тета, као асистент. У то време заинтересовао се за радио-астрономију и покушао 
да направи радио-астрономски пријемник. Школске 1951/52 године, борави у 
Лабораторији за радио-астрономију при Астрофизичком институту у Паризу, код 
пионира француске радио-астрономије М. Лафинера (M.Laffineur). Овде учествује 
у nрвим мерељима радио-зрачеља Млечног пута у Француској (на таласној ду
жини 117 ст). Осим тога, радио-телескопом Института врши мереља за време 
делимичног помрачеља Сунца од 25. фебруара 1952. По повратку у Београд 
почео да гради nријемник за Суичево радио-зрачеље на таласној дужини од 50 
ст и јула 1955. год. први пут успешно региструје радио-зрачеље Сунца. Године 
1954. изабран је за предавача за предмет астрофизика, који је тада уведен на 
Катедри за физику. Године 1956. брани докторску дисертацију Зра'Че1Ье М.11е'Чног 
nута на mа.11асној дужuнu од 117 ст, пред комисијом коју су чинили Милутин 
Миланковић, Драгољуб Јовановић и Павле Савић, после чега је изабран за до
цента. По позиву одлази у Париз где ради у Астрофизичком институту у групи за 

спектрофотометрију континуалних звезданих спектара . Посматраља (снимаља) је 
вршио са Опсерваторије Haute Provence у јужној Француској и са висинске опсер
ваторије на Јунгфраујох у Швајцарској. Са Владимиром Кургановим (Vladimir 
Kourganoff) је учествовао у међународној кампаљи фотоелектричних мереља Бета 
Лире, која је вршио са Универзитетске опсерваторије у Лилу у Француској. У 
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љеговом отсуству, укинут је nредмет астрофизика на физици и nребачен на Кат
едру за механику и астрономију, где га он nреузима по повратку из Француске. 
Његовим залагаљем, у кругу Астрономске опсерваторије гради се 1961. год. 
мала монтажна зграда намељена практичним радовима студената, поред које он 
инсталира радио-телескоп а затим радио-интерферометар и започиље са мерељем 
Сунчевог ·радио-зрачеља. Ова мереља и истраживаља, вршена су до краја 1965. 

Атанасијевић је био члан Уређивачког одбора "Васионе" 196З, 1964. и 1965. 
године. 

У међувремену се астрономија издвојила у посебну катедру а Атанасијевић 
бива изабран за ванредног професора 1964. год. У поступку избора, поднео је 
рукопис уџбеНИI<а "Предаваља из практичне астро физике" и "Изабрана поглавља 
звездане астрономије", последљи написан са Јеленом Милоградов. Ово су први 
уџбеници астрофизике написани код нас. Лок је други објављен 1974. и 1997. као 
скриnта, први је нажалост остао у рукопису. Због љеговог историјског значаја, 
као и садржаја у коме се огледа. педагошки таленат професора Атана.сијевића., у 
додатку је дат љегов садржај . 

Првог јануара 1966, Ата.на.сијевић добија. постављеље на Природно-матема.
тичком факултету у Нимегену (Холандија) и одлази из земље. На. Универзитету 
у Нимегену предаје Onшmy acmpo.IIO.мujy и Изабрана nоглавља астроно.мuје до 
пензионисаља, 1 јануара. 1984. год. Разрадио је и поставио пра.ктичне вежбе из 
астрономије које су обухвата.ле и посматраља. и снимаље неба. За. циклус вежби 
"Увођеље у истра.живачi<и рад" студената. физике (и астрономије), пројектовао 
је целостат којим су вршена. мереља. монохроматске расподеле сјаја. по Суичевом 
дисЈСу. Ата.насијевић је инсnирисао и покренуо редовна посматраља. Сунца у белој 

. светлости и у Н _алфа. линији, као и службу пра.ћеља. јоносферсЈСих поремећаја. на 
дугим радио-таласима. Ова посматраља се и данас настављају у оквиру међунар
одних мрежа (SIDC у Бриселу и RWC за. Западну Европу у Медону). Био је члан 
Међународне астрономске уније, Британског ЈСра.љевског а.строномског друштва., 
Италијанског а.строномског друштва. и Холандског а.строномсЈСог клуба. Умро је 
у Нимегену 26 . јуна 1998. 

Библиографија. Ивана Атанасијевића дата. у прилогу обухвата. 9З јединице. 
У љој су први српски на.учни радови у области радио-астрономије од којих су 
прва мереља радио-зрачеља. Млечног пута изведена у Француској, пионирска. 
у овој области и у међународним размерама. О педагошком та.лена.ту профе
сора Атана.сијевића., сведочи и податак да. Индекс научних цитата (Science Ci
ta.tion lndex) који се издаје у Америци, бележи седам цитата. у међународној 
на. учио ј литератури љеговог уџбеника "Selected Exercises in Ga.la.ctic Astronoтy". 
Из приложене библиографије видимо да је Иван Атаиасијевић и велики попу
ла.ризатор астрономије у нашој средини., те да. је ову мисију делом вршио и ЈСа.о 
сарадник "Сатурна" и "Васионе", започевши је 19З6 . године, када. је као гимназ
ијалац постао члан Астрономског друштва "Руђер Бошковић". 
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МОЈА СЕЋАЊА НА ИВАНА АТАНАСИЈЕВИЋА 

Госnодина Ивана, како сам га увек звала, упознала сам као студент физике . 
Како сам волела све што је имало везу са васионом, мени је одмах nало у очи да 
nостоји nредмет астрофизика, за студенте треће године, са 4 + 2 часа недељно. 
Одслуша:Ла сам га, школске 1955/56. године. Сећам се да ми је била дата свеска 
~а задацима, које је обрадио Ђорђе ~ивановић, сјајан студент физике, по студи
Јама годину дана стариЈИ од мене . Он Је nомагао Атанасијевићу око бојеља радио
антене и сви. смо имали утисак да ће му он бити и званичан асистент. десило се, 
међутим •. даЈ_ е Ћор!>е убрзо отишао у Винчу, тако да сам Атанасијевићев асистент 
постала Ја. Почео Је са мном да ради одмах, месецима пре него што сам, јануара 
196~. године., постављена за асистента на Катедри за механику и астрономију, 
где Је он nрешао са Катедре за физику. Обе су биле на Студентском тргу 3. 

Убрзо (1961. године) се највећи део Природно-математичког факултета nресе
лио у нову, данашљу, зграду. Атанасијевић је одмах nочео да сређује nросторије 
за астрономију. Иако су нам део nросторија убрзо узели други, он је успео да 
оствари основне замисли. Студенти су добили највећу собу за читаоницу (ону 
која је данас nреграђена дрвеним плочама). Уложио је много труда да учини 
астрономију nривлачном. Касније је написао и кљижицу о астрономији и љеном 
студираљу. Он је творац идеје да се уведу два смера: астрофизички и астроном
ски, и као секретар гурао одговарајуће административне nромене . 

У то време успео је да добије средства за подизаље Астрофизичке лабора
торије. Одлучио се за монтажну Зграду, која је била изложена на месту садашљег 
трављака на Тргу републике. Сећам се разложности са којом је учинио тај избор, 
и савесности у nланираљу радова. Водио ме је са собом да надгледамо изградљу. 
О свему је мислио: и шта ће бити са водомером у случају мразева, а шта са 
зградом током летњих врућина. да не ·би случајно заборавили да искључимо 
струју, наредио је Да се nостави оnшти nрекидач. Ради избегаваља недоумица, 
мајсторима је давао писане инструкције. Био је скроман, те смо сами направи
ли полице за I<Љиге . Сматрао је да треба да рукујем алатом, те ми је дао да 
тестеришем лесонит за nолеђину оквира за слике . Научио ме је разним малим 
"триковима". Ја и дан данас, када год нешто демонтирам, завртње одлажем у по
суду, а алат nосле уnотребе стављам на nредвиђено место , као он. Покушавам да 
и друге томе научим . Поnис инвентара је у љегово време вршен до савршенства. 
Радили смо то заједно, с тим што је он и том nриликом успевао да ме научи нечем 
корисном. Тако, на пример, кутија фотомултиnликатора није смела да се отвара, 
па се љегово nрисуство оцељивало по тежини. 

док је · зграда монтирана, господин Иван се nриnремао за nомрачеље Сунца 
1961. године. И то је урадио веома темељно. Имао је "златне руке" . Све је 
радио по плану, немачки педатно. На Хвар смо отпутовали nотnуно сnремни, са 
искуством из бројних nроба, и свом nотребном апаратуром. Резултат је био нИз 
nрекрасних снимака помрачеља којима се веома nоносио. Ја сам имала срећу 
да за време nомрачеља посматрам феномене, он да фотографише, а ја после 
да обрађујем материјал. У тек завршеној згради Астрофизичке лабораторије, 
направила сам nрво слајдове, па фотографије - једна од љих је на nрвој страни 
корица. Затим сам, према Атанасијевићевим инструкцијама, проучила рад Бу
гославске о вези појава у фотосфери и короналних праменова и nрименила га у 
нашем заједничком раду о структури Сунчеве короне 15 . П 1961. године. Он би 
то све могао сам да уради, али је сматрао да мене треба да уведе у научни рад. 

Обучио ме је да снимам небеске објекте на телес:коnу Askania који се налази 
на крову главне зграде Астрономске оnсерваторије у Београду. Пелу процедуру 
сам имала да обавим сама, nрво под љеговим надзором, а nосле самостално. 

Научио ме је свим nословима везаним за nосматраље Сунца радио-интерфе
рометром. Толико је волео радио-астрономију, да му се, по љеговим речима, 
грчио стомак од узбуђеља везаних за радио-небо. Нову 1962. годину смо до
чекали са комnлетираним интерферометром. У слови су тада били nрави зимски 

(IV страна корица). Када је једном пао снег до колена, Атанасијевић је сам nртио 
пут до лабораторије, а ја газила љеговим стоnама, да би и тог дана посматрали 
Сунце. Лети је већ било лакше. Заједно смо се радовали лепим записима (III 
страна корица). · 

Средио је да одем на летљу школу за радио-астрономију у лабораторији Jodrell 
Bank, 1962 . . године. Тражио је да у вези с тим напишем nрегледне чла.нке, и 
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:као истакнути активиста Савеза друштава математичара, физичара и астронома 
Југославије предложио да их објавим у "Алманаху БоlШ(овић". . . 

Његова је замисао да урадимо Изабрана 11омавља звездане астроно.мизе. ИдеЈе 
су биле љегове, изведба моја. Ја сам бирала објекте и рачунала оно ш~о ~е 
у поглављима било теоријски описано, све док избор не би дао вредност КОЈа Је 
блиска оној у литератури. И ту ме је научио разним малим вешт~ама, на пример, 
да узимам податке тако што их оделим од других листом хартиЈе обележеним на 
одговарајући начин. . 

Господин Иван је био свестрана личност. Говорио Је перфектно немачки и 
француски, одлично знао руски и енглески . ~:вирао је н~ виолини и клавиру. Кас
није сам од љегове сестре Ј елене сазнала да Је прва два Језика научио у детиљству 
ОД гувернаити, виолину у музичкој школи "Мокраљац"' а клавир као самоrк. ~ако 
је добро свирао виолину да је једно време чак наступао са ансамблом "Colleg1uш 
шusicum" под диригентом Милојем Милојевићем, на Коларчевом народном уни
верзитету, два пута месечио. Изгледа да му је једна од гуверианти - Фра~скиља 
отворила воЉу за звезде, изводећи га на терасу љихове зграде и по:казуЈући La 
Grande Ourse. Можда га је радио-техници привукао иижељер Момчило Мокраљац 
- Ага син композитора Стевана Мокрањца, који је, заједно са мајком Милицом, 
стано~ао у приземљу :куће Атанасијевићевих: Иванов отац Милан, адвока:, и ма
јка Софија су се трудили да син и к~~ ~обИЈУ што боље образоваљ~. Он Је умео 
да цени љубав породице и узвратио ЈОЈ Је радом и оданошћу до краЈа живота. 

Господин Иван се до те мере трудио Да све држи под контролом, да су му в~ома 

теlШ(о пале оштре промене које су настале доласком нових наставника на Кате
дру за астроиомију. После две немирне године, · крајем децембра 1965. годи~е , 
господин Иван је отпутовао са. суnругом Надом и ћерком Аном, У ХоландиЈу, 
где је обезбедио запослеље на Универзитету у Нијмегену. Ту је значајну улогу 
одиграо текст Иэабранtи: nомавља эвеэдан.е астроно.мt1је, п?вољно оцељен од ме-
ђународне јавности. Била сам на испраћаЈу на железничкоЈ станици . . 

По доласку у Холандију израдио ми је стипендију за постдипломске студиЈе 
на Универзитету у Маичестеру. На конгрес у Брајтоиу, где сам имала реферат 
везан за. рад у Манчестеру, дошли су и госпо;дии Иван, и госпођа Нада и Ана . 

Више пута сам их посетила, када. год ме Је пут ианосио на ту страну. допи
сивали смо се током све ове три деценије. Када је долазио у Београд, увек смо 
се виђали. Иако се није на први поглед примећива.ло, он је пратио збиваља код 
нас. дошао је и на VI ERMA у Дубровник. . . . 

Велика је штета. што човек љегове енергиЈе и ерудициЈе НИЈе имао боље услове 
за. оствариваље својих замисли. 

Јеле1ю Милоzрадов- Турин 

НОВА ИСКРА РАДИО-АСТРОНОМИЈЕ 
ПИСМА дР ИВАНА АТАНАСИЈЕВИЋА 

Астроиомска. опсерваторија, као нарочито место, на. којој жив.им од иајра~јег 
детиљства., са. својим инструментима звучни~ и~ив.а, развила _Је у мени бујицу 
осећаља. маште и дивљеља спрам астрономиЈе ЧИЈИ Је доживљаЈ у мени пролазио 
кроз ра.з~е фазе. Од детета. које зна.тижељно тумара, чудећи се како се :да:леке 
звезде могу досегнути дугач:ким металним .цевима., до студента физике У КОЈОЈ сам 
уочио и садржину и последицу астрономиЈе. 

Али, нешто на Опсерваторији, што ми се испрва, У. магловитом сећаљу на 
детиљство, учинило као само један д~таљ, прив~,ачило Је све више пажљу мога 
размишљаља. све више посвећеног у таЈНУ "заната природне ~ауке. Можда ч.удно 
. . . То <У биле антеие та.љирастог облика, постављене на краЈу опсерваториЈског 
круга, о:ко зграде, обојене у црвено, коју смо као деца звали "црвена кућиц~" . 

Био сам средљош:колац и , наравно, већ увелико знао за радио-астрономИЈУ к.а~ 
посебну астрономску грану, схватао љену велику перспективу као области У КОЈОЈ 
има још доста оне terra incognita", јер рођена је тридесетих година овога века ... 
Трудио сам се да. ~то више прочитам о љ?ј. Историја- Ja.nsky, Reber, Неу, Ryle, 
Mills, Jocelyn Bell ... Bell Telephone Labora.tor1es ... откриће космич:ких радио-таласа, 
британски војни радари . . . и радио-зрачеље Сунца, први радио-иитерферометри, 
Милсови :крстови, пулсари ... И дивне мето~е, у многоме различите од кла~ичних, 
астроиомских, иеверова.тан спој астрономиЈе, физике, електронике, па. и наЈМодер
није ра.чуиарске технологије ... 
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А оне "наше" аитеие? Изгледале су ми прилично "беживотио" . Знао сам 
да су радио-астрономске, да припадају Природно-матема.тичком факултету, да. је 
професор др Ј елен а Милогра.дов-Ту рни много времена. провела., радећи са. љима.. 
Могу ·ли се поново употребити и за. шта.? Наметало се питаље. Интересоваље није 
давало мира, Тих дана дошао сам до публикација, разних сепарата објављених 
:крајем 50-их и почетком 60-их година о првим радио-астрономским радовима. у 
нашој земљи. То је било време када је и у много развијенијим земљама ра.дио
астрономија била тек у настајаљу. Први радио-а.строиомски пријемииl\ на талас
пој дужини од 50сш за мереље флукса Сунчевог радио-зрачеља и први р·адио
интерферометар исте намене. Сви радови били су потписани именом др Ивана 
Атаиасијевића . Сада знам, доајена југословенске астрофизике. Пријемник са 
електронским цевима, иако стар више од 30 година функционисао је! 

Професор Атаиасијевић живео је у Нимегеиу, у Холандији где је предавао 
на тамошњем Универзитету и тамо пензионисан . Желео сам да што пре ступим 
са љим у контакт. добио сам адресу од професора Јелене Милоградов-Турии и 
септембра 1994. године, помало устручавајући се , упутио му прво писмо, желећи 
да сазнам информације -везане за "стари" пријемник и љегово пуштаље у рад. 

Прошло је месец дана, а одговора није било. Кад крајем октобра. ... 
Писмо је отnочиљало са "драги Господине Бенишек ... " . Моје године верова

тно му нису познате, Или је то препознатљива академска учтивост "старе гарде" 
златних година наше науке? - помислих. "Ваше nисмо од 7. 9 . . 1994. nри
јатно ме је изненадило, те збиља жалим што тек данас на љега одговарам. Ево 
неких одговора на nостављена питаља." ... Те речи, које су одисале nоверељем у 
саговорника, уливале су ми силно, у том тренутку, неоnходно самопоуздаље да се 

nрихватим nодухвата оживљаваља nрактичног радио-астроиомског рада. 

"Ја сам својевремено иајвећи део изградље извршио са врло оскудним сред
ствима. Тај пут никоме не nреnоручујем." И то је свакако део сваког пионирског 
посла, љегов иајвећи део, борба за ствараље новог и велики изазов. Свака 
Атанасијевићева реч била је за мене иови nодстицај. 

Преnиска се настављала. И увек нова nитаља, и увек, nрецизни одговори. 
"Морам Вам скренути nажљу да сам од те шеме унеколико одстуnио. Тако 

се цев 85Al не налази на озиаченом месту, него колико се сећам, везана на ред 
са nентодом EF42 ... ". Воља са којом је одговараио на моја, можда. "досадна" и 
"бесмислена", nитаља била је лако уочљива. И то ме је толико поиело, · да сам 
већ nочео да уображавам како смо равноnравни саговорници, како .радимо исти 
посао ... Писмо за nисмом, а време је nролазило. Заборавио сам да се увелико 
ближи осамдесетој години живота ... 

Окупио сам још неколико ентузијаста, обезбедили ·смо nутем дародаваца одре
ђена материјална средства и наручили израду новог пријемника савремене кон
струкције, на таласној дужиии од 21 сш. Аитеие су остале исте, оне старе . 

У следило је моје nисмо у којем нисам сакрива.о одушевљеље оствареиом наме
ром . Више од свега, желео сам да нас др Атанасијевић посети и, на месту на 
којем је он некада радио, затекне искру новог прегнућа . То сам му и саопштио: 
"Желимо да нас посетите, уколико сте у могућности да доnутујете у Београд". 

"драги господине Беиишек ... " nоновиле су се љегове речи. "Врло се радујем 
што сте на nуту да иабавите одличан радио-астрономски nријемник. Мислим да 
се данас ретко ко одлучује да самостално израђује такве аnарате- разуме се, сем 
великих специјализованих лабораторија ... " 

Прочитао сам писмо nажљиво до краја, па nоново, сваку реч .. . Нигде одговора 
да ли ће доћи. Питао сам се зашто? И у_један мах nомислих како иnак нисмо 
вршњаци. Сам крај 1995. године. И даље. Нисам слутио да су то nоследља nисма 
која смо разменили. Стално желим да напишем пар речи ... Нека чудна лељост 
надвладава. Има времена.... Биће прилике да га упознам, не само путем пис·ама ... 
Следе и иови nланови, биће nовода ... Почетком јула 1998, као гром из ведра неба 
nогоди ме вест, да је nрестало да куца љегово срце. Остала је усnомена на драгог 
човека, иаучника- астронома и физичара, ентузијасту, професора и nедагога.. И 
писма, као тоnла порука да наставимо заnочета. Спомеиух Јанског, Ребера, Рајла 

додао бих, за мене, и Атанасијевића. 
Он то свакако заслужује. 

(Оба рада су nримљена јануара 1999) 
Владимир Венише!С 
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ЗОРАН ИВАНОВИЋ 

(1947 - 1998) 

Један од за.љубљеника. у наше Астрономско друштво "Руђер Бошковић" Зоран 
Ива.новић, напустио нас је изненада. 5. маја. 1998. године. Изненађени су били 
сви. Тужна. вест затекла. је астрономе на. трећи дан рада југословенско-румунске 
астрономске конференције. Минутом ћута.ља. су му одали пошту. 

На Народној опсерваторцји 

Зоран Ивановић се у нашем друштву појавио у време отвараља. Народне 
опсерваторије, половином шездесетих година.. Пионирско време Народне опсер
ваторије кра.силе су пре свега. будне очи ентузијаста.: професора. да.нића., Пере 
Ђурковића., господина. Ја.нковића., Александра. Кубичеле, Јована. Ступа.ра., Васи
лија. Оска.њана., Софије Са.џа.ков ... и бројни нови инструменти. Са. друге стране 
били су млади: Јован Грујић , Никола. Жива.новић, Драган Ма.рковић, Драгутин 
Га.јић, Радован димитријевић, Бранислав Гезема.н и други чланови који сада. 
нису активни. 

Сл. 1. Зоран Ивановић( хо.мо уни
tсатус. (Снимио Ј . ГрујићЈ 

У овој другој групи се до почетка. 
седамдесетих, посебно истищ1.о на.јда.
ровитији ђак професора. да.нића., Зо
ран Ива.новић. Био је један од првих 
самосталних сарадника. Народне опсе
рваторије . Одликова.ле су га. безбројне 
иницијативе и велики жа.р за. љИхово 
оствареље, нарочито у почетку љихове 

реализације. Био је одличан посма.
тра.'ч и организатор посматраља. . Се
ћа.м се и непоновљиве сцене када. се од 
хронографа. са. на.га.рављеном траком, 
ма.гнетофона. и различитих справа. и 
жица. око телескопа, за. време једног де
лимичног помра.чеља Сунца, једва. кре
тало по некада. великој тераси Народне 
опсерваторије. 

Био је душа. младе дружине у којој 
су се истицали Драган Пекез , Предраг 
Јова.нић, Милан Мијић, Владан Челе
боновић, Предраг Милојковић, Драго
слав Па.рабуцки, Бане Ћорђевић, Сло-
бодан Ја.иков... Члановима. је држао 
предаваља. и наводно их на. дискусије 
у учионици Народне опсерваторије и 
неформа.лно на. на.јра.зличитијим мести
ма. . Теме су се кретале од опште а.стро

номских, на. пример из небеске механике , па до Булове алгебре из математике. 
Године 1969. један је од првих преда.ва.ча. у тада. још зва.нично неотвореном Пла.н
ета.ријуму. 

Из тог времена. је на.јвећи број стручних и популарних прилога. које је објавио 
у "Васиони" . Био је аутор две звездане карте: 1968. са. Јованом Грујићем и 
1971. са. Јованом Грујићем и Николом Живановићем . Ова друга. "Карта. север
ног неба. до 30 степени јужне деклина.ције, за. епоху 1950,0" дуго година. била је 
незаобилазно астрономско наставио средство . 

Професора. да.нића.је изузетно волео и ценио. Када. смо 1989. године од једног 
броја. "Ва.сионе" правили споменицу поводом десетогодишљице Да.нићеве смрти, 
Зоран ме је импресионира.о својим па.мћељем - имао сам утисак да. је могао да. се 
сети, и то доста. верно, више детаља. о данићу него сви остали сарадници заједно, 
а. било нас је 31 . 

Био је повремено члан Управног одбора. (касније Председништва.) Друштва., а. 
и У ређива.чког одбора. "Ва.сионе" . 
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Крат:ка биографцја 

Зоран Ива.новић је рођен 1947. у селу Мла.чиште (код Вла.синског језера.). 
Основну и Машинско-техничку школу "Петар дра.пшин" завршио је у Београду. 
Члан наШег друштва. постао је 1965. године. Исте године постао је и сарад
ник На.родне · опсерва.торије, после положеног 1 курса. астрономије за почетнике. 
Астрофизику на. Природно-матема.тичком факултету дипломирао је 1972. 
. Прво радно место имао је на. Астрономској опсерва.торији, где је радио маље 
од годину дана., током 1972. и 1973. године ." У то време учествовао је у а.стро
клима.тским експедиција.ма. по Србији, које су тра.жиле место за висинску а.строфи
зичку станицу и бавио се пра.ћељем промена. положаја. носећих стубова. осовине 
па.са.жног инструмента. помоћу електронских либела. Још кра.ће је био на Наро
дној опсерва.торији, од 1. фебруара. до 20. јуна. 1973, да. би затим прешао на 
Хва.рску опсерва.торију Геодетског факултета из Загреба.. 

На. Хва.ру је био дома.ћин многим астрономским екипа.ма. из различитих зе
маља., које су обично током 2 до 3 недеље, према. уговору, користиле Опсерва.
торију. Због својих способности добио је позив да. спрема докторат у Холандији. 
Његови а.строномски радови су углавном из тог времена. На Хва.рској опсерва
торији бавио се редовним посма.траљима. Сунца. и променљивим звездама. Током 
петогодишљег рада на. Хвару неколико пута је био на. стручним усавршава.љима 
у Астрономском институту Чехослова.чке академије наука. · 

Сл. 2. Зоран Ивановић, уnравник: Хварсtсе оnсерваторије. (Снимио Ј. Грујић) 

За. време рада на. Опсерваторији ·две године је био хонорарни предава.ч физике 
у Средњошколском центру Хва.р. 

Због неспоразума различитих врста Хвар је напустио 1978. године . По По
вратку у Београд, током школске 1978/79 и 1979/80 године, запослен је на. одређе
но време у Грађевинском образовном центру, да би се затим 1981. прешао у 
IX гимназију на Новом Београду (тада у саставу Образовног центра "1. мај"). 
П редава.о је астрономију и физику током 17 година. . Ту га је прерана. смрт и 
за. текла. 

Иако се, формално гледано, налазио ва.н научних установа, научним радом се 
бавио колико му је то време дозвољава.ло, и то највише по повратку са. Хвара. Из 
тог времена. је љегов ра.д са Иштваном Винцеом на програму рt:!дукције спектрал
них посматраља. ра.дија.лних брзина на. Сунцу. 
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Пe,цaroiJII(a делатност 

Зоран је највише времена nровео у ШЈ<оли. Ту су дошле до изражаја љегове 
nедагоШЈ<е сFлоности, које је зарана nоказивао и у нашем друштву. Милан Мијић, 
члан нашег Друштва и наш nрви доктор космологије, га је једном приЛИЈ<ом у 
Планетаријуму nредставио као свог "nрофесора". У Гимназији Је био омиљени 
nрофесор. Његово човекољубље, nоштеље, интелигенција, знаље, једноставност, 
духовитост, nолет вечно младог духа, а изнад свега неконвенционалност, пленили 

су nажљу свих. Волели су га и ђаци и колеге. 
Због писаља ове биографије nосетио сам Зоранову гимназију. На основу 

казиваља директора , секретара, nрофесора, ђака и других и nонајвише писаља 
за комеморативну седницу, која је у Гимназији одржана 8. маја, и вести са 
www.alas.edu .yufzbran.htшl настала је главнина текста који следи, а којим nоку
шавам да илуструјем горе наведене Зоранове особине. 

У ШЈ<олу је дошао са знаљима искусног астронома и са страшћу заљубљеника 
у нашу и друге nриродне науке. Сећам се да му је постојећи програм из предмета 
астрономије био тесан, па је ђаке "оптерећивао" додатним градивом и "тешким" 
задацима, који су решавани и на Народној оnсерваторији. 

Зоран је заслужан за подизаље школске астрономсi<е осматрачнице, "Oncep-. 
ваторију': на источно ј тераси гимназије је подигао уз nомоћ ђаi<а и домар а ШЈ<оле. 
У металну I<ућицу са nоi<ретним I<ровом смештен је телесi<оn "Наутилус 25" 250/ 
1400, љеговог nријатеља др Аљоше Јовановића . Поред љега се налази и руски 
ШЈ<олски телесi<оn рефраi<тор 80/800. Нажалост, nриликом nосете, I<онстатовао 
сам да се телес:копи сада не користе. 

Ђаке је изузетно волео, можда и зато што децу није имао; nоказивао је бескрај
ну толеранцију nрема љиховом nонашаљу, био им је друг. Поштовао их је и стално 
је био ту да им nомогне. Са. друге стране ђаци су инсти:ктивно осећа.ли да. nриnада. 
љима. због за.једничког бунта према. неnравда.ма.. У духу ста.рогрчких учитеља са. 
љима. је био не само у учионици већ и на излетима, и на. nутоваљима. (за која. 
је имао стално нове nредлоге) и на своме савском сnлаву (чувене журке) и у 
кабинету, и · у Пла.нета.ријуму и у Петници. 

Посебан однос је имао nрема. талентованим ученицима.. Радио је са. љима. план
ски и темељно, на.јчешће у физичком кабинету, не обазирући се на. време или доба. 
дана., па. су зато теткице nонекад биле нера.сnоложене . Резултати нису изостали: 
љегови ђаци су стекли многе награде на. реnубличким, савезним и другим так
мичељима. Такмичаре је сnремао са одушевљељем, а. са та1'мичеља се враћао са 
nоносом и "дивном гордошћу". 

Он и љегови ђаци били су редовни nосетиоци Планетаријума. И ове године 
12. фебруара., nосле nоследље седнице Председништва., којој је nрисуствовао, 
расnитивао се о nосети . Предаваља у Планетаријуму је најчешће волео сам да. 
држи. 

Био је чест nредавач и на семинарима. у Истраживачкој станици у Петници. 
Био је "човек срце", човек изазова, Ilрнотра.ва.ц, који је волео своје поре:кло 

и завичај (често је посећивао родитељску кућу), вегета.ријана.ц (идеју је ватрено 
подржава.о крајем шездесетих) , заљубљени:к у рољеље и подводну фотографију, 
водитељ жива.хних разговора. Волео је да пије заслађену кафу из велике шоље 
и цигарете - зато је у Гимназији седео у малој зборници за пушаче. Волео је и 
понеко жесто1ю пиће (али, никада. у ШЈ<оли), затим Астери:кса, бра.ље печурки и 
боровница. Поседовао је и водио видео клуб. 

Његова духовитост стално је nровеја.вала.. Био је непосредан ("Јутрос сам 
устао на леву ногу"), ноншаланта.н - nрича.о је често са. грохотиим смехом како 
су му ђаци уручили позив за. матурски бал уз молбу да. б:r_де дотеран. Админис
трацију, клишеа, огра.ничеља. и баналности није трпео ("-Професоре да обришем 
таблу? -Не, замени је!"), шегачио се са. "добар јутар", "волим вас у комплету" 
... говорио је ђацима. да му је ШЈ<ола само хоби, "а. ту сам, јер обожавам да мучим 
децу", затим да "цела. држава слави мој рођендан" (50. рођендан са колегама 
прославио је у Солуну 29. новембра. 1997). две-три недеље пред смрт колеги је 
рекао новост: "Ова четврта година се већ распустила" . 

Са. друге стране недостајала му је истрајност, а. сметало му је и исхитрено 
прихватаље многих обавеза, од којих неке није могао да. иЗврши. Због доикихо
товских подухвата, понекад је изгледао неодговорно . Ову љегову црту професор 
да.нић, који је Зорана много волео, рано запажа. Забринут што Зоран тако ве
ли:кодушно и често непотребно расипа. своју снагу и таленат, nоне:ка.д га. је звао 
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"Витез", · или чак "Вит~з Замлаћа.јев", или "Витез За.млаћаја" ваљда :када би 
хтео да. истакне љегово ЈУЖља.чко поре:кло. ' 
. Млади сар,адници Народне опсерваторије су Зорана, због љеговог знаља :које 
Је ла:ко даривао и пожртвованости {"живео је за друге") просто обожава.ли а то 
~на.~ да су били и врло послушни. , Због тога је од неза~билазног данића. ~обио 
ЈОШ Један надимак - "Мансон" • 

Уве:к ће ми остати у сећа.љу Зора.нов враголасти топли осмех доброг друга.~ 
љего~а оданост нашем друштву - :како га је само почет:ком ове године заболело 
када Је чуо д_а су неки богат~ши бацили очи на обје:кте у :којима се налазе Народна. 
опсерваториЈа и Планетаријум. 

Стално ми је_ на уму, а. ево ~а :крају да. и то 1\ажем, да је Зоран имао рас:кошне 
сп?с,?бност~, коЈе нажалост ~Је успевао да реализује . Синтагма. "заметнути ге
НИЈе , за :КОЈУ не знам КОЛИЈ<о Је исправна, можда. најбоље описује љегову сложену 
личност. 

Сачувао је честитост детета, а таквима., по Библији, следи царство небеско . 

После,цњи опроштај 

Зоран Ивановић са:х;ра.љен је 8. маја на Ilентра.лном гробљу у Београду. Сес
три Смиљи Р_ебо:љ (коЈа 27 го_дина живи у Словенији) и родбини изразили су 
~а.учешће брОЈНИ Зоранови приЈатељи и колеге. Међу присутнима. дале:ко највише 
Је !)ило ђака., међу љима и прошлогодишљи матуранти из Зорановог IV7 оделеља 
:КОЈИ. су га. просто затрпали буi<етима цвећа. ' 

Од Зорана су се н~ гробу опростили: дире:ктор Слобода.ика Перовић у име 
IX београдске гимназиЈе "Ми:ка. Петровић- Ала.с", проф. др Јелена. Мило;радов
Турин, У име Астрономс:ког друштва. "Руђер Бош:ковић", Немаља Џордески нро
шлогодишљи матурант, у име ђака 1~ гимназије и мр Војислава Протић- Бе~е:к 
У име Зоранове студентске генерациЈе и Астрономске опсерваторије. 

МиАан ЈеАичић-ЈеАисије, по Зорану 

(Примљено новембра 1998) 

КАД МУ ВРЕМЕ НИЈЕ 

Прошле јесе~и Зоран и ја смо са. сетом размељивали сећаља. о господину 
Ја.иковићу. НиЈе нам падал? ни на крај пам~ти да ће један од нас тако брзо 
да нестане, :к~д му време НИЈе. Смрт мог приЈатеља; а делили смо 33 године и 
добро и зло, Је чисто насиље над животом. ... 

Упозна:ли смо ~е на Народној опсерва.торији, давне 1'9'65. године, привучени . 
другим све~ом. Средњош:колци, неприлагодљиви, пуни побуне и захтева., брзо 
смо се сприЈатељили. У познавали смо астрономију, Прqфесора., Баха и Бетовена, 
живот и цен~ за сопственост. Водили смо морске дискусије о питаљима Васионе, 
живе материЈе, љубави, ПОСТУ_ла.тима природних нау:ка., правди и неnравди, ... Наш 
драгоцени Професор назвао Је љега. Витез Замлаћајев, а мене Саветник за. :кон
фуз~ју- Confussions Rat (geber) и то је луцидан опис, и нас појединачно, и нашег 
приЈатељства.. Реаговали с.мо на. све бурно, неки пут илузорно, али увек искрено. 
Тако .смо 68. године из наЈдубљих осећаља, нас двојица, објавили приватни рат 
РусиЈИ, иако смо инклинира.ли духовном благу тог народа.. 

Yoi,Ullтe гледано било је то пријатељство богато, захтевно, теШЈ<о и лепо, као 
и са.м Зоранов живот. 
. На Факултету је био међу на.јспособнијима, а.ли то није увек реализовао. Био 
Је љубоnитљив и критичан и често кор~ испред; та:ко је на. пример још тада, 
врло аргументовано изнео :комплетну идеЈу за. орбита.лни телес:коп, чије огледало 
не би било кла.сично - чврсто, него жива, прецизном ротацијом одржа.ва.на у 
пара.болич~ю~ обЛИЈ<у, са. могућношћу променљиве жижне даљине. Но идеје и про
рачуне, :КОЈе Је обављао никада. није довршио. Тога смо се сетили те:к двадесетак 

• Ча.рлс Менсон, вођа. једне америчке верс:ке групе. 
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година касније прочитавши вест о лансираљу Хабловог телескопа са Енџеловим 
огледалом . . 

Студије је завршио лако, и истог лета добио запослеље на Звез~арсКОЈ опсер-
ваторији, да би после само неколико месеци дао отказ. Прешао Је на Народну 
опсерваторију са много маљим могућностима за стручии рад, но и ту се задржао 
врло кратко, због принципијелног неслагаља са административним службеником 
официрске педантности. . 

У то време био је објављен коН~<урс за управника ОпсерваториЈе на Хвару 
и Зоран је добио то место. На питаље из Загреба: "А кад би сте могли да 
кренете тамо?" Зоран је суво одговорио: "Сутра. ". И сутра је отпутовао. Ја 
сам добио задатак да му у догледно време донесем кљиге, ствари и ~егову м~чку 
(коју је спасао из контејнера и којој смо направили п.ротезу за траЈН? оштећеЈ_IУ 
ногу). Ма чак Ћира је одрастао уз Зорана као вегетариЈанац- тамаиио Је парадаЈз, 

поморанџе, кикирики и остале Зоранове посластице. 

Сл. Зоран Ивановu1i ucr1oд о.мuљеног 
nocmepa (Снимио Ј . Грујић) . 

Службоваље на Хварској опсерва
торији, која је била пусто, од града 
одвојено место, оставило је трага на 
Зорану. Астрономи су долазuли само 
лети а и жагор туриста досезао је само 
тада: Остатак године тамо је био сам, 
са ветром који хучи, и споља, и у љего

вој души. 

У спартанским условима, и готово 
успут, добијао је често боље резултате 
од екипа са богатим буџетима, које су 
потезале пут и по 3000 километара, 

· због добрих услова за посматраља. У 
неколико таквих ситуација нуђено му 
је да оде да живи, ради и докторира 

тамо. Међутим он то није озбиљно раз
матрао. Сећам се једног госта из Хо
ландије, угледног науЧНИI<а у година

ма, навиклог на протокол и ред. Зо
ран га је "дочекао" на пристаништу са 
пола сата закашљеља, са распаднутим 

камионетом, по коме су се котрљали 

комади стврднутог цемента, летве и ек

сери, још из доба градље Опсерватори
је. Лепо обучени господин са уредним 
пртљагом, усамљен на пристаништу, 

могао је да се радује само кратко Зора
новом доласку. Пар километара скандалозне вожље по и~локано~~;~ путу одаг
нало је сваки осећај љему познате безбедности. Па ипак таЈ човек Је, после пар 
недеља, исказао задовољство Зорановом стручн~шћу и позвао га д_а живи и ра~ 
у Холандији. О Зорану прича и чиљеница да Је на вратима своЈе канцелариЈе 

gh gh 15m" поставио цедуљу: "Рад са странкама средом од до , а у другом реду 
испод: "(али тада нисам ту)". 

Лично сам слушао телефонски разговор Зорана са· љеговим шефом (Опсерва-
торија је била под јурисдикцијом Загребачког универзитета) : 

-"Али Зоране, молим Вас, само кратак годишљи извештаЈ, мак:р две реченице 
на листу папира, да имам административно покриће за средства! . " 

- "Не! Нећу и тачка! Нисам овде дошао због административних глупости! 
Његова подела ствари на битне и небитне б~ла је љегова одбрана, али и љегов 

усуд. Најпријатиије се осећао сам са својим кљигама или у раду:, а контакти ~а: 
људима често су га оптерећивали, па чак и мучили . Решавао их Је, или на сВОЈУ 
штету, или ексцесно. Сећам се када му је извесни .научни радинк, господин Р., 
завршавајући свој стручни боравак на ОпсерваториЈИ, тражио оверу документа о 
томе. Зоран је набусито рекао да ће то урадити када буде _завршио посматраље. 
У послу је остао до праскозорја. Рано ујутро госп?дин Р. са ~офером у руци 
је закуцао на врата Зоранове кућице полазећи на Јутарљи траЈект. Врата су 
се отворила, појавио се Зоран бунован и мрзовољан, го, огрнут ч_аршавом, као 
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некакав старогрчки ексцентричии филозоф . 
-"Овај, ја, да ударите онај печат .. . путујем"- проговорио је збуљено господин 

Р. . 
Неколико дугих тренутака Зоран га је гледао закрвављеним очима и није било 

сигурно да ће ствар да изађе на добро . Онда је без речи шчепао папир из 
љегових руку и остављајући врата отвореним упутио се ка свом писаћем столу. 
Изненађена мачка је јурнула са стола, обарајући гомилу папи-ра, а Зоран је, не 
осврћући се на љу, кренуо да тражи печат рушећи и сам разне ствари. Кад је 
"претражио" сто упутио се ка плакару и повукао врата. Из плакара је испао 
дугачки папир са штампача, а са љиме је излетео и др Сокол, омиљени опсерва
торијски пас, који је ту волео да спава. Зоран је не обраћајући пажљу на љега 
наставио, избац:ујући нове количине часописа и кљига; нашао је неки печат, и не 
погледавши који је, треснуо га по !!апиру. Предао је папир без речи згранутом 
господину Р., затворио врата и отишао да спава. 

На Хварској опсерваторији остао је неколико година, предајући при томе и у 
Хварској гимназији. На том послу брзо је стекао висок реноме _и код колега и код 
ученика. 

Боравио је неколико пута на чехословаЧ](ој опсерваторији Онджејов . Можда 
би боља путаља љеговог живота била да је тамо и остао. Ово кажем с обзиром 
на писма која му је писала једна Чехиља, математичар иначе, а која ми је он 
показао (кад год вам неко пише љубавна писма, а у љима не спомиље ии себе ии 
вас, а нарочито не реч "љубав" то заслужује велику пажљу; но било како било и 
поред те чешке даме необичних ква,литета и племенитог порекла, Зоран се вратио 
у Београд). 

У Београду се прихватио професуре у гимназији и то је дуго и квалитетно 
радио , практично одустајући од магистратуре и доктората, иако су позиВи и 
подстицаји доЛазили и од љегових професо.ра и другова . . 

У приватном животу плаћао је велику цену, не добивши никада оно што је 
желео и што му је припадало . То је односило огромну енергију, одваљујући део 
по део љегове снаге. Све је више било два Зорана - један обликован да буде 
прихваћен и други који није могао да прихвати првог. Тако се љегова контро
верзна личиост разапињала до супротности: ћутљиви усамљеник, који губи време 
безсувислим разговорима , вегетаријанац: који једе месо и иде у лов, супериоран 
ум који се уништава у алкохолизму, човек изванредних квалитета, који просјачи 
љубав .. . 

Тешке су ово речи, можда је боље не употребити их? Но, без тога ја бих издао 
и љега и себе и оно што нам је било драгоц:ено - борбу за вреднији живот. Свађа 
је била стварност нашег пријатељства, али не свађа као рат једног против другог, 
већ као актуелна немоћ изналажеља позитивног решеља. Овај свет, хтели ми то 
да признамо или не, далеко је од наших жеља, а наше жеље су далеко од потребних 
способности. Неке битке губимо, али смо победници све док не одбац:имо идеале . 
Зоран је у много чему губитник , али је за мене херој, јер у љему никада није 
завладала деструкција, осветољубивост, или злурадост. Топлина коју је исијавао 
може се осетити и кроз присуство готово две стотине љегових ђака на сахрани, 
од којих је не мали број завршио гимназију и неколико година раније. 

Осетљивост, различитост и захтевност су врло скупе особине. Највећи број 
људи , који га је познавао пропустио је прилику да Зорана воли и поштује колико 
је то он заслуживао; он у томе први . 

Јован Гpyju1i 

(Примљено дец:ембра 1998) 

WHEN IS NOT TIME FOR IT 

Some impressions about life of Zoran Ivanovic and his relations with friends, are given. 
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УдК 520/527(091) 

СТО ГОДИНА ОД РОЋЕЊА ПОЗНАТОГ ИЗУЧАВАОЦА 
ДУБОКОГ НЕБА - ФРИЦА ЦВИКИЈА 

Љубо.м.ир Ђуришић 
Астрономско друштво "Руђер БоШЈ<овић" 

Без обзира на огромна раст<:>јаља.l\оја. нас раздвајају. ча.к и од нај ближих · галак
сија., астрономи са задовољава.Јућом та.чношћу одређују масе тих. џинов~I\ИХ сис
тема, који се састоје од милијарди звијезда. У принципу, постоЈе двиЈе методе 
којима. се могу одређивати ове масе . . . 

Маса. галаксије је на потпуно дефинисан начин повезана. с љеним СЈаЈем. Отуда. 
се на. основу мјереља. сјаја. галаксије може оцијенити и љена. маса.. На. сличан 
начин изра.чуна.ва.ју се масе не само поједина.чних звјезда.иих система., него и група. 
галаксија.. . 

Кретаље звијезда. слично је обила.жељу планета око qунца., то Јест по~ргну~о 
је утицају. гравитације . Али ка.рёu:тер тог ~ретаља ипак Је с.асвим друга.ЧИ:ЈИ, НИЈе 
у складу са. Кеплеровим законима.. Галаксија, као систем тиЈела., принципиЈелно се 
разлииује од Суичевог система., у којем је 99 одсто масе коицентр~сано у љеговом 
језгру- Сунцу. Чак и у Сунчевом систему на Ј(а.ракте~ Ј(ретаља Једне планете ~е 
утиче само Сунце, него. и све др~ге п:ла.нете. У гала.ксији, додуше, такође постоЈИ 
централна концентрација материје - Језгро - али се у љему налази само рела.т.ивно 

мали дИо уЈ(упне масе звјезда.ног система.. Због тога на Ј(рета.ље сваке звиЈезде 
у га.лакёији не утиче само сила. привла.чеља. језгра, него и свеуЈ(упна. маса љених 
објеЈ(ата- звијезда и ра.звеја.не материје . . 

На основу тог процјељује се маса гала.Ј(сије, мјерељем брзине Ј(ретаљ~ звијезда. 
на разлИчитим ра.стоја.љима. од језгра. . На. исти начин може се "измЈерити" и 
маса. га.лактичких група. (ја.та.); тада. се не мјере брзине пој~диначних звијезда., 
него чита.вих .. галаксија. у саставу те групе . Маса небесi\ИХ објеката. одређена. том 
методом. назИВ·а се "виријалном". 

АЈ(о је р~јеч о мјерељу масе истих објеката., за. очекивати је да. различите 
методе дају ' ·приближно исте резултате' МеЈ?у'!им, ПОЈ(азало се ~а. се масе га.ла.Ј(
ТИЧЈ(ИХ јата. одређене на. основу љиховог СЈаЈа. и масе истих Ја.та. одређене на 
основу дина.мичкИх појава. - уопште не_ подударају .. То не би било необи~но ако 
би се разлике кретале у границама. 5 до 10 посто, Јер би се оне .могле објаснити 
малим греШI<ама. у оцјељива.љу физичких особина. изу~аваних објек.а.та., грешЈ(а.Ма. 
у рачуну и слично. Али, вирија.лне масе гала.ктичких Ја та. према.шују вриЈедности 
маса одређених на основу сјаја. - десет~а.ма., па и стотина~а. пута.! . 

Када се маса гала.ктичног Ја. та одређује према. љеговом СЈаЈу, онда. Је фа.ктички 
ријеч само о маси видљивих објеката..- вид~ивој материји . АЈ(о се вирија.лна. маса. 
изра.чуиа.та. на основу дина.мичких поЈава у Ја. ту, покаже већом, он~а. то значи да. У 
јату галаксија. постоје и неЈ(е СЈ(ривене м~се - невидљива .м.а.териЈа. М.и са. Земље 
не можемо да. је видимо, али она. има. своЈе гра.витационо деЈство и даЈ~ допринос 
укупној динамици јата, одра.жа.вајући се на. Ј(ара.ктер кретаља. га.ла.Ј(СИЈа. и љених 
компонена.та. · 

Овај загонеткИ "парадокс први је отЈ(рио и формулисао )(ао озбиљан на.учии 
проблем (такозвани проблем тамне материје) Фриц Пвиии још 1933. године. 

Фриц Пвиии (Fritz Zwicky) је ~а.јцарски астро но м који се _родио у Варни, У 
Бугарској. Године 1920. завршио Је ТехнолоШЈ(И фа.култе: у Пириху и до ~925 . 
год. радио на том факултету. Од 1925. године радио Је на КалифорНИЈСЈ(ОМ 
технолоШI<ом институту ( скр. Ca.ltech, Pa.sa.dena.) и повезано с љим на. опсерва.тори
ја.ма. Ма.унт Вилсон и Маунт Па.ломар (од 1942. год. је професор а.строфизике) . 
Од 1943. до 1961 . год. био је та.Ј(ође главни научни консултант фирме "Аероџет 

Џенера.л Корпорејшн" (Калифорнија.) . . . . . . 
У а.строномији је вјероватно најпознаТИЈИ по сВОЈИМ открићима. и МЈерељима. 

супернових у удаљеним гала.ксијама.. . 
Наиме, обичан рад на. супернова.ма. НИЈе почео све до тридесетих година. овог 

вијека, када. је Фриц Пвики, пионир истраживаља супернових, с~ва.тио да мора ос
матрати друге га.ла.Ј(сије да. би види~ супернове, са неЈ(о~ зна.чајном учесталошћу . 
Године 1933, он је почео да. испитуЈе оближње га.л~сије помоћу рефраЈ(тора од 
25 центиметара. да. би установио да. ли се нека. звијезда ра.спламса.ла . fЬегови 
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изгледи да. пронађе супернове повећа.ли су се 1936. године када је први телесЈ(оп 
на Маунт Паломару, Шмитов од 44 центиметра, постављен да би отпочео пало
ма.рски. програм тр":гаља. за. супернова.ма. . Телескоп: још увијеЈ( патролира небом, 
и~п:ит,rЈући га.ла.Ј(СИЈе да би утврдио да ли неке ЗВИЈезде у љима. наједном постају 
СЈаЈНИЈе. 

~риц llвиии је открио више од сто ванга.ла.ктичних супернових (што је реЈ(орд 
своЈе врсте). Сматрао је .да је Ета Кобилнце риједак тип супернове. fЬегово 
мишљеље, међу~~· не диЈеле сви астрономи. Од llвиЈ(ија. и потиче назив ових 
небеских "госТИЈУ : године 1933, Пвиии и астроном Валтер Ваде (Walter Ba.ade) 
изложили су предлог да . се S Андромеде и слични објекти у будуће називају 
супернове . даље , llвики Је 1964. године да.о "Преглед супернових пронађених од 
1885" у издаљу Ка.лифорнијског технолош:ког института у Паса.дени . 

.Међутим, Пвики се није задржа.<:' само на откриваљу и описиваљу супернових; 
он Је. пронииао и у саму бит ових објеката.. Наиме, он и љегов колега. Валтер Ваде 
ИЗНИЈели су 1934. године да.леЈ(осежно, а.ли спекула.тивно мишљеље: "Уза све рез
ерве, ми предла.жемо г~едиште п~ Ј(ОМе супернова представља прелаз обичних у 
tieympoнcl(;e зв!Ј)езде, коЈе се у СВОЈИМ завршним фазама састоје од екстремно зби
је~х н;утрона.". Пет година касније, 1939, Џ. Роберт Опенхајмер (Robert Open
heuner) и ље~ов студент М . Волкоф показали су да неутронске звијезде заиста 
МОГУ да ПОСТОЈе. 

Фриц Пвики и Валтер Ба.де су 1934 .. године изнијели идеју да. експлозије су
пернових могу створити ~овољно е~ергије за убрзаље Ј(ОСМИЧКИХ зра.Ј(а. По љима, 
супернове нису честа ПОЈава., али Је могуће да се честице са. љих акумулира.ју у 
га.лаЈ(тичном ма.гнетном nољу. 

~одине 1936. П~ики је <;>Р~а.низовао службу откриваља и nраћеља супернових 
звиЈезда. у галаксиЈа.ма, ~оЈа. Је с малим nрекидима. радила до садашљег времена 
на неколико опсерваториЈа. . 

Пвики и амерични а.строном Милтон Хјумасон (Milton Hшna.son) са.чинили су 
HZ . ката.ло~ (HZ иницијали од Hш11a.son и Zwicky) - списа)( пригушених плавих 
звијезда. КОЈИ ће с.е nретворити у златни рудник за трагаче за бијелим патуљцима. 

даље, . Пвиии Је открио и описао десет хиљада. галаксија и галактичких ја та.; 
~аста.вио Је фундаментални шестотомни )(а талог галаксија.. Извршио је многобро
ЈНа испитиваља љихових просторних граница. , посебно проучавајући појаве пре
~ошћеља, мостова међу гала~сијама,, избациваље материје из љих . Фриц Пвики 
Је дао п_рве радове о гала.ксиЈа.ма. КОЈе се налазе у судару. Уочио је већи број 
галаЈ(СИЈ','; КОЈе су .има.п:е свог блиског сусједа, а. nосебно се интересовао за. таНЈ(е 
"мостове материЈе КОЈИ су их повезива.ли . На основу посматраља. која. је вршио 
Паломарским телескопом, Пвики је израдио већи број цртежа који су одслииава.ли 
ра.знолииост оваквих структура. . Ови објекти су данас у а.строномији познати као 
nеtсул?рне ~ала,.сије. Тиме је он био претеча значајних радова. које су на овом пољу 
касНИЈе дали а.строноми Борис А. Воронцов- Вељаминов (својим "Морфолошким 
каталогом галаксија" - мс;с) и Ха.лтон Арп (Ha.lton Arp) ("Атла.с пекула.рних 
галаксија") . 

Пвиии је извршио тра.г~ље за. га.ла.Ј(с.ија.ма малих размјера., и дошао до отl\рића 
вео~а. Ј(ОМПа.Ј(тних га~а.ксиЈа висо!<ог свјетлосног сјаја. (тзв. патуља.сте галаксије). 
Он Је ра.зр~~о и :успЈешно ПЈ?ИМИЈенио ,r изучаваљу галаЈ(сија метод" а.на.литИЧЈ(Их 
фотографиЈа , КОЈИ се састоЈи у слагаљу негативних и позитивних отисаЈ(а једне 
те исте области неба. узетих у зра.чељу различитих таласнИх дужина. . 

У оЈ(;,обру 1946. године, по~оћ:у ракете V2 остварио је . ла.нсира.ље "вјешта.чних 
ме'!еора ; први експеримент Ј(ОЈИМ Је извршено ствараље ВЈешта.ЧЈ(ИХ а.строномских 
објеЈ(а.Та. 

llвики је аутор морфолошког метода. истра.жива.ља. у а.строномији и ра.кетиој 
техници . Ове своје идеје он је изнио у кљигама" Морфолошка. а.строномија." ( 1957. 
год.) и "Морфологија. ракетних кретаља." {1962). Оснивач је и предсједнии (од 
1961 . до смрти 197 4 . год.) Друштва. морфолоШЈ(Их истражива.ља. llвикију при
пада. и 50 патената. , углавном у области ракетне технике. Изумио је низ реак
тивних и хидро-турбореа.ктивних мотора.. 

Године 1972. додијељена. му је златна. медаља. Лондонског Краљевског ас
трономског друштва.. Умро је 8. фебруара 1974. године. 

* Касније постао познат у вези са. атомском бомбом . 
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Мада. се није бавио "ближим" космосом, Uв~:~ки није сасвим напустио и нека. 
размишљаља на ту тему. Тако је рецимо сматрао могућом економску експлоа.-· 
тацију Сунчевог система.: С обзиром да. је у претходно наведеном раду често био 
потпуно у праву, надамо се да ће и у овој љеговој замисли то бити случај, и то 
у скорије вријеме, ако ни због чег другог, а оно бар због економске кризе која. се 
н~слућује . 
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(Примљено децембра. 1998) 

А HUNDRED YEARS FROM ТНЕ ВIRTH 
OF ТНЕ FAMOUS DEEP SKY SCIENTIST- FRITZ ZWICKY 

А review of the life a.ttd scientific work of Fritz Zwicky, is given . 

УдК 520/527(091) 

РИЧОЛИ - 400 ГОДИНА ОД РОЋЕЊА 

Мt1.11ан Јелuчtlћ. 
Народна опсерваторија., Београд 

Италијански астроном, филозоф и теолог Ћова.ни Батиста. Ричоли (<}iova.nni 
Ba.ptista - или (;iaнbattista Riccioli, Ферара, 17. 4. 1598 - Болоља, 25. 6. 1671) био 
је професор Универзитета у Болољи. Припадао је калуђерском реду исус.ова.ца 

(језуита) и то је битно утицало на љегове ставове и судове. 
Најплодније године Ричолијевог рада падају један век после Коперникове рево

луционарне промене положаја Земље у Сунчевом систему (De revolutior~ibus, 1543). 
Коперникова. интелектуална храброст, која је наизглед велику Земљу извукла. из 
центра ва.сионе и ставила је у кретаље око Н'.l.изглед малог Сунца, поделила је 
научну јавност Европе . Уз многа супротстављаља; победио је Коперник . На 
срећу историја се није поновила- није се десило као у грчко време, када је ставове 
хелиоцентричара. АрИстарха. из III век п . н.е. "успешно" превазишао геоцентричар 
Птолемеј, П век п.н . е . Своје учеље Птолемеј је изложио у чувеном "Алмагесту". 

Велику забуну створила је највише Римска црква, која је као организација од 
ауторитета била против Коперниковог хелиоцентризма- године 1616. ово учеље 
је и форма.лио забранила. Њен исусова.чки послушник Ричоли , после дугог рада , 
1651. године публикује у Болољи обимни "Нови Алмагест" (Almagestum novum). 
Ова двотомна кљига представљала је у своје време енциклопедију а.строномских 
знаља . У љој је покушао да брани и у извесној мери модернизује Птолемејева. 
учеља, у чијој се основи налази Земља у центру ва.сионе . У том циљу прикупио 
је и покушао да. растума.чи обиман и запетљан посма.тра.чки и други материјал, 
који се односио на привидна кретаља небеских тела и љихово тумачеље, наро
чито од стране грчких астронома . Дело се завршава. са прегледом Га.лилејевих 
"дијалога" (Dialogo, 16.32), где се износе докази у корист и против Коперникове 
теорије. Следи закључак са 43 аргумента против кретаља. Земље, који су то
лико слаби да. је једном историча.ру изгледало као да. је Ричоли хтео да. дока.же 
супротно. 

Сам Ричоли је изгледа највише волео прелазни "полугеоцентрични" систем 
Тиха. Бра.хеа, у коме се око Сунца крећу Меркур и Венера., а оно са љима око 
Земље, за који је сматрао да је у складу са. Старим заветом . 

. 
' 

1 
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·се ?с~~~~Ј: ~ ~~:~~н~~~:~:о~в~тр~:ајуозна.::Јми па.олмлунарн~ј номенклатури, које 
· . М · " а.гесту У виду прилога дао 
tp:ia~~je~c(j~•1 %~1e;:;)кa.}8 ц~, коју је Ричоли направио са Фра.нческом М. мапа. . . а.то Је позната. и под називом Ричоли-Грима.лдијева. 

Сл . 1. Пентрална зона Месечевм дuс~еа {Almagestum r1ovum, 1651}. 

l Била. је то , поред пионирских Л а.нгрепових ( 1645) и Хевелијевих карата ( Se
enogфp/11Ji• 1 ~4 7~, прва.. карта на којој су називе добили многи облици Месечевог 
~:љеМ а.. ок Је еве лиЈе озна.ча.ва.о Месечеве тамне ра.внице тзв . "мора.", на. при-

р оре ведрине, .Мор~ хладно~е, .. . и гребена.сте планине, на.nример: Алnи 
Аnенини, . .. Ричоли Је На.ЈуочљивиЈе nрстен ас те nланине -кра. тере, означио имени~ 
ма пхзнати~ а.стро.нова. и научника.. уопште. Није за.зира.о ОД људске суревљивости 
као евелиЈе, па. Је елико црно Језеро постало кра.тер Платон. Међу љима. су 
и повећи кратери Ричоли 1 и Г 2 Н · · . М рима.лди · а.лазе се Један nоред другог нешто 
qжниЈе Њ есечевог еква.тора. у близини љеговог источног руба када се гледа са. 
емље . ихова рељефност се зато најбоље види за. време Месечевог српа. оног 

nосле последље четврти. ' 

Незаобилазни Коперник3 је по некима. за. казну, добио маљи кра.тер смештен 
усрч_д "водени~" nовршина., док је Аристарх• добио мали кра.тер у Океану бура. 

. иљеница Је да. су геоцентричари: Птолемеј, Платон , Хиnа.рх Тихо добили~ 
ОВОЈ расnодели велике кра.тере "на сувом" (на сјајним површииа.~а, које су нази-
ва.0и тера.ба) окК Океана бура. . Са. друге стране "потоnљени" хелиоцентрича.ри 
У кеану ура: оnерник, Ар~старх, Кеnл':р, Ла.исберг добили су доста светле 
кра.уере, шт? по другима. указуЈе на РичолиЈеве скривене симпатије према. љима 

. раду Је дао индекс МОР<!; nланина и кра.тера. Мале кра.тере је означава~ 
~еликим словима иза. назива наЈближег великог кра тера на. nример Riccioli А што 
Је и данас у употреби. ' ' 

Саму карту је уствари на.црта.о љегов земљак и ученик Грима.лди коме је од 
користи био Ћирола.мо Сирса.лис (1584-1654) '\ обојица су били језуи~и . 

1 

2 
Удубљена. ра.вница. пречника. 152 км, селеногра.фске координа.те (- 74 о, _ 3 о). 
Ба.зен има. пречника. 222 км. Има. централно узвишење. Спољни прстен делом 

р:зрушен има. пречник 430 км,(- 68°,- 5°) . 

. Кра.тер има. пречник 93 км и светле зра.ке од изба.ченог ма.терија.ла., после Тихових 
на.Јдуже на. Месецу, (20°, }0°) . ' 
• Има. пречник 45 км, изузетно је сја.ја.н па. се може да. види и за. време пепеља.ве 

светлости, (48°, 24°). 
5 

Има. преч ник 44 км ( -60°, -12°) на.ла.зи се у близини кра тера. Грима.лди и Ричоли . 
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Сл. 2. Део Ме.сече.ве. r1oвptut1Нe са кратерима Ричоли, Грималди и Сирсалис. Xo
pизoнma.lllca лurшја са цртиtјама које дају сrштене селеноzрафске дужине, !!ред
ставља Месе.ч е.в екватор . Вертикалщz линија која 11ролаэu кроз кратер Ричоли, 
означава 75° W. Размера по обема селеноzрафскtzм координатама је иста. 

Ричоли је телескопом 1650. открио прву двојну звезду . Била је то звезда 
Мизар (( Ursae Majoris) коју је раставио на две . Компоненте привидних величина 
2,5 и 4,0 налазе се на растојаљу 14. 11 5. Обе звезде имају зеленкаста-белу боју . 
Овај систем не треба да се меша са познатим двојним системом Мизар (2 ,2) -
АлкоЈ) (4,0), који је видљив очима, јер су му компоненте уда~ене чак 11' . . " 

Године 1664. из штампе је изашла љегова кљига "ГеографиЈа и хидрографиЈа . 
Географски део књиге је уствари од "астрономских" поглавља, као код Птолемеја 
- данас она улазе у математичку географију . 

Ричоли је правио цртеже Венере (1645-6) , међу првима се бавио триангула
ционим мерељима (1650) , покушао да мери привидни пречник Сиријуса и добио 
вредност 18" ( 1651), што је много боље од Кеплерових мереља- 240", али је далеко 
и од реалне вредности - 0."0053, тврдио је да до промене Алголовог сјаја долази 
због тога што ова ротирајућа звезда нема површину једнаког сјаја (1651), издао 
је каталог са положај~а 1468 некретница, сведеним на епоху 1701.~ (1655) . 

Рецимо на крају да Је сматрао да су метеорити небеско камеље, IIOJe Је из бачено 
са Месечеве површине. Ову љегову идеју су прихватили многи научници, међу 
љима и Л аплас. 
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RICCIOLI- 400 YEARS SINCE НIS BIRTH 
А short review of life and work of G. В. Ricciolli is given on the occasion of 400 years 

since his Ьirth . · 
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ВЕСТИ ИЗ НАШЕ ЗЕМЉЕ 

"АСТРОНОМИЈА 
НА КРАЈУ ХХ ВЕКА" 

. У оквиру разматраља како да се 
обележи крај овога веl(а, Одбор Заду
жбине Илије М . Коларца nрихватио је 
nредлог др Јелене Милогра.дов-Турин, 
nрофесора Ма.тематичког факултета и 
уnравника. Народне оnсерва.тор~о:је и 
Планетаријума., да свака. од осамнаест 
катедри Одсека за предавачку делат
ност, приnреми преглед најзначајнијих 
достигнућа. у овоме веку. Она је прва, 
:; ожви~,У ЦИЈ(луса " Астрономија .на кра
ЈУ века , почела са оствариваљем дого
вора и одржала је следећа четири пре
даваља: 

1. Погле,ц у васиону (25 . 2 . 1998). 
Прво предаваље се односило на аст
рономију невидљивог, према којој др 
Јелена Милогра.дов-Турин, као профе
сор радио-астрономије има nосебан 
афинитет. Било је речи о -у , х, улт
раљубичастој, инфрацрвеној и радио
астрономији, гра.витационим таласи
ма, I(Осмичким зрацима., неутринској 
а.строномији, као и о развоју посма.т
ра.чке технике, укључујућИ и џиновске 
телескопе. 

2. Лет у ,цруги свет (4 . 3) . дат је 
преглед открића у Сунчевом систему, 
до жојих се углавном дошло путем лете
лица из серија : "Венера.", "Маринер", 
"Пионир", "Викинг" , "Воја.џер", "Га.-
лилеј " .. . као и поједина.чних: "Вега.", 
"Ђото" .. . 

3. Живот и смрт звез,ца (11. З . ) 
Важна nитаља: одакле звездама. толи
жа енергија и како се оне развијају, до
била су такође одговоре у ХХ веку. 
Дошло се до сазнаља да еволуција. зве
зда. зависи од љихове масе . 

4 . О,цав,це ,цо почет:ка (18. З . ) 
Ј едно од највећих достигнућа. нашега 
века је спознаја о настанку васионе из 
велИЈ(ОГ праска. Било је речи о тео
ријским аспектима и посматрачким по
тврдама (Ха.блов . закон, поза.динско 
зра.чеље , обилност елемената.) . 

Мала сала Коларца., са 198 места, 
била је тесна да прими све заинтересо
ване - на неi(ИМ предаваљима није би
ло места ни за стајаље. А то је за
то што професорка. Јелена и у кругови
ма љубитеља астрономије слови за за
нимљивог предавача, који зна да веже 

паљlЬу за своја излагаља. Предаваља 
~у иначе била богато илустрована сла
Јд<;>в~а са Народне опсерваторије, од 
КОЈИХ Је већина била направљена у nо
следље време заузимаљем nредавача и 

мр Миодрага дачића . 

Милан Јеличић 

СКУП "РАЗВОЈ 
АСТРОНОМИЈЕ КОД СРБА" 

Скуn "Развој астрономије код 
~рбс;-" је био главна манифестација ко
ЈОМ Је тожом 1997. године обележена 
110. годишњица Астрономске опсерва
торије у Београду (види "Ва.сиону" бр . 
4/97) . Одржан је у сали "Лола жорпо
рације" (Булевар револуције 84), од 7. 
до 9. априла. Присутно је било ожо 40 
учеснИЈ(а - од тога тридесетак са радо

вима . 

Чланови Научног организационог 
I(ОМитета су били : др Милан димит
ријевић (жо-предсеДНИI(), nроф . др Је
лена Милоградов-Турин (ко-предсе
дник), проф . др Божидар Јовановић, 
академик Војислав Марић, академик 
Звонко Марић и др Лука Ч . Поповић. 

Чланови Локалног организационог 
комитета били су : др Лужа Ч . Попо
вић (председник), Весна Живков, Пре
драг Јовановић Весна Мијатовић, мр 
Раде Павловић , Наташа Поnовић и ау
тор овог прегледа. 

1 ,цан, 7 . април 

Конференција је почела са радом у 
о:~~.Ћиру свечане седнице nосвећене 110. 
годишњици Астрономске опсерватори
је . Отворио је својим радом: 

1. 11 О. zoдur•a А строtюмске оnсер
ваторије ~ Милан димитријевић, 
иначе ИНИЦИЈатор овог сжупа проучава

лаца наше астрономске прошлости. 

II ,цан, 8. април 

другог дана рада Конференције 
представљени су овим редом следећи 
радови : 

2. Милан С. димитријевић : Развој 
астрономије код Срба од nочетка 
XVI/1 века до Првог светског рата. 

З. :Јарослав Францисти : Први чла
нак у срnској штамnи о nојави Хале
јеве комете на нашем небу. 

4. Милорад Ћокић: Неке nримедбе 
о оснивачком акту оnсерваторије Ве
лике школе у Беоzраду. 
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5. BeceJI](a. Тра.јжовсжа, Слободан 
НИНЈ(овић: Лоtсијерова "Астроно.мија" 
tсод Срба у дру~ој половию1 XIX веtса. 

6 . Јелена Милоградов-Турин: Је
дан r1рилоz истор11ј11 Катедре за астро
но.мију Универзитета у Беоzраду. 

7. Лука. Ч. Поповић: Развој и 
аtстивности Астроно.мсtсо?. друштва 
"Ру/јер Бошtсов111i ". 

8. Јарослав Францисти: Астроно.м
сtсо друштво "Нов11 Сад" - АДНОС. 

9. Вукота. Ба.бовић : Мултtlдисчи
плинарност у развоју Беле.рофонта. 

10. Милутин Тадић: Нацрт за tсат
алог наtuих сун'4аrшка. 

Сл. др Mt1лyтtm Taдtlli и3Јiа:ж.е род. У 
позадини предсе.давају!itl сеtсције r1роф . 
др Ј. Милоzрадов- Тури н. 

11 . Самир Салим : Астроно.мt1ја у 
Истра:ж.ива'41СОј сr11сmичи Петнича. 

• Дејан Крунић: Уrшвер3!1тетсtсо 
астроно.мско друштво "Баља Лука". 
Рад је пријављен, али аутор није до
шао - послао је поздравни телеграм. 

12 . Драган Ж. Га.јић: Астроно.Мtl
ја tl астрофизиiСа у Нишу. ИЗлагаље 
свог рада 11 . Ж. Гајић је спојио са 
наредним радом М. Секулића. 

• Ненумериса.ни ра.дови су прија.вљени, 

а.ли нису представљени. 

13. Миодраг Секулић: Астроно.м
сtсо друштво "Алфа" - Ниш. По дого
вору аутора рад је приказан заједно са 
претходним. Аутор није био присутан . 

14. Крсте На.умовски, Миша Бра
цић: Астроно.мсtсо друштво у Зреља
нину. 

Н авече је за учесниi<е приређена 
свечана вечера . 

Ш ,цан, 9. аnрил 

Трећег дана Конференције предста
вљени су следећи радови: 

15. Милан С. Лимитријевић: Ђорђе 
Стаrюјевић први српсtси астрофизи'4ар. 

16. Ненад Јанковић: Милан Неде
љtсовић. Овај рад нашег најплоднијег 
историчара астрономије, недавно пре
минулог Ненада Ј анковића , представи
ла. је В . Протић-Бенишек. Ненада. Ј ан
I<овића. је познавала. од најранијег де
тиљства , јер је он често сарађивао са 
љеним оцем, позна1·им астрономом Ми
лорадом Протићем. Од времена када 
је почела да се бави историјом астро
номије био је љен саветодавац по мно
гим питаљима . Рад је објављен 't Пуб
ликацији бр. 36 (стр. 107 - 143); овде 
је приказан ради комплетности предс
тављаља осталих директора. Астроном
ске опсерваторије. 

Минутом ћутаља је одата пошта 
преминулом г. Ненаду Јанковићу. 

17. Војислава. П ротић- Бенишек : 
Акаде.миtс Војt~слав В. Мишtсовиli. 
Међу присутнима се налазио и Иван 
Мишковић, рођени брат Војислава . 

18. Владо Милићевић: Нау'4ни рад 
Мt1лутина Миланtсовиliа. Рад је про
читала. Весна Мијатовић, јер је аутор 
био оправдано одсутан. 

19. Јелисавета Арсенијевић, Але
ксандар Кубичела, Армен Оскаљан: 
Осtсаљан - Осниваље. и рад Груr1е за ac
mpoфtlзutcy. 

20 . Георгије М. Поповић: Нау•ти и 
стручни рад Пера М. Ђyptcoвt1lia. 

21. Иван Паквор: Нау'4на и стру
'4На делатност .мр Милана Мијатова. 

22. Ненад Јанковић: Ж11вотни пут 
астронома Ђорђа Ниtсолиliа. Рад је 
представио Милан Јеличић. 

23. Ненад Јанi<овић: Ко је био др 
Војt1слав Грујић ? Рад је представила 
Војислава. Протић-Бенишек. 

Милорад Ћокић, Војислава. Про
тић-Бенишек: Милутин Миланtсовиli и 
Војислав Mtltиtcoвиli: Преnиска. 

' • 
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24. Радомир Ћорђевић: Mtlлaritco

виlieвe философсtсе идеје 11 Љtlхова а~Сту
елност. 

25 . Божида.р Л : Јовановић : Нас
тава acmpoнo.Мtlje 10:од нас, /. 

26 . Александар Томић: Таtс.ми'4еља 
учеrшка tlЗ астрономије у Србијt1 1965 -
1996. zодине. 

27. Јелена Милоградов-Турин: Ас
троно.мија на се.мшюри.ма за наста
вниtсе у Србијtl. 

Георгије Поповић, Војислава Про-
тић-Бенишек : Срби 11 астроно.мсtса 
oтtcpulia. Аутори су nовуi<ли рад. 

28. Миодраг дачић, :Зорица. Uвет
ковић : Посматраље звезда DS rlpo?.pa
.мa на .меридијансtсо.м tcpyt.y у Бео?.раду. 

29. Софија Саџаков, Горан дамља
новић: Караtстеристиtсе Бeozpaдctcoz 
.меридијаr1сtсог tcpyt.a и љеzов дorlpиrioc 
развоју .међуriародне фундаменталне 
(IСтроrю.мије. 

30. А. Кубичела, Ј . Арсенијевић : 
EtccпeдtЩtlja Астроно.мсtсе оnсервато
рије за nосматраље noтnyrioг rlo.мpcl'4e
љa Суrща 1961. Ово је једини ра.д пред
стављен у виду постера . 

После конференције шта.мпан је збо
рник радова у који су ушли сви нуме
риса.ни радови осим оних који су озна
чепи са бројевима: 16, 17, 22, 23 и 29 . 

3борНИЈ( радова .,Развој астрономи
је код Срба" је 56. свеска Публикација 
Астрономске опсерваторије у Београ
ду. Њени уредници су: М. С . дими
тријевић, Ј. Милогра.дов-Тур ин и Л . 
Ч . Поповић. дебљина кљиге говори 
да код нас постоји велики интерес за 
историју астрономије. Обимнија је од 
већине зборника радова са. национал
них конференција, а да при томе не
колико пријављених, као и саопштених 
радова није ушло у љене I<орице. Са 
3борни1Со.М радова из историје астроно
мије (VII национална конференција. ас
тронома. СФР Југославије) и Публика
цијом бр. 36 : 100 zодtша Астроно.мсrсе 
оr1серваторије у Бемраду улази у неза
билазну литературу за изуча.ваоце ас
трономске прошлости новијег доба код 
Срба. 

Овим сi<упом, односно вредним ра
дом на прошлости астрономске науi<е у 

Србији, наше малобројно астроно
мско јато може бити пример послени
цима. који се баве историјом других 
природних наука у нашој земљи. 

Милан Је.ли'4и1i 

IMC ПЕТНИЦА '97 

· Ове године је Истраживачi<а стани
ца Петница, недалеко од Ваљева, ор
ганизовала IMC - International Meteor 
Confereпce '97 (Међународну конферен
цију о метеорима), у периоду од 25. до 
28. сеnтембра. 1997. године, nод nоi<
ровитељством IMO- Interna.tional Mete
or Organization (Међународна метеор
ска организација.). IMC '97 одржана 
у Петници је девета до сада одржана 
к.онференција. Током последље три го
дине конференције су одржане у: Бе

лоградчику (Бугарска), Бранденбургу 
(Немачка) и Апелдорну (Холандија.). 

Овогодишљи IMC је добро дошао 
нашим посматрачима. да се боље уnо
знају са начином посматраља у ино
странству и да усаврше своје знаље. 
У Југославији се посматраље метеора 
развија из дана у дан, са надом да ћемо 
се, кад тад, придружити EFN-y - Euro
pea.п Fireball Network (Европској мрежи 
за nосматраље метеора). Ова. мрежа 
служи за визуелно, фотогра.фско, а у 
новије време и радарсi<о осматраље и 
бележеље, како nојединачних метеора, 
тако и метеорских ројева . 

Поред учесника из Југославије при
сутни су били представници IMO-a и 
других астрономсi<их друштава из Не
мачке, Велике Британије, Холандије, 
Словачке, Италије, Бугарске, Румуни
је, затим из Хрватске и Словеније, па 
чак и Јапана. 

Тоi<ом године могу се посматрати 
многи метеорски ројеви, а.ли дnа нај
лепша, најинтересантнија и најбогати
ја су Персеиди и Леониди. Оба ова ме
теорска роја се анализирају током го
дине и на крају се резултати излажу на 
конференцијама као што је нпр . IMC. 
Ове године о Персеидима су говорили 
преставници Немачi<е Р. Арлт (R. Arlt) 
и Ј. Рендтел (Ј. Reпdtel) и преставници 
Румуније С. Беринде (S. Berinde) и В . 
Григоре (V . Grigore) . 

Један од најаi<тивнијих ·У анализи
раљу података са ра.дарских посмат

раља био је А . Мек Бит (А. McBeath) 
из Велике Британије. Он је изложио 
свој рад, а заједно са А. Кнефелом (А . 
KnOfel) из Немачке, и рад на. SIV експе
рименту - метеорсi<ом посматраљу уз 

помоћ радарског телескопа и видео ка
мере. А Мек Бит је поред тога, на. ос
нову nодатаi<а колеге са. Новог Зеланда 

1 1 
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Џ. Волфа (<:;. Wolf), говорио и о боли
ду изнад .Еtовог Зеланда који се поја
вио на "баксузни" петак 1З. јуна 1997. 
године . О ра.дарском осматраљу, од
носно о детекцији метеора. помоћу Хо
угове (Houg) трансформације, говорио 
је и К. Трејнер (С. Тray11er). 

Један од најзанимљивијих метеорс
ких ројева су и ц Аква.риди. О овом 
роју и љеговој активности говорили су 
Ј. Рендтел из Немачке и М. Хејсенс (М. 
Gyssens) из Белгије . 

Интересантно преда.ва.ње, које је 
добило највише а.пла.уза., односило се 
на историју метеоритике и на.·· метеори
те са тла Ј угосла.вије , а одржа.ла. га. је 
проф. др Јелена Милогра.дов-Турин, 
са. Ма.тематичког факултета у Београ
ду, управник Народне опсерваторије и 
Пла.иетаријума.. 

Да. на.м овај IMC буде занимљивији 
побринули су се представници Румуни
је . Поред тога. што су говорили о пос
ма.траљима. Персеида. у Румунији 1997. 
године, представили су и део румунс

ке митологије који се односи на метео
ре и одиграли су кра.ћу астро-комеди
ју . Уједно су позвали све заинтересо
ване да им се придруже у пос.ма.тра.њу 

потпуног помра.чења. Сунца, 11. авгус
та. 1999. године и ма.ксимуму Персеида. 
12: августа 1999. године у Румунији . 

За време IMC-a. на. за.себним панои
ма биле су изложене а.ма.терске фот~г
рафије и радови учесника из Румуније, 
Бугарске, Словеније, Велике Британи
је, Хрватске и Италије. На. два. румун
ска паноа. нашле су место и љихова. а.ст

ропоезија. и изврсне фотографије олуј
ног неба са. муља.ма.. 

На. крају можемо рећи да је овај 
IMC успешио прошао, да. су људи из 
Истра.живачке станице Петнице све 
сјајно орга. низовали, и доказали да. се 
посматраљу метеора. код на.с поклаља. 

доста пажље. 

Заинтересовани за посматраља. ме
теорских ројева., из наше земље, мо~у 
се обратити ауторима овог извешта.Ја. 
на адресу Астрономског друштва. "Ру
ђер Бошковић" из Београда, или, могу 
контактирати IMO на. адреси: 
http://vvv.imo.net. 

Метеора.шима. желимо ведре мете
орске ноћи! 

Со1Ьа Обрадовt1ћ 11 Марк;о Андре.је.вић 

ДРУШТВО 
АСТРОНОМА СРБИЈЕ 

дана. 28. 10. 1998. године, у прос
торијама библиотеке Астрономске оп
серваторије у Београду, са. почетком 

у 13h, професор универзитета др Је
лена. Милоградов - Турин одржа.ла. је 
предаваље на тему "50 година. друштва 
ма.тема.тича.ра. и физича.ра. (и астроно
ма) Србије", што је и написала за овај 
број . 

У 14h, иако~ предаваља, одржана. је 
Скупштина. астронома. Србије, на. којој 
је размотрено тренутно постојеће ста
ље. Формирана је комисија од чети
ри члана.: проф. др Иштва.н Винце, др 
Слободан Нинковић, Славица. Павић и 
Сретен Степа.новић, која има задатак 
да направи пресек стаља. Друштва. аст
ронома Србије (ДАС). донета. је одлу
ка. о разрешењу претходног председни

ка ка.о и свих чланова. председништва. 

дАС-а.. 
Новоизабрани председник је проф. 

др Јелена. Милоградов-Турии, а ново 
Председништво, сем председника, чи
не: проф. др Иштва.н Винце, мр Милан 
Ћирковић, Александар Томић и Зоран 
Симић. 

3оран Си.мић 

НАГРАДА "ЗАХАРИЈЕ 
БРКИЋ" 1998. ГОДИНЕ 

На свечаној седници Катедре за а.с
трономију одржа.ној 6. новембра 1998. 
године у присуству декана Ма.тема.тич
ког факултета. проф. др Неде Бока.н, 
продекана за финансије проф. др Стеве 
Шегана., затим професора и асистената. 
са. Катедре за а.строномију, инж. Сло
бодан Бркић, син покојног професора 
др Захарија. Бркића. је уручио награ
ду за школску 1997/98. годину Јеле
ни Петровић, дипломираном астрофи
зичару. 

Јелена. Петровић је рођена. 1974. 
године. дипломирала. је 1998. годи
не на смеру Астрофизика. са. просеч
ном оценом 9,48. Током студија је би
ла стипендиста. Фондације за. развој на
учног и уметничког подмла.тка. Минис
тарства. просвете. Од 1. октобра. ове 
године је запослена ка.о асистент прип
равник на Катедри за а.строномију Ма.
тематичког факултета у Београду. 

1: 
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Иначе, школске 1997/98. године на 
смеровима. Астрономија. и Астрофизи
ка. ДИПЛОМИрало је пет ету дена.,та, а ОД 
тога. четворо са просечном оценом из

над осам. 

Пре доделе награде шеф Катедре 
проф. др Мике Кузманоски и чланови 
Катедре су подсетили присутне на лик 
и дело професора др Захарија. Бркића. 
Такође је Слободану Бркићу, који даје 

. новац за. награду, уручен број З/98 ча
сописа "Васиона", у коме је приказано 
додељиваље награде у прошлој школ
ској години . 

Свечана седница је завршена малим 
коктелом и разговором са добитницом 
и гостима. 

Јелена Мt1.11Мрадов- Турин 

ОКРУГЛИ СТО 
О "ПОМРАЧЕЊУ СУНЦА 

1999. ГОДИНЕ" 

Округли сто "0 помра.чељу Сунца. 
1999. године" у организацији · Астро
номске опсерваторије и Савезног хид
рометеоролошког завода, одржан је 16. 
12. 1998. г9-дине у библиотеци Савез
ног хидрометеоролошког завода. 

Присутне је поздравио мр Славко 
Ма.ксимовић, директор Савезног хид
рометеоролошког завода. Подсетио је 
на заједничке корене метеоролошке и 
астрономске струке код на.с и на то да 

је за.једничка Астрономска. и метеоро
лошка. опсерва.торија. постојала од го
дине 1887. до 1924, када се поделила. 

др Милан димитријевић, директор 
Астрономске опсерваторије је гово
рио о активностима. у свету везаним за 

потпуно помрачење Сунца 11. августа 
1999. године. Основано је међународ
но друштво "Еклипса. 99", у Румунији, 
где ће потпуно помрачење бити најду
же, организовани су међународни ску
пови, који· су у целости, или делом, по
свећени овом помра.чељу у Румунији, 
Чешкој, Слова.чкој, Грчкој, Ј угосла.ви
ји .. . Многе туристичке агенције орга
низују путоваља. у Румунију, са. посе
том знаменитостима, на.пример манас

тирима Буковине . 
др Лука Ч. Поповић је говорио о 

помрачељима. кроз историју на.водећи 
примере . У материјалу округлог сто
ла. је поменуо и помра.чеље Сунца од 
3. августа -430. године, које је застра.
шило посаду брода и ратнике на. љему, 
за време њиховог похода на Пелопонез. 
Сна.ла.жљиви Перикле је путнике уми
рио обја.шљава.јући појаву стављаљем 

свог огртача испред очију крма.ра.. У 
.другом, дужем делу излагаља, било је 
речи о помра.чељима уопште. 

Др Иштва.н Винце је изнео да ће по
јас . тота.литета 'у близини наше земље 
бити широк 112 километара. Месечева 
сенка. ће проћи северно од линије која 
пролази кроз Ба.јмок, Жедник, Чанта
вир, Па.деј и Српску llpљy. Пентрал
на линија. помра.чеља ће бити северно 
од наше границе са. Мађарском и Руму
нијом . Код на.с ће потпуно помра.чеље 
трајати најдуже 2m 10', а. висина. Сун
ца. ће бити 59° изнад хоризонта.. 

Др Милан димитријевић је изнео 
на. дискусију следеће предлоге органи
затора. округлог стола., који би требало 
да. се упуте владама. Југославије, Ср
бије и llpнe Горе у вези са помрачељем 
Сунца: 1. да се 11 . август 1999. про
гласи за нерадни да.н, 2. да. Минис
тарство за. здравље , уз консултоваље 

Астрономске опсерваторије, донесе уп
утства о начину посматраља. и о за.ш

тити вида, З . да. се у свим школа.ма., 
током школске 1998/99 године, посве
ти по један час помрачељима, 4 . да 
Министарство за. информације предуз
ме одгова.рајуће мере и да у Суботици, 
Новом Саду и Београду, на да.н помра.
чења, преко радио станица., уведе одб
ројаваље до почетка потпуног помра.

чеља. И ТОКОМ њеrа, 5. да се ОД 12h 30m 
уведе на возилима. сигна.лизација при
мерена. грађанском сумраку и да. се на 
путевима који воде према зони тота.ли
тета обезбеди допунска. регулација са
обра.ћаја. и 6. да се на основу ела.бора.
та. издвоје посебна средства за. органи
зоваље експедиција. и набавку опреме. 

У дискусији је било речи: о заврше
тку израде Web странице о помра.чељу 
- основне информације о појави, где се 
треба пријавити за посматрачке кампо
ве- чија је адреса http:/ fwww.шeteo.yu 
fopservatorija./index.htш, чији су ауто
ри Лука Поповић и Ненад Трајковић 
(Л. Поr10вић); о томе да. ће 14 устано
ва из Србије узети активно учешће у 
пра.ћењу помрачеља. и љегових после
дица, да се ра.змишља. о изради за.штит

них на.очара, јер при посматраљу Суи~ 
ца. дужем од З секунде долази до при
временог, а. изнад 1 О секунди до трај
ног оштећеља. вида., о томе да. ће се на
ши а.строноми налазити у Ђа.ли ( на.уч
ни ка.мп), · Кишкуиха.лашу (Мађарска) , 
Темишва.ру; на. llрцом мору (Бугарс
ка) и у Турској, (где · су на.јповољији 
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метеоролошки услови), ако то буду до
звољавали етНИЧЮI немири, да дугого

дишња мереља говоре да је Сегедnн са 
околином ОС'rрво ведрине, а у љеговој 
близини је Ђала (И. Винце) ; о плано
вима метеоролога, који ће на изабра
ним синоптичким станицама у Ј угосла
вији мерити метеоролошке параметре 
од 6 - 15. августа са сатном фреквен
цом, о томе да ће у Ђали бити инста
лирана аутоматска метеоролошка ста

ница, која ће бити укључена у хидро
метеоролошки информациони систем, 
тако да ће заинтересовани моћи да 
прате тренутне вредности метеоролош

ких параметара, о томе да се преко ис

тог Web сервера (http:/ fwww.шeteo .yu) 
може доћи, до актуелне прогнозе вре
мена, за одређени регион у Ј угослави
ји, за Балкан, или за Европу . (Д. Сnа

сов); о захтеву да се Рударско-геолош
ки факултет укључи у праћеље помра
чеља прИЈ(ључељем Геома.гнетском ин
ституту и да не треба претеривати са 
страхом од оштећеља вида , јер му није 
познато да се тако нешто десило 1961. 
годnне (М. Старчевић) ; да је потnуно 
nомрачеље врло кратка појава., да. је за 
време љега видљива. сјајна корона, да 
ће наставници на семинару из физике, 
који ће бити одржан аnрила у Кладову, 
бити упознати како да ученици правил
но, без штете по вид, прате ову појаву, 
да ће часописи "Васиона" и "МладИ 
физичар" nомрачељу nоклонити дужну 

nажљу (Ј. Мt~лоzрадов- Турин); да се 
формира база астрономских и геофи
зичких података везаних за nомрачеље , 

које ће путем интернета моћи да кори
сте заинтересоване организације и по
једИНЦи (С. Јанев); да треба у фина
сијски захтев уврстити и средства nо
требна за сnецијални број "Васионе" 
и да треба сталним конференцијама за 
штамnу одржавати пажљу јавности и 
тако популарисати астрономску науку 

(М. Је.яичић) . · 

Мt~лан Јелtсчиli 

НОВОСТИ И БЕЛЕШКЕ 

НАГАР АВЉЕНО СТАКЛО 

У мајском броју часоnиса Sky & Te
lescope 1998. годnне, у осврту на наnи
се који критикују технИЈ(у посматраља 
Сунца кроз тзв. нагарављено стакло , 
Белгијски астроном Жан Меис ( Jean 
Meeus) описује свој филтер који је на
nравио на овај начин, а користи га већ 
40 годИна. Филтер се састоји од два 
идентичиа.комада стакла, окренута на

гарављеним површинама један према 
другом , раздвојених на растојање од 
једног милиметра помоћу комадnћа 
дрвета на сваком углу . Ивице стакала 
су залепљене . Нагара.вљени слојеви ос
тају недИрнути ако се не куцка по фил
теру. 

Жан Менс користи такав филтер 
који је наnравио још 1954. годИНе, а 
помоћу љега је недавно nосматрао и 
делимично nомрачеље Сунца, 12. ок-
тобра 1996. годnне . · 

Весна Мtслошевић-3дјелар 

поклон 
ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ 

Институт за физику је поклонио Ас
трономском друштву "Руђер Бошко
вић", на предлог дИректора проф . др 
драгана Поповића, поводом БАБ-а 
'98, ласерски индИкатор, који се nро
изводИ у Институту. Он ће бити од 
велике користи за рад Народне опсер
ваторије и Планетаријума. Астроном
ско друштво "Руђер Бошковић" му се , 
овог пута и nисмено, захваљује. 

Ј ел ена Милоzрадов- Тури н 

Слике на 111 страни корица: . 
Горе: Др Иван Атанасt~јевt~ћ и Јелена Милоградов поред 11ријемниЈеа Сунчевог 

зраче1Ьа на 50 ст, у лето 1962. годиtсе. 
Доле: Средиtшьи део групе nосматрача помраче1Ьа Сунца 15. // 1961 . године 

на Хварсtсој леm1Ьој позорtсuци. Поред tсамере седи, са шеширом, и nосматра ~Сроэ 
тамну фотоrt.Аочу др Бранислав Шеварлић. Иза 1Ьеzа, nоред nреtсриве.ноz сандуtса 
су п.tри члана etcиrie АстрономсЈСог друштва "Ру/јер Бошtсовић": лево - Радомир 
ГрУЈић, иза catcдytca - Ерж.ебет Валтер, а с десне cmpatce - Петар Кубичела. ·. 

Слика на IV страни корица: Радио-·интерферометар Астрофиэuчtсе лабора
торије Природно-математичtсоz фаtсултета у Београду, 3(Ј пријем Сунчевоz зраче-
1Ьа rca таласној дуж.ин11 од 50 ст. Снимаtс је начи1Ьен у рано nоnодне, одмах после 
мере1Ьа Суrща, matco да су тeлectcontl још у радном nолож.ају, а tсаблови раэаnети 
на стубовима. Снимио др Иван Атанасијев_ић, у зиму 1962. годин.е. 
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Литице у Маринерови.м. долина.ма {Valles Ma
rineris) tla Марсу, које је сt~и.мио Mars Global 
Sиrveyor. На огољено.м делу се види чак; ох:о 80 
слојева, што говори о сложеној nрошлости. 
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АСТРОНОМИЈУ БЕОГРАд 

НАВАЛА НА МАРС 

Јелена Мuлоградов-Турин 
Катедра за астрономију, МатематИЧIСИ факултет у Београду 

По.сле скоро две деценије мироваља човечанство је опет "нав~ило" на Марс. 
Прво Је 7. новембра 1996. NАSА: лансирала "Марс Глобал Сервејор" (Mars GloЬal 
Sиrveyor), а онда 4. децембра 1996. "Марс Патфајндер" (Mars Pathfinder). Називи 
приближно значе: Марсов глобални премеривач и Марсов извидник. Uрви је до 
Марса стигао други. Mars Pathfinder се спустио 4. јула 1997, док је Mars GloЬal 
Sиrveyor, почео да обилази око Марса 12. септембра 1997. Pathfinder је обрађен 
у "Васиони" 4/97. 

Последље прописно јављаље са ми
сије Pathfinder било је 27. септембра 
1997; за љим су уследила још два крат
ка сигнала, 02. и 07. октобра 1997. 
Нови по:кушаји успостављаља контакта 
нису могли да прекину мук који је нас
тао . Овакав крај се очекивао, јер после 
слабљеља батерија дошло је до квара 
осетљиве електронике у условима су

рове Марсове климе. Рад је чак трајао 
знатно дуже од предвиђеног. 

Иако су многи резултати убрзо об
јављени, материјала има толико да још 
увек траје обрада података, којима је 
Mars Pathfinder током 83 дана снабде
вао научнике. Тако су, например, не
давно објављени снимци микро торна
да, који су изгледа главни узрок благо 
замаrљених пејзажа Марса. Узвитлана 
прашина је због љих скоро стално при
сутна на Марсу, чак и у периодима из
међу великих олуја. Она ће представ

, ља ти велики проблем за рад и инстру
мената и људи. 

Слика 1. Миrсро торнадо сни.мљен на 
ју:жно.м обронrсу двојно.г брда "Врхови 
близанци" (Twin Peaks) са .мисије Path
finder. Широrс је orco 16 m а висо" orco 
230 m. Брэuна .му је orco 1,6 km/h. 

док компоненте мисије Pathfinder- "Соџорнер" (Sојоигnег), у преводУ Сапут
. ник, и "Карл Саган меморијал стејmн" ( Carl Sagan Meтorial Station), у преводУ 
Меморијална станица "Карл Саrан" - леже већ више од годину дана неактивне, 
навала на Марс се наставља. · 

Око Марса се креће Mars ·Global Sиrveyor (MGS). После почетних неприлика, 
нађен је излаз из тешкоћа. Неприлике су биле озбиљне: прво, убрзо по отвараљу, 

· заглавио се један од соларних панела, а потом је и иапукао. Због тога је кочеље, 
коришћељем отпора који Марсова атмосфера пружа панепима, знатно смаљено. 
То је довело до кашљеља у достизаљу }(ОНачне кружне путаље и измене љене 
оријентације. Овог марта MGS ће најзад достићи љегову првобитну планирану 
орбиту, са које ђе да картира Марс, што је годину дана касније од првобитног 
плана. Путаља треба да буде круљЋа, на висини од око 400 km, а обилазак око 
Марса да траје 2 . сата. MGS пресецаће екватор у 14 часова локалног времена, 
крећући се са југа ка северу, а не како је планирано, у супротном смеру. Путаља 
ће бити "слика у огледалу" од планиране. Ове измене не би требало да осујете 
ниједан од предвиђених задатака. Очекују се и тешкоће са радио-антеном, али не 

.такве да угрозе мисију. 
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MGS треба да картира Марсову површину са до сада непостиrнутом раз
двојном моћи од некоЈIШ<о метара по пикселу. Сем снимаља, он мери и висине, 
односно дубине, облика Марсовоr рељефа, прави преrледе климе, карте расподеле 
мин_е_рала и аномалија маrнетноr поља Марса. 

И на садашљој, елиптичној путаљи MGS је био од жористи. Иажо мноrо вре
мена проводи у "апомарсу" а мало у "перимарсу", он прилази веома близу тлу 
те даје cJIИI<e до сада недостиrнуте раздвојне моћи. Један од спектакуларинх 
резултата је разобличаваље такозваноr "ЈIИЦа са Марса", из области Сидонија 
(Cydonia.). На снимцима од 5. априла 1998. се јасно види да је та област остатак 
еродираноr прастароr планинс:коr терена; уз отпорније делове леже сипари . На
јситнији детаљи на том сним:ку су 4,3 m. Снимљен је и реrион у коме се налази 
Pathfinder, али се он сам не може видети, јер су наситнији детаљи на овом сним:ку 
величине 6,6 m . Препознају се, међутим, не:ки облици рељефа, :као што је двојни 
врх Твин ПИЈСс (Twin Pea.ks). (Утицај ТВ серије на истраживаче Марса?) детаљи 
у долини Нанеди (Nanedi) у:казују да је вода некада текла на Марсу. Снимљени 
су и фантастични обЈIИЦИ залеђених уrљендиоксидиих дина у области Марсовоr 
јужиоr пола, 

СлиlСа 2. MGS је nочео, 5. anpwaa 1998. године, да сни.ма област Сидонија (Cy
donia), у "ојој је "Ви"инг 1" (Viking 1}, 1976. године, сни.мио "онфигурацију нали" 
на људс"о лице (сни.ма" лево). MGS је добио сли"у висо"е раздвојне .моћи (сли"а 
у средини), "оја је разобличuла "Лице". Оно је уствари са.мо c"yn стена, гребена 
и брда. Када се подаци за сли"у обраде у рачунару, та"о да осветљеност одговара 
условu.ма из 1976. године (сли"а десно), разобличе'/Ье постаје још упечатљивије. 
Дуж;а страница на слици износи 3,8 km. (Maliп Space Science Systeтs) 

СЛИЈСа 3. Ко.мпле"с залеђенuх дина, нали" на вафле, у области Марсовог јуж;ног 
пола. Мож;да је настао "ада су се дине стврднуле. Та.мне .мрље унутар о"аца су 
и32.11еда делови "оји нису по"ривени бледо плавu.м и'IЬеАС од угљен дио"сида, "ао све 
остаЛо. Величина нај.ма'IЬUХ о"аца је о"о 20 m до" је дуж;ина области о"о 20 km. 

т 

,) 
1 
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СЛИЈ(а 4. (десно) За сада безu.мени "Ра
тер на чи;е.м је dну MGS сни.мио та.мну 
област, по обриси.ма нали" на трагове 
по~аве. ИаЈСо већина научни"а верује 
да ;е ту некада била вода, није искључе
но да су то трагови течне лаве. Пре
чни" "ратера је О!Со 50 km. 

СЛИЈСа 5. (доле) Већину територије 
сни.мљене са MGS покривају облици 
створени ветро.м. Та"ав је случај и са 
"лисуро.м Hebes Chasтa на слици широ
кој 2,3 km. Виде се валовите 'дине и 
еродирана брда . 

------------------з 
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Слика. 6 . Део "Jiucype Coprates Chasтa, uз система Марuнеровuх до..11uна (Valles 
Marineris). П..11ато је веАu<~uне о"о 10 km. О"ружен је .стр.мuм n~дuнама uc
npe,.uдaнu.м огољенuм стенама "оје су Orf!nopнuje на ерозиЈу. С..~~u-.ан Је "а11>онu.ма 
у nycтU11>CI(;U.М југозападнuм обАастuма c,eдu11>eHUX AмepU'41(;UX Држава. 

'1 
i 
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Трећег јула. 1998. године ла.нсирана. је према. Ма.рсу јапанска. сонда. "Нозоми" 

(што значи на.да.). После низа. сложених манева.ра., требало је да. на. о.цредиште 
стигне октобра. 1999. Сонда. је оnремљена. инструментима. из Ја.па.на., САд, Не
мачке и Холандије, намељених снимаљу и изуча.ва.љу Ма.рсове атмосфере, на.елек
триса.них честиnа. и ма.гнетног поља.. На.жа.лост, због непредвиђених техничких 
проблема., она. ће стићи до Марса. тек 2003. године . 

NASA је 11. децембра. 1998. ла.нсира.ла. "Ма.рс сервејор 1998 (клима.тски) ор
битер" (Mars Surueyor 1998 (Cliтate) Orbiter (МСО)), који на. црвену планету треба. 
по плану да. стигне септембра. 1999. Његов са..цруг- "Ма.рс пола.р лендер" (Mars 
Polar Lander (MPL)) ла.нсира.н је 4. ја.нуа.ра. 1999. Ка.о што им називи ка.жу, MPL 
треба. да. се спусти на. тло и то у близини (јужиог) Ма.рсовог nола., а. МСО би тре
бало да. обилази планету и испитује љену ЈСлиму. Оче:кује се да. ће спушта.ље бити 
децембра. 1999. године а. обила.жеље ће тра.ја.ти oiCo две године. МСО ће пратити 
1Срета.ље водене па.ре и пра.шине у атмосфери. Пута.ља. МСО је хелиосинхрона., ICao 
и у случају MGS, а.ли елиптична.. ПрИЛИ}(ОМ приближа.ва.ља., MPL ће да. избаци 
па.р сонди тешiСИХ по 2 kg, које треба. да се за.рију у тло и да. исnитују површину, 
и исnод ље, у бушотина.ма. ЈСо је ће на.пра.вити. Г ла.вни за.да.та.ЈС им је да. "следе 
воду", тј. да. истра.жују токове воде. На. лендеру је постављен и систем са. микро
фоном - први на. некој другој планети - да. на.м пренесе звуке са. Марса., за.вија.ље 
ветра., на. пример. МР L ће. се кочити системом ретрора.кета., слично "Викинзима.". 
Коначну пута.љу МСО треба. да. достигне ва.здушиим IСочељем, децембра. 1999. 

Прве године новога. столећа., а.геиnија. NASA треба. да. лансира. летелицу "Марс 
Сервејор 2001." (Mars Surueyor 2001). Љубитељи иа.учие фантастике би требало 
да. буду задовољни: биће "Одисеја. 2001", ма.да. не ка. Јупитеру већ ка. Ма.рсу! 
Лендер те мисије ће бити опремљен системом за. а.на.лизу Ма.рсовог тла. у циљу 
испитиваља. могућности за. искрца.ва.ље људи. Мериће се ЈСиселост, електрична. 
nроводљивост и присуство токсичиих супста.ици. Приnрема. се и систем који ће ис
проба. ти могућности производље горива. на. Ма.рсу, ЈСа.ко би се уштедело на. транс
порту готовог горива. са. Земље, ра.ди повратка. са. Марса.. 

Већ 2003. године NASA би требало на. Ма.рс да. искрца. возило веће од Sojourn
er-a.. Те године треба. да. буде лансиран Марс e"cnpec, са. ра.ЈСетом тиnа. "Сојуз" 
{Союз), IСоји треба. да. стигне на. Ма.рс шест месеци IСа.сније . Има.ће стерео уређај 
за. снимаље у боји, ра.да.рсiСИ а.лтимета.р, иифра.црвени спектромета.р и ана.лиза.тор 
атмосфере. Носиће и британсiСИ лендер, који садржи минијатурну ла.бора.торију 
за. а.на.лизу тла. и тра.га.ље за. знацима. живо-.а. на. Ма.рсу. Та. летелица треба. да. 
на.докна.ди неуспешиу мисију "Ма.рс 96" и обави нова. посматраља.. 

Новча.ни проблеми угрожа.ва.ју пројекте, па и она.ј агенције NASA пла.нира.н за. 
2005 . Тим летом би требало да. се донесу први узорци са. Марса., 2006. године, 
а.ли можда. ће они да. стигну тек 2008. године. 

Ка.ко ће ови пројекти да. се остварују nоЈСа.за.ће будућност. 
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УЛК 523.855 

ПОТРОШЊА ГАСА У СПИРАЛНИМ ГАЛАКСИЈАМА 

МuАан М. Ћupкoвuli 
Астрономс:ка опсерваторија, Београд 

Dept. of Physics & Astronomy, SUNY at Stony Brook, Stony Brook NY 11794-3800, USA 

1. Уво,ц: евопуццја матерцје у спирапним rаnаЈ<сцјама 

Материја у :космосу ван граница Сунчевог система налази се у два главна 
обли:ка: звездама и међузвезданом гасу. 1 

У нашој галаксији, Млечном путу, постоји више десетина милијардИ звезда, 
а и број обла:ка међузвезданог гаса, били они махом неутрални, јонизовани или 
молекуларни, пеље се на милионе. Логично је поставити питаље како је, кроз 
милијарде година еволуције Васионе, дошло до ове ситуације, пошто је јасно 
да је материја из Вели:ког праска изашла у виду готово савршено једнообразне 
и изотропне "каше" која се лагано хладИла, пре него што ће образовати све 
струi(Туре које данас запажамо у нашем хосмичtюм охружељу. Овим поводом, ин
тересантно је осврнути се на еволуцију материје у галаксијама наЈ<он љиховог 
нacT8НI<Il, односно колапса првобитне протогаЛаЈ(ТИЧЈ(е струi(Туре, хоја је, према 
неi(ИМ теоријама, била једИнствени објехат, а по другима састављена од више 
протогалактИЧIСИх фрагмената, који су се сударали и стапали, све док устројство 
галаксија каквим га видим:о данас, тј. дИск, хало и централни овал (енгл. buldge), 
није успостављено. 

Оно што нас посебно занима у охвирима овог члаиха јесте смер и брзина транс
фера материје из једног обли:ка у други. Логично је очехивати да је у прошлости 
сваке галаксије, па и наше, било маље звезда, а више међузвезданог гаса. У даљем 
тоху члаиха, извешћемо и неке хвантитативие обли:ке овог закљуЧЈ(а. За сада је 
довољно да се присетимо да се звезде рађају у густим облацима гаса, након чега 
дуже време проводе на главном низу, сагоревајући водОНИЈ( у хелијум, пре него 
што умиру, остављајући за собом различите продукте: гас избачен у виду план
етарних маглина, звезданог ветра или супернови.х, те звездане угархе- беле пат
уљ:ке, иеутронске звезде, односио црне рупе. Материја хоја бива избачена, било у 
виду звезданог ветра, планетарних маглина или супериових, је, хако се то обично 
хаже, реЦИЮIИРана: она је бар једном прошла кроз звезде, те је захваљујући тер
моиуклеарним процесима, који се одИгравају у центрапним: деловима свих звезда, 
обогаћена елементима тежим од водоии:ка. Важио је истаћи да су теШЈ(Н елементи 
један од најбитнијих трагова на основу хојих можемо одредИти степен рецикли
раности било хојег дела међузвездаие материје. 

Са друге стране, материја која остане везана у виду звезда мале масе (па, 
према томе, и веома дугог животног века) и звезданих угарака је практичио у 
потпуности инертна. Са изузеnом екстремно реТЈ(ИХ случајева белих патуљака, 
који су чланови блиских двојних система, :код којих може доћи до накнадних 
експлозија нових или супернових типа 1, сва та материја :која се првобитно (пре 
формираља звезде) налазила у облИЈ(у гаса, заувек је изгубљена са становишта 
даље еволуције галаксије. Она је сада мртва маса, хоја, додуше, учествује и даље 
у ствараљу галаКТИЧЈ(ОГ гравитациоиог потенцијала, али је, ефехтивно, сведена на 
једну од хомпоиената тамне материје. 

Ово ух.~ује да, уколи:ко не постоје спољашњи извори гаса, процес формираљ~ 
и еволуциЈе звезда иужио доводИ до иеповратиог смаљеља количине гаса у свакоЈ 

галаксији. Већ сама иеповратиост овог процеса нам ухазује да у овом, :као и у 
многим другим аспектима, тако сложени астрономсi(И систем као што је спнрална 
галахсија, није доспео у стаље равиотеже, већ се љегова еитропија и даље веома 

1 Стриктно говорећи, ово се односи са.мо на. уобича.јену ма.терију, са.ста.вљену од 
ра.эличитих комбинација. ква.ркова и лептона., која. се у а.строфизици конвенциона.лно 
на.эива барионсi<Ом матерцјом. Друга. могућа, тзв. та.мна материје. небарионске 
природе ће у да.љем ра.зматрању бити за.нема.рена, с обзиром да. у диску спиралних 

га.ла.ксија њено постоја.ње може има.ти само за.немарљиве ефекте. 

~·· 
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брзо увећава. А то значи да еволуција галаксија још није завршена. Како ће 
се, међутим, она даље одвијати, и јесмо ли у стаљу да утврдИмо детаље тог 
грандИозиог процеса, питаља су којима ћемо се позабавити у преосталом делу 
овог члаиха. 

Са посматраЧЈ(ОГ становишта, очеви,щ~о је да се еволуција материје другачије 
одвијала у елиптичним него у спирапним: галакс~јам:а. У унутрашљим регионима 
елиптичних галаксија има веома мало међузвездаиог гаса, и мада су, у тоталу, 
џииовске елиптичие галаксије богатије гасом од спиралних, то је готово у пот
пуности гас загрејаи до температуре од више милиона келвина, чије је хлађеље 
изузетно споро и који, ефеi(Тивно, не може бити процесиран хроз звезде као што 
је случај са међузвезданом материјом коју ВИдИМО у Млечном путу. У прилог 
захљуЧЈ(у да је еволуција материје пошла сасвим другачијим путем у случају 
елиптичних галаксија, сведочи и добро позната чиљеница да су звезде у потољим 
системима махом старе звезде малог сјаја, системаТСЈ(И црвенијих боја од оних у 
спиралама, и сиромашне металим:а. У овом кратком разматраљу ограничићемо 
се на случај спирала, не само због тога што спиралних галахсија има знатно више 
од елиптичних, већ превасходно због тога што је најбоље изучеиа галаксија, Мле
чии пут, спирала, те смо у стаљу да поставимо знатно хвалитетнија емпиријска 
ограничеља за сваки теоријсi(И модел или концепцију. 

Напоменимо и да смо однедавно у стаљу и непосредно да потврдим:о хипотезу 
о значајно већој количини гаса у спиралним галаксијама у прошлости. Посматра
љем тзв. приrушених апсорпциоиих система у спехтрима хвазара (видИ прегледни 
чланак у Васиони бр. 5, стр. 108, год. 1996), у стаљу смо да утврдИмо да су 
дИскови младИх спиралних галахсија (које видимо онаRвим какви су били свега 
пар милијардИ годИна иаRОН ВелИЈ(ОГ прасRа) били далеRо богатији гасом од сво
јих данашљих ехвивалената. Егза:ктне Rвантитативне мере су још увеR доне:кле 
:контроверзне, али је јасно да је, нпр., на црвеном помаку z ,..., 3, просечан дИСК 
спиралне (прото )галаксије за читав ред величине богатији гасом, Rao и за ORO два 
реда величине сиромашнији металима од дИска Млечног пута (Wolfe et al. 1986). 

2. Количина raca у ,цис:ку 

Како пра.:ктично утврђујемо Rоли:ко има гаса у галаксији? да би се одгово
рило на то питаље, потребно је снажно садејство више различитих посматраЧЈ(ИХ 
метода којима се изучавају различите фазе међузвездаиог материјала. Неу
трални' водоии:к, захваљујући преласку између два стаља хиперфине структуре 
у водоии:ковом атому, емитује чувену линију на таласној дужини од 21 cm. Ова 
метода, упркос сразмериој слабости 21-центиметарсRе линије, још увек је гл~ни 
метод за прављеље инвентара доминантно неутралног међузвезданог материЈала, 
посебно унутар Холмберговог радИјуса где је густина .гаса довољно висок~. Она 
постаје прилично неподесна за рубна подручЈа ГалакСИЈе (и других галаксиЈа), г~е 
је густина мала, и број водониRових а тома унутар видног поља радИотелесRопа Је 
одвише мали да би се детектовао (чак и ако занемаримо чиљеницу да температура 
средИне може бити одвише нисRа да би се довољан број атома уопште нашао у 
побуђеном стаљу, односио у стаљу да емитује радИо-фотон). За детекцију неу
тралног водоии:ка постоји још читав низ других метода, махом оптичких (снимаље 
у На линији, апсорпциона спеi(Троскопија удаљених звезда, итд.), Roje се успеmно 
допуљују са 21 cm томографијом, тако да се детаљан инвентар неутралног гаса у 
Млечном путу може сматрати прилично поузданим. 

Ово ии:како није случај са молекуларним делом међузвезданог гаса. Највећи 
проблем везан за молекуле у свемиру - који је одложио почетак истраживаља 
ове фазе гаса за најмаље тридесет годИна- јесте чиљеница да молеRул водоника, 
Н2 далеRо најраспростраљенија молекулариа врста у свемиру, не поседује соп
ст~еии дИполни моменат, те су према томе, све љегове линије еRстремио слабе. 
Оне су заправо толи:ко слабе да у емисији молекуларни водоии:к није нигде детеR
товаи све до недавног лансираља инфрапрвене сателитске опсерваторије (ISO), 
а само у ретi(ИМ случајевима када линија вида до оближње сјајне звезде про
лази :кроз регион међузвезданог простора богат молекулариим гасом, у стаљу 
смо да у сnектру звезде видИмо апсорпциоие линије молекуларног водонИЈ(а у ул
траљубичастом делу спеRтра. Молекул Rоји се, од почетка седамдесетих година, 
традИционално користи као "трагач" за молекуларl?' водоИИЈ( је угљен-моноRс~, 
СО. Овај мо.лекул има веома снажне емисионе ЛИНИЈе у милиметарсRом подруЧЈУ, 
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с тим што је он ипак далеко, далеко маље распростраљен од Н2 (око 20 молекула 
СО на милион Н2) . Ла би се интензитет СО емисије претворио у укупну количину 
молекуларног гаса дуж дате линије вида, потребно је користити некакав фактор 
претвараља чисто емпиријске природе, и овај фактор, подесно назван х-фактором, 
извор је веЛИI<ИХ дискусија и контроверзи, пошто је љегова универзалност у нај
маљу руку сумљива. 

Јако јонизована средина између дифузних и молекуларних облака може се де
тектовати у рендгенском и екстремном ултраљубичастом делу спектра, што је и 
чиљено почев од лансираља сателита "Коперник" 1974. године. Ради се о гасу 
који је до температура од више милиона келвина загрејан узастопним експлози
јама супернових. У сваком случају, мада. му је запремина огромна, маса. таквог 
гаса је занемарљива у поређељу са друге две дискутоване компоненте (дифузном и 
молекуларном), јер се ради о изузетно разређеној плазми, густине маље од једног 
јова на 1000 кубних центиметара. У глобалном инвентару међузвезданог гаса у 
диску спиралних галаксија није га, да'Кле, неопходно, узимати у обзир, У'КОЛИ'КО 
је ситуација у Млечном путу типична. 

Сва ова мереља, укупно узевши, уRазују на следећи често цитирани резултат: 
у дис'Ку типичне спиралие галаксије има о'Ко 4 :милијарде Суичевих маса :међузвез
даног гаса (нпр . Solomon, Sa.nders & Scoville 1979). Од тога приближно половину 
представља неутрални (дифузни), а половину :молеRуларни гас. 

З. Брзина формираља звез,ца и везиваља гаса 

Колико се брзо формирају звезде у типичној гала'Ксији? На ово питаље је ја'Ко 
тешко одговорити из више разлога, од 'Којих су не'КИ следећи : ми немамо потпуни 
инвентар звезда чак ни у најближе:м галактичком О'Кружељу Сунца, нисмо у стаљу 
да видимо :места. где настају звезде мале масе осим уRоЛИI<о нису јако близу, не 
знамо колико је положај Сунца у Млечном путу типичан за целу Гала.ксију, 'Као 
ни у којој је мери наша галаксија типична за спиралне системе. Али, упрRос 
свим тим и другим теШRоћама, у стаљу смо да направимо приближне процене, 
и то је једва од најактивнијих области савремене астрофизике . Према најбољим 
постојећим nроценама, брзина формираља звезда у нашој гала'Ксији данас износи 
о'Ко 1/Јо "' 5, 1 Суичевих :маса годишље (нпр. Young 1988). 

Са друге стране, део гаса који се враћа у међузвездани медијум 'Кроз звез
дане ветрове и супернове, када се интегрише пре'Ко свих врста звезда износи О'КО 
r = 42%. Ова вредност, ауто:матс'КИ даје стопу везиваља, тј . брзину 'Којом се 
међузвездани гас транформише у звезде мале масе и звездане угар'Ке: 

. d~* = (1- r),P(t):::::: 3.0 Сунчевих маса/год. 
Пошто је Млечни пут стар више од 10 милијарди година, до данас је тако 

утрошено О'КО 3 х 1010 Суичевих маса :међузвезда.ног гаса, nод претпоставком 
да је данашња ситуација типичиа. Ово је, 'Као што видимо, ·знатно више од 
Rоличине гаса који је данас на располагаљу за ствараље звезда. Очигледно је 
да ће садашље залихе :међузвезданог гаса бити исцрnљене за нешто више од :ми
лијарду година, на'Кон чега ће даље формираље звезда у Млечном путу заувек 
престати. Чиљеница да је ово Rарактеристично време знатно маље од Хабловог 
времена, односно од старости галаксија, јесте оно што се обично назива пробле
мом потро1111Ье гаса у спиралним галаксијама (Larson, Tinsley & Caldwell 1980). 

Ситуација је уствари још сложенија услед чиљенице да је просечна брзина 
формираља звезда< 1/J(t) >, усредљена кроз читаву галаRтичку историју, вероват
но значајно већа од данашње брзине 1/Јо, и највероватније износи о'Ко < ,P(t) >= 7, 6 
Сунчевих маса/год. ТаRође је познато да је ефиRасност формираља звезда веома 
:мала, свега неколико процената, 'Као и да веома разређени гас не може, ма колико 
дуго че'Кали, формирати звезде. Испоставља се да можемо очекивати престана'К 
ствараља звезда у нашој гала'Ксији у року од свега неRолико стотина милиона 
година. Ово значи да ми ве живимо у било 'Којој, већ у једној nосебној епохи У 
историјату Млечног пута, у којој, стицајем околности, још уве:к постоји значајно 
формираље звезда. 

/ 
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Проблем потрошње гаса у спиралним галаксија:ма није још уве:к добио пот
пуни легитимитет међу астрофизичарима, из једноставног разлога што није у 
потпуности очигледно да _се уопште ради о проблему. Наиме, могуће је да 
ми заиста живимо у специЈалном тренутку у историји наше галаксије (и других 
ло:калних галаксија), те да ће се формираље звезда заиста о:кончати за маље 
од ми~јарду година. Овакво резоноваље се у савременој астрофизици и Rос
мологиЈИ вишестру:ко :користило током последљих деценија и по:не:кад је познато 
'Као антроПИЧЈ<И принцип. Но, ово начело је генерално спорно, и стога већина. 
астрофизичара радије тр_аг~ за другим решељима, 'Која би била више у духу 
'КОnерникансRог начела коЈе Је доминирало науком у последља четири ве'Ка. 

Једно од решеља проблема потрошље гаса сва'Ка'Ко је претпостав'Ка да се нови 
гас допрема <?дне'Куда да замени стари, :који је везан у звезде и звездане угар'Ке. 
Ово решеље Је нарочито пргодво, nошто Је у стаљу истовремено да реши више 
пр?блема, . од којих је најзна:чајнији стари ~ "злогласн~" проблем G-патуљака, 
КОЈИ настаЈе 'Када се основне Једвачине хеМИЈС'Ке еволуциЈе nримене на изоловани 

део гала'КТИЧ'КОГ диска. ТоRом nоследљих двадесета'К година појавила се не'Ка 
врста_ nрећутног 'Консензуса да је претпостав'Ка nрилива материје у диск неопходан 
састоЈак с~аког реалис;ичног модела, па се чак постулирају и вишес'l'руке епизоде 
масивног снабдеваља дис'Ка гасом са различитим Rара.ктеристичним временс'КИМ 
С'Калама (нпр. Jimenez et al. 1998) . Могуће је да ми заправо и непосредно видимо 
тај прилив у виду тзв. облака вели'Ких брзина (HVC, од енrлесRог High Velocity 
Clouds) 'Који као да падају из халоа п_рема равни дис'Ка Млечног пута. 

Где је извор тог додатног гаса? Традиционална идеја, разматрана почет'Ко:м 
седамдесетих година, била је да се ради о аRрецији :међугалактич'Ког гаса (нпр. 
Sciama 1972). Овај прилив гаса би остао неnримећен пре свега због изузетно 
мале физичке густине и висо'Ке температуре тог хипотетичног међугала'Ктичког 
гаса. Данас нам т~ и~еја Ј_'IЗГлед~ з~атн~ маље привлачна, због више индирект
них разлога, од КОЈИХ Је наЈЗначаЈНИЈИ таЈ што до данашљег дана , упр'Кос многим 

потрага:ма, нема никакве сигурне потврде о постојаљу униформне 'Компоненте ме
ђугалактичке :материје . Сем _тога , побо~шана посматраЧRа техника, посебно у 
области рендгенске астрономиЈе, отRрила Је приливе вели'КИХ размера, тзв. струје 
х.лађења (енгл. coo).ing flows), Rарактеристичн~ за веома масивне системе у бо
гатим гала'КТИЧ'КИМ Јатима, али тако нешто НИЈе от'Кривено код огромне већине 
гала'Ксија 'Које се налазе у регионима маље густине, 'Каква је и наша. 

Далеко перспективнија јесте идеја да је прилив гаса у дис'К природан део 
еволуције галаксија 'Која није окончава. Наиме, многе теорије о формираљу струк
туре постулирају постојаље огромне масе веома загрејаног гаса 'Која није у стаљу 
да 'Колапсира и формира видљиву галактич'Ку структуру попут диска или цен

тралног овала (Мо & Miralda-Escude 1996) . Тај гас формира веома разређени и 
вр;rћи гасни хало, димензија знатно већих ~д видљивих региона галаксије, 'Који ос
таЈе и даље гравитационо везан за галаксиЈу, и лагано се хлади тоRом галактичке 

ис~орије . KaRo се гас хлади, он то чини веома н~хомогено, у маљим облацима, 
'КОЈИ потом тону ка центру гравитационог потенциЈала, све до'К не nадне у дис'К и 

тамо се стопи са међузвезданим медијумом самог дис'Ка. TaRo се гас у дис'Ку об
навља све до'К се залихе из халоа не потроше, што, 'Како не'КИ прорачуни nоказују, 
може бити знатно дуже од досадашњег животног ве'Ка просечне гала'Ксије . Ова ин
тересантна хипотеза ће бити предмет помнијег изучаваља у блис'Кој будућности. 
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GAS CONSUMPTION IN SPIRAL GALAXIES 
The ba.sics of so-called ga.s consumption proЬlem in spiral gala.xies a.re discussed. ln 

a.ddition, different methods for weighting different components of the interstella.r ga.s a.re 
reviewed, a.nd some pla.usiЬle solutions to the ga.s consumption puzzle suggested. 

УдК 523.51 
МЕТЕОРСКА АСТРОНОМИЈА (1) 

Драгана OteoAu1i 
студент а.строфизmсе Ма.тема.тичког факултета. у Београду 

Историја метеорске астрономије 

Метеори су познати у народу као звијезде па.да.лице, које према вјерова.~у 
испуљаваЈу жеље оном ко их види. У науку су ушле наравно зн~тно касн_иЈе. 
Ријеч метеор је грчког поријекла. и значи "у ваздуху". Све до краЈа. 18. ВИЈека. 
сматрало се да. је метеор појава., која је везана. искључиво за. Земљину а.тмосф~ру. 
У то вријеме, и неке друге појаве везане за. атмосферу, као што су на. nримјер : 
пола.рна. свијетлост, киша., снијег, .град, муља, називане су метеором . 

Прве индика.ције даје метеор а.строномс~а.појава., јавиле су се n~четком 17. ви
јека. . Међутим, без обзира. на. nро рачуне коЈИ су тада.. в~шеин то НИЈе бил_о могу~е 
експлицитније показати. 1676. Монта.нари (Monta.na.r1) Је израчуна.о тра.Јект~рИЈУ 
једног болида., који је од стране некоЈIИI(о свЈедока. виђен са. па. р различ~тих МЈеста. 
изнад Јадранског мора.. Тра.ј~~торија._је ука.зива.ла. на. екстр~те_рестриЈалио ~ОЈ>И
јекло метеора.. Слиједећу тра.ЈекторИЈУ метеора. изра.чуиао Је Едмунд Ха.леЈ (Ed
mund Ha.lley), за. болид виђен 19. марта. 1719. Он је добио као резултат 119 km 
за. висину и 8 km/s за. брзину. Ни ови подаци нису успјели промијенити мишљеље 
тадашље астрономске јавности. 

Питаљу да ли је метеор ванзема.љс.ког поријекла, ил~ не, први се систематски 
посветио Ернест Хладни (Ernest Hla.dni) . Он Је изнио идеЈУ да ж~љезом богати ме
теорити не могу бити произведени на Земљи, ни nриродно, ни ВЈешта_чки. У свом 
раду из 1794. закључио је да су _ме.теорити и болиди_екстратерестриЈалног пори
јекла. Међутим ова љегова идеЈа. ЈОШ доста дуго није била широко nрих.ваћена. 
Много малих :корака било је nотребно да би се дошло дС! иоле комnлетниЈе слmсе 
0 метеорској појави. Значајни кораци били су они коЈе су направила два ље
мачка студента, Брандес (Bra.ndes) и Бенценберг (Benzenberg). Они су 1798, од 
сеnтембра до новембра, вршили симултана посматраља са дв~ пункт~. добили су 
податке за 21 метеор, за које је било могуће израчунати траЈ~кторИЈУ· И љихови 
резултати водили су закључку да су метеори екстратерестриЈали~ природе. 

Промјена генералних схватаља у науци тог вр_емена, ишла Је веома CJ_Iopo. 
Пошта је тада nутовала данима, а о интернету l_IИJ~ било ни ријечи. ~ош Једна 
ствар која није ишла на руку прих~атаљу ове идеЈе, Јесте ":'иљеница, да Је стаље у 
науци крајем 17. и почетком 18. ви~ека било благо речено Јадно .. Чак ни спектаку
ларни повратак Леонида 1799. НИЈе успио да тргне астроноМИЈУ из успаваности 
у коју је запала. На сву срећу, нешто довољно узбудљиво се ипак догодило. 
26. априла 1803, недалеко од француског села Л'Егл (L'Aigle} пало ј~ неколико 
метеорита. Ово је напокон приморало научнmсе да поново размотре своЈе ставове. 

Ствари су се кретале полако, али се напредовало. Започет Је први озбиљан 
систематски рад. Организована су нова посматраља са ~ише _пунктова. . . 1841. 
Кетеле ( Quetelet) је издао каталог звијезда падалица. Била. Је то Једна. од риЈетких 
публикација. из тог времена. која садржи било какве податке о метеорима.. Поновни 
повратак Леонида. из 1833. привукао је знатно већу пажљу него претходни. У 
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игру су затим ушли и Персеиди. Периодичност активности ова два рој а. неоспорно 
је ука.зива.ла на екстра.терестрија.лно поријекло метеора. 

Напокон, 1863. Х. А. Њутн (Н. А. Newton) закључио је да. до активности 
Леонида долази услед проласка Земље кроз рој ч:естица које орбитирају у Сун
чевом систему. Њутн је на. основу посматраља предвидио и спектакуларни повра
так Леонида 1866, Посматраље ове појаве омогућило је и проучава.ље вјетрова у 
вишим слојевима. атмосфере на основу савија.ља. метеорских трагова.. 

Наnрављени су и први метеорски спектри . Наиме, различите боје метеорских 
трагова. указивале су на различит хемијски састав, што је подстакло посма1'ра.ча. 
да. искористи призму. Иако је снимаље метеорског спектра. веома. напоран посао, 
добијен је знатан број резултата . 

У тој години десила. се још једна. важна ствар. Астрономи аматери подста.I<Нути 
су а.ктивношћу Леонида на. бављеље метеорском а.строномијом. Слиједеће године 

. метеороиди су повезани са кометом, као родитељским тијелом. Даниел Кирквуд 
(Da.niel Kirkwood), Ћова.ни Скија.па.рели (Giova.ni Schiaparelli) и Теодор Ополцер 
(Theodor Oppolzer) повезали су орбиту Л еонида са орбитом ко мете 55Р /Темпел
Татл (Tempel-Tuttle) (1866 1). 1871. Скија.парели је повезао још један метеорски 
рој са љеговим родитељским тијелом. Комета Р /Свифт-Та. т л (Swift-Tuttle} (1862 
111} је родитељско тијело познатог метеорског роја. Персеиди. 

Као што је већ речено, први а.ма.терски рад на. пољу метеорске астрономије, 
од на.учног значаја., почео је такође половином 19. вијека. Највише посла било је 
тада урађено у Велmсој Британији, Италији и Њема.чкој. У то вријеме радио је 
и денинг (Denning), без сумље на.јсла.вније име а.ма.терске метеорске астрономије. 
денннг је био визуелни посматра.ч и вјероватно први који је установио листу пе
риодичних метеорских ројева.. Нажалост он није био потпуно свјестан сложености 
природе метеорских ра.дија.на.та., као ни стално присутне активности спора.дика., 
па је већи број ројева. из љегове дуге листе био нества.ра.н . денинг је вјерова.о 
да је сваке ноћи активно до 50 метеорских ројева. Нека. модерна истра.живаља. 
указују на тачност ове чиљенице; ипак активности већине ројева. су тако мале, 
да. се визуелним посма.траљем не могу детектовати, а управо је ово била. технmса 
коју је денинг користио. Ова деиингова теорија. чак и данас доводи неке ама
тере у заблуду, при покуша.ју посматраља. имагинарних ра.дијаиата.. Без обзира. 
на ову заблуду, деиинг заслужује поштоваље као бесприЈекорни посма.трач, који 
је 65 година свог живота. посветио метеорској астрономији. Написао је преко 
стотину чла.на.ка о метеорима. и инспирисао многе људе на бављеље метеорском 
а.строномијом. 

Метеорска а.строномија тог времена. углавном се бавила откриваљем нових рс
јева.. Веома. мало пажље било је усмјерене на. детаљније истражива.ље активности 
неког одређеног роја.. Због тога се не може на.ћи ни један једини извјешта.ј о 
активности неког роја., који би нам помогао да. данас реконструишемо љегову ак
тивност у 19. вијеку. 

Наша. знаља. о расподели честица. унутар метеороидских ројева. заснивају се 
на. релативно свјежим подацима.. Проблем код посматра.ча. 19. вијека. је то што 
су често били обесхра.бривани различитошћу добивених података.. Њихови пос
матрачки извјешта.ји били су веома описни, субјективни, и наnисани тако да се 
касније нису могли искористити за. нумеричку обраду . Но, за ово се они не могу 
кривити, јер једноставно нису имали искуства у анализи података, па самим тим 
нису могли ни посма.трачке извјешта.је прилагодити овој потреби. Од љих пак 
можемо на.учити коЈIИI(о је важно имати добро дефинисан стандард сакупља.ња 
података, тако да. се они касније могу корисно употријебити. 

Крајем 19. вијека. nостављене су и неке нове теорије непосредно везане за ме
теоре. 1890. Џозеф Локјер (Joseph Lockyer} претпоставља да је извор звијезда.не 
енергије конста.нтни пад метеора. на. звијезде . За промјенљиве звијезде неки су 
сматрали да. су то ништа друго до ја.та. метеороида., која. у непрестаном кретаљу 
доводе до колизије и промјене у сјају. Иако ове идеје данас звуче прилично несу
висло, треба схва.тити да. и љихово постојаље доприноси напретку у науци. Често 
и потпуно чу дне идеје садрже зрнце истине или подстичу ланац размишљаља. на. 
чијем крају се ипак долази до та.чног рјешеља. 

Године 1885, за. вријеме активности Андромедида. направљена је прва. мете
орска. фотографија.. Квалитет фотографије није био задовољава.јући. Требало је 
сачека.ти још десетак година да. се са фотографије метеора. добију неки корисни 
резултати. Фотографиса.ње са рота.тором је уведено 1898. Фотографска. метода је 
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у почетЈСу наравно била и веома сЈСупа, и не тuо успјешна, због лошег ЈСВалитета 
филмова и фотографсЈСе оптИЈСе . до побољшаља на овом пољу дошло је у 20. ви
јеЈСу, заједно са технолоШЈСим напретЈСом. Један оД најважнијих аспеЈСата метеорсЈСе 
фотографије је добијаље фотографсЈСог спеюра. Прву једноставну ЈСласификацију 
метеорских спеюара направио је Милман (Millma.n) 1935. Он је исЈСористио спеЈС
тре звијезда из Henry Draper Catalogи~a на ЈСојима се случајно налазило и неколико 
метеора. Ова ЈСласификадија. представља основ нашег данашљег знаља.. 

Године 1929. у посматраље метеора уведена је још једна нова техНИЈСа. При
ликом радно-посматраља горљих слојева атмосфере, забиљежен је неочеЈСивани 
ехо, ЈСоји је усЈСоро повезан са метеорима. Био је то почетu коришћеља радно
методе у посматраљу метеора, али ЈСао што је то случај и са фотогра.фском мето
дом, и радно-метода је развијена теЈС нuон дужег времена. Период између два 
свјетска рата О}(арuтерисан је ДИС}(усијом о "хиперболичним орбитама". Ме
теори на елиптичним путаљама, потnуно очевидно припадају Сунчевом систему. 
Они, пак, са хиперболичним орбитама долазе извана, ако су те љихове орбите 
заиста хиперболичне. Хофмајстер (Hoffmeister) је за}(ључио да 79 % болида има 
хиперболичне орбите. 

Још више подата}(а у }(орист ове идеје дао је Епик (Opik). Он је поставио 
теорију о међузвијезданим метеорима . Харвард је организовао специјалну ек
спедицију у Аризони да би се провјерила ова теорија. За ту приЛИЈСу ЕПИЈС је 
конструисао ииrеииозну апаратуру познату под називом "}(отрљајуће огледало" 
(rocking-mirror), }(оја метеор виђен на небу пројектује у }(риву на огледалу. Облик 
и дужина ЈСриве омогућавају израчунаваље брзине метеора. Игнорисавши велиЈСу 
греШЈСу овог метода., нађено је да 60 % метеора има хиперболичну орбиту. даља 
истраживаља на овом пољу настављена су теЈС педесетих година 20. вије}(а. 

А}(тивност астр_онома ама.тера на пољу метеорсЈСе астрономије настављена је 
и у 20. вије}(у. ИаЈСо су још раније осниване аматерс}(е груnе широм свијета, 
све до 1939. посматраљем метеора бавили су се само појединди. Зато методе 
посматраља и обраде података још увијек нису биле усЈСлађене. У вријеме Другог 
свијетског рата све активности на пољу нау}(е су се смаљиле. Међутим, на пољу 
метеорсt:е астрономије дошло је до значајног на.прет}(а. Због замрачиваља. против 
бомбардоваља, t:oje је дуго времена владало у већини европсt:их градова, градови 
су за многе људе постали веома интересантна мјеста за астрономсt:а посматраља. 
Многи су се посветили баш посматраљу метеора. Овај дио астрономије је увијек 
много нудио аматерима. Одмах по завршетку рата исти ови људи основали су 
астрономсt:е групе, ЈСоје су укључивале и знатан број посматрача метеора. 

На}(ОН 1945. дошло је до револуције на пољу метеорсt:е астрономије, на првом 
мјесту због побољшаља посма.трачких техНИЈСа. Године 1950. направљена је супер 
Ш митова (Super-Schmidt) }(амера, }(ој ом је било могуће фотографисати метеоре до 
привидне магнитуде 3.5. Тачно је израчунато пре}(О стотину метеорских орбита . 
Постало је јасно, да а}(о и постоји хиперболична трајеюорија., број метеора који 
је имају је веома мали. У овом периоду почело је и детаљно проучаваље ве
ликих метеорс}(ИХ ројева. За многе мале ројеве, за }(Оје су визуелни посматрачи 
вјеровали . да постоје, фотографсЈСИ није нађена реална статистика. От}(ривени 
су неки субрадијанти ЈСоји нису могли раније бити дете}(товани. По}(азало се да 
визуелна метода има многе недостат}(е. Тачност уцртаваља метеора посматраних 
визуелном методом била је преувеличана, а и сама метода није још увијеt: била 
довољно развијена. У посматрачЈСом формулару недостајали су подаци о посма
траЧЈСИМ условима (облачност, мјесечина и слично) . 

Развој радарс}(е методе био је веома важан за метеорсЈСу астрономију. Она 
је омогућила праћеље метеорс}(е аЈСтивности ТО}(ОМ обданице. Сада је постало 
могуће добити потпуну слиЈСу о метеорс}(ој uтивности у дужем временс}(ОМ пери
оду. Ка}(о је вријеме одмицало број посматрача постајао је све већи. Јачао је и 
~еонта~ет између љих. Аматерс!Са метеорс~еа. астрономија почела је да. цвијета., а. 
данас, у наше вријеме, она. се налази у пуном цва.ту. Широм свијета. постоје веома. 
организоване ама.терс~ее метеорс!Се групе. Методе ~еоје се Rористе при посматра
љима. су визуелна, фотогра.фс~еа, телес~еопс~еа., радио и видео. Метеорс!Се групе, 
не баве се само посматра.љем, већ и обрадом податuа, усавршаваљем метода и 
опреме. Рад свих љих ~еоординише IMO (Interna.tional Meteor Organiza.tion). 
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Метеорска астрономцја :ко,ц нас 

У нашој земљи, постоје двије метеорс~ее гр;rпе !Соје се а~етивно баве посматра
љем. То ~,У Пет~а метеорс~еа. грrпа (ПМГЈ. и метеорс~еа група Астрономс~еог . 
друштва Алфа из Ниша. Ове двиЈе групе заЈедно броје о~ео 30 чланова ~еоји су 
а.~е~ивни посма.т~ачи. То су углавном средњоШЈСолди и студенти, али има. и ста
РИЈИХ чланова. Посматраља у већим г~упама се организују 5-6 пута годишље, а 
остал~ аRТивности присутне су то~ео~ диЈеле године. А~ео желите да. се прИЈСључите 
ра~ Једне о~ ових гр:r,па., прочита~те прво с~е члаНIСе о метеорима ~еоји ће бити 
објављени У Васиони , а онда се Јавите на Једну од адреса датих на крају овог 
те~еста. 

Још је;дна интересантна. ств.ар, !Соја је сада већ историја, па самим тим може 
иаћи и ~Јесто у ов~м чл~н~еу Је IMC (International Meteor Conference). Ова. ~еон
фереидиЈа организује се Једно~ годишље, а 1997 .. го.дине дома.ћин Је била. Ис
тражив~ЧIСа станица Петница, ТЈ . ПМГ. Конференција Је проте~ела веома успјешно, 
али то Је већ тема за неЈСи други чланаЈС•. 

ЛИТЕРАТУРА: 

***: 1995, !МО Monograph No. 2, HandЬook For Visиal Meteor Observers eds. Ј. 
. Rendtel, R. Arlt, А. McBeath, International Meteor Organiza.tion, Potsdam'. 

He1de, F. and Wlotzka, F.: 1995, Meteorites, Springer-Verlag, Berlin. 

Овај чАана" рађен је nод ру"оводством nроф. др ЈеАене МиАоградов-Турин у ок:виру 
nредмета Методи"а наставе и историја астрономије 

(Примљено септембра 1998) 

METEOR ASTRONOMY 
The development of the meteor astronomy is presented in detail. 

УдК 523.51 

ПОСМАТРАЧКИ ПРИЛОЗИ 

ПЉУСАК ЛЕОНИдА ИЗНЕНАДИО 

ТомисАав Бандин 
АстрономсЈСо друштво "Руђер БоШЈСовић", Суботица 

Између 5h и 5h 45m СЕВ, 17. новембра 1998. посматрао сам изненадни пљусu 
Леонида. Налазио сам се 8 km северно од Суботице (~еод Келебије) Ло иајближег 
светла. је било пре!Со З km. Ноћ је била ведра, могле су да се ви~е звезде од 5. 
до 6. величине. 

По ~лободној процени, за 45 минута посматраља приметио сам о~ео 1000 мете
ора, IСОЈИ с.у долазили из правца сазвежђа Лав. Метеори су иза себе остављали 
трагове најчешћ.е црвено-наранџас.те, а ређе зеленЈСасте боје. 

Од овог броЈа се могло издвОЈИТИ најмаље 50 до 60 болида uo под љима 
подра;зумевамо метеоре сјајније од -4.m. Ови болиди су у преЈСо' 50% случајева 
нестаЈаЛИ са снажним .бљесЈСовима, ЈСОЈИ су чинили да се љихов сјај увећа још за 
2-4 пута. После бљесЈСова нисам уочио НИЈСаЈСВу фрагментацију нити звучне ефеюе. 
О~ео 80% метеора, односио болида ЈСретало се ЈСа југо-западном Dадранту. 

На мене је посебан ути·сu оставио болид ЈСоји.се појавио у 5h 35m, за ЈСога не 
могу тачно ОдЈ?едити магнитуду, али по сенци, !СОЈа се видела на тлу 2-3 секунде 
ре~еао бих да Је извор светлости био бар двостру!Со сјајиији од пуног Месеца: 
СеНЈСа се 1Сретала, попут сеНЈСе ЈСада нас осветљава аутомобил. Исти болид је 

• Видети, на nример, чланак С. Обрадовић и М. АндРејевића у прошлом броју 
Bacvone (nрv.медба реда1ецuје) 
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после 2 (!?!) бљеска оставио веома светли траr дужине 25° до 30°. Траг болида 
се веома лагано гасио и могао се видети 40 до 45 секунди. Најпре је био беле, а 
касније црвеи:касто-иаранџасте боје. 

Напомиљем да је ово мој најузбудљивији доживљај током дванаест годииа ко
лико се аматерски бавим астрономијом. Поново сам . се уверио да се у лепотама 
ноћног неба може уживати и без коришћеља телескопа. 

(Примљено новембра 1998) 

LEONID SHOWER SURPRISED 

А description of the Leonid meteor show~r, .as seen _on the 17
1
" of Novem~er 19~8, ~arly 

in the morning, from the north of YugoslaVIa 1s descnbed. The author not1ced Wlthш 45 
minutes about 1000 meteors. The brightest meteor (one at 5" 35m) was leaving ~ shadow 
on the ground, lasting 2-3 s, deeper th~~;n it would cor~espond to th~ body tw1c~ more 
brilliant than the full Moon. Meteors br1ghter than -4 ended burstшg . The bпghtest 
meteor, descriЬed above, had two burs.ts and left а tail 25°-30° long, lasting 40 to 45 s. 
Colours were reddish - orange, seldoщ· greenish . 

УДК 523.51 

· ЛЕОНИДИ 

Зоран Cu.мuli 
Народна опсерваторија, Београд 

Уобичајено је да се средииом новембра, сваке годиие, при нормалним усло
вима види бар 10 до 15 метеора на сат, из правца сазвежђа Лав; О'!)'да и љи
хов ~азив Леониди. Њихово порекло води од остата:ка :комете Темпл-Татл (55Р/ 
Tempel-Tuttle), чији је период обиласка око Сунца 33 х:од:иие . Ка:ко Земљина 
путаља сече раван путаље ових остата:ка, ове честице, ЧИЈа Је величина реда ми
:крона, улећу у Земљину атмосферу остављајући светле трагове на ноћиом небу, 
нали:к ватромету. За 1998, :као и 1999, годииу астрономи су предвидели макси
мум а:ктивности на преко 1000 метеора· на сат. Прорачуни су у:казивали на ноћ 
између 17. и 18. новембра, при чему је постојала разЛИI<а у часу догађаља. 
Леониди су, 1998. годиие, изненадили што се тиче вре':!ена. Болиди су би~ 
ти :који су поранили. Ма:ксимум, зависио од места, био Је 8 до 24 часа раније. 
Таква изненађена су позната; зато озбиљна посматраља почиљу са пар д~?-на п~е 
и завршавају пар дана после предвиђеног ма:ксимума. У:купан за:кључа:к Је да Је 
а:ктивност Леоиида у 1998. годиии, за Земљииу :куглу, била маља од оног што се 
проглашава "метеорс:ком олујом". У пи:ку ZHR (броЈ метеора сведен. на зенит ~о 
часу) био је о:ко 250 метеора на сат. Овај пролаза:к Земље :кроз роЈ Леонида Је 
:кара:ктеристичан по већем броју болида - "ватрених лопти" . 

Коли:ко су прорачуни за 1998. год. испунили оче:киваља љубитеља мете<;>рс:ких 
ројева говоре нам подаци при:купљеии са различитих места . У централној Кини 
Је забележено приближно 500 на сат, из Мос:кве је виђено око 70, са Канарс:ких 
острва око 750, из Кента:кија о:ко. 120, из Аустралије су та:кође виђени Леониди, 
али дале:ко испод оче:киваног броЈа. 

Народна опсерваторија на Калемегдану је била отвоl?еиа у ноћи између 17. и 
18. новембра, али нажалост временс:ки услови су били Јако лоши, нис:ки облаци 
нису дозвољавали осматраље неба. . 

Ка:ква ће бити 1999. година? Поређеље 1965. годиие са 1998. год:ииом по:казује 
да су оне сличне по кара:ктеру пљус:ка Леонида. А 1965. годииа Је ~ретходила 
веЛИI<ом пљус:ку 1966! И тада је ма:ксимум био помереи унапред. У овоЈ години би 
према томе могао бити прави пљуса:к. Остаје да саче:камо месец новембар и ноћи 
око 17. и 18. Радијант метеорс:ког роја налази се у "глави Лава" са приближним 
координатама а = 10" б = +22°. 

(Примљено новембра 1998) 
LEONIDS 

А report on the visiЬility of t"Ь:е Le~:шid ~eteor shower in the world is given. The 
weather in Belgrade made observatюns 1mposS1Ьle. 
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IN MEMORIAM 

ДЕЈВИДШРАМ 

Иста:киути америч:ки астрофизичар 
Дејвид Шрам (David Schramm) погинуо 
је 19. децембра 1997, у несрећи авиона 
једноседа којим је сам уnрављао, на ле
ту од Чи:кага до Аспена ( америч:ка са
везна држава Колорадо) . Шрам је био 
аутор или :коаутор више од 350 иауч
них радова и не:коли:ко юьиrа посвећ.е
них :космологији и нуклеарној астро фи
зици. Тим поводом овде ћемо се украт
:ко осврнути на љегову научиу :каријеру 
и непролазни допринос савременој на
уци. 

Шрам је рођен 25. о:ктобра 1945. 
године, у Сент Луису (САД), где се 
већ у средљој школи истакао не само 
:Као ,талентован учеИИIС, већ И ИЗВанrе
дав спортиста. Касније, на MIT-y и 
Калтеху, где је дипломирао , односио 
докторирао, био је вишестру:ки ету ден
ТСI\'И шамnиои у рваљу и планинарству. 

Вреди поменути и да је у једном пери
оду зарађивао за студије као помоћии 
треиер рвач:ког клуба. 

Дејвuд Шра.м 

Након завршетка докторсiСИХ студија 1971, посвећује се космологији, наро
чито физич:ким nроцесима у најранијим фазама развитка универзума. Средином 
1970-тих он је nрви сугерисао да nроцеси у nрвој се:куиди иа:кон ВеЛИI<ог праска 
стри:ктио ограничавају број фамилија ла:ких честица познатих :као лептоии, у :које 
спадају електроии, миони и неутриии. Ова идеја је дуго сазревала пре него што 
је :коначно, средином осамдесетих, Шрам дефинитивно показао да ну:клеосиитеза 
не доnушта више од три фамилије лептона, у потпуној сагласности са тзв. Стан
дардним моделом физике .елементарних честица. 

И у · својим другим радовима, Шрам је ' уве:к потцртавао нерас:кидиву . везу 
између микро и макросвета, физи:ке елементарних честица и космолог!fiе. Она 
се најјасније манифестовала у најранијим фазама историје свемира. Шрамово 
предвиђаље могућег броја иеутрииских врста било је први кора:к у тој веЛИI<ој 
сиитези, којем су следили и многи други, нарочито Ћа:кои формулисаља иифла
торних модела од 1980. на овамо. Један од најбитнијих момената :који спаја 
ми:кро- и ма:кро-процесе јесте епоха примордијалие нуклеосиитезе - период у ра
ној историји свемира у којем f:Y се формирала језгра иајла:кших хемијс:ких елеме
ната. дејвид Ш рам је један од пионира проучаваља иуклеосиитезе, и љегово име 
се може наћи међr_потписиицима свих важиијих радова на ову тему то:ком 80-тих 
и 90-тих година. Шрамје, са.својим сарадницима, први схватио значај реЛИI<тног 
деутеријума за проблем ма:ксималие количиие материје у свемиру састављене од 
бариоиа, тј . "обичних" елементарних честица :какве су протони и иеутрони . На 
основу резултата мереља количине деутеријума уз коришћеље ултраљуби:<~асте 
спектрос:копије са сателита Konepнu", они су утврдили да барионска материја 
може сачиљавати највише око 1 О % критичне . густиие свемира. - резултат ак
туелан до данашљег дана. Шрамови радови су та:ко показали да је највећи део 
свемира састављен од тамне материје, највероватније у обЛИI<у иебарионс:ких ел
ементарних честица или енергије ва:куума. У том ·епохалном закључку, као и у 
много чему другом, љегово дело ће наставити да живи још дуго на:кон љегове 
преране смрти. · 

Мuлан М. Ћup"oвuli 

* Masaa.chusets Inвtitute of Techonology 
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1 1 НАШИ У ИНОСТРАНСТВУ 
L---------------~------~ 

НОВЕКЊИГЕ 

Лион Ле..цермен (са д.ш<ом Те
резцје:м): БОЖИЈА ЧЕСТИЦА 
Из,цаваЧЈ<И атеље Поларис, Бео
rра,ц, 1998, (427 страна) 

Лиов Ледермев један је од најпо
знатијих светсних експеримента.лаца у 
области физике елементарних честица 
и добитник Нобелове награде за. физи
ку 1988. године. Недавно се у преводу 
на српсни језик појавила љегова кљига. 
"Божија честица". Иако у кљизи по
стоји девет поглавља, јасно су уочљи
ве две целине. Први део, писан лаким 
стилом који одаје и Ледерменов лите
рарни таленат, доноси нам изузетно за

нимљив и на. моменте духовит истори

јат атомске и квантне физике. Чита
ље тих поглавља не захтева од читао

ца никаква предзнаља. Други део кљи
rе говори о развоју субатомске физике 
и покушава да. поступио читаоцу при

ближи основне идеје Хигсове теорије, 
којом је nредвиђено постојаље Хигсо
ве, како је Ледермен назива. "божије", 
честице. Посебну драж овде nружа чи
љеница. да је сам аутор био сведок мно
гима. од описаних открића., а. често и 
директан учесник у љима.. И поред то
га што је веома. сложена ма.т~рија из
нета са много ша.рма и на краЈље попу

ларан начин, стиче се утисак да. је за 
потпуно nраћеље ових поглавља ип":к 
потребно познавати макар основне ПОЈ
мове савремене физике. Свим заљуб
љеницима у астрономске науке посебно 
је иНтересантно завршио, девето погла

вље, Ј(оје, под насловом "МиЈ(рокосмос, 
макроЈ<осмос и време пре времена", го
вори о отвореним проблемима и даљим 
перспеnивама физике честица, али и 
о импЈIИI<адијама досадашљих сазнаља 
на Ј<осмологију и астрофизиЈ<у уопште. 

"Божија честица", за разлиЈ<у од 
иених других кљига које претендују да 
се баве граничним питаљима физике, 
представља прави пример поп~ ларне 

науЈ<е: лагани стил писаља. ии у Једном 

треиутЈ<у не иде .на. уштрб научне. Ј<о
реЈ<тности. Ову кљигу препоручуЈемо 
свима Ј<оје занима модерна физика, по
себно средљошколцима и студен~има. 
Једина љена мана вредна. пQмена Је ре

лативно висоЈ<а цена у кљижарама. 

Нuкола Bumac 

ВЕСТИ СА АСТРОНОМСКОГ 
СУСРЕТА У БЕЛОГР АДЧИКУ 

Од 5. до 8. августа · 1998 . године 
у Белоградчику, РепубЈIИI<а БугарсЈ<а, 
одржаи i~ први БУГАРСКО-СРПСКИ 
АСТРОНОМСКИ СЕМИНАР. Са на
ше стране су учествовали: др Милан 
С. дИМИ'!'риiевић, др Иштван Винце, 
др ЛуЈ<а Ч. Поnовић, мр Миодраг да
чић; мр Зорица Пветковић, мр Јели
савета Арсеиијевић, мр драгана Тан
Ј<осић, ВеселЈ<а ТрајЈ<овсЈ<а, Наташа 
Т.рајЈ<овић, Наташа Поповић, Весна 
ЖивЈ<ов, Еди Вон, Предраг Јовановић, 
Славица Павић и Драган Павић. 

Кренули смо аутобусом, 5. авгус

та у 7.00h. Ово путоваље смо иско
ристили за обилазак nећиие llеремош
ља, највећег отвореног J<ona на БаЈIЈ(а
ну у оЈ<оЈIИИИ МајданnеЈСа., а затим Рај
Ј<ове nећине, за Ј<оју је везана леrенда 
о благу хајдуЈ<а РајЈ<а, Ј<оје је сЈ<риве
но у овој nећини и до данас није на
ђено. Температура ваздуха тоrа дана 
била је бЈIИЗу четрдесетог nодеоЈ<а, па 
нас је пресеЈ<ла температура од десет 
степени, Ј<оја је владала у унутрашљо
сти пећине. ЧаЈ< ни идеја о скривеном 
благу није нас усnела загрејатн. НаЈ<он 
РајЈ<ове пећине посетили смо манастир 
БуЈ<ово. После вишечасовноr чеЈ<аља 
на царини и сретног nреласЈ<а грани

це, у Белоградчик смо стигли у Ј<асиим 
вечерљим сатима, где су нас дочеЈ<али 

наши домаћиии др Милчо llветков са 
супругом Катјом. Сместили .~мо .се .У 
хотел "БелоградчиксЈ<е сЈ<але Ј<ОЈИ Је 
добио назив по истоименим стенама Ј<О

је оЈ<ружују Белоградчик. 
У преподневним часовима следећег 

дана (6. августа) примио нас је госnо
дин Владимир ЖивЈ<оВ, градоиачеЈIНИI< 
Белоградчика, Ј<оји нам је nожелео до
бродошлицу и уnознао нас са истори

јом града и љегоџом nривредом. 

После ове посете домаћиии су нас 
одвели до Белогр.адчИЈ<СЈ<ИХ скала (сте
на), где нам је воАич говорио о на.стан
Ј<У стена и о историјату тврђаве . 

У 14.00h, у дому за младе у Бело
градчику, отворен је први БугарсЈ<о -
српсЈ<и семинар поздравиим говором 

господина градоначеЈIВИЈ(а Владимира 
ЖивЈ<ова, а затим су проф. др Геор
ги Иванов, шеф Катедре за астрономи
ју, СофијсЈ<ОГ универзитета и др Милан 
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С. димитријевић, диреЈ<тор Астроном
ске опсерваторије у Београду зажеле-

ли сретан рад семинара.. У 14.30h је 
почела прва научна секција. 

Проф. др Георги Иванов упознао 
нас је са радом астронома на Софиј
ском универзитету, а др Милан С. ди
митријевић је говорио о астрономији 
у Југославији, док је Александар Ан
тов, са Института за астрономију у Бе
лоградчику, приЈ<а.зао рад Астрономске 
опсерваторије у Белоградчику. Коле
га Мијат Мијатовић са ФизИЧЈ<оГ фа
култета у СЈ<опљу, говорио је о развоју 
астрономије у Македонији, а др Лука 
Ч. Поповић о аматерсЈ<ој астроиомији 
у нашој земљи и о раду Народне опсер
ваторије у Београду. 

Иван Иванов са АстрономсЈ<е 
опсерваторије у Варни упознао нас је 
са радом опсерваторије у Варии и о 
плану посматраља потпуног помраче

ља Сунца 1999. године. Др Георги 
Петров са Института за астрономију 
у БелоградчиЈ<у, држао је предаваље о 
истраживаљу галаксија на опсервато
рији у БелоградчиЈ<у, др Иштван Вин
це је причао о проучавању физике Сун
ца, доЈ< је др Ј авор Шопов, са Катедре 
за општу физику Софијског Универзи
тета, држао предаваље под називом Sea 
and Space, у Ј<оме је изложио теорију . 
о промени соларне Ј<онстанте и љеном 

утицају на осунчаваље Земље у дугом 
временсЈ<омпериоду. 

После прве научне сеЈ<ције посетили 
смо ПриродљаЧЈ<И музеј, а затим Ас
трономсЈ<у опсерваторију, где је била 
приређена свечана вечера. 

Друга научна сеЈ<ција почела је сле

дећег дана (7. августа) у 9.00h преда
ваљем о звезда.ним насеобинама у бли
зини Галаксије, Ј<оје је одржао проф. 
др Георги Иванов, а затим је др Ми
лан С. димитријевић говорио о аст
рофизИЧЈ<ом значај у профила спектрал
них ЈIИИИј а и љиховом изучаваљу у Ј уг
ославији. Др Иванха Ј анЈ<у лова са Ка
тедре за астрономију Софијског уни
верзитета причала је о расподели гаса 
и прашине у оЈ<олини Seyfert П галак
сије MRK 620, а др Лука Ч. Поповић 
нас је упознао са nроучаваљима сnеЈ<
тралних линија активних галактичхих 
језгара на АстрономсЈ<ој опсерваторији 
у Београду. Др Милчо llветЈ<ов са Ин
ститута за астрономију у Софији, упо
знао нас је са базом астрономсних nо
датака у Бугарској, а др Иштван Вин
це је говорио о београдсЈ<ом посмат-

рачхом програму за потпуно помраче

ље Сунца, августа 1999. године. На 
крају друге иаучне сеЈ(ЦИје говорио је 
мр Миодраг дачић о посма.траљима на. 
београдском меридијансЈ<ом кругу. 

Завршну реч су имали др Милчо 
llветЈ<ов, др Милан С. димитријевић 
и. Мијат Мијатовић. 

После научне сеЈ(ЦИје одржан је са
станак на Ј<оме је састављен нацрт уго
вора између срnсних (потписан М. С. 
димитријевић), бугарсних (М. llвет
ков) и маЈ<едонсiСИх (М. Мијатовић) ас
тронома о заједничЈ<ом раду на 70-цен
тиметарсЈ<ом телесЈ<опу на Рожену. По 
том нацрту српсни и македонсiСИ ас

трономи би требало да Ј<упе једну CCD 
камеру типа ST - 8, а бугарски би обез
бедили Ј<оришћеље 70- центиметарског 
телесЈ<опа за заједничхе пројеnе. 

ТоЈ<ом семинара упознали смо се са. 
досадашљим аЈ<тивностима и постигну

тим резултатима научних радника Ас
трономсЈ<е оnсерваторије у Београду и 
бугарсiСИх астронома и упознали смо се 
са радом опсерваторије у Белоградчи
Ј<у. Разматран је план заједниЧЈ<Их ак
тивности на посматраљу потпуног по

мра.чеља Сунца, 11. августа 1999. rо
диие. 

Договор је да следећи заједRИЧЈ<И 
семинар буде 2000. године у Србији. 

После затвараља сЈ<упа посетили 
смо историјски музеј у БелоградчиЈ<у и 
пећину Магура, познату по пећинсхим 
цртежима старим 7000 годииа. 

У суботу 8. августа ујутро напус
тили смо Белоградчик и у повратЈ<у ис
Ј<ористили приЈIИЈ(у да посетимо исто

ријсЈ<е знаменитости: ВидинсЈ<у тврђа
ву, Гамзиград и манастир Рававицу. 

Наташа Поповuћ 

ВЕСТИ ИЗ НАШЕ ЗЕМЉЕ 

ИЗЛОЖБА "150 ГОДИНА 
СРПСКЕ МЕТЕОРОЛОГИЈЕ" 

У времену од 22. априла до 22. ма
ја 1998. године у Галерији Музеја на
уЈ<е и технике САНУ nриређена је из
ложба посвећена стоnедесетогодишљи
ци развоја српсЈ<е метеорологије почев
ши од 1848. године, одЈ<оје се врше си
стематсЈ<а метео~олошка посматраља 

на тлу Србије. Изложба је обухвати
ла делатности истраживача. различи

тих nрофесионалних профила, а чија 
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су истраживаља представљала допри

нос укупном развоју предмета ове из
ложбе; од Владимира Ј акшића, па пре
ко Владимира Јовановића и Милана 
Недељковића, до Павла Вујовића и 
Милутина Миланковића; од тентати
виих почетака, изражених у системат

ском прикупљаљу посматрачког мате

ријала.до љегове аналитичке интерп
ретације, па до синтетичких палеокли

матских резултата и савремених прог

ностичких предикција датих у ЕТА мо
делу Федора Месингера. 

На изложби је приказан почетак ин
ституционалног развоја метеорологије 
и сродних наука, астрономије и гео
физике, преко акта проф. Милана Не
дељковића од 2. марта 1887. године 
упућеног ондашљем министру просве
те Милану Кујунџићу у којем се за
лаже за осниваље једне nрQВИзорне ас
трономске и метеоролошке опсервато

рије и одговора овог министра од 26. 
марта исте године у виду решеља о ос

ниваљу овакве институције, која је 
1891. године nрерасла у институци
ју сталног карактера, смештену у за 
љу саграђено наменско здаље (зграда 
садашљег Хидрометеоролошког завода 
Србије). Изглед тог здаља и осталих 
објеката на терену Опсерваторије (зи
даних павиљона за астрономске инс

трументе и дрвених метеоролошких за

клона) који се по свом изгледу и раз
мештају разликују од идејних скица из
рађених од стране проф. Недељковића 
и Ј<оје су такође на изложби приказа
не, дати су у једном албуму фотогра
фија из тог доба. Тај албум, који пред
ставља посебну документарну вредност 
ове изложбе, носи наслов: OBSERVA
TOIRE DE LA НА UTE ECOLE А BEL
GRADE FONDATEUR ЕТ DIRECTE
UR PROF. MILAN NEDELJKOVICH, 
састоји се од десет фотографија Ј<ојима 
је обухваћена читава активност Опсер
ваторије. Алб ум је иначе добро очуван 
и nовезан у тамноцрвеио платно и ук

рашен орнаментима, али без и једног 
хронолошког податка. Он, поред оста
лог, пружа увид у стаље и коришће
ље астрономских инструмената којима 
је Опсерваторија располагала, пре на
бавке истих из р_епарација после Првог 
светсЈ<ог рата. На посебној фотографи
ји, последљој у овом албуму, налази се 
на отвореном простору, на врху једног 
узвишеља у виду хуМЈ<е обрасле тра
вом, до којег се долази ограђеном за
војном стазом, астрономс':'и дурбии ти-

па Bardu од 5', којим као да се, гледано 
очима астронома, евоцирају крајљи за
даци и циљеви Оnсерваторије. 

МuАорад Ћокuћ 

ПРИМАТИЈАдА '98. 

двадесетшеста по реду "Примати
јада", смотра научиих радова и сусре
ти студената природно-математИЧIСИх 

факултета Југославије, одржана је од 
30. априла до 5. маја 1998, у хотелу 
"ЛепенсЈ<и Вир" у дољем Милановцу. 
дочек са трубачима из Враља чинио је 
бесЈ<рајно дугу организацију око смеш
таља подношљивијом. 

Астрономија је била заступљена са 
два рада: 1) Саша НедељЈ<овић: "Акт
ивност метеорс1<ог роја Ориониди 
1997. године", и 2} Саша Недељко
вић, Дубравко Пот1<рајац, Вјера Мио
вић: "Посматраље Балмеровог скока у 
флеш спектру Сунца". У nрвом раду је 
на основу посматраља метеорског роја 
Ориониди 1997. године, у Истражива

·чкој станици Петница, уз помоћ про
грама "Метеор" аутора Поткрајац Ду
бравка и Саше НедељЈ<овића, израчу
ната зеиитна часовна фреквенција ро
ја . Расподела метеора по сјајности да
ла је опис стру:ктуре роја. други се 
бавио теоријским основама за посмат
раље Балмеровог скока у флеш спект
РУ Су1Ща и дати су предлози за конс
трукцију спе:ктралног уређаја Ј<оји би 
то мерио, а могао би да се исЈ<ористи 
nри потпуном помрачељу Су1Ща 1999. 
године. Колико су слушаоци били за
интересовани говори и податак да је је
дини Ј<оментар на астрономске радове 

био објављен под псеудонимом и тиuао 
се фризура излагача, ynpxoc напори
ма да се материја крајље поједноста
ви претежно математички настројеном 
аудиторијуму. 

Вјера Мuовuћ 

ДРУГИ ВАЉЕВСКИ 
АСТРОНОМСКИ СУСРЕТИ 

Године 1998, у Друштву истражи
вача "Владимир Мандић-Маида" из 
Ваљева, славио се јубилеј. У овиру 
овог Друштва налази се више истражи
вач:ких група. Астроиомска група Др
уштва истраживача основана је 1973. 
године и ове године је прославила 25 
година свога постојаља и рада. Пово
дом тога организована је истраживач
ка акција ~<ао део редовних активности 
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др~штва, и низ свечаности. Акција је 
траЈала од 18. до 22. октобра 1998, у 
nлаиинарсЈ<ом дому на дебелом брду 
Ј<од Ваљева. У акцији су, поред чла~ 
нова АстрономсЈ<е групе, учествовали 
и nредставници Астрономског друшт
ва из Новог Сада- АДНОС, "Алфа" из 
Ниша, АстроиомсЈ<ог друштва из Баља 
Лу~<е, ИС Пет~а и нашег Друштва 
(Mapl\o Андрејевић и Соља Обрадо
вић). 

Учесници су презентовали своја 
друшт~а, nоказивали слајдове и фото
графије са различитих акција и објав
љене радове. Поред тога посматрало 
се Су1Ще nроменљиве и двојке звезде, 
nланете (Јупнтер и qатурн) и тада ак
тивни метеорски ројеви Ориониди и 
:Гауриди. На крају акције организован 
Је о~<ругли сто, где су учесници раз

мељивали исl\уства из практичне аст

рономије и договарали се о даљој са
радљи. Представиих Астрономског 
друштва из Баља Луке Боривоје Јова
новић и Никола Божић, руководилац 
Астрономске груnе домаћииа, су том 
приликом потписали протоl\ол о сара

дљи. 

Со'Ља Обрадовuћ 

НОВА ИЗдАЊА 
АСТРОНОМСКЕ 
ОПСЕРВАТОРИЈЕ 

На 43. Међунаро.шюм сајму кљига 
У Београду, на штанду Републичкоr 
министарства за науку и технологију 
23. октобра 1998. представљена су но~ 
ва .издаља Астрономске опсерваторије, 
?бЈављена nосле прошлогодишљег Са
ЈМа.. 

У име Министарства промоцију је 
водио дипл. ииж. Андрија Мошић из 
~нст~тита "Михајло Пупин". Најпре 
Је наЈавио др Милана димитријевића, 
директора и мр Зориuу Пветковић ис
траживача-сарадииха Астрономске оп
серваторије . 

После кратког излагаља о nрошло
ст~ Опс~рваторије др Милан димит
ријевић Је представио Serbian Astrono
mical Journal ("Срnски астрономски 
журнал") и то сваки рад понаособ. 
"Журнал" од ове, 1998. године, иови је 
назив за "Билтен" - Bulletin astronomi
que de Belgrade ("БеоградсЈ<и астроном
ски билтен"). Ова свеска, 157. по ре
ду, садржи 7 научиих радова, 4 прет
ходна саоnштеља и 2 стручиа рада. 

Слика 1. др _МuАан l!u.мumpujeвuћ говори на штанду РеnубАuчког .мuнuстарства 
за науку u техноАогuзу. 
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"Журнал" је иначе наш једини на
учни астрономсiСИ часопис; излази на 

енглесi<ом језиi<у. 
Затим је представио "ПубЈIИI(ације" 

бр . 59 и 61. Прва- Belgгade Astгonomi
cal Obseгvatoгy in 1991. (саставио М . С. 
Лимитријевић) говори о раду Астро
номсi<е опсерваторије у 1997, а друга
Pгoceedings ој the ~d Yиgoslav-Belaгиssi
an Simposiиm оп Physics f3 Diagnostics 
ој LаЬогаtогу f3 Astгophysical Plasmas је 
зборнИI< радова белорусi<их и наших 
астронома, који су се састали на Зла
тибору, 5. и 6. септембра 1998. Уред
ниди ЗборНИI<а су М . С. Димитријевић 
и В. С. Бураков. 

Мр Зорица Пветi<овић је реi<ла даје 
последљих десетu теШIСИх година cвa

I<ojue блоi<аде наше земље заузимаљем 
Милана Димитријевића успостављена 
астрономсi<а сарадља са многим зем

љама, нарочито са источним. Tuo су 
са Румунима одржана три оi<ругла сто
ла (1995. у Темишвару, 1996. у Бео
граду и 1997. у Клужу), да би ове го
дине била одржана I<онференција у Бе
ограду. Представила је свесi<у бр. 60, 
Pгoceedings ој the 4 th Yиgoslav Romanian 
Astгonomical Meeting (Уи Ro АМ}, I<oja 
се односи на рад I<онференције. Пуб
ЈIИI(ација садржи 52 рада. О радовима 
је говорила по областима, а највише се 
задржала на сарадљи везаној за nотnу
но nомрачеље Сунца 1999, I<oje ће нај
дуже моћи да се посматра из Румуније . 

Др Милан Димитријевић је исiюри
стио npИJIИI(Y да представи овогодиш

ље бројеве "Васионе", органа нашег 
Астрономсi<ог друштва. Часоnис је за
тим nостављен уз издаља Астрономсi<е 
оnсерваторије, на штанду Министар
ства. 

Следио је I<ОI<Тел. 
Милан Jeлuчu1i 

ПРЕдАВАЊА 
О ПОМРАЧЕЊУ СУНЦА 

Поводом овогодишљег nотnуног nо
мрачеља Сунца, _у Задужбини Илије 
Милосављевића Коларца, одржана су 
два популарна предаваља. Иницијатор 
љиховог одржаваља била је Јелена 
Милоградов-Турин, nредсеДНИI< Стру
чног савета Катедре за астрономију 
Коларчевог универзитета. 

У nредаваљу: Потпуно помраче
ље СуЈЩа 11. августа 1999. Иш-

тван Винце, руi<оводилац југословенс
I<ОГ nрограма за праћеље nомрачеља, 
дао је најпре осврт на глобални тоi< по
мрачеља у Југославији. Затим је по
дсетио на ефеi<Те видљиве непосредно 
пре и за време nомрачеља, I<ao што су: 
летеће (nоi<ретне) сенi<е и "флеi<е" I<oje 
настају од љих, "перле" неједнаiСИх ве
личина (највеће су у средини, настале 
због проласi<а Сунчеве светлости кроз 
"тестерасти" Месечев руб) или Бејли
јева зрнца, дијамантсiСИ прстен (I<ада 
се види једна "nерла"), nротуберанце и 
paci<oiiiНy I<орону, I<oja постаје видљива 
I<ада се Сунце потnуно зuлони. 

У главном делу предаваља говорио 
је о средствима за заштиту очију npи
JIИI(OM помрачеља. Да велиi<а I<оличина 
фотона не би уништила струi<туре че
пића и штапића и мембрану са црним 
пигментима испод љих, на дну OI<a, по
требна су заштитна средства I<oja ума
љују интензитет Сунчеве светлости 
милион nута у интервалу од 380 nm 
до 1400 nm. Коментарисао је стеnене 
заштите различитих материјала, ICoje 
је nублици прИI<азао, и то по областима 
поменутог интервала таласних дужина. 

При I<pajy предаваља је говорио о 
свом тестираљу различитих оптичi<их 

направа и дао уnутства I<ai<O треба да 
се снима Сунце фотоапаратом и видео 
I<амером. Прилоге И . Винцеа о заш
титним средствима и о снимаљу Сунца 
"Васиона" ће објавити у тематсi<ом 
броју посвећеном помрачељу Сунца. 

У предаваљу Ка1<о ,цолази ,цо по:м
рачења СуЈЩа? Луi<а Ч. Поповић је 
дао опште nодатi<е о помрачељима - о 

I<ретаљу и орбитама Земље и Месеца, 
о стварној и привидној величини Сун
ца, Месеца, Земље и Земљине сеНIСе, о 
условима неопходним за настанаi< пом

рачеља Сунца и Месеца, о врстама по
мрачеља и о љиховом броју тоi<ом го
дине и периодичности - саросу . Овај 
део предаваља су nратили видео ани

мација помрачеља Сунца, I<ao и nрИI<аз 
потпуног помрачеља Сунца из 1994. го
дине, снимљеног видео I<амером. 

У другом делу излагаља осврнуо се 
на наша народна вероваља везана за 

помрачеља и изнео девет случајева по
мрачеља, углавном из антИЧI<Их време

на, I<oja се најчешће помиљу у ОВаi<ВИМ 
nрилиi<ама. 

Милан Јеличи1i 

1 
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ВЕСТИ ИЗ ДРУШТВА 

XIV БЕОГРАДСКИ 
АСТРОНОМСКИ ВИКЕНД 

Четрнаести по .r.еду Београдсi<и ас
трономсiСИ виi<енд (БАВ) је одржан 19. 
и 20 . јуна 1998. године, у просторија
ма Планетаријума Астрономсi<ог дру
штва "Руђер Бошi<овић". 

Прошлогодишљи БАВ је био добро 
посећен, а nоред Београђана били су 
nрисутни и гости са стране: nредстав

ниди астрономсiСИх друштава из унут

рашљости (Нови Сад, Ваљево, Петни
ца, Крагујевац, Ниш). 

На самом nочетi<у Милан Јеличић, 
сеi<ретар Астрономсi<ог друштва "Ру
ђе р Бошi<овић" је nрисутнима предс
тавио др Милана С. димитријевића, 
председнИI<а Астрономсi<ог друштва 
"Руђер БоШI<овић" и . диреi<тора Аст
рономсi<е опсерваторије у БеогЕаду и 
проф. др Јелену Милоградов- Турин, 
управниi<а Народне опсерваторије и 
Планетаријума. 

Прошлогодишљи БАВ је отворио 
др Милан С. димитријевић, наш по
знати астроном . Он је присутне под
сетио на прошлост друштва. Говорио 
је о најистаi<Нутијим члановима и осни
вачима Друштва, проблемима са I<оји
ма се Друштво сусретало тоi<ом свога 
рада. Поменуо је и све важније дату
ме из љегове историје. Посебну nажљу 
је сi<ренуо на аi<тивности Друштва и 
љегових чланова, а нарочито на изда

ваЧI<у делатност и часопис "Васиона" . 
После тога је наш познати научни 

радниi< из области астрономије nроф . 
др Јелена Милоградов-Турин, nЈ>едс
тавила најновији број часописа "Васи
она" и захвалила се свим донаторима 
Друштва. Тuође се захвалила свима 
I<оји су јој nомогли (јер се она највише 
залагала) у организоваљу овог БАВ-а, 
а нарочито мр Миодрагу дачнћу I<оји 
је наnравио низ слајдова за предаваља . 

Милан Јеличић, сеi<ретар Друштва 
се у име Друштва пре излагаља захва
лио nроф. др Јелени Милоградов-Ту
рин на велиi<ом заузимаљу OI<O органи
зоваља овогодишљег БАВ-а. 

У следило је традиционално I<олеi<
тивно фотографисаље (IV стр. I<орица). 
Пео тоi< БАВ-а својим фотоапаратом 
nроnратио је мр Миодраг Дачнћ . 

Затим је проф. др Јелена Мило
градов-Турин отворила изложбу сли
I<а новог nредавача у Планетаријуму -

Зорана Симића, под називом "Зелени 
I<осмос"; Било је представљено 8 ра
дова I<ОЈИ су настали у периоду 1995 -
1998. године {технИI<а уљани пастел). 

Прво предаваље под називом "Хе
мија васионе" је одржао др Милан С . 
димитријевић. део материје I<oja из
грађује Васиону је настао у веЈIИI(ОМ 
прасi<у, доi< је остатаi< настао унутар 
звезда. Хемијсi<а еволуција звезда је 
илустрована на nримеру звезде чија је 
маса 20 пута већа од масе Сунца. У еi<
сплозији супернове могЈi настати еле
менти тежи од гвожђа. р Димитрије
вић је затим говорио о отi<рићима ор
гансiСИх молеi<ула у Васиони, па и о фу
леренима на угљеиичним звездама. 

Професор др Јелена Милоградов -
Турин, је одржала предаваља под на
зивом "Метеорити". Говорилаје о поз
натим метеоритима, I<ao и о I<ратерима 
I<оји су настали љиховим падом. Иста
I<ла је разЈIИI(у између метеороида, ме
теора и метеорита. Поменути су запи
си о падовима метеорита у давној про
шлости, а затим се осврнула на мете

~ите I<оји ~у пали у новијој историји. 
ПрИI<азала Је I<арте где су уцртани сви 
већи I<ратери настали љиховим падом. 
Пело предаваље је nропратила презен
тација богате I<олеi<ЦИје слајдова мете
орита, љихових I<ратера, цртежа из 

nрошлости I<оји говоре о љиховом па
ду. Говорила је и о хемијсi<ој анали
зи метеорита, помоћу I<oje се утврђује 
љихово nopei<лo, I<ao и услови у I<ојима 
су настали. Поменут је и чувени метео
рит ALH 84001 из чије анализе су изву
чени "захључци" да је на Марс у неi<а
да било примитивног живота. На I<pajy 
је исnричала иеi<олиi<о анегдота I<oje је 
доживела обилазећи музеје у I<ојима су 
изложени метеорити. За неiСИ следећи 
БАВ је најављен наставu приче о ме
теоритима у Србији. 

др Луi<а Ч. Поповићје одржао пре
даваље под називом "Језгра uтивних 
галаi<сија". АI<Тивне галuсије се на
лазе на веЛИIСИМ у даљеностима и имају 
велиi<и интензитет зрачеља, па се пос

тавља питаље начина настаНIСа тог зра

чеља. На овом предаваљу је објашљен 
један механизам I<оји то објашљава уз 
помоћ црне рупе. До модела се долази 
анализом спеi<тара ахтивних галuсија. 

Лоше време је омело присутне да са 
Народне опсерваторије посматрају не
бо, па је зато Ненад Трајi<овић одржао 
предаваље у Планетаријуму уз nрИI<а
зиваље ноћног неба I<ai<o је изгледало 
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у том тренут!Су. Проје!Стоваии су слај
дови са изгледом сазвежђа и љиховом 
митолоЈЈIКом представом. Најављено је 
издаваље :карте неба. 

Други дан је отпочео предаваљем 
"Ван Гог и звездано небо - звезде са 
слИ!Са" Весне Милошевић-Здјелар, 
предавача у Планетаријуму. llрИ!Саза
не су, између осталог, Ван Гогове сли
!Се "Звездано небо", "Пут са чемпресом 
и звездом" и реме!С-дело "Звездана ноћ 
на Р они" . У з помоћ одлома!Са из писа
ма чувеног сли!Сара брату, Теу, по!Са
зано је да је сазвежђе ВелИIСИ Медвед 
заиста реално при!Сазано изнад Роне, 
само што је изглед града Арла мало 
измељен - да би се добила боља рав
нотежа СЛИ!Се. У циљу објашњеља сли
!Се "Пут са чемпресом и звездом" Весна 
Милошевић-Здјелар прИ!Сазала је IСОМ
пјутерс!Су симулацију !Соја по!Сазује да 
су објеiСТи с.ли:кани из Сан Ремија ап
рила 1890. године заправо веома мла
ди Месец, Венера и веома сјајни Mep
ICYP прИ!Сазаии "!Сао у огледалу" . 

Срђан Самуровић, предавач у Пла
нетаријуму, је одржао предаваље "ду
го путоваље у ноћ - звезде са Tuma
нu~ea" . Прво је направљен историјс!СИ 
увод: прИ!Сазани су слајдови Tumaнu~ea 
и не!СИХ љегових путии!Са. Поред дија
проје!Стора, ради дочараваља овог пу
товаља и !Сатастрофе !Соја је уследила, 
!Соришћеии су и графос!СОП (за прИ!Са
зиваље фотографија путИИ!Са), !Сомпју
тер (за врИ!Саз симулације !Сатастрофе 
и Интернет nрезентације филма Tuma
нu~e). Говорило се о путницима и ч~а
новима посаде и о љих9вим реа!СЦИЈа

ма, !Сао и о мистериозној причи везаној 
за брод Californian !Соји је, вероватно, 
видео Tumaнu~e ICa!Co тоне. Споменути 
су догађаји IСОји су претходили судару 
са леденим брегом, !Сао и атмосфера за 
време nотонућа. Уз помоћ рачунараје 
затим при!Сазан изглед неба у тренут
IСУ !Сатастрофе - најважиијији елемент 
!Сатастрофе је, сва!Са!СО 1 то што је био 
мр!СЛИ мра!С (танак стар Месечев срп 
је изашао те!С пред јутро), па брег ии~ е 
могао да се уочи. lleлo предаваље Је 
пратила музИ!Са из филма Tumaнu~e. 

"Звезде без трепереља" је предава
ље !Соје је одржао Зоран Симић. Он 
је говорио о новој технологији - ада
птивној оптици, !Соја се !СОристи да се 
оТIСЛОНИ утицај атмосфере на посмат
раља. За то се !Сористи ласерс!СИ сноп
читач атмосферс!Сих турбуленција, !СО
ји се у повратку анализира уз помоћ 

рачунара и на тај на'IИЈI се добијају по
дацИ о стаљу атмосфере. Затим се спе
цијалним огледалима !Соригује пут зра
!Са, ис!Сривљен због утицаја атмосфере . 
На овај начин се добијају много јас
нији снимци. Нарочито се често ова 
технИ!Са !Сористи у ултраљубичастој и 
инфрацрвеној области спе!Стра. 

После паузе у 16:00 часова почео је 
nоподиевии део рада. Најпре је одржан 
О!Сругли сто о сарадљи астрономс!СИХ 
друштава Србије. На почет!Су је сва
IСО друштво изнело извештај о свом ра
ду. О раду својих друштава говори
ли су nроф . др Јелена Милоградов
Турин ( Астрономс!Со друштво "Руђер 
БоЈЈIКовић"), Јарослав Францисти (Ас
трономс!Со друштво "Нови Сад''), 
Ни!Сола Божиновић (ИстраживаЧ!Са 
стаНИI.(а Петница и Астрономс!Со .zw.уш
тво "Алфа", Ниш), Саша Симић С'Бе
лерофонт") и Ни!Сола Божић {Астро
номс!Са група Друштва истражИвача 
"Владимир Мандић - Манда") . На 
овом састан!Су је изнето не!СОЛИ!Со пред
лога за побољшаље сарадље између ас
трономс!СИХ друштава у нашој земљи. 
Један од љих је и предлог о формираљу 
Савеза астрономс!СИХ друштава Србије 
!Соји је подржало више друmтава, али 
договор на БАБ-у није постигнут. 

Прво предаваља у поподневном де
л,r_ је одржао проф . др Иштван Винце 
"Потпуно помрачеље Сунца 1999. го
дине". Објашњен је настана!С помра
чеља, а затим детаљно описан TOIC пом
рачеља следеће године. На географ
С!Сој !Сарти је при!Сазан појас тотали
тета, и наведени су тренуци улас!Са у 

сен!Су одређених географс!СИХ подруч
ја. Наведене су а!Стивности !Соје Аст
рономс!Са опсерваторија планира у ве
зи овог помрачеља, !Са!Со у нашој земљи 
та!Со и у иностранству. Др Иштван Ви
нце је објаснио и појаве !Соје прате пот
пуно помрачеље, а веома су интереса

нтне и могу . се ла!Со посматрати. 

Интересантно предаваље под нази
вом "ВелИI<е опсерваторије данашљи
це" одржао је др Слободан Јаи~Сов. 
Предаваље је пратила латиноамерич
!Са музИ!Са. На слајдовима су представ
љене не!Се веЛИ!Се опсерваторије у 
свету (Pic du Midi, Европска јужна оп
серваторија ... ). ПрИ!Сазан је изглед оп
серваторија, љихови инструменти !Сао 
и изглед О!Солине, nејзажи на путу до 
љих итд. Описани су специфични IСЛИ
матски услови !Соји владају на местима 
где се оне налазе . Поменуте су теПIКо-
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ће добијаља времена за рад на опсер
ваторијама, а говорило се и о животу и 
раду у о!СВиру ових, одсечених од све

та, опсерваторија. 

Последље предаваље на XIV БАБ
у је одржао мр Милан Ћир!Совић под 
називом "Највећа Ајнштајнова заблу
да - IСОСМОЛОЈЈIКа IСОНстанта". Ајиштајн 
је !СосмолоПIКу IСОНстанту убацио у сво
ју једиачину да би избегао ширеље Ва
сионе. Када је от!Сривен Хаблов за
IСОН1 IСОСМОЛОЈЈIКа IСОНСТанТа је одбаче
на. данас се проблем !СосмолоЈЈIКе !Сон
станте јавља у два обЛИ!Са у астрофи
зици и физици елементарних честица. 
КосмолоЈЈIКа !Сонстанта је фундамента
лан проблем за !Сосмологију и астрофи
зИ!Су. Још уве!С се дефинитивно не зна 
да ли она постоји. Једна група научни
!Са тврди да је љено постојаље доказа
ла посматраљем супернових . Последи
це ових истраживаља се односе на бу
дућност еволуције Васионе {да ли ће 
се заувек ширити или не). 

После предаваља је организована 
посета Астрономс!Сој опсерваторији у 
Београду. Испред управне зграде Ми
лорад Ћо!СИћ је одржао предаваље под 
називом "Осниваље и развој Астроно
мс!Се опсерваторије". Затим је др Але
!Ссандар Кубичела по!Сазао ВеЛИ!Си реф
ра!Стор, али нажалост ни ове године ии

је било посматраља због облачног вре
мена. Миодраг дачић је заиитересова
нима затим nо!Сазао меридијански !Сруг 
и објаснио начин рада на љему. 

Прошлогодишњи БАВ је био доб
ро посећен; на Звездари је било OICO 80 
присутних. Општа оцена предаваља на 
БАБ-у је врло добра. Основна замер
!Са је што и да је била ведра ноћ при
сутни нису могли посматрати, због не
исправности !Суnоле вели!Сог рефра!Сто

ра, !Соја је и поред не!СОЛИ!Со по!Сушаја 
остала непомична. За популаризацију 
астрономије је поред предаваља веома 
важан и пра!Стичан део - посматраља. 

То је оно што је обичном чове!Су најза
нимљивије - да види оно што не може 
видети голим OICOM. Зато би требало 
бар један инструмент на Звездари да 
за време БАБ-а буде доступан за пос
матраља интересантних обје!Сата . 

На !Срају треба рећи да је прошло
годишњи Београдс!Си астрономс!Си ви
!Сенд, испунио своју сврху - о!Супио је 
емииентне стручња!Се !Сао предаваче и 

све оне !Соји су желели да их чују . 

Нu~еола М. Вож;uћ 

поклони 
МИЛАНА ЋИРКОВИЋА 

Члан нашег Друштва Милан Ђир
!Совић, тренутно доiСТорант љујорш!Сог 
универзитета Стоии Бру!С (Stony Bro
ok), запослен на Астрономс!Сој опсерва
торији у Београду, по!Слонио је Друш-

1 тву не!Со.ли:ко изузетно вредних и !Сори

сних ствари: 

1. Не!СОЛИIСО луксузних амерИЧ!СИх по
пуларних астрономс!СИХ кљига; 

2. Колор монитор {15 иича) Packard 
Bell; 

3. Више астрономс!СИХ постера (изме
ђу осталих и чувено "Хаблово ду
?о~о поље" (НuЪЬlе Deep Field), чи
Л Је анализу радио и представио у 

Планетаријуму друштва); 
4. Сет слајдова о Урану. 

Друштво се на ПО!Слонима најлепше 
захваљује. 

Милан Ћир!Совић је уве!С помагао 
друштву: гостовао је на Београдс!СИМ 
астрономс!СИм ВИ!Сендима, писао те!Сс

тове за "Васиону", а овог лета орга
низовао је и Авzустовс~ее астроно.мс~ее 
сусрете, на !Сојима је наступио и !Сао 
предавач. Почев од броја 4 за 1998. 
годину, Милан Ћир!Совић је члан Уре
ђивачког одбора "Васионе". 

Срђан Са.муровuћ 

ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗВЕЗдАНОГ 
НЕБА ЗА ПУБЛИКУ 

Сва!Се суботе у 19h Планетаријум је 
у топлијем периоду поново отворен за 
грађане Београда !Сао и ширу пуб.ли:ку. 
У овом термину предавачи са Народне 
опсерваторије уз причу прилагођену за 
било !Со ји узраст, _представљају звезда
но небо !Сроз сва четири годишња до
ба она!Со, ICaiCO би се иначе видело сва
ке ведре ноћи, у то!Су целе године из 
Београда. Наравно, наш Планетари
јум има могућности да прикаже небо и 
са других географс!Сих ширина, што и 
представља део нашег програма. 

По предлогу проф. др Јелене Ми
лоградов-Турин, иначе управИИ!Са На
родне опсерваторије, планетаријумс!Се 
проје!СЦИје за публику отпочеле су 27. 
јуна 1998. године и одржавају се и да
нас у истом термину уз редовну посету 

наших грађана. 
Сва!Се суботе, изузев зимс!Сог пери

ода, у 19h, сви заинтересовани, поје
диначно као и групно, могу да посете 

Планетаријум. 

Зоран Сu.мuћ 
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НОВОСТИ И БЕЛЕШКЕ 

УБРЗАНО ШИРЕЊЕ ВАСИОНЕ? 

Проблем (не)постоја.ља. космолошке 
константе, један од ЈСључиих проблема. 
ЈСосмологије, на. помолу је да. бу де по
сма.тра.чки разрешен кроз посматраља. 

супернових у га.ла.Ј(сија.ма. на. ве~ 
црвеним пома.цима.. Од јануара. ове го
дине, на.име, почело је објављиваље ре
зултата." Пројекта. ЈСосмолошких су!!еЈ?
нових", мултинационалног тима. ЈСОЈИ Је 
ЈСроз више година. осма.тра.о супернове 

типа. la. у удаљеним га.ла.ЈСсија.ма. у ци
љу Са,Ј(упљаља. што потпунијег ста.тис
ТИЧЈ(ОГ узорЈСа. ЈСоји би омогућио поуз
дано изна.ла.жеље вредности ( i) уЈСупне 
густине материје у ЈСосмосу, и ( ii) до
приноса. ЈСоји тој уЈСупној густини даје 
ЈСОСМОЛОПIКа. ЈСОНСТЗ.НТЗ.. 

Историја. ЈСОНТроверзе ОЈСО ЈСОСМОЛО
mке ЈСонста.нте дуга.чка. је ЈСОЛИЈСО и сама. 
историја. савремене космологије. Овај 
па.раметар увео је Ајншта.јн 1917. го
дине да. би решио проблем који је му
чио још Њутна., и објаснио зашто ко
смос не ЈСолапсира. под дејством узаја
мног привлачеља галаксија., већ наи
зглед изгледа. непроменљив и ста.цио

нара.н. То је у Ајншта.јновом моделу 
постигнуто увођељем једног додатног 
("ЈСосмолошког") члана. у једначине по
ља., традиционално озна.ча.ва.ног симбо
лом Л, ЈСоји представља. својеврсну ан
тигравита.цију, тј . одбојну силу ЈСоја. 
спречава. ЈСола.пс ва.сионе ура.внотежа

ва.јући гравита.цију. Иа.ЈСо је, нарав
но, ово решеље изгубило значај са. от
крићем ширеља ЈСосмоса., ЈСоје је учи
нио Едвин Ха.бл десета,Ј( година ЈСа.сни
је, ипак се није појавио ниједан аргу
мент зашто ЈСосмолошка. ЈСонста.нта. не 

би доиста постојала. Штавише, са. бу
рним развитком физИЈ(е елементарних 
честица. и ЈСвантне теорије поља., поста
ло је јасно и JCUO се космолошка ~он
станта може интерпретирати у на.ЈШИ

рем контексту јединства. МИЈ(ро- и мu
росвета: као густина енергије вuуума.. 
Она је сувише мала. да. би се запазила. у 
лабораторији или на. маљим а.строном
ским скала.ма, и постаје значајна теЈС 
ЈСа.да се разматрају удаљености упоре
диве са. Ха.бловим ра.дијусом. 

Сви досада.шњи поЈСуша.ји да се пос
матрачки измери вредност Л-члана. би
ли су доведени у сумљу једноставном 

чиљеницом да ми у да.љене објекте ви
димо она.квим ЈСа.кви су били у давној 
прошлости, те се свuа систематсЈСа 

промена љихових својстава (нпр . сјаја. 
или величине) може протума.чити или 
ЈСа.о последица. љихове инхерентне про

мене у времену, или производ својстава. 
самог простора. и времена., дакле кос

молошке ЈСонста.нте, при чему ие посто

ји начин да се ова. два доприноса. раз
двоје. У том смислу испитиваље су
пернових пружа. до сада. најбоље изгле
де за. успех. Супернове типа la. су нај
поузданије "стандардне свеће" за. ЈСо је 
знамо и ЈСоје се могу видети са довољ
них удаљености. Наиме, сви постоје
ћи подаци уЈСазују да. су све супернове 
овог типа готово идентичие, ЈСа,Ј(О у пог

леду обЛИЈ(а. криве сјаја (на основу ЈСоје 
их препознајемо), та.ЈСо и у погледу ма
ЈСсималног сјаја. ФизИЧЈ(о објашљеље 
ове "подударности" лежи у чиљеници 
да. су околности у ЈСојима. до ових ти
танских експлозија долази увеЈС иден
тичне, везане за термонуЈСлеа.рну експ

лозију белог патуљка у теским двојним 
системима.. Пошто су сви бели па.туљ
ци откривени до сада међусобно веома. 
слични, исто важи и за. резултира.јуће 
процесе. 

ПројеЈСа.т космолошких супернових 
анализирао је сјај више десетина. су
периова. откривених и а. велИЈ(ИМ у даље

и остима. - једна ча.ЈС и иа 5-6 милијар
ди светлосних година, што (с обзиром 
да. је ИПа.Ј( у питаљу појединачна звез
да.) представља. један од иа.ј!!иших до
мета посматра.чке астрономиЈе у чита

вој љеној дугој историји. Из ста.ти
СТИЧЈ(е анализе овог узорЈСа., и резул

тати ЈСоји су објављени у више прош
логодишљих радова. у ча.сописима. Na
ture и Science, ЈСао и иа. конференција
ма за штампу ЈСоје су одржа.ли руЈСово
диоци пројекта, Сол Перлмутер (Saul 
Perlmutter) и Андреј ФилипеНЈ(о (Andrei 
Filippenko), дошло се до (још увек пре
лимина.риог!) за.Ј(ључка. да се најб?~е 
слагаље са. посматраним крива.ма СЈаЈа. 

постиже uo се претпостави да је УЈСУП
на. густина. универзума. једнака. критич
ној, чему енергија вuуума (тј. кос
молошка константа.) доприноси 70%, а 
сва. ма.терија (и видљива. и тзв. "там
на." ма.терија) свега. око 30%. У скла
ду са том СЛИЈ(ОМ, космос ће се вечито 
ширити, с обзиром да ће значај кос
молошЈСе константе са повећаљем про
сечне удаљености међу гала,Ј(сија.ма не
престано расти, и Хаблово ширеље не 
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само да се не успорава, већ се, нап
ротив, убрзава! УкоЛИЈ(о даља. посма
траља. супериових и других удаљених 

објеката. буду ово потврдила., једна од 
на.јвећих загонетки у историји науке 
биће трајно ра.зрешена.. Наравно, сва
ки одговор рађа. даља. питаља., па. је та
ко и овде случај: наиме, космолошка. 
константа. коју мере астрономи да.ле

·ко је маља. од оне ЈСоју nредвиђају тео
рије елементарних честица. Ово пита
ље се може показати знатно сложени

јим од nосма.тра.чЈСог за.датЈСа. мереља. 
космолошi<их nа.ра.мета.ра и сва.I<а.ко ће 
још дуго бити са. нама.. 

Милан М. Ћирk:овић 

ПОТВР'ВЕНО ПОСТОЈАЉЕ 
МАСЕ НЕУТРИНА 

Међународни тим од 120 на.учииi<а. 
недавно је добио веома. чврст доказ да. 
неутриии заиста nоседују масу, што 
различите теорије и предвиђају. Иа
ко мала., ова маса. има. веома. битне nо
следице по укупну масу у универзуму, 

јер би могла да. са.чињава значајни део 
тзв. тамне материје. Како каже Деј
вид Ka.cnep (David Ca.sper) са. Универ
зитета у Калифорнији: "Овај резултат 
није веЛИЈ(о изненађеље , јер не постоје 
теоријсЈСИ разлози зашто би неутрини 
били честице без масе, а. и nретходни 
резултати су давали резултате у том 

смислу. Свеједно ово је олакшаље". О 
мерељу масе неутрина у лаборатори
јама. Лос Аламоса nисано је у Васиони 
3-4 за. 1995. годину. 

У свом nознатом духовитом мани
РУ, иста.I<нути ЈСосмолог Едвард Колб 
(Edward КоЉ) каже: "Била. је то уз
будљива. недеља.. Прво се груnа. "Spice 
Girls" расnала, а сада имамо прву еЈСс
перимента.лну ИНДИЈ(а.цију да. неутрини 
имају масу". 

Експерименти који су довели до 
зна.чајног резултата. урађени су I<ориш
ћељем Супер-Ка.миоканде неутрино де
тектора., који се налази на. дубини од 
око 600 метара. испод планине ИЈСена. у 
Ј а.па.нским Алпнма.. ЛетеЈСтор се састо
ји из резервоа.ра. у коме се иа.ла.зи 50 
милиона литара ултра-чисте воде. Ре
зервоар је nовезан са. 13 400 детекто
ра који региструју бљесi<ове светлости 
настале реакцијом неутрина са молеку
лима. воде. 

Постоје три врсте неутрина.: та.у, 
миоисЈСи и електронски. Ова група. на.
уЧНИЈ(а. nосматрала је претвараља. ми
онског неутрина. у тау неутрино, тзв . 

"осцила.цију", која. је могућа једино 
а.Ј(О неутрини имају масу различиту од 
нуле. Експеримент није мерио масу од
ређене врсте неутрина., него разЛИЈ(у 
између мионског и тау неутрина. Прве 
процене показују да најмаље једна. вр
ста неутрина., вероватно тау, има масу 

од 0.05 eV (односно l0-34 гра.ма.), што 
је маље од једног милијардитог дела 
масе nротока.. 

Колб каже да., осим а.ко друге две 
врсте неутрина нису веће од nомену
те масе, ово откриће неће много до
nринети разрешељу питаља тамне ма

терије. С друге стране, отЈСриће да 
неутрини осцилују може да nомогне у 
реша.ваљу питаља производље неутри

на. иа. Сунцу; тј. да одговори зашто 
Сунце ствара само једну трећину не
утрина. коју nредвиђа теорија. Најве
роватније, елеЈСтронсЈСи иеутрини осци
лују у миоиске и та.у неутрине иа путу 
до Земље. Са.дашљи ексnерименти не 
могу да. преброје мионске и тау неут
рине са. Сунца. . Међутим, сматра. се 
да ће иови иеутронски детектор у Сад
берију (Sudburry) у Онтарију ЈСОначно 
да. реши ову мистерију. Опсерваторија 
назва.на. SNO (Sudbury Neutrino OЬser
vatory) се на.ла.зи у ру днику ННЈ(Ла два. 
ЈСилометара. испод земље. Научници 
треба. да. региструју бљескове светлос
ти који nотичу од ретЈСих интеракција. 
неутрина са. тешком водом. Сва три 
типа. неутрина. треба да. nовремено ра
здвоје језгро деутеријума. на. проток и 
неутрон. 

Према.: Astronomy, септембар 1998. 
Sky & Telescope, ма.ј 1998. 

Срђан Са.муровић 

ЦИЉ ТУРКМЕНИСТАН 

ВелИЈ(и метеорит је па.о на Земљу 
20. јуна. 1998. године око 100 киломе
тара далеЈСо од града Тасха.уз у ТурЈС
менистану . Према речима. Сајтназа.ра 
Муха.медназа.рова. (Seitnazar Muha.med
na.zarov) из Националног хидрометео
ролошЈСог ЈСомитета., догађају је прет
ходио сјајни на.ра.нџа.сти болид Ј(оји је 
оставио за. собом траг црног дима док 
се ЈСретао nрема североистоку по небу. 
Пројектил се распао у барем три ко
мада. пре удара, а. на.јвећи је иа.пра.вио 
ЈСратер широк шест и дубок чеТИЈ.?И ме
тра близу града Куниа. Ургенч (Kunya 
Urgench). На. дну кратера је пронађен 
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камени метеорит {хондрит) дугачак 81 
cm. Тежак 820 :килограма, Туркменс:ки 
метеорит је импресиван - спада међу 
30 процената најтежих камених метео
рита који су икада пронађени . 

Према: Sky & Telescope, децембар 
1998. 

Весна Милошевић-Здјелар 

ПЛИМСКО ПОРЕКЛО 
МАГЕЛАНСКЕ СТРУЈЕ 

Као две најближе галаксије нашој, 
ВелИIСИ и Мали Магеланов облаiС су 
nод снажним утицајем Млечиог nута. 
Астрономи већ дуго времена nредвиђа
ју нестанаiС ових галаксија унутар на
ше велиiСе ГалаiСсије, а недавно доби
јена радио-слИIСа Магеланових облака 
nоЈ<азује да је овај nроцес већ отnочео. 

Мери Путмен (Mary Е. Putman) са 
Маунт Стромло и Сајдинг Сnринг оn
серваториЈа (Mount Stromlo and Siding 
Spring Observatories) и љени сарадници, 
направили су маnу трасирајући атом
с:ки водониiС nомоћу новог инструмен
та на радио-телесiСоnу пречника 64 ме
тра, у Парксу, у Аустралији . Њихов 
циљ је био боље разумеваље Магелан
СIСе струје - траЈ<е гаса ICoja се прости
ре иза ОблаЈ<а. Предложене су много
бројне идеје о nopeiCлy Струје ОТIСада 
је откривена 1973. године, али су са
мо две остале nоnуларне . По једној, то 
је гас истргнут из Магеланових облаiСа 
nриЛИIСом љиховог nроласка 1Сроз сnо

љашње делове Млечиог пута. Или, по 
другој, наша галаксија много снажни
је nривлачи ближе стране Облака него 
удаљеније, и тиме их nлимом уништа
ва. Последица овог другог механизма 
је, nоред траке гаса иза Облака, струја 
гаса Ј<оја nотиче од nредводећег руба 
ОблаЈСа. Уnраво је то открила Мери 
Путмен са сарадницима, снажно nод
ржавајући теорију nлимског nорекла 
Струје. 

Иако су астрономи трагали за овом 
nредводећом Струјом годинама, не из
ненађује чиљеница да је љено nостоја
ље теЈ< сада утврђено . Ова Струја је 
изузетно слабог сјаја и танка, па је тим 
морао nажљиво да трага да би је от-
1Срио. 

Према: Sky & Telescope, децембар 
1998. 

Весна Милошевић-Здјелар 

СМЕНА НА ВРХУ 

Због изразите еЈ<сцентричности сво
је лутаље, Плутон OICO 20 година. TOICOM 

сваког обиласЈ<а, од 24 7, 7 година, би
ва ближи Сунцу него Нептун. Ми смо 
управо прошли 1Сроз такав период, IСоји 
је почео 8. фебруара 1979, а завршио 
се 9. фебруара 1999. године. Сада је 
оnет Плутон најдаља већа nланета од 
Сунца. 

Према: Astronomy, јун 1998. 
Јелена Милоzрадов- Турuн 

КОМЕТА ОДЛАЗИ 

Комета Хејл-Боn {Hale-Bopp) је би
ла у сазвежђу СЛИЈ<ар (Pictor) на јуж
ном небу, удаљена 568 милиона ~<ило
метара од Земље, Ј<ада је 5. јануара 
1998. године, са EвponciCe јужне оnсер
ваторије у Чилеу, фотографисао Гвидо 
Пизаро (Guido Pizarro) , nомоћу Шмит
телескоnа nречиИIСа 1 метар . Земља је 
тада nролазила Ј<роз раван лутаље IСо

мете , и могли смо да видимо прашину 

разасуту дуж лутаље . Прашина је на 
снимку таНIСа линија ICoja се nростире 
од IСометине главе nрема Сунцу (доле 
десно), формирајући тзв . aнmupen. 
Ексnозиција је трајала један час, nри 
чему је nраћено 1<ретаље комете, а ви
сина nоља снимка 5° (север је горе). 

Данијел Грин (Daniel W. Е. Green) 
из магазина International Comet Quar
terly IСаже да од прве седмице новембра 
nрошле године (~<ада је Ј<омета имала 
nривидан сјај б . магнитуде) није било 
извештаја да је виђена голим оком. 

Према: Sky & Telescope, април 1998. 

Весна Мuлошевић-Здјмар 

! 
---L 

ВАСИОНА XLVII 1999, 1 ----------------------------------27 
СМРТОНОСНЕ 

СПИРАЛНЕГРАНЕ 
МЛЕЧНОГ ПУТА 

да ли се може довести у везу масов
но изумирање врста на Земљи са стру
IСТуром Млечног пута? два астрофи
зичара из Пасадене у КалифорНИЈИ да
ју nотврдан одговор. Ерик Лич (Erik 
М. Leitch) са Калтеха (Caltech) и Гау
там Васишт (Gautam Vasisht, NASA/Jet 
Propulsion Laboratory) су предложили 
хиnотезу: масовна изумирања ТОЈ<ом 

nротеЈ<ЛИХ 500 милиона година су мо
гла да се догоде IСада је Суичев систем 
пролазио кроз спиралие гране наше га

лаЈ<сије. 
Као прво , Лич и Васишт су СIСИЦИ

рали сnиралие гране Млечиог nута nо
моћу вели:ких облаiСа јонизованог во до
ника. Такви облаци указују на nрисус
тво врелих звезда кратког животног ве

Ј<а, које настају када спирални таласи 
густине nрођу 1<роз гасовити диск наше 
галаксије. Потом су nроценили брзину. 
Ј<ојом се ти таласи nростиру. Зајед
но са добро познатим кретаљем Суиче
вог система , ове чиљенице су омогући
ле астрономима да одреде Ј<ада је Сун
чев систем nролазио кроз гране. Лич 
и Васишт су nроучили фосилне nодат
ке о изумираљима на Земљи и nриме
тили да је тада Суичев систем био или 
у спиралној грани или близу ље. 

Међузвездани простор унутар спи
ралних грана Млечног пута се разли
кује од средине између љих . Астрофи
зичари одавно знају да је већа веро
ватноћа да супернова еЈ<сплодира бли
зу Сунчевог система Ј<ада је Сунце у 
спиралној грани. Спиралне гране су 

пу~е и веЛИI<Их молеЈ<уларних облаЈ<а 
IСОЈИ могу пореметити рубне области 
Сунчевог система - :комете и астероиде 
- и послати их да пониру према Земљи. 

"Који год механизам претпоставите 
да изазива изумирања, пролазак 1Сроз 

спиралну грану му повећава вероват
ноћу", Ј<аже Лич . Све ово води Ј<а пи
таљу "Када ћемо поново проћи следе
ћу спиралиу грану?" Изгледа да има
мо 140 милиона година уживања у ре
лативном миру галактИЧЈ<ог простран

ства. пре него што уроиимо у Персејеву 
грану Млечиог пута. . 

Према: S!cy & Telescope, јули 1998. 
New Astronomy, бр. З, 1998. 

Весна Мuлошевић-Здјелар 

КОСМИЧКА ЛЕТЕЛИЦА 
ПРОНАШЛА ТРАГОВЕ ЛЕдА 
НА ОБА МЕСЕЧЕВА ПОЛА 

Летелица Lunar Prospector је проиа
шла милијарде литара залеђене воде на 
Месецу. Главни истраживач из Инсти
тута за проучаваље Месеца (Lunar Re
search lnstitute), Алан Биндер, у изјави 
за штампу је, нагласивши да су резул
тати прелиминарии, потврдио да "по

стоје значајне IСОЛИЧИНе воде на оба по
ла". Биндер и љегови сарадници про
цељују да су десетине или хиљаде ми
лиона тона воде заробљене у обЈIИIСу 
леда на површини Месеца. 

За ово отЈ<риће је "заслужан" неу
тронсiСИ спектрометар на летелици, ко

ји дете:ктује неутроне са различитим 
вредностима енергије. ЕнергетсЈ<и не
утрони се избацују када се честице ко
смиЧЈ<Их зраЈ<а сударају са атомима на 
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Месечевој површини, . и постепено се 
успоравају одбијаљем о језгра дРугих 
атома. ВодоНИI<ОВа језгра (протони) 
најефеiСтивније успоравају неутроне, 
јер су најлаюпа, па се једноставније у
брзавају него језгра осталих атома 
одузимајући тиме енергију неутрони
ма. 

ToiCoM свахог од бројних пролаза 
oiCo Месеца, Lиnar Prospector је дете:к
товао пад броја неутрона средљих ене
ргија за неiСоЛИIСо процената (3 ,4 про
цента на северном а 2,2 процента на 
јужиом полу). Творац неутронсiСог де
теiСтора Вилијам Фелдман (William Fel
dman) из Лос Аламос лабораторије 
(Los Alamos National Laboratory) , упо
зорава да то само доiСазује присуство 
веће IСоличине водоНИIСа на Месечевим 
половима. Вода је ипа:к, како Ј<аже Фе
лдман, највероватнија супстанца која 
садРЖИ тај водоНИIС. Одавно се сма
тра да вода· стиже на Месец у дарима 
Ј<омета о љегову поврmину и аi<умули

ра се у дну поларних IСратера Ј<оји су у 
сталној сенци. 

Ово откриће подржава толИI<о ос
поравану радарсiСу слику са сателита 

Кле.ментина, I<оји је обишао Месец 
1994. године . Кле.ментина је нашла 
доi<азе за постојаље леда само у об-

. ласти јужног Месечевог пола. Таква 
асиметрија је прихватљива због тога 
што је било познато да је много маљи 
Проценат унутрашљих површина кра те
ра на северном полу у сталној сенци. 
Lиnar Prospector је пронашао 50 до 100 
процената вИIПе воде на северном полу 

него на јужном. 
Lиnar Prospector је лансиран 6. ја

нуара 1998. године из Кенеди центра 
(Саре Canaveral, Kennedy Space Center); 
yci<opo потом, 15. јануара је ушао у 

иисiСу поларну орбиту, свега 100 IСило
метара изнад Месечеве површиие. За 
време неiСоЛИI<о преосталих месеци је
дногодишље мисије , направиће IСарту 
Месечевог хемијсi<ог састава, површ- · 
инсi<е гравитације и магнетног поља, а 
трагаће и за радиоактивиим радоном, 
могућим резултатом теi<тонсi<е ахтив
ности Месеца. 

Према: Sky & Telescope, април 1998. 
Sky & Telescope, мај 1998. 

Весна Милошевић-Здјелар 

СЕКУНдА ВИШЕ 

АмерИЧIСа поморска опсерваторија 
(U . S. Naval Observatory) додала је још 
једну секунду својим атомским часов
ницима 31. децембра 1998. у 23:59:59 
сати по светском времену. Разлог лежи 
у малом али иnaiC значајном успорељу 
Земљине ротације за последљих 18 ме
сеци, откахо је претходни пут додата 
секунда ВИIПе . Промене у Земљиној ро
тацији се прате помоћу радио-телеско
па, IСоји посматрају удаљене квазаре да 
би установили непоi<ретан референтни 
систем , далеко изван Сунчевог систе
ма. Дани се продужавају због плимс
IСоr међудејства наше планете и Месе
ца . Тахође , звездани дан се може про
дужити или сi<ратити због помераља 
Земљиних I<онтиненталиих плоча по IСО
ри . 

Према: Sky & Telescope, децембар 
1998. 

Весна Милошевић-Здјелар 

Спш<а на 111 страни I<Орица: Марсов сателит Фобос {PhoЬos), nречни~~:а 011:0 

16 km, ~~:а.~~:о га је сни.мио Mars GloЬal Sиrveyor {MGS) . То.м nрUАи~~:о.м су иЗАСерене и 
те.мnературе наведене на сни.м~~:у. Та~~:о брз nад те.мnературе од осунчаног дела, 
увече, до оног у сенци, сат nосле эалас~~:а Сунца, говори да је Фоб ос nо~еривен слоје.м 
фине nрашине дебели.м бар један .метар. Са.мо прашина .може да се у тан~~:о.м слоју 
угреје и зато брзо охлади. Стене боље nроводе тоnАоту и зато 1Ьихову nовршину 
дубљи делови греју и не~~:о вре.ме nосле эалас~~:а Сунца. 

Највећи ~~:ратер на Фобосу назван Сти~~:ни (Stickney), nречни~~:а о~~:о 9 km, јесте 
вероватно извор те nрашине. Наи.ме, ~~:ада је дошло до судара у ~~:оје.м је створен 
Сти~~:ни, иэбачено је толи~~:о .материјала да је он nре~~:рио Фобос . Круnнији ~~:о.мади 
су nосле ~~:palieг ~~:рета1Ьа 011:0 Марса nали у вeli слегнуту nрашину и створили нове 
.ма11>е ~~:ратере . 

Спш<а на IV страни I<Орица: Учесници XVI Београдс~~:ог астроно.мс~~:ог ви~~:ен
да, исnред Планетарију.ма. 
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У.мепшичко . виђе11>е nо.мрачеt•о?. Сунца од 15. 
фебруара 1961. године осликано четкицо.м 
Петра Кубичеле. 
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О ПОМРАЧЕЊУ СУНЦА 

Иштван Вшще 
Астрономска. опсерваторија, Београд 

Сунчева потпуна помрачеља спадају у оне астрономске догађаје које велики 
број људи посматра, јер својом изузетном појавом скрећу шркљу на себе и оних 
људи коЈи нису љубитељи неба. Помрачеље може да посмат'ра свако , чак и сло
бодним tголим) оком, без додатне , скупе астрономске оnреме. Потпуно помрачено 
Сунце је призор који свакоме ко га. посматра, nредставља јединствен , упечатљив 
и за цео живот запа.мћен доживљај. Због тога помрачеља играју веома ва.жну 
улогу у астрономској едукацији великог броја људи. Свако може видети .како 
Месец у одређеном, унапред предвиђеном тренутку почиље да прекрива Сунце и 
наступа тоталитет и непосредно може да се увери у постојаље законитости кре
таља небеских тела, које астрономи веома прецизно могу описати математичким 
једначинама које користе приликом прорачуна положаја Сунца, Месеца и Земље, 
да би годинама унапред предвиђали ове појаве са невероватно великом тачношћу. 
Тако нпр . већ у прошлом веку, 1887. године, објављен је познати Oppolzer-oв 
канон помрачеља где су дати подаци за · 8000 Сунчевих и 5200 Месечевих пом
рачеља од 10. новембра. 1208 год. пре наше ере (по јулијанском календару) 
до 17. новембра 2161 . године на.ше ере (по грегоријанском календару) . данас , 
у време моћних рачунара, ти nодаци се много лакше рачунају и nристуnачни 
су свакоме преко рачунарске комуникационе мреже (нпр . INTERNET-a или неке 
друге) . Једна од таквих база може се наћи нnр . на адреси: http:/ /sиtleartli . gsjc.
llasa. gov / eclipse/ eclipse. 

Потпуна помрачеља Сунца помажу да осетимо, колико је значајна улога Сунца 
у свакодневном животу. На то се обично не обраћа nажља, јер је потпуно нор
мално и уобичајно да. Сунце неи:юставно излази свако јутро, обасјава. нас својом 
светлошћу и греје на.с својом тоnлотом . Осим тога, данашљи човек је обезбедио 
себи довољно угодан живот (вештачко осветљеље у току ноћи, грејаље у току 
хладног периода године) да не осећа непосредну потребу за СуЈЩем . За кратко 
време трајаља помрачеља, када Сунце нестане усред бела дана и завлада вечерља 
тама те nочиље да бива хладније, постајемо свесни Шта нам заправо Сунце значи . 
За то кратко време , од неколико минуiа:, док траје потпуно nомрачеље, nостаје 
јасно у коликој мери наш живот зависи од Сунца. Многи тек тада nостављају 
себи nитаље : шта. би се десило са. нама. без Сунца? Тек тада nочиљу да. ра.змиш
љају о томе и наслућују одговор на. nостављено питаље . Наши преци су другачије 
доживљавали Сунце од нас. Њима је било (интуитивно) јасно да је СуЈЩе једини, 
прави извор живота. , јер су они неnосредније зависили од љега него данашљи 
човек. · Због тога су га. и код великих цивилизација подигли на. ниво божанства. 
(сетимо се само Маја. и љиховог бога Сунца , Хун-а, Инка и бога Инти-а, Астека и 
љиховог култа СуЈЩа., Египћана и боrа Р а-а, Сумераца и У ту-а, Кинеза и Хси-хо, 
Грка и Хелиоса, Ја.nа.на.ца и Аматерасу омика.ми итд.) . 

Помрачеље изазива веома снажан утисак и .оставља дубоки траг у свести 
човека . Познате су легенде из nрошлости које оnисују страх од помрачеља. Нпр. 
уобичајено је било да се , за време помрачеља, изводе посебни ритуали да би се 
Сунце спасло од злих сила. Ови ритуали су схваћени веома озбиљно о чему све
дочи нпр . и догађај у Кини у вези помрачеља. од 22. октобра 2137. године пре 
наше ере . Тог дана, по легенди, два· дворска. астронома Хи и Хо, кинеског дара 
Чунг К'аНг-а, су се на.пили и нису добро изводили уобичајену церемонију, наро
чито онај љен део ка.д је требало да се стрелом гађа змај који гута Сунце. Због 
тога. је· цар наредио одрубљиваље љихових глава. Тај мит о неком злом створељу 
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Ј<оје гута Сунце постоји и I<од других народа. Нпр. ИИI<е су се т~ође борили 
против створеља Ј<оја једу Сунце за време помрачеља. Индијци су веровали да 
аЈ<о за време помрачеља уђу у воду до врата помоћи ће Сунцу да савлада змаја. 

Ни савремени чове1< не може остати равнодушан на т~ав изузетан призор 
1<~ав је помрачено Сунце. Непознаваље правих узро1<а помрачеља изазива ~трах. 
Због тога је веома важно да не дође до мистифИI<ације појаве помрачеља Сунца. 
Људи највише страхују од оних .појава I<oje не познају и не разумеју. AI<o им се 
објасни суштина помрачеља и а1<о се на тај начин увере у безазленост те појаве, 
страх ће се заменити радозналошћу. Задат~ астронома - без обзира да ли се 
астрономсi<ом науЈ<ом баве професионалио или из хобија- је управо то, да помогну 
да се I<од људи пробуди радозналост према тој изузетној небесЈ<ој појави. Са друге 
стране, без обзира на то I<ОЛИI<о је појава безазлена, треба упозорити посматраче 
на могуће оштећеље OI<a ~о се посматраље неправилио изводи. 

Моја жеља је да дам један с1<роман допринос ширељу знаља о помрачељима 
Сунца, да дам нei<OJIИI<O савета за љегово безбедно посматраље и да изнесем неi<е 
I<орисне податi<е о помрачељу од 11. 8. 1999. годИНе. У том циљу настојаћу да 
одговорим на нei<oJIИI<o питаља, I<ao што су нпр . 

- Зашто и I<~o се догађају потпуна помрачеља Сунца? 
- Шта· се види приЈIИI<ом потпуних помрачеља на Сунцу? 
- Ка1<о посматрати помрачеље Сунца? 
- к~о ће се одиграти помрачеље 11. августа 1999. године? 
- к~о се једноставно могу израчунати ефемериде помрачеља? 

Зашто и :каЈСо се ,цоrађају потпуна помрачења Сунца? 

Месец Ј<ао тамно небесЈ<о тело обасјано Сунцем ствара сеИI<у одређене дужине 
Ј<оја га сталио прати у тоi<у обиласЈ<а Земље. С обзиром да Сунце није таЧI<асти 
извор светлости поред сеИI<е Месеца постоји и тзв. полусеИI<а. Из сеИI<е Месеца 
се Сунце не види, а из полусенЈ<е се види само један део Сунчевог дисi<а. Потпуно 
помрачеље Сунца на Земљи настаје Ј<ад се Ме_сец н<!: својој путаљи 01<0. Земље 
нађе између посматрача и Сунца (Месечева ЈСОНЈfiНЈСЦиЈа са Сунце.м) и Ј<адЈе сен1<а 
Месеца дужа или једнаi<а растојаљу између Месеца и посматрача на Земљи. де
·ЈIИМично помрачеље Сунца се догађа на местима где пада полусеИI<а Месеца (види 
нпр. СЈЈИ1<у 1.). 

Zemlja 

CJIИI<a 1. Гео.метрија 11о.мраче11>а. Настанак; сен~ее и nолусен~ее Сунца 

AI<o сеИI<а Месеца није довољно дугаЧI<а да додирне Земљину површину, онда 
неће доћи до потпуног помрачеља. СеИI<а Месеца је у највећем делу љегове 
путаље, у ствари, 1<раћа од растојаља између љега и Земље. Међутим, зах
ваљујући еn.иптичности путаље Месеца OI<O Земље, Месец се на неi<ИМ делови':!а 
своје цутаље довољно приближи 3емљи да сеИI<а додир!!е љену површину. Осим 
тога, сам.а дужина сеИЈ<е Месеца се меља у тоi<у времена, Јер зависи _од удаљености 
између Сунца и Месеца. А1<о је Месец ближи Сунцу љегова ~еИI<а Је I<раћа, а ~о 
је даљи од љега сеИI<а је дужа. Разлог променљивости растоЈаља Сунца и Месеца 
је у еЈIИПтичности путаље Земље оЈ<о Сунца и Месеца OI<O Земље. Наиме због 
еЈIИПтичности путаље Земље, она се (заједно са Месецом) приближ~а и у:даљава 
од Сунца у то1<у . револуције. С друге стране, Месец за време I<ОНЈУИI<ЦИЈе, због 
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своје елиптичне путаље oi<o 3емље, поне1<ад се налази ближе, а поне1<ад даље од 
Сунца. 

Изражено све ово у бројЈ<ама ситуација је следећа. Средља удаљеност Земље 
од Сунца је 149 .. 7 милиона Ј<Иломета.ра. tто је дужина. велиЈ<е полуосе еЈЈНПТИЧЈ<е 
путаље) . Земља је најближа Сунцу у јануару (перихел), I<ад је љено растојаље 
ма.~е за 2.8 ~илиона. kш од ~редље вр~дности и износи 147.1 милиона kш. Она. је 
на.Јда.ља од Сунца. (афел) у ЈУЛУ ~<ада. Је љена удаљеност већа. за. 2.2 милиона. km 
од средље вредности и износи 152.1 милиона km. Због тога се Сунчев привидни 
дис1< са. 3емље види под разним угловима. Привидни угловни полупреЧНИI< диска. 
Сунца на. средљем растојаљу износи 15' 59".6. У а.фелу тај угао је 15'45", а. у 
Перихелу 16'18". Тј. угловни полупречНИI< Сунца у афелу је за оЈ<о 1.5% ма.љи, а 
у перихелу за око 1.8% већи од љегове средље вредности. 

Ситуација I<од Месеца је следећа. Средље љегово ра.стојаље од центра. Земље 
је 384 400 kш. Кад је најближи Земљи, у перигеју, растојаље између љих је 356 
330 km, а у на.јуда.љеној тачЈ<И, у а.погеју, то ра.стојаље износи 406 610 kш. С 
обзиром на величину Месечевог полупречНИI<а р736.6 km), Месечев полупречник 
из центра. Земље ће се видети под следећим угловима: на средљем растојаљу 
15'32" .6, у а.погеју 14'44", а у перигеју 16'41". У перигеју је Месечев привидни 
полупречнИI< за. оЈ<о 7% већи, а у а.погеју за 01ю 5% маљи од љегове средље вред
ности. Угловни полупречник Месеца, гледано са. места. посматач_а. (топоцента.р) 
I<а.д је Месец у зениту и на. средљем растојаљу од Земље, износи 15.'48". На ос
нову ових података можемо рећи да је Месечев привидни полупреЧНИI< на. средљем 
растојаљу од Земље маљи од Сунчевог најмаљег привидног полупреЧНИI<а., Ј<ао и 
да је топоцент!)ични угловни полупречии1< Месеца. маљи од средљег угловног пре
чнИI<а. Сунца.. Према томе, може се закључити да. се потпуна помра.чеља. Сунца. не 
могу догодити при сваком пролазу Месеца између Сунца. и Земље. Зна. се да се 
у просеi<у чешће догађа. да је привидни полупречник Месеца маљи од Сунчевог. 

а) 

Ь) 

Слика. 2. Настана~е а) nomnyнot и б) nрстенастог nо.мраче11>а Сунца и 11>ихови 
изгледи на небу 

Као што је већ ист~нуто, један начин за установљаваље врсте помрачеља је 
упоређиваље дужине Месечеве сеИI<е са ра.стојаљем између посматра.ча. и Месеца.. 
Ако је љихов. ОДНОС већи ОД један онда ће бити потпуно помрачеље, а а.ко је маљи 
од један биће прстена.сто помрачеље. Al<o се једном делу тока помрачеља. испуљен 
први, а у другом делу други услов доћи до прстенасто-потпуног· помрачеiьа.. Из 



З2 -------------------- ВАСИОНА XLVII 1999, 2-З 

геометрије међусобних растојаља и пречнииа Сунu.а, Земље и Месеца може да се 
изведе дужина сенке Месеца. Означимо са Rм полупречник Месеца (17З8 kш) , 
са R0 nолуnречник Сунu.а (695 997 kш), а са D растојаље између центра Сунца и 
Месеца. Тада се ду:m:ина сенке Месеца, Ds, може изразити следећом релацијом: 

Ds= Rм ·D. 
R<=>-Rм 

Из горље релације се види да дужина Месечеве сенке зависи од растојаља 
између Месеца и Сунu.а које је променљиво због елиnтичности путаље Зе.мље око 
Сунца и Месеца око Земље . Узимаљем у обзир неке карактеристичне вредности 
ових растојаља за дужину Месечеве сенке се добијају следеће вредности . С.редња 
дужина сенке, мерена од средишта Месеца, износи З7З 450 kш. Највећа могућа 
дужина сенке је З79 720 kш, а најмаља З67 710 kш. Интересантно је nриметити да 
средња дужина Месечеве сенке не досеже чак ии до Земљине површине (љен сред
љи полупречник је 6З71 kш), када је Месец на средњем растојаљу од Земље (на
јмаља средња удаљеност Месеца од Земљине површине је З78 020 kш; ситуација 
кад је Месец у зеииту изнад екватора Земље; екваторски nолуnречиик Земље је 
6З78 kш) . Са друге стране, кад је Месец у перигеју и има најдужу сенку, онда се 
она nротеже за 29 770 kш иза Земљине nовршине. То значи да би, у тој ситуацији, 
пречнии Месечеве сенке на површини Земље износио око 270 km, што је уједно 
и иајвећа могућа ширина сенке . Када Месечева сенка косо nада на nовршииу 
Земље љихов пресек је елиnса чија велика оса може бити знатно дужа од 270 kш. 

Као што се из горљих nодатака види, комбинација растојаља између Сунца, 
Земље и Месеца даје разне врсте помрачеља: nотnуна, прстенаста и nрстенасто-
потпуна. . 

Потпуно nомрачеље се види са оних места Земљине nовршине до којих допире 
Месечева сенка (Слика 2а.) . У случају кад сенка не допире до Земљине површ
иие него тек љен продужетак, видеће · се nрстенасто помрачеље (Слииа 2б . ) . За 
nосматрача на том делу Земље nривидни Месечев диск је маљи од Сунчевог; око 
тамног Месечевог диска се види Сунчев сјајни диску облику nрстена. Помрачеље 
је nрстенасто-nотпуно када сенка Месеца доnире до површине само на једном делу 
Земље, које је довољно близу Месецу, где ће се видети nотпуно nомрачеље (Слика 
3, положај Б), док до других делова допире само продужетак сенке и тамо ће се 
видети nрстенасто помрачеље (Слииа З, положаји А). 

Слииа З . Настана~е npcme.нacmo-nomnyнoz по.мраче11>а Сунца. 

На оним местима на Земљиној површюш на које пада само Месечева полусенка, 
видеће се делимично помрачеље. Помрачеље може бити по целом току делимично, 
када сенка или љен продужетак прође поред Земље и само полусенка је додирује. 
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Постој~.ње тоЛИI<о могућих разних врста помрачеља је специфична околност ком
бииа.д_иЈе величиие и даљине небеских тела која учествују у овим појавама. Ко
лиио Је то специфичан случај можемо илустровати следећим примером. Кад би 
Месечев пречник био маљи само за 6% не бисмо никад видели потпуна помрачеља 
Сунца. 

С обзиром на то да је полу сенка Месеца знатно шир а од љене сенке делимично 
помрачеље се види са знатно веће територије Земљине површине него ~отпуно или 
!lрстенасто помр~чеље . Наравно, ширина полусенке је маља од пречника Земље. 
.. Због тога се НИЈедно помрачеље не види са љене целе полусфере. Појас који 
Је захвi,\ћен делимичним помрачељем може достићи ширну од неколико хиљада 
километара. 

Потпуна помрачеља се виде само из уског појаса на Земљиној површиии ко
јим прође Месечева сенка. Тај траг Месечеве сеНI<е на површиии Земље зове се 
појас тоталитета. Ширина појаса је једнака ширини Месечеве сеНI<е на уда ље
ности Земљине повр~ине. Највећа могућа ширина појаса тоталитета на Земљиној 
површини, као што Је већ речено , не прелази 270 kш. Ширина појаса би могла 
достићи ту вредност кад би се помрачеље догодило око 1. јула (Земља је тада 
најудаљенија од Сунца) у подне на екватору (посматрач је најближи Месецу), 
а при томе да Месец пролази кроз перигеј (најближа тачка Земљи на Месечевој 
путаљи) .. АкосеНI<а Месеца косо пада, љен пресек са површииом Земље има облик 
елипсе ЧИЈа велИЈ<а оса може бити већа од 270 kш. Највећа могућа ширина појаса 
захваћена прстенастим помрачељем већа је него појаса при потпуним помраче
љима, али не прелази 370 kш. 

У след М.есечеве револуције и Земљине ротације Месечева сеНI<а се помера 
по Зем~ИНОЈ површини од запада ка истоку, описујући траку по љеној површ
ини (поЈас потпуног помрачеља) nросечне ширине око 160 km, дугу и до више 
хиљада километара. Наравно, ширина овог појаса се разликује од nомрачења 
до помрачеља, а и унутар истог nомрачеља зависи од тога колико је посматрач 

)'даљен од ~есеца. На местима где се помрачеље дешава при изласку или заласку 
Сунца (тад Је посматрач најудаљенији од Месеца) појас је најужи, а љегова ши
рина расте како се Месе~ приближава горљој кулмииацији на месту потпуног 
помрачеља. У средини ПОЈаса потпуног помрачеља се налази линија која се зове 
централна ЛИНИЈа потпуног помрачеља. Пентралиа линија је линија коју описује 
оса ~онуса сенке Месеца на по~ршиии Земље . Брзина кретаља сенке по површ
ини Земље зависи од брзине КОЈОМ се Месечева сенка креће и од брзине којом се 
посматрач креће услед ротације Земље. Брзина кретаља Месечеве сеНI<е износи 
946 ш/s при средњој удаљености Месеца од Земље. Брзина nосматрача зависи 
од географске ширине и на екватору износи 465 ш/s, а на нашим ширинама око 
3ЗО m/s. Пошто се Месечева сенка креће са запада на исток, а и Земља ротира 
са запада на исток ове две брзине су и<;тог смера. Према томе , укупна брзина 
сеНI<е за nосматрача на nовршини Земље Је разЛИЈ<а ове две брзине. Из тога следи 
да је брзина кретаља сенке по Земљиној површиии на екватору у случају да је 
Месец у зениту 481 ш/s , а на нашим ширинама, под истим условом је око 620 
ш/s. Ако Месец није у зениту онда се брзина сенке може знатно разЛИI<овати од 
наведених вредности. Тако нпр. на местима где се помрачеље дешава при излазу 
или залазу Сунu.а, тј. на местима где је упадни угао сенке највећи, љена брзина 
може достићи и неколико километара у секунди (видети Слику 20.). 

Трајаље потпуног помрачеља на целој Земљи зависи од тога на ком делу 
Земљине површине пролази сенка . Трајаље помрачења на неком одређеном месту 
зависи од доба дана , од положаја места на Земљи и од брзине кретења Земље и 
Месеца. У просеку делимична фаза помрачења траје око три сата. Потnуна фаза 
на одређеном месту на Земљи у nросеку траје неколико минута, али не дуже од 
7.7 минута. Најдуже могуће трајаље прстенастог помрачеља је 12.З минута. 

КоЈIИI(о често се ,цоrађају помрачења? 

Кад би раван путаље Месеца поклапала са равни путаље Земље око Сунца, 
онда би се сваког месеца догодило једно помрачеље Сунца, јер један обрт Месеца 
око Земље траје око месец дана, тачније 29.5ЗО59 дана (тзв. ctmoдu•IJCU .месец). 
Међутим, те две равни заклаnају угао од око 5° и због тога до помрачеља може 
доћи само у ·случају ако се Сунце, Месец и Земља истовремено нађу у пресеку 
ових двеју равни, тј. на тзв. чворној люшји Месечеве путаље или у љеној близини 
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( CJIИI(a 4а . ) . С обзи:ром да се ови услови не испуљавају СВаЈ(ОГ. месеца, ни пом
рачеља се не догађају месечно . Најчешће је међусобни положаЈ Сунца, Месеца 
и Земље таЈ(ав да сен:ка Месеца. прома.ши Земљу (CJIИI(a 4б . ) . 

Сли:ка 4. 
Зе.мље 

а 

Mesec 

zё~Ija 

ь 

) м б сво']·е nyma'lf>e. б) Сенка Месеца nада nоред 
а есец у лuэutш чвора 

Поставља. се питаље :коли:ко пута. годишње настаје повољна. ~омбина.дија поло
жаја ових небес:ких тела ТаЈ(О да дође до помрачеља. Месецу Је потребно 27.212 
да.на да. се врати у исти чвор (драЈ(онистич:ки месец; назив поти:е из леген~е да аЈ(О 
се Сунце налази на том месту (мисли се на. чвор) у оnасности Је да га. змаЈ (dra.co) 
поједе) . Са друге стране Сунцу је nотребно да се врати у .исти чвор 346 .620 
да.на (тај nериод се зове е:клипсна година.). Е:клипсна година Је :краћа од годину 
дана због помераља чвора Месечеве путаље .по еlСЛИПТиди у супротном смеру од 
п ив~дног 1Сретаља Сунца. Према томе, Сунце може да се нађе У истом чвору 
ч~ и три пута годишње, аЈ(О је у том чвору било на почетlСу године (1Салендарс1Са 
година је за OlCO 19 да.на дужа од еlСлипсне године), биће и у средини годин~, а и 
при :крају године·. С обзиром да је време боравlСа Сунца у ОlСОЛИНИ чвора (то је OlCO 
18о lCao што ће се поlСазати 1Сасније), тј . време повољно за настаНаЈ( nомрачеља, 
не~то дуже од месец да.на, а Месечева револуција је маља од месец да.на, сигур!!о 
ће доћи до једног, а могућа су и два помрачељ~. !' СВаЈ(ОМ повољном положа~у 
Сунца су дuле могућа. два помрачеља, а сигурно је једно. Пошто ТаlСВИХ положаЈа 
сигурно има два у тоlСу године, сигурна су два помрачеља. С обзира~ на то да су 
годишње могућа три nовољна положаја Сунца, онда би могући број помрачеља 
годишње био шест. Међутим, година је само за 19 да.на дужа од еlСлипсне, а 

/ 
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то време није довољно Месецу да заврши делу дра:конистич:ку револуцију, па је 
могуће само једно помрачеље. Да:кле, у 1Салендарс1Сој години су могућа пет, а 
сигурна с два С нчева пом ачГња. 

е је 'речено да до помрачеља Сунда долази аЈ(О се Сунце и Месец на сво
јим привидним путаљама налазе довољно близу чворној линији Месечеве путање. 
У слови настанlСа помрачеља Сунца се могу добити из следећих геометријс:ких раз
матраља међусобних положаја Сунда и Месеца у околини .чворова љегове путање. 
На основу угловних величина Сунца и Месеца може се добити углавно растојање 
Сунца од чвора Месечеве путаље lСОд 1Сојег ће доћи до помрачеља Сунца. 

да би настало делимично помрачеље Сунца потребно је да Мес'1ц додирује 
са спољне стране површину 1Сонуса :која тангира и Сунце и Земљу. За настанаЈ( 
потпуног или прстенастог помрачеља потребно је да Месец тангира тај 1Сонус са 
унутрашље стране . Под тим условима углавно растојаље између Сунца и Месеца, 
гледа.но из центра Земље, је потпуно одређено. На Слици 5. је при:казан пресеlС 
тог :конуса дуж љегове осе. Као што се са CJIИI(e види до Делимичиог помрачеља 
ће доћи uo је угао између центара привидног дис:ка Сунца и Месеца маљи од 
угла SEM. Овај угао се може изразити :као збир три угла: SAE, AEF i FEM. 
Углови SEA и FEM представљају угловне полупреЧЈПП(е Сунца (S) и Месеца (s). 
Са друге стране угао AEF се може изразити lCao разЛИ1Са углова CFE-CAE. Угао 
CFE је хоризонтална паралакса Месеца (р), а САЕ је хоризонтална паралаlСса 
Сунца (Р) . Према томе , да би дошло до делимичиог помрачеља Сунда потребно 
је да угао SEM буде маљи од S+s-P+f· Сличним разматраљем може се извести да 
је услов за потпуно (или прстенасто помрачеље Сунца да угао SEM буде маљи 
од S-s-P+p. С обзиром да се Сунце и Земља налазе у равни еl(ЈIИпти:ке доби
јени углови представљају растојаље Месеца од те равни, тј . љегову еlСлиnтич:ку 
ширину (латитуду) . Према томе, услов за наста.наЈ( помрачеља може се исказати 
на следећи начин: за настанак делимичиог помрачеља потреба.но је да латитуда 
Месеца буде маља од p+s+(S-P), а за потпуно помрачеље да латитуда Месеца 
буде маља од p-s+(S-P) . Знајући латитуду Месеца и нагиб љегове лутаље може 
се одредити разЈIИI(а еклиптичке дужине Месеца на којој ће доћи до помрачеља 
Сунца. С обзиром на променљивост међусобних растојаља небеских тела у сис
тему Сунце-Земља-Месец добијају се два типа услова за наста.наlС помрачеља: 
сигура.н и могући. Ако је за време младог Месеца (разлика лонгитуде Месеца 
и Сунца је нула) Месец ближи чвору од 15° 21' сигурно ће настати помрачеље. 
Ако је тај угао маљи од 9° 55' настаће потпуно (прстенасто) помрачеље. Ако је 
тај угао маљи од 18° 31', а већи од 15° 21' онда ће можда бити помрачеље . У 
том случају само детаљнијим прорачуном може се установити да ли ће наступити 
помрачеље . 

Сли:ка 5. Oдt~ocu умова у сuсте.му Сунце-Зе.мља-Месец 

Као што смо видели, годишље на Земљи има најмаље два Сунчева помрачеља. 
Зашто их онда ТаЈ(О ретко виђамо? Разлог је у томе да се Сунчева помрачеља 
виде само са мале територије Земљине површине и да се због Земљине ротације 
и промене путаљских елемената Месеца и Земље у току времена она не дога
ђају на истом географсlСОМ положају. То се може свести на несразмерност три пе
риода: синодичког месеца (понављаље . Месечевог положаја у односу на Сунце -
Месечеве мене, Р=29 . 53050 да.на), дракоиистичког месеца (време враћаља Месеца 
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у исти чвор, Р=27.212222 дана) и дана (један обрт Земље). Најмаљи заједнички 
чинилац прве две периоде је 6585 .3 дана, одн. 18 година и 10.3 одн. 11.3 дана, 
због сигуриих четири, а могућих пет преступиих година. дакле исти међусобни 
положај Месеца, Сунца и Земље се понавља са периодом од 6585 .3 дана . Овај 
временски размак се зове сарос. дакле после исте1<а сароса оче1<ивали бисмо 
да ће се помрачеље видети са истог места на Земљи. Међутим, због оних 0.3 
дана који остају после истека 18 година. и 10 одн. 11 дана. (после истека са.роса), 
помра.чеље се неће одиграти на истом делу Земљине површине, него за око 120° 
западније, колико се за. 0.3 дана. обрне Земља о1<о своје осе. После истека. три 
са.роса, дакле., помра.чеље се одиграва на истој геогра.фској дужини, али не и на 
истој географској ширини. То је последица 1<рета.ља. чворова Месечеве пута.ље 
по еклиптици због чега. долази до помераља. области видљивости помрачеља на. 
површини Земље у правцу полова. Ако се помра.чеље догађа у близини силазног 
чвора појас помрачеља сукцесивно (од са. роса до са роса.) помера се ка северу. Ако 
се помрачеље догађа у близини узлазног чвора појас помрачеља се помера. ка југу. 
То су р~лози због којих са истог географског положаја. веома ретко могу пос
матрати помрачеља Сунца. На основу горе изложеног стиче се утисак да треба 
да прође неколико хиљада година да се са истог географског положаја види пот
пуно помрачеље Сунца. Међутим, то ипак није тако, јер истовремено теку више 
циклуса сароса, због чега расте вероватноћа. да се помрачеље догоди на истом 
месту. У просеку са истог места потпуно помрачеље се види сваких 360 година . 
У зимаљем у обзир границе Суичевих повољних положаја за настанак помрачеља 
око чворова, долази се до закљуЧI<а да се помрачеља у једном ЦИl(лусу сароса. 
догађају током око 70 сароса. или око 1300 година. Један такав циклус почиље у 
близини једног од Земљииих полова са. делимичним помра.чељем и завршава се у 
близини другог пола такође делимичиим помрачељем. Не1<олико првих и послед
љих помра.чеља у том низу су увек делимична.. Међу тих 70 помрачеља OI<O 45 
су тзв. централна. (потпуна., прстенаста или престенасто-потпуна). Истовремено 
те~<у више ци1<луса. сароса и свако помра.чеље припада не~<ом од тих циклуса.. Пом
ра.чеље од 11 . августа 1999. године припада серији са.роса. под серијс~<им бројем 
145 1<ојн је почео 4. јануара. 1639. године на. северној хемисфери и завршиће се 
17. априла. 3009. године са. парцијалним помра.чељем у о~<олини јужиог пола. Ова 
серија траје 1370.3 године и садржи 77 помра.чеља од којих су 34 делимична, 41 
потпуна, 1 прстенасто и 1 прстена.сто-потпуно. Следеће помра.чеље из ове серије 
биће 21. августа 2017. године. 

Шта се види приликом тотаЈПIИХ помрачења? 

У то1<у тоталних помра.чеља. Сунца догађају се разни феномени везани за Сунце 
и за. оЈюлииу посма.тра.ча на. Земљи . За проучаваље феномена везаних за Сун
чево помра.чеље сва1<и посматрани и за.бележени детаљ представља драгоцени по
дата.~<. Од личиих доживљаја самог помрачеља Сунца, преко описа неких промена 
у природи до егза.~<тно извршених мереља, све је интересантно . Интересантно 
је кuо те феномене види обичан грађанин, како их описује песник, како их види 
ли~<овни уметник и шта је измерио научник. Приликом тота.лних помра.чеља Сунца 
појављује се знатан број различитих феномена који се често веома брзо или се 
истовремено одигравају тако да један посматрач не може да их све запази, а. 
још маље да. их забележи или измери. Због тога је пожељно да. што већи број 
посма.трача. учествује, по могућству, у организованој посматра.чкој кампаљи пом
рачеља. Неискусан или неприпремљен посматрач многе од тих феномена. неће ии 
запазити. 

Код сваког потпуног помрачеља разликујемо две фазе: фазу делимичиог и фазу 
потпуног помрачеља. Са гледишта посматраља, ове две фазе се међусобно битно 
разликују по томе шта. се у којој фази може посматрати на Сунцу и како треба 
вршити посматраља. 

Ток потпуног помрачеља, гледано са. одређеног географског положаја., има. че
тири главна момента. То су четири додира (~<онтакта). Први додир (тада почиње 
помрачеље), је када источии руб Суичевог диска додирне западни руб Месечевог 
диска.. Према. томе, та.ЧI<а првог додира се увек налази на западном делу Суичевог 
привидног диска. Тренутак првог додира. се обично задаје у тзв. ефемерида.ма. 
(таблица пода.тuа о Сунчевом помра.чељу) помрачеља. Осим тога, задаје се и 
тзв. положа.јни угао првог додира. · То је угао са теменом у центру Сунчевог 
дис1<а који се рачуна од правца севера. преко истока до правца нормале на та.н
генту у таЧI<и првог додира . Тај угао за помрачеље од 11. 8. 1999. године у 

1 
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нашем крајевима изности око 287 степени и не зависи много од места посматрача 
унутар зоне · ~отал~тета . Положајни угао се може рачунати и од правца ка. зениту. 
У. том ~лучају таЈ угао ће износити (код нас) око 310 степени. Други додир је 
догађај ~<ада се З<;tпадни руб Сунчевог диска додирне са западним рубом Месе
чевог диска . То Је тренутак почетка потпуне (тоталне) фазе помрачеља. Тада 
Месечев диск_ у потпуности зuлаљ<;t сјајну фотосферу од посматра.ча. У ефемери-

. дама. се задаЈу тренутак и поло~аЈии угао и овог додира. на· централној линији. 
Међутим, за разлику од поло~аЈног угла првог додира, положајни угао другог 
додира зна:rно з~иси од места. посма.трача унутар зоне тоталитета (касније ће се 
приказати Једна Једноставна. метода за одређиваље овог угла за. било који положај 
посма.трача.) . Трећи и четврти додир су у ствари симетрична. збиваља првом и 
другом додиру само на источном рубу Сунца.. Са четвртим додиром завршава се 
помрачеље. · 

Овде ћемо описати неколико интересантних детаља на. које вреди обратити 
пажљу у току помрачеља од првог до четвртог додира ; Са тренутком првог 
додира почиље делимична фаза. тоталног помрачеља. Месечев тамни диск по
чиље полако да. закл~а Сунчев сјајни диск. Величина. помра.ченог дела. Сун
чевог диска мери се у Јединицама. пречника. привидног Сунчевог диска. Трајаље 
делимичиог помрачеља. зависи од тога колико је посматрач удаљен од појаса то
талитета., одн. централне линиј~ и од _географског положаја посматрача.. Ако се 
посматра.ч налази на централноЈ ЛИНИЈИ, ё!: помрачеље се догађа. у зениту на. ек
ватору, онда. делимичиа фаза ~оже _да. траЈе и до 4 часа. На. нашим географским 

. ширинама делимична фаза траЈе наЈдуЖе око 3.5 часа.. 
Иако помр~чеље Сунца почиље првим додиром, нека запажаља. и мереља треба 

, почети и раНИЈе . Тако нпр. метеоролошка мереља. треба почети један до два сата. 
пре почетка помрачеља. Прво посматраље везано за сам феномен помрачеља. је 
свакако тренутак првог додира.. Оно може ~а. има два циља. . Први циљ је прецизно 
мереље тренутка првог додира., а други Је љегово запажаље из радозналости. 

Мереље тренутка првог додира. врши се са циљем да се изврши упоређеље са 
предвиђеним временом (љихова разлика може да. достнже и неколико секунди) из 
чега. се може судити о тачности израчунаваља ефемерида помрачеља. Ово мереље 
има. смисла. радити само ако имамо тачно време и са великом прецизношћу знамо 
географски положај нашег места посматраља (реда. сто метара) . 

Посматраље п~вог додира је наЈ,боље извес:ти телескопом или дурбином, ди
ректно или на, проЈектованом лику Сунца. ОваЈ контакт је теШЈ(о уочити због не
мирног лика Сунца. Наиме, под утицајем турбулентног кретаља. ваздуха за. време 
врућих авгуС;товских дана (наl?очито око поднева као што ће бити случај код нас) 
ивица лика Сунца. се у знатноЈ мери таласа. Под тим условима. посматрач теШЈ(о 
може уочити разлику између неке долине таласа и додира Сунчевог и Месечевог 
диска. Додир се примећује као долина таласа која. је престала да се: креће по рубу 
лика Сунца и љена дубина се приметио повећава за. кратко време. Осим таласаља 
ивице Суичевог лика извесну неодређеност у одређиваљу првог додира уноси и 
затамњеље љеговог диска ка. рубовима. Уочаваље првог ·додира је знатно лакше 
uo се зна на ком месту (положајном углу) ће се догодити . Угловни положај првог 
додира зависи од географск~г положаја посматрач_а, одн . од положаја посматрача 
у односу на централну ЛИНИЈУ зоне тоталитета и даЈе се у ефемеридама помра.чеља.. 

Међутим, чак и ~ад се унапред зна место додира и искусни посматрачи први додир 
обично примећуЈу са закашљељем од 5-10 секунди. Кад се посматраље врши сло
бодним оком, без телескопа., први контакт се још теже уочава. због мале угловне 
раздвојне моћи ока . Тада се примећује мало тамно удубљеље на диску Сунца тек 
неколико минута након првог додира . Знатно прецизније се може одредити трену
так првог додира из већег броја мереља међусобног положаја Сунца. и Месеца 
у току делимичиог помра.чеља. Та посматраља је најбоље вршити фотографским 
или електронским камерама уз бележеље та.чиог времена. снимаља, а редукцију 
снимака. препустити професионалним астрономима.. 

. Са првим контактом почиље па.рцијална фаза тоталног помра.чеља . Како пар
ЦИЈална фаза помра.чеља. _одмиче, осветљеност околине. полако опада. Међутим, 
то опадаље у почетку НИЈе много приметно . Тек се у Доста одмаклој фази, када. 
величина. пома.рачеља. пређе 30%, примећују неке мале промене у осве
тљености околине. Када величина помрачеља пређе 80% онда. наступају тако 
знатне промене у осветљености да ће чак и необавештеним особама. привући 
пажљу да се нешто необично догађа. са. Сунцем. Тако нпр. у случају помрачеља 
од 11. 8. 1999. године тек отПрилике након сат времена. од тренутка· првог 
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додира почиљу знатне промене у осветљености и у бојама у природи. С обзиром 
да осветљеност и љена промена у току помрачеља зависи ?д метеоролошких фак
тора и од nоложаја Сунда на небу, код сваког помрачеља Је интересантно мерити 
промену осветљености. То се може урадити и са веома скромним меринм инстру
ментима и због тога је захвалан експеримент за ама тере. Мереље се може извести 
мерељем осветљености хоризонталне беле површине (нnр. парче белог паnира 
или платна) nомоћу фотографског светломера или помоћу фотоосет~иве диоде 
постављене нпр. у грану Whea.tstone-oвoг моста или у коло nростог ПОЈа.чавачког 
кола. Препоручује се nовећаваље густине мереља у близини тоталитета где се 
осветљеност знатно брже меља него далеко од љега. Као nример, резултат таквог 
мереља дат је на графикону на Слици 6. Код овог е_ксперимента. се можемо задо
вољити и релативним мерељима, али пожељно га. Је поновити и дан пре и дан 
после помрачеља у исто време у току дана кад се помрачеље одиграва да. би се 
могао пратити утицај промене ваздушне масе, која се меља са висином Сунда из
над хоризонта . Мереље треба почети бар пола. сата. пре почетка и продужити бар 
пола сата. након за.вршетка. помра.чеља.. 

.. 
uи.~._~~~~~~_.~~~~_.~~ 

Слика 6 . Про.мена осветљености у motcy по.мра-че111а 

Западна. страна. неба., одакле надолази сенка Месеца, постаје приметно таминја 
од источне а. боја неба постаје сивкасто-плава. Тама се шири хоризонтом и око 
пет минут~ пре тоталитета у великој мери обухва.тиће и делимично nомрачено 
Сунце. До неколино степени изнад западног хоризонта небо ће бити жућнасте 
боје. Та боја неба потиче од расејане светлости Сунда у атмосфери Земље иза 
заnадне границе Месечеве сенке која је удаљена у том тренутку неко~о стотина 
IСИЛометара од посматрача. Уочаваље иадоласка Месечеве севне и поЈављиваље 
разних инјанса боја у природи зависе од тренутних метеоролошких услова. Ин
тересантно је забележити све те појаве нао и метеоролошне податке (температуру, 
влажиост, степен и врсту облачности итд.) 

Темnература. ваздуха може се см~ити за 5-10 степени до тоталитета. и може 
се појавити и благ поветарад. ОваЈ ветар обично ду_ва пр~ма в_ише охлађеном 
делу ваздуха (већа нонтраlЩИја), тј. према центраЛНОЈ ЛИНИЈИ поЈаса тоталитета 
помрачеља. Мереље промене температуре ~аздуха се може обавити обичним тер
мометром ноји треба сместити у хлад где Је обезбеђен слободан проток ваздуха. 
( најприкладнији је у метеоролошком занлоиу). У честаност очитава.ља термометра 
треба. прилагодити љеговој осетљивости на. промену темпера.туре . Та. уче~таност 
може бити и променљива. у тону помра.чеља.: маља. на. почетну и на краЈУ _пом
ра.чеља., већа је у близини ма.нсима.лне фазе (нпр. сва.IСИХ 5-10 минута. далеко од 
ма~Ссима.лне фазе, а. 2-3 минута. у близини мансима.лне фазе). Правац и интензитет 
ветра. може да. се измери помоћу ручног мера.ча. брзине ветра.. Међутим, У не
доста.тну таквог уређа.ја. приближно мереље може да. се изврши и. брзинометром 
нућне израде ноји претходно треба. на.ли~риса.ти. Као и у случаЈу мереља. тем
пера.туре и нод мереља. ветра. фреквендиЈУ мереља. треба. прилагодити инстру
менту и онолностима. мереља. Ради упоређеља. температуре ваздуха .и брзине 

· ветра. ван и у тону помрачеља., мереље тих параметара треба почети Један или 
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два сата пре почетка и наставити исто толико након за.вршетка помрачеља. AI<o 
су метеоролошки услови стабилни у дане оно помра.чеља. пожељно је извршити 
метеоролошка мереља. и дан пре и дан после помрачеља у истом временсном ин

тервалу. Та мереља помажу у анализи и тума.чељу резултата посматраља у току 
помрачеља. 

Ненолико минута пре тот.али~ета од Сунчевог диска остаје само један узани 
срп. Код помрачеља код КОЈИХ Је Месечев угловни пречник само мало већи од 
Сун~евог, као што ће то бити случај са. помрачељем од 11. 8. 1999. године, танан 
фотосферсlСИ срп обавиће Месечев диску широком луку. Осветљеност онолине је 
знатно испод нормалне. Обично, тада је могуће уочити сиво-плаву сенку Месеца 
на з_ападв:ом хоризонту HalCO се приближава посматрачу. Њена боја личи на боју 
олуЈНИХ облака у касним поподневним сатима. Тада се на тлу и онолним предме
тима може видети интересантна оптичка појава тзв. летећих или покретних сенки. 
То су наизмеЈПIЧЈ!О светле и тамне површине, понекад у облику '!'Рана, а поне_над у 
облику флеi<а, НОЈе се обично крећу у одређеном, истом правду. На.јла~Сше их јё уо
чити на белој површиии (нпр. на зиду нуће). Код понретних сенки интересантно је 
проценити или измерити величину тамних и светлих површина и утврдити правац 

и брз~у љ~хова кретаља .. То се најла~Сше може урадити на унапред припре
мљеноЈ белоЈ хоризонталноЈ површини нпр. већем белом платну ноје је оријен
тисано и скалирано (нпр. знају се љегове димензије). Снимаље летећих сенки 
( фотографсни· или видео камером) даје могућност за љихову детаљнију анализу 
и после помрачеља . · 

1- -· 

Слика 7. Из-мед неба за вре.ме тоталитета otco Сунца. 

Оно две минуте пре почетка тоталитета брзина пада осветљеља се ЛаlСо приме
ћује: свака сенунда доноси приметно већи мраlС! Тада се већ могу уочити сјајније 
звезде и планете на небу. Изглед звезданог неба 11. 8. 1999. године у то време 
дат је на Слици 7. 
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Сунце се налази у сазвежђу Лава. . Свих nет, слободним О}(ОМ видљивих nлан
ета., ће бити изнад хоризонта.. Мер}(ур ће се налазити О}(О 18° заnадно од Сунца. . 
Његова. звездана. величина. ће бити +0.7 магнитуде . Венера ће се налазити оно 
15° југоисточно од Сунца са ма.гнитудом од -3.5. У случају незагађене атмосфере 
(без nрашине и аеросола) Венера ће се видети и раније, у тону делимичн~ фазе 
nомрачеља. . Може се наћи за}(лаљаљем од nогледа делимично nомраченог сЈаЈНОГ 
дисЈ<а. Сунца. руЈ<ом. За време тоталитета. и МерЈ<ур ће бити лано уочљив. Видеће 
се и сјајне звезде ЗИМС}(ОГ и nролећног неба.. Тано нnр. Regulus (ш= +1.35) ће 
се налазити оЈ<о 10° источно од Сунца., а. Kastor (ш= +1 .94) и Pollux (ш= +1 .14) 
ће бити на. 31° и 28° североза.nа.дно од Сунца., а. Procyon (ш= +0.38) и Sirius 
(ш= -1.46) ће се видети на. 30°, одн . на. 52° југоза.nа.дно од љега.. Интересантно 
је за.бележити }(Оје се на.јсла.бије звезде виде у тоЈ<у тоталитета, јер на основу тога. 
се може nроценити nровидност Земљине атмосфере . Ано се неЈ<о nосвети том nос
матраљу nрепоручује се да. на. исЈ<опира.ну }(а.рту неба. са. звезда.ним величинама 
на.јма.ње до 4 звездане величине уцрта дисЈ< Сунца. (угловни пречИИ}( од 0.5°) и 
nоложаје nет слободним О}(ОМ видљивих планета.. Њихове Ј<оординате , магнитуде, 
елоига.ције (угловно ра.стојаље од Сунца) и фазе су дати у Таблици 1. 

Таблица. 1. Подаци о r1ланета.ма u Сунцу за време тоталuтета 

ОбјеЈ<ат РеЈ<та.сцензија. денлинациј а. Магнит:~:::да. Елонгација. Фаза 

Сунце 09h 23ш 08s +15° 19' 42" -26.7 
МерЈ<ур 08h 07ш 35s +18 08 56 0 .7 18°.3 w 0.30 
Вене р а. 10h 06ш 46s +04° 18' 35" - 3.5 15°.4 Е 0 .04 
Марс 14h 55ш 32s -18° 28' 03" 0.3 88°.5 Е 0.86 
Јупитер 02h11ш31s +11° 47' 36" - 2.1 103°.7 w 0.99 
Са.турн 03h ' ОО ш 28s +14° 34' 31" 0.1 91°.5 w 1.00 

Један минут пре тоталитета. Месечева. сеИ](а. ће већ ПО}(рити оЈ<о четвртину 
неба и при nовољним nосма.тра.чЈ<ИМ условима може се видети на.но на.долази са 
заnада и љена дифузна. граница све више за.Ј<лаља. оста. таЈ< шrавог дела неба. Небо 
у зениту почиље да поnрима тамнопла.ву боју чији сјај се nостеnено смаљује . Оно 
20 се}(унди пре тота.литета. сумра.Ј< се спушта на предео невероватном брзином; 
посма.трачу се чини да нешто огромно лети Ј<а. љему из неба. На исто.чном ру.бу 
Сунца се види само веома усЈ<и срп, а Месечев дисЈ< са 'заnадне стране Је обавиЈен 
та.И](ИМ светлећим прстеном слабог сјаја. Срп се затим цепа на више делова и цео 
nризор личи на на.низане бисере . Сваки бисер потиче од удубљеља. на· Месечево_м 
nрофилу, кроз кој_и се још види фотосфера, а усни прстен око Месечевог дисна Је 
у ствари унутра.шња корона . Појава нанизаних бисер~ се зове Вар.у-ев.а зр~а или 
броја.нице . На Ј<рају остају само н~колико зрнаца Ј<ОЈИ се ст~а.ЈУ у Једну Једин
ствену оЈ<руглу или овалну формаЦИЈУ и формира се nризор I(ОЈИ личи на nрстен са 
драгим Ј<амељем . Та. појава се назива дијамантсЈ<и прстен. Под утицајем Земљине 
атмосфере "драги камен" светлуца, што још више доприноси леnоти појаве. Као 
прстен оЈ<о Месечевог диска се види унутра.шња корона. . У зависности од услова 

- видљивости и од мере адаnтације nосма.тра.чевог оЈ<а прстен се понекад види у 
целини, а nоненад се види само један љегов део нао луЈ< у бли.зини _днјаманта . 

Кад дијамантсЈ<и прстен нестане око Месечевог ДИС}(а све ЈасниЈе се исц~та.ва 
Ј<орона, а оЈ<о места где је нестао дијамант појављује се за не}(олико сеЈ<унди Један 
тана.Ј< ружичасти срп, Сунчева. хромосфера. . Сnретан по.сма.тра.ч може ла}(о уочити 
хромосферсЈ<И срп. Међутим, за фотогра.фисаље те nоЈаве, због љене Ј<ра.тЈ<отра
јности и Ј<арантеристичног сјаја, nотребна је nа.жљива. nриnрема. Кад фотосфера. 
нестане nочиље тотална фаза nомрачеља. (други додир). Времена настуnа другог, 
као и трећег додира су интересантна за nосматраље . То се може извести на више 
начина . Ј еда.н од nростијих начина је бележеље тренутЈ<а. неста.И](а. (одн . на.ста.нЈ<а. 
Ј<од трећег додира) дија.ма.нтсЈ<ОГ nрстена.. други начин бележеља. времена иа.с
тупа.ља. тота.литета. се заснива на nосматраљу тзв. флеш сnектра. Посматраље 
флеш сnеЈ<тра. у циљу установљаваља. настанЈ<а. треН,УТЈ<а. тота.литета. ~а.хтева. .да 

nосма.тра.ч ра.сnола.же скромним сnектра.лним уређа.Јем. Један од на.ЈnростИЈИХ 
та.мих уређа.ја. је објектив nризма, тј . nризма или оnтичка. решетЈ<а. стављена. 
исnред објеЈ<тива. телесЈ<оnа.. При томе треба иста.ћи да за Та.](ВО nосматраље 
није неопходан веЛИЈ<И телесЈ<оn (nречнИЈ< објеЈ<тива. од неЈ<оЛИЈ<о центиметара, са 
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увелича.ваљем од око десет пута одговара захтевима) . Код тог nосматраља треба 
за.бележити тре!lута.к И<I;СТа.И](~ флеш сnектра . . Флеш спеЈ<та.р је у ствари сnектар 
хромосфере, КОЈИ се ПОЈављуЈе у ТО}(У НеЈ<ОЛИ](О СеЈ<унди на.о еМИСИОНИ ЛИНИјСЈ<Н 
спектар са слабим непреЈ<Идним сnентром (СлиЈ<а. 8.) . 

Слика 8 . Флеш сnектар: КОIШIUнуу.м (с), слабе (s) u јаке (ј) e.мucuo!le AUiluje 

Пре наставна флеш. cneн:rpa види се сnеЈ<та.р фотосфере }(Оји садржи а.псорп
ционе сnеЈ<тра.лне линиЈе са Ја.I<ИМ }(онтиуна.лним емисионим сnе}(тром. Посма.трач 
треба да буде оnрезан да уочи nрелазан фотосферсног спектра у хромосферски. 
Оно што треба за.бележити на.о тренута.Ј< другог додира је настанак слабих еми
сионих сnеЈ<тра.лиих линија. или континуума., јер јаче сnектра.лне линије се виде 
дуже и од десет секунди што уноси непрецизност у мереље. Веома јане еми
сионе линије, Ј<ао што је нnр . водонИЈ<ова На линија, се nојављују nет до десет 
секунди пре наста.н}(а. "правог" флеш спектра и то међу а.nсорпционим линијама 
фотосфере. Те линије се виде и пет до десет секунди пре другог и nосле трећег 
додира. Према томе, јасно је да ове сnеЈ<тра.лие линије не треба користити nри
ликом одређиваља тренутака додира. За ову врсту nосматраља веома је погодна 
видеока.мера са nризмом или оnтичком решетком исnред објеi<Тива., јер омогоћује 
на.кнадну, детаљну анализу преласка фотосферсЈ<ог у хромосферсЈ<И спектар са ви

соком временском резолуцијом (оно 0.05 секунде). За усnешно одређиваље трену
та.Ј<а додира nотребно је обезбедити снимаље временских сигнала (на видео или 
на - тонском сигна.лу) на неким од начина прИЈ<аза.них касније. 

Polama 

Petlja 

СЛИЈ<а. 9. Неки eлe.мellmu структуре короне 
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Корона, гледана слободним оком, услед потребног времена за адаптацију ока 
на таму, даје утисак 1<ао да се шири OI<O Месечевог тамног диска, као да је просута 
нека сребрнаста течност која се разлива по тамном небу. 

Структура короне се састоји од разних формација које су, углавном, облико
ване ма.гнетним пољем Сунца. Обично се те формације групишу према љиховом 
облику у три основне врсте: праменови, системи лукова и шлемови (Слика 9.). 
Свака од ових формација може да има своје подврсте. 

Краћи праменови се углавном налазе изнад непоремећеног дела фотосфере 
или хромосфере . Праменови на високим хелиографским ширинама, тј . у близини 
полова, називају се поларким перима (четкама) . Пера су најчешће благо савијена . 
Пера се, иначе, могу наћи и у близини екватора Сунца изнад мирних области 
фотосфере, нарочито за време када је Сунчева активност слаба. Дугачки прави 
праменови се везују за факуларна поља. Њихова дужина може достићи и неколико 
радијуса Сунца. Системи лукова се виде изнад пега и протуберана.ца . Они се 
међусобно разликују по односу ширине лукова према љиховој висини. Код пега 
су лукови уски и високи, док код протуберанаца најчешће однос висине лука 
nрема љеговој ширини није већи од 2-3 пута. Изнад протуберанаца скоро увек се 
могу наћи формације чији облик подсећа на шлем . Те формације су високе и до 
неколико полуnречника Сунца. У суштини, шлемови су оне формације које дају 
карактеристичан облик корони и који одмах падају у очи сваком посматрачу за 
време потпуних помрачеља Сунца . Шлемови су везани за протуберанце (то су 
црвенкасте формације непосредно изнад руба Месечевог диска), а протуберанце 
се за време минимума активности углавном налазе близу екватора. Због тога 
корона за време минимума активности изгледа веома издужена у правцу екватора . 

За време максимума активности протуберанце се налазе свуда по Сунцу и тада се 
шлемови распоређују симетрично по рубу Супчевог диска . Има их чак и близу 
Сунчевих поларних области . 

а ь 

Слика 10. Иэиr.ед ~еороне за вре.ме а) .ма~есu.му.ма u б) .мuнu.му.ма a~emuвнocmu Сунца 

Облик короне је неправила.и и зависи од степена активности Сунца: корона 
активног Сунца је пуна различитих структура и детаља који се простиру у свим 
правцима (Слика 10а.), док је корона мирног Сунца шира · на екватору где се 
примећују неки детаљи стр:уктуре короне, али даље од екватора корона је прили
чно једнолична (Слика 106.). Тек око полова се виде тзв. поларне четЈ(е или пера: 
влаЈ(Наста струЈ(тура Ј(оја одсликава ма.гнетне линије сила у близини Сунчевих 
полова . 

1999. година спада у аЈ(тивнију фазу Сунца, тако да ће се вероватно видети 
лепо развијена Ј(Орона са много детаља. Да би уочили неЈ(е детаље Ј(ороне, ОЈ(О 
мора навићи на љен слаб сјај. АЈ(о небо буде ведро, може се очеЈ(ивати да ће 
се Ј(Орона простирати до ОЈ(О једног uречНИЈ<а Сунца у свим правцима, ДОЈ( ће се 
nоједине струЈ(туре (нарочито оне близу еЈ(Ватора) видети и знатно даље од руба 
Месеца. 

'1 
1 
1 
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1 
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1 . 
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Ако се желе посматра:rи неки детаљи у Ј(Орони, то је најбоље чинити помоћу 

~огледа или тел.есЈ(опа, Јер угловна раздвојна моћ ока није довољна за раздва
Јаље не~их СИТНЈ;!ЈИ~ детаља . Међутим, обзиром на огра.иичеља Ј(оја се јављају у 
угловноЈ раздвОЈНОЈ моћи због турбулентних ћелија у ваздуху нема пот ебе 
се користе телесЈ(опи већих пречника објеЈ(тива од 8-1 О ст. Оси'м Ј(Ороне з~ в ре~: 
тоталитета виде се, ако их _има, и протуберанце. И љих је најбоље посматрати 
двогледом или телескопом, Јер слободним ОЈ(ОМ их је тешЈ(о приметити. 
. Тот~лна фаза помрачеља се завршава трећим Ј(ОНТаЈ(том. НаЈ(ОН тога све по
hве Ј(ОЈе су се десиле до другог контаЈ(та понављају се, у обрнутом ре~оследу . 
омрачеље се, наЈ(ОН више од сат времена , завршава четвртИм Ј(онтактом . 

RaRo посматрати помрачење Сунца? 

Помрачеље Сунца је веома привлачна небеска nојава и много људи ће га пос
матрати. Због веома упечатљивих промена у ОЈ(ОЛИНИ човека Ј(Оје прате потпуна 
по~рачеља (нагли пад осветљености, nромена температуре, на.станаЈ( ветра. итд) 
П::'Ја.ва привлачи пажљу на себе тако да ће сва.Ј(о Ј(О има. приЛИЈ<у погледати ~а 
Сунцу. Међутим, неупуће1!И посматра.>Q~, а љих има највише, изла.жу се опас
ности привременог или траЈног оштећеља ОЈ(а. Зато је веома важио знати да. за 
време делимичне фазе помрачеља у СУНЦЕ СЕ НЕ СМЕ ГЛЕДАТИ НЕЗА 
ШТИЋЕНИМ ОКОМ! -

staklasta 
socivo 

~ ~ 
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zenica 
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~ ~ ,, 
~ ,, 
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ocni nerv 
Слика 11 . Ше.матс~еu nршсаэ хорuэонталног npece~ea о~~:а 

Насупрот опасности посматраља делимичие фазе без за.штите ОЈ(а, у току пот
пупуне фазе посматраље короне незаштићеном оком је потпуно безопасна! 
Међутим, треба веома пазити кад почиље и ДОЈ(Ле траје потпуна фаза, и ради 
сигурности боље са.чекати некоЛИЈ(О сеЈ(унди после почетЈ(а тоталитета. пре него 
неза.штићеном ОЈ(ОМ погледамо корону, и неколико сеЈ(унди пре завршетка. потпуног 
помра.чеља треба. СЈ(лони:ти поглед са. Сунца. или поново за.штити ОЈ(О . АЈ(о посма
;rра.ч нем<!; податак о траЈа~у потпуне фазе и не зна. Ј(аД ће се поново појавити сја
Јан диск Сунца, препоручује се да Ј(ОД првог бљесЈ(а на. рубу Месеца. одмах СЈ(лони 
поглед на страну и тек кад се око за.штити поново погледа ка Сунцу. Ово треба. 
урадити без обзира на. веома привлачан призор при поновном ОТЈ(риваљу Сунца, 
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јер интензитет зрачеља с_а било колико_ уског српа Сунчевог диска, практичио има 
исти интензитет и у истоЈ мери оштећуЈе око, као и зрачеље целог СуЈ:Iчевог диска. 
Посматраље Сунца у току делимичие фазе слободним ?ком дуже од Једне секунде 
изазива привремено, а дуже од неколико се~унди траЈНО оштећеље вида.. Често 
се поставља. питаље да. ли је посматраље Сунца. ван помра.чеља. штетно за. око . 
Наравно да. јесте! Међутим, човек нема. никаквог интерса. ни повоttа. да. погледа У 
непомра.чено Сунце и ·то на. срећу и не чини. С друге стране, поЈава.. помрачеља. 
до те мере привлачи nажљу на. себе да је nосматра. веома. велики броЈ људи. 

ЗаШто је опасно гледати у Сунце? Ради л~к~ег разумеваља. овог проблема 
nриказа.ћемо, веома кра.~ко, структуру ?ка, коЈа. Је шематски nриказан~ по хор
изонта.лиом nресеку на. Слици 10. Око Је ~риродии оптич~и систе~ КОЈИ се сас
тоји од дела 1<оји ствара лик и од дела кОЈИ врши детекциЈУ . Око Је. приближно 
сферног облика, на предљем делу мало испупчено и провидно. ОваЈ · део ока се 
зове рожља.ча (cor11ea.) . Иза ље се налази очна течност (huшor aqueпs) и сочиво . 
Ефективна. >t.:ижна даљина ока. са стра~е лика је око 2_0 _шш . Испред сочива се 
налази кружни отвор, зениnа ока (pup1lla.). Пречиик ЈОЈ се меља уз помоћ ди
јафра.гме (iris) у зависности од осветљености ока у границама. од 2-3 до 6~8 шш . 
Највећи део унутрашљости ока чини прозрачиа стакласта. маса ( corpu~ v1treuш, 
vitreoпs lшmor). На диу ока, насупрот зенице, нал~и се мрежљача (retшa) . Она. 
садржи завршетке нера.ва. осетљивих на ~ветлост, кОЈИ се према.. свом облику нази
вају шта.пићи и чеnићи (Слика 11.). БроЈ штаnића и чеnића по Јединици површи~е 
(љихова. nовршииска густина.) за.~иси од места на. мрежљачи . Густииа чеnић~ Је 
највећа у жутој мрљи (fovea) коЈа се налази на правцу оптичк~ осе ока, док се 
штаnићи углавном налазе ван жу_'l'е мрље. Пречни1< жуте мрље Је о~о 0.4 шш, па. 
у љега. стаје око 40 .000 чепића. Штапићи су око сто nута осетљивиЈи. на. светлост 
од чепића, међуттим, за. ра.зЛИI<у од чепића они нису осетљиви на. боЈУ светло~ти 
и не nреносе на.дража.ј nри јачој осветљености (нпр . при дневном осветљељу), Јер 
се налазе у за.сићеном стаљу. Они служе nри ~леда.њу слабих извора. ~ветлости 
(ноћно гледа.ње). Величина шта.пића и чеnића. Је око 2 џш . Укуnни броЈ шта.пића 
у оку је око 108 , а. чепића. око 107 • Из мрежља.че ка. м?згу полази очии нерв. Под 
утицајем јаког извора. светлости фотоосетљиве ћелиЈе (шта.пићи и чепи_ћи) ока. 
могу бити уииштене тако да. више не врше своју улогу у ствараљу осећа.Ја. вида. 

Слика. 12. Ше.м.атскu r1pux:aз npecex:a .м.реж~аче 

Да би усnешно заштитили око од оштећеља треба (1-а. знамо који део електр<;>
ма.гнетног зрачеља nредставља. оnасност и како _де.лује на. фоотосетљиве ћелиЈе 
ока.. Са. Сунца. до ока. могу да. стигну фотови за. коЈе Је атмосфера. Земље nровидна. . 
Земљина. атмосфера. је провидна за зра.чеље таласне дужине веће од око 280 nш, 
тј . од ултра.љубичастог, до радиозрачеља. Ча.1< и у овом интервалу та.ла.сних 
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дужина. постоје непровидне области, нарочито у иифра.црвеном делу сnектра.. Ло 
мрежњач~ ока. може доnрети зрачење веће та.ла.сне дужине од 380 nш и маље од 
14()0 nш, Јер делови ока. исnред мрежља.че, нарочито рожња.ча али и очиа. течнос'т 
сочиво, ст<i.кла.сто тело, у малој мери nропушта.ју зрачеље та.ласне дужине изва~ 
те области. Иначе чеnићи и штаnићи nра.ктично нису осетљиви на зрачеље веће 
тала.сне дужине од око 780 IШl и маље од 350 nш, а. усnешно детектују зра.чеље из 
области та.ла.сиих дужина. од око 400 nш до 720 nш. Значи, област осетљивости 
ока. се не no1<лa.na. са. обла.шћу та.ласне дужине зрачеља 1<оје делови ока. nponym
тa.jy до мре*-њаче. Због тога се не може донети закључак о штетности зрачеља. 
на. основу осећа.ја. који оно изазива. у оку. Може се за.~<ључити да. област та.ла.сиих 
дужина. зрачеља од 380 шn до 1400 Illll чини неnосредну оnасност за. оштећеље 
фотоосетљивих ћелија. ока.. Дејство фотона. из ове области та.ла.сних дужина. на. 
шта.пиће и чепиће се дели на. терма.лно и на. фотохемијско оштећеље . Терма.лио 
оштећеље изазивају углавном фотони веће та.ла.сне дужине од око 500 nm из 
видљивог дела. зрачеља као и инфра.црвено зра.чеље 1<оје продире кроз nровидне 
делове ока. до љеговог дна., где се у мрежља.чи налази слој црних nигментних 
ћелија. које у знатној мери апсорбују то зра.чеље. Услед а.бсорбова.не енергије 
температура. овог слоја порасте. Чепићи и шта.пићи који се налазе неnосредно 
изнад тог слоја биће изложени nовећа.ној темnера.тури . Ако љихова. температура. 
после тог терма.лног дејства. порасте за. 23°С изнад нормалне вредности (37°С) 
ћелије ће се трајно оштетити и неће моћи да. врше своју основну функциЈу, де
текцију фотона.. Укупна. снага. изнад које ће доћи до сигурне терма.лие повреде 

ока је око 4 . 9х104 Wfm2
, ако дејство траје 30 s, а исnод 2.7х104 Wfш2 до те 

повреде неће доћи . Према томе, можемо за.~<ључити да је за. успепrну за.штиту ока 
од термалног оштећења неоnходно да у~<уnну снагу зрачеља. која. долази до фо-

тоосетљивих ћелиј а смаљимо испод наведене критичне границе (прага) од 2. 7 х 104 

W /ш2 • Међутим, треба напоменути да се у пракси , делом због променљивости 
критичиог прага код разних особа (горе наведена. вредност је просечна), а де
лом и због сигурности, критична граница смаљује обично још за. фа.~<тор 2 од 
сигурносне границе. Понекад се и ова. граница. nомера. за. још око 0.1 пута.. При
ЛИI<ОМ процељиваља количиие енергије Сунчевог зрачеља. која може доnрерти до 
мрежњаче, осим већ поменутих а.бсорпција. у атмосфери и у оку, треба узети у 
обзир однос површиие лика Сунца на. мрежља.чи и зенице . Површина. лика Суца 
на. мрежљачи је одређена жижном да.љииим ока. која износи око 2 ст. Пречник 
ЛИI<а. Сунца. на. мрежља.чи је око 0.2 nш1 и nра.ктичио је константан. Међутим, 
пречиик зенице је променљив и подсвесно је регулисан у зависности од ја чине ос
ветљености чеnића. и шта.nића видљивим зра.чељем . Треба. иста.ћи да. "механизам" 
за. регулацију отвора. зенице није осетљив на. зра.чеље изван видљиве ола.сти! На
јмаљи nречиик зенице (nри јаком осветљељу) је око 3 mш, а. највећи (при слабом 
осветљељу) око 8 mш. Према. томе, однос површиие зенице и лика. Сунца. при 

максималном отвору је (8/0 .2) 2 ~1600, а при мииима.лиом (3/0 .2) 2 ~225. Укупна. 
снага. зрачеља. са Сунца. која. пада. на око је приближно 700 W fm2

• При минима.л
ном отnору зенице на. мрежља.чу ће nасти приближно 157500 W fш2 , што је око 6 
пута. већа снага. од дозвољене (27000 W /ш2 у току 30 s). То значи да. један кратак 
поглед ка. Сунцу (око 5 s) неће проузроковати трајно оштећеље у оку. Међутим, 
мало дужи поглед ка. љему (око 10 s) изазва.ће трајно оштећеље о1<а.. 

Термална. повреда. ока се манифестује тако да. на. делу мрежња.че који је оште
ћен долази до трајног слепила., тј. прИЛИI<ОМ гледаља. неког предмета на. делу 
љеговог лика. која се ствара на. месту где је настало оштећеље појави се тамна. 
флека. . С обзиром на. то да. је пречник лика. Сунца. на. рожњачи износи око 0.2 
милиметара., оштећеље ће бити круг управо те величине . Наравно, у случају 
посматраља. делимичне фазе помрачеља. оштећеље ће имати српа.сти облик. Ако 
се лик Сунца. у току љеговог посматраља помера. по рожљачи оштећеље ће се 
проширити на. већу површину. 

Ло фотохемијског оштећења. ока. долази под утицајем фотона. кратких та.ласних 
дужина. видљивог дела. спектра. (плава. и љубича.ста. област) и ултра.љубича.стих 
фото11а. Ло повреде долази кад апсорбцијом фотона од стране фотоосетљивих 
ћелија љихова. интраћелијска. температура порасте за. 2° изнад нормалне вред
ности. Та повреда. се на.јчешће манифестује као привремено губљеље или трајно 
ослабљеље вида. Нарочито су опасни ултра.љубича.сти ·зраци та.ла.сне дужине 
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краће од 380 nm. Истина ти ултраљубичасти зраци код здравог ока не допиру до 
фотоосетљиве рожњаче, јер предљи слојеви ока их апсорбују. Међутим, код особа 
код којих је остраљено очно сочиво ултраљубичасти зраци могу да продру до дна 
ока и да изазову оштећеља штапића и чепића. Осим тога, фотон ултраљубичастог 
зрачеља (нарочито из области таласних дужина од 280 nm до 320 nm- тзв. UV-B 
област), због своје велике енерегије, разара ткива на предљој страни ока, што 
доприноси појави катаракте. 

Сврха горе изложеног није била да се чита01~ одговоре од посматраља пом
рачеља Сунца, него, управо обрнуто, да се оно посматра, али са одговарајућом 
заштитом ока. 

Око се може заштити од оштећеља разним методама и средствима посматраља. 
Што се тиче метода посматраља можемо их поделити на непосредне и посредне. 
Непосредна метода посматраља подразумева гледаље директно у Сунце слобод
ним оком или помоћу оптичког инструмента (.п;вогледа, кроз објектив фотоапарата 
или видеокамере, телескопа итд. ). У посредне методе спадају оне код којих се пос
матра· лик Сунца (пројекција лика, фотограска слика, видео снимак Сунца итд. ). 
Овде ће се навести неки савети и неколико идеја како овим методама посматрати 

помрачеље Сунца. 
Једна од најраспростраљенијих непосредних метода посматраља помрачеља је 

посматраље слободним оком . Због већ поменуте опасности од оштећеља ока код 
овог начина треба водити рачуна о правилној заштити ока . Правилна заштита ока 
при посматраљу Сунца се може извести филтерима од разног материјала одређе
не дебљине, који задовољавају услове да укупна количина зрачеља која доспева · 
у око буде маља од дољег дозвољеног прага од 2.810~ W /cm

2
• Тај услов испу

љавају филтери који пропуштају маље од 0.003% процента упадног зрачеља из 
области таласних дужина од 360 nm до 780 nm, а маље од 0.5% од 780 nm до 
1400 nш. Мера пропуштаља неког филтера се често изражава и преко оптичке 
густине материјала, где се под тим подразумева логаритам са основом 10 од ре
ципрочне вредности пропушта.ња. Тако нпр. густини од "О" одговара пропуштаље 
од 100%, густини од "2" пропуштаље од 1%, а густини од "4.5" 0 .003%. Осим 
тих мера пропуштаља, нарочито код заштитних филтера (наочара) код завари
ваља употребљава се скала затамљеља по којој 0 . 003%-ном пропуштаљу одго_в_ра 
број 12. Ради удобнијег гледаља, граница дозвољеног пропуштаља са 0 .003% у 
пракси се смаљује још за фактор 10 (укупно 0.0003%), па чак и за фактор 100 
(укупно 0 .00003%) . 

Ради заштите ока од оштећеља, посматрач мора бити обавештен о томе која 
заштитна средства могу бити употребљена за безбедно посматраље Сунца. При
ликом избора заштитиних средстава (филтер а) најбоље се ослонити на резултате 
мереља пропусне моћи појединих врста материјала. Као пример на Слици 13. 
наведени су резултати мереља густине неких уобичајено употребљаваних сред
става као филтера за посматраље помрачеља Сунца. На графицима је приказана 
зависност густине филтера (логаритма од реципрочне вредности пропусне моћи, 
Т) од таласне дужине од око 200 до 2500 nm. Као што се са графикона види, од 
оптичких заштитних средстава приступачних за широки круг људи, као безбедна 
могу се навести заштитна стакла за вариоце са величином затамљеља 14 (ознака 
SN 14) . Сигурну заштиту пружају филтери од стакла или провидне пластичне 
фолије (Mylar) прекривне слојем алуминијума, хрома или сребра прописне де
бљине. nреДНОСТ филтера ОД стакла Над фолијоМ је већа СИГурНОСТ ОД ОШТећеља. 
Фолија се лако савија при чему може доћи до оштећеља нанетог металног слоја. 
Са друге стране, фолије су јевтиније и могу се употребити за израду филтера 
разних величина и облика. У задље време Rao заштитни филтер уnотребљавају 
се и Rомnакт дискови (CD) и floppy дискете. Компакт дисRови могу пружити 
адекватну заштиту оку ако су пресвучени довољно дебелим алуминијским сло
јем. Међутим, није преnоручљива љихова употреба, јер дебљина алуминијумског 
слоја често није довољна за адекватну заштиту ока. Осим тога, квалитет лика 
Сунца добијен кроз CD је низак због лошег оптичког квалитета компакт диска. 
Floppy дискете не пружју довољна заштиту од црвеног и инфрацрвеног зрачеља и 
љих не треба употребити као филтере за посматраље Сунца. Осим тога, лабора
торијска мереља показују да потnуно експонирани и до максимума развијени црно
бели филмови (нпр. Plus Х Negativ) у два слоја могу пружити довољну заштиту. 
Треба скренути пажљу да ово важи само за филмове који имају сребра у жела-
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типу. Ос~але врсте филмова не пружају довољну заштиту. Нпр. филмови у боји 
се не смеЈу употребити Rao заштитни филтери, јер не садрже сребро у желатину: 
Као што се са графикона види ти филмови (Rолор негатив) пружају добру заштиту 
само У видљивом делу спектра, међутим, пропуштају количину зрачеља знатно 
изнад допуштене границе у инфрацрвеном делу спектра. С обзиром да око не 
осећа инфр~црвено зра~еље, посматрач ће на основу јачине зрачеља из видљиве 
области закључити да Је та врста филтера потпуно одговара и да је љегово око 
потпуно заштићено . Као што се са графика види овај закључак је погрешан јер 
У инфрацвеном делу пропусна моћ филтера је знатно изнад сигурносног нив~а. 

Посматраље помрачеља кроз нагарављено стакло, у принципу, пружа адек
ватну заштиту_ oRy, али мора да се ~одн рачуна о равномерном наношељу гара 
на стакло. Осим тога, нанешени слоЈ гарежи се лако оштећује и на оштећеном 
делу не пружа заштиту оку. Нага:рављено стакло се може заштити од оштећеља 
додаваљем дру_гог стакла ~а растоЈаљу од 1-2 mm од нагарављене површине. два 
стакла се мораЈу везати у Једну целину тако да се оне не могу помера ти ни додири

вати. 
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Слика 13. Густина разних фш&те.ра у зависности од nuacнe ду:ж.ине 

Оно што је речено за з~титу голог ока, важи и за заштиту при посматраљу 
са раз_ним ~штичк~ уређајима, као што су нпр. двоглед или телесRоп. Код тих 
уређаЈ а. наЈ сигурНИЈУ заштиту Ј!РУЖа филтер постављен испред уређај а, нпр . ис
пред објектива телесRопа .. У ТОЈ изведби филтер спречава и улаз велике количине 
зрачеља у оптички уређај и штити га од претераног загреваља што иначе може 
довести до оштећеља уређаја, а посредно чак и ока. ' 

Приликом употребе посредних метода посматраља Сунца око је потпуно за
штићено. Једна ОЈ!. такви~ метода ј_е посматраље пројектованог лика Сунца на 
бели екран. У наЈПР?СТИЈем случ~ЈУ лиR Сунца се може добити методом тзв. 
камере obscure. Лик Сунца се добија пројектоватоваљем помоћу мале рупице на 
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непровидном заЈ<лону (нпр. рупица. пробушена. чиодом на. ка.ртону). Најбоље да. 
се JIИI< Сунца. пројектује на. бели екран (нпр. од папира.), који се налази У сенци 
за.клона. са. рупицом и по могућству за.штићен и од бочног осветљеља. . Величина. 
JIИI<a Сунца. зависи само од растојаља. између рупице и екрана.. Пречник лика. 
Сунца. износиће око 109-ти део тог растојаља. Осветљеност лика. Сунца. зависи 
од величиве рупице и од квадрата растојаља. екрана од за.клона.. Међут~, са. 
повећаљем преЧНИЈ<а рупице смаљује се ра.здвојна. моћ, а. са. смаљељем растоЈаља 
између екрана. и за.клона. смаљује се величина. лика.. Оптима.лни услови за. .пос
матраље се постижу ако је пречник . рупице око једног милиметра. •. а. растоЈаље 
између за.клона. и еi<ра.на износи oi<o Једног метра.. Мана ове методе Је мала. р~д
војна моћ због чега. JIИI< Сунца. није ошта.р. Ако желимо постићи !'ећу р_аздвоЈНУ 
моћ и већу осветљеност лика Сунца онда уместо рупице за проЈеi<товаље лика 
Сунца треба употребити оптичке елементе (нпр. сочиво или; угн:rто огледало) . 
Међутим безбедније и удобније је вршити посматраље проЈекциЈе лика Сунца 
помоћу т~лескопа.. Тада се пројекција врши П?моћу ~кула.ра. телесЈ<опа на (бели) 
екран Ј<оји се намести иза. оi<улара. на. ра.стоЈаље коЈе даЈе довољно велики лик 

Сунца. за. удобно посматраље. Препоручује се да. се изабере т~о ра.стоја.ље на. 
коме пројектова.ни лиi< Сунца. има. исти пречник I<ao и пречн~ обЈектива. телесЈ<опа. . 
Тада осветљеност лика. омогућује удобно посматраље . Код овог начина. посма
траља. треба. имати на. уму могућност оштећеља. окула.ра. због в~ликог загреваља. 
(попуштаља. лепка. ко~ слепљ~них сочива., пуцаље ~та.кла. итд.). Због тога. се пре
поручује коришћеље ЈефтиНИЈИХ окула.ра.. Такође Је корисно имати резервни оку
пар да. се у случају оштећеља. може извршити замена. 

Фотогра.фиса.ље је једно од на.јбезбеднијих начина nосматраља делимичних 
Сунчевих помра.чеља.. Наравно и код фотогр_а.фсi<их. пос.ма.тра.ља. тр~еба. се придр
жава.ти неi<их за.штитних мера.. Један од на.Јва.ЖНИЈИХ Је да се у Сунце не ниш
а.ни преко опти:ке фотоа.па.рата., јер то изазива оштећа.ља. у оку као и посма
траље кроз телесi<оn без за.штите. Ниша.љ.ељ~ је на.јбезбедније извести помоћу 
сенке коју ствара. нека ниша.нсi<а. справа коЈа. Је nаралелна. са. оnтичком осом фо
тогра.фског апарата.. Отворени објеi<тив фотогра.фског апарата не треба стално 
држати усмерен ка Сунцу, већ само за. :време фотогра.фисаља. . Иначе га. тре~а. 
окренути на страну или покрити га. , нпр . са. за.штитном капом. Нарочито Је 
опасно окренути ка Сунцу отворени објектив фо~оапа.ра.та. са. за.стором од платна, 
јер платно лако изгори. Та опасност не постоЈИ код фотоа.па.ра.та. са за.стором 
од метала али и код љих може доћи до деформиса.ља. за.стора. и због тога до 
сметљи приликом фотогра.фиса.ља. Најсигур.нија. за.штита. фотогра.фског а.па.ра.:rа. 
је помоћу одгова.ра.јућих филтера. испред објектива. Употреба неких филтера. Је, 
иначе, често неоnходна, јер количина светлости се не може см~љити до nотребне 
мере ии nомоћу дија.фра.гме ии смаљељем времена ексnозициЈе. Осим тога, по 
могућству и тело фотоапа.ра.та. треба за.штитити од диреi<тног Сунчевог зрачеља, 
јер nри дужем љеговом излагаљу зра.чељу доћи ће до загреваља (нарочито ако 
је фотоаnарат црне боје) што има непосредне последице на квалитет снимака). 
Фотогра.фиса.ље потпуно помра.ченог Сунца, одн. короне нема таквих проблема.. 
Филтери се у овом случају употребљавају само ради избора H~I<e ~тереса.нтне 
области сnектра. зрачеља или ради смаљеља хрома.тске а.бера.диЈе обЈеi<Тива. . Ни 
код фотогра.фиса.ља. хромосфере или nротубера.на.ца. није неоnходно да се предузму 
ниi<а.I<Ве посебне за.штитне мере . 

Код фотогра.фс:ких nосматраља се јавља питаље величине лика Сунца. на фо-
тогра.фсi<ом материјалу (филм или nлоча) . Од величине лика. ће за.в~сити м.огу
ћност уоча.ва.ља некИх детаља на снимку и nопуљеност кадра. ликом обЈекта коЈИ се 
слика . У случају фотогра.фиса.ља. Сунца. у прима.рном Ф«;>кусу телескоnа., пречиик 
лика. Сунца. ће бити око 109-ти део од жижне даљине обЈектива. . Према томе, код 
(уобича.јених) фотоа.nа.ра.та. са жижном да.љином од 5 сш, добићемо лик Сунца од 
0 .5 шш. На та.I<Вом малом лику Сунца . не можемо уочити никакве детаље. Ме
ђутим, та.I<Ви фотоа.па.ра.ти се могу искористити за снимаље веома. инт~ресантне 
комnозитне слике, која садржи на једном кадру цео ток помра.чеља., коЈе код нас 
траје око три сата. У фотоапарат се с.та.вља. комад филма. ТаЈ<О да механизам за 
навијаље не може да га nовуче. На таЈ начин се обезбеђује да ~е на исти комад 
филма. може слика.ти више пута. Леnа комnозитна. слика се добиЈа ако се снима ·у 
ра.зма.цима. од 5 или 1 О минута. тако да снимци делимичне фазе бу ду симетр,ично 
расnоређени пре и nосле тота.литета.. У средини треба снимити nомрачен~ Сунце 
са короном . У току делимиЧЈ{е фазе снима се са. веома. кратким експозициЈа.ма. уз 
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употребу неког неутралног филтера. аЈ<о је неопходно . По жељи, наравно, може 
се употребити и неки филтер у боји . Потпуно помра.чено Сунце се обично снима. 
без филтера. са. временом експозиције од око једне секунде . Фотоапарат мора. 
бити непокретан, па. је неоnходно коришћеље стабилног ста.тива. (троно7а.) . Да. 
не би дошло до случа.јног помераља ста.тива. од стране зна.тижељни:ка. предлаже 
се огра.дља. простора. ~нпр. пла.стичним тракама.) око љега . Фотоапарат се ори
јентише тако да. потпуно помрачено Сунце дође у средину кадра. Оријентацију 
фотоапа.ра.та. је најбоље урадити дан или два. раније на истом положају Сунца 
као на. дан помра.чеља. користећи тренутке љеговог почетка. и краја. . У тренутку 
који: одговара. почетку помра.чења. лик Сунца треба да падне близу ивице кадра. 
Оријентација се може извести тако да. се на. место филма стави мат стакло или 
na.yc паnир на. коме се види где ће бити лик Сунца на. филму. С обзиром да се у 
овом ексnерименту могу појавити разни непредвидљиви проблеми, nредлаже се да. 
се пробна. снимаља. изведу знатно пре (нпр. неколико недеља.) помра.чеља. симули
ра.јући љегов ток. На та.ј начин се може проверити да ли је избор филтера. и 
време експозиције добар . 

AI<o нас занимају неки детаљи на. Сунцу или у љеговој корони онда. се пре
nоручује да. се за. фотогра.фиса.ље користе ·телеобјективи или телескопи . Телескоп 
жижне даљине од 260 сш да.ће JIИI< Сунца величине кадра. 35 шm-ског филма.. 
Према томе , ако желимо да. имамо у кадру цео лик Сунца. не сме се уnотребити 
телескоп веће жижне даљине од поменуте. Код снимаља. короне треба. водити 
рачуна. да се корона простире и за неколико ра.диуса. Сунца. далеко од љеговог 
диска.. Због тога., nрепоручује се фотогра.фиса.ље, ако се жели имати цела ко
рона у кадру, са. објективом жижне даљине маљим од 100 сш . Примери рела
тивне веЛичине лика. Сунца. са короном у 35 шm-ском кадру виде се на Слици 14. 
За разликоваље финијих детаља на Сунцу или у корони потребно је обезбедити 
одговарајућу ра.здвојну моћ . Ра.здвојна моћ телесi<опа је управо проnорционална 
nречнику објектива. . Међутим , са друге стране, ра.здвојна. моћ је ограничена. и 
нехомогеностима. у Земљиној атмосфери. У дневним условима nосматраља. атмос
фера. огра.ничава угловну раздвојну моћ на око 2-3 лучне секунде. Ту ра.здвојну 
моћ може да обезбеди телескоn са. објективом пречника око 6 cm. Практично, то 
значи да за. постизаље ра.здвојне моћи коју дозвољава Земљина атмосфера није 
nотребан телескоn већег пречника објектива од 6 сш. Ради смаљеља учешћа разд
војне моћи телескопа у укупној раздвојној моћи, може се препоручити објектив 
са nречником од 8 до 10 сш . 

У току помра.чеља сјај објеката се меља у веома. широким границама : фато
сфера је око милион пута сја.јнија. од короне . Те огромне разлике у сјају захте
вају да посветимо nосебну па.ж"Њу на количину светлости која пада на фотограф
СI<И материјал . То се може регулисати временом експозиције и величином рел
ативног отвора објектива . Према томе, за успешно фотогра.фисаље помра.чеља. 
Сунца важно је правилно одредити времена експозиције и изабрати одгова.ра.јући 
рела.тивни отвор објектива . Наравно, тај избор зависи и од осетљивости фотома.
теријала. У Таблици 1. дата су времена. ексnозиције за. разне релативне отворе 
за разне посматране објекте за. филм осетљивости од 100 ISO (100 ASA, 21 DIN) . 
Таблица садржи све значајније објекте који се могу фотогра.фиса.ти за време nом
ра.чеља.: nа.рција.лио помрачено Сунце, Ba.ily-eвa зрнца, хромосфера., nротубер
а.нце и корона на. разним удаљеностима. од дисi<а Сунца. Удаљености су дате у 
јединицама nолупречника. Сунца. Сјај короне се меља у широким границама у 
зависности од удаљености од Сунчевог диска и не може се снимити истовремено, 
а да неки делови короне не буду nодексnонира.ни или преексnонира.ни . То је једна 
од на.јвећих мана фотогра.фских nосматраља Сунчеве короне. За снимаље nарци
јалног помра.чеља. nредвиђена је употреба неутралног филтера. густине 4 или 5 
(у таблици Р-4 ND i Р-5 ND) . На основи ове та.блице може се одредити-време ек
сnозиције и рела.тивни отвор за. филм друге осетљивости nома.ком унутар та.блице 
лево или десно за једну колону за. један степен осетљивости (стеnени осетљивости 
у сЈ<а.ли ISO су: 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600). Нпр. ако употребљени филм има 
осетљивост од 200 ISO, онда се објекти снимају са релативним отвором 5.6 уместо 
са. 4. Такво помераље важи и за време експозиције . Нпр . за. снимаље короне на 
0 .1 R. може да се уnотреби екпозоција. 1/1000 уместо 1/2000 ~~:ад се осетљивост 
филма. промени са. 100 на. 200 ISO. 
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СлИЈ(а. 14. Величина лика r~о.мрачено~ Сунца ?«а 35 .м.м-ско.м фил.му 

Време експозиције, t, може да. се одреди и на. основу следеће формуле: 

/2 
t = 1. 2Q' 

где је 1 осетљивост филма. у јединицама._ ISO, f је ре~а.~ивни отвор о~јектива. 
~ижиа. да.љина./пречник обје~тива.), а. Q Је експонеит сЈаЈа. дат У другоЈ колони 
а.блице 2. за. ра.зие формациЈе. 

Таблица. 2 . Времена ексnоэuција у секунда-АСа за осетљивости фил.АСа од 100 1SO 

Objekat Q 2.8 4 5.6 8 11 16 22 32 

P-4ND 11 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 

Р-5 ND 8 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 

Baily z. 11 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 

Hromosf. 10 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 

Protub. 9 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 

Dij. prsten 5 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 

0.1, R . 7 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 

0.2 R. 5 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 

0.5 R. з 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 

1.0R. 1 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2 4 

1/4 1/2 1 2 4 8 
2.0 R. о 1/15 1/8 
4.0R. -1 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8 15 

8.0R. -3 1/2 1 2 4 8 15 30 60 

За. неке објекте може се и експериментално одредити на.јпого.zuшја. комбинација. 
релативног отвора. времена. експозиције и осетљивости филма.. Тако нпр. Ьслови 
за. снимаље делим~о помра.ченог Сунца. су · исти као за. непомра.чено унце. 
Према. томе, параметри снимаља. могу се одредити било кад на непомраченом 
Сунцу Избор оптималних параметара снимаља врши се на ~снову прегледа. 
сиима~а добијених из некоЈIИЈ(о комбинација. времена. екс.п~зициЈе и релат~ног 
отвора. Сјај унутра.шње короне је приближио исти ка~ СЈаЈ Месеца У првоЈ или 
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последљој четврти. Према. томе, снимаљем Месеца може да. се одреде параметри 
за. успешно фотогра.фиса.ље унутрашље короие. 

У задље време помрачеља Сунца се снимају и помоћу видеокамера. На основу 
досадашљег стеченог исi<уства снимаља. помра.чеља Сунца, изнећемо неколиЈ<о Ј<о
рисних података. који могу да помогну успешности снимаља видеокамером. Новије 
видеока.мере имају CCD или MOS светлосне сензоре . Ти сензори су знатно осе
тљивији од класичних видеока.мера., а истовремено маље им смета јак извор свет
лости. Те камере могу да. поднесу без оштећеља повремено, краткотрајно сни
маље Сунца без заштитног филтра.. Наравно, за. безбрижно снимаље делимично 
помра.ченог Сунца. боље је користити одгова.рајуће заштитне филтере. Постоје 
две врсте заштитних филтера., стаклени и од фолије. Стаклени филтери имају 
на.та.ложени слој храма одређене дебљине који врши филтрацију. Кроз тај фил
тер Сунце има. на.ранџасто-жуту боју. Филтери од фолија имају на.таложени слој 
а.луминијума на. провидии танак слој пластичие фолије. Они дају пла.вича.сту 
боју Сунцу. Ако та боја. смета може да. се компензује неким од обичних стак
лених филтера. Жуте или на.ранџа.сте боје. У случају да се ови заштитни филтери 
не могу набавити, уместо љих може се користити осветљени и развијени црно
бели филм . Филм је скоро неутралан филтер и не меља. знатније природну боју 
Сунца.. Снимаље короне видеока.мером се врши без заштитних филтера.. Ако се 
са видеокамером снима. делимична. фаза, важно је да. се не заборави скинути за
штитни филтер са камере при снимаљу короне за време тоталне фазе помра.чеља.. 
Препоручљива је снимаље короне без филтера.. Међутим, ако се жели снимати 
само унутра.шља. корова или протубераице благи неутрални филтер (густине до 
1. степена.) помоћиће да. се види више детаља.. 

Што се тиче типа видеока.мера, највише могућности пружају камере које имају 
поред аутоматског и ручни избор параметара. за. снимаље. Код тих камера. могу 
се нпр. подесити, ако се жели, оптима.лни параметри за. снимаље делова. короне са. 

малим сјајем, као што је спољашља. корова.. Код неких камера. се може подесити 
брзина. снимаља што даје још више могућности за. успешно снимаље. · 

Следеће важио питаље је избор објектива. камере. Модерне видеока.мере имају 
тзв. zoorn оптику, која омогућа.ва. промену фокусног растојаља. објектива камере. 
Међутим, код на.јвећег броја. видеокамера. ни највећа. могућа. жижиа. даљина. не 
даје довољно велики лик Сунца. да. оквир видео СЛИЈ(е буде оптимално искоришћен. 
Нпр . један од стандарда. zоош оптике која. се I<ористи I<од видеока.мера. има. мак
сималну жижну даљину од 66 шm, што даје ЛИЈ( Сунца. пречника од око 0.6 шm. 
Кад се лик Сунца гледа. на. 33 сш-ском екрану љегов пречНИЈ( ће бити око 2.5 сш. 
Очигледна. је несразмера. између величине ЛИЈ<а. и могућности што пружа екран. 
Да би побољша.ли овај однос потребно је продужити жижиу даљину zoom-a.. За. ту 
сврху могу се набавити тзв . конвертори - сочива која. се причвршћују на. пред
љи део објектива. камере и на. тај начин се одређеним фактором продужи љегова 
жижа.. Згодна. комбинација. конвертора и zoom-a је она. која. даје еквива.лентну 
жижу између 20 и 30 сш. Пречник ЛИЈ(а Сунца на. екрану ће тада бити око LO ст 
тако да остаје још довољно простора и за лик короне. 

Ради обезбеђеља добрих видео снимака. (без ска.кута.ља лика) препоручује се 
употреба. троношца.. У том случају код снимаља. делимичне фазе потребно је 
повремено усмерити камеру ка Сунцу, иначе ће изаћи из видног поља. камере. 
Код већих увелича.ваља то подеша.ваље треба извести и за време тоталитета. 

Видеока.мере су веома. захвалне за. снимаље и неких догађаја на. Земљи који 
прате помра.чеља. Тако нпр. згодно је снимати летеће сенке, надолазак Месечеве 
сенке или природу за време помрачеља. итд. 

. С обзиром на. способности ока у ствараљу ЈIИЈ(а и скоро истовремене љегове 
обраде у мозгу оно пружа. јединствене могућности за успешно посматраље управо 
таквог објекта ка.о што је помрачено Сунце, где се могу видети истовремено хро
мосфера, протубераице и корова. Однос сјаја ових формација је реда величине око 
10 000, а око их ипак може истовремено регистровати. На фотогра.фску емулз
ију, могу се нпр . снимити истовремено објекти са односом сјаја само око 100. 
Ова способност оЈ<а омогућава уоча.ваља фине структуре целе короне. Због тога, 
чак и данас у ери високоосетљивих видео камера, има интереса за квалитетним 

цртежима корова. За израду квалитетних цртежа короне, у току некоЈIИЈ(о мин
ута КОЈIИЈ(О фа.за. тота.литета. траје, нопходно је веЈIИЈ(о искуство, које се постиже 
вежбаљем. Вежбаље се изводи цртаљем короне са. неке слике или фотографије под 
истим условима осветљеље као за време помра.чеља.. Такви су услови осветљеља. 
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нnр. при крају грађанс1юг сумрака или при месечини пуног Месеца. Код цртаља 
нарочиту пажљу треба посветити димензији и оријентацији короне. За димензион
исаље најлакше је користити тамни диск Месеца . При томе велику П<;>моћ може 
пружити унапред припремљена мрежа од концентр~х кру:ова у Ч~ЈеМ ценч>У 
се налази круг који представља Месечев диск. Згодно Је ако Је растоЈаље између 
два суседна круга увек исто и може да износи половину полупречиика Месеч~вог 
диска. За лакше оријентисаље могу се користити из центра тих кругова у радиЈал
ном смеру нацртане линије. Ilртеж се може оријентисати према правцу вертика~е 
кроз центар Месечевог диска. За ту сврху може послужити конац виска, ко~и 
стоји испред цртача тако да полови Месечев диск. Осим тога, за што успешНИЈУ 
израду цртежа препоручује се, прво, да се слика прави на тамној хартији (црна 
или плава) белом оловком . Друго, да се прво нацрта контура короне, а после се 

уцртају неки детаљи (праменови, млазеви, лукови итд.). Треће, да цр'!-'ач неколико 
минута. пре почетка тоталитета заштити око од светлости и тек кад Је н~ступила 

фаза тоталитета погледа корону. То је неопходно због брже адаптациЈе ока на 
услове осветљености при наступу тоталитета.. Познато је, на~ме, да. се око много 
брже ада.птира. на. нове услове кад се прелази са слабог на. Јаче осветљеље него 
обрнуто. Још једна препорука : не треба. никад допунити црте)!;< по завршетку то
талитета. из сећаља.! Слична. правила. и препоруке важе и кад се корова слика у 

боји . . 
За успешно посматраље помрачеља Сунца веома. Је важан прави ~;~збор места 

посматраља.. Најважније је да. будемо у зони тота.литета одакле с~ Једино види 
корова Сунца. Наравно ако имамо неки истра.жива.чки програм КОЈИ захтева. да 
будемо у зони парцијалног помрачеља онда ће наш избор бити диктира.н тим за
хтевом. У зони тота.литета најбоље је бити на. централној линији где тотална. 
фаза помрачеља најдуже траје. Где ћемо се сместити на цетралној линији зависи 
од много фактора.. На.јважнији међу љима је верова.тноћа ведрог неба. и љегов 
квалитет. Нпр. у случају помра.чеља од 11. 8. ове године вероватноћа. ведрог 
неба, према вишегодишљој статистици, расте ка. истоку . Са те тачке гледиш~а 
најбољи избор је у близини источне границе Турске . Међутим , такав избор Је 
знатно лимитиран висином новчаних средстава за одлазак и боравак на. тим мес
тима.. У дана.шљим условима код највећег броја. посма.трача управо трошкови 
одласка. на терен ће бити од пресудног значаја. у избору места. . 

Кад се изабере географско подручје посматраља онда. је следећи в~жан фак
тор за успешност посматраља избор места посматраља.. Код озбиљиниЈИХ истра
живачких програма избор места посматраља се врши знатно пре (годи_ну, две) 
помрачеља. Обавезно се обилазе потенцијална. места. за. посматр~е КОЈОМ при
ликом се процељује квалитет места. са. више аспеката. . Прикуnљају се подаци .о 
провидности неба., о оптичкој стабилности атмосфере , о земљишту (нпр. добар Је 
травна.ти терен) ; о чистоћи хоризонта (добро је бити на узвишељу без предмета 
на. хоризонту), о приступа.чности терена., о постојаљу струје и воде, о удобности 
боравка на изабраном месту итд. . 

Кад се изабере место посма.трања. пожељно Је одредити љегов географски по
ложај, наравно, са. што већом тачношћу. За неке програме посматраља потребна 
је тачност око 100 m. Такви су нпр . програми посматраља. везани за. одређиваље 
елемената. лутаља небеских тела. које учествују у помра.чељу, нарочито Месеца. 
чији пута.љски елементи се не знају ни данас са. довољном та.~ошћу. Осим тога., 
познаваље географских координата места посматраља. омогућуЈе да. унапред поде
симо своје телес.копе за посматраље са дотичног места ~ да. израчунамо тренут.ке 

додира., љихових положајних углова. или других догађаЈа. у току помрачеља., што 
може бити од пресудног значаја. за. успешно обављаље планираних посмат_Раља. 

У случају посматраља. неких догођаја у то.ку помрачеља Сунца. важно Је за.бе
лежити време када. је посматраље извршено (нnр. .код одређиваља тренутака 
додира.) . Идеално би било да се тачно време _бележи истовремено _са. посмат~а.љем, 
по могућству на истом медију. Нпр. у случају фотогра.фисаљ~ заЈедно са. објектом 
снимити и показиваље часовника. у исти кадар или у случаЈУ коришћеља. вид~о 
камере да. се сопствено време камере (које се снима на сваки кадар) синхронизуЈе 
са. временским сигналом из неког светског центра службе та.чног времена.. Ако се 
за. снимаље користи видео или сео камера у спрези са рачуна. ром, онда. се треба 
потрудити да се сопствено време ра.чунара. синхронизуЈе са. неким од временских 
сигнала.. За. ту сврху се могу набавити посебне картице и програми КОЈИ ча.совне 
сигнале из неког светског центра. за. тачно време могу искористити за. синхро-
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низацију унутрашљег часовника рачуна.ра.. Међутим, сви ови начини бележеља 
времена посматраља нису сва.коме приступа.чни. Много приступа.чнији и технички 
лакше изводљиви начин бележеља. времена. посматраља се може постићи снима
љем звучних догађаја . Нпр . при коришћељу фотоа.па.ра.та снима.ти звук окида.ча. 
и гласног очита.ваља. показиваља ча.совиика. уз неки усмени коментар посматра.ча. 

(нпр. шта. се снима или који је редни број с~ка. итд.). Још бољи начин је 
снимаље ча.совног сигнала. неке ра.диоста.нице КОЈИ емитуЈе сигнале та.чног вре

мена.. Такве су станице нnр. у Маинфлингену {преда.јник DCF 77, емитује на. 
фреквенцији 77.5 kHz), Пра.IП'инсу (преда.јни.к ЕВС на. 75 kHz) у Москви (преда.
јник RBU на. 200 kHz, преда.јник RWM на. 4996 kHz, 9996 kHz i 14996 kHz). Сваки 
од предајника. има свој код за. секунде за. минуте и за. пуне сате. Тако нпр . преда.
јник ЕВС секунду означава сигна.лом у трајаљу од 0.1 s који је модулиса.н са 
1 kHz-oм. Знак за. минуту је сигнал у трајаљу од 0.5 s који је модулисан са 
1250 Hz-a.. Ако не располажемо радиоа.па.ра.том којим може да. се прима сигнал 
та.чног времена., за. неке посматра.чке програме, можемо се задовољити и очитава

љем времена. са квалитетнијег ручног сата. који има. секундни по.казива.ч . У таквом 
случају пожељно је да. се контролише стаље и ход нашег часовника. упоређиваљем 
са. неким ча.совником или ча.совним сигналом службе тачног времена . Ако немамо 
могућности за. упоређеље са таквим ча.совником или сигна.лом онда. се морамо 
задовољити ча.совним сигна.лом неке радиоста.нице или телевизијског предајника. 
или поште (ове институције обично имају своје атомске часовнике који се повре
мено дотерују према часовним сигна.лима служби та.чног времена.) ." Ако корис
тимо ову методу за. контролисаље нашег ча.совиика., пожељно је распитивати се о 
та.чности ча.совника. те ра)Џiо, TV станице, одн . поште. Стаље нашег часовника. 
потребно је контролисати и пре и после помра.чеља. да. би се могао одредити љегов 
ход. 

О ефемери,цама nомрачења 

Елементи сваког помра.чеља са великим ·бројем података. неопходних за. израчу
наваље тока. помра.чеља на. одређеном географском положају дају се у ефемери
дама. помра.чеља.. Има више центара у свету где се ефемериде рачунају. Веома. де
таљне ефемериде се могу на.ћи у издаљима. N ASA Reference PuЬlication. Ефемериде 
за помра.чеље од 11 . 8. 1999. године се налазе у 1398. броју ове публикације 
(F. Espeпak, Ј. Alldersoп: 1997, Tota.l solar eclipse of 1999 August 11, NASA reference 
publicatioll 1398). Та публикација је приступачна и преко рачуна.рске мреже на. 
адреси: http:/ fuшbra.nascoш .na.sa.gov /sdac.htшl. Овде ћемо дати неке податке о 
овом помрачељу користећи поменуту публика.цију. 

Ради приказиваља места на. Земљиној површини са којих се види помра.чеље 
Сунца служе геогра.фске карте разних размера и пројекција.. Кад се при.ка.зује 
оiШiти ток помра.чеља по целој Земљиној кугли онда се обично користе карте целог 
света или оног љеговог дела са којег се види помрачеље. У том случају карта се 
приказује или у ортогра.фској или у стереогра.фској пројекцији. На. тим карта.ма 

се уцрта.ју гра.нице видљивости делимичног помрачеља и појас (зона.) тота.литета.. 
Примера. ради размотрићемо ка.рт~ ортогра.фске пројекције помра.чеља. 11. 8. 
1999. године, која. је при.казана. на. Слици 15. 

Гра.нице видљивости помра.чеља. на. карти имају .ка.ра.ктеристичан облик. Об
ласт Земљине површине за.хва.ћена. помра.чељем је ограничена са. северне, за.па.дне 
и источне стране кривом облика деформиса.не осмице, а. са. јужне стране кривом 

·.која. је, условно речено, паралелна појасу тоталитета.. Западна. грана. осмице, 
.која. захвата. део Северне Америке и Атла.нског океана., одређује границе почетка. 
помра.чеља. . Спољни део осмице је граница. која представља. места. где се делим
ична. фаза. помра.чеља управо завршава. (четврти додир) при изласку Сунца на. 
тим геогра.фс.ким положа.јима.. 3апа.дно од ове границе посма.тра.чи не виде пом
ра.чеље Сунца.. Са истока, грана те осмице је гра.ница. од које се западно не види 
цео ток помрачења, док се источно од ље види. То је у ствари граница. где пом
ра.чење nочиље (први додир) при изласку Сунца.. На. овој линији се налази та.чка., 
Р1, у којој полусеика Месеца први пут додирује Земљину површииу, где је поче
так помрачеља на. Земљи. Бисе.ктор западне гране осмице представља. географ
ска. места где се види тоталитет или ма..ксимална. фаза. помра.чеља. при изласку 
Сунца.. Источна. грана. осмице, која. захвата источни део Азије и један део Ин
дијског о.кеа.на., одређује исте фазе помра.чеља .као и западна. грана. са. том ра.
зли.ком да се то односи на крај помра.чеља. . Последља та.чка. додира полусенке 

m 
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Месеца са Зе:мљиио:м површиио:м је означена са Р4 и представља крај по:мрачеља 
на Земљи. Појас тоталитета је ограничеи линијама које представљају љегову 
севериу и јужну границу и протеже се од запада ка истоку. На љему је означена 
тачка :максималног по:мрачеља, 1\оја представља географсl\о :место где тоталитет 
најдуже траје . Криве "паралелне" појасу тоталитета представљају величину де
лимичиог по:мрачеља изражене у процентима покривености Сунчевог диска при 
:макси:муму помрачеља. Линије које се протежу приближио у правцу север-југ 
су времена (изражена у светском времену, UT) наступања :максималне фазе по:м
рачеља на тим географским местима. На карти је означена и тачка где права која 
спаја центар Земље и Сунца продире 1\роз 3емљину површииу (Sub Solar). 

N 

-Е 

8 

СЛИI\а 15. Пршсаз тока nо.мраче~а на ортоzрафској npojeк:цuju 

Детаљније 1\арте прИI\азују ток по:мрачеља у појасу тоталитета и у љеговој 
близини. Оне могу да служе за приближно одређиваље ефемерида помрачеља 
за дато географско место. Пример једне такве карте за околину Југославије је 
nрИI\азан на Слици 16. 

На :карти је означена северна и јужна граница појаса тоталитета, љена цен-
трална линија, тј. :места где оса конуса Месечеве сен:ке nресеца 3емљину површ
ину. У појасу су означене границе области унутар 1\ојих по:мрачеље на. датом 
:месту траје дуже од 2 :минуте, између 2 и 1.5 :минуте, између 1.5 и 1 :минуте, 
као и маље од једне минуте . Осим тога., на. сваких nет минута дат је положај, 
обЛИI\ и величина. nресе:ка сенке Месеца. са. Земљином површииом са. тр_а.јањем то
талитета. на централној линији, 1\ао и висина Сунца изнад хоризонта. На. :карти је 
такође означена. граница. унута. р које је више од 95% помрачено Сунце у тренутl\у 
максималне фазе. Са. ових :карата. могу се очитати следећи подаци о тоl\у nомра.чеља Сунца 11. 
8. 1999. године . У 9 сати 30 минута по светском времену (UT) центар Месечеве 
сен:ке додирнуће Земљину површину на. северу Атла.нтс:ког океана. на. Ol\0 300 km 
јужно од Нове Шкотске. То је тренутак изласка Сунца. на. том месту . Тада ће 
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почети тотално nомра.чеље Сунца. на. Земљи. Након тога. Ol\O 40 минута ће сенка. 
nутовати вeffil:l\OM брзином изнад Атлантсl\ог о:кеана ка Евроnи. Тло Ев one ће 
додирнути на. .Југу Еиглесl\е ol\.o 10 сати 10 минута. Кад nређе Ла Манш на.~тавиће 
да. се . .креће 1\роНз северне .краЈеве Фраицус.ке, јужни део Белгије и Лу.ксембурга 
.кроз Један део ема~е . Сен:ка. ће nрећи централни део Аустрије Мађа.рс.ке ~ 
северни део ЈугославиЈе . ' 

У нашу земљу сен:ка ће ући западно од Суботице (.кад nређе .круг меридијана 
географсl\е дужине l ~ 19°16') о.ко 10 сати и 53 минута, а на.nустиће је у 10 сати 
и 56 ~инrта источно од Ки.кииде (кад пређе .круг меридијана географс:ке дужине 
l ~ 20 45 ; Слика. 16). Укуnна ширина појаса биће око 110. km од чега. ће ма.кси
ма.лнЈ око 30 kш nроћи кроз Југославију и кретаће се брзином од око 2500 lo.n на. 
Аа.т. ужна. ГЈ?а.ница сен.ке ће проћи у висини линије .која спаја. Ба.јмок Жеднн:к и 
ду У Ба.чкоЈ и Боч~р и Нову llp~y у Банату (СЛИI\а. 17). Тотално ~ом ачеље 

ће се видеll северниЈе од ове ЛИНИЈе, где се преnоручује да. се изабере м·ес~о пос
матраља. ри т~ме треба водити рачуна да је трајаље потnуног nомра.чеља 1\Од 
~а.с то дуже што Је nосма.тра.ч северније од ове линије . Најдуже ће се видети ко 
ЈУГо2словенско-мађарске границе у близини Хоргоша. где ће да траје нешто дуж: од минуте . ' 

47"N 

trE , ... IZ"E 

Slrlu 

Слика 16. Појас momaлumema у ок:олuнu Јуzославuје 

Када сен:ка напусти нашу земљу на.ста.виће да се креће преко Румуније. Сенl\а. 
ће делом додирнути и северни део Буга.рс.ке нешто пре него што стигне до Првог 
мора.. Прешавши llpнo море проћи ће Турс.ку, Иран, Авганистан, јужни део 
Пакистана, централни део ИндиЈе и помрачеље се завршава. у Беига.лс.ком за.ливу 
о:ко 12 сати 40 минута. 

Лелиџичио помрачеље .биће видљиво са. једног дела Америчког континента., 
веЛИI\ог дела Европе, АзиЈе и АфрИI\е, и из целе Југославије . Код делимичног 
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помрачеља Месец не покрива цео Сунчев диск, него само један љегов део. Нар
авно, и у зони тоталног помрачеља видеће се постепено покриваље Сунца од 
стране Месеца. То је · период делимичне фазе тоталног . помрачеља Сунца. У 
току делимичне - фазе Месец постепено (у току од око једног сата и 20 минута у 
појасу тоталитата код нас) покрива сјајни Сунчев диск, док не настане тотално 
помрачеље . После тога почиње постепено откриваље С:унчевог диска, које траје 
такође око једног сата и 20 минута. 

Дуж зоне тоталитета мељају се параметри помрачеља. Промену неких од љих 
у току времена приказујемо графички. 

Трајаље тоталне фазе на централној линији у зависности од времена приказано 
је на Слици 18 . Види се да је трајаље тоталитета најкраће на почетку и на крају 
помрачеља и износи само нешто више од 40 секунди. Тоталитет најдуже траје код 
максимума тоталног помрачеља. око 11 сати TU. Интересантно је приметити да. се 
крива споро меља око љене максималне вредности што указује на. то да је трајаље 
тоталитета скоро исто у широј географској околини око максимума помрачеља.. 

На Слици 19. је приказан графикон промене ширине зоне тота.литета. Као што 
се види ширина те зоне је највећа у близини максимума тоталног помрачеља који 
се налази у Румунији . ширина зоне на том месту износи 112 kш. На почетку и 
крају помра.чења. ширина зоне је знатно маља и износи око 60 kш . Крива није 
симетрична у односу на љену максималну вредност. 

СЛИI<а. 17 .Пролаз сен,.;е ,.;роэ северни део СР Јуtославије 

Брзина кретаља сенке у току помрачеља је приказана на Слици 20 . Види с'е да. 
је брзина кретаља сенке најмаља код максимума. помрачеља. (износи око 700 ш/s), 
а да. је на почетку (износи око 2 kш/s) и на. крају (износи око б kш/s) помра.чеља 
знатно већа. . Крива. је асиметрична у односу на љену минималну вредност. 

Однос угловног дијаметра Месеца према. Сунчевом се такође меља. у току по
мрачеља. (Слика. 21.). Максималну вредност постиже код максимума. помрачеља.. 
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На. графикону су озна.чени положаји за Суботицу и Киi<ИНду. Види се да се ова. 
насеља. налазе близу максималне вредности овог односа у којој околини се иначе 
крива веома споро меља. Слич.ан ток промене се добија за прекривеност Сунчевог 
дис,ка од стране Месечевог, КОЈа представља. однос привидне површине Месечевог 
и Сунчевог диска.. . . 

За н~ка посматраља помрачеља 'Cy-iiцa неопходне су тачније ефемериде од 
оних КОЈе се могу очитати са датих карата. Нарочито су . интересантни подаци 
о тренутку другог и трећег д~дира, тј. о почетку и завршетку тоталитета ка 
одређеном геогр~фском положаЈу, као и о положајиим угловима тих додира. Ове 
податке можемо Је~оставио добити ако знамо дужину трајаља тоталитета на ге
ографском положаЈу где се посма.трач налази . Дужина трајаља тоталитета (d} на 
?ило ком месту унутар зоне Т?Тали~ета може се добити ако се зна дужина тра
Јаља тоталитет~ ка централноЈ ЛИНИЈИ (D) и ако се зна растојаље посматрача од 

. цеи~ралне линиЈе (а.) као и ширина зоне тоталитета (W) ка том месту. Тада се 
траЈаље помрачеља може добити на основу следеће формуле: 

150.00 

-tlllOO.OO -
Q) .,.., 
= as ....... 
as t:' 50.00 

d = пј1- (~)2. 

:likinda 
SuЪotica 

СЛИI<а 18. Траја'/Ье тоталне фазе на цеtmЈралној .JI!JHUJU у эависностu од времена 

Ако .се зна тренутак максималне фазе (tm) тоталитета за одређени географски 
положаЈ, онда се време другог (t2) и трећег (tз) контакта добија као 

t2 = tm - d/2, ОДНОСНО tз = tm + d/2. 

Положајни углови ~угог (х2) и трећег (Хз) контакта за посматрача ка растојаљу 
а од централне ЛИНИЈе могу се добити ка основу следећих формула: 

Х2 = х2- arcsit~(2a/W) Хз = Хз- arcsin(2a/W), (1) 

где су (Х2) и (Х.з) положајни углови другог, одн . трећег контакта ка централној 
ЛИНИЈИ. ПоложаЈни углови контаката могу да се рачунају од правца севера или од 
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правца вертикале. У овим формулама а је позитивно северно, а негативно јужно 
од централне ЛИНИЈе. : 

За успешно обављаље посматраља помрачеља препоручљива Је . да сваi<И пос-
матра ч израчуна ефемериде помрачеља за свој географСI<И положаЈ . За ту сврху 
је згодно имати своју географску I<арту помрачеља са уцртаном зоном тоталитета 
и положајем посматрачi<ог места. На основу о~е I<арте могу се добити. nоменути 
подаци. Границе тоталитета и централна ЛИНИЈа у близини ЈугославиЈе могу да 
се уцртају на основи подата.I<а из Таблице З, где су дате геоrрафске координате 
за три таЧI<е за одговарајуће линије. 

Таблица 3. Географсrr.е tсоординате три тачtсе са линије зоне тоталитета 

Лонгитуда Северна граница 

47° 11.'69 
46° 55.'51 
46° 38.'64 

&о нt:tliiililiill iipiii 
8.5 10.0 10.5 

Ј ужна граница 

46° 7.'1З 
45° 50.'52 
45° 33.'22 

Пентрална линија 

46° З9.'43 
46° 2З.'О3 
46° 5.'94 

· 1.'i.'o ' '' · ' 1"1.~ · ' · ' . 1ј3.\Ј ј ј ј ј ' 1ј2.~ ј ј ј ' ' 1'3.'о 
UT(h) 

Слиi<а 19. Промена tuupиtte зotte тоталuтета у зависttости од в~е.ме~а 

Растојаље посматрача од централне линије може да се одреди и на основи 
љегових географсi<Их координата. Наиме, под претпоставком. да се . централна 
линија у близини посматрача може апроi<симирати правом ЛИНИЈОМ са Једначином 
Al + ВЬ +С= О, онда се уг ловио растојање посматрача од те праве може добити 
на основу следеће формуле: 

· (о) _ Alo + ВЬо + С 
а - ' ·. у'А2 + В2 

где је lo географсЈtа дужина, а Ьо географсi<а ~р~а посматрача (дати У. степен
има). На основи nодата.I<а из Таб~е З . . добиЈаЈу се следе_ћ~ п~ра.метри за ~а
јбољи линеарни фит централне линиЈе з.а оi<олину Југос.лавије. А-0.267599, В-1, 

.· 
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СЛИКА "КОРОНА 61" 

Иста~tнути Члан нашег Друштва Петар Кубичела, академски сликар из Новог 
Сада , познат читаоцима "Васионе" као дугогодишљи аутор заглавља љених ко
рица и раније других илустративних прилога, недавно је завршио слику у уљу 
на платну под горљим називом . Право на објављиваље снимка слике Корона 61 у 
часопису "Васиона" аутор је дао Друштву, на чему срдачно захваљујемо . 

Необична "колаж" слика направљена је према фотографијама различитих еки
па астронома, које су посматрале потпуно помрачеље Сунца, са Хварске летње 
позорнице, давног 15. фебруара 1961. Фотографије су биле инспирација за визију, 
која је nосле дугогодишњег сазреваља реализована. Слободно је компонован рас
поред група, које се баве различитим пословима током помрачења, око, или боље 
испод, короне са помраченим Сунцем. Помрачено Сунце, које доминира сликом 
је редаi< призор , који је аутор видео у кружном пољу окулара свог инструмента. 
Слика има димензије 190 х 117 сш. 

Петар Кубичела био је ЧЈiан посматрачке екипе Астрономског друштва "Руђер 
Боnuювић". Поред фотографисања целог тока делимичног помрачеља имао је и 
јединствени задатак да на ликовни начин прикаже ову ретку појаву. У фази тота

литета , гледајући кроз тражилац вештачких сателита АТ-1 (бели инструмент на 
слици испред љеговог телескопа) направио је оловком скицу помрачеља, односно 
протуберанци и I<ракова короне . Наредних дана на основу ове скице настала је 
сЛИI<а у уљу "Тоталитет помрачења Сунца", која је објављена у "Васиони" бр. 1 
за 1961. годину; била је то прва колор страница "Васионе" . Иста слика се нашла 
и на корицама кљиге Руђера Бошковића "Помрачеља Сунца и Месеца", коју је 
наше друштво објавило 1995. године . . 

Петар Кубичела је предложио да се слика сними, па су Петра Кубичелу и 
љегову супругу Наду у Новом Саду 29 . 08 . 1996. посетили уметнички фотограф 
Јован Грујић и аутор ових редова. Том прили~tом је снимљена слика и добивена 
приложена шема, са списком присутних, као и други корисни подаци . 

САДРЖАЈ СЛИКЕ 

На . слици "Корова 61" су присутне следеће ei<иne и особе: 
Астрономска опсерваторцја из Атине - Т. Ксанта~еис {1) вођа err.иne, Д. П. 
Елијас {2}, Г. Банос {:з) и К. Ма~Срис {4) . 
Париска опсерваторцја - Секццја за астрофизИЈtу из Ме,цона - Ро:же Сер
ва:жаtt {7} вођа e~Ctme, 11оред хелtюстата, г-ђа Серва:жаtt {8), Жор:ж Лаборд {6} и 
Жан Рејрол {5). Шатор у IIOЗilдmcи nрипада францусrr.ој е~Сиnи. 
Астрономска опсерваторцја из Београ,ца - Bcscилtsje Оскаљан {10}, директор 
и вођа е~Сиnе, Љиљана Оскаљmс {11} Василијева cyj1pyza, Јели·савета Арсенијевић 
{12}, Гeopzuje Поповtsћ {9) . Рефрактор nред љи.ма на Опсерваторији у Београду 
назива се Малtс рефра~Сmор - овде је бtю највећи! Љубомир Пау1совић {17} и Брани
слава Кубичела {16}, cyiiJJyгa А . Кубичеле, раде на хроноzрафу. Aлerr.cat1дap Кубичела 
{14}, љегов сшс Едвард {18} и Љубиша Дачић {15} налазе се поред хро.мосферског 
сnектро~рафа, ко1сструисаног за ту 11рилику. Ђорђе Телеки {13} се tсалазu у 11рво.м 
IIЛану слиt.:е. 

Универзитет у Београ,цу - 3ахарије Бpt.:tln {19}, Јелена Мuлоzрадов {20}, Радован 
Вој•шћ {21} , Бранислав Шеварлић {22, у шешtsру) непоЗttата особа, геодета {23} 
радила је на авtсонс~еој ка.ме.ри исnред себе, Иван Атанасијевић {24}. 
Астрономс:ко ,цруmтво "Руђер БоiШ«>вић" - Ненад Јатсовић {25} налази се у 
предље.м плету слике, Живојин Ћулу.м {26}, Софија Сауаков {27} тада наставник у 
Бач~еој. Петар Кубичела {28}, аутор с.11ике " Корона 61". 3а снимаље Су11Ца rr.opиc-
1/IUO је свој тeлecrr.on, од1исно камеру. Teлecrr.on је био .монтиран на nостољу еква
торијалне .монта:же новосадске подру:жнице нашег Друtитва. Ержебет Валтер 
(30} .мељала је фо1110 11лоче у касета.ма користећи ca1tдyt.: nод светли.м nлаштом. 
Једно време, 11ретходшsх година, вод11ла је нашу подру:жничу у банатсrr.ој Белој 
Пр~еви, Радомир Грујtsћ {29}, тада службе1шtс Acmpot1o.мcrr.e опсерваторије ноти
рао је податке (број снимака, време и др). Поменута rr.a.мepa за снимаље Сунца, 
била је nовезана . са хроноzрафо.м беоzрадс~ее е~Сиnе. 
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вато ·а из Љубљане - Фрст До.миюсо (33}, 
Астрономско-геофизичка опс~р рИЈ {31) Чланови екш•е. Иван Јуречич 
вођа e.~>иlle, Павла Ранэинtер {32},_ Вб Фуролnаt~..мљеt~а фато anapamu..мa , телеобје~>
и Рttбарич tнtcy на слици. Ек.иnа зе ил~ реgослед rloJaвa на Сунчу уз хроtюzрафску 
т ив има и раЗtш.лt филтери.ма, сtш.мала зе 

контролу времена. б је аутор посебно истиче: Ненад Јанковић 
у првом nлai[Y слИЈ<е су три осо е, ко .мате ске acm оно.мије, који оставља за 

(25, са црtlи.лt наочарtt.лtа} ве.те.ра_ti наше а о.миј~ код на! диnло.лtttрани acmpotio.лt 
собом трајне трмове.) У истори~~~ acll~pot~зamo~ у сви~ тешкоћа.ма сналажљив 
Василије Ocкa'll>aH _{!,О ' извс&н~е. Cllд о1~:~:а о zа~изова'IЬСI nос.матра11>а r~o.мpaчe'll>a 
и ".мозак ollepaцtiJe. не.в!llјеноt п Ђ у ће Теле~и ( 13~, ентузијаста , који Је одличtlо 
к:од нас дtтломtlрани астроно.Л( ОР7 . д жницу у Велоз· Пркви . 

' ·е. к:ада 1 е оваЈ во ио no РУ 
сара1јt1вао са аутором слх" ·• · ца била је окружена новинарима и мио-

За време рада екиnа варска позорни Корона 61" нашле три особе, које 
гобројном ~ублик~:>М, п~ су~:;::~ т~\~~:о'ба у шеширу {tiЗ.Мet"JY особа 5 и 6}, 
не приnадаЈу ни ЈедноЈ од ф ( З.МW'Ј!У 21 11 7) к:ао 11 Вшнса Мили'Чић 
затим жена у мара.ми са отостаратом 11 ' 

(сасви..м десно} учите.љtща t&З Мt~лне.. 

Шема fiJJ!Icymниx nосматрача. (Скицирао П. Кубичела} 
· ље (' нца 1961 било nосле;џье које се 

На крају рецимо да. Је nollnrнo nоо:а_~~:та је,~ж мери~јана имао ~ирин~ око 
посматрало из наше земље. оЈ ас. т о Хва а а затим нешто ЈУЖНИЈе од 
250 km. llентар Месечевеб сенке Је иш;~к ~е~аше з~м.:Ье прошао нешто северније 
Мостара. и Пљева.ља., да. и nред изл 

од Ниша.. (' ћ 0 имати прилИЈ<е да добро видимо из Наредио nотпуно помрачеље .унца ем Б (Хоргош) 11 августа 1999. 
Б (Ђала.) и северо-источне ачке • · б 

севервог а.ната. ) . у зони тота.литета ће бити и градови Су отица 
године (нешто nреко два. минута о зоне тоталитета ће се налазити северни
и КИЈ<инда (преко 1,5 ми~ађта). Већи ~~муније потпуно nомрачеље ће моћи да се 
је. Из суседних делова П . . арске и ће бити два nута ужи од оног из 1961. 
nосматра до 2"' и 23 ' . ОЈаС тоталитета. 

године. Милан Јели'Чић 
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С=-51. 07377. Линеарно ра.с~ојаље изражено ~ km добија се на основу везе између 
угловног и линеариог растоЈаља на ЗемљиноЈ површиии у правцу меридијана: 

a(km) = а(0) • (111.13_34- 0.5594 · cos(2 · Ь) + 0.0012 · cos(4 . Ь)). 

Изабрали смо правац меридија.н~, а не nравац екватора, јер у на.шим краје
вима нормала на централну ЛИНИЈУ се приближио протеже у том nравцу. Осим 
тога, грешка која се јавља због избора меЈ?идијанс~ог правца, уместо правог, при 
прелазу са угловне на. линеарну меру на ЗемљиноЈ површини практичио је зане
марљива .. 

Географске координате и други параметри помрачеља су међусобно nовезани 
преко времена максималне фазе помрачеља. Ова веза се може искористити да се 
на основу једне .географске координате (нпр. географске дужине) места посма
траља. израчунаЈу сви релевантни параметри помрачеља за дотичио географско 

место. Ови подаци за околину Југославије налазе се у Таблици 4. Прва колона у 
таблици је лоигитуда места., друга је време максималне фа.зе nомрачеља, у трећој 
је време (први стубац) и положајни угао другог контu-та на централној линији 
рачунат од севера (други стубац) и од зенита (трећи стубац), четврта колона 
садржи исте врсте података као трећа само за трећи контакт. Веза између ге
ографске дужине и времена (у TU) максималне фазе за околину Југославије може 
да се представи следећом функциЈом: 

tm = 0.0337014 • l + 10.2297, 

а веза између времена. контаката и времена максималне фазе: 

tn = 0.998312 · tm- 0.00138457 
за други контакт, 

tn1 = 0.999983 · tm- 0.0199122 

за трећи контакт. 

Таблица 4. Меlјусобtи rloвeзariocm nараметара r1омраче11>а 

Лоигитуда 

17° 53.9' 
20° 24.8' 
22° 50.6' 

Време {НТ) 

10:50 
10:55 
11:00 

други контакт 

10:48:49 108° 109° 
10:53:49 108° 105° 
10:58:48 109° 100° 

Трећи контакт 

10:51:11 288° 289° 
10:56:11 288° 284° 
11:01:11 289° 280° 

На основу података из таблице могу се линеарном интерполацијом наћи поло
жајни уг л ови контаката на централној линији, а затим на основу једна чине ( 1) 
израчунати љихове вредности за посматрача ван централне линије. Положајни 
угао другог контаЈ<та на централној линији у односу на север добија се из формуле 
Рн = 5.99879·tm-43.0133, трећег контакта из формуле ћп = 5.99879 · tm+223.013, 
а у односу на зенит из формуле Vn = -53.9891 · tm + 693.88, одн. Vu1 = -53.9891 · 
tm + 873.88 за други, одн. за трећи Ј<онтакт респективно. Сви углови су изражени 
у степенима и мере се у nравцу супротном од кретаља казаљке на часовнику од 

0-360°. 
Код тачнијих рачунаља параметара. помра.чеља потребно је водити рачуна о 

томе да ивица Месечевог диска није глатка него је изломљена крива која оцр
тава пројекцију Месечевог рељефа на небеску сферу посматраља. ОбЛИЈ< те криве 
зависи од места и времена посматраља.. Због неравномерности ивице Месечевог 
диска, времена контаката која се дају у ефемеридама морају бити Ј<оригована. 
Та корекција може да износи и неколико секунди и може да се изврши на основу 
задатог профила Месечевог лимба (Слика 22, танка. неправилна крива.), односно 
криве временске корекције (дебља неправилна крива) . Осим корекције времена. 
контаката, због неправилног профила Месечевог диска, потребно је извршити 
и корекцију границе тоталитета. Корекција граница се врши одређиванем ун
утрашље и спољашље границе. Унутрашљу границу одређују најдубље долине 
на Месечевом ·лимбу . То је права граница тоталитета, јер унутар те границе 
фотосфера је сигурно покривена. 
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Одређиваље спољашње границе је донекле произвољно, јер произлази из за~ 
хтева да се са те границе део фотосфере види непрекидно у дужини лука од 60 
(избор угла од 60° је irроизвљан) у тренутку максималне фазе nомра.чеља. Корек
ција се врши и за северну и за. јужну границу дода.ва.њем, односно одузимаљем 
корекционих од средљих вредности. Ове корекционе вредности за околину наше 
земље дате су у Таблици 5 . 
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~1.0 -u 

1'-0 
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"' .s 
ма.о ... 
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1.030 
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С) 1.CIII 
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Слика. 20 . Брзина "pema11>a сен"е у шо"у nо.мраче11>а 

Subotlca 
КUdDda 

Слика. 21 . Однос умовноz дија.метра Месеца r1ре.ма Сунчево.м у mo"y nо.мраче11>а 

1' 
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· Поред ових корекција врши се корекција. и за надморску висину посма.трача. 

Наиме , подаци у ефе~еридама с~ дати за надм:орску висину нула. Ако се nоема- · 
трач налази на дР.УГОЈ надморск~Ј висини неопходно је извршити корекцију nомоћу 
Фа.!<тора вис~е (Таблиц~ 6.) КОЈИМ се множи надморска висина посма.тра.ча и до
биЈа се растоЈа.ње за КОЈе се мора померити северна, оди . јужна граница зоне 
тот~литета.. С обзиром да.. је_ ова корекција на северној хемисфери обично нега.
ти~на, граница се nомера ка Југу. 

Слика. 22 . Профил Месечевоz дис"а и с"ала "оре"ције времена 
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Таблица 5 . Коре"чuје ~ранuца зоне тоталuтета 

Време (UT) . 
Северна граница - унутрашња кореЈЩЈ_'IЈа 

Северна гранИI.{а- спољашља корек~Ја 

Ј ужиа гранИI.{а - унутрашља J<opeJ(I.{I_'IJa 
Јужиа граИИI.{а- споља.шња Ј<оре~<nиЈа. 

10h 50m 
-0.'2 
0.'3 
0.'8 
-2 . '2 

10h 55m 
-0 .'2 
0.'5 
0.'9 
-2.'4 

llh om 
-0.'2 
0 ~ '7 
0.'9 
-2.'6 

Код планираља не:ких nосма.трачЈ<их програма потребно је знати са Ј<ојег nс:>
дручја. је неЈ<а nојава приступачна nосматраљу. А1<о се знаЈу угловне димензије 
посматраног објеЈ<та онда се овај податаЈ< може добити помоћу фа~<тора скале 
(ТаблИI.{а б.) . Као пример можемо навести зону не;прекидне видљивос.ти хромо
сфере на гра.ниnи зоне тоталитета . А1<о се узме да Је угловна. димензиЈа хромос
фере 3" онда се множељем ове вредности са. фаЈ<ором скале (око 2 km/" У нашем 
случају) добија да се у зони ширине од оЈ<о б km од унутрашље гра.ИИI.{е зоне .. 
тоталитета хромосфера неnрекидно види у то:ку тоталитета. На. основу фаЈ<тора 
сЈ<але може се проценити тачност предвиђаља гранИI.{е ;,оталит.ета. А1<о се узме 
да је тачност одређиваља профила Месечевог дисЈ<а О . 3 (то Је та.чност Wa.tts
oвиx Ј<ара.та. ивице Месечевог диска) онда та.чност одређиваља границе тота.литета. 
износи о:ко 600 ш. да бисмо били сигурни да се налазимо унутар зоне ~ота~тета 
обично се препоручује помераље од у11утрашње границе Ј<а централноЈ ЛИНИЈИ за 

још оЈ<о 1 kш. 

Таблица б. Фа"тор висине u с"але зоне тоталuтета 

Лонгитуда Фактор висине 

-0 .57 
-0 .57 
-0 .58 
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2.09 
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(Примљено јуна. 1999.) 

ON ТНЕ SOLAR ECLIPSE 

In the a.rticle the orig)Ц_ of Soi~r eclipses is discussed a.nd the inst~uction. how to obser~e 
them is given. The 11 th of August 1999 Solar eclipse is discussed ш deta.ils a.s well. 
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УдК 521.8 

ПОТПУНА ПОМРАЧЕЊА СУНЦА :КРОЗ ВЕКОВЕ 

ЛуЈ<а Ч . Поnовић 
Астрономс"а опсерваторuја , Београд; А строномс"о друштво "Р. Бош"овuћ" 

Потпуно nомрачеље СуНI.{а. је веома. упеча.тљива. појава., посебно за. време ве
дрог сунчаног дана. Појава се види Та.Ј<о што СуНI.{е полако бива за~<ла.њано 
Месецом. Посматрачу то изгледа Ј<ао да. облаЈ< за~<ла.ња Сунчев дисх, али од
једном, Ј<ад је Сунчев дис1< потпуно прекривен Месечевим настаје тама . Тамо где 
је било СуНI.{е , види се црни котур, док оЈ<о љега., Ј<а.о ореол око свечеве главе, 
за.исхри сребрено- белича.ста. светлост. Тај део Сунчеве атмосфере назива се ха
рона. и то је јединствена. nрилИI<а. да. се она види без додатне nосма.траЧЈ<е оnреме. 

Због ове чудесности , на нашу срећу остадоше многи заnиси о nотnуним nомра.
чељима. Сунца и о догађајима. из историје који су били временсхи лоцира.ни кад 
и неЈ<а. од nомра.чеља.. Неке од љих ћемо овде nредставити. 

Најстарију белешку о nомрачељу из -2136. године налазимо у кинеским хро
никама . Бити nијан можда и није неки велики грех. Али једно таЈ<во nијанство 
су двојИI.{а кинеских астронома, Сји и Хе*, nлатили главом. Наиме, они су били 
мртви пијани Ј<ада је те године дошло до nотnуног помрачеље Сунца. 

Хроничар каже да "Оtш (Cju u Хе) од самоgа по~ет"а унесоше поремећај у 
небес"u след u сасв11м заr1устuше своје дуж:tюстu", тако да. не nредвидеше nом
рачеље Сунца, те свештеници и цар нису могли, у време помрачеља, обавити 
церемонијалне радље предвиђене за ту nрилику. Са друге стране, они су требали 
својим nредс.казаљем сnречити nанИI<у у народу, жоју хроничар описује ова~<о: 
"Слепац удараше у добош, дворани 11 мноштво народа уж:урбано трчаху "ао заблу
делtl 1(;011>". 

да ли су Кинези могли већ тада да nредвиде nотnуно помрачеље Сунца,? Нај
вероватније не! Па зашто су страдали ови а.строноми? Из три разлога., nрви је 
да су они вероватно знали да до nомрачеља Сунца долази око младог месеца., па 
су зато требали да, nревентиве ради, обавесте цара. и свештенство. Друго, били 
су пијани и неспособни за посао који им је био nоверен. Ка~<о хронича.р каже: 
"У то време Cju u Хе, одајућu се пороци.ма , nozaЗtlшe своје дуж:ностu; страсно 
се одаше rшјанству и r1poтuвt10 дуж:t1остима свога Зtla'IЬa и удаљuше се од своје 
служ:бе. " И трећи разлог беше сујеверје, љима је одређена смртна Ј<азна јер "По 
Чхен~тхuену, онај ~~;oju убрза време, треба да буде погубљен без одлаzа'IЬа; онај "о 
усnори време треба да буде по~убљен без одлаzа'IЬа". 

У кинесЈ<им хроникама нала...1.имо много записа о nомрачељима, преко 200, али 
ниједно није имало таЈ<Ве последице као ово, најстарије . 

КоЛИI<о је потпуно nомрачење Сунца упеча.тљива појава сведочи й то да се оnис 
једног помрачеља., за Ј<оје се сматра да је било 15. јуна -7б3 . године налази и у 
Библији, на.јчита.нијој кљизи на. свету. У старом завету, Кљига Амоса, када Бог 
оnисује страхоте Ј<оје чекају неверан и заблудели народ, као 1<руну свих страхота 
Ј<аже да ће учинити да Сунце зађе у nодне. 

И у онај дан, ~оворu Господ, Господ, 
учиtщћу да Суtща зо/је у r1одне, 
и r1омрачићу Земљу за бијела даtи . 

Наравно да ова појава није могла да nромакне песницима., Ј<оји су често љоме 
инсnирисани. Један од љих, дубровчанин, Руђер БошЈ<овић пише спев о nом
ра.чењима. Сунца и Месеца. На самом почетЈ<у сnева. он Ј<аже : 

Због чега r1оне"ад, до" "роз ваздух блиста 
Зра~ни Тита11 и до" светлост му се чиста 
Расипа по свуда, r1o свемиру целом 
Ли" му таман буде, "ао застрт велом? 
Зашто нагло тамна, ma~~:o нестрпљива 
Ноћ усред дана иЗ11енада бt1ва? 

• Често се у литератури могу наћи различита имена. ових астронома (нпр . Хи и 

Хо). 

1 1 

1 1 

· r 
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Наравно Руђер је и астроном па. у наставЈ<у певаља он одговара на ова питаља. 
Образујући читаоце, бришући потребе за шпеЈ<улацијама у вези ове појаве . 

Међутим, већина песнИII:а нису астрономи, па код љих ова појава. изазива 
сасвим друга.чија осећа.ља, често страха. Можда. најупеча.тљивије своје стра
хове описује грчЈ<И песниЈ< Архилох, после помра.чеља. Сунца. које се десило 6. 
априла. -647 . године , кад ка.же : " . .. од када Зевс, отац Оли.мnљаt•а , усред nод
нева створи нoli, за.мра-.ивши сјај блиставо?.а Сунца, а људи nостадоше бледи од 
страха. Од тада за 1ЬIIX нема Htlчe?. сиl.урног, све се .може о-.екиваmи и нико .међу 
вама не треба да се зачуди ar.;o једног дана умеда эвери1Ье. како од -.врсте земље. 
више воли бучне таласе, 11озај.мљујуliи од делфина 11>uхову .морсr.;у исnашу, док ови 
одлазе у r&лaнtmy." 

Стари Грци су чувени по томе што су и предвиђали помрачеља. Један од 
љих, Та.лес из Милета, прослави се и због тога. што је предвидео помра.чеље које 
се догоди 28. маја.. -584. године . Овај хеленсЈ<И мислилац није ни слутио Ј<а.Ј<О 
ће ово помра.чеље да се одрази на. ј едан рат Ј<оји је беснео између Лидијаца и 
Медејаца.. 

Кажо Херодот описује у својој историји, рат између Лидија.ца и Медејаца 
започе због СЈ<Ита., који убише сина Кијаксаровог (цар Медеје) и побегоше код 
Алијата (цар Лидије). Алија.т не хтеде да изручи СЈ<Ите на захтев цара Лидије и 
започе рат где су у бојевима. наизменично побеђивали час Лидијци , час Медејци . 
Пете године војеваља две војске се нађоше на реци Халису да одмере снаге. Беше 
то сунчан мајсЈ<и дан. Битка у пуном јеку. Кад, одједном кажо Херодот Ј<а.же: 
"изненада усред дана настаде нoli " . Војници уплашени повуЈ<оше се свако на своју 
страну, а цареви сЈ<лопише мир . 

Овај догађај Херодот овако описује : " Ово nо.мраче1Ье Сунца nрорекао је. Јонци
.ма Талес 11з М11лета 11 nре.двt1део -.ак дан и годину кад се rna nромена за11ста до
годuла. Кад су Лиђани и Ме ђани видели до је уместо дано ностоло нoli, npecтCII•Y 
с борбом и брже-боље, скло11е .међу собом .Мtlp . Посредн!IЦII за .мир између 11>их били 
су Сијене :тје К11лt1чонш1 и Лобинет Бобилоноц. Ови су но брзу рук;у 11сnословоли до 
дође до узајо.мне заклетве и до узајо.мне женидбе. Наговорuли су Алијото до доде 
к;li ep Аријенију за А стијо?.о, с ино Кијоксарово, јер без r1рис1шјuх веза совез нelie 
бити ду1.о веr.;о . Ови 1юроди cr.;лonojy .мировне уговоре ко о и Х елен и, со.мо с то.м 
ро:миr.;о.м што на ра.ме.ни.мо засеr.;у к;ожу и једни другим о лижу крв. " даЈ<ле, Ј<ао 
што се види из Херодотовог описа., једно помрачеље, не да измири две завађене 
државе, него и одреди судбину двоје младих Аријеније и Астијага.. 

Поред овог примера, од Херодота сазнајемо још за два случаја. где је пом
рачеље утицало на. владаре да. их стимулишу или дестимулишу у ратним нам

ерама. Једно од љих је nомра.чеље које се догодило 2. октобра -479 . године и то 
тада. када је сnа.рта.нски војсl\овођа Клеомброт на Истму приносио жртву, молећи 
се боговима. да му nомогну у боју nротив Персијанаца. који су nошли у походе . 
Помра.чеље с хвати као ло ш nредзнак и nовуче војску. друго помра.чеље од 17. 
фебруара. -477. године стимулиса nерсијског цара Ксерксеса да крене у nоход на 
Хелене. Наиме, nророци му рекоше да. је Сунце знак Хелена, а Месец знак Перси
јанаца и да. nомрачеље Сунца. треба сматрати као лош знаж за Хелене. Он Ј<рену 
у nоход, али авај , лоше се nроведе. Наравно, да су nророци били и астрономи, 
још у тој мери образовани као што су то били грчки, сигурно се не би повели 
једном nојавом да преnоруче цару да. крене у рат. 

Са друге стране, Хелени се не дају збунити . Кад 3. августа -430 . године 
кренуше у поход против Пелоnонежа.на, дође до nомрачеља. Сунца . Војници, а. 
посебно nосада брода се уnлашише . Да би разбио страх и сујеверје, Перикле 
стави огртач исnред крмара., заклонивши му Су1ще и упита га да ли тиме може 
да му донесе неl\у несрећу. Пошто доби одреча.н одговор он даде и објашљеље 
појаве , рекавши да је тело које заклаља. Сунце много веће . 

У нашем народу nостојало је вероваље да вуЈ<одлаци или хале прождеру Сунце 
за време помрачеља. Помрачеља се помиљу у народним песмама. Често су ноти
рана, а једно од најстаријих описа дао је сплитски архиђакон Тома, он описа 
потnуно помрачеље Сунца 1\оје се десило 3. јуна 1239. године. Он то помрачеље 
оnисује овако : " Л е. та ?.О С11од1Ьег 1239, mpeliez дтю .месец о јуtю, догодило се t•ео
бичt•о и строшно r&о.мро-.е1Ье Сунцо; -.tmiCiвo се, t•ои.ме , Сунце за.мрочuло и сво је 
от.мосферо nото.мнело , о звезде су се појовt1л е на небу к;оо у време. ноliи; к;рој 
Сунцо со заr1одн е строне блистола је неr.;о велик;о звездо (Венера - nрим. аутор) . 
И толиr.;и cmpox је овлодоо светом, до су људи , ви-.уliи ~~:оо избезу.мљени, тр-.олtl 
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t•ооколо, .миcлelitl до је дошоо ~~:рој свето." 

. Кажо п~знавање nриродних појава може Ј<о ист · 
R?ЈИ су сујеверни и ове појаве не знају најб~ље :ти Је~~а, а на ште~у других , 
Кристофера Колумба и једно помрачеље Месеца ок~уЈф ~едан догађаЈ везан за 

Наиме, ток~м боравl\а. Колумба и љегове лоса;: на .Ja:al?yapa 15~4 . године. 
чели да отказуЈу гостоnримство . Не хтедоше да о . б . ЈЦИ , индиЈанци су по
храном .и водом, тако да. нису могли наставити ::;:~ваЛ:Z~У досаду са поКтребном 
виде у Једном аламанаху да ће уско о оћ . осетљиви олумбо 
домороцима да , аЈ<о му не да.дну хр~нуддо и2:~ фое~рачеља Мћсеца . Он заnрет~ 
бес и да им уЈ<ра.де Месец са неба. Како г руара он е да искали СВОЈ 
то вече иза.ће nред љих и започе са и а. домороци озбиљ~о не схватише , он 
сенч. Кад домордци видеше да Мес~ц 'ie~~~; У n~~~:r: :~~~~ ~есец ~лазно у 
га врати на небо , а они ће му за. узврат об б ' олум а да им 
довитљиви Колумбо захваљујући овом фен~~е~диу :~бопсl\рбу заббродове . И тако 
даљу пловидбу . ави nотре не намирнице за 

Потnуно r1о.мро-.е1Ье. Cymjo сни.мљ еt•о со д г Ј д 
Сни.мок је нo-.tmuлo пос.лсотра•нса cm~Htl~~ Мо~f:'ё· а pm•c;~ .мора 15. 2. 1961. 
о11серваторије у fl• ЗЗ"' 44• ( д .- ' onero " 0 нкоt•е Tpшliat•cr.;e. 

· · ере шщ 11omnyнoz 11о.мра-. е1Ьа) . 

Како се у дана.шље време људи односе n е · · ? • 
пој~ва изузетно лепа и чудесна. , тј . усред нtћ:а ов':Ј Појави. С обзиром да је 
ни Једног посматрача не оставља авио шног П дан ива, 1\а.Ј<? каже песнИ~~: , она 
време помрачеља од 15. фебруа.рi 1961~0 • Ј?еМа речима Једног очевидца, за 
улице, људи су легли у кревет да са.че~а. · ~еау Једном нашем градr су оnустеле 
радите за. време nотпуног nомрачења С'унdу к света. ПрепоручуЈемо да то не 
да nосматрате ову појаву . Наравно n~и т а него ~lю сте У прилици обавезно треба 
оштећеља вида , nосебно Ј<ада се nосма.тр~ме тре а. nостуnати Tal\o ,да не дође до 
ради се о сасвим обично . п и . . дел~м~но помрачено Су иде. Наиме , 
територију изузетно рет~а.. р родноЈ ПОЈави , 1\ОЈа Је изузетак зато што је за једну 

TOTAL SOLAR ECLIPSES THROlТGH AGES 
The influence of total Sola.r eclipses on different JUstorical events has been presented. 
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УдК 521.8; 520.86 

ОСВРТ НА ПОСМАТРАЊЕ ПОТПУНОГ ПОМРАЧЕЊА СУНЦА 
У ПИШУ 15. ФЕБРУАРА 1961. 

Јован П. Лаэовџћ 
редовни професор Катедре за астрономију 

Математичког факултета у Београду, у пензији 

Овај чланак је написан на основу текста Лазовића и Симовљевића (1961, 
1963). Наша еклипсна експедиција: Јован Л. Симовљевић- "Сима" и Јован 
П. Лазовић- "Јоца" ову појаву је посматрала са терасе "Робне куће", око 
20 метара над нивоом улице, у центру града близу СпоменИII:а ослободи
оцима Ниша 1877. и 1918. 

Посматраље појаве овог помра.чеља. оставило је на. мене дубок и неза.борава.н 
утисак велича.нственог, Природом датог на.јлепшег а.строномског призора., којим 
сам имао срећу да. будем почаствован у свом животу. Оно ми је створило, током 
тота.литета, изванредно расположеље, којим сам био усхићен и пун дивљеља за 
тако нешто несва.кидашље и лепо. Некако сам се за кратко осетио малим, али и по
мало поносним што припадам а.строномима., који су у стаљу да предска.жу овакву 
задивљујућу природну појаву, пред којом срце и душа могу да буду ра.здра.гани. 

Наш професор Војислав В. Мишковић, чији смо ми тада. били асистенти на 
Катедри за. механику и а.строномију Природно-математичког факултета. у Бео
граду, инспирисао нас је и својом моногра.фијом (Мишковић 1960) и непосредном 
помоћи при изради програма. посматраља. овог помра.чеља.. Он нас је упутио да се 
у Пишу обратимо љеговом пријатељу др Милошу Н. Ђорићу, лекару с којим је за. 
време немачке окупације био за.точеник - та.ла.ц у истој соби у логору на Баљици, 
у Београду. Др Ђорић нам је омогућио да. нас прихвати тадашљи директор 
"Робне куће" у Пишу господин Милутин Арна.утовић и обезбеди нормалан рад на 
љиховој тераси за посматраље ове ретке и величанствене појаве. Такође, профе
сор Татомир П. Анђелић, тадашљи шеф наше Катедре за механику и астрономију 
пружио нам је помоћ, нарочито у обезбеђиваљу финансијских средстава. Осећам 
се дужиим да. ово наведем, јер без љих овај програм, који је по нашем скром
ном мишљељу уродио плодом, можда не би успео. Свима љима пуно хвала и 
радо их се сећамо! Колега Јован Л. Симовљевић је извршио све рачунске радље 
за предвиђаље овог тоталног Сунчевог помрачеља из више места у Југославији 
и уз помоћ сарадника Астрономско-нумеричке секције Математичког института 
Српске академије наука и уметности Милаuа П. Чавчића била је израђена и 
карта овог помрачеља за Југославију. 

Због ове појаве и народ у Пишу није био равнодушан; само - нажалост и 
за бруку - већину је био обузео неки страх: шта све може да се деси и да не 
ос лепе ако· је погледају? Било је и смешних и јадних иступа. На пример: у 

7h55m на нашем посматралишту пришао нам је један господин и питао за "стручни 
савет": није ли опасно кретаље по улици, јер би хтео да позове сина да дође 
аутом овамо и у клубу преко телевизије посматра помрачеље. Или, причала ми 

је једна рођака професор из Ниша, око 8h3om (фаза помрачеља 0,8) ушла. је једна 
Пиганка и сва усплахирена молила да јој пекар да хлеб више и што пре, јер, ко 
зна, хоће ли Сунце опет да засија, кад се овако смаљује и смрачује?! На дан 
помрачеља у Пишу ђаке су распустили из школа, с напоменом да је тог дана за 
љихов вид боље и сигурнИје да се брину родитељи него наставници. У већини 
случајева деци је било забраљено да посматрају појаву помрачеља због бојазни 
од ослепљеља. За ово су углавном били криви лекари, који су саветовали да 
је недовољно ни нагарављено стакло кроз које би се вршило посматраље чак и 
короне. Тако је многима, због претеране боја.жљивости и необавештености, била 
ускраћена срећна околност да уживају у величанственом природном феномену из 
свог животног века. И многи старији били су толико "опрезни" да су се у нај
лепшим тренуцима потпуног Сунчевог помрачеља повукли у своје домове да не 
би обневидели, мада. је напољу био мрак. И.стина, на неким терасама околних 
зграда видели смо групе људи како са интересоваљем прате појаву. И на наше 
посма.тра.лиште, током делимичног помрачеља., на.враћале су маље групе да. виде 
шта. радимо и да. и они одатле упере поглед на. небо и околину. 

1.' 
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Приметио сам да је у Пишу у лично осветљеље било упаљено око 8h2om, а у 
8h42m природна осветљеност је била. осетно смаљена. Већ пре овога. времена по 
улицама се видео по неки пролазник у журном ходу. 

Око 4,5 минута пред почетак тота.литета. почело је приметно да се смркава. 
Сунчев срп све више се сужавао и сi<ра.ћива.о, истина брзо, али не тако нагло 1\ако 
сам очекивао. Скоро одједном је наступила мрко-смеђа. помрчина., па. сам морао 
да употребим батеријску лампу да бих могао са часовника да. очитам тренутак. 
Месечев диск се уi<аза.о смоластом бојом и за тренутак, само око љегове ивице, 
видео се црвеЈU<а.сто-наранџасто-жућкасти уза.ни прстен (боје наводим по све већој 
удаљености од Месечева диска) са. два. црвена пламена. језичка. - протуберанце 
на левој, источној страни, од којих је 'она горља. била. изразитија.. Одмах затим 
бљеснула. је Сунчева ко рона, која је при основи била жућка.ста., а даље беличаста . 
У почетку је била ужа, а. после се убрзо раширила и добила. отприлИII:е онај из
глед како сам је скицирао (Слика. 1). "Линије сила" биле су изразите у горљем 
снопу корониних праменова. Структура. ових пра.менова, посматрана слободним 
оком, била је врло изразита и са врло уочљивим нијансама. у погледу распореда. 
интензитета сјаја и нијанси посребљености и белине "паучина.стих" снопова., пра
менова. и власи. Кроз корову нисам приметио ниједну звезду или неко небеско 
тело. При крају тоталитета видео сам и једну протубера.нцу на. западном, десном 
рубу, а. потом се на горљем делу овога. руба појавила врло сјајна та.чка., али, 
корова. се још лепо видела. Из овог тачка.стог извора. бљеснули су зраци преко 
још масно-црног Месечевог котура. и десно на небу. Овај извор се ширио; корова 
се видела још неки тренутак, али се почела сужавати, тако да је скоро одјед
иом преовладао овај моћни извор светлости. Корова. се потом нагло изгубила
нестала.. Остао сам нем и брзо погледао на ча.совИИII:. Био сам оча.ран, задивљен 
и мало ошамућен, јер сам доживео први пут да. непосредно посматрам корову и 
"дија.ма.нтсi<и прстен". Велича.нствеио, најлепше, али тако I<ратко. У себи сам се 
дивио мајци Природи Што нам је подарила да. видимо овакву љену лепу појаву, 
али, што се није "побрину ла" да. буде мало дуготра.јнија и да. је буде мало чешће. 
Али, можда нам онда. не би изгледала. тако велича.нствено . После овога., осећа.о 
сам веЛИ~~:у радост, јер ми се остварило неШто као недостижио, а. у души ми је 
лакнуло- пао је онај терет из подсвести, какво ће бити време и да. ли ћемо видети 
корову? Успели смо и то је заиста. био изванредан догађај у мом животу. 

СЛИ11:а. 1. Слџ"а "ороне "оју је, то"о.м 
тоталuтета у Нџшу 15. фебруара 1961, 
нацртао Ј. Лазовџћ 

да. опишем и један мали догађај. У 
току делимичног помрачеља., на. наше 

посма.т_ра.лиште ушла. је група службе
ника. "Робне куће" и међу љима. двоје
троје ваљда. љихове деде. један дечак 
од дванаестак година. угледао је на. мо
јем радном столу отворену кљигу, па. 
је гласно приметио: "Лако је љима. кад 
имају отворену кљигу пред собом!" На
смејали смо се овој па.метној примедби. 
Овде се радило о коришћељу одгова.
ра.јућег цртежа. са. током фаза. помраче
ља из моногра.фије Мишковић (1960), у 
извршаваљу постављеног задатка.. 

Као за.штиту очију, током делими
чиог Сунчевог помра.чеља., носили смо 
нове на.оча.ре за. ва.риоде са једностру
ким и двоструким тамним стаклима.. 

На.помињем да. је врло важно да. се упо
требе на.оча.ре које пре тога. вариоци 
нису користили, јер је једна. моја. рођа
ка. посматрала. једно па.рција.лно Сун
чево . помра.чеље са. на.оча.рима. већ 

коришћеним од ва.риоца., па. јој је метални пиља.к са. љих упао у око, те је морала. 
да. иде на интервенцију у очну клинику . Тоталитет се посматра. без ових на.оча.ра., 
тј. слободнИм оком. 
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Слика 2. Снимци Сун•1еве ~еороне у Нишу 15. фебруара 1961. године, ~еозе зе llanpa
виo Јован Л. Симовљевић: први {~оре лево) снимљен је у 8"46mso• SEV са е~ес11о
новшьем од 1 се~еунде, дpyzu (zope десно} у 8h47"'45 ' SEV са е~еспонова·11>ем од 1/2 
се~еу11де, трећи (доле л ево} у 8"47"'10 ' SEV са е~ес1юнова~ем од 1/4 се~еунде, •!ет
врти {до.м дес11о) у 8"48m30' SEV са е~еспонова~ем од 1/200 се~еунде . Зенит је 
zope. 

3а време овог помрачеља у Нишу небо је око Сунца било потпуно чисто . Око 

хоризонта је било магловито . У 8"44m оценио сам да је величина фазе 0,95 nом
раченог Сунчевог диска. Хоризонт на западу и истоку је био покривен маглом, 
чија је боја била нека немогућа комбинација сиве, плаве , с међе и беличасте боје. 
Потом се, наједном, осветљеност рапидно смаљивала, током неких двадесетаЈ< 
секунди . На нашим "радним местима" главна с.твар је почела: мрак, nреовлађује 
жуто-смеђа боја . "Смемо ли сад да скинемо наочаре?" -пита директор "Робне 
куће" Милутин Арнаутовић , који се са два дечака налазио с нама на тераси. 

"Скидајте!" - вичемо у глас. Оценио сам да је тоталитет nочео у 8"46m29 ' SEV 
(П контакт) и да је трајао до 8h48m49' SEV (III контакт); дакле, у Нишу 15. 
фебруара 1961 . године трајао је, по мојој оцени, 2m2o• . Рачуната вредност, пре 
посматраља, за љегово трајаље у Нишу била је 2"'26', док је колега Симовљевић 
при љеговом посматраљу оценио да је оно трајало 2'"23 '. Ко рона се у тоталитету 
видела јасно и чисто : имала је пет изразитих праменова, а била је врло при
ближно четвороугаоног облика. Примећене су три протуберанце, видљиве голим 
оком. 

1' 
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Слика 3 . .Јован Лазовtlћ tсод ~еорuшћеног фотоинструмента за време овоz Сунчевоz 
помра~еља. 

Колега Симовљевић ј~ током тоталитета имао главно задужеље да снима Сун
че~у корону. Направио Је девет снимака короне помоћу дурбина са Zeiss-oвим 
објективом отвора 1 : 4 . ~, жижне даљ~е 50 cm, који је некада служио за снимаља 
и,з авиона, на филму AC,FA lsopan Rap1d осетљивости 25 DIN и са добијеним ликом 
Сунца у пречНИЈ(у од 5 щш: пет снимака су са експоноваљем од по 1 секунде два 
од по 1/2 секунде , и по један са експоноваљем од 1/4 секунде и 1/200 секунде.' Че
;ири од ових су приказана на Сл. 2. Покретне сенке нисмо уочили. Симовљевић
Је такође, током тоталитета, морао да користи батеријску лампу да би на фотоа
парату подешавао елементе за снимаље. 

Слика 4 . Сима и Јоца на 11осмст1ралишту задовољни после обавље.11оz посла и 
иэванfедноz до:живљаја. Ту је и ~еафица . Сима је са поносном cpnctcoм шај~еаЧом , 
што зе тада била рет~еост и храброст. 
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На дан Сретеља, 15. фебруара 1961 . године, у Нишу, колега Јо.~ан Л. _ Симо
вљевић и ја nровели смо nет часова на тераси НИЈШ(е "Робне куће , одакле смо 
имали срећно и усnешно nосматраље овог Сунчевог nомрачења. Врло заинтересо
вани за ову ретку nојаву, радили смо у тишини, без много приче, по утврђеном 
nлану рада сложно и са међусобним уважаваљем и разумеваљем. Били смо и 38 
година млађи но данас. Ишли смо и код "Ка.ЈIЧе" у nознати ресторан на нишка 
ћуфтета, по два као IIИНГ nонг лоптице у nорцији, ~ то са више хлеба него меса; 
ваљда. је тада још трајао "период. изградље". СмеЈали смо се више него данас. 
Били смо веома задовољни . Било Је лепо и незаборавно . , 

На крају, сећајући се радо овог нашег усnешног nосматраља Сунчевог nот
nуног помрачеља, могу тоnл? да препоручим свима, а нарочито младима, nого

тову љубитељима астрономиЈе да не ~роnусте скорашњу nрилику за Сунчев то
талитет 11. августа 1999. године_, КОЈИ могу да nосматраЈу из северних делова 
Србије. Јер то је заиста доживљаЈ живота. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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(Примљено маја 1999.) 

RECOLLECTION OF ТНЕ TOTAL SOLAR ECLIPSE 
ON ТНЕ 151

h OF FEBRUARY 1961 . IN NIS 

Tl1e шemories about the total sola.r eclipse on tl1e 151
h of Februa.ry 1961 as seen from 

Nis are given. 

УдК 521.8; 520.86 

ОСВРТ НА ПОСМАТРАЊЕ ПОТПУНОГ ПОМРАЧЕЊА СУНЦА 
НА ХВАРУ, 15. ФЕБРУАРА 1961. ГОДИНЕ 

. Јелена Мuлоzрадов- Турuн 
Катедра. за астрономију Математичког факултета у Београду 

С обзиром да ће 11. августа 1999. године северни део Ју_гославије nокрити 
Месечева сенка а остатак Месечева nолусекка, интересантно Је оnисати како се 
из наших крајева видело претходио nомра.чеље- 15 фебруар'!- 1961 . године. Оnис 
утиска би могао да заинтересује шири круг људи да посматраЈу ову величанствену 
природну појаву, а изложено искуство би могло бити од користи будућим посма-

трачима. К " . ћ 1961 Свако ко је nогледао у чувени Оnолцеров " анан знао Је да е код нас . 
године да се види nотпуно помрачеље Сунца. Јован Симовљевић, тада асис
тент на Катедри за механику и астрономију Природио-матем~тичког факуЈIТета У 
Београду, обавио је сам све рачуне за територију ЈугославиЈе. 

:----· 
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Како се приближавао дан nотпуног помрачеља Сунца 15. фебруара 1961. го
дине, већина чланова Катедре за механику и астрономију је nочела nрипреме за 
љено посматраље. Неки су наnравили програме nраћеља, неки припремали фо
тоа.паратуру.и вршили пробе а неки организовали одлазак студената и спремали 
се заједно с љима да једноставно гледају тај величанствен призор. 

Већина београдских астронома се оnределила да nомрачеље посматра са Хва
ра, где су предвиђаља ведрог неба била најповољнија. Неки су, међутим, отишли 
у Ниш, што се nоказало добрим избором, а једна група на. челу са Пером Ћуркови
ћем и љеговим пријатељем- беЈIГијским астрономом Ригоом, на Јастребац, што 
се nоказа..ло лошом одлуком. Такође, посматрача је било и на другим местима 
као што су Сува Планина, Мостар итд. 

Била сам тада асистент nочетник и додељено ми је да водим студенте. Ту су 
били и Марко Леко и Вељко Вујичић . На Хвар смо стигли теоријски nрипре
мљени и "наоружани" астро-фотографским плочама веЈIИЧИне 9 х 12 центиметара, 
експонира.ним, развијеним и фиксираним, тако да су биле довољно тамне да за.ш
тите очи nриликом посматраља делимичне фазе nомрачеља. 

Посматраље смо nочели са Хварске летље позорнице где је била највећа група 
nосматрача, укључујући и стране астрономе - Грке и Французе . Скоро сви су 
ускликнули када је nрви делић Сунчевог диска- са десне горље стране "окрљен". 
Месец је све више "јео" Сунце, али се козе које су ту пасле нису ни мало узбуђива
ле. Новинари су, међутим, научени да се животиље по nравилу узнемире, упорно 
јављали у микрофон да су се козе уnлашиле. Када се Сунчев диск nреnоловио, 
по договору, моја група је nотрчала на Хварску тврђаву, да би са веће висине 
могла да посматра. Зато смо били богато награђени- видели смо како се од Ита
лије nриближавала Месечева секка. Наравно, видели смо је само као део тамне 
елипсе, размућене ивице . Пошто је nрекрила острво Бис, на љеговом светиоиику 
се аутоматски уnалило светло. Била сам свесна да. је крај делимичие фазе веома. 
близу и да треба да обратим nажљу на "летеће сенке". Погледала сам на ЗИдЩЈе 
и тло и збиља. видела како весело трче, налик на секке на дну усталасаног базеиа 
са водом. Знала сам да тада треба да се на рубу Месечевом виде Беј лијева зрнца, 
nогледала кроз моју зата.мњеиу фотоплочу и видела их. Смаљивала су се брзо и 
нестала. Више се ниједан део Сунчевог котура није видео. Настао је необича.н 
мрак. Склонили смо заштитна. средства и видели очекивано чудо - бљесиула је 
величаиствена. корова. Њена белина је била. тако леnа и тако нежна да сам била 
запаљена. Пра.менови короне су били nрекрасни, а као украс , на ивици тамног 
котура су се видела и три црвена језичка - nротуберанце. То је била чиста 
На светлост. Али авај, нашем уживаљу је брзо дошао крај . два минута леnоте 
збиља кратко траје. Нисам стигла ни да погледам да ли су се око Сунца видела 
очекивана небеска тела, али ми није било жао . Корона је оно што је требало 
видети, а то смо усnели . Били смо потресени. велича.нственошћу nризора. Са 
појавом првог сјајног дела. Сунчевог котура латили смо се заштитних средстава. 
Под утиском короне, Ј(Оју смо гледали неnосредно, више нас није тако занимало 
да кроз заштитна средства nосматрамо срп Сунчев Ј(ако се повећава. Иnак смо 
nовремено бацали поглед кроз затамљену фотоnлочу, и дочекали да видимо како 
се Месечев котур склонио са Сунца. 

Потпуно Сунчево nомра.чеље је нешто најлеnше што се може видети. Има људи 
који путују да себи то задовољство приуmте. Неки су тако nосматрали и преко 
двадесет потnуних Сунчевих nомрачеља у животу. А нама. ове године оно долази 
"на ноге". Ту nрилику не треба проnустити! 

(Примљено маја 1999. године) 

RECOLLECTION OF ТНЕ TOTAL SOLAR ECLIPSE 
ON ТНЕ 151

h OF FEBRUARY 1961. ON HVAR 

The meшories about the total solar eclipse on the 151h of February 1961 as seen from 
Hvar are given. 
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УдК 521.82 
ЈЕДНО СЕЋАЊЕ НА ПОМРАЧЕЊЕ ИЗ 1961. 

Але~есандар Кубичела 
Астрономска оnсерваторија, Београд 

Претходно nотnуно помрачеље Сунца у Југославији могло се видети 15. 02. 
1961. UентраЈIИа ЈIИИИја појаса тоталитета широ:ког 250 km пролазила је преко 
Врача, Мостара, Пљеваља и Ниша. На овом путу nотnуно nомрачеље је трајало 
око 140 секунди . 

Београдска Астрономска опсерваторија била је задужила новоосноваиу груnу 
за астрофизику (Василије Оскаљан - шеф, Јелисавета Арсенијевић и Алексан
дар Кубичела) да nрипреми и организује посматраље овог потnуног помрачеља. 
Формулисана су три nрограма: фотогра.фска nолариметрија короне, фотографска 
колориметрија короне и снимаље флеш сnектра nокретном фотоплочом. Разраде 
поступака: прераде посматрачких инструмената трајале су годину дана. 

За место посматраља била је изабрана. летља позорница у Хва.ру, на острву 
Хвару. 

Тамо је пренет двоструки астрограф Опсерваторије чија је једна камера за
мељена Zeiss-oвим рефрактором 11/200 cm којим је сиимаиа корона кроз разне 
интерфереиционе филтере (Василије Оскаљан). Визуелни објектив 20/302 cm а.с
трогра.фа са пола.роидом пред објективом коришћен је за. полариметријске снимке 
короне (Јелисавета Арсеиијевић, Георгије Поповић). За оба ова инструмента 
израђене су ротационе касете за по 10 фотоплоча. У току припрема на терену, 
поменути полароид исечен је на 9 посебно оријентисаних делова. који су уграђени 
у касету 20-сш објектива. 

СЈIИКа 1. Провера и дотерива1Ье 
тзв. .малог рефра~етора трајале су 
више дана пре nо.мраче'/Ьа. Врше1•а 
су и 11робна сни.ма'/Ьа nуног Месеца. 
Георzије Поnовић стоји ~еод 11-cm об
је~етива, а Јелисавета Арсенијевић 
је ~еод о~еулара. Доле стоје: Брани
слава Кубичела, Љуба Да•1ић и Љуба 
Пауновић. 

СЈIИКа 2. Хро.мо
сферс~еи {флеш) cne
~empozpaф IСОНЦиnи
раН је та ~ео да фото
графс~еи обје~етив 

16/80 сш фор.мира 
сунчев лиЈе на улаз

но.м nрорезу звезда
ног crleiCmpoгpaфa са 
три nризме "Ас~еа
нија". Cne~emap rla
дa на фотоnлочу ~ео
ја се унифор.мно ~epe-
1ie нор.мално на nра
вац дисnерзuје. Ин
стру.мент је азu.му
тално .монтиран. 

Пос.матрачи су били 
Љубиша Дачић и 
АлеЈСсандар Кубиче
ла. 

1· 
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СЈIИКа З. Наша u франчус~~:а екипа. У гор1Ье.м реду, с лева на десно: А. Ку
би чела, Г. Поnовић, Б. Куби•1ела, Љ. Дачић, · Ј. Арсенијевић, П. Кубичела; у до11>е.м 
реду: Љ. Ос_ЈСа'/Ьан, В . Ос~а'/Ьйli, Љ. Пауновић, Р. Серваж;ан, Е. Кубuчела, zocnolja 
Серваж;ан, Ж. Лаборд и Ж. Ре.иnол. 

СЈIИКа 4. Г. Поnовић и В. Ос~~:а1Ьа1• 
при фо~еусира1Ьу рефра~етора на.ме'/Ьеноz 
СНи.Ма'/Ьу ICOpOHe. 

Слика 5. дотерива'/Ье нишm•ског 
.ми~ерос~еоnа на хро.мосферс~ео.м cne~e~ 

mpozpaфy {А. Кубичела и В. ОсЈСа'IЬан). 



.. 
•• 

.. 
• 

Слика 7. Tpti реэултујуће криве 
степена r1оларизације. эраче·~>а короне у 
завt&сности од даљине од средишта Су
нчевог диска, у једштцама Сунчевог 
полупР-еч1шка. Макси.мална полариза
ција (60%} нађена је у правцу северног 
Сунчевоz 11ола на даљt&IШ од 2, 6 R0. 
Раван поларизације оријентисана је у 
правцу таr&генте 1ю Суl&чев диск у та
чки мере1Ьа. 

Слика 6. Један од 9 (три гру
пе 110 три) полариметријских 
снимака КО)?ОНе добијених обје.
ктивом 20ј302 ст . Тамна права 
линија је оријентациона кон•&ани
ца познато~ nоло;жајног угла у 
фокусу теле.скопа. Тачкасте сен
ке. су дефекти. Иницијатор пола
риметрt&јског 11рограма и посма
трач била је Јелисавета Арсени
јевић (слика доле) . 

Слика 8. КваЭtЈ-рељеф1ш снимак ко
роне (.преклопљени неzатив и контак
тни оијапоЭtЈтuв истог контраста !Ј 
неЭI&атно· узајамно помере1ш у поло

;жајном у?,~&у). На овај начин виде се 
неки детаљи структуре короне који на 
директ1шм Clfuмцuмa 1щсу уочљиви . 

г 

ј. 

! 

1' 
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Слика 9. Део хромосфере о~~:о 
тренутка П ко1mшкта помраче'IЬа. 
Упадљиве су две протуберанце на 
кразеви.ма видљиво~ хромосферскоz 
лука. Висина веће је око 70 000 km. 

Тачка П контакта налазила се 
приближно на средини хромосфер
ског лука. У њој је снимљен један 
од два флеш-с.пектра к9ји је прика
зан на трећоЈ страни корица . На 
снимцима су успешно били мерени 
градијенти (брзина опадаља са ви
сином у Сунчевој атмосфери) ин
тензивности 16 емисионих линија. 
и интензивности континуума на не

колико таласних дужина. 

Слика 10. Неко је l&a те.ре.t& довео и две козе. Оне су с филозофским миром 
11осматрале како "э.мај једе. Суtще" . 
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УЛК 521 .82 

ТР АКАСТЕ СЕНКЕ 

Вјера Muoвuli 
студент астрофизm<е МатематИЧЈ<ог фа.Ј<;ултета у Београду 

У грозничавом ишчекиваљу тренутl\а тоталитета nри nомра~ењу Сунца, љубо
nитљивог nосматрача охрабрујем да, 1\ада се видљиви део наЈближе нам звезде 
смањи до врло танl\оГ српа, одв:~;>ати nоглед од небеских висина и усмери га 1\а 
оближњој згради, тлу или водеНОЈ nовршини, зависно од места посматр~ља. Тамо 
би требало да, al\o су услови повољни, поменути посматрач угледа Јединствен 
призор светлих и тамних траl\а 1\al\o се брзо 1\рећу np~l\o тла. Исти посматрач 
може убрзо и да врати nоглед 1\а. nомраченом Сунцу, Јер ће сеИI\е нестати 1\ада 
почне тоталитет. Траl\асте сенl\е неће нас научити ничем новом у вези са физиl\ом 
Сунца, 1\al\o тврди Ј оhапап Соdоџа. у свом члаИI\у ( Соdопа., 1991), нити ће отl\рити 
велиl\е мистерије , али вредне су мало nажње. 

За ову појаву је заслужа.н исти ефеl\ат 1\ао и за трепереље звезд11;, односно не 
- трепереље nланета . Наиме, светлост 1\оја. са разних небесi\ИХ обЈе~ата стиже 
до нас, nретходно проЛази 1\роз турбулентну атмосферу: ТурбуленциЈе предста
вљају атмосферсl\е "вирове" - поl\ретне делове другачиЈе температур~ и густине 
од оl\олног ваздуха, а тиме и различитог индеl\са преламања. СваЈо."И поЈедини зрак 
светлости 1\оји пролази кроз један таl\ав турбулентни део се на граници две сре
дине прелама под углом који зависи од у~адног уг~а ЗЈ;>аl\а и индеl\са преламања. 
две граничне средине, по познатом СнелиЈусовом {Snelllus) закону: 

n 2 sin а= n1 si1t {3, 

где су, респеl\тивно, n 1 и 1t2 индекси преламаља средине упа.дног и преломљеног 
зраl\а, а а и f3 упадни и преломљени угао у ОДЈ_iосу на нормалу . . 

Када је извор светлости тач11:аст, као што Је то нека удаље~а звезда (коЈа, У 
општем случају, може да буде и двојна, голим оком нераздвоЈива), можемо ~а 
замислимо да га ипак видимо под неким малим углом. два кра.Ј<;а тог угла, кОЈИ 
представљају крајњи лени и десни зра.Ј<; који још можемо да в~димо са звезд~, 
пролазе кроз различите слојеве ваздуха на путу до нашег ока, па Је трепереље коЈе 
видимо резултат интерференције зрака који прелазе различите о.птИЧI<е путеве. 
При томе су зраци ближи један другом када стигну до дољих слоЈева атмосф~ре 
(слика 1), па је ту и већа вероватноћа да прођу кроз исти турбулентни слоЈ, и 
преломе се на исти начин - без разЛИI\е у оптич~им путевима, па и без услова 
за интерференцију . Тако ће укупна ~нтерференциЈа (треперење) звезде бити под 
утидајем турбуленција из виших слоЈева атмосфере , где зраци прелазе различите 

оптичке путеве. 

Слm<а 1. Двојна звезда чuје су ~~:o.м
noнe?mle так:о блuзу да ux вuдu.мо ~~:ао 
једну звезду. Пошто nojeдuнu зрацu nро
лазе к:роэ paЭ.IIUЧtlme турбуленпше сло
јеве треnере11>е пара звезда је .ма11>е неzо 
шт~ је то случај са nоједu11ачно.м эве
здо.м. 

Планете, Месец и Сунце су нам бли
жи, па. нису тачкасти извори светлости . 

Сумарна интерференциона слика ових 
објеl\ата је уједначеиија и треперење 
није Та.Ј<;О изражено јер се укупне флук
туације од појединих зрака усредње . 
На нашу слику распростртих извора 

светлости највише утицаја имају тур
булентии делови ваздуха ближи .тлу, 
баш због тог усредњаваља утидаЈа ин

терференције у вишим атмосферским 
слојевима . (Сетите се само привидног 
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лел,}'јаља објеката при земљи који се могу видети по врелом летљем дану). 

При помрачењу, видљиви лук Сунца се брзо смаљује, при чему се повећава 
висина т.урбуленција које су "заслужне" за оно што видимо. Резултат ових брзих 
промена Је Поl\ретна интерференциона СЛИI\а светлих и тамних пруга која се може 
видети на тлу као "екрану". 

Услови за изглед трака 

Оријентација ових трака светлости и сенке зависи од тога где се налазите 
у односу на централну линију помрачеља {наравно, под условом да сте још увек 
унутар Месечеве сенl\е). Пентрална линија помрачеља представља путаљу центра 
Месечеве сеИI\е на Земљи. Ако стојите на самој централној линији, Месец ће 
"дотаћи" руб Сунчевог диска на једном крају, "nрећи" својим центром nреко 
центра Сунчевог диска, и "изаћи" тачно на суnротном крају, па се nред тотали
тет неће мељати оријентација видљивог Сунчевог српа у односу на nосматрача. 
Тра.Ј<;е ће на тлу остати усмерене уnравно на nравац 1\рета.ља. сеИI\е . Посматрач 
који се налази ван централне линије, гледаће nомра.чење "искоса" . Сунчев срп ће 
за. љега у почетку бити оријентисан скоро нормално па централну линију, али ће 
се, док Месец све више заклаља Сунце, смаљивати и окретати док не nостане скоро 
nаралелан са. nравцем кретаља. Месечеве сенке (слика. 2). Посматране тра.Ј<;асте 
сенке па. тлу усмерене су увек у nравцу који та.пгира. сунчев срп , па. ће у овом 
случају и оне ротирати . 

Слика 2. Из-мед cpr1a Сунчевог дuск:а у эавuсностu од: удаље11остu nос.матрача 
од централне зоне {лево}, mpaja11>a r1о.мраче11>а {десно). 

Појава. трака. интерференциопих максимума. и минимума. зависи и од дужине 

трајаља. nомра.чеља.. Ако тоталитет nомра.чеља. траје јако кратко (минут и кра.ће), 
то значи да. су привидни дискови Сунца. и Месеца. nриближио једнаки, па. ће nред 
сам тренутак тота.литета. видљиви срп бити јако издужен. Много кра.ћи срnови 
поја.виће се ако је Месец ближе Земљи, тј . nомра.чеље траје ду·же. У овом другом 
случају, траке ће се боље видети јер је извор ближи такозваном "тачка.стом" 
облику. 

Није свеједно кроз какав филтер ћемо гледати ову nојаву. Индекс преламања 

светлости кроз неку средину зависи од та.ла.сне дужине (.Л) и то тако да је обрнуто 
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пропорционалан са квадратом >.. Тако "се плава светлост више прелама од дрвене 
(сетимо се Њутнових (Newton) огледа· са призмом), па ће иитерферендиона слика 
гледана :кроз плаву светлост бити оштрија и :контрастнија, тј. траке уже, него 
ако гледамо кроз црвени филтер . Очевици тврде да ове траке иначе нису јако 
контрастне , па се за бољи угођај треба опремити плавим филтерима. 

Видљивост ових структура је ограничена способностима наших очију да уоче 
промене интензитета светлости, што опет зависи од :контраста, величиие и брзине 
којом се траке сенки крећу по тлу. Ако је ветар превише јак, тако да се траке 
крећу пребрзо, може се десити да их уопште и не видимо, али се тада могу реги
стровати електронским мерењем промене интензитета. 

Мо,цел настајаља npyra 
За постављаље једног крајње приближног модела атмосфере кроз коју пролазе 

Сунчеви зраци при помрачељу, замислимо прво да нема ветра, чиме елимииишемо 
кретаље турбуленција. Претпоставимо још и да светлост пролази кроз само један, 
и то планпаралелан танак слој у атџосфери. Нека је индекс преламаља слоја n, 
а околине n 1 • Зрак светлости се може описати таласном функцијом фотона: 

Е ~ Eoei(wt-Ф)' 

где је Ео амплитуда,"' кружна учестаност осциловаља, а ф фаза таласа. Оптички 
пут таласа, 6, је производ индекса преламаља средине и геометријског пута који 
талас прелази. При иитерференцији ~~:охерентних зрака исте фазе, таласне дужине 
>., на местима где је разлика оптичкйх путева: 66 = k>., k Е О, 1, 2 ... амплитуда је 
максимална; 1),.6 = (2k+ 1)i, k Е О, 1, 2-. ." амплитуда је минимална. Сходно томе, на 
одређеној удаљености од слоја (у нашем случају на тлу) појавиће се пруге јачег 
и слабијег интензитета. 

На слици 3. је приказан један зрак који се прелама кроз посматрани планпара
лелан слој дебљине d. На другом крају слоја део зрака се прелама, а део одбија 
од границе две средине. Уочава се да је талас (1) настао преламаљем упадног 
зрака кроз слој, а талас (2) после још два одбијаља о границу две средине, а 
разлика оптичких путева између љих је дата са: · · · 

F . 

' 
( ~~ 

'"-! , 1 

66 = r~(BC + CD)- r~tBE. 

Када правац ВС продужимо за дужи
ну CD (CD = CF), разлика оптичких 
путева постаје : 

П ·· d 

6~ = r~BF-r~1вE = r~(BG+GF)-r~tBE. 
Тачка G је ~ресек Дужи BF и нормале 
спуштене на љу из тачке D, а тачка Е 
се добија кад из D спустимо нормалу на 
зрак (1) . Ове две помоћне тачке кори
стимо ради уочаваља једноставних три
гонометријс:ких релациј а: 

n. 

(1) 

Слика 3. МодеА nроАаска зрака 
кроз ат.мосферу. 

(2) 

BG=BDsin/3 и BE=BDsirнJI, 

из којих добијамо везу са индексима 
преламаља двеју средина 

ВЕ sana n 

то јест, 
r~BG = ntBE. 

Разлика оптичких путева је тада 

66 = nBG + nGF- ntBE = nGF. 

--- --·-··---·---- - -----------_, 
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Троугао CDF је једнакокра:ки, што значи да је дужина странице DF једнака 
2d, где је d дебљина планпаралелног слоја, па је 

1),.6 = r~GF = n2d cos /3 . 
Максимуми интензитета се јављају где је 

а минимуми при услову 

2nd cos f3 = k>., 

>. 
2r~d cos f3 = (2k + 1) 2. 

У случају да помрачеље Сунца наступа око подне, може да се узме да је упадни 
угао мали tсветлост пада приближно нормално на атмосферу), па се и за прелом
љени угао може узети cos {З :::::: 1. 

Види се да места светлијих и тамнијих пруга зависе од дебљине слоја и таласне 
дужине упадне светлости, а не зависе од индекса преламаља слоја. 

Нас при помрачењу занима случај преламаља беле (сложене) светлости, где 
зраци различитих таласних дужина скрећу кроз турбулентни слој под различитим 
угловима, а иитерференција се јавља само између зракај-едие таласне дужине. да 
ли то значи и да ће пруге бити разложене на дугине боје, остаје да се директно 
уверимо, јер литература не пружа детаљније податке. При вишеструком прела
мању и одбијаљу о слој, сваки следећи преломљени зрак је маљег интензитета од 
претходног. Не заборавимо и да реално на путу Сунчевим зрацима у атмосфери 
стоје многобројне турбуленције, на различитим надморским висинама, вероватно 
и различитих индекса преламаља, а не само један слој, :као што је првобитно 
претпостављено . Сви ти зраци међусобно интерагују, па се слика додатно комп
ликује, а прорачуни излазе из оквира ових упрошћених разматраља. Радознали 
и упорни посматрач ће, у жељи за озбиљнијим проучаваљем ове појаве, и евен
туалним рачуном који ће описати кретаље пруга по тлу за дати ·тренутак и место 
посматраља,морати да консултује и метеорологе да би бар приближно сазнао 
кретаља ветра, турбулентна места у атмосфери, и слично. 

После краја тоталитета покретне траке могу опет да се појаве, а постају све 
слабије и ха.отичније како се срп Сунчев повећава, све до потпуног нестанка.. 

ЛИТЕРАТУРА: 

Codona, Ј . 1.: 1991, The Enigma of Shadow Bands, Sky and Telescope, Мау, str. 482-
487. 

Ивановић, д ., Вучић, В.: 1973, Фиэuка П- ЕАектро.магнетика и оптика, На.учна. 
кљига, Београд. 

Јурић, М .: 1986, Ато.мска фиэu~Са, Природно ма.тема.тички факултет у Београду 
и Југословенски завод за. продуктивност рада., Београд. 

(Примљено јуна. 1999) 

Овај рад је 11исаr• у о~Свиру nредмета "Методи~Са наставе и историја астроно.мије" 
под руководством проф. др Јелене Милоградов-Турин. 

SHADOW BANDS 

An a.ttempt is given to explain the shadow bands that appea.r on the ground just 
before and a.fter tota.lity during а total solar eclipse. Conditions for interference of light, 
as it passes through а. turbulent patch, are derived for an extremely simplified a.tmospheric 
model. 
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УдК 521.8 
ПОдАЦИ О ПОМРАЧЕЊУ СУНЦА 11. 08. 1999. 

Стево Шеган 
Математички факултет, Београд 

У табелtl Ј. су дати r1одаци о nотnуном nо.мраче1Ьу Суrща од 11. августа 
1999. године, tl то за .места из 'К;Ојuх .може да се види тоталитет. Дати су 
на3tlви .места, 1Ьtlхове ?.ео?.рафс~ее ~еоординате, тренуци Ј, П, ЈП и JV "онта~ета и 
тренута" .ма"си.му.ма r&о.мраче"ЈЬа. Ма~еси.мална фаза за сва .места у табели је 1.03. 

У табели 2. дати су тренуtји Ј и JV "онта~ета 'К;ао и тренута" .ма"си.му.ма за 
.мес·та из ~еојих се не вид11 тоталtm&ет. 

Сви вре.менс"и nодац11 даm11 су у јуzословеr&С'К;О.М леm"ЈЬе.м вре.меr1у. 

Табела 1. 

Место 

Ада 

Бочар 

l<ањижа 

КИкинда 

Наково 

Н . Кнежевац 

С. Црња 

Субагица 

Хоргош 

Ч ока 

Сента 

Табела 2. 

Мr.сто 

Апатин 

Е;, Лука 

Б. Пманка 

Бе<щ>ад 

Бtt.iCIЫIIIЗ 

Lian.erю 

[;Јр:ны: 

Вршац 

ДIIМIГГIЮВrрэд 

·:~ајечар 

Эр<::њаннв 

И~1111)еtд 

Котор 

Криrујс"'щ 

Кра.а.r.ьо 

Крушеьац 

ЛеС"кnuнц 

МАјданпек 

г. ширина г. дужина 

45.0 80 

45.0 77 

46.0 15 

46.0 06 

45.0 83 

45.0 87 

46 .• 03 

45.0 72 

46.0 10 

46.0 15 

45.0 950 

45.0 930 

-20.0 13 

-20.0 28 

-20.0 05 

-20.•03 

-20.0 46 

-20.0 58 

-2о.•ю 

-20.0 70 

-19.0 66 

-19.0 98 

-20.0 150 

-2о.•ово 

1 контакт 

11:30:02 

11:30:18 

11:29:51 

11:29:49 

11:30:37 

11:30:49 

11:29:57 

11:31:03 

11:29:11 

11:29:44 

11:30:03 

11:29:56 

11 контакт 111 контакт IV контакт максимум 

12:54:46 12:54:54 14:17:56 12:54:53 

12:54:52 12:55:24 14:18:13 12:55:11 

12:53:16 12:55:31 14:17:19 12:54:26 

12:53:25 12:55:27 14:17:24 12:54:29 

12:54:38 12:56:12 14:18:24 12:55:28 

12:54:39 12:56:32 14:18:31 12:55:38 

12:53:37 12:55:34 14:17:34 12:5>4:38 

12:55:17 12:56:35 14:18:55 12:55:59 

12:52:52 12:54:38 14:16:4~ 12:53:47 

12:53:10 12:55:23 14:17:13 12:54:19 

12:53:53 12:55:36 14:17:45 12:54:47 

12:53:53 12:55:23 14:17:41 12:54:41 

1 коtrrа.кт rv контакт макга1мум МеМ'О 1 ко11такт fV контакт маЈ<снмум 

11:28:01 11 :16:19 12:52:52 Неrоrнн 

11:24:59 14:14:34 · 12:50:12 Ннш 

11:28:46 14:17:31 

11:30:53 14:19:55 

11:28:35 14:17:56 

11:29:54 14:19:41 

11:34:16 14:25:16 

11:32:16 14::.1.0:41 

11:35:40 14:25:57 

11:34~.l3 

11:30:36 

11:30:13 

11:28:26 

11:31:50 

11:31:30 

11:32:46 

11:34:09 

11:33:35 

14:23:56 

14:18:59 

14:21 :27 

14:20:09 

14:21:40 

14:21:40 

14~l2 :56 

14 :24:43 

14:22,40 

1:.1.:53:27 Hou11 Сад 

12:56:26 Пеh 

12:54:04 ПllрОТ 

12:55:45 Подrорнщ• 

13:01:15 Пожаре..ац 

12:57:37 Пр11-1рен 

13:02:24 Прошrrнна 

13:00:34 Ру"" 

12:55:46 С'м<~t:рено 

12:56:54 Сомбор 

12:55:11 1_'ребнњr 

12:57:55 Ћупроiiа · · 
12:57:44 Ужоще 

12:59:08 ц.".оiње 

13:00:53 Шабац 

12:59:26 

11:34:47 11:23 :53 13:00:46 

11:33:56 14:24:12 13:00:28 

11:29:37 14:18:\1) 

11:31:12 14:22:29 

11::s5:19 14:25:32 

11:29:20 14:21:00 

11 ::Ј2:11 14:21 :15 

11:32:14 14:23:411 

11:32:50 14:23:56 

11 :29:37 

11:31:37 

LI~Ц:I8 

11::l7::i2 

11:32:43 

. 1.\:29:56 

i"l :21!:43 

11:29:26 

14:111:35 

14:20:45 

11:16:27 

14:19:04 

14:22:30 

14 :20:09 

14:20:28 

14:18:42 

12:54:49 

12:58:01 

13:01:58 

12:56:09 

12:57:53 

12:59:18 

12:59:43 

12:55:00 

12:57:18 

12:53:07 

12:54:05 

12:58:52 

12:56:02 

12:55:31 

12:54:58 

DATA ON ТНЕ ECLIPSE OF ТНЕ AUC1UST 11th, 1999 

Data on the eclipse of the Attgust 11 th, 1999 are given. 

i. 

' 1. 

! 
!· 
1. 

. ! . 

Ј .. 

! . 
} 
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МАЛО ПОЕЗИЈЕ 

ПОЕТСКЕ ВИЗИЈЕ СУНЦА И МЕСЕЦА 

(Мапа антопоrцја) 

(Са.ста.вио Милан. С. ди.митријевић) 

(llртеже ура.дио Владимир М. Ди.митријевић) 

НАдМОЋНО НЕБО 

Га= -.:роз вријеме то 11ебо наше, 
та nретход!tица, та ухода. 

Над ~Аавом тоАи-.:и nростор, тоАи-.:и сЈtојеви 
а .ми их nодносимо, а .ми не ocjeliaмo 
-њихову те;ж:щtу nраву. 

Не :та.мо до -.:оје~ смо сти~ли, до -.:ојег о"'и 
onpe:mo nи1tajy 7tаше. Поне-.:о nap"'e 
.МЈесеца, no1te-.:и .метеор, nо11е-.:и зву-.: 'Кејасан 

само расnаЈьују .машту, увеliавају мад 
за nространствима страшним. Над.моћно 

~а= -.:роз вријеме то небо наше 
та 1tретходница, та ухода 
npe:JUpyћ сва 1tаша "'ула. 

Душа.н Костић, 
Ота.па.ње лудила., 
Просвета., Београ.д, 1987. 

Ј 
1 
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ЗВЕЗДА У ЗОРУ 

Усамљен "<овех ycn1aje дох је .море још .мpa"<tto 
и звезде треnер е . TonAa исnариха 
диж-.е се хад обаАо.м, ?.де је nостеља .мора, 
и утаж:ује дах. Ово је "<ас хада ништа 
хе .мо::нсе да се деси. Па и АуАа у зубима 
виси ygaшena. Стишап је и ХАохот воде, у .мраху. 

Уса.мљепи "<Овех је већ паАо::нсио веАиху ватру од гра-ња 
и 2.Јtеда хахо се од -ње ру.мехи mAe. И .море ће се 
убрзо расnАа.мтати, хао ватра. 

Ништа пије ;;ж;аАоспије од свита-ња дапа . 
у хо.ме се ••еће десити пишта. 11 пишта ::нсаАоспиЈе 
од узаАудпости. Њише се ха небу у.морпа 
звезда зеАеn1еаста хоју је зора затехАа. 
Још види .мра"<хо .море и .мрљу од ватре 
ухрај хоје, да би нешто "<ипио, "<ове>: се греје; 
види, а затим cttexa nада .ме/ју .мрхе nАапипе, 
~де је од c?te za nостеља. Сурово је споро време 
за oxoz хо пишта пе О"<ехује. 

Вреди Аи да се супце nо.моАи иза .мора 
и да заnо"<пе дуги дах? Сутра ће се вратити 
npoxAaдna зора с nровидпо.м свеmАошћу 
и биће о:ао ју"<е и хио:ада се ништа хеће десити. 
Уса.мљепи "<овех би само ::нсеАео сnавати. 
А хада се nосА ед-ња звезда nогаси ха небу, 
'<О в ео: Аа?.апо n уп и и nриnаљује А уА у. 

Чеза.ре Па.везе, 
Доћи ће смрт и има.ће твоје очи, 
Ра.д, Београ.д, 1977 . 

ЗИМСКО СУНЦЕ 

Из .мраха па истоху 
у .мрах па заnаду 
пеја1ео се зи.мс1ео 

супце nресеАиАо . 

Кахо изаШАо, 
тахо заШАо, 

п и огр ејаАо, 

пи развесеАиАо . 

Љубомир Симовић , 
Игла. и кона.ц, 
Срnска. Књижевна. за.друга., 
коло LXXXV, књига. 557, 
Београ.д, 1992. 

" 

----------------------------------~ 
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ЖЕЛЕЗНО СУНЦЕ 

ДаАе>:о yzacAo супце па урахху 
и :тад .МАадих шу.ма б ух в е и граба 
у за.мршr.пој трави супце рапо, 
сунце у .матице pe"<tte расховапо, 
супце, ватрено на Аивади сепо, 

у обАаху страшни о:рсташу nay"<e, 
ти свеmАа npeljo што те у nрисоју 
••а .мотовиАу таххо.м буба су"<е; 
даАехо угасАо супце ха ypan1ey 
што сва1ео јутро витице .ми сnАете 
и веза зАатхи.м nраmи'<хи.м уnАет-ња1Со.м, 

ти сухц е јуАс1Со за1еићепо .ма1ео.м, 
не.мирпи n'<еАи-њи пад nаш-ња1ео.м р оју, 

дрводељо што Аед рубиш ха реци, 
nож-.ару што n4Аиш јапуарс1еи цеАац, 

.мој давпи, ве"<ито још .МАади, зе.мља'<е, 
mи брате дуге, шарепе nаухице -
ходи да zАеда.мо твојеzа тах.маца, 
оzро.мхо ;>оееЈ\е:то сунце што се рађа: 

иЗ >:осе ти је no1epa.1to супцохрете 
и са nрсију свеmАе отеАо тохе 
и ж:ивота ти из.ма.миАо тајпу, 

na сад хао ти ,; оно ду ·и nAeme. 

Деса.нка. Ма.ксимовић, 
Говори тихо, 
Мла.до nоколење, Београ.д, 1961. 
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СУНЧАНИ ЧАСОВНИК 

Ногаs ноn numeгo nisi seгenas 

Haлetne 11ра.меп облао:а па супче, 
и пита ceno:e, о:азаљо:е, па nло"'и. 

Да л' је то в р е.ме стало? Бар за пас, 
3а nоо:лопи..:е светлости, бистрипе? 

То щто .ми људи, пе.мушти, зовемо 
вре.мепо.м, вео:о.м, мдипо.м, трепуто:о.м, 
то :Јјало ве"'по, .мpa"'noz nостоја'Ња, 
tuтo билом својим .меримо тапучо:и.м, 
и .маzповепи.м, nролати.м усз:ито.м, -
zде су и осе, 11олови, безбројпи, 
а све и uишта ttcтo, nодједпао:о, 
~оре што доле, лево што и деспо, 
исто о: и заnад о: о се в е р и југ, 

све саме ре'<и и об.мапе natue2, 
о:о воде11 чвет, npeo:paтo:oz битиса-ња. 

До-.: па:~ире.мо и слути.мо nлаз:о, 

одасвуд о:ао:о 11рити"'е и поси 

пезауставuоz moz траја'Ња mo"JC, 
"ЈСО ра:Јјаnље11е 71pa;me шо:ољ"ЈСе шум, 

nот.муле nли.ме, 2.луве поћ.и з:у"ЈС ... 

Стој '<t11:aj: 3ве:~да '<им оnет nросија, 
и cr.no:a стреле, тао:путе у :.ж:и::нсу, 

nадпе па број11:у и па тапо:и зарез, 
ne11t1 се, uећ.е nрсuути пи "'аса"ЈС, 
- а, све се njano у светлости тоnи! 

И чвеm, "ЈСО дмnе па образу С 11:аnљо.м, 
пас.мешић.е се ручи што za бере, 
и "ЈСишпа .мла11:а, у јар"ЈСу 7ерај nута, 

у ''Рчало се пебеса nретвара! ... 

Вељко Петровић, 
Крилата. грудва. земље 

Матица Српска, 
Нови Са.д, 1965._ 
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КАд СЈАЈ дНЕВНИ ЗГАСНЕ дАЉИНАМА 

Кад сјај дпевuи з-z.ас11е даљиuа.ма 
И у т.муши, tumo ·,.а "ЈСућ.е nада, 
Дело пебо заи2ра кад uа.ма 
Ко дивовс11:и ато.м изuеuада -

По•tе11:ад .ме "'удr.ски са11 слама, 
Да је nezдe у "ЈСос.мо су, с 11:раја, 
Врт ова..,ав исти, иста тама, 
Исте звезде nenpoлaзuoz сјаја. 

И да .мо-.ж:да 7tе"ЈСи necnиo: стоји 
У том врту и .мисли :ж:алобко: 
Што · za ја и сп и .маzлеки .моји 
Ре.м ети.мо nред 7ерај та11:о 11:обко? 

1948 

Никола.ј За.болоцки 
Шест Руских песника., 
избор Стеван Ра.ичковић 
Култура., Београ.д, 1990. 

MECEU 

Дете шу.ма 

Q,J :JICyтoz лищliа је 
.месе ч. 

Дошља..: 

о:оји се zpeje ..:рај ватре 
noo:paJ р""'" у зору. 

Па:Ј~с.љиви 11утпио: 

'<ија се љу7171:ОС711 ут"ЈСива 

у тttши"у оnра7tиз: 11:ровова. 

Holinи славуј, сведо" 
летећ.из: вещтича. 

Милутин Лујо да.нојлић 
Пла.ва. Сунца., црни пси, 
Београд 1988. 
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СВЕ МЕНИ СЛИЧНО 

Све .АU?<и ~ли"<?<О 

"" .мож:е да nреболи 
.месе"tиnе ~трашпи удара'Ц у личе 
оболи 
и о~еа?< од .месе"tеве .ме?<е 
.месе"tари с~а"<у са nла?<ете од .месе"tи?<е јахе 
?<еЈIС1<и 

широм света сеху ве?<е 

заnаље?<е хосе .мудри с"а"<у у обла"е 
и .мора 

и nла?<и?<е 

добију ?<ерв?<о у:mе.мире-ње 

"Р""У ~робљи.ма фо~фор?<а светла 
?<а та.м,.ича.ма хата?<'Ци теш"и губе nовере-ње 
све .ме?<и сли"<?<О 

?<е .мо:нсе да nреболи 

О ~а"о је тешхо то "оnље од npacтapoza сјаја 
што "о з11а од "ада и "уда nутује 
да .ме удар11 е.м у "<f..AO 
вpamu О?IО.Ме што .ме од ве"<?<Ости раздваја 
шmо хоћ.е .мој "Ри" зе.м?<и у .месе"tи?<и да "<ује 

О "а~о је тetu"o шо "оnље од ?<'U"<eza 
о ~а"о .ме воли 

дох са ~р11"о.м uз без.мерја "а .моме "<елу nада. 

Зоран Ранкић, 
. Аорист, 
Научна Књига, Београд 1992. 
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ЗИМСКИ ЗАЛАЗАК МЛАдОГ MECEUA 

Небо је друге боје 

Чим nоста?<еш уо"<љив 
О?<да "ратхо nрисуство 
Па .мрах 
Кад хладпоћ.а ?<агло nоnусти 
После твог залас"а у т.ми?<и 
Све заостало no"tu-њe да се гуши. 

(1980) 

Божидар Милидраговић 
Изабране nесме, Нолит, 1987. 

дРУГОМ MECEUY 

Кахо је "<Овех хро"<ио на ше 
Месе"< е 
Ја видим други Месеч 
О другом Месечу "<ита.м 
Старе те"стове о старом ?<ебу 
И .мислим ?<а други Месеч 
Додирљив товар "а.ме?<а 

ша"а nраши?<е. 

(1980) 

Божида.р Милидраговић 
Изабране nесме, Нолит, 1987 . 
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ВЕСТИ ИЗ ДРУШТВА 

ФИЛТЕР ЗА СУНЦЕ 
ТУРЕ 2 PLUS (ND 4) 

Наш члан др Милан Мијић, из Лос 
Анђелеса, поклонио је нашем друштву 
врло квалитетан филтер за посматраље 
Сунца познате фирме Thoиsand Oaks 
Optical. Филтер је намељен првенстве
но за визуелна посматраља Сунца, па 
може бити искоришћен за посматраље 
потпуног помрачеља Сунца од 11. 08. 

1999. године. 
У питаљу је оптиЧI<о планпаралелно 

стакло на које је са унутрашље стра
не, у Ва.Јо:ууму, напарени хром и никл. 

Заштита од нежељених спољних утица
ја извршена је напара.ваљем нерђајућег 
челика. Корисни отвор филтера је 102 
nнn . Филтер се налази у алуминијум
ском прстену тако да се поставља на

сађиваљем на прстен носача објектива 
телескопа. Оптимално налегаље се по
стиже "филцаним" тракама. 

Милану срдачно захваљујемо. 

Милан Јеличић 

Слика на 111 стр~ :корица: Сни.ма.с флеш сrн~ктра П контакта (доле} и 
ЈП конта.ста {tope) . Вре.менс.си ток nрелаза фomotpaфc..:oz сr1е11.·тра у хро.мосферски 
(и обрнуто) у околшш лtшије Н., {најсјајнија лшшја у средшш сnе.стра). На оба 
снимка вре.ме тече одо:~до на ~оре, а таласна дуж:ина с лева rca · дecrio (види стр. 
44}. 

Овај ностуnак сни.ма11:>а флеш-сnектра је у некt1.м асnектима оригиналан. 
1} Неки ртшји аутори (Campbell, 1898, PASP, Х, 27.) за.мttслили су сrш.ма11:>е rca 
r1oкpenmoj r1лочи тако да сr~ектар nада дуж; nрореэа неr1осредно исr1ред r1лоче, а 
ова, кре1iу1iи се нормално на 11равац nрореза и дисnер:ЈUје cne.cmpa, сни.ма делове 
хро.мосфере у ра:ти.м таласrш.м ду:ж;ина.ма. Ти делови хро.мосфере, nроменљиве 
висине, дефшшшу шсстру.лсенталrш npoфUJt. Као такав, он је nроменљив - што 
оте:ж;ава обраду 11 шстерnретацију сr~ектро~ра.ма . Наш nостуnак решава nроблем 
тако да улазни nрорез сне..:троtрафа у nравцу дис11ер:1t1је дефинише један стални 
инстру.менталtсtl npoфtlл, а у rюр.мално.м nравцу о.мо~ућује временску интеграцију 
зра•се11:>а noc.лcampctнot еле.меrста хро.мосфере. 

2} Ако је r1рорез cneкmpotpaфa оријентисаrс у с.меру исток-заnад, једно.м изабрани 
део хро.мосфере, ноtиеrс нрttвидни.м дневrш.м крета11:>е.м Сунца, остаје све вре.ме r~ос

.матра1Ьа на nрорезу и нројекција ове бр:ЈUне на фoтotl.lloчy сабира се (алгебарски) 
са брзtто.м са.ме nлоче. Иrсстру.меrст rce .мора да nрати nривидrсо дневно крета11:>е 
небеске сфере rшти да буде е..:ваторија.~~но .монтиран. 
З} 3а усr1ешну фотоzрафску tштеграцију .эраче11>а не~~:оz дела хро.мосФере rшје rceorlxo
днo да лик Сунtја буде вели~~:и. Ча~~: се, nри .мало.м лику Сунца и месеца, неравнине 
ивице Месе•севог диска доrсекле усред11>ују и 'ЈЬuхов утицај у ~~:оначrсој слици сnе~~:тра 
с.ма11>ује. Телескоn кojtt формира лик Сунца на улазу у сnектрограф не .мора да буде 
дуzофокусrси. . . 

Слика на IV страни :корица: Пројектова11>е Суrсчево~ лика на заклон је нај
безбедrшји начurс nос.матра11>а дели.мичне фазе nо.мраче'ЈЬа Суrща . На слици Алек
сандар То.мић усмерава те..11ескоn а Јеле.rса Милоградов- Тури н др:ж;и заклон за nро
јектова'ЈЬе, на тераси Народне оnсерваторије у Беоt.раду. На заклоrсу се јасно види 
nројекција Сунче.воt. лика. 
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Но dон тотОАноа no..wpoчeao Сунца 11. 08. 
1999. 11 Ku"uнduje бu.to об..tочно u "uшовuто
саАСо се nовре..wено u де.tUАСuчно роэвеdровОАо. 
A.tu doaodu.to се оно што је эо тоf'ве вре..wен
с"е 1fСАове би.tо АСОАО вероватно. РоэведрUАо 
се но "ротtсо баш но nочет"у тотОАuтето u 
то но .месту •de је би.tо Сунце. То је бu.to 
dовољно do Је..tuсовето Арсенuјевuћ cнUACu 
овој ..wiuu дuјаАСонтсtсu nрстен uэуэетне Ае

-nоте. Фотоер~uјо је dобuјена ;отоснојnеро.~t~ 
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ПРЕД КРАЈ МИЛЕНИЈУМА- СА АСТРОНОМИЈОМ У 
ПРОШЛОСТ И БУДУЋНОСТ ВАСИОНЕ 

Мt1.11ан С. Ди.митријевић 

Астрономска опсерваторија, Београд 

. Истраживаље Ј:НИВерзума,. од нашег Сунчевог система па до највећих расто
Јаља, представља. Једну од најграндиозНИЈИХ ИЈIТелећ-туалних .авантура модерног 

човечанства. У двадесетом ве1<у наш· 1<осмич1<И хоризонт је у толикој мери про
wирен, да за то не налазимо примера у досадашњем: развоју људског рода ... 

На сва велика питаља која су себи постављали астрономи деветнаестqг века 
астрономи двадесетог су дали одговор . Нису одговорили само на једно питаље. 
Да ли постоји живот изван Земље? Питаља 1<ојим:а се на крају столећа бави 
астрономска нау1<а постављена су у овом ве1<у а већину су поставили данас још 
живи астрономи. 

Пре сто го~а ми нисмо знали ка1<о сијају звезде, већина астронома је прет
постављала да Је универзум вечан и у основи непроменљив. Имали смо само 
рудиментарна знаља о једној галаксији- Млечном путу. 

данас ми знамо да је космос релативно млад и да се током: свог развоја драм:а
ти~о ме~ао . Нукле~рне проu;есе услед к<;>јих ~везде сјај е истражујемо у лаборато
ријама. Светлост наЈудаљениЈИХ галаксиЈа коЈе проучавам:о враћа нас у прошлост 
од неко.IIИЈ(О милијарди година после почет1<а а позадинс1<о зрачеље које испиту
јемо је остатак прве прасветлости која је синула триста хиљада година после 
прапочетка, много пре него што су прве галаксије формиране. Наши I<ОСМИЧI<И 
бродови из непосредне близине су истражили све у деветнаестом веку познате 
планете, а астрономи су 1992. године открили и планете око других звезда. Човек 
је своје астрономске инструменте избацио у космос, изван атмосфере која нам: је 
дозвољавала да проучавам:о само видљиво и радио небо. Настале су потпуно нове 
астрономске Дисциплине као што су радиоастрономија, вангалактичка астрономи
ја, астрохемија ... Лансираље првог Земљиног вештачког сателита, 1957. године, 
означило је почетак космичке ере. У историји људског рода златним словима ће 
остати уписано да. је у двадесетом веку човек напустио колевку Земљу, винуо се 
у космос и ногом ступио на један страни свет. 

Како су се могућности астрономсi<Их инструмената развијале, истраживање 
историје космоса постало је једно од главних nраваца модерне астрономије. А 
та историја лежи пред нама као отворена кљига, јер што даље телескоп води 
наш поглед у дубине космоса, он нас, попут времеплова води све даље у про
шлост. Светлост се наиме простире коначном брзином од 300 000 I<Илометара 
у секунди. Управо та коиачност брзине светлости даје нам величанствену при
лику да гледајући телескопом све удаљеније и удаљеније објекте, имамо пред 
собом неизвитоnерену историју универзума, односно непосредно посматрамо ље
гов развој . 

Ko.IIИJ(o дале1<о у прошлост можемо помоћу телескопа да пратимо развој гала
ксија и звезда? У плановима је изградља новог сателитског телескопа пречника 
осам метара, који треба да буде постављен у орбиту око Земље око 2007. го
дине . Он ће нам омогућити да. досегнемо време када. су у то1<у прве милијарде 
година живота васионе, стале да се формирају прве галаксије и почеле да ос
ветљавају космос. Тешко да ће наши инструменти успети у догледно време да 
продру у "доба мрака", између тренутка када. је триста хиљада година после •. 
Вели1<ог праска настало п-озадинско зрачеље 1<оје и данас видимо, односно када је 
универзум постао провидан, и формираља. првих галаксија и квазара, у доба када 
је дрнило космичког мрака нарушавао само слаби сјај појединачних звезда. 
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Астрономима деветнаестог века чинило се да је изглед звездама осутог ноћног 
неба, прави ЛИ!\ нашег универзума и да се звезде и галаксије простиру бесконачно . 
Године 1924. Едвин Хабл је показао да су спиралне маглине уствари друге гала
ксије, на тако великим удаљеностима да светлости требају милиони годииа да их 
пређе. Како су астрономи двадесетог века успели да одреде права растојаља у 
космосу и измере незамисливо огромне удаљености за које су потребне милијарде 
годииа да би се прешле највећом могућом брзином, брзином светлости? 

Једна врста променљивих звезда, названа цефеиде, мељају свој сјај на прави
лан начин који нам, осим тога, открива и прави интензитет тога сјаја . То нам 
омогућује да на основу сјаја ових објеката у видном пољу телескопа, одредимо 
љихову стварну удаљеност. Харлоу Шепли је пронашао цефеиде у глобуларним 
звезданим јатима која окружују нашу галаксију и установио да наш звездани си
стем Млечн:И пут, има триста хиљада светлосних година у пречиику . Онда је 
1925. године Едвии Хабл нашао 11 цефеида у маглини NGC 6822 и установио да 
је она 1 700 000 свет·лосних година удаљена, даља него ишта до тада познато. То 
је био први објекат за који је дефинитивно установљено да се налази далеко изван 
наше галаксије. Хабл је открио да се изван наше Галаксије, налази читав један 
непознати универзум, а да је наш Млечни пут само љегов сићушии делић . Истра
жујући цефеиде у све даљим и даљим галаксијама он је 1929. године установио 
да се тај универзум шири. 

СЈIИКа 1. Хаблов meлec~eon; захваљују1i11 ЈЬе.му људи су бацuлu nомед у даљу nро
шлост васuоне. . 

Пошто се данас Васиона шири, ово ширеље је Ј' прошлости морало да започне 
од неког веома компактног, веома густог стаља. Почетак ствараља је назван Ве
лики прасак. Овакав космолошки модел почео је да се развија 1922. годиие, када 
је совјетски научник Фридман полазећи од Ајнштајнове теорије релативности, 
формулисао модел Васионе која се шири (модел нестационарне Васионе). У мо-
дерном облику формулисао га је Џорџ Гамов 1946. годиие. · 

'1 

1 
1 

\ 

1 

' 1 

r 
1 

1 

ВАСИОНА XLVII 1999, 4 
________________________ 91 

. Према стандард~ео.м .моде.лу Be.лu~eot npac~ea ширеље је !fO':feлo пре око 15 ми
ЛИЈарди година. Још половином двадесетог века постало Је Јасно да се васиона 
током ширеља хладила и да је у тренутку када је супстанца у љој прешла из јо
низованог у неутралио стаље дошло до промене у простираљу светлости. Наиме 
у јонизованој средини фотоне апсорбују атоми и јони и емитују нове који више не 
садрже информацију о претходНИМ збиваљима. Зато је тада васиона била непро
видна. Када се љен садржај тоЈIИКо охладио да је дошло до неутрализације, не 
само што је универзум постао провидан него је као код сваког процеса неутрали
зације дошло до ослобађаља енергије. У след тога кроз универзум је сину ла прва 
прасветлост која би и данас требала да постоји као позадииско зрачеље односно 
зрачеље позадине неба или реликтно пошто је остатак- реЈIИКт раног универзума. 

А. Пензијас и Р. Вилсон открили су га 1965. године као шум на милиметар
ским таласима. Откриће реЈIИI\тног зрачеља потврдило је теорију о Васиони која. 
се шири и представља једно од н·ајвећих открића двадесетог века.. За љега су 
Пензијас и Вилсон добили Нобелову награду 1978. године. Заслуга. Пензијаса 
и Вилсона није само у томе што су уочили феномен. Они су Нобелову награду 
добили и зато што је уочена. чиљеница правилно протумачена, и показала. се као 
пресудна за космологију чиме је дала снажан подстрек за даљи развој . . 

У почетку двадесетог века људи су почели да граде инструменте КОЈИ су им 

омогућили да завире у прошлост. Годиие 1918. завршен је телескоп од два и 
по метра на Маунт Вилсон опсерваторији близу Лос Анђелоса. Помоћу љега 
су Хабл и љегове колеге успели да сагледају орг~и;зацију звезда у галакси
је и ширеље универзума. Године 1948. Џорџ ХеЈл Је завршио изградљу пет 
метарског телескопа на Маунт Паломару. Спектакуларно откриће овог моћног 
времеплова" је откриће задивљујуће природе квазара. Наиме још од раних 
~едесетих, астрономи су почели да откривају по целом небу радио изворе који 
су попут звезда изгледали као тачке а неки су се поклапали са мистериозним 

звездама" плавог сјаја. Због тога су им дали име квазар, што је изведено од 
~нглеских речи за квази звезду. Ови објекти привукли су пажљу астронома на 
Маунт Паломару и 1963. године Мартин Шмит је објавио да су мистериозне 
линије у спектру квазара ЗС 273 уствари познате водоникове линије померене ка. 
црвеном делу спектра, nошто је тај објекат удаљен једну и по милијарду светло
сних година од нас и удаљава се брзином од 44 000 километара у секунди. Како 
нешто тако далеко може да емитује толИI\о много енергије у тако малој области да. 
се види као слаба. nлава. звезда.? Касније су откривани све даљи и даљи кваза.ри 
који су омогућили астрономима да баце nоr:лед у прошлост .када је )!НИВерзум био 
упола млађи него данас . Шта представљају ови чудни објекти ЈЮЈе nосматрамо 
у уда.љеној nрошлости космоса.? Теоретичари су nретnоставили да вероватно, а 
можда и једино могуће, објашљеље nружа црна рупа бар сто милиона п:ут';'- ма.
сивнија од Сунца. која про~дире околие звезде и међузвездани гас. д';'-Нас Је Јасно 
да већииа велИI\ИХ галаксиЈа са. централним згушљељем, у љему имаЈу црне рупе 

које су некада биле језгра сјајних квазара. 
Највећи значај за даљи р~звој астрономије има изн?шеље телескопа у орбиту 

изван Земљине атмосфере, коЈа nопут копрене замагљује nоглед астронома према 

звездама. Развој космичке ере донео је и развој ванатмосферске астрономије: ра
зличити астрономски сателити су буквалио "отворили очи" астрономим;а у спек
тралиим подручјима изван оптичког дела спектра и радио таласа. То Је довело 
до експлозивног развоја инфрацрвене, ултр_аљубичасте, рендгенс.ке и гама ас
трономије, као и до низа нових открића. Читаве мале револуције изазвали су 
резултати космичких мисија у којима је 1978. године у орбиту око Земље лан
сиран телескоn за ултраљубича.сто подручје, од 45 cm и исте године рендгенски 
телескоn од 58 сш. Овај телескоn је омогућио да се сагледа потnуно ново и неnо
знато рендгенско небо. Од посебног значаја је и лансираље Хабловог телескоnа 
са огледалом пречнИI\а 2.4 ш, 1990. године. Овај телескоn је nроширио наше 
космиЧЈ(е видике за више од два реда величине и драматично побољшао наше 
могућности за истраживаље универзума. Први сателит потпуно nосвећен ас
трометрији, Хиnархос, лансиран је августа 1989. године .. Помоћу телескоnа 
са огледалом од 29 Clil извршена су nрецизна мереља nоложаЈа, паралакси и соn

ствених кретаља 118 000 звезда, а резултат је изузетно прецизни звездани каталог 
који nокрива целу небеску сферу. Поред тога урађен Је и ка;алог нешто маље 
прецизности који обухват<~; податке за око 500 000 звезда,. што Је укупно више nо
датака те врсте него што Је човек сакуnио од дана када Је nрви nут nогледао ка. 

звездама па до лансираља Хиnархоса. Његов наследнИ!\ у двадесет и nрвом веку 

'· 
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биће звездани интерферометар (;AIA, који треба да посматра 50 до 100 милиона 
објеката . Хипархос је истражио близу 0.1 проценат галаксије директним мерељем 
удаљености , док ће астрономи двадесет и првог века помоћу овог инструмента 
моћи да премере цео галактички диск и добар део љегове непосредне околине 
(халоа) . 

Слика 2. G'tш.мак дубоко-t tсеба Хабловu.м телескоnо.м . 

Развој технике која омогућује да више малих радиотелескопа раде заједно, 
као делови отвора великог радиотелескопа, донео је Мартину Рајлу Нобелову 
награду 1974. године. То је омогућило да, када два удаљена радиотелескопа, 
рецимо на супротним крајевима Земљине кугле, посматрају исти објекат, делују 
као делови џиновског радиотелескопа чији је пречник једнак пречиику Земље. 
Зато астрономи са нестрпљељем очекују лансираље радиотелескопа у васиону, 
који би повеЗани са мрежом таквих уређаја на Земљи, отворили нове видике за 
радиоастрономију. Велики значај имаће и постављаље оваквих уређај а на Месец, 
за које у спрезИ са радиотелескоnима на Земљи, блиске звезде не би биле титраве 
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тачке него би имале јасно препознатљив диск . 

Развој космичких истраживаља потпуно је изменио наше познаваље Суиче
вог система. Човек је стуnио ногом на Месец а космички бродови Земље из 
непосредне близине су исnитали све планете Сунчевог система осим Плутона, 
откривеног 1930. године . Сазнали смо шта крије густа атмосфера Венере, више 
година су Викииг 1 и 2 вршили истраживаља на површини Марса. Установљено 
је да прстенови не красе само Сатурн него и све џииовс·ке планете, односно и 
Јупитер, У ран и Нептун. Сазнали смо много и о породицама сателита, који су од 
светлих тачкица у видном пољу телескопа постали нови светови о којима имамо 
пуно података. 

Развој астрофизике изменио је и проширио и наша сазнаља о звездама и другим 
објектима у васиони. Радови Ханса Бетеа, који је Нобелову награду добио 1968. 
године, разјаснили су како се у звездама водоник претвара у хелијум, при чему 
настаје енергија коју звезда зрачи. Субрамаиијан Чандрасехар је открио како 
маса одређује судбину звезде, а Вилијам Фаулер је објаснио нуклеарне процесе у 
којима се у звездама стварају хемијски елементи. Они су за ова открића добили 
Нобелову награду 1983. године . 

Када је 28 новембра 1967. године Ентони Хјуиш, астроном из КембрИЈ,[а, (за
једно са својим студентом Џослив Бел) уз помоћ великог радиотелескоnа открио 
први пулсар, најnре је nомислио да nрисуствује историјском тренутку успоста
вљаља контакта са ванземаљском цивилизацијом. Толико су правилии били нео
бични радио сигнали, који су тачношћу свога nонављаља могли да конкуришу 
сваком стандарду времена. Овом необичном објекту, чије му је откриће донело 
Нобелову награду за физику 1974. године, астроном Хјуиш је, сажимајући назив 
пулсирајућа звезда, дао име nулсар. 

Откриће nулсара nредстављало је велику nрекретницу у нашем разумеваљу 
настанка и коначне судбине звезда и дало nодстрек развоју астрономије и физике, 
нарочито физике звезда, релативистичке астрофизике и релативистичке физике. 
Наиме, пулсар је небески релативистички објект на којем се Ајиштајнова теорија 
релативности могла примељивати и истраживати у nракси . То је било и кључно 
откриће једног од стадиј ума звездане еволуције које је дало снажни замах развоју 
људ~ке мисли. 

У двадесет први век улазимо способни да читамо из велике космичке кљи
ге раширене пред нама детаље постанка и развоја универзума , детаље нашег 
постанка . За следећи век има још много великих nитаља која чекају одговор . 
Каква је глобална топологија универзума? да ли је универзум почео са више од 
четири димензије? Шта је био окидач великог праска и да ли их је било још? да 
ли nостоје космолошки трагови епохе квантне гравитације? У новом веку пред
стоји и искрцаваље човека на Марс. Када ће у времену које долази човек дати 
одговор и на nоследље неодговорено питаље које су себи постављали астрономи 
деветнаестог века - да ли изван Земље nостоји живот? 

Човекова радозналост нема граница. добри одговори рађају нова nитаља . А 
Едвин Хабл, истражујући границу свога универзума, nисао је 1936. године: " На 
крајљем , нејасном хоризонту трагамо међу nриказама nосматрачких грешака за 
ретким знацима који су једва нешто више поуздани . Трагаље ће се наставити. 
Потреба је старија од историје . Није задовољена и не може се nотиснути . " 

(Примљено августа 1999) 

АТ ТНЕ END OF ТНЕ MILLENNIUM - WIТH ASTRONOMY ТО ТНЕ PAST 
AND ТНЕ FUTURE OF ТНЕ UNIVERSE 

All overview of шost significa11t ideas and achieveme11ts in the astr01юmy of ХХ century 
is presented. 

f . 
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УдК 523.84 

МРКИ ПАТУ ЉЦИ 

Раде Павловиli 

Астрономска опсерваторија, Београд 

Двадесетогодишња потрага за мрi<Им патуљцима (brown dwarf) је достигла свој 
циљ 1994. године када се показало даје, до тада трећи кандидат егзотичног имена 
СЉеsе 2298, по мшдљељу многих астронома управо мрки патуљак. 

Назив "мрки патуљак" је први употребио Џил Тартер (Jill С. Tarter) у својој 
докторсl\ој дисертацији, 1975. године. Данас се овим именом означава објекат 
величине Јупитера, али веће масе од.10 до 80 пута (сЛИI<а 1). 
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Слика 1. Cmpyr.:myp11e ~~:apaJCmepllcmи~~:e 
од центра до поврwине за Сунце: цр
веtщ 11аmуља~~:, .мр1ш r1amyљa~e 11 JyriU
mep. 

Мрки патуљци нису звезде јер не 
могу "сагоревати" водонИI< у довољној 
мери да стабилно сјаје. доl\ су у језгру 
звезда температура и притисаl\ дово

љно висоЈ<И да обезбеде дуготрајно са
гореваље водоНИI<а, дотле мрки патуљ

ци само краткотрајно засијају сагоре
ваљем деутеријума или других лаких 
елемената. Због тога, мрки патуљци 
никада не достигну стаље самоодржа

вајуће нуl\леарне фузије. Уместо тога, 
они се, током свог живота, постепено 

хладе и постају све блеђи и блеђи. 

Астрономи очекују да у нашој гала
ксији мрl\и патуљци буду многобројни, 
што је изведено на основу бројности 
љихових нешто масивнијих рођака -
црвених патуљака. У на.јближој околи
ни Сунца око 80% звезда су црвени па
туљци чије масе једва достижу десети 
део Сунчеве. Заправо може се очеi\И
вати велики број мрких патуљака масе 
испод 0.08 Сунчеве. У том случају мр-
1\"И патуљци би дали значајан допри
нос уl\упној маси наше галаксије. Они 
још могу бити скривени као пратиоци 
других звезда или постојати као уса
мљена тела., али ни у једном од ових 
случајева. љихов број није чак ни при
ближно познат. 

Током осамдесетих година. овог века потрага за. мрким патуљцима је појача.на. 
Истраживачи су претраживали околину најближих звезда или области где се 
формирају звезде у младим звезданим ја тима и тражили објекте екстремно слабог 
сјаја. и ниске површинске температуре. Нађено је неi\ОЛИI<О таl\вих кандидата али 
ни за један се није могло поуздано тврдити да је то баш мрки патуљак. 
Значи, требало је наћи неi<И сигуран показатељ којим се може направити разлика 
између најмаљих звезда и на.јвећих мрi<Их патуљака. Такав показатељ већ постоји 
-то је .маса. Међутим, масу, као карактеристиl\у објекта., је изузетно тешко одре
дити, а. могуће је само код двојних или вишеструi<Их система, уколико је познато 
орбита.лно кретаље. Применом трећег Кеплеровог закона. лако се процељује маса. 
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Слика 2. Спе~~:тар 'КОји садржи литију.мову линију r~ope) и !СОIШiрОЛIШ CIIC!CI11ap 
звезде M-muna {доле). 

Доналд Мака.рти (Dona.ld W. McCa.rthy) са. Универзитета. у Аризони, применпв
ши нову техниl\у 1985, тзв. инфрацрвену ·спекл интерферометрију, 
отl\рио је пратиоца блиске звезде познате под Именом Ван Бизбрек 8 (Va.n Bies
broek). Тај објекат, озн('l.чен као VB 88, је имао знатно маљи сјај од до тада. 
nознатих звезда. Вршена су допунска. посматраља не би ли се "ухватило" љегово 
орбита.шю кретаље и на тај начин одредила. маса.. На жалост, I<а.сније је утврђено 
да је VB 88 био први у низу лажних мрi<Их патуљака. 

3а.тим дуго је озбиљнији кандидат за. мрког nа.туљi<а. био објекат GD 1658, кога. 
су отi<рили Ерик Беi<лин (Eric Е. Becklin) и Бен llукерман (Ben М. Zuckerma.n) са 
калифорнијсl\ог универзитета. Утврђено је да се тај објекат налази на око 120 АЈ 
од белог патуљка OD 165. Због тако великог растојаља он мора имати јако дуг ор
биталии nериод, па мереље масе није било могуће. Међутим, поређељем сnектра 
c;D 1658 са. спектрима. звезда. најмаљих маса утврђено је да. би овај објекат тешко 
могао бити мрi<И nа.туљак. Вода се поново за.мутила и у случају · овог кандидата., 
1\ао и многих претходних, а потрага за поузданим I<а.ндида.том Је настављена.. 

У међувремену је отi<ривен нови моћни тест који је дирек~но повезан са масом 
објекта- литију.мс~еи тест (слика 2). Могли би смо рећи да Је добар исто колико 
и отисак прстију на месту злочина.. 

Да укратко објасним зашто мрi<И патуљци морају имати литијума. Сматра се 
да. је литујум наслеђен још из периода. на.станl\а васионе - ВеЛИI<ог прасi<а и ~а 
га има. oi<o један а.том литијума на милијарду а.тома водоника. У овом износу Је 
уграђен у звезде при љиховом формираљу. Када. су температуре у језгрима звезда. 
преi<о некоЛИI<о мИлиона стеnени, сав литијум ће бити "прерађен", услед судара. 
са протонима., у хелијум. Међутим, темnература. језгра објекта масе маље од 6 % 
Сунчеве није довољна за сагореваље литијума.. Тако, овај елемент "прежпвљава" 
и мора се наћи у спектру мрког па.туљка. 

Нова. потрага са новим тестом у руl\ама је за.почела. Тражеии су објекти 
слабог сјаја са nозитивним литијумским тестом у Плејадама, као и у другим 
звезданим јатима. из Сунчеве најближе околине. Октобра 1994. године срећа 
се осмехнула Та.даши Нака.џимију (Ta.da.чhi Naka.jiшa) и љеговим сарадницима са 
Калтеха ( Ca.ltech). Они су открили црвеног пратиоца, слабог сјаја. на растојаљу од 
само 7.6 лучиих секунди од звезде познате под именом СШеsе 229, па.туљка. М -тиnа., 
помоћу специјалног уређаја -I<оронографа. са а.да.птивном оптиком (слИI\а. 3). Ова 
технИI<а. омогућава. да. се у околини објекта. од некоЛИЈ<о лучних секунди посматра. 
други врло слаб објекат. 
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да.нас се поуздано зна да СЉеsе 229В има заједничко сопствено кретаље :као и 
црве~ латуља:к М -типа, од око 0.7 ЛУЧН:!!Х секунд~! по ГОд:!!НИ . Пошто је на истом 
растоЈаљу од око 19 светлосних година од нас, као и црвени патуљак, могуће је 
проценити љ~гову апсолу~ну магнитуду за ближи инфрацрвени део спектра на 
М к ~ 15.6. Сматра се да Је температура !">егове површине око 1000 К или маље , 
што Је знатно испод температуре било КОЈе познате праве звезде, док му је маса 
35 пута већа од масе Јупитера . 

Слика 3. Сни.лсак Oliese 229В у блиској 
инфрацрвеној обласmtЈ добијен r1омоћу 
короно2рафа на nаломарском телеско
ТI!Ј. 

Сигурн? се питате зашто се не при
мени . литиЈумски тест? Разлог је тај 
што Је изузетно тешко добити спектар 
врло слабог објекта који се налази уз 
знатно сјајнији . Међутим, да.нас је по
тврђено да СЉеsе 229В заиста поред ли
ТИЈума има метан и воду у атмосфери 

што гарантује температуру не већу од 
1200 к . 

За разлику од мрког патуљ:ка Gliese 
229В који је везан у систем, два друга 
М.(>Ка патуљка, са именима Kelu 1 и 
DENISP 11228.2- 1547, су потпуно сЛо
бодни објекти. Заправо, најновији ин-
ф " б . " рацрвени снимци до ИЈеНИ помоћу 

Хабловог телес:копа показују да је 
DENISP 11228.2-1547 врло тесан двојни 
систем. ~егове компоненте су два при
ближно Једнака мрка патуљка која се 
налазе на растојаљу од око 5 АЈ. Ас
трономи очекују да. би се за неколико 
год:!!на компоненте довољно помериле 

да се "ухвати" љихово орбита.лно :кре
таље, а самим тим поуздано одред:!!ле 
љихове масе . 

до данас је нађено неколико десетина мр:ких патуља:ка. дакле, може се рећи 
да су да.нас мрки nатуљЦ:!! сасвим уобичајени објекти на небу. 
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{Примљено јануара 1999) 

BROWN DWARFS 

:Гhе ~tory about tl1e search for browн dwarfs is preseнted, as well as ideas of how to 
1dent1_fy theш. А short explщation of the lithiuш test is given a.nd recent results have 
been шcluded . 
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УдК 533.95 

ВРТЛОЗИ У ФЛУИДИМА И ПЛАЗМИ 

Јово Вра'l>еш 

Институт за физику, Прегревица 118, Земун 

давне 1666. год:!!не, у nрвом броју угледног научног часописа Phylosophi
cal Тr·ar1sactions of the Royal Society {Слика 1), појавио се један :краћи чла.на:к 
Роберта Хука (Hooke, 1666) о великој мрљи на Ју~теру. Иако се Ilрвена мрља 
на Јупитеру систематски прати тек нешто више од Једног века, сматра. се да су 
Хукова и поменута Ilрвена мрља исти објекти. 
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Слика 1. Прва наџ,чна nубликација о 
.Јуrщтеровој мрљи (Hooke, 1666}. 
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Слика 2: Зонални токови у Јуnитеро
вој атмосфери 'IСоји y3por>yjy настана~<: 
вртлога. Дата је брзина (х-оса), у ме
трима у секунди, у зависности од јови
јанс~<:е шири11е . 

По структури, рад~! се о џиновском вртлогу, антици:клону (ротира у смеру казаљке 
на часовни:ку), чије су приближне д:!!Мензије 26 000 km по лонгитуд:!! и око 13 000 
km по латитуд:!!, смештеном на приближно 22 степена јужно, који се креће по 
лонгитуди средљом брзином од неколико метара у секунд~!. Каснија телескопс:ка, 
и испитиваља уз помоћ вештачких сателита показала су велику раскош вртложних 
кретаља у Јупитеровој а.тмо~фери . И~поставило се да је Ilрв~на м~ља само ~ај
:крупнији, а.ли свакако не и Једi!НИ обЈекат тога типа. Нешто ЈУЖНИЈе од ље, ЈОШ 
1938. године, откривени су Бели Овали, вртложие структуре антици:клонс:ког 
типа, затим неколико вртлога на Сатурну (Велика Берта, као и тзв . В. S., U. 
V., и А. S. пеге) . Заједничко за све ове објекте јесте да настају у областима 

· јаких зоналних токова.. На.нме, идући од е:кватора ка половима nоменутих плане
та уоча.ва.ју се области са. супротно усмереним токовима (дуж паралела), атмо
сферс:ким појасевима различитих ширина, у којима постоје јака, веома стабилна 
и супротно усмерена, струјаља (Слика 2). На фону оваквих струјаља стварају 
се nоменути вртлози , који нису и једини; атмосфере ових nланета су веома дина.
мични системи и испитиваља показују непрестано ствараље, међусобно спајаље 
и ишчезаваље новонасталих вртлога. Добар пример за ово јесу горе поменути 
Бели Овали; у јулу, протекле 1998. године, камерама са Хабловог телес:копа 
и NASA сателита Галилео, као и телескопским осматраљима са опсерваторије 
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Ма.уна. Кеа. на. Ха.ва.јима. за.бележено је љихово спеЈСТа.кула.рно спајаље и ствараље 
новог вртлога. димензија. приближно једнаких Земљиним. 

Сличне структуре за.па.жене су и на. знатно већим, га.ла.ктИЧI\им · ска.ла.ма.. Врт
лози огромних размера. уочени су у "заветрини" спира.лних кра.ков~ неких типо
ва. галаксија. Изолиније густине у централном делу галаксије Mrk 266 показују 
два. веома. правилна језгра. која. ротира.ју у супротним смеровима. (Слика. 3), јако 
слична одгова.рајућим диполним објектима. добијеним у експериментима. са. роти
ра.јућим флуидима. или у плазми (Dolotin &. Fridma.n, 1991) . 

Слика. З . Диполни вртло?. у центру !!а
ла~~:сије Mr·k 266. два je:rtpa ротирају у 
супротнti.М с.мерови.ма (Dolotin F:J Frid
man, 1991}. 

Слика. 4. Вртлоz обли~~:а mptmoлa у Би
с~~:ајс~~:о.м заливу. Сли~~:а је са сателита 
NOAA 11, од 4. 1. 1990. Ди.мен3Uје 
вртлоzа су 70 х 50 kт, цеr•трални део 
је анr11ици~~:лон. Стру~~:тура је била уоч
Љtlва не~~:оли~~:о дана (Pingree F:J Le CantJ, 
1992}. 

Теоријска. разматраља. простираља нискофреквентних пертурба.дија. у астрофиэи
чкој пла.зми вршена. су од стране Јовановића. и Вра.љеша., (Jovanovic &. Vranjes, 
1990). Решеља добијена. на. тај начин показују могућност спонтаног формираља. 
диполних вртлога. у облацима. међузвезданог гаса.; на. просторним ска.ла.ма. реда. 
Џинсове дужине (која. дефинише критичну та.ла.сну дужину гра.вита.дионо неста
билних пертурбација.) формирају се вртлози гра.вита.ционог потеЈЩија.ла.. Ради се 
о објектима. који ротира.ју и крећу се кроз плазму смештену у спољашње ма.гнетно 
поље. Анализом се показује да. је ефекат гра.витационог са.жима.ља. појава вишег 
реда., тј. одвија. се ка. знатно дужим временским ска.ла.ма.. Пра.ктичн~, ово. значи да. 
у једном оваквом систему, у којем доминира. колективна. интера.кдиЈа КОЈа потиче 
од кулоновских и гра.витационих сила., најпре долази до спонтаног формираља. 
вртлога у којима. касније може доћи до гра.витационог колапса., те евентуалних 
фузионих реа.кдија. и настанка. звезда. . 

Овај преглед система. у којима. може доћи до ствараља. вртлога. на.ста.вићемо 
приказом сличних поја.ва. у атмосфери и морима. ~а.ше пл~нете. Појмови као 
што су ци:клон и а.нтидиклон, за. :КОЈе се зна. да. имаЈУ утида.Ја на. временске при

лике :којима. смо свакодневно изложени, познати су нам и из свакодневних мете
оролошких извештај а. са. телевизије. Гледано са. стране, антиди:клон представља. 
локално узвишеље на. профилу атмосфере, настало деловаљем силе Кориолиса. 
ура.внотежене хидроста.тичким притиском, које ротира. у смеру каза.љх~ на. с_а.ту 
и, у зависности од не1юлико параметара., може да. се :креће или да. сТОЈИ на. Јед
ном месту . Ка.ра.ктеристичне димензије · су му реда. неколико хиљада. :километар~. 
Област :коју покрива има. повишени пристиса.к, што може довести до дуготраЈ
них суша., поготову у случају када. вртлог мирује. Uиклон, са. друге стране, има. 
супротан смер ротације, представља. улегнуће на. профилу атмосфере и узрок је 
нестабилног времена.. Ове појаве не треба. бркати са. појавом торна.да.. Разлике 

1 
~ 
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су битне и укр.а.тхо се своде на следеће: ка.ра.к:rеристична. времена. Р<;>тације ди
клона. и а.нтициклона. су већа. од периода. ротациЈе Земље, код торна.да. Је обрнуто; 
такође, као што је речено, код првих су просторне димензије не1юлико хиљада. · 
километара., код других су по правилу маље. Сличне вртложие струхтуре опа.жене 
су и у океанима. наше планете, а. недавно су сателитским посма.тра.љима. за.па.же'?! 

и триполи (Pii1gree &. Le Cann, 1992) који се дају репродуковати и у лабораторИЈИ 
( va11 Heijst & Kloosterziel, 1989) а. та:кође се могу добити и а.на.литички као решеља. 
у анализи неких типова јаких нелинеа.рности у пла.зми (Vra.njes et al., 1998) (Слике 
4, 5 . а, S.b) . 

Слика. 5 . а. Е~еснери.ментално добијеri 
трипол у флуиду ~~:оји ропшра {vап Hei
jst Fj Кloosterziel, 1989). Стру~~:тура је 
вео.ма стабt1лна tl одрж.ава се у иr•тер
валу времена од пре1Со 12 ротација си
стема са флуидо.м . 

з 

>- о 

-3 
-4 о 4 

х 

Слика 5. Ь. А налиmuч~~:о реше11>е једна
чи на ~~:оје описују ја~~:о нелur•еарне про
цесе у теорији дрифтrшr таласа. у пла

з.ми (Vranjes et al. 1998). Сличност са 
11реп~rоднu.м сли~~:а.ма је очимедна. 

Бројна су експериментална испитиваља. појава. описива.них у претходном тек
сту. Вртложне структуре обЈ_ШКа. монопола., дипола, трип_ола и вртло~их лан~а. 
се релативно једноставно даЈУ произвести у ла.бораторИЈСКИМ уређајима. (Nezlin, 
198б). У приiЩиnу, :користи се ротирајућа посуда. облиRа. па.раболоида. у :коју 
се сипа обична. вода (Слика 6). На осу ротације се постави камера. . да. би 
вртлози који се формирају били уочл:иви течност се поспе одЈ?еђеним ситним 
честида.ма, Roje се као ла.I\"Ше задржавају на. површини и оцрт(!.~аЈу :кретаље флу
ида. То су беле та.ч:кице на. сликама S.a и 7. У неким случа.Јевима. се :користи 
течност другачије боје, :која се у тренутху формираља. вртлога. дода. у систем. 
При ротираљу течност у суду се разлије и прилепи уз дно суда., а посебним до
датком у облику малог диска. (Слика. б лево), смештен ог уз дно су да, изазове се 
мали поремећај :који се врло брзо самоорга.низује у монополни вртлог. Овако 
створени монопол побуђује други врлог супротне ротације и као целина. се :кре~у 
кроз флуид (Слика 7). Побуђиваљем два. или више оваквих монопола. испитуЈе 
се љихова интеракција, стабилност при судару итд. Погодном :конструкцијом (у 
облику прстена смештеног хоЈЩентричио у односу на осу ротације ситема., Слика. 
б десно) могу се по лонгитуди суда. произвести зона.лни токови слични онима. 
у а.тмосфера.ма. Јупитера и Са.турна. Пертурба.ција. таквих структура доводи д;о 
формираља. вртложних лана.ца., чија. се еволуција. _даље мо~е пра:zоити. ПоказуЈе 
се да. од ова::ко створеног вртложног ланца. на :краЈу остане Један Једини - монопол 

чија је сличност са јупитеровом llрвеном мрљом очигледна.. 
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СлИЈ(а 6. Ше.ма е~~:сnерu.менталне аnа
ратуре за nобуђuва'IЬе .моноnола и диnо
ла (лево) (Nezlin, 1986}. Са По је. оэна
чеll ве.~етор ротације система, 1 - ро
тирајућа nосуда, 2 - nрофил течности, 
З - х;а.мера, 4 - дис!С х;оји nобуђује врт
ло;~. Десно је аr1аратура за nобуђuва'IЬе 
зоналr•их тох;ова. 

(ЈЛИЈ(а 7. Динол ~ере иран у ypeljajy са 
Сли~ее 6. Стру~етура се nомера у односу 
на флуид no ~~:ру;~у о~ео осе ротације си
стема х;оја nролази х;роз центар слuх;е. 

Све напред наведене вртложне струnуре испит~ане у флуидима, могу с~ ја
вити и у плазми. У теоријском разматраљу уоченаЈе веЛИЈ(а сличност између Ја:ко 
нелинеарних процеса у овим системима. Без улажеља у детаље напоменимо само 
да основна једначина :којом се описују дИПОЛИИ вртлози у плазми (тзв. Хасегава
Мима једначина, названа по именима истраживача Ј\ој.и с:>:, је први извели) у JJ:i!· 
намици флуида има свој аналогон у једначини Чарнија (Cha.r11ey) . Решеља КОЈа 
из ље следе (Vranje8 & Weiland, 1992) имају особине сличне онима из обичног 
флуида, као што су одређени број интеграла :кр~таља:, релативна с.табилност при 
:кретаљу кроз плазму итд. Нумеричке симулације, које су. у случају плазме врло 
погодан метод за предвиђаље понашаља. вртлога., показуЈу изузетну стабилност 
дипола при судару са. другим објеnима. сличног типа.. При че~ном судару два 
дипола. они пролазе један кроз други пра.ктично без деформациЈе, а слично П?
на.шаље је за.пажено и при претицаљу. Поред спонтано~ побуђива.љ?- при развоЈУ 
нелииеа.рности, вртлози могу на.ст.а.ти и пр~ интер~КЦИЈИ таласа Ј\О]И се. намерно 
побуђују у пла.зми, и који у таквоЈ ситуаuиЈ.~ делују као пумпа за развоЈ оваквих 
структура (Davydova & Vranjes, 1992, JovaitoVIc, et al. 1996). Присуство р~личитих 
типова нехомогености повећа.ва разноврсност нелинеа.рних решеља КОЈа се могу 
јавити. Нехомогени ТОЈ\ плазме у основном стаљу доводи до структура обЛИЈ(а 
вртложних ланаца (Враљеш, 1996, 1998), от:кривених и у нумерич:ким експер
иментима, :као и сателитским осматраљима у јоносфери и магнетосфери Земље 
(Chшyrev et al. 1988). Недавно је показано да је овакав ток Одг?воран и за наста
нак сасвим новог типа нелииеа.рних решеља облика трипола, КОЈИ су У претходном 
тексту помиљани (Vranje8, et al. 1998) . . 

Као закључак поновимо да постоји изузетна. разноврсност у ПОЈави врт~ога., 
која се огледа у великом дијапазону просторних и временс:ких с:ка.ла на. :КОЈИМа. 
се овакве структуре формирају. Са~оорганизоваље флуида и ф~уиду сличних 
средина. у структуре облИЈ(а. вртлога Јавља се :ка~ универзално своЈство: Такође, 
уочљива је сличност једначина којима се ове ПОЈаве ана.литички. ОПИСУЈУ У тако 
различитим системима као што су обични флуид и плазма. П.Ри. томе, у по~еђељу 
са. плазмом, е:кспериментисаiье са об~им флуидом .далеко Је Једноставније и не 
тражи претерано скупе уређаје. ПостоЈе отворени, ЈОШ ув~:к нерешени проблеми 
у домену аналитичког испитиваља вртлога, а ова ?бласт Је посебно атрактивна 
са становишта нумеричких испитиваља и симулациЈа.. 

\ 11 

· 1 
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(Примљено априла 1999) 

WНIRLPOOLS IN FLUIDS AND PLASMA 

А11 overview of wltirliнg шotions iii different шedia is given. Also the way of their theo
retical a.nd experiшeпtal exaiitiitatiщts is presented. 

УЛК 523 .12 

УСПОН И ПАД ТЕОРИЈЕ ВЕЧНОГ СТАЊА 

11 део: конформно инвар:ијантна космолоr:ија 

Милан М. Ћuрковић 

Астрономска опсерваторија, 
Astronoшy Prograш, Departшent of Physics & Astronoшy, SUNY at Stony Brook, USA, 

Астрономско друштво "Руђер Бош:ковић" 

Увод 
Пошто смо у претходном чланку (Ћирковић 1997) размотрили успон и пад 

класичне космолошке теорије Вечног стаља, овде ћемо дати кратак преглед низа. 
интересантних идеја. везаних за. један од деривата стаuионарног погледа на. :ко
смологију - тзв . конформно инва.ријантну космологију, познату још и као Хојл
На.рли:ка.ров :космолошки модел. 

На. самом почетку је корисно направити важну разЛИЈ(у: конформно инвари
јантна космологија почива. на конформно инваријатној теорији гравитације, на 
сасвим аналоган начин на који Фридманови модели почивају на. Ајнштајновој 
Општој теорији рела.тивиости (ОТР), или љутновска космологија на. класич11ој 
Њутновој теорији гравитације . Као што је то у најопштијем разматраљу случај, 
1<ада се определимо за. једну теорију која описује космолошки доминантну физи
чку интера.кцију - гравитациону - распон допустивих модела васионе се веома 
сужа.ва. За изванредан уводни приказ стандард11е релативистичке :космологије и 
љеног ОТР залеђа, видети "Васиону", бр . 3 из 1985 (Rege 1985) . 

Након што у наредном одељку размотримо сам концепт конформне инва.ријант
ности, осврнућемо се укратко, и без улажеља у техничке детаље на. конформно 
инваријантну теорију гравитације. Космолошке ИМПЛИЈ(ације Хојл-НарлИЈ(а.рове 
теорије сумира.не су у даљем тексту, а овај сажети преглед привешћу крају ра
зматраљем још једне од занимљивих тема. које су испливале на. површину током 
расправе о Хојл-Нарликаровој космологији : питаље космолош:ке стреле времена. 
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СлИI<а 1. о1411 tcotщeнma Вечноt. cma11>a: То.мас Голд, сер Хер.ман Бондu u сер Фред 
Хојл (снu.маtс из Ot\:0 1960; видепш Hoyle 1994). 

Појам конформне инваријантности 
Из елементарне физике је познато да када ставимо за фундаменталне кон~т:н~)' 

б})ЗИНУ светлости и Пла.нкову константу,_ јединичне ~редностиф(исзИI<=а1'с•ле-дећ~ 
· ОЈОМ се описуЈе читава · ' постоји само једна. нез~исна Јединица. к . ДИИI<а Џајанта. Нарлика.ра. из 

разматраље Фреда ХоЈла и љеговог ИНдиЈског сара: . L ( е-
1972 (Hoyle & Narlikar 1972а,Ь), претпоставимо да. Је то Јединица дужине Р 
цимо метар). у овом систему, све физичке величине се могу изразити као неки 

· динице дужине нпр . маса ,..._ L - 1 , фреквенција. "' L -
1

, на.електриса.ље "' 
степен Је ' -2 . . о а. ч нава.ља. ма. које опсервабилне 
L 

0
, електрично поље ":еLЈ.еди' ин~~оПдир~~р~~уi: ~а. ~е сви експоненти сабирају У 

величине, неопходно Ј 

нулh.ошто сваком теоријсl\ОМ разматраљу заправо желимо да. израчуна.м~н~= 
мензиона.~е бројеве које треба. упоредити са. по::;-;~:~;з::=: за. било 
бројевима., нема никаквеАпромене уколико :~~~=Ј. единице у различитим та.чка.ма. 
који константан фактор . ли шт~ се дешава. 

прок:::::т~:~:;:;.~~с~l;:rи~~-;~поставка Рима.новог линијског елемента. 
ds2 = g;"dxidx", (1) 

заправо значи да је квадрат растојаља. између две суседне тачке раздвојене 1\оор
динатни~ ра.стојаљима. dxi дат са. ds2. Претпоставимо, међутим, да имамо нови 
линијски елеменат 

•2 • d jd k ds = 9ik х х , 
(2) 

где је нова. метрИI<а дата. са. 

(3) 

,., 

1 

1 

1 

' i 

1 

i ' 
'1 
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Овде је О( х') некаква.· реална. функц~ја просторних nоложаја.. Уз услов да. су фи
зичке величине дименз~она.лнос~и L , попут горепоменутих, мерене у истој та.чки, 
бездимензиона.лни бројеви добијени из љих коришћељем метрика (1) и (2) не могу 
се разликовати. Али, у општем случају, ако се бездимензиона.лни бројеви граде 
од величина. мерених у различитим та.чка.ма. простор-времена., ( 1) и (2) се фи
зички разликују. Трансформација (3) се у техничком жаргону назива 1\:онфор
.мно.м трансфор.мачијо.Ас. ФизИЧI\е теорије 1\Оје остају непромељене (иива.рија.нтне) 
под дејством ове трансформације се називају "'онфор.мно tmвapujaнmнu.м (Hoyle & 
N a.rlikar 1 964). · 

На. питаље: да ли физичl\е теорије треба. да. буду 1\онформно инварија.нтне? 
Хојл и На.рлИI<ар дају позитиван одговор. да теорија. не буде 1\онформно ин
варија.нтна., неопходно је да постоји пренос информације из тачl\е А до тачке В , 
којом приликом би се јединице дужине из А и В могле уnоредити , и (1) и (2) 
ра.злИI<ова.ти. Али ову процедуру је не.ммуће uэвpttшmu эа cвatctl r1ap произвољно 
уэетих maчat\:a 11з простор-вре.ме.на, с обзиром да. из кона.чности брзине светлости 
произлази да. А и В морају бити nовезане тзв. интерва.лом временсl\ог тиnа да 
би међу љима била могућа измена. информација . Другим речима, таЧI\а В се 
мора налазити унутар или на површини светлосног конуса тачl\е А. Са друге 
стране, сам светлосни конус је конформно инва.рија.нтан, пошто ds = О имплицира 
ds• = Q. Стога. је скуп та.ча.ка. t<oje се могу достићи физичким кретаљем из тачке 
А конформно инва.ријантан. Ова особина физичког света сугерише да и сви други 
а.сnеl\ти физичl\их теорија треба да буду конформно инваријантни. 

Мексвелова електродина.мИI<а је конформно инварија.нтна. теорија. Диракова 
једна.чина. за. честице без масе је такође конформно инва.ријантна.. Али диракова 
једначина. за честицу са. масом т 

(i-уџдџ- m)Ф =О, (4) 
није конформно иива.рија.нтна, зато што члан са. масом нарушава. инваријантност. 
Међутим, ( 4) се може учинити конформно инваријантном ако захтевамо да маса 
није константна, већ се меља. 1\ао 

(5) 

а. истовремено и w• = фf}-3/2 . Ове формуле су битне за. илустрацију следећег 
кључиог аргумента. Трансформација та.ласне функције Ф је 0110 што се и очекује 
из уобичајене интерпретације а.мnлитуде Ф* Ф у ква.нтној механици, али nрава цена 
која се мора nлатити јесте трансформација масе. Са. друге стране, сетимо се да. 
у систему у којем су брзина светлости и Планкова константа. једна.l\е јединици, 
маса има. димензије (дужина.Г 1 , таl\о да је трансформација масе (5) у Сl\Ладу са 
нашом димеизионалном интерпретацијом. 

Али, главни интерес са 1\осмолошког становишта је свакако гравитација. Кла
сичие Ајншта.јнове једна.чине гравитационог поља нису конформно ииваријантне, 
а разлог томе је што дејство из којег се оне изводе није конформно иива.ријантно. 

Ајншта.јново дејство је дато са (видети , на nример, изврсну дискусију у Misner et 
al. 1973) 

(б) 

а 

где је О гравита.циона константа., R закривљеност, g сума дијагоналних чланова 
метрике g;k, Ша масе свих честица. које стварају (и на 1\оје делује) гравитационо 
nоље, а dt~ линијски елемент дуж светске линије честице а. Други члан у (6) може 
се направити 1\онформно инваријантним на nрилично тривијалан начин, nишући 
овај члан као 

(7) 
а 

Запазимо да. је ово у складу са горљом претпоставком по којој масе честица више 
нису 1\онстанте, већ се мељају у зависности од положаја у простор-времену. Први 
члан у (6) се, међутим, никаквим сличним "трИI<ом" не може учинити конформно 
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инва.рија.нтним, због тога што се у сЈ<а.ла.рној заЈ<ривљености R налазе "сЈ<ривени" 
Ј<омплшшвани изводи метричЈ<их Ј<оефицијена.та Ј<оје није могуће трансформисати 
на је.zџюставан начин из (3) . Та.~<о се Ајнштајнова теорија не може учинити Ј<ОН
формно инваријантном, Ј<ао што се то може учинити са ДираЈ<овом теоријом или 
изолованим чланом у једначини (7). Било је потребно тражити друго решеље, и 
Хојл и Нарли1<ар су га убрзо пронашли. · 

Конформно инваријантна теорија гравитације 
Хојл и Нарликар су показали да се само из дејства (7) може конструисати 

непротивречна гравитаnиона теорија, која се за снажна гравитаnиона поља ра
зликује од Ајнштајнове теорије, али се у случају слабих поља пра1<тичио своди 
на ОТР . Ми ћемо овде, у складу са ра.сположивим простором, само сумирати 
љене најважније резултате . Основно полазиште ове теорије је трансформаnија дата у једначини (5). Ова-
ква тра.нсформаnија захтева физичко тумачеље, пошто више не можемо- насупрот 
свакодневном исЈ<уству- посматрати масу честиnа. Ј<а.о константну величину . Ма
хов принnип сугерише да. т .. (маса честиnе а) настаје из интеракције са свu.м 
осталим •tестица.ма у универзуму. Ово се само на. први поглед може чинити чу
дним. Размислимо, међутим , како меримо масу . Постоје две врсте масе :које се 
могу мерити, И то су инерnијална (или трома) и гравитаnиона (или тешка) маса.. 
Дакле, или телу саопштимо неко убрзаље, па меримо :колико се оно љему опире 
(рецимо :колико нас "цима" нагло кочеље трамваја је директно сразмерно нашој 
телесној маси), или ставимо тело на. вагу да. бисмо утврдили колико га. снажно 
Земља. (:као оближља значајна гра.витациона маса) привлачи. Међутим, у потпуно 
празном простору ниједан од ова два начина мереља није остварљив . Да. ли то 
значи да. када. ставимо само једну честиnу (поред нашег пробног тела) у потпуно 
празан :космос, та једна честИ!1а (без обзира ка. њена својства) одмах омогућа.ва да 
тело има масу? Еркест Мах је то, сасвим оправдано, сматрао бесмисленим, те је 
стога постулирао да маса. тела мора зависити од свих других тела у космосу :која. 
могу са њим (дуж прошлог светлосног :конуса.) интера.говати. Хојл и Нарли:ка.р су 
запазили како, уЈ<олико се јачина ове иитера.~<ције мења., и маса честиnа се може 
мељати, и то та.:ко да. буде у с:кла.ду са познатим резултатима локалних експери
мената. Међутим, важно је имати на уму да је ово !lосле.дича, а. не 11остулат 
љихове теорије. Прави постулати су једино захтеви са симетријом и конформном 
инваријантношћу . Наметаљем захтева симетрије и конформне ииваријатности добијају се одго-
варајуће једначине за пропагаторе и једначине поља (за дискусију изградље тео
рије преко одговарајућег дејства, видети већ поменуту енnи:клопедијску референ
цу Misner et al. 1973, или било који стандардни уџбеник теорије поља) . .Једначине 
поља Хојл-Нарликарове теорије изгледају познато: 

(8) 
R;k - ~g;kR = -87ГGT;k + Фil,, 

тј. идентичке су Ајкштајковим (Rege 1985), са изузетком додатног члана на десној 
страни. Међутим, оно што се не види одмах из једначина (10), већ тек из дугог 
ланnа извођеља којим оаде нећемо замарати чита.оnа, јесте идентификаnија. кон-
станте на десној страни са. 

87ГG =~>о, (11) 

пошто је F :: (1/2)LLау~ьтп(а)т(Ь) нужно позитивна величина све док су масе 
честиnа. позитивне . 3нак ~равшшщионе. константе је. noэuтuвcm. Ово је један од 
кајважнијих за.кључака Хојл-Нарликарове теорије . Један од недостатака ОТР 
је у томе што је знак гравитаnионе константе G стављен у теорију "ручио" , 
тј. нема никаквог теоријског разлога зашто би се тела међусобно гравитаnиоко 
привлачила, а не одбијала (какав би био случај :када би константа G била нега
тивна). С обзиром да не постоји ника.~<ав емпиријски аргумент у корист постојаља 
,.антигравитаnије", изгледа да се природа дефинитвно определила за један знак 
гра.витаnионе Ј<онстанте . Свака потпуна теорија. гра.вита.nије требало би да. об
јасни тај наизглед "очевидни" искуствени налаз. 

'1 

1 

i 
1 • 
i 

\ 
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Хојл-На.рликарова теорија била · б · 
(McCrea. .1965), Хокинга. (Hawking 1Ј~5о)з т:љдо критикоПвана о~ cJpa.~te МекКриа 
1965) Х · ll · ' есера и и раниЈа \ Desser & Pira.ni 

· ОЈЛ и а.рликар су - прилично уверљиво 
(Hoyle & Narlika.r 1966) Ов ., · · -одговорили на ове критике . де Неl)емо улазити у детаље ових · резимирати главне привлачне nрте коЈЈформЈЈо ИЈ • nолем'"!ка; довољно.Је 
1 0 

. rварија.нтне теориЈе гравитације: 

. ка Је потnуно у духу Маховог приtщиnа у · ~а.лки и гравита.ltиоки ефекти одређени рас'под~~~~Л:в:: ::с:и лока.лки юrерци
а разлику од ОТР, у овој теорији не.Аса вакуумскllж реше.-.а. ца у уllиверзуму. 

• Знак гравита.циоке коtrста.нте је пр.а.вилrю теоријски одређен. 

• ~осмолошки члаЈr Лg;~с, који одговара злогла.с 1rо'" ко · Је уклољен захтевом конформЈrе юrвар~Ја.итности.Ј смолошкоЈ ко!lстаtlти Л, 
Пена која је, међутим, nл'~ћена. · за ове изван е · велика: кретање честюtа се ·више не одви · а Р .zџre врлине Је ;а. ко ђе прилично 
ма, већ морамо решава.ти крајље комnлик~n' у ':шштем случају, !10 геод_езици
nроме!lа масе игра велику улогу. . · ану Једначину за тра.ЈеЈ<торију, где 

Уопште узеn, са историјске дистанце се ч ~ој л- П арлиЈ<арове теорије гра.витl\ltи је llи~y и~:л~а ;ве последиrtе ~ предвиђаља. 
eдatt од разлога је свакако тенденцИја аутора овољЈr? подро \lo испитане. 

као средство за реализацију космолошких модела да теори~у користе искључиво 
I{Иollapиe врсте налик на класично Вечно с ' и то, нажалос~, уt·лавном ста
ватреног за.говор11Ика и једног од твораца D таље. Ова тенденциЈа., nриродна за. 
всроват!lо је тешко Јrашкодила. уГледу кош" ечног ста.њ~~;, поnут сер ~·реда. Хојла, 
ј . "ормно юrварИЈаllтне теорије rравита 

:~;; :~~~:~~:~:==)о~но}; пренео део одијума који је већи11а. астронома. (на.рочиU:~ 
се 1ала према класичном Вечtrом стаљу. 

КосмолоiЈП<с nосле,zџще 

Најдубља основа Хојл-Нарликар в · · М .чеко, твр.zџьа да је маса датог о б' ек~а.е :осмологије Је ах о в прющи!1 - грубо ре-
уllнвер~уму. Космос у експа.нзији {а. коЈt:Т~~~~~~~~ расnоделом материје у читавом 
тивречи Ма.ховом принципу П 

4 
и масама честиttа изгледа да nро

светлосtrог кollyca непреста.'!lо ~~;~ћС:ва-дсимензиопална. за.nреми.ЈЈа ttашег пр?шлог 
оnсервабИ7шог свемира. Ако удаљени об·е~~ више удаљеtrих обЈека.та постаЈе део 
суrерисао Ернест Мах nод утицајем фи1 ф утичу tra масе честиаа. - како је то 
у XVIII веку -тада се све масе увећава. · озо ског разматраља бисЈ\уnа Берклија 
прошлог светлосног кокуса сваке чecтitre с:о:~ћмекомТ како се маса објеката дуж 
тримо последице космолошЈ<ог модела у к Ј. е ~вt. а. о trac мотивише да рммо-
време!lом. . 0 м м ... е честица расту са :космичким 

Конформно инварија.нт11а теорија r · nружа nогодан оквир за такво разматg:~~таОиЈе скидиr<~;на у пр':тхоДЈюм одељку, 
пута којим се унутар тог оквира може кре~ат:: кључЈtоГ Је значаЈа. да nостоје дnа 

1. Ако сматрамо да је број честИца кок 
. реконстру!'сати уобичајени ма.тематички оп:~r;:ира.н, тада можемо у потпуности 
мено добијамо и алтернативно физИчЈ<о тумаче ридманових .модела, али истовре
ново тумачеље је оно што се обичн ( ње поз!lатих Једна.чина. Управо то 
ровом космологијом. 0 и донекле nогрешно) назива Хојл-Нарли:ка-

··, . 2. Можемо се, Та.Ј<ође определити да начюt стигнемо до кла.си'чЈЈе теорије · Веч~озволимо ств~ра.ње материје, и на тај 
поља ( 1 0). Хојл је очеЈ<ИВаЈtо пре фер ог ст!'ња, КОЈа задовоља.nа једна чине 
nитиране рефере1щ~). ' крао оваЈ други пут (I<ragh 1996, и тамо 

Ра.звијајући алтернативу 1 . . - која се б свакако привлачнијом - долазимо д ' посе но из дакаurње nерспеi\"ТИВе, чини 
ICoнфopr.i!la тра.нсформаtхија која даје оо;:~лик? ћанимљ~вих могућности. Једина 
де Ситеровој васиони је . ара.Ју и линИЈСКИ елемеЈrат у Ајкштај!l-

(12) 
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те је одговарајућа. формула. за масу {5) сада 

• 1 н2 2 
щ = 4 т т. {13). 

Тако се добија. експлицитни израз за. зависност масе чест~е од космичког вре
мена без неопходности промене просторних координата (што Је, узгред, неопходно 
у сл~женијим Фридмановим моделима. од Ајнштајн-де Ситеровог). Сад~а 
епоха на т скали је 2Н- 1 , а космИЧЈ(о време с~ креће у распону О :% т :::; оо. НаЈв~
жнија последица. промене масе у складу са. ( 13) _Је да се фреквенциЈе зрачеља коЈе 
настаје у атомским прелазима такође повећаваЈУ са епохом_, на исти начин као и 
масе честица.. Ово доводи до космолошког црвеног nомака. Једнаког 

1 + z = (-т-)2' {14) 
т-r 

што се, након сразмерно једноставних трансформација., своди на познати општи 
облик 1 + z = S{to)/S(t), где су S(t) и S(to) тзв. фактори скалираља, nриб~жно 
одговара.јући карактеристичној ~еличи~ васионе у тренуцима t, односно to. Ова 
и друге nознате особине АјнштаЈн-де Ситеровог космолошког мо~ела С:( nотпу:ко 
успешно интерпретиране у Хојл-Нарликаровој конформно инвариЈантноЈ теорИЈ~· 

Новост се, међутим, појављује, када размотримо конформну трансформациЈУ 
( 12) при т = о : она је тамо једнака бесконачности, или, како се то техни~и 
назива, сингуларна. Сингуларности обично желимо да се ослободимо У ма коЈеМ 
моделу који претендује да. објасни стварну сЛИI\у света; уз неке изузетке~ физича~ 
ри и космолози сматрају сингуларности генерално неnрихва~љивим. Тако и овде. 
са становишта Хојла и На.рлИI<а.ра сингуларност у т = О Је само мат.ематички 
конструкт - ана.логон ономе што се дешава. на Шва.рцшилдовом радиЈусу црн~ 
рупе. Све масе с.у једноставно равне нули у т= О. Из ~ог_а. произлази да, У овоЈ 
слици , васиона поседује и супротну половину, т < О, коЈа. Је непосре~о повеза(на 
са нашом облашћу, т > О. Обе половине ва.сионе доприносе функциЈИ масе ш х) 
и стога. су физички повезани. 3аправо, не мора се радити само о половинама: 
читаво простор-време може бити издељено на области пози~ивних и нег~тивних 
агрегата. (слика. 2). Посма.тра.јући унатраг према. граничноЈ по врши ~оЈ а. раз~
ва.ја позитивне и негативне агрегате, астроном види феномене КОЈИ да.ЈУ илузИЈУ 
ВеЛИI\ОГ праска. 

Слика 2. Уrшвер:Јум ~~:ао бес~~:оначан 
c~~:yr1 azpezaтa nоэитивне 11 неzативне .А&а
се, ~~:а~~:ав произлаэи 11з Хојл-Нарли~~:арове 
~~:осмолоzије уз стандардни услов ~~:онзерва
tјије матер11је-енерz11је. Озrи~~:е "r~oэurl~llв
нo" и "неzативно" су само r.:онвенциЈа, 
становrшцttма васиоr•е са негативним ма

сама све иэzледа исто ~~:ао и нама, осш& 
што наш део ун11верзума за 'IЬIIX има ту 
"б11зарну" особtшу неишшвне масе . Ко~у
нttr.:ација 11ре~~:о граtшце zде су све масе Јед
на~~:е нули нeмozyfia је стоzа што се расе
јава'IЬе свих nреносниr.:а {rmp. фотона) на 
т -+ О површи одвија са интенэиr11етом ~~:о
ји тежи бес~~:оrшчности, и од свих си~тала 
остаје само безличr•и r.:онтинуум - сnе~~:тар 
чрrtог тела. Према Хојлу {1975). 

• "3а подробиу дискусију космолошког црвеног помака, упућујем читаоца на кљи
ге ~лавног физичара и космолога Стивена Ва.јнберга, и то, на популарном нив~у, 
"Прва три минута" (Weinberg 1981), а. на техничком нивоу, изврсну монографиЈу, 
"Гравитација. и космологија" (Weinberg 1972). 

1. 

1' 
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Фред Хојл је 1975. године у "Астрофизичком журналу" објавио један од 
најфасцинантнијих међу многим својим занимљивим радовима под насловом "0 
пореклу микротала.сие позадине" (Hoyle 1975), у којем је указао на познату, али 
често превиђану чиљеницу да се у процесима расејаља свет;юсти, ефикасни пресек 
меља инверзно маси честица. на којима се фотони расејавају. Стога, ако су у раним 
епохама универзума масе свих честица биле знатно маље него што су данас, сло
бодни пут фотона морао је бити далеко маљи, тј. васиона би била непрозра.чнија. 
Према томе, сваr.:о зраче'IЬе tmmepazyjyfi11 са •1естицама чија маса тежи нули биће 
rJor1myнo расејано tl термалt1эовано (претворено у топлотно зра.чеље). У Хојл
НарЛИI\аровој космологији, дакле, мИI<ротала.сна позадина на 3 I< је, једноставно, 
термализована. светлост галаксија које су постојале пре т= О ("са. оне стране"). 

Још једна велика. врлина овог описа је у томе што он непосредно повезује 
изотроnију мИI<рота.ласне позадине са. изотропијом материје у супротној половини 
ва.сионе. Ако - логично - претпоставимо да је друга половина, сем супротног 
знака. масеног поља, маље-више идентична. нашој, тада се љена хомогеност и 
изотропност директно огледају у изотропији и хомогености позадинсЈСог зрачеља, 
јер гледајући у поза.динско зра.чеље, ми заправо видимо светлећу материју са 
супротне стране интерфејса, иако јако деформисану (тј. сведену на. сnектар црног 
тела.). 

Размотримо, коначно, модел кла.сичног Вечног стаља у светлу конформно ин
варијатне теорије. Трансформација (12) сада. постаје 

Н= -Нт, (15) 

а маса 

• т. 

т =-Нт' (16) 

Овде је садашља епоха представљена са т= -Н-1 . Поново се масе повећа.ва.ју са 
временом, што води до идентичног ефекта црвеног помака као и у Ајнштајн-де 
Ситеровом случају. Али, важна. разлика је у томе што је распон променљиве т 
сада -оо < т :::; О, и т-координата се повећава у супротном смеру. Ова разлика је 
важна. у још једном фа.сцина.нтном аспекту конформно инва.рија.нтне космологије, 
а. то је љен директно-честични карактер. 

Космологија и стрела времена 

У два. позната. чла.нка. објављена 1945. и 1949, двојица. великана. физике овог 
века., Џон Арчиба.лд Вилер (Ј. А. Wlteeler) и Ричард Филипс Фејпман (R. Р. 
Fеунша.н) презентирали су временсЈСи симетричну вер:тју класичне Мексвелове 
електродина.мИI<е, ба.зира.ну на. деловаљу-на-удаљеност (Wlteleer &. Feynшan 1945, 
1949) . Г ла.вни мотив овог истра.жива.ља је прилично удаљен од космолошких раз
матраља.: идеја. је била. у томе да ако многи проблеми у релативистичкој ЈСвант•юј 
теорији потичу И3 бесконачног броја. степени слободе, зашто се истих не ослобо
дити на најнепосретшји начин? Вилер-Фејнманова. теорија. базира. се на диреЈС
тном међудејству честица., без посредоваља. специјалног физичког ЈСонструкта -
( елеЈСтрома.гнетног) поља. 

Космолошка. елаборација Вилер-Фејнма.нових идеја. дело је младог кана.дског 
физичара. Хога.рта., који је 1953. године одбранио докторсЈСу дисертацију (под 
менторством у то доба. славног британског ЈСосмолога. МеЈСКриа.) која је представл
ја.ла - у још увек неразвијеном облИI<у - веома. значајну идеју : да. се постојаље 
дефинитивне електрома.гнетне стреле времена може употребити з а. дискриминаци
ју међу ЈСосмолошким моделима. Елеli:тродина.мич~~:сl стрела вре.ме1tа је одређена 
~~:ocмoлottlr.:u.м особшшма васионе (Hogartl1 1962). Отприлике у исто време, један 
од отаца. кла.сичног Вечног стаља, Томас Голд је такође тврдио да у васиони у 
којој су све микроскопске физичке теорије временсЈСИ симетричне, стрела време
на. мора бити повезана. са. особинама универзума. на. великој скали (Ciold 1962). 
Хога.рт је показао да Вилер-Фејнманова теорија. није више временски симетрична. 
у експандира.јућем космосу : ширеље ва.сионе меља. својства универзалног а.псор
бујућег медијума; љегова својства дуж будућег светлосног конуса ма. које честице 
су суштинсЈСИ различита. од оних посматраних дуж прошлог светлоспог конуса. 

исте честице. 
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Овај закључаЈ< је нужно привуЈ<ао пажљу Хојла и Нарликара. Они су, на при
мер, показали да се креационо поље (С-поље) из Ј<ласичне теорије Вечног стаља 
може представити као директна честична. интера.Ј<UИја. Постепено, они су на.гла.
шава.ли значај и улогу деловаља-на-удаљеност, што је довело и до љихове :капи
талне и изузетно сложене кљиге "дејство на удаљеност у физици и Ј<осмологији" 
(Hoyle & Narlika.r 1974). Не можемо овде улазити у детаље комплиЈ<ова.ног ма.тем
атич:ког третмана; уместо тога., цитираћемо само на.јважнији резултат. 

Основна. разлИЈ<а. између Ајнштајн-де Ситеровог универзума. и универзума. Ве
чног стаља. са становишта електрома.гнетне стреле времена. је јасан: у првом, 
само а.двансирани електромагнетни таласи су самоуса.глашени, док се у другом, 

то односи на рета.рдиране таласе. Из искуства знамо да. су само ре~а.рдира.на. 
решеља. физички оправдана, и то је за ауторе јак аргумент у прилог слиЈ<е Вечног 

стаља (за изузетно интересантну дискусију овог проблема. видети више радова. из 
зборнИЈ<а. Oold 197 4). 

Веза. и.змеђу · космолошке и електромагнетс:ке стреле времена. је још увек веома. 
интересантно питаље, далеко од решеља. . довољно је поменути да. конзистентност 
ретардираних електродинамичких решеља у моделу Вечног стаља. настаје због 
тога. што материјални садржај васионе делује као савршен а.псорбер како т --+ О, 
тј. у будућности; исти аргумент важи у случају Ајншта.јн-де Ситеровог ВелИЈ<ог 
праска., с том разликом што овде т __. О представља. далеку прошлост - експлозивни 
настанак универзума . 

Уместо закљу'ЧIU\ 

На крају, треба. напоменути- као што је читалац овог и претходног (Ћирковић 
1997) чланка свакако уочио- да. смо разматрали скуп прилично хетерогених идеја, 
чија. је веза са. оригиналном теоријом Вечног стаља. из 1948. године била. често 
више методолошка или персонална, него генеричка. . ИпаЈ<, као и читава историја. 
космологије, и ове идеје, поред своје инхерентне сазнајне вредности, пружа.ју до
бар повод за размишљаље Ј<а.:ко о многим често неправедно за.иемареним пробле
мима., тако и о околностима. у којој се одвијају велики научни пробоји и револу
ције. Као што је више пута истакнуто (нпр. Kra.glt 1996), теорија ста.циона.рног 
универзума представљала је научну револуцију - :која је оманула.. Постреволу
ционарна кретаља. су, међутим, и у таквом случају необично занимљива., и љихово 
приближа.ва.ње један је циљ овог несавршеног прегледа.. 

3а. разлику од кла.сичне космологије Вечног стаља, конформно инва.ријантна 
космологија. НИЈ<а.да није побудила. ни приближно та.:ка.в интерес, премда., по ми
шљељу аутора., по оригиналности и дубини идеја. за. овом нимало не заостаје . 
Разлоге по свему судећи ваља тражити у општој клими која. је карактерисала. 
како космологију, тако и теоријску физику гравитације током друге половине 
шездесетих година. Након открића. микрота.ласне поза.дине 1965, :као и послед
ица. открића и статистИЈ<а. Ј<вазистеларних објеката., кла.сично Вечно стаље било 
је напуштено од огромне већине својих заговорника., и било каква теорија. :која 
је имала ста.циона.рне елементе, или се могла довести у везу са. Вечним стаљем 
била је сматрана ретроградном спекула.цијом, и могла. је очекивати игнорисаље 
од стране главног тока космолошке науке. Штавише, чинило се да. је и сам 
ра.циона.листиЧ!I."И (могло би се рећи и ка.ртезија.нски) приступ космолоw:ким мод
елима. као теоријским конструктима који треба. да. задовоље неке опште физичке, 
филозофске или методолоw:ке принципе (попут Ма.ховог принципа.) , суштински 
супротан духу времена који је завладао после 1965. Такође, истражива.ље теори
јских аспеката. различитих метричких теорија гравитације било је још увек (много 
пре појаве првих нацрта. квантне гравитације) током шездесетих у дубокој сенци 
нових експерименталних тестова. Ј<оји су пружили снажну потврду Ајншта.јновој 
ОТР, што је, природно, умаљило интерес за алтернативне теорије, ма колико 
солидно изгледало љихово теоријско утемељеље . Ипак, истра.живаља. тих алтер
нативних приступа су настављена од стране маљег броја астронома и физичара. 
Међу новијим доприиосима у овом смеру треба. поменути рад НарлИЈ<ара и дру
гог чувеног индијског космолога Па.дманабха.на из 1985 (Narlikar & Pa.dmana.bha.n 
1985), у коме се разматра. како креа.ционо поље (Хојлово С-поље) може да. реши 
проблеме почетне сингуларности, хоризоната и проблем зашто космос изгледа го
тово еуклидски на великим скалама, за које је у стандардном космолошком моделу 
неопходно увести веома шпекулативне хипотезе :као што је она. о инфлацији. 
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У сваком случају, треба истаћи да су поЈ<ретаље питаља. конформне инвари
јантности у физици и космологији, указиваље на недоречености ОТР (попут нео
дређености знака гравита.ционе константе С~), :као и занимљив дис](урс посвећен 
и даље сасвим отвореном проблему космолошке стреле времена, дефинитивна 
вредна. заоста.вштина. Хојл-На.рли:ка.рове космологије. Па. и више од тога., ](а.о 
што каже ита.лија.нсЈ<а изрека: Si nor1 е vero, е be.ne trovatoP 
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(Примљено јула 1999) 

ТНЕ RISE AND ТНЕ FALL OF ТНЕ STEADY STATE THEORY 

Pa1·t II : Co11forшa.lly lnva.riant Cosmology 

The iшporta.nce of co11forшal illva.ria.Itce i11 pltysics aJtd cosшology is briefly considered, in 
cOiшectioit witlt tlte stea.dy-state approa.clt to cosmology, fa.vored Ьу Hoyle a.nd Narlikar 
dпring late 1960s a.nd 1970s. After а. short itttrodпction to conformal i11varia.nce, a.la.conic 
descriptio11 of Hoyle-Na.rlikar gravita.tional tlteory is given, a.nd its cosшological conse
qпences discпsse<l in sоше deta.il. Finally, i11teresting a.nd never sa.tisfa.ctorily explored 
proЬleшs of cosшological arrow of tiшe a.nd possiЬle connection with Wlteeler-Feynman 
electrody11a.шics a.l\d a.ctioit-at-distance coitcepts, a.re шelltiotted. 

2 Ако и није истинито, добро је измишљено. 

i 1 
1 ~ 
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L-____ в_Е_с_т __ и __ и_з_з_Е __ м_ЈЪ __ Е ____ ~ј IL-___ в_Е_с_т_и __ и_з __ д_Р_У __ ПI_т __ в_А __ __Ј 
ЈУБИЛЕЈ МАТЕМАТИЧКОГ 

ФАКУЛТЕТА 

Децембра 1998. године прославље
на је 125. годишљица Математичког 
факултета у Београду. Тачније рече
но, толико година је протекло од ос
ниваља Катедре за математику, али 
ако се узме у обзир континуитет и ис
торијски развој, онда се збиља може 
говорити о јубилеју факултета, па и 
катедри које те давне, 1873. године 
нису ни nостојале. Игром случаја, 
1998. године се навршило и 190 година 
од nочетка наставе математике на У с
таничкој великој школи. 

Прослава је укључивала неколико 
врста активности. Прво је од 18. до 
20. децембра био организован међуна
родни симnозијум "Савремена матема
тика", а онда је 21 . децембра одржа
на свечана прослава у Дому синдика
та, која је завршена пријемом у Скуn
штини града. 

У оквиру симnозијума су 22 позвана 
nредавача одржала по једно предава
ље . Са астрономске стране то су били 
др Ј ан Вондрак из Академије наука 
Чешке републике и др :Зоран Кнежевић 
са. Астрономске опсерваторије у Бео
граду . Први је одржао nредаваље под 
називом "Астршюмски референтни си
стем, Хипаркос и :Земљина оријентаци
ја", а други предаваље "Хаос у крета
љу астероида". 

Сва nредаваља су била веома кори
сна за стицаље увида у стаље савреме

не математике и неких љених nримена. 

Њихова техничка презентација је била 
савремена и добро осмишљена. Веома 
је лепо деловао знак прославе пројек
тован упоредо са основним текстом и 

цртежима. :За многе је била то и nри
лика да виде како се рачуна ри могу ко

ристити у презентацији предаваља. 
У недељу, 20 . децембра, су nри

ређени излет на Авалу, посета разним 
београдсћЋМ зна.менитостима и завр

шна вечера. 

Сnоменица 125 година Матема.ти
чког факултета, са nреко 600 страница, 
се налази у штампи. Она је драгоцен 
извор nодатака о раду ове установе и 

љу дима који су љеном развоју доnри
нели. Нешто шира верзија. споменице 
биће објављена и на комnакт диску. 

Је..11е.на МuЈ&о"tрадов- Турuн 

XVII БАВ 

Седамнаести по Р.еду Београдски 
астрономски викенд {БАВ) је одржан у 
веома тешким условима, док је на сна
зи било ратно стаље у нашој земљи. И 
поред тога 18. и 19. јуна у Планета
ријуму је било мало места за све за
интересоване слушаоце. Овогодишљи 
БАВ је био nосвећен догађајима који 
обележавају ову годину - nотпуном nо
мрачељу Сунца које је 11 . августа би
ло видљиво и из наше земље и стодва

десетој годишљици рођеља Милутина 
Мила.нковића. 

На самом почетку присутнима се 
обратио др Лука Ч. Поnовић, новоиза
брани управник Народне опсерватори
је и Планета.ријума. Он је присутне 
обавестио о темама овогодишљеr БА В
а, и подсетио је у каквом тренутку су 
организатори одлучили да одрже ову 

традиционалну астрономску манифе
стацију. Присутнима се затим обра
тио, проф . др Милан С. димитрије
вић, nредседник Астрономског друшт
ва "Руђер Бошковић". Он је украт
ко подсетио на историјат Друштва и 
околности у којима се сада Друштво и 
сви ми налазимо. На крају излагаља 
nрофесор Димитријевић је прогласио 
БАВ отвореним. 

:Затим је нови предавач у Планета
ријуму Тијана 3ечевић приi<азала nро
јеi<Цију звезданог неба у Пла.нетарију
му. Обрађена су сазвежђа северног не
ба, сјајније звезде, а све су nроnратиле 
и занимљиве митолошi<е приче везане 

за неi<а сазвежђа. 

У следило је колективно фотографи
саље. Ileo тоi< БАБ-а је својим фото
аnаратом проnратио мр Миодраг да
чић. 

Прво nредаваље је одржао проф. др 
Иштван Винце на тему "У сусрет nот
nуном помра.чељу Сунца 11. августа 
1999." . Др Винце је објаснио узроке 
настанка nомрачеља. Наведени су ус
лови који треба да буду задовољени да 
би могло доћи до помрачеља. Оnиса
не су све врсте nомрачеља (делимич
но, делимично-nрстена.сто и потnуно) . 
На карти света, Европе и ЈугославиЈе 
је, затим, nоi<азана nутаља сенке, као и 
зона. делимичног помра.чеља. Наведе
ни су тренуци 1, 11, 111 и rv контакта за 
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више места. у нашој земљи. Објашљене 
су појаве које се могу пратити за вре
ме nомрачеља. Присутни су упознати 
и са свим могућим методама за.штите 
очију прилиi<ом nосматраља Сунца., :ка.
I<о nрофесионалним тако и алтернати
вним. 

др Луi<а Ч. Поnовић је одржао nре
даваље под називом ,.Помра.чеље Сун
ца и историјсi<и догађаји" . Описани су 
догађаји из историје I<оји су били по
везани са nомра.чељем Сунца. Од дре
вних народа., па. све до новије истори
је nомрачеље Сунца је имало велики 
утицај на животе људи. Нека помра.
чеља су тумачена. као знаi< да треба 
почети рат, а нека nai< да треба сi<ло
пити мир. Многи владари су овај ас
трономски феномен тумачили као зна.I< 
nреi<ретнице у љиховим животима. . 

Последље обраћаље учесницима. 
БАБ-а првог дана. су имали ветерани 
астрономске науке - др Алеi<санда.р 
Кубичела., др Јелена Милогра.дов-Ту
рни и др Георгије Поnовић. Они су 
говорили на тему "Како смо посматра
ли nомрачеље од 15. фебруара 1961". 
Ово nредаваље је било nосебно инте
ресантно зато што су nредавачи изне

ли своја сећаља, искуства и доживља
је поводом тог nомрачеља.. Све ово је 
присутнима посебно значило за при
прему за посматраља овогодишљег по

мрачеља. Указано је на то када се и 
шта може видети, I<ao и I<ai<o је најбоље 
посматрати . Предаваље је пропра.ћено 
презентацијом фотографија, сла.јдова. и 
ау дио материјала nриi<упљеног за вре
ме посматраља. 

други дан је био посвећен М илути
ну Мила.нковићу, једном од наших нај
познатијих астронома. Прво предава
ље о овом велиi<ом научнику је одржао 
др Милан С. димитријевић на тему 
"Милутин Миланi<овић и тајна леде
них доба". Обја.шљена је астрономска 
теорија по којој је овај научник и по
стао цељен у свету. Објашљени су фак
тори I<оји доводе до периодичне смене 
г лациј али ог и интер г ла.циј а. ли ог пери
ода на :Земљи . Изложен је хроноло
шки приказ настанка теорије, као и сви 
проблеми са којима се Миланковић су
сретао. Наведени су и докази I<оји су 
после Милаиi<овићеве смрти довели до 
признаваља љегове теорије ледених до-
ба . · 

Проф. др Ђуро Радиновић је одр
жао предаваље "Милутин Мила.НI<овић 
и метеорологија". Оnисан је Милан~ 
ковићев доnринос метеоролошкој нау-

ци. Изнете су чиљенице до којих је наш 
велиi<и научник дошао ра.дећи на сво
јој теорији ледених доба и на другим 
пројектима, а тичу се метеорологије. 
Објашљене су и последице савремених 
утицаја на а.тмосферсi<е прилиi<е. 

Последље предаваље на седамнае
стом БАВ-у је одржао проф. др Вла
до Милићевић на тему ,.Милутин Ми
ла.нковић- глечери и кретаље I<онтине
ната". Обја.шљен је принцип нa.cтa.ii:I<a 
ледниi<а за време ледених доба, I<ao и 
љихови правци протезаља. Затим је уз 
пом о ћ палеонтолошi<Их налаза ( анали
за тла и трагова кретаља ледника) по
казано да су неi<И делови света I<ОЈИ су 

сада веома удаљени били повезани . Н а 
карти света је затим приказан распо
ред континената током разних периода 

у Историји Земље, као и правци љихо
вог кретаља до данашљег nоложаја. 

Овогодишљи Београдсi<И астроном
ски викенд, седамнаести по реду , може 

да добије највише оцене . Организатор 
је успео да одржи традицију и да и за 
време ратног стаља одржи ову мани

фестацију . Избор тема. и преда.вача је 
био одличан. Предаваља о nомраче
љу Сунца су помогла да се сви заин
тересовани адеi<ватно припреме за по

сматраље овог интересантног и лепог 

астрономског феномена. П реда.ваља о 
Милутину Миланковићу су допринела 
обележаваљу јубилеја, али и упознава
љу ширег круга љу ди са нашим најсла
внијим а.строномом. 

Hu~eo.11a Бож.uћ 

АВГУСТОВСКИ АСТРОНОМСКИ 
СУСРЕТИ '98 

После успешног августовског пре
даваља Милана Ћирковића у Пла.нета
ријуму у 1997. години, за 1998. годину 
договорено је да се у августу одрже че
тири предаваља и то у оквиру диi<луса 

под горљим насловом. Предаваља су 
држана сваi<ог петка 7, 14, 21. и 28 . 
августа у 19h у Пла.нетаријуму. 

душа целог nројекта био је мр Ми
лан Ћирковић астрономски . ентузија
ста, познат по анимираљу околине, на

рочито младих, за проблеме којима се 
бави. Опчиљен ствараљем обједиње
иог модела ва.сионе, односио љене ево

луције, посебну пажљу је обратиојони
зацији, једном од иа.јважиијих процеса 
у љој . Јонизацији је зато била nосве
ћена. посебна nажља. у сва четири nре
даваља. 



112 ------------------- ВАСИОНА XLVII 1999, 4 

Ilиклус је почео са предаваљем Ми
лана Ћирковића "Историјат свемира и 
јонизација". Почео је од елементар
них п-ојмова физике плазме - јонизаци
је, рекомбинације, спе.ктара ... , а затим 
је дао преглед физич.ких процеса од на
станка микроталасне позадине до да

нас. Предаваље је омаж недавно nре
мину лом астрофизичару Л ајма.иу Спи
церу, једном од утемељива.ча. физи.ке 
плазме , а nосветио га је својим профе
сорима Божидару Милићу и Филипу 
Соломону, своме љујоршком сарадни
.ку. 

Астрофизичар и nески.к Наташа 
Трајковић је у предаваљу "Активна 
галактичка језгра" изнела да се огро
мни интензитети зрачеља ових релати

вно ретких галаксија могу успешио да 
објасне једино постојаљем црних рупа 
у љиховом средишту, чија ;. маса ре
да милијарди маса Сунц;, Материја 
која великим брзинама кружи око црне 
рупе, у тзв. акреционом диску, еми

тује огромне количине енергије у свим 
nодручјима електромагнетног спектра. 
Интензитет израчене· енергије се вре
меном меља, што указује на. nроменљи
вост масе акреционог диска.. Сматра 
се да је зра.чеље активних галактичких 
језгара основни узрок високе јонизова
ности иначе ретке међугалактичке ма
терије . 

Весна. Милошевић-Здјелар у nре
даваљу "диск и средиште Млечног .Пу
та - локални извори јонизације" најnре 
је говорила о структури наше Галакси
је (Сунце се налази у огран.ку Орионо
ве спиралие гране између Персејеве и 
Стрелчеве гране) и посебно љеног сре
дишта {изглеДа да је nречкаста гала
ксија са црном руnом у средишту), а 
затим се осврнула на изворе јонизаци
је. Приказала је и комент;s.рисала об
разац који даје степен јонизације у сва
кој тачки Млечног Пута, а .којИ је ре
зултат заједнич.ког рада са Миланом 
Ћирковићем и Срђаном Самуровићем. 

Др Слободан Нииковић је у преда
ваљу "Хемијска еволуција васионе", 
одржаном 28 . 8, изнео да су сnектри 
основни извор информација о хемиј
ском саставу небеских тела, односно 
стеnена љихове јонизованости и да је 
хемијска еволуција један од аргумена
та у корист теорије вели.ког nраска. 

Августовски астрономски сусрети 
· су · се nрошир·или и на . септембар на 
nредлог следећег nредавача. Алексан-

дар Томић је 4. сеnтембра одржао npe
дal;laњe "Хармонија између планета и 
звезда" у коме је изнео аргументе који 
указују на могућност замене Кеnлеро
вог концепта хармоније сфера Фибона
чијевом хармонијом. Одговор на пита
ље "Зашто су планете тамо где су?", 
које је још 1765. nоставио природљак 
Шарл Боке, по љему би могао да гла
си: "Зато што су најближе звезДе а 
Кентаура и Волф 359 тамо где су" . 

У овај nолетни летљи хепенинг чла
нови друштва су уложили доста рада . 
Иако су о Сусретима '98 биле обаве
штене с.коро све информативне куће у 
Београду у Планетаријуму су се могла 
наћи и слободна места. 

Мt1.11ан Је.11uчuћ 

НОВОСТИ И БЕЛЕШКЕ , .. 

СТАТИСТИКА ПОМРАЧЕЊА 

У години nомрачеља Сунца, на Ин
тернету је постављено занимљиво пита
ље: да ли ће и у ком временс.ком интер
валу Месечева сен.ка nрећи nре.ко свих 
тача.ка на Земљиној лопти? Одговор 
је дао Жан Менс (Jean Meeus). Он је 
nоделио Земљину сферу на елементар
не површине димензија 1° х 1° и рачу
нао да ли ће и за које време nреко свих 
тих елементарних nовршина .nрећи Ме
сечева сенка. Из рачуна је искључио 
nолове јер је знао да је тоталНо nомра
чеље Сунца на северном nолу било 6. 
јула 1815. године, а да ће на јужном 
бити 16. јануара 2094. године. 

Менс је, шрафирајући nоља преко 
којих је прошла Месечева сен.ка, добио 
интересантне ~езултате: да би било 
прекривена 90% Земљине nовршине nо
требно је да прође 20 векова, за 99.9 
треба ЗО векова. Тада је остала само 
једна тачка која није била nрекривена 
тоталитетом. Да би и nре.ко ље про
шао тоталитет треба да nрође још 16 
векова . Дакле , за 4508 година све тач
ке Земљине nовршине ће бар једном ви
дети тотално помрачеље Сунца. 

Значи, не морамо јурйти по свету 
за тоталним nомрачељем Сунца, већ је· 
довољно заузети место и чекати, .нај
дуже 45 векова, а Месечева сен.ка ће 
сигурно прећи преко нас . 

Раде Пав.11овuћ 

Qлика на IV страни :щ>рица: Y'leCнtЩU XVIf.Beмp~дc"o;. ас.niр'оно.мског викенда. 
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Пре 30 . година, 21 . јула 1969. . године, 
Нил Ap.мcmpom је ступио на Месец 
остварујући један од ве~еов1щх снова 
човечанства. Ти.м поводо.м, noшma Ре
nубли~ее Cpnc~ee издала је серију nригод
них noшma1tc~eиx .мара~еа и ~~:овера т при

~еазаЈt на слици. 
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ASTRONOMSKE EFEMERIDE ZA 2000. GODINU 

Jovan Skuljan 
Matematicki fakиltet, Beograd 

Pocetak godisnjih doba (UT): 

Prolece: 20.03. и 07h35'!12 
Leto: 21 .06. и 01 h47'!17 

Jesen: 
Zima: 

Polozaji Zemlje na pиtanji oko Sиnca (UT): 

Perihel: 03 .01. и 05h17'!14 Afel : 

Efemeridska popravka iznosi 65" . Svi trenuci u SEV-и dati su za posmatraca 
na Narodnoj opservatoriji и Beogradи (Л= 1h21 '!18, tp = 44°50'). · 

Prema preporuci Medиnarodne astronomske иnije (MAU) , umesto pojma efe
meridsko vreme (ЕТ), иvodi se dinamicko vreme (DT), kao vreme vezano za koordi
natni sistem u kome se vrsi integracija jednaCina kretanja tela Suncevog sistema." U 
sistemи vezanom za centar masaSиncevog sistema koristi se Ьaricentricno (TDB), 
а u sistemи vezanom za centar masa sistema Zemlja-Mesec koristi se Zemaljsko 
(TDT) dinamicko vreme. Razlika izmedи vremena TDB i TDT је veoma mala i 
moze se zanemariti na nivoи tacnosti ovih efemerida: Veza izmedи dinamickog i 
svetskog vremena (UT) data је relacijom DT = UT + 6.Т, gde је дТ efemeridska · 
popravka. U nаВе vreme, efemeridska popravka jere1ativno mala (reda 1 m), tako 
da svi utaЬliceni podaci za Oh TDT и ovim efemeridama istovremeno odgovaraju i 
trenutku Oh UT. . 

Osnovni podaci о ovogodisnjim pomracenjima: 

1. Totalno pomracenje Meseca, 21 . januara. Maksimиm pomracenja (ро UT) и 
4h43m21.1'. Vidljivo iz Jugoslavije. . 

2. Delimicno pomracenje Sиnca, 5. febrиara. Vidljivo (ро TU) od 10h55m39.6' 
do 14h43m05.8' . Vidljivo sa Antartika i dela Indijskog okeana. 

З . Delimicno pomracenje Sиnca, 1. јиlа. Vidljivo (ро TU) od 10h07m04.3' do 
20h57m50.6' . Vidljivo iz jиznih delova Argentine i Cilea i delova Tihog okeana. 

4. Potpиno pomracenje Meseca, 16. jula. Maksimиm pomracenja (рс{ UT) и 
13h55mзo . 9• . Nije vidljivo iz Evrope. · · · 

5. Delimicno pomracenje Sиnca, 31.jula. Vidljivo (ро UT) od 00h37m26.4' do 
03h48m48.9' . Vi,~ljivo iz istoc!le i juzne Rиs.ije, severnih delova Skandinavije i 
Grenlanda, Arkt1ckog okeana 1 severozapadшh delova Severne Amerike. 

6. Delimicno pomracenje Sиnca, 25 decembra. Vidljivo (ро UT) od 15h26m34.1' 
do 19h43m06'. Nije vidljivo iz Evrope. · · · · · . 

U rubrici Kalendardati sи, za svaki datum u godini: dan u nedelji (D),jиlijanski 
dan (JD), koji pocinje и 12h, i zvezdano vreme и Grinicи (S;,) и oh UT. 

U rubrici Faze, perigej i apogej Meseca dati sи trenиci (UT) za sledece pojave 
(Р) : mlad mesec (8), prva cetvrt (с:>), риn mesec (о), poslednja cetvrt (()), perigej 
(п) i apogej (л) . · 

Rиbrika Sunce daje, za svaki cetvrti dan, trenutak gornje kulminacije (Т), izlaz i 
zalaz, rektascenzijи (а), deklinacijи (Б), pozicioni ugao ose rotacije (Р), heliografske 
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koordinate centra diska (Во, Lo), uglovni poluprecnik diska (р) i geocentricno ras
tojanje (.6.). 

U rubrici Mesec date su, za svaki dan u godini, ekvatorske koordinate (а , 6), 
kao i trenuci izlaza i zalaza. 

Rubrika Planete daje efemeride velikih planeta (Merkur, Venera, Mars, Jupiter, 
Saturn, Uran i Neptun) . UtaЬliceni su: trenutak gornje kulminacije (Т), ekvatorske 
koordinate (а, 6), daljine od Zemlje i Sunca (.6.z, .6.0 ), ugaoni poluprecnik (р) i 
vizuelna prividna velieina (m11 ). Korak izmedu utaЫicenih podataka za Merkur 
iznosi cetiri, za Veneru i Mars osam, za Jupiter i Saturn sesnaest, а za Uran i 
Neptun trideset dva dana. 

PLANETSKE KONFIGURACIJE 1 POJAVE U 2000. (Dato u UT) 

januar 
d h 

03 04 Venera u konjunkciji sa Mesecom 35 

07 10 Venera u konjunkciji sa Antareвom 7N 

08 06 Neptun u konjunkciji ва Mesecom 0.2N 

09 05 Uran u konjunkciji ва Мевесоm 0 .4N 

10 19 Mars u konjunkciji ва Mesecom 1.9N 

13 02 5aturn u zastoju ро rektascenziji 

14 15 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 4N 

15 17 5aturn u konjunkciji ва Mesecom 3N 

16 01 Merkur u gornjoj konjunkciji 

24 18 Neptun u konjunkciji sa 5uncem 

februar 
02 15 Venera u konjunkciji ва Mesecom 1.45 

06 07 Uran u konjunkciji ва Suncem 

Об 19 Merkur u konjunkciji ва Mesecoпi 1.8N 

08 17 Mars u konjunkciji ва Mesecom 4N 

11 02 Jupiter u konj.;nkciji sa Mesecom 4N 

12 оо Saturn u konjunkciji sa Mesecom 3N 

15 01 Merkur u najvecoj e\ongaciji 18Е 

20 22 Merkur u zastoju ро rektascenziji 

22 06 Venera u konjunkciji ва Neptunom 0.55 

mart 
01 15 Merkur u donjoj konjunkciji 

03 оо Neptun u konjunkciji sa Mesecom 0.45 

04 оо Venera u konjunkciji ва Ura.nom 0.075 

04 01 Uran u konjunkciji ва Мевесоm 0.7N 

04 01 Venera u konjunkciji ва Mesecom 0 .6N 

08 14 Mars u konjunkciji ва. Mesecom 5N 

09 17 J·upiter u konjunkciji sa Mesecom 4N 

10 09 5a.turn u konjunkciji ва. Mesecom 3N 

15 оо Merkur u konjunkciji аа. Venerom 2N 

16 12 Pluton u zastoju ро rektascenziji 

28 21 Merkur u najveeoj e\ongaciji 28W 

30 10 Neptun u konjunkciji аа Meaecom 0.7N 

31 12 Uran u konjunkciji sa. Meaecom 1N 

april 
02 12 Merkur u konjunkciji sa Mesecom 1.6N 

03 06 Venera u konjunkciji ва. Мевесоm 3N 

06 10 Ma.rs u konjunkciji ва Meaecom 5N 

06 11 Jupiter u konjunkciji ва. Mesecom 4N 

06 21 
06 23 
16 23 
26 18 
27 22 
28 09 

maj 
05 06 
08 04 
0813 
09 04 
10 20 
19 03 
19 11 
19 15 
24 02 
25 06 
25 15 
31 10 

jun 
01 04 
01 05 
01 18 
04 04 
09 13 
11 11 
20 07 
21 12 

. 22 20 
28 20 
29 01 

juli 
06 12 
17 10 
17 10 
17 12 
18 16 
26 09 
26 20 
27 09 
27 23 
29 17 

5aturn u konjunkciji за. Mesecom 3N 
Mars u· konjunkciji sa Jupiterom 1.1N 
Mars u konjunkciji sa. Saturnom 2N 
Neptun u konjunkciji sa Mesecom 1N 
Uran u konjunkciji sa Mesecom 1.3N 
Merkur u konjunkciji sa. Venerom 0 .3S 

Mars u konjunkciji sa Mesecom 5N 
Jupiter u konjunkciji sa Suncem 
Neptun u zastoju ро rektascenziji 
Merkur u gornjoj konjunkciji 
Saturn u konjunkciji ва Suncem 
Mars u konjunkciji sa. A\debera.nom 6N 
Merkur u konjunkciji ва Aldebaranom 7N 
Merkur u konjunkciji sa Marsom 1.1N 
Neptun u konjunkciji sa Mesecom 1.2N 
Uran u konjunkciji sa Mesecom 1.5N 
Uran u zastoju ро rektascenziji 
Jupiter u konjunkciji sa Saturnom 1.2N 

Saturn u konjunkciji sa Mesecom 3N 
Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 4N 
Pluton u opoziciji 
Merkur u konjunkciji sa Mesecom 4N 
Merkur u najvecoj elongaciji 24Е 
Venera u gornjoj konjunkciji 
Neptun u konjunkciji ва Mesecom 1.3N 
Uran u konjunkciji sa Mesecom 1.6N 
Merkur u zastoju ро rektascenziji 
5aturn u konjunkciji sa Mesecom 3N 
Jupiter u konjunkciji sa. Mesecom 4N 

Merkur u najvecoj e\ongaciji 
Merkur u zastoju ро rektascenziji 
Merkur u zastoju ро rektascenziji 
Neptun u konjunkciji sa Mesecom 1.2N 
Uran u konjunkciji sa Mesecom 1.6N 
Saturn u konjunkciji аа Meaecom 2N 
Jupiter u konjunkciji sa Mesecom ЗN 
Merkur u najvecoj elongaciji 20W 
Neptun u opoziciji 
Merkur u konjunkciji sa Mesecom 0 .85 

, 

• 1 

~ 

1 
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avgust 18 18 Merkur u zastoju ро rektascenziji 
03 22 Merkur u konjunkciji sa Poluksom 75 21 05 Jupiter u konjunkciji аа Aldebara.nom 5N 
06 07 Venera u konjunkciji sa Regu\usom 1.1N 24 05 Mars u konjunkciji sa Mesecom 35 
10 13 Merkur u konjunkciji sa. Marsom 0.095 26 20 Uran u zastoju ро rektascenziji 

· 11 05 Uran u opoziciji 26 22 Venera. u konjunkciji sa Antaresom 3N 
13 17 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 1.1N 30 02 Merkur u donjoj konjunkciji 
14 20 Uran u konjunkciji аа Meaecom 1.4N 30 08 Venera u konjunkciji ва. Meaecom 45 
22 01 Merkur u gornjoj konjunkciji 
22 19 5aturn u konjunkciji аа Mesecom 2N novembar 
22 20 Pluton u zastoju ро rektascenziji 03 14 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 1.6N 
23 10 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 3N 04 16 Uran u konjunkciji sa Mesecom 1.8N 

. 28 03 Mars u konjunkciji sa. Мевесоm 0.95 07 18 Merkur u zastoju ро rektascenziji 
30 23 Venera u konjunkciji ва Mesecom 45 12 11 5aturn u konjunkciji sa Mesecom 1.6N 

septembar 
13 03 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 2N 

07 18 Jupiter u konjunkciji sa Aldeba.ra.nom 5N 
15 

U
6 Merkur u najvecoj e\onga.ciji 19W 

09 23 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 1.2N 
19 13 5aturn u opoziciji 

11 01 Ura.n u konjunkciji ва Mesecom 1.4N 21 
18 Mars u konjunkciji sa Mesecom 35 

12 20 5aturn u zastoju ро rektascenziji 
24 11 Merkur u konjunkciji sa. Mesecom 35 

16 07 Mars u konjunkciji sa. Regulusom 0.8N 
28 02 Jupiter u opoziciji 

18 19 Venera. u konjunkciji sa. 5pikom 3N 
29 18 Venera u konjunkciji sa Mesecom 25 

19 01 5a.turn u konjunkciji sa. Mesecom 1.8N 
30 22 Neptun u konjunkciji sa. Mesecom 1.8N 

19 19 Jupiter u konjunkciji sa. Mesecom 2N 
23 15 Merkur u konjunkciji sa. 5pikom 0.7N 

decembar 

25 17 Mars u konjunkciji sa. Mesecom 25 
02 01 Uran u konjunkciji sa Mesecom 2N 

29 13 Merkur u konjunkciji sa. Mesecom 85 
04 14 P\uton u konjunkciji sa Suncem 

29 14 Jupiter u zastoju ро rektascenziji 
09 17 5aturn u konjunkciji sa Mesecom 1.8N 

30 оо Venera. u konjunkciji sa Mesecom 55 
10 08 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 3N 
11 01 Mars u konjunkciji sa Spikom 4N 

oktobar 11 21 Venera u konjunkciji ва Neptunom 35 
06 10 Merkur u najvecoj e\ongaciji 26Е 20 07 Ma.rs u konjunkciji sa Mesecom 4S 
07 06 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 1.3N 23 21 Venera u konjunkciji sa Uranom 1.35 
08 08 Uran u konjunkciji sa Mesecom 1.5N 25 19 Merkur u donjoj konjunkciji 
15 06 Neptun u zastoju ро rektascenziji 28 07 Neptun u konjunkciji sa Mescom 2N 
16 06 5aturn u konjunkciji sa Mesecom 1.6N 29 10 Uran u konjunkciji sa Mesecom2N 
17 оо Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 2N 29 22 Venera u konjunkciji ва Mesecom 1.8N 

1 FAZE, PERIGEJ 1 APOGEJ MESECA 2000. 

m 

04 .01. 12 22 А 06 .03 . о·5 11 • 04.05 . 04 12 • 01 .07. 19 20 • 05 .09. 16 27 v 03.11 . 03 29 А 
06.01. 18 14 • 13.03. 06 59 v 06 .05. 09 05 п 01 .07. 22 17 п 08.09. 12 35 А 04.11 . 07 27 v 
14.01 . 13 34 v 14.03. 23 36 п 10.05 . 20 01 v 08.07. 12 53 v 13.09 . 19 37 о 11 .11 . 21 15 о 
19.01 . 22 46 п 20.03. 04 44 о 18.05. 07 34 о 15.07. 15 33 А 21 .09 . 01 28 () 14.11 . 23 02 п 
21.01. 04 40 о 27.03. 17 19 А 22.05. 03 57 А 16.07. 13 55 о 24.09. 08 18 п 18.11. 15 25 () 

28.01 . 07 57 () 28.03. оо 21 () 26 .05. 11 55 () 24.07. 11 02 () 27.09. 19 53 • 25 .11 . 23 11 • 30.07. 07 44 п 30.11 . 23 38 А 
31 .07. 02 25 • 

01.02. 01 21 А 04.04 . 18 12 • 02 .06. 12 14 • 07.08. 01 02 v 05 .10. 10 59 v 04.12. 03 55 v 
05.02. 13 03 • 08.04 . 22 06 п 03.06. 13 17 п 11 .08. 22 23 А 06 .10. 67 03 А 11.12. 09 03 о 
12.02. 23 21 С) 11.04 . 13 30 v 09.06. 03 29 С) 15.08. 05 13 о 13.10. 08 53 о 12.12. 22 20 п 
17.02 . 02 31 п 18.04. 17 42 о 16.06. 22 27 о 22.08. 18 51 () 19.10. 21 58 п 18.12. оо 41 () 

19.02. 16 27 о 24.04. 12 24 А 18.06. 12 57 А 27.08. 13 58 п 20 .10. 07 59 () 25 .12. 17 22 • 27.02. 03 53 () 26.04. 19 30 () 25 .06. 01 оо () 29 .08. 10 19 • 27.10. 07 58 • 28.12. 15 03 А 

28.02. 20 43 А 
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KALENDAR 2000. KALENDAR 2000. KALENDAR 2000. 

Datum Dan JD So Datum Dan JD So Datum Dan JD So 

d m D 24 ... h m а dm D 24 ... h m а d m D 24 ... h m а 

KALENDAR 2000. КALENDAR 2000. KALENDAR 2000. 

Datum Dan JD So Datum o·an JD So Datum Dan JD Во 

d m D 24 ... h m s d m D 24 ... h m s d m D 24 ... h m s 

01 .01 . SUB 51545 06 39 52 01.03. SRE 51605 10 36 26 01.05. PON 51666 14 36 55 

02.01. NED 51546 06 43 49 02 .03. С::: ЕТ 51606 10 40 22 02.05 . UTO 51667 14 40 52 

03.01 . PON 51547 06 47 45 03.03. РЕТ 51607 10 44 19 03.05. SRE 51668 14 44 49 

04.01 . UTO 51548 06 51 42 04.03. SUB 51608 10 48 15 04.05. С::: ЕТ 51669 14 48 45 

05 .01. SRE 51549 06 55 38 05.03. NED 51609 10 52 12 05.05. РЕТ 51670 14 52 42 

06.01 . С::: ЕТ 51550 06 59 35 06.03. PON 51610 10 56 08 06.05. SUB 51671 14 56 38 

07.01 . РЕТ 51551 07 03 32 07.03. UTO 51611 11 оо 05 07.05. NED 51672 15 оо 35 

08.01. SUB 51552 07 07 28 08.03. SRE 51612 11 04 01 08.05. PON 51673 15 04 31 

09.01 . NED 51553 07 11 25 09.03. С::: ЕТ 51613 11 07 58 09 .05. UTO 51674 15 08 28 

10.01 . PON 51554 07 15 21 10.03. РЕТ 51614 11 11 55 10.05 . SRE 51675 15 12 24 

11 .01 . UTO 51555 07 19 18 11 .03 . SUB 51615 11 15 51 11.05. С::: ЕТ 51676 15 16 21 

12.01. SRE 51556 07 23 14 12.03. NED 51616 11 19 48 12.05. РЕТ 51677 15 20 18 

13.01. С::: ЕТ 51557 07 27 11 13.03. PON 51617 11 23 44 13.05 . SUB 51678 15 24 14 

14.01 . РЕТ 51558 07 31 07 14.03. UTO 51618 11 27 41 14.05. NED 51679 15 28 11 

15.01 . SUB 51559 07 35 04 15.03. SRE 51619 11 31 37 15 .05 . PON 51680 15 32 07 

16.01. NED 51560 07 39 01 16.03. С::: ЕТ 51620 1135 34 16 .05. UTO 51681 15 36 04 

17.01. PON 51561 07 42 57 17.03. РЕТ 51621 11 39 30 17.05. SRE 51682 15 40 оо 

18.01 . UTO 51562 07 46 54 18.03. SUB 51622 11 43 27 18.05. С::: ЕТ 51683 15 43 57 

19.01 . SRE 51563 07 50 50 19.03. NED 51623 11 47 24 19.05. РЕТ 51684 15 47 53 

20.01 . С:::ЕТ 51564 07 54 47 20.03. PON 51624 11 51 20 20.05. SUB 51685 15 51 50 

21 .01 . РЕТ 51565 07 58 43 21.03. UTO 51625 11 55 17 21 .05. NED 51686 15 55 47 

22.01 . SUB 51566 08 02 40 22.03. SRE 51626 11 59 13 22 .05. PON 51687 15 59 43 

23.01. NED 51567 08 06 36 23.03. С::: ЕТ 51627 12 03 10 23.05 . UTO 51688 16 03 40 

24 .0: . PON 51568 08 10 33 24.03. РЕТ 51628 12 07 06 24 .05 . SRE 51689 16 07 36 

25.01 . UTO 51569 08 14 30 25.03. SUB 51629 12 11 03 25.05 . СЕТ 51690 16 11 33 

26.01 . SRE 51570 08 18 26 26 .03. NED 51630 12 14 59 26.05 . РЕТ 51691 16 15 29 

27.01 . СЕТ 51571 08 22 23 27.03. PON 51631 12 18 56 27.05. SUB 51692 16 19 26 

28.01. РЕТ 51572 08 26 19 28.03. UTO 51632 12 22 53 28.05. NED 51693 16 23 22 

29.01 . SUB 51573 08 30 16 29 .03. SRE 51633 12 26 49 29.05 . PON 51694 16 27 19 

30.01. NED 51574 08 34 12 30.03. СЕТ 51634 12 30 46 30.05. UTO 51695 16 31 16 

31 .01 . PON 51575 08 38 09 31 .03. РЕТ 51635 12 34 42 31 .05. SRE 51696 16 35 12 

01 .02. UTO 51576 08 42 05 01 .04. SUB 51636 12 38 39 01.06. СЕТ 51697 16 39 09 

02.02. SRE 51577 08 46 02 02.04. NED 51637 12 42 35 02.06. РЕТ 51698 16 43 05 

03.02 . С::: ЕТ 51578 08 49 59 03.04. PON 51638 12 46 32 03.06. SUB 51699 16 47 02 

04.02. РЕТ 51579 08 53 55 04.04. UTO 51639 12 50 28 04.06. NED 51700 16 50 58 

05.02. SUB 51580 08 57 52 05.04. SRE 51640 12 54 25 05.06 . PON 51701 16 54 55 

06.02. NED 51581 09 01 48 06 .04. СЕТ 51641 12 58 22 06.06. UTO 51702 16 58 51 

07.02 . PON 51582 09 05 45 07.04. РЕТ 51642 13 02 18 07.06. SRE 51703 17 02 48 

08.02. UTO 51583 09 09 41 08.04. suв 51643 13 06 15 08.06. СЕТ 51704 17 06 45 

09 .02 . SRE 51584 09 13 38 09 .04. NED 51644 13 10 11 09.06. РЕТ 51705 17 10 41 

10.02. С::: ЕТ 51585 09 17 34 10.04. PON 51645 13 14 08 10.06. SUB 51706 17 14 38 

11 .02. РЕТ 51586 09 21 31 11 .04. UTO 51646 13 18 04 11 .06. NED 51707 17 18 34 

12.02. SUB 51587 09 25 28 12.04. SRE 51647 13 22 01 12.06 . PON 51708 17 22 31 

13.02 . NED 51588 09 29 24 13.04. С::: ЕТ 51648 13 25 57 13.06 . UTO 51709 17 26 27 

14.02. PON 51589 09 33 21 14.04. РЕТ 51649 13 29 54 14.06. SRE 51710 17 30 24 

15 .02. UTO 51590 09 37 17 15 .04. suв 51650 13 33 51 15.06. СЕТ 51711 17 34 20 

16.02. SRE 51591 09 41 14 16.04. NED 51651 13 37 -47 16.06. РЕТ 51712 17 3817 

17.02 . СЕТ 51592 09 45 10 17.04. PON 51652 13 41 44 17.06. SUB 51713 17 42 14 

18.02. РЕТ 51593 09 49 07 18.04. UTO 51653 13 45 40 18.06. NED 51714 17 46 10 

19.02. SUB 51594 09 53 03 19.04. SRE 51654 13 49 37 19 .06 . PON 51715 17 50 07 

20 .02. NED 51595 09 57 оо 20.04. СЕТ 51655 13 53 33 20 .06. UTO 51716 17 54 03 

21 .02. PON 5'1596 10 оо 57 21 .04. РЕТ 51656 13 57 30 21 .06 . SRE 51717 17 58 оо 

22 .02 . UTO 51597 10 04 53 22 .04. SUB 51657 14 01 26 22.06 . СЕТ 51718 18 01 56 

23.02 . SRE 51598 10 08 50 23.04. NED 51658 14 05 23 23.06 . РЕТ 51719 18 05 53 

24.02. СЕТ 51599 10 12 46 24.04. PON 51659 14 09 20 24.06. SUB 51720 18.09 49 

25.02. РЕТ 51600 10 16 43 25.04. UTO 51660 14 13 16 25 .06 . NED 51721 18 13 46 

26.02. SUB 51601 10 20 39 26.04. SRE 51661 14 17 13 26 .06. PON 51722 18 17 43 

27.02. NED 51602 10 24 36 27.04. СЕТ 51662 14 21 09 27.06 . UTO 51723 18 21 39 

28.02 . PON 51603 10 28 32 28.04. РЕТ 51663 14 25 06 28.06 . SRE 51724 18 25 36 

29.02 . UTO 51604 10 32 29 29.04. SUB 51664 14 29 02 29 .06 . СЕТ 51725 18 29 32 

30.04. NED 51665 14 32 59 30.06. РЕТ 51726 18 33 29 

1 
~-

· '. 

01 .07. SUB 51727 18 37 25 01 .09. РЕТ 51789 22 41 52 01 .11 . SRE 51850 02 42 22 
02.07. NED 51728 18 41 22 02 .09 . SUB 51790 22 45 48 02.11. СЕТ 51851 02 46 18 
03.07. PON 51729 18 45 18 03.09 . NED 51791 22 49 45 03.11. РЕТ 51852 02 50 15 
04 .07. UTO 51730 18 49 15 04.09 . PON 51792 22 53 41 04.11. SUB 51853 02 54 11 
05 .07. SRE 51731 18 53 12 05 .09. UTO 51793 22 57 38 05 .11. NED 51854 02 58 08 
06 .07. СЕТ 51732 18 57 08 06 .09 . SRE 51794 23 01 35 06 .11 . PON 51855 .03 02 04 
07.07. РЕТ 51733 19 01 05 07.09 . СЕТ 51795 23 05 31 07.11. UTO 51856 · о3 о6 01 
08.07. SUB 51734 19 05 01 08.09. РЕТ 51796 23 09 28 08.11 . SRE 51857 03 09 58 
09 .07. NED 51735 19 08 58 09.09 . SUB 51797 23 13 24 09 .11 . СЕТ 51858 03 13 54 
10 .07. PON 51736 19 12 54 10.09 . NED 51798 23 17 21 10.11 . РЕТ 51859 03 17 51 

11 .07. UTO 51737 19 16 51 11 .09 . PON 51799 23 21 17 11 .11 . SUB 51860 03 21 47 
12 .07. SRE 51738 19 20 47 12 .09 . UTO 51800 23 25 14 12 .11. NED 51861 03 25 44 
13.07. ёЕТ 51739 19 24 44 13.09. SRE 51801 23 29 10 13.11. PON 51862 03 29 40 
14 .07. РЕТ 51740 19 28 41 14.09. СЕТ 51802 23 33 07 14.11. UTO 51863 03 33 37 
15.07. SUB 51741 19 32 37 15 .09 . РЕТ 51803 23 37 04 15 .11 . SRE 51864 03 37 33 
16 .07. NED 51742 19 36 34 16 .09 . SUB 51804 23 41 оо 16.11 . СЕТ 51865 03 41 30 
17.07. PON 51743 19 40 30 17.09. NED 51805 23 44 57 17.11 . РЕТ 51866 03 45 27 
18.07. UTO 51744 19 44 27 18.09. PON 51806 23 48 53 18.11. SUB 51867 03 49 23 
19 .07. SRE 51745 19 48 23 19.09. UTO 51807 23 52 50 19.11 . NED 51868 03 53 20 
20 .07. СЕТ 51746 19 52 20 20.09. SRE 51808 23 56 46 20,.11 . PON 51869 03 57 16 

21 .07. РЕТ 51747 19 56 16 21 .09. СЕТ 51809 оо оо 43 21 .11. uто 51870 04 01 13 
22 .07. SUB 51748 20 оо 13 22 .09 . РЕТ 51810 оо 04 39 22 .11 . SRE 51871 04 05 09 
23.07. NED 51749 20 04 10 23.09. SUB 51811 оо 08 36 23.11 . СЕТ 51872 04 09 06 
24.07. PON 51750 20 08 06 24 .09 . NED 51812 оо 12 33 24 .11 . РЕТ 51873 04 13 02 
25 .07. UTO 51751 20 12 03 25.09. PON 51813 оо 16 29 25 .11 . SUB 51874 04 16 59 
26 .07. SRE 51752 20 15 59 26.09 . UTO 51814 оо 20 26 26 .11 . NED 51875 04 20 56 
27.07. СЕТ 51753 20 19 56 27.09 . SRE 51815 оо 24 22 27.11 . PON 51876 04 24 52 
28.07. РЕТ 51754 20 23 52 28.09. СЕТ 51816 оо 28 19 28.11 . UTO 51877 04 28 49 
29.07. SUB 51755 20 27 49 29 .09 . РЕТ 51817 оо 32 15 29 .11. SRE 51878 04 32 45 
30 .07. NED 51756 20 31 45 30.09 . SUB 51818 оо 36 12 30 .11 . СЕТ 51879 04 36 42 
31 .07. PON 51757 20 35 42 

01 .08. UTO 51758 20 39 39 01 .10 . NED 51819 оо 40 08 01 .12 . РЕТ 51880 04 40 38 
02 .08. SRE 51759 20 43 35 02 .10 . PON 51820 оо 44 05 02 .12. SUB 51881 04 44 35 
03.08. СЕТ 51760 20 47 32 03.10. UTO 51821 оо 48 02 03.12. NED 51882 04 48 31 
04 .08. РЕТ 51761 20 51 28 04.10. SRE 51822 оо 51 58 04 .12. PON 51883 04 52 28 
05 .08. SUB 51762 20 55 25 05 .10. СЕТ 51823 оо 55 55 05 .12. UTO 51884 04 56 25 
06 .08. NED 51763 20 59 21 06 .10 . РЕТ 51824 оо 59 51 06 .12. SRE 51885 05 оо 21 
07.08 . PON 51764 21 03 18 07.10 . SUB 51825 01 03 48 07.12 . СЕТ 51886 05 04 18 
08.08. UTO 51765 21 07 14 08 .10. NED 51826 01 07 44 08.12. РЕТ 51887 05 08 14 
09 .08. SRE 51766 21 11 11 09 .10. PON 51827 01 11 41 '09.12. SUB 51888 05 12 11 
10 .08. СЕТ 51767 2115 08 10.10. UTO 51828 01 15 37 10.12. NED 51889 05 16 07 

11 .08. РЕТ 51768 21 19 04 11 .10 . SRE 51829 01 19 34 11 .12. PON 51890 05 20 04 
12 .08. SUB 51769 21 23 01 12.10. СЕТ 51830 01 23 31 12 .12 . UTO 51891 05 24 оо 
13.08. NED 51770 21 26 57 13.10. РЕТ 51831 01 27 27 13.12. SRE 51892 05 27 57 
14.08. PON 51771 21 30 54 14.10. SUB 51832 01 31 24 14.12 . СЕТ 51893 05 31 54 
15 .08. UTO 51772 21 34 50 15.10. NED 51833 01 35 20 15 .12. РЕТ 51894 05 35 50 
16.08. SRE 51773 21 38 47 16 .10. PON 51834 01 39 17 16.12. SUB 51895 05 39 47 
17.08. СЕТ 51774 21 42 43 17.10 . UTO 51835 01 43 13 17.12 . NED 51896 05 43 43 
18 .08. РЕТ 51775 21 46 40 18.10. SRE 51836 01 47 10 18.12. PON 51897 05 47 40 
19.08. SUB 51776 21 50 37 19.10. СЕТ 51837 01 51 06 19.12. UTO 51898 05 51 36 
20.08. NED 51777 21 54 33 20 .10. РЕТ 51838 01 55 03 20 .12. SRE 51899 05 55 33 

21 .08. PON 51778 21 58 30 21 .10. SUB 51839 01 59 оо 21 .12. СЕТ 51900 05 59 29 
22.08. UTO 51779 22 02 26 22 .10. NED 51840 02 02 56 22 .12 . РЕТ 51901 06 03 26 
23.08. SRE 51780 22 06 23 23 .10. PON 51841 02 06 53 23.12. SUB 51902 06 07 23 
24.08. СЕТ 51781 22 10 19 24.10. UTO 51842 02 10 49 24 .12. NED 51903 06 11 19 
25 .08. РЕТ 51782 22 14 16 25 .10. SRE 51843 02 14 46 25 .12. PON 51904 06 15 16 
26 .08. SUB 51783 22 18 12 26 .10 . СЕТ ·51844 02 18 42 26 .12. UTO 51905 06 19 12 
27.08. NED 51784 22 22 09 27.10 . РЕТ 51845 02 22 39 27.12. SRE 51906 06 23 09 
28.08. PON 51785 22 26 06 28.10 . SUB 51846 02 26 35 28.12 . СЕТ 51907 06 27 05 
29 .08. UTO 51786 22 30 02 29.10. NED 51847 02 30 32 29.12. РЕТ 51908 06 31 02 
30.08. SRE 51787 22 33 59 30.10. PON 51848 02 34 29 30 .12. SUB 51909 06 34 58 
31 .08. СЕТ _51788 22 37 55 31 .10 . UTO 51849 02 38 25 31 .12. NED 51910 06 38 55 
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SUNCE 2000. SUNCE 2000. 

SEV о" TDT SEV о" TDT 

Datum т Izlaz Zalaz . а б р Во Lo р д 

d m h m h m h т h 
о 1 о о о 1 " А.Ј . 

т 

Datum Т т 1 lzlaz Т Zalaz а 1 б 1 р 1 Во 1 Lo 1 р 1 s 
d m 1 hmlhтlhm h m 1 

о 1 
1 

о 

1 
о 

1 
о 

1 
1 " 1 А.Ј . 

01 .01. 11 41 07 16 16 07 18 42 .9 - 23 04 2.4 -3.0 8 .0 16 17 0.983 

05 .01 . 11 43 07 16 16 11 19 00.5 - 22 42 0.4 - 3 .4 315.4 16 17 0 .983 

09 .01 . 11 45 07 15 16 15 19 18.1 -2214 -1.5 -3.9 262 .7 16 17 0 .983 

13.01 . 11 47 07 14 16 20 19 35 .5 . -21 38 -3.4 -4.3 210.0 16 17 0.984 

17.01 . 11 48 07 12 16 25 19 52 .7 -20 55 -5 .3 -4.7 157.3 16 17 0.984 

21 .01 . 11 49 07 09 16 30 20 09 .7 - 20 06 - 7 .1 - 5 .1 104.7 16 17 0.984 

25.01 . 11 50 07 06 16 36 20 26 .5 -1911 -8.9 -5 .4 52.0 16 16 0.984 

29.01 . 11 51 07 02 16 41 20 43.2 - 1810 -10.6 -5 .8 359.3 16 16 0.985 

03.07. 11 42 03 57 19 27 06 49.5 22 57 -1.7 3.1 99.6 15 45 1.017 
07.07. 11 43 04 оо 19 26 07 05 .9 22 34 0.2 3.6 46.7 15 45 1.017 
11 .07. 11 44 04 03 19 24 07 22.3 22 05 2.0 4 .0 353.7 15 45 1.017 
15 .07. 11 44 04 07 19 21 07 38.5 21 30 3 .7 4.4 300.8 15 46 1.016 
19 .07. 11 44 04 10 19 18 07 54.6 20 50 5.5 4 .7 247.9 15 46 1 .016 
23.07. 11 45 04 14 19 14 08 10.6 20 03 7.2 5 .1 194.9 15 46 1 .016 
27.07. 11 45 04 19 19 10 08 26.4 19 11 8 .9 5 .4 142.0 15 46 1 .016 
31 .07. 11 45 04 23 19 05 08 42 .0 18 15 10.5 5 .7 89.1 15 47 1.015 

02 .02 . 11 52 06 57 16 47 20 59 .6 -17 04 -12 .3 -6 .1 306 .7 16 15 0 .985 

06 .02 . 11 52 06 53 16 52 21 15 .8 - 15 54 -13.9 - 6.3 254.0 16 15 0 .986 

10 .02 . 11 52 06 47 16 58 21 31 .8 -1438 -15.4 -6.6 201.3 16 14 0 .987 

14.02. 11 52 06 42 17 04 21 47 .5 -13 19 -16.8 -6.8 148.7 16 13 0 .987 

18.02. 11 52 06 36 17 09 22 03.1 -11 57 -18.2 -6 .9 96 .0 16 13 0.988 

22 .02. 11 52 06 29 17 15 22 18.5 -10 31 -19.4 -7.1 43.3 16 12 0 .989 

26.02. 11 51 06 23 17 21 22 33.7 -09 03 -20 .6 -7.2 350 .6 16 11 0 .990 

04.08. 11 44 04 28 19 оо 08 57.5 17 13 12.1 6.0 36.2 15 47 1.015 
08.08. 11 44 04 32 18 55 09 12 .9 16 07 13.6 6.3 343.3 15 48 1.014 
12 .08. 11 43 04 37 18 49 09 28.0 14 57 15.1 6.5 290 .4 15 49 1.013 
16 .08. 11 42 04 42 18 42 09 43.0 13 42 16.4 6.7 237.6 15 49 1.013 
20 .08. 11 41 04 46 18 36 09 57.9 12 25 17.7 6.9 184.7 15 50 1.012 
24.08. 11 40 04 51 18 29 10 12.7 11 04 18.9 7.0 131 .8 15 51 1.011 
28.08. 11 39 04 56 18 22 10 27.3 09 41 20.1 7.1 79.0 15 52 1.010 

01 .03. 11 50 06 16 17 26 22 48.8 -07 33 -21 .6 -7.2 298.0 16 10 0.991 

05.03. 11 50 06 09 17 31 23 03.7 -о6 01 -22 .6 -7.2 245 .3 16 09 0.992 

09.03. 11 49 06 01 17 37 23 18.5 -04 28 -23.4 - 7.2 192.6 16 08 0.993 

13 .03. 11 48 05 54 17 42 23 33.3 -о2 53 -24.2 -7.2 139.8 16 07 0.994 

17.03. 11 46 05 47 17 47 23 47.9 -01 19 -24.8 - 7.1 87.1 16 06 0 .995 

21 .03. 11 45 05 39 17 52 оо 02 .5 оо 16 -25.3 -7.0 34.4 16 05 0.996 

25 .03 . 11 44 05 32 17 57 оо 17.1 01 51 -25.7 -6.9 341 .6 16 04 0.997 

29 .03 . 11 43 05 24 18 02 оо 31 .6 03 25 -26 .0 -6 .7 288.9 16 03 0.998 

01 .09 . 11 38 05 оо 18 15 10 41 .9 08 15 21 .1 7.2 26,2 15 52 1.009 
05.09 . 11 37 05 05 18 07 10 56 .3 06 47 22 .1 7.2 333.3 15 53 1.008 
09.09 . 11 35 05 10 18 оо 11 10 .7 05 17 23.0 7.2 280.5 15 54 1 .007 

13.09 . 11 34 05 15 17 52 11 25 .1 03 46 23.8 7.2 227.7 15 55 1 .006 
17.09. 11 33 05 19 17 45 11 39.4 02 13 24.4 7.2 174.9 15 56 1.005 

21 .09 . 11 31 05 24 17 37 11 53.8 оо 40 25 .0 7.1 122 .1 15 57 1 .004 

25 .09 . 11 30 05 29 17 30 12 08.2 -оо 53 25.5 7.0 69 .3 15 58 1 .003 
29 .09. 11 28 05 34 17 22 12 22 .6 - 02 27 25 .9 6.8 16 .5 16 оо 1.002 

02.04. 11 42 05 17 18 07 оо 46 .2 04 58 -26.2 -6 .5 236.1 16 02 1.000 

06.04. 11 41 05 10 18 12 01 00 .8 06 29 -26 .3 -6 .2 183.3 16 оо 1.001 

10.04. 11 39 05 02 18 17 01 15 .5 07 59 -26.2 -6.0 130.6 15 59 1 .002 

14.04. 11 38 04 55 18 22 01 30 .2 09 26 -26.1 -5.7 77.7 15 58 1.003 

18.04. 11 37 04 48 18 27 01 45 .0 10 51 -25 .8 -5 .3 24 .9 15 57 1 .004 

22 .04 . 11 37 04 42 18 32 01 59.9 12 14 -25 .4 -5 .0 332.1 15 56 1 .005 

26.04. 11 36 04 35 18 37 02 15 .0 13 32 -24.9 -4.6 279 .2 15 55 1.006 

30.04 . 11 35 04 29 18 42 02 30.2 14 48 -24 .3 - 4 .2 226.4 15 54 1.007 

03.10 . 11 27 05 39 17 15 12 37.1 -04 оо 26 .1 6.6 323.7 16 01 1.001 

07.10 . 11 26 05 44 17 07 12 51.6 - 05 32 26 .3 6 .4 270.9 16 02 0.999 

11 .10. 11 25 05 49 17 оо 13 06 .3 - 07 03 26.3 6.1 218.2 16 03 0.998 

15 .10. 11 24 05 54 16 53 13 21 .1 -0833 26 .2 5.8 165 .4 16 04 0.997 

19 .10. 11 23 05 59 16 46 13 36 .1 -10 оо 26 .0 5 .5 112 .6 16 05 0.996 

23.10. 11 22 06 04 16 40 13 51 .2 -11 26 25 .7 5.2 59.9 16 06 0.995 

27.10. 11 22 06 10 16 34 14 06 .5 -12 48 25 .2 4.8 7.1 16 07 0.994 

31 .10. 11 22 06 15 16 28 14 22.0 -14 08 24.6 4.4 314 .4 16 08 0.993 

04.05 . 11 35 04 23 18 47 02 45 .5 15 59 -23.5 -3.8 173.5 15 53 1 .008 

08.05 . 11 35 04 18 18 52 03 01 .0 17 07 -22.7 - 3.4 120.6 15 52 1 .009 

12.05 . 11 35 04 13 18 57 03 16.6 18 09 -21 .7 -3.0 67.8 15 51 1.010 

16 .05 . 11 35 04 08 19 01 03 32.4 19 07 -20.6 -2 .5 14.9 15 51 1.011 

20.05 . 11 35 04 04 19 06 03 48.3 20 оо -19.4 - 2.1 321 .9 15 50 1.012 

24.05. 11 35 04 01 19 10 04 04.4 20 47 -18.2 -1 .6 269.0 15 49 1.013 

28.05 . 11 35 03 58 19 14 04 20 .6 21 28 -16.8 -1 .1 216.1 15 48 1.013 

04 .11 . 11 22 06 21 16 22 14 37.7 -15 24 23.9 4 .0 261 .6 16 09 0.992 

08.11 . 11 22 06 26 16 17 14 53.7 -16 3'6 23.1 3.6 208.9 16 10 0.991 

12.11 . 11 22 06 31 16 13 15 09 .8 -17 43 22.1 3.2 156 .2 16 11 0.990 

16 .11 . 11 23 06 37 16 09 15 26 .2 -18 45 21 .1 2.7 103.4 16 12 0.989 

20 .11 . 11 24 06 42 16 05 15 42 .8 -19 42 19.9 2.2 50 .7 16 13 0.988 

24.11. 11 25 06 47 16 02 15 59.7 -20 34 18.5 ·1.7 358.0 16 14 0.987 

28.11 . 1i 26 06 52 16 оо 16 16 .7 -21 19 17.1 1.2 305.3 16 14 0.987 

01 .06 . 11 36 03 55 19 17 04 36 .9 22 04 -15 .3 -0 .6 163.2 15 48 1.014 

05 .06 . 11 37 03 53 19 20 04 53.3 22 33 -13.8 -0 .1 110.2 15 47 1.015 

09.06 . 11 37 03 52 19 23 05 09 .9 22 56 -12.2 0.3 57.3 15 47 1.015 

13.06 . 11 38 03 52 19 25 05 26.4 23 13 -10 .5 0.8 4.3 15 46 1 .016 

17.06. 11 39 03 52 19 27 05 43.1 23 23 -8.8 1.3 311 .4 15 46 1.016 

21 .06. 11 40 03 52 19 28 05 59 .7 23 26 -7.1 1.8 258.4 15 46 1 .016 

25 .06 . 11 41 03 53 19 28 06 16.3 23 23 -5 .3 2.2 205.5 15 46 1 .016 

29 .06 . 11 42 03 55 19 28 06 32 .9 23 13 - 3 .5 2 .7 152 .6 15 45 1.017 

02.12 . 11 28 06 57 15 58 16 33.9 -21 58 15.6 0 .7 252.5 16 15 0 .986 

06.12. 11 29 07 01 15 57 16 51 .3 -22 30 14.0 0.2 199.8 16 16 0.985 

10.12. 11 31 07 05 15 57 17 08.8 -22 55 12.3 -0 .3 147.1 16 16 0 .985 

14.12. 11 33 07 08 15 58 17 26.5 - 2313 10.5 -0.8 . 94.4 16 17 0.984 

18.12. 11 35 07 11 15 59 17 44.2 -23 23 8 .7 -1 .3 41 .7 16 17 0.984 

22 .12. 11 37 07 13 16 01 18 01 .9 -23 26 6.8 -1 .8 349 .0 16 17 0.984 

26 .12 . 11 39 07 15 16 03 18 19 .7 -23 22 4 .9 -2.3 296 .3 16 17 0.983 

30 .12 . 11 41 07 16 16 06 18 37.4 -23 10 3 .0 -2.8 243.6 16 17 0.983 

' 1 

_:±_ 
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MESEC 2000. MESEC 2000. MESEC 2000. 

о" TDT SEV о" TDT SEV о" TDT SEV 

Datum а {Ј Izlaz Zalaz Datum а {Ј Izlaz Zalaz Datum а {Ј lzlaz Zalu 

d m h о 1 h m h m d m h о 1 h m h m d m h о 1 h т h m 
m m m 

01 .01. 14 26.6 08 59 02 04 13 02 01 .03. 18 49 .1 -21 01 03 26 12 44 01 .05 . оо 05 .2 -04 16 03 27 15 28 

02.01 . 15 13.1 12 41 03 05 13 30 02 .03. 19 40.2 -20 32 04 12 13 38 02 .05. оо 55 .7 оо 41 03 54 16 39 

03.01 . 16 00.3 -15 50 04 04 14 02 03.03. 20 31 .4 -19 06 04 53 14 37 03.05 . 01 47.8 05 44 04 23 17 53 

04 .01 . 16 48.7 -18 20 05 02 14 38 04 .03. 21 22 .3 -16 46 05 29 15 39 04.05 . 02 42 .2 10 3 04 55 19 08 

05.01 . 17 38.2 l-20 02 05 57 15 20 05 .03. 22 12.7 -13 35 06 01 16 43 05.05. 03 39 .3 14 ~~ 05 31 20 24 

06.01 . 18 28.7 -20 53 06 49 16 07 06.03. 23 02 .8 -091: 06 31 17 50 06 .05. 04 39 .1 18 2 06 14 21 37 

07.01 . 19 19 .7 -20 47 07 36 16 59 07.03. 23 52.5 -05 1 06 59 18 57 07.05 . 05 41.1 20 43 07 05 22 43 

08.01 . 20 10.8 19 45 08 18 17 56 08.03. оо 42.4 -оо 34 07 27 20 06 08.05 . 06 43.9 21 35 08 03 23 42 

09.01 . 21 01 .4 17 48 08 55 18 57 09 .03. 01 33.1 04 17 07 55 21 16 09 .05 . 07 46 .0 20 59 09 09 - -
10.01 . 21 51 .2 -15 02 09 28 19 59 10 .03. 02 25 .0 08 513 08 25 22 27 10.05. 08 46.1 19 03 10 19 оо 30 

11 .01 . 22 40.3 - 1134 09 57 21 03 11 .03. 03 18.7 13 15 08 59 23 38 11 .05 . 09 43.3 16 01 11 29 01 11 

12 .01 . 23 28.9 07 31 10 25 22 08 12 .03 . 04 14.7 16 49 09 39 - - 12.05 . 10 37.5 12 09 12 39 01 45 

13.01 . оо 17.5 -03 03 10 52 23 15 13.03. 05 12 .9 19 26 10 25 оо 48 13.05 . 11 29 .0 07 45 13 47 02 15 

14.01 . 01 06 .9 01 39 11 20 - - 14.03 . 06 12 .9 20 53 11 19 01 54 14.05 . 12 18.5 03 03 14 54 02 42 

15.01 . 01 57.7 06 24 11 49 оо 24 15 .03. 07 13.7 20 59 12 21 02 53 15.05. 13 06 .6 -01 42 15 59 03 08 

16 .01 . 02 50.9 10 56 12 23 01 35 16 .03. 08 14.2 19 46 13 28 03 45 16 .05 . 13 54 .3 -06 18 17 03 03 33 

17.01 . 03 47.1 14 59 13 01 02 48 17.03. 09 13.1 17 18 14 39 04 29 17.05 . 14 41.9 - 10 35 18 07 04 оо 

18.01 . 04 46.7 18 13 13 48 04 02 18.03 . 10 09.9 13 49 15 51 05 06 18.05 . 15 30 .2 -14 21 19 09 04 29 

19 .01 . 05 49 .3 20 17 14 43 05 13 19 .03. 11 04.2 09 ~~ 17 02 05 39 19.05 . 16 19 .3 -17 2S 20 09 05 02 

20.01 . 06 53.6 20 56 15 48 06 18 20 .03. 11 56 .3 04 5 18 11 06 08 20 .05 . 17 09.3 -19 4 21 05 05 39 

21 .01 . 07 57.9 20 06 16 59 07 15 21 .03. 12 46 .7 оо 08 19 19 06 36 21.05 . 17 59 .9 -21 12 21 57 06 21 

22 .01 . 09 00.3 17 52 18 13 08 02 22.03. 13 35 .9 -D4 36 20 25 07 03 22 .05 . 18 50 .9 -21 40 22 43 07 08 

23.01 . 09 59.5 14 30 19 26 08 41 23.03. 14 24.5 -09 оо 21 29 07 30 23.05 . 19 41 .7 - 21 11 23 24 08 оо 

24.01 . 10 55 .3 10 23 20 37 09 15 24.03. 15 13.0 -12 55 22 31 07 59 24.05 . 20 32 .0 -19 45 08 57 

25 .01 . 11 47.7 05 "50 21 45 09 44 25.03. 16 01 .9 -16 11 23 30 08 32 25 .05 . 21 21 .5 -17 27 оо оо 09 56 

26 .01 . 12 37.6 01 09 22 50 10 11 26.03. 16 51.3 -18 43 - - 09 08 26.05 . 22 10 .3 -14 21 оо 32 10 58 

27.01 . 13 25 .6 -03 25 23 54 10 38 27.03. 17 41 .4 1-20 24 оо 27 09 48 27.05 . 22 58 .5 l-10 34 01 01 12 02 

28.01 . 14 12.7 07 44- - 11 04 28.03. 18 32 .0 -21 10 01 19 10 35 28.05 . 23 46 .8 -06 13 01 28 13 08 

29 .01 . 14 59 .6 1-11 37 оо 55 1132 29 .03. 19 22. : ~ -21 оо 02 07 11 26 29 .05 . оо 35 .8 -01 28 01 54 14 16 

30 .01 . 15 46.9 1-14 58 01 55 12 03 30 .03. 20 13 . -19 53 02 49 12 23 30 .05 . 01 26.2 03 31 02 21 15 28 

31 .01 . 16 35.0 -17 40 02 54 12 38 31 .03. 21 04.4 -17 50 03 27 13 23 31 .05 . 02 18.9 08 30 02 51 16 42 

01.02. 17 24 .2 -19 37 03 50 13 17 01 .04 . 21 54.7 -14 56 04 оо 14 2., 01 .06 . 03 14.5 13 09 03 24 17 58 

02 .02 . 18 14.4 -20 43 04 43 14 02 02.04. 22 44.8 -11 16 04 31 15 32 02 .06 . 04 13.6 17 08 04 04 19 14 

03.02. 19 05.3 -20 54 05 32 14 53 03.04 . 23 34. -06 58 05 оо 16 40 03.06 . 05 15 .9 20 02 04 51 20 26 

04.02 . 19 56 .6 -20 07 06 16 15 49 04.04. оо 25 .0 -02 13 05 27 17 50 04.06 . 06 20.2 21 32 05 48 21 31 

05.02. 20 47.7 - 18 25 06 55 16 48 05 .04 . 01 16 :~ 02 45 05 56 19 01 05 .06 . 07 24 .8 21 30 06 53 22 26 

06 .02. 21 38.3 -15 50 07 30 17 51 06.04. 02 08. 07 40 06 26 20 14 06 .06. 08 27.8 19 58 08 04 23 11 

07.02 . 22 28.2 12 28 08 01 18 55 07.04. 03 03.2 12 15 06 59 21 28 07.06 . 09 27.8 17 10 09 17 23 48 

08.02. 23 17.4 ~~30 08 29 20 01 08.04. 04 00 .0 16 11 07 37 22 40 08.06. 10 24.2 13 24 10 29 -

09.02 . оо 06.4 4 05 08 57 21 07 09 .04. 04 58.8 19 09 08 21 23 49 09 .06 . 11 17.2 09 01 11 39 оо 20 

10 .02. оо 55.5 оо 36 09 24 22 15 10.04. 05 59.3 20 54 09 13 - - 10.06 . 12 07.5 04 19 12 46 оо 47 

11 .02 . 01 45.6 05 19 09 52 23 25 11 .04. 07 00.3 21 19 10 13 оо 50 11 .06 . 12 55 .9 - 00 2~ 13 52 01 13 

12 .02 . 02 37.2 09 52 10 23 - - 12.04. 08 00 .6 20 23 11 19 01 44 12 .06 . 13 43.4 -05 08 14 56 01 39 

13.02 . 03 31 .2 13 58 10 59 оо 35 13.04. 08 59 .2 18 12 12 28 02 29 13 .06 . 14 30 .6 -09 30 15 59 02 05 

14.02. 04 27.9 17 21 11 40 01 46 14 .04. 09 55 .4 14 59 13 38 03 08 14.06 . 15 18 .2 -13 24 17 01 02 32 

15 .02. 05 27.4 19 45 12 30 02 56 15 .04 . 10 49 .1 11 оо 14 48 03 41 15 .06 . 16 06 .6 -16 42 18 01 03 03 

16 .02 . 06 29 .1 20 53 13 28 04 02 16.04. 11 40 .6 06 29 15 56 04 10 16.06 . 16 56.0 -19 15 18 59 03 38 

17.02. 07 31.6 20 38 14 34 05 оо 17.04. 12 30.4 01 44 17 04 04 37 17.06 . 17 46 .3 - 20 57 19 53 04 18 

18.02 . 08 33.5 18 59 15 46 05 51 18.04. 13 19.2 -о3 02 18 10 05 03 18.06. 18 37.2 -21 43 20 41 05 03 

19.02 . 09 33.5 16 07 17 оо 06 33 19 .04. 14 07.6 -07 36 19 14 05 30 19 .06. 19 28.2 -21 30 21 24 05 54 

20 .02. 10 30 .7 12 17 18 12 07 10 20.04 . 14 56.0 -11 44 20 18 05 58 20.06 . 20 18.7 - 20 20 22 02 06 49 

21 .02 . 11 25 .0 07 49 19 23 07 41 21 .04. 15 44.8 -15 18 21 19 06 29 21.06 . 21 08.3 -18 11 22 34 07 48 

22.02. 12 16 .7 03 04 20 31 08 10 22 .04. 16 34.4 - 18 09 22 18 07 03 22 .06. 21 57.0 -15 25 23 04 08 48 

23.02 . 13 06 .5 01 41 21 37 08 37 23.04. 17 24.6 -20 10 23 12 07 42 23 .06 . 22 44.8 -11 52 23 31 09 51 

24.02. 13 55.0 -06 14 22 41 09 04 24.04. 18 15.2 - 21 16 - - 08 26 24.06 . 23 32 .2 -07 45 23 56 10 54 

25 .02. 14 43.0 1-10 23 23 43 09 32 25.04. 19 06.1 21 26 оо 02 09 16 25 .06 . оо 19.7 -03 13 - - 12 оо 

26 .02 . 15 30.9 -14 оо- - 10 02 26 .04. 19 56 .8 20 31 оо 46 10 10 26 .06 . 01 08.1 01 36 оо 22 13 07 

27.02. 16 19 .3 -16 58 оо 43 10 35 27.04. 20 47.2 l-18 54 01 25 11 08 27.06. 01 58.4 06 29 оо 50 14 18 

28.02 . 17 08.4 1-19 11 01 41 11 13 28.04. 21 37.0 i-16 18 02 оо 12 10 28.06 . 02 51 .3 11 13 01 20 15 31 

29 .02 . 17 58.4 -20 33 02 36 11 56 29 .04. 22 26.3 -12 55 02 31 13 14 29 .06. 03 47.7 15 28 01 55 16 46 

30 .04. 23 15.6 -08 51 02 59 14 20 30.06 . 04 47.9 18 52 02 37 18 01 

•! 
i 
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MESEC 2000. MESEC 2000. MESEC 2000. 

t----.-о"_т_о_т...,-...."..4_s_в ... v_~ о" тот sвv t---о,"_т_о_тт---::--+--s_в ... v_~ 
1-D_a_t_u_mT+-_a __ II-:.:..Б..,...(..:I.:.zl::a.:.zf:l:z::al:.:a::::jz Datuml а 1 Б Izlaz1Zal&2 Datuml а 1 Б lzlaziZal&2 

:=d=m~'=h=m=~ ' 0=1~h =m~;т~h~m гd-m--t-lh-m-~lo---,-/+h==m=-~11.:.h==tm ;=d-=-m:;l:h::m:~l:o::';h::m~ll~h=~m.....:.t 
01 .07. 05 51 .4 21 03 03 2919 11 01.09 . 12 56 .1-00 30 08 16 20 11 01.11 . 18 12 .9-22 0611 06 20 10 
02 .07. 06 56.8 21 44 04 31 20 12 02.09 . 13 46 .5-05 30 09 24 20 38 02.11 . 19 04.6 - 22 2111 54 21 02 
о3 .о7 . о8 02.1 20 5о о5 41 21 о3 о3.о9 . 14 36 .2-10 о51о 31 21 о~ о3 . 11. 19 55 .~-21 3512 36 21 ss 
04.07. 09 05 .2 18 27 06 55 21 45 04.09 . 15 25 . -14 0511 36 21 38 04.11. 20 45.,-19 5213 12 22 57 
05 .07. 10 04.8 14 54 08 11 22 20 05.09 . 16 15.4 -17 2112 37 22 13 05.11. 21 34.7-17 1813 43 23 59 
06 .07. 11 00.7 10 34 09 24 22 50 06.09 . 17 05 .5-19 4; 13 36 22 53 06.11. 22 22 .13 -13 5 14 12 - -
07.07. 11 53.3 05 48 10 35 23 17 07.09 . 17 56 .2 - 21 19 14 29 23 39 07.11 . 23 10.3-09 5~ 14 38 01 02 
08.07. 12 43.3 оо 54 11 42 23 43 08.09 . 18 47.2-21 51 15 18 - - 08.11 . 23 57.;, 05 21 15 03 02 06 
о9 .о7 . 13 31 .6 -о3 54 12 48 - - о9 .о9 . 19 38.11-21 2816 01 оо 29 09 .11 . оо 45 .71-Qo 3415 28 о3 13 
10.07. 14 19 .21-08 24 13 52 оо 09 10.09 . 20 28 . ~ 1-20 05 16 39 01 25 10.11 . 01 34.9 04 2915 55 04 22 

11 .07. 15 06 .8-12 2714 54 оо 36 11 .09 . 2118.5-17 481712 02 24 11 .11 . 02 26 .3 09 2' 16 25 05 33 
12 .07. 15 54.9-15 55 15 55 01 06 12 .09 . 22 07.6-14 4217 4103 26 12 .11 . 03 20.4 14 0316 59 06 47 
13.07. 16 43.8-18 40 16 53 01 39 13.09. 22 55 .8-10 5518 08 04 29 13.11 . 04 17. 17 5617 41 08 01 
14 .07. 17 33 .7-20 35 17 48 02 17 14.09 . 23 43 .6-06 36 18 34 05 33 14.11 . 05 17.8 20 4·· 18 31 09 13 
15 .07. 18 24.4 - 21 36 18 38 03 оо 15 09 оо 31 з 01" 5518 59 06 39 -· . . . - 15.11. 06 19.9 22 1' 19 30 10 19 
16.07. 19 15.4-21 39 19 23 03 49 16.09 . 01 19.5 02 5619 26 07 46 16.11. 07 22.6 22 i ~ 20 37 11 17 
17.07. 20 06 .1 -20 43 20 03 04 43 17.09. 02 09.0 07 4319 54 08 54 17.11 . 08 24.2 20 50 21 48 12 05 
18.07. 20 56 .1 -18 53 20 37 05 41 18.09. 03 00.2 12 13 20 27 10 04 18.11. 09 23 .4 18 05 23 0112 45 
19 .07. 21 45 .2 - 16 12 21 07 06 41 19.09 . 03 53.9 16 10 21 05 11 14 19.11 . 10 19 .7 14 18- - 13 19 
20 .07. 22 33.2-12 49 21 35 07 43 20.09 . 04 50.3 19 16 21 50 12 23 20.11 . 11 13.2 09 4 оо 13 13 48 

21.07. 23 20.4-08 5122 0108 46 21 .09 . 05 49 .1 21 17 22 4513 29 21 .11 . 12 04 .5 04 5101 2414 14 
22.01. оо 07.3-04 27 22 26 09 50 22 .09 . о6 5о .о 22 оо 23 48 14 2i 22 .11 . 12 54.2 -оо 15 02 33 14 40 
23.07. оо 54.6 оо 14 22 52 10 55 23.09 . 07 51 .5 21 113 15 20 23.11 . 13 43.3-05 16 03 4115 06 
24.07. 01 43.1 05 оо 23 19 12 02 24 .09 . 08 52 .2 19 12 оо 58 16 04 24.11 . 14 32 .3-09 58 04 49 15 33 
25 .07. 02 33 .6 09 41 23 5113 12 25 .09 . 09 51 .2 15 53 02 12 16 41 25 .11 . 15 21 .9-14 10 05 55 16 03 
26 .07. о3 21.0 13 59 - - 14 24 26 .09. 10 47.9 11 з;; оз 2111 1з 26 .11 . 16 12.4 - 17 з9 о6 59 16 38 
27.07. 04 23.9 17 39 оо 2915 37 27.09 . 1142.3 06 44 04 4117 42 27.11 . 17 03.8 - 20 1608 01171 
28.07. 05 24 .5 20 18 01 14 16 48 28.09. 12 34.9 01 33 05 53 18 09 28.11 . 17 55 .1 - 21 55 08 58 18 02 
29 .07. 06 28 .1 21 38 02 10 17 53 29.09 . 13 26.0-03 3 07 04 18 36 29 .11 . 18 47.8-22 32 09 49 18 52 
30.07. 07 33.0 21 26 03 15 18 50 30.09 . 14 16 .5-08 29 08 13 19 05 30.11. 19 39 .3-22 О" 10 33 19 4' 
31 .07. 08 37.4 19 4104 2819 37 "' •. 

01 .08. 09 39.4 16 33 05 45 20 16 01 .10. 15 06.' -12 50 09 20 19 35 01.12 . 20 29 .8-20 43 11 11 20 45 
02 .08. 10 38.1 12 25 07 01 20 49 02.10. 15 57.2-16 2810 24 20 09 02.12 . 21 19.0-18 26 11 45 21 45 
03.08. 11 33.4 07 39 08 15 21 18 03.10 . 16 48.0-19 16 11 25 20 47 03.12 . 22 07.0-15 22 12 13 22 46 
04.08. 12 25 .8 02 37 09 27 21 45 04 .10. 17 39.2 - 21 09 12 22 21 31 04.12. 22 53.9-11 3812 40 23 49 
05 .08. 13 16 .0-02 2310 35 22 12 05 .10. 18 30.6-22 0213 13 22 20 05.12. 23 40 .3-07 2113 04- -
06 .08. 14 04 .9-D7 07114122 39 06 .10. 19 21 .8-21 5613 58 2313 06 .12. оо 26 .9 - 02 4113 29 оо 53 
07.08. 14 53.3-11 2312 45 23 08 07.10. 20 12.4-20 5114 38 - - 07.12. 01 14 .6 02 1513 54 01 59 
08.08. 15 41 .8-15 04 13 47 23 40 08.10. 21 02.4-18 50 15 12 оо 11 08.12. 02 04 .2 07 15 14 21 03 08 
09.08. 16 30 .81-18 02 14 47 - - 09 .10. 21 51 .5-15 5~ 15 43 01 12 09 .12 . 02 56 .6 12 оз 14 53 04 21 
10.08. 17 20 .6-20 1215 43 оо 16 10.10. 22 39.9-12 2216 10 02 15 10 .12 . 03 52 .5 16 2115 3105 35 

11 .08. 18 11 .1-21 2716 35 оо 58 11 .10 . 23 27.8-08 0916 36 03 19 11 .12 . 04 52 .2 19 4516 18 06 50 
12.08. 19 02.0 -21 44 17 21 01 45 12 .10 . оо 15.8-03 29 17 02 04 25 12 .12 . 05 55 .1 21 55 17 14 08 02 
13 .08. 19 52 .91-21 04 18 03 02 37 13.10 . 01 04.3 01 2; 17 28 05 32 13.12 . 06 59 .8 22 34 18 20 09 06 
14 .08. 20 43.3-19 26 18 39 03 34 14.10. 01 54.1 06 25 17 56 06 42 14.12 . 08 04.2 21 36 19 33 10 01 
15 .08. 21 32 .8-16 56 19 10 04 34 15.10 . 02 45 . ~ 11 1018 27 07 53 15 .12 . 09 06.4 19 09 20 48 10 45 
16.08. 22 21 .4-13 4119 39 05 36 16.10. 03 39.9 15 2519 04 09 05 16.12 . 10 05.4 15 32 22 0311 22 
17.08. 23 09 .1-09 48 20 05 06 39 17.10. 04 36 . 18 5119 4710 16 17.12 . 11 00.8 11 05 23 15 11 53 
18.08. 23 56 .3-05 27 20 30 07 43 18.10. 05 35 .13 21 11 20 39 11 24 18.12 . 11 53 .2 06 09 - - 12 20 
19 .08. оо 43.5 -оо 48 20 56 08 48 19 .10 . 06 36.5 22 13 21 39 12 26 19.12 . 12 43.4 01 02 оо 25 12 46 
20 .08. 01 31.4 03 58 21 22 09 54 20.10 . 07 37.5 21 50 22 47 13 19 20.12. 13 32 .2-04 01 01 33 13 11 

21 .08. 02 20 .7 08 38 21521102 21 .10 . 08 37.6 20 0423 5814 04 21 .12. 14 20 .6-08 47 02 4013 з 
22 .08. 03 12 .3 12 59 22 2612 11 22 .10 . 09 35 .9 17 05 14 42 22.12. 15 09 .3-13 05 03 4514 06 
23.08. 04 06 .8 16 46 23 0713 22 23.10. 10 31 .7 13 0701 1115 14 23.12. 15 58.8-16 45 04 5014 38 
24.08. 05 04 .5 19 40 23 5614 32 24.10 . 11 25 .4 08 27 02 2415 43 24.12. 16 49 .3-19 37 05 52 15 15 
25 .08. 06 05 .1 21 24 - - 15 37 25 .10 . 12 17.1 03 24 03 35 16 10 25.12. 17 40 .8-21 33 06 50 15 57 
26.08. 07 07.8 21 46 оо 55 16 36 26 .10 . 13 07.7 -D1 46 04 45 16 36 26 .12. 18 32.6-22 30 07 43 16 45 
27.08. 08 11 .0 20 3702 0317 26 27.10 . 13 57.8-06 47 05 5517 03 27.12. 19 24.4-22 2408 3017 38 
28 .08. 09 13.1 18 03 03 18 18 08 28.10 . 14 47.13 -11 23 07 03 17 32 28.12. 20 15 .3-21 17 09 11 18 35 
29 .08. 10 12 .9 14 18 04 34 18 44 29 .10 . 15 38.3-15 22 08 09 18 05 29 .12. 21 05 .0-19 15 09 46 19 35 
30.08. 11 09 .9 09 43 05 50 19 15 30 .10 . 16 29.4-18 33 09 12 18 41 30.12. 21 53 .2 -16 25 10 16 20 35 
31 .08 . 12 о4 . 1 о4 40 01 о4 19 44 31 .10. 11 21 .0 -2о 4910 12 19 23 31.12 . 22 4О .о -12 5310 43 21 3-i 
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MERKUR 2000. MERKUR 2000. 

SEV о" TDT SEV о" TDT 

Datum т а б ~z ~0 р mv Datum т а б ~z ~0 р mv 
о 1 

А.Ј. А.Ј . 
11 d m h m h о 1 

А.Ј . А .Ј. 
11 m 

d m h m h m m m 

01 .01. 11 04 18 04.9 -24 23 1.413 0.466 2.4 0.7 03.07. 12 01 07 10.8 18 16 0 .564 0.461 6.0 4.5 

05 .01. 11 16 18 32.4 -24 33 1.428 0.466 2.4 -0.8 07.07. 11 35 07 00 .3 17 58 0.569 0 .452 5.9 5.0 

09 .01. 11 28 19 00.3 -24 21 1.435 0 .461 2.3 -0.9 11 .07. 11 10 06 50.8 18 02 0 .593 0.439 5 .7 4.0 

13.01 . 11 41 19 28.5 -23 46 1.432 0.452 2.3 -1.1 15.07. 10 49 06 44.9 18 25 0.636 0.422 5.3 2.8 

17.01 . 11 54 19 56.9 -22 48 1.421 0.439 2.4 -1.2 19.07. 10 33 06 44.3 19 02 0.69? 0.401 4 .8 1.8 

21.01. 12 06 20 25 .3 - 21 24 1.399 0.422 2 .4 -1 .2 23.07. 10 23 06 50 .0 19 47 0.774 0.379 4 .3 1.0 

25.01 . 12 19 20 53.5 -19 37 1.365 0.402 2 .5 -1.1 27.07. 10 21 07 02 .4 20 28 0.864 0 .356 3.9 0.4 

29.01 . 12 31 21 21.4 -17 25 1.318 0.379 2.5 -1 .1 31.07. 10 24 07 21 .2 20 57 0 .963 0.334 3 .5 -0.2 

02 .02. 12 42 21 48.4 l-1451 1.256 0.356 2.7 -1 .0 04.08. 10 34 07 45.7 20 59 1.064 0.318 3.2 -0.7 

06.02. 12 51 22 14.0 -11 59 1.17 0.335 2.9 -1.0 08.08. 10 48 08 15 .0 20 25 1.160 0.308 2 .9 -1.0 

10.02. 12 58 22 36.8 -09 оо 1.082 0 .318 3.1 -0.9 12.08. 11 04 08 47.0 19 10 1.242 0 .309 2.7 -1.3 

14.02. 13 оо 22 55.0 -0611 0.974 0.308 3.5 0.6 16.08. 11 21 09 20.0 17 15 1.304 0 .320 2.6 - 1.6 

18.02. 12 54 23 06 .3 -03 53 0.862 0.309 3 .9 0.0 20.08. 11 38 09 52.1 14 47 1.344 0.337 2.5 -1.8 

22.02 . 12 40 23 08.5 - 02 34 0 .760 0.319 4.4 1.1 24 .08. 11 52 10 22.7 11 59 1.366 0.359 2.5 -1 .7 

26.02. 12 16 23 01.5 02 30 0.682 0 .337 4.9 2.8 28.08. 12 05 10 51 .3 08 57 1.372 0.382 2 .4 -1.2 

01.03. 11 46 22 47.9 0338 0 .636 0.359 5.3 4.7 01.09. 12 16 11 18.1 05 51 1.366 0.405 2.5 -0.9 

05.03. 11 16 22 33.1 -05 28 0.624 0.382 5.4 3 .8 05.09. 12 25 11 43.3 02 44 1.350 0.424 2.5 - 0.6 

09.03. 10 50 22 22 .0 -07 21 0 .641 0.404 5 .2 2.3 09.09. 12 33 12 07.1 -оо 19 1.326 0.44 1 2.5 -0.4 

13.03. 10 30 22 17.1 -08 49 0.678 0.424 5.0 1.5 13.09. 12 39 12 29.7 -0318 1.295 0.454 2.6 -0.3 

17.03. 10 16 22 18.7 - 09 42 0.726 0.441 4.6 0.9 17.09. 12 45 12 51.3 - 06 08 1.258 0 .462 2.7 - 0.2 

21 .03. 10 08 22 25.7 -09 58 0.781 0.454 4 .3 0.6 21 .09. 12 50 13 12.0 -08 50 1.216 0.466 2.8 -0 .1 

25.03. 10 04 22 37.0 -09 41 0 .839 0.462 4 .0 0.5 25.09. 12 54 13 31 .8 -11 20 1.16 0 .466 2.9 0.0 

29.03. 10 03 22 51 .5 -08 54 0.897 0 .466 3 .7 0.3 29.09. 12 57 13 50.7 -13 38 1.113 0.461 3 .0 0.0 

02 .04. 10 04 23 08.4 -07 40 0.955 0.466 3.5 0.2 03.10. 12 59 14 08.2 -15 40 1.053 0.452 3.2 0.0 

06.04. 10 08 23 27.3 -06 03 1.012 0.461 3 .3 0.1 07.10. 12 58 14 24 .0 -17 23 0 .987 0.439 3 .4 0.1 

10.04. 10 12 23 47.7 -04 04 1.068 0.452 3.1 0.0 11 .10. 12 55 14 37.1 -18 42 0.917 0.422 3 .7 0.2 

14.04. 10 19 оо 09.6 -01 46 1.122 0.439 3.0 -0.1 15.10. 12 48 14 46 .2 -19 30 0.844 0.401 4 .0 0.3 

18.04 . 10 26 оо 32.9 оо 50 1.173 0.422 2.9 -0.3 19.10. 12 34 14 49.4 -19 35 0 .774 0.379 4.3 0.8 

22.04. 10 35 оо 57.7 03 41 1.221 0.402 2 .8 -0 .5 23.10. 12 13 14 44.6 -18 41 0.713 0.356 4.7 1.7 

26.04. 10 46 01 24.1 06 46 1 .263 0.379 2.7 ј-о . 7 27.10. 11 43 14 31.4 - 16 39 0.676 0.334 5.0 3.5 

30.04 . 10 59 01 52.5 10 оо 1.297 0.356 2 .6 -1.1 31 .10. 11 10 14 13.5 -13 47 0 .677 0.317 5 .0 5.1 

04.05. 11 14 02 23.0 13 18 1.320 0.335 2.5 -1 .5 04.11 . 10 40 13 58.9 - 1108 0.724 0 .308 4.6 2.2 

08.05. 11 31 02 55.6 16 32 1.326 0.318 2.5 -2.1 08.11. 10 21 13 54.1 -о9 43 0 .809 0.309 4 .2 0.6 

12.05. 11 50 03 30.1 19 31 1.311 0.308 2.6 -1 .9 12.11 . 10 12 13 59.6 -09 46 0 .912 0.320 3.7 -0.2 

16 .05. 12 10 04 05.6 22 02 1.273 0.309 2.6 -1.5 16.11 . 10 10 14 13.1 -10 55 1.017 0 .338 3.3 -0 .5 

20.05 . 12 29 04 40 .6 23 54 1.216 0.319 2.8 -1 .1 20.11. 10 13 14 31 .5 12 40 1.113 0 .359 3 .0 -0.6 

24.05. 12 47 05 14.0 25 05 1.144 0 .337 2 .9 -0 .7 24.11. 10 19 14 52.8 -14 41 1.196 0.383 2.8 - 0.6 

28.05. 13 01 05 44.6 25 36 1.066 0 .359 3 .2 -о.4 28.11 . 10 26 15 16.0 -16 44 1.266 0.405 2.7 -0.6 

01 .06. 13 12 06 11 .9 25 34 0.985 0.382 3.4 -0.1 02 .12. 10 35 15 40.3 -18 41 1.323 0.425 2 .5 -0.6 

05.06. 13 19 06 35.4 25 04 0.907 0.405 3.7 0.2 06.12. 10 44 16 05.5 -20 26 1.368 0.441 2.5 -0.7 

09.06. 13 22 06 54.8 24 14 0 .832 0.424 4.0 0.6 10.12. 10 55 16 31.3 21 57 1.402 0.454 2.4 -0 .7 

13.06. 13 21 07 09.7 23 11 0.763 0 .441 4.4 0.9 14.12 . 11 05 16 57.8 -23 12 1.426 0.462 2.4 -0.8 

17.06 . 13 15 07 19.8 22 02 0.701 0.454 4.8 1.3 18.12. 11 17 17 24.9 -24 08 1.441 0.466 2.3 -0.9 

21.06. 13 03 07 24.8 20 51 0.648 0.462 5.2 1.8 22.12. 11 29 17 52.4 -24 44 1.447 0.466 2.3 -1.0 

25.06. 12 47 07 24.6 19 46 0 .60? 0 .466 5.5 2.5 26.12. 11 41 18 20.4 -24 59 1.443 0.461 2.3 -1 .1 

29.06. 12 25 07 19.5 18 53 0.57S 0.466 5.8 3 .4 30.12 . 11 53 18 48.7 -24 51 1.431 0 .452 2.3 -1.1 

.... 1 
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VENERA 2000. MARS 2000. 

SEV о" TDT SEV о" TDT 

Datum т а 1 б ~z 1~0 р mv Datum т а б ~z ~0 р mv 
d m h m h m 1 о 1 А.Ј. 1 А.Ј. 11 dm m h m h m о 1 

А.Ј . А.Ј. 
11 m 

01.01. 08 5 б 15 57.1 -18 19 1.134 0 .720 7.4 -4.0 01 .01. 14 58 22 00.6 1-1319 1.84"1 1.391 2.5 1.0 

09.01. 09 05 16 37.4 -20 14 1.185 0 .721 7.0 -3.9 09.01. 14 59 22 24.2 -1102 1.890 1.395 2.5 1.0 

17.01. 09 14 17 18.7 -2136 1.235 0 .722 6 .8 -3.9 17.01. 14 42 22 47.4 ~838 1.934 1.401 2.4 1.1 

25.01. 09 25 18 00.9 -2218 1.282 0.723 6.5 -3.9 25.01. 14 33 23 10.2 -0610 1.97 1.407 2.4 1.1 

02.02. 09 36 18 43.4 -22 19 1.328 0 .724 6 .3 -3.8 02.02. 14 24 23 32.8 -о3 39 2.021 1.413 2.3 1.2 

10.02. 09 47 19 25.9 -2138 1.371 0 .725 6.1 -3.8 10.02. 14 15 23 55.2 -0108 2.064 1.421 2.3 1.2 

18.02 . 09 57 20 07.8 -20 16 1.413 0 .726 5.9 -3.8 18.02. 14 06 оо 17.4 01 23 2.10? 1.429 2.2 1.2 

26.02. 10 07 20 48.8 -18 15 1.452 0.727 5.7 - 3.8 26.02. 13 56 оо 39.5 03 52 2.149 1.43"1 2.2 1.3 

05.03. 10 15 21 28.7 -15 41 1.490 0 .728 5.6 -3.7 05.03. 13 47 01 01.6 06 18 2.190 1.446 2.1 1.3 

13.03. 10 22 22 07.6 - 12 39 1.525 0.728 5.5 -3.7 13.03. 13 38 01 23.7 08 38 2.231 1.456 2.1 1.3 

21 .03. 10 29 22 45.4 -09 15 1.558 0.728 5.4 -3.7 21 .03. 13 28 01 45.9 10 53 2.271 1.466 2.1 1.4 

29 .03. 10 34 23 22.4 -05 35 1.589 0.728 5 .2 -3.7 29.03. 13 19 02 08.3 13 оо 2.310 1.476 2.0 1.4 

06 .04. 10 39 23 58.9 -01 45 1.617 0 .728 5.2 -3.7 06.04. 13 10 02 30.9 . 14 59 2.347 1.486 2.0 1.4 

14.04. 10 44 оо 35 .1 02 09 1.643 0.727 5 .1 -3.7 14.04. 13 01 02 53.6 16 49 2.383 1.496 2 .0 1.5 

22 .04. 10 48 01 11.5 06 01 1.665 0.727 5.0 -3.7 22.04. 12 53 03 16 .6 18 28 2.416 1.50 1.9 1.5 

30 .04. 10 54 01 48.3 09 45 1.685 0.726 4.9 -3.8 30.04. 12 45 03 39.8 19 56 2.448 1.51 1.9 1.5 

08.05. 11 оо 02 25.9 13 16 1.702 0 .725 4 .9 -3.8 08.05. 12 36 04 03 .2 21 11 2 .478 1.52 1 .9 1.5 

16 .05. 11 07 03 04.4 16 25 1.716 0.724 4.9 -3.8 16.05. 12 28 04 26.7 22 14 2.506 1.538 1.9 1.5 

24.05. 11 15 03 44.1 19 09 1.726 0.723 4 .8 -3.8 24.05. 12 21 0"4 50.4 23 04 2.530 1.54~ 1.8 1.6 

01 .06. 11 25 04 25.0 21 20 1.733 0.721 4.8 -3.9 01.06. 12 13 05 14.1 23 41 2.553 1.55~ 1.8 1.6 

09.06. 11 35 05 07.0 22 53 1.736 0.721 4.8 -3.9 09.06 . 12 05 05 37.8 24 04 2.572 1.56S 1.8 1.6 

17.06. 11 46 05 49.7 23 44 1.735 0.720 4.8 -3.9 17.06 . 11 57 06 01.4 24 13 2.589 1.57? 1.8 1.6 

25 .06. 11 58 06 32.6 23 51 1.730 0.719 4.8 -3.9 25.06. 11 49 06 24.9 24 09 2.602 1.586 1.8 1.6 

03.07. 12 09 07 15.5 23 12 1.722 0.719 4 .8 - 3.8 03.07. 11 41 06 48.1 23 52 2.612 1.595 1.8 1.6 

11 .07. 12 20 07 57.7 21 50 1.710 0.718 4 .9 -3.8 11 .07. 11 32 07 11 .0 23 22 2.618 1.604 1.8 1.6 

19.07. 12 29 08 38.8 19 48 1.694 0.718 4 .9 -3.8 19.07. 11 23 07 33 .6 22 41 2.621 1.612 1.8 1.7 

27.07. 12 38 09 18.8 17 09 1.675 0.719 5.0 -3.8 27.07. 11 14 07 55.8 21 48 2.620 1.619 1.8 1.7 

04.08. 12 45 09 57.5 14 01 1.652 0.719 5.0 -3.8 04.08. 11 04 08 17.6 20 46 2.615 1.626 1.8 1.7 

12.08. 12 51 10 35.1 10 29 1.626 0 .720 5.1 -3.7 12.08. 10 54 08 39.0 19 33 2.607 1.633 1.8 1.8 

20.08. 12 56 11 11.7 06 40 1.597 0 .721 5.2 -3.7 20.08. 10 43 09 00.0 18 13 2.594 1.639 1.8 1.8 

28.08. 13 оо 11 47.7 02 39 1.565 0 .722 5.3 -3.7 28.08. 10 32 09 20.5 16 45 2.577 1.644 1.8 1.8 

05 .09 . 13 04 12 23.4 -01 28 1.530 0.723 5.5 1-3.7 05 .09. 10 21 09 40.6 15 10 2.556 1.649 1 .8 1.8 

13.09 . 13 08 12 59 .1 05 34 1.493 0.724 5.6 -3.7 13.09. 10 09 10 00.3 13 29 2.531 1.653 1.8 1.8 

21 .09. 13 13 13 35.2 -09 33 1.454 0.725 5.7 - 3 .8 21.09. 09 57 10 19.7 11 43 2.502 1.657 1.9 1.8 

29.09. 13 18 14 12.1 -13 19 1.412 0.726 5.9 -3.8 29.09. 09 44 10 38.8 09 54 2.468 1.660 1.9 1.8 

07.10. 13 25 14 50.0 -16 46 1.369 0.727 6.1 -3.8 07.10. 09 31 10 57.6 08 01 2.431 1.663 1.9 1.8 

15 .10 . 13 32 15 29.0 -19 46 1.323 0.728 6 .3 -3.8 15.10. 09 18 11 16.2 06 06 2.389 1.664 2.0 1.8 

23.10. 13 41 16 09.3 -22 14 1.276 0.728 6 .5 -3.8 23.10. 09 05 11 34.6 04 09 2.343 1.666 2.0 1.8 

31 .10. 13 51 16 50.7 -24 04 1.228 0.728 6.8 -3.9 31 .10. 08 52 11 52.8 02 12 2.293 1.666 2.0 1.7 

08.11. 14 02 17 32.9 -2511 1.17"1 0.728 7.1 -3.9 08.11. 08 39 12 10 .9 оо 14 2.239 1.666 2.1 1.7 

16.11 . 14 13 18 15.4 - 25 32 1.126 0.728 7.4 -4.0 16 .11 . 08 25 12 29.0 -0142 2.181 1.665 2.1 1.7 

24.11 . 14 24 18 57.6 - 25 05 1.073 0.727 7.8 -4.0 24.11. 08 12 12 46 .9 -0337 2.120 1.664 2.2 1.6 

02 .12. 14 33 19 39.0 -23 53 1.019 0.727 8.2 -4.1 02.12. 07 58 13 04.9 -05 30 2.056 1.662 2.3 1.6 

10 .12. 14 41 20 18.9 -22 оо 0 .964 0.726 8.7 -4.1 10.12 . 07 44 13 22.9 -0719 1.988 1.659 2.4 1.5 

18.12. 14 48 20 57.0 -19 29 0 .907 0.725 9.2 -4.2 18.12. 07 31 13 40.8 -09 05 1.918 1.656 2.4 1.5 

26 .12. 14 52 21 33.1 -16 28 0.850 0.724 9.8 -4.3 26.12. 07 17 13 58.8 -10 46 1.845 1.652 2.5 1.4 
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JUPITER 2000. SATURN 2000. 

SEV о" TDT SEV о" TDT 

Datuт т а Б Llz Ll0 р ffiv Datuт т а Б Llz Ll0 р ffiv 

о 1 
А.Ј . А .Ј . 

11 d m h h о 1 
А.Ј . А .Ј . 

11 
d т h т h m m m m m 

01 .01 . 18 31 01 35.4 08 35 4.613 4 .965 20.0 1-2.6 01 .01. 19 30 02 35.1 12 37 8 .645 9.183 8 .5 0 .1 

17.01 . 17 32 01 39 .2 09 02 4.86 4:967 18.9 -2.5 17.01 . 18 27 02 34.6 12 40 8 .890 9.180 8 .3 0 .2 

02.02 . 16 36 01 45 .9 09 45 5.121 4.969 18.0 -2.4 02 .02. 17 26 02 36 .0 12 51 9.153 9 .176 8 .1 0.3 

18.02. 15 42 01 55 .1 10 40 5.360 4.972 17.2 - 2.3 18.02. 16 26 02 39.2 13 1.1 9 .415 9.173 7.8 0.3 

05.03. 14 50 02 06.2 11 44 5.572 4 .974 16 .5 - 2.2 05.03. 15 28 02 43.9 13 37 9.656 9.170 7.6 0.3 

21 .03. 14 оо 02 18.9 12 52 5.748 4 .977 16.0 -2 .1 21 .03. 14 31 02 49.9 14 08 9.861 9.166 7.5 0.3 

06 .04 . 13 11 02 32 .8 14 03 5.879 4 .980 15 .7 -2.1 06 .04. 13 35 02 56 .9 14 41 10.020 9.163 7.4 0.3 

22.04. 12 23 02 47.4 15 12 5.962 4 .983 15.4 -2.0 22 .04. 12 40 03 04.6 15 16 10 .122 9.160 7.3 0.2 

08.05 . 11 35 03 02.5 16 19 5.996 4 .986 15.4 -2 .0 08.05 . 1145 03 12.8 15 50 10.165 9.157 7.3 0.2 

24 .05. 10 47 03 17.7 17 21 5 .978 4 .990 15 .4 -2 .0 24.05 . 10 50 03 21 .0 16 22 10 .146 9.154 7.3 0.2 

09.06. 09 59 03 32 .8 18 17 5.911 4.993 15 .6 -2.0 09 .!)6. 09 55 03 29 .1 16 52 10 .066 9.151 7.3 0.2 

25.06. 09 11 03 47.4 19 05 5.797 4.997 15 .9 - 2.1 25 .06 . 09 оо 03 36.7 17 18 9.930 9.148 7.'4 0.3 

11.07. 08 21 04 01 .0 19 46 5.640 5.000 16 .3 -2.1 11 .07. 08 04 03 43.5 17 39 9.746 9.146 7.6 0.3 

27.07. 07 31 04 13.4 20 19 5.448 5.004 16 .9 -2.2 27.07. 07 07 03 49 .2 17 55 9.521 9 .143 7.8 0 .2 

12.08. 06 38 04 23.9 20 43 5.22S 5.008 17.6 - 2.3 12.08. 06 08 03 53.6 18 06 9.270 9.140 8 .0 0.2 

28.08. 05 43 04 32 .0 21 оо 4 .990 5.012 18.5 -2.4 28.08. 05 08 03 56.3 18 11 9.006 9.13 8 .2 0.1 

13.09 . 04 46 04 37.3 21 10 4.747 5.016 19.4 -2.5 13 .09. 04 06 03 57.3 18 11 8 .748 9.134 8 .4 0.1 

29 .09 . 03 45 04 39.3 21 12 4.515 5.020 20.4 -2 .6 29 .09. 03 02 03 56 .3 18 05 8 .514 9.130 8 .7 0.0 

15.10 . 02 40 04 37.6 21 08 4 .312 5.024 21 .3 -2.7 15 .10 . 01 56 03 53 .6 17 55 8.323 9.12"1 8 .9 -0.1 

31 .10. 01 32 04 32 .4 20 57 4.157 5.028 22.1 -2.8 31 .10. оо 49 03 49.3 17 41 8 .192 9.124 9.0 - 0 .3 

16.11 . оо 21 04 24.6 20 41 4.067 5.033 22 .6 -2 .8 16.11 . 23 37 03 44 .2 17 24 8 .135 9.121 9.1 - 0.3 

02.12 . 23 05 04 15 .5 20 21 4.054 5.037 22 .' 1-2 .8 . 02 .12. 22 29 03 39 .0 17 08 8.158 9.118 9.0 - 0.3 

18.12 . 21 54 04 06 .9 20 01 4 .120 5.042 22.3 -2.8 18.12. 21 21 03 34.3 16 55 8 .259 9.116 8 .9 - 0 .2 

URAN 2000. NEPTUN 2000. 

SEV о" TDT SEV о" TDT 

Datum т а Б Llz Ll0 р ffiv Datum т а Б Llz Ll0 р ffiv 

о 1 
А . Ј . А .Ј . 

11 d m h h о 1 
А . Ј. А . Ј . 

11 
d m h m h m т m m m 

01 .01 . 14 06 21 09.8 - 17 02 20.721 19.923 1 .7 5.9 01 .01 . 13 18 20 21 .7 1-19 13 31 .020 30.119 1.1 8.0 

02 .02 . 12 07 21 16 .8 -16 30 20.910 19 .927 1.7 5.9 02 .02. 11 17 20 26.6 -18 57 31 .095 30 .120 1 .1 8 .0 

05 .03. 10 09 21 24 .1 - 15 57 20.815 19 .931 1.7 5.9 05 .03. 09 16 20 31 .2 -18 41 30.882 30.120 1.1 8 .0 

06 .04. 08 09 21 29 .9 - 15 30 20.468 19 .935 1.7 5.9 06.04. 07 13 20 34.4 - 18 29 30.444 30 .120 1.1 7.9 

08.05 . 06 06 21 33.3 - 15 15 19 .965 19 .938 1.8 5.8 08.05 . 05 09 20 35 .6 - 18 25 29 .908 30 .119 1.1 7.9 

09 .06. 04 оо 21 33.5 - 15 15 19 .448 19.941 1.8 5.8 09 .06. 03 02 20 34.6 -18 29 29 .426 30 .11 1.1 7.9 

11 .07. 01 52 21 30 .6 -15 30 19 .065 19 .943 1.8 5.7 11 .07. оо 53 20 31 .8 -18 39 29 .139 30 .115 1.1 7.8 

12 .08. 23 37 21 25 .9 - 15 53 18.932 19.945 1 .8 5.7 12 .08. 22 40 20 28.3 -18 52 29 .131 30 .112 1 .1 7.8 

13.09. 21 27 21 21 .2 - 16 15 19.095 19.947 1.8 5.7 13.09. 20 31 20 25.4 -19 03 29.407 30.110 1.1 7.9 

15 .10 . 19 18 21 18.5 1-16 26 19 .507 19.949 1.8 5.8 15 .10. 18 24 20 24.2 -19 07 29 .887 30 .108 1.1 7.9 

16 .11. 17 13 21 19.0 -16 23 20.046 19 .952 1 .7 5.8 16 .11 . 16 20 20 25 .4 f-19 04 30.428 30 .107 1 .1 7.9 

18.12. 15 11 21 22 .7 - 16 05 20.550 19.955 1.7 5.9 18.12 . 14 17 20 28.7 - 18 53 30.870 30 .106 1 .1 8.0 
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УЛК 521.73 

КОМЕТА С/1999 S4 (LINEAR) 

Милан С. Ди.митри}евић, Миодра2 Дачџћ и Зорица Лветховић 
Астр.ономска. Опсерва.торија., Београд 

У после.zџьој години миленијума. звезда.и6 небо ће нам подарити још једну 
комету видљиву голим .оком . Она. ће укра.ша.ва.ти небо Србије у јулу и почетком 
августа. 2000 . године . Откривена. је 27. септембра. 1999. године у .оквиру пројекта. 
LINEAR (Llncoln la.boratory Near Ea.rth Asteroid Resea.rch project), у .оквиру кога. је 
до сада. већ открЈЏ~ен већи број комета.. LINEAR пројект користи телескоп са. 
.огледалом преЧНИЈ<а. један метар у С.окору (Socorro) у Њу МексИIСу. · 

Предвиђаље сјаја. и изгледа. комете је доста неизвесно пошто ми не знамо њен 
састав. ·КоЛИIСо ће нека. комета. бити велича.нствена. з.а.виси не само од сјаја. њеног 
централног дела - гла.ве, него и од тога. ко.ЛИжо пра.шиие жа.рки Сунчеви зраци 
ослободе загрљаја. ове ледене грудве. . 

Када. је откривена. била. је ближа. од планете Јупитер , а. у мају 2000 . биће 
на. растојаљу као Марсова. орбита, а. у јуну треба да може да. се види догледом 
на. североисточном небу пре изласка. Сунца.. На.јближе Сунцу, на. ра.стоја.ње мало 
изван Венерине орбите, стићи ће 26 . јула.. Тада. ће бити и на.јближе Земљи, на 
ра.стоја.њу од 65 милиона. километара. и има.ће на.јвећи сјај. 

У табели 1 дати су сви подаци који нам омогућују да комету лако нађемо на 
небу и уживамо у њеној лепоти . Од 1. јуна. 2000 . године до 20. августа дата. је за. 
сваку ноћ привидна. величина. комете, а. затим ректа.сцензија. и деклина.ција. сведене 
на две хиља.диту годину, како то за. комете обично дају а.строноми. Ови подаци 
нам омогућују да. помоћу звездане карте или звезда.ног а.тла.са. установимо где се 
налази комета . На. звезда.ним ка.рта.ма., ректасцензија (а) на.нета. је по ободу карте 
а деклинација (6) према центру. Уносећи координате из табеле 1 на звездану 
карту, видећемо које се сјајне звезде налазе тога дана у близини комете. 

Табела. 1. Ефе.мериде за хо.мету С/1999 S4 LINEAR. За период од ноћи 1. јуна до 
ноћи 20. ав2уста 2000. 2одине дата је привидна величина, реrс:тасцензuја (а) и деrс:
линација (6) сведене на 2000. 2одину и вре.ме изласха и зал ас ха rс:о.мете у Београду 
(за хоординате Народне опсерваторије). На крају су дате зенитсха даљина {z) и 
азu.мут {А) за тренутах поноћи. 

Датуы m RA. DEC. ИЗАаЗ З8Аа3 z А 
hm о • hm hm о • о • 

јун 
1. 9 .6 2 06.05 32 21 .3 029.0 17 46.8 93 13.0 215 46.1 
2 . 9 .5 2 06.63 32 33.7 024.2 17 44.9 92 41 .2 216 17.1 
з. 9.4 2 07.20 32 46.2 о 19.3 17 43.1 92 09.0 216 47.7 
4. 9 .3 2 07.78 32 58.6 о 14.4 17 41.3 9136.7 217 17.8 
5. 9 .2 2 08.35 3311.0 о 09.5 17 39.5 91 04.3 217 47.8 
6 . 9 .1 2 08.98 33 25.5 о 04.5 17 37.9 90 30.3 218 15.8 

6/7. 9.0 209.60 33 40.0 23 59.4 17 36.5 89 56.0 218 43.3 
7/8. 8 .9 2 10.23 33 54.6 23 54.2 17 35.1 89 21.5 218 10.4 
8/9. 8 .8 2 10.85 34 09.1 23 49.0 17 33.7 88 46.9 219 37.2 

9/10. 8.8 2 11 .48 34 23.6 23 43.8 17 32.4 88 12.3 220 03.6 
10/11. 8 .7 2 12.20 34 41.0 2338.4 17 31.4 87 35.8 220 27.2 
11/12. 8.6 2 12.91 34 58.4 23 32.9 17 30.6 86 59.0 220 50.3 
12/13. 8.5 2 13.63 35 15.7 23 27.2 17 29.9 86 22.3 221 13.0 
13/14. 8 .5 2 14.34 35 33.1 23 21.5 17 29.1 85 45.3 221 35.4 
14/15. 8.4 2 15.06 35 50.5 23 15.9 17 28.5 85 08.4 221 57.4 
15/16. 8 .3 2 15.94 36 11 .8 23 10.0 17 28.4 8429.4 222 15.2 
16/17. 8.2 2 16.82 36 33.2 23 03.8 17 28.6 83 50.2 222 32.4 
17/18. 8.1 2 17.69 36 54.5 22 57.4 17 29.0 83 11.0 222 49.3 
18/19. 8 .0 2 18.57 37 15.9 22 51 .0 17 29.3 82 31 .8 223 05.6 
19/20. 7 .9 2 19.45 37 37.2 22 44.5 17 29.9 81 52.7 223 21 .9 
20/21 . 7.8 2 20.63 38 04.3 22 37.8 17 31 .3 81 11 .3 223 31 .3 
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Датум m R.A DEC. излаз замз z А 

hm о • hm hm о • о • 

21/22. 7.7 2 21 .8 38 З1 .4 22 ЗО.5 17 ЗЗ.5 80 29.8 22З 40.1 
22/2З. 7.5 2 22.98 38 58.6 2222.8 17 З5.8 79 48.З 22З 48.З 

2З/24. 7 .4 2 24.15 З9 25.7 22 14.9 17 З8.З 79 06.9 22З 56.1 
24/25. 7.З 2 25.ЗЗ З9 52.8 22 07.0 17 41.2 78 25.7 224 03.9 
25/26. 7.2 2 27.08 4028.8 21 58.4 17 46.0 77 42.1 224 оо.з 
26/27. 7.0 228.8З 41 04.9 2148.6 17 52.5 76 58.5 22З 55.7 
27/28. 6 .9 2 ЗО.59 4140.9 21З7.9 17 59.7 76 15.2 22З 50.6 
28/29. 6.8 2 З2.34 42 17.0 21 26.З 18 07.7 75 З1 .9 22З 45.0 
29/ЗО. 6 .7 . 2 34.09 42 5З.О 21 14.1 18 17.6 74 49.0 22З З9.7 

јул 
ЗО/1. 6.6 2 З7.06 4З4З.З 20 59.5 18 34.5 74 04.6 22З 1З.8 

2. 6.4 240.0З 44 ЗЗ.6 7З 20.З 222 46.6 
з. 6.З 242.99 45 2З.8 72 З6.З 222 19.1 
4 . 6 .2 245.96 46 14.1 71 52.6 221 51.0 
5. 6.1 248.9З 4704.4 71 08.9 221 2З.9 

6. 6.0 2 54.91 48 17.9 70 29.5 220 16.З 

7. 5.8 ЗОО.89 . 49 З1 .З 69 50.1 219 07.1 
8. 5.6 з 06.88 5044.8 69 10.З 217 57.8 
9. 5.4 з 12.86 51 58.2 68 З0.2 216 48.8 
10. 5.З з 18.84 5З11.7 6748.З 215 4З. 1 

11. 5.1 з 34.З5 54 5З.4 67 41.8 21З 11.4 
12. 5.0 з 49.86 56 З5.0 67 З0.8 210 З9.2 
1З. 4 .8 4 05.З7 58 16.7 67 1З. 5" 208 10.5 
14. 4 .7 4 20.88 59 58.З 6649.9 20545.8 
15. 4 .6 4 З6.З9 6140.0 66 1З .З 20З 29.7 
16. 4.4 5 18.72 62 06.4 68 12.4 199 1З.2 
17. 4.З 6 01.06 62З2.8 69 48.1 194 44.1 
18. 4.1 6 4З.З9 62 59.1 70 51.5 190 10.9 
19. 4.0 7 25.7З 6З 25.5 71 21.8 185 З6.8 
20. З.9 808.06 6З 51.9 71 08.6 181 оз.о 
21. З.9 8 42.ЗЗ 59 ЗЗ.9 75 09.1 177 12.1 
22. З.9 9 16.60 55 15.9 78 56.9 172 34.4 
2З. З.8 9 50.88 50 57.8 82 1З.О 167 11.8 
24. З.8 10 25.15 46 З9.8 84 51.9 161 09.7 
25. З.8 10 59.42 42 21 .8 86 45.1 154 24.7 
26. З.8 11 10.88 З7 47.1 90 11.1 150 59.4 
27. З.9 1122.34 зз 12.4 515.З 2З29.6 9З З6.0 147 З4.8 
28. 4.0 1133.80 28З7.6 602.4 2З 05.5 96 54.2 144 00.5 
29. 4.1 1145.26 2402.9 640.9 22 46.З 100 05.0 140 16.3 
зо. 4.З 1156.72 19 28.2 717.8 22 З0.6 10З 10.0 1З6 16.2 
З1. 4.4 12 01.29 16 43.2 740.З 22 18.1 105 27.7 134 З2.5 

авrуст 

1. 4.6 12 05.86 1З 58.2 7 54.7 22 06.5 107 42.5 1З2 52.8 
2 . 4.8 12 10.44 11 1З.2 807.6 21 55.З 109 56.З 1З1 10.4 
з. 4.9 12 15.01 828.2 820.0 2i 44.4 112 09.1 129 24.9 
4 . 5.0 12 19.58 54З.2 8 ЗЗ.4 21 ЗЗ.9 114 22.1 127 ЗЗ. 1 

5. 5.2 12 21 .78 407.9 8 41 .4 21 25.4 115 57.0 126 5З.7 
6. 5.З 12 2З.98 2З2.6 846.4 21 17.4 117 ЗО.2 126 16.8 
7. 5.5 12 26.17 057.2 8 51 .0 21 09.4 119 ОЗ.4 125 З9.0 
8. 5.6 12 28.З7 -о 38.1 8 55.6 21 01.З 120 З6.2 125 00.1 
9. 5.7 12 З0.57 -2 1З .4 900.8 20 5З.3 122 09.6 124 18.З 
10. 5.8 12 З1 .75 -з 12.9 90З.5 2046.4 123 23.0 124 14.8 
11. 5.9 12 З2.9З -4 12.4 904.9 20 39.7 124 З5.5 124 1З.О 
12. 6.1 12 34.12 -5 11 .8 9 06.1 20 зз.о 125 47.7 124 11.0 
1З. 6 .2 12 З5.ЗО -6 11.З 907.З 20 26.3 127 00.1 124 08.8 
14. 6.З 12 З6.48 -7 10.8 908.8 20 19.6 128 12.8 124 05.5 
15. 6.5 12 З7.17 -7 51 .0 909.1 20 1З.5 129 14.4 124 24.0 
16. 6 .6 12 З7.87 -8 З1.З 908.7 2007.5 1ЗО 15.З 124 43.7 
17. 6.7 12 38.56 -9 11.5 9 08.2 20 01.5 1З1 16.2 125 ОЗ.9 

18. 6.8 12 З9.26 -9 51.8 9 07.7 19 55.6 1З2 17.0 125 24.2 
19. 6.9 12 З9.95 -10 З2 .0 9 07.4 19 49.5 1ЗЗ 17.9 125 44.6 

. 20. 7.0 12 40.40 -11 01.2 906.4 19 4З.9 134 12.0 126 18. З 

'1 

." 
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CJIИI(a. 1. Пут ~~:омете С/1999 S4 (LINEAR) кроз сазвежђа од 27. маја до 16. јула 
2000. године. 

Осим небеских координата. комете, које на.м омогућа.ва.ју ла.ку уnотребу звезда.
них ка.ра.та. и а.тла.са., у табели 1 да.то је и време изла.за. и за.ла.за.. После ноћи 
између 2. и 26. јула. комет~ ће се видети целе ноћи. На. крају су да.т.е и хоризон
тске координате комете, КОЈе на.м служе за. одређиваље nоложаја. комете на. небу 
У односу на. хориЗонт и стра.не света. . Ове координате да.те су у табели 1 за. 
тренутак nоноћи. Зенитска. даљина. z у табели, да.је удаљеност комете од зенита. 
Њена. вр~дност се .креће од 0° у зениту до 90° на хоризонту . Осим зенитске даљине 
nонекад Је згодниЈе користити висину на.д хоризонтом h, nри чему је z + h = 90°. 
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Слика 2. Пут ко.мете С/1999 84 (LINEAR) кроз сазвежђа од 16. јула до 22. јула 
2000. године 

Азимут А је друга координата у овом координатном систему и он се мери од јужне 
тачке хоризонта према западу од 0° до 360°. За приближно одређиваље аэимута 
може да нам послужи и компас . За период од 27. маја до 6. септембра 2000 . 
године, на сликама 1-3 дат је пут комете кроз саэвежђа. 

Подаци из табеле 1 и са слика 1-3 омогућиће вам да лакше пратите комету. 
Ипак, треба имати у виду да су ови подаци добијени на основу параметара комете 
добијених помоћу првих посматраља и објављених у Електронском циркулару за 
мале планете {Minor Planet Electronic Circular) од 19. октобра 1999. године и да 
су само приближни. 
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Слика З . Пут ко.мете С/1999 84 (LINEAR} кроз сазвежђа од 22. јула до б. 
сеnтембра 2000. године 

Тачност прорачуна се повећава из дана у дан пошто се укључују све нова и нова 
посматраља, па ће када комета засија на нашем небу постојати много прецизнији 
прорачуни . Ипак, да би сте нашли комету и уживали у љеној леnоти, ови подаци 
биће вам довољни. 

(Примљено новембра 1999) 

СОМЕТ С/1999 S4 (LINEAR) 

The ~phemeris for Belgrade and basic information about the comet С/1999 S-tЏINEAR) 
are g1ven 
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УЛК 525.53 

СЕКУЛАРНА ПОМЕРАЉА ГОДИШЉИХ ДОБА 

Владu.м.uр Лenojeвu1i 

Астрономско друштво "Руђер Бошковић"· 

Срећна и прелепа планета Земља има на себи живу материју и жива створеља, 
међу којима је врхунац човек, захваљујући животворним климатским условима 
који су у непосредној зависности од Земљиног растојаља од Сунца и нагиба љене 
осе ротације. 

Сунце се у данима равнодневница, око 21. марта и 23. сеnтембра, у свом nри
видном кретаљу налази на равнодневничкој или еквинонцијској линији по којој се 
секу раван еклипти1<е и раван небеског екватора . Линија уnравна на равнодневни
чку је линија солстиција, линија новратника, која одређује тачке у којима Сунце 
достиже своју највећу, односно своју најмаљу висину над небес1<им екватором; то 
су тач1<е зимског и летљег солстиција које nадају у (нашој еnохи) око 22 . јуна и 
око 22 . децембра . 

"Равнодневничким и nовратним тачкама nривидна годишља nутаља Сунца дели 
се на четири сегмента, а година на четири годишља до.ба, која одговарају времен
ским размацима што их Сунце употреби док nреnали ове сегменте. Због различи
тог Земљиног осунчаваља у току сва1<ог од њих имају они и познате своје nосебне 
1<арактеристи1<е (то је трећа nоследица Сунчева nривидног годишљег 1<ретаља) . 

Тачка на nривидној nутаљи Сунца најближа Земљи је nеригеум (Р), а најдаља 
од ље апогеум (А) . О1<о 3. јануара Сунце је у перигеуму, а 01<0 4. јула у аnогеуму . 
Одсечак nраве која спаја nеригеум и аnогеум веЈIИКа је оса елиnсе и зове се аn
сидна линија . Она се не nоклаnа са nравом која спаја солстиције, већ са овом 
заклаnа угао од о1<о 11°. . 

Због е1<сцентричности Сунчеве годишље nутаље, неnоклаnања аnсидне линије 
са линијом солстиција и неравномерности. Сунчева Rретаља no nу_таљи nроизилази 
неједнакост годишљих доба: nролеће траЈе 92.8 дана, лето 93.6, Јесен 89 .8, а зима 
89.0 дана (то је четврта nоследица Сунчева nривидног l<ретаља)". (Шеварлић, 
1963). 

Положај годишљих доба на nутаљи Земље око Сунца (nрелазимо па хелиоцен
трични nристуn) одређују линија равнодневница и линија солстиција , које су увек 
међусобно уnравне . Али овај систем од две сnрегнуте осе окреће се непрек~·щно 
у простору, nошто се пролећна тачка, или ")'-тачка, nомера yc.rreд nрецесиЈе ·за 
о1<о 50 лучних се1<унди годишље, што је познато још од времена великог Хиnарха . 
Због nомераља nролећне тачке неnрекидно се меља и лонгитуда nерихела, тач~е 
1<оја је најближа Сунцу на nутаљи Земље око љега. Помераље ЛИНИЈе еквюiОНЦИЈа 
у nростору, заједно са сnрегнутом линијом солстиција, има за nоследицу nомера
ље годишљих доба која редом морају да nролазе кроз тачку nерихела, односно 
афела; то помераље има кружни то1<. . . 

Пошто годишња доба редом и узастоnно nролазе кроз Јtајближу односно наЈ
удаљенију тачку на nутаљи, морају да се мељају :i дужине љиховог трајаља; 
nромене трајаља годишљих доба у најтешљој су вези и са nроменом еl<сцентрици
тета Земљине nутање. 

Добро је познато да услед узајамног nривлачног дејства nланета Сунчевог 
система Земљина nутаља nостеnено меља свој облин и nоложај у nростору, а исто 
тако трnи nромене и нагиб љене осе. Зато се нагиб Е: Земљине осе nрема равни 
Земљине nутаље, затим ексцентрицитет е и дужина (лонгитуда) nерихела Р од 
нролећне или ")'-тачне, неnренидно мељају у току векова. 

Ови астрономски елементи Е, е и Р јесу основни узро1< нлиматским одли1<ама и 
разликама на Земљи и љихове nромене су у дире.ктној зависности од секуларних 
промена тих основних астрономсних елемената . . . 

Клима на Земљи, што ће рећи стеnен осунчаваља у nоЈединим љеним ПОЈа
севима no географској ширини, неnосредно зависи од дужине годишљих доба, а 
то значи од љихових места на nутаљи у датој еnохи, и од нагиба Земљине осе ; 
од нагиба Земљине осе долази висина Сунца над хоризонтом за сваку тачну на 
Земљиној површини, са свим познатим nоследицама по живот на nланети. 

. ' 

1' 
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Погледајмо наносе померају годишља доба нроз венове и нако се меља љихова 
дужина! 

Узрон nомераљу nролећне тачке је nрецесија. Ла није утицаја од nланета, 
пролећна тачка, ")'-тачна, nомерала би се по е1<лиnтици, у ретроградном смеру, за 
50 .370 лучних се.кунди годишље. У томе су утицаји: 

од Сунца 15",;895, 
од Месеца 34 .475. 

Због утицаја nланета н~ Земљу у целини - у овом случају исnуnчеља Земље 
оно ~кватора нису од значаЈа- nролећна тачка nомерала би се у дирентном смеру 
за О .114 годишље. 

Стварна nрецесија, резултантна, од ноје се ")'-тачка nомера ретроградно, је : 

50" .370- о" .114 = 5о" .256, 

Ово је једна од основних астрономсних нонстанти! 
Пун нруг ")'-тачка наnрави за: · 

360° 
50 .. _256 

= 25788 година {25 800 година) 

Ова периоднчност често се зове платонсна година. 
Због помераља п:ролећне тачке меља се лонгитуда перихела, али у укупном 

годишљем прираштаЈу лонгитуде перихела и перихел има сопствени удео. Соп
ствено nомераље перихела от1<рио је још у X-XI вену nознати арапс1<и астроном 
Албатани (Миланковић, 1931.) . 

. "Ротација ве~иних оса nланетских орбита nредставља перманентну пертурба
ЦИЈУ· У небескоЈ механици 1<ретаље тач1<е А на коју делује nривлачна сила ноја 
би била nроизвољна функција даљине !:::. до центра nривлачеља S обављало би се 
по путаљи састављеној из низа петљи {слика 1); у специјалном случају Њутнове 
nривлачне си~е nутаља се своди на затворену елиnсу. Ако се привлачна сила 
мало разЈIИКује О!Ј- Њутнове, петље су врло близу једна другој, па се могу сма
трати деформацијом љутновске елипсе лаганом ротацијом веЈIИКе осе. За Земљину 
орбиту ова ротација је 11" .6 годишље, а период око 118 000 година . " (Larousse 
1972.) ' 

\ 
"" 

. СЈIИКа 1. Ротација велu"uх оса nланетс"uх nyma11>a. 
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Године 1970. лонrитуда nерихела Земље била је 102°.424, а љен годиШњи 

nрираштај је око 1
1

.032 или 61 .9 лучних секунди. 
Пуни троnс:ки nериод линија апсида наnрави за 20 934 година, а сидерич:ки за 

111 270 година (Кули:ковс:ки, 1971) . 
Лонrитуда перихела Р у време 2000. године била би: 

102°.424 + 30 х 61" .9 = 102°.94. 

Како је годишљи прираштај лонгитуде. перихела раван 61." .9, а знамо да је го
дишња величина помераља пролећне тачке 50" .256, то ће величина соnс'Ј'веног 
nомераља nерихела бити равна разлици ових вред1rости; пор~д тога, лако је из 
љихових величина оценити да обе тачке имају супротне смерове помераља; пошто 
nролећна тачка има ретроградни смер, то перихел има директни, у nравцу кре
таља Земље. 

Concтne1ro помераље nерихела је: 

61 .. . 9- 50" .265 =н" .644. 

Тачни троnс:ки и сидерички nериоди били би код ове величине соnственог годи
шљег помераља перихела: 

360° - .. - = 20937 година 
61 .9 
360° 

11 
.. _

644 
= 111302 године 

На слици 2 nриказан је угао од 102°.9·4 између r-тачке и nерихела Р, то је 
лонгитуда nерихела у 2000 . години . 

Израчунаћемо за ту лонгитуду величину nомераља r-тач:ке услед nрецесије 
и величину соnственог помераља nерихела од nоложаја и тренутка када је лон
гитуда nерихела била равна нули, тј . од тренутка :када су nравац ка r-тач:ки и 
аnсидна линија били nреклоnљени. 

Слика 2. Одређuва-ље нулте лонгuтуде nepuxeлa . 

Према слици 2 имамо: 
(ђ /ђ 

50" .256 = 11" .644' 
(ђ = 102°.94- Cl'2, 

(102° .94- Cl'2) х 11 .644 = 50.256 х Cl'2, 

С\'2 = 19°.36, 

С\'Ј = 83°.58 . 
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Ови углови се могу израчунати и на начин: 

102°.94 
~ = 5987 година . 

У томе од nрецесије: 

cr1 = 5987 х 5о" .256 = 83°.58, 

и од соnственог кретаља nерихела: 

cr2 = 5987 х н" .644 = 19°.36. 

Углови cr1 и cr2 овако израчунати одређују време и положај :када су се nравап 
ка r-тач:ки и перихел били nреклоnили у једном тренутку у nрошлости (видимо да 
је то било о:ко 6000 година пре данашњице). Узећемо тај тренутак и тај nоложај 
nерихела и -у-тачке за почетни nоложај велике осе Земљине елиптичне лутаље, 
nоложајно и временски, и тај nравац ћемо звати 0 -0, nодразумевајући да ј е он у 
тренутRу nреклаnаља правца nерихел-r-тачка био визура на nроизnољну далеку 
звезду и да је зато тај npanaп неnо~tретан . О.н ће nослужити Rao аnсцисна оса 
једног небес~tог система који омогућује да се израчунају и прикажу узастоnни 
nоложаји -у-тачке и nерихела и даје оријентацију Земљине лутаље чија се велика 
оса о~tреће у nростору брзином којом се помера nерихел у односу на Звезде . Та~tво 
стаље nриказано је на слици 3. .. 

IIIМ. 
СО/'\. 

1 
1 
1 

о ,~-----
р 

А11СМАНА NНIJA ОСА~ 

E-.o!CU. IIIIНNJA в-

1 Ј 1 

СлиRа 3. Полож:ај "ардuналнuх тача"а на nyma-љu "од лонгuтуде Р= О. 

На сликама Roje nрате теRст елиnтична лутаља Земље је nренаглашена и са 
произвољно увећаним ексцентрицитетом, из разлога што Земљина елиnса не може 
да се nредстави у правој размери (знамо да је љена путаља скоро Rруг) и што је 
оваRо nреувеличана лаRШа за оцене и nотребне закључке . 

На слици 3 дато је неко nочетно стаље нашег небеског система у Rоме nравац 
ка r-тачки се поклаnа са аnсидном линијом елипсе лутаље . У том тренутRу лон
гитуда nерихела равна је нули . Кроз аnсидну линију nовучена је оса 0-0 Roja 
ће nослужити за оријентацију у тоRу овог прИRаза. У овом тренутRу још није 
могуће одредити оријентацију осе 0-0 према звездама, али то ће бити лако nећ 
у следећем кораку наше анализе. 

Са слиRе се види да су зимска (зима-јесен) и летља полугодина једнаке по 
трајаљу, да су зима· и nролеће, односно лето и јесен, једнаRе дужине, али да су 
зима и nролеће дужи од лета и јесени. Ова разлика зависи од ексцентрицитета е 
и она ће бити nо~tазана Rасније . 

На слици 4 приказано је данашње стаље (за 2000. годину) наших небес:ких 
оса . Лонгитуда перихела је 102°.94, у томе сопствено nомераље тачRе Р перихела 
било је 19°.36, рачунато од нултог nоложаја који је био на оси 0-0, а помераље 
r-тач~tе, за исто то време, било је 83°.53 како је наnред рачуном nо~tазано . 

r 
i 
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СлИЈ<а 4. Данаш'IЬи nоложај оса система и годиш'IЬих доба. 

Ако је угао код -у-тачке 83°.58, тада тачке солстиција имају углове према оси 
0-0: 

90° + 83°.58 = 173°.58, 

173°.58 + 180° = 353°.58. 

А према перихелу тачке солстиција су: 
летња: 180°- 19°.36 + (90°- 83°.58) = 167°.06, 
зимска: 180° + 167°.06 = 347°.06. 

Растојаље између перихела Р и зимског солстиција у том случају је : 

360°- 347°.06 = 12°.94. 

Ово представља у просеку 13 дана и то се слаже са подацима у ефемеридама 
("Васиона") где се види да је Земља у перихелу између 1. и 4. јануара, што даје 
од (око) 22. децембра управо број дана који се овде рачуном добија. Варијације · 
од 1. до 4 . јануара настају, како због помераља у грађанском календару (просте
преступна година), тако и због промене положаја барицентра . 

У табели 1 дали смо и податке на основу Астрономического ежегодника о 
растојаљу између перихела и зимског солстиција исказаног преко времена између 
љихова два датума. Година 1974/1975. значи да је датум за зимсi<И солстициј из 
1974. године а, за перихел из 1975. године . . 

Година d h m Година d h m 
1974/75 11 07 14 1981/82 13 12 09 
1975/76 12 23 14 1982/83 11 09 15 
1976/77 12 16 07 1983/84 12 09 41 
1977/78 11 оо оо 1984/85 13 13 37 
1978/79 13 07 13 1985/86 11 06 28 
1979/80 12 03 28 1986/87 13 18 46 
1980/81 11 09 04 1987/88 12 14 14 

Укупно (1-14): 173d06h30 = 173.27 дана 

Табела 1. Pacmoja'IЬe између зимског солстиција и nерихела у данима. 

1 

1: 
1 

1 

1. 

1 

f --
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Узели смо период 1974-1988. зато што смо само за тај интервал могли да 
нађемо непреi<Идни низ годишљих података. 

Просечна величина одстојаља перихела и зимског солстиција је: 

173
·
27 = 12.3764 дана = i2d09h . 

14 
/ 

Ако је израчунато угловно растојаље 12°.94, а дневни прираштај Сунчеве лонги
туде око перихела 61

1

, (Шеварлић, 1963.), онда . се то растојаље може исказати 
временсi<И : 

12°.94 
----вг- = 12.728 дана = 12d17h.5. 

Слагаље је врло добро (ми смо рачунали епоху 2000. а подаци су из 1974-
1988. године) када се зна колИI<о много заокруживаља је неопходно и за полазне 
податке и за резултате рачунања. 

Битно је да ова разлика данас више није 11 дана, већ је око 12.5 и тежи ка 13 
дана! 

На слици 4 у стаљу смо да дамо оријентацију небеског система према сазве
жђима и то је урађено на овај начин. Знамо да је у Хипархово време (150. година 
старе ере) -у-тачка била у сазвежђу Овна ( Ari), а да је управо у наше време прешла 
у сазвежђе Рибе (Psc). Када смо сазвежђа Рибе и Овна довели у потребан положај 
према -у-тачки за лонгитуду Р = 102°.94, могли смо да поставимо цео зодијачки 
круг око нашег небеског система . 

Оса 0-0, апсциса нашег система, оријентисана је према једној тачки у Бли
занцима и ту ће остати за читаво време наше ана.цизе. Показали смо где је била 'У 
тачка у Хипархово време и где је била на почетку хришћанске ере. У Хипархово 
време тачке солстиција биле су у Раку, односно у Јарцу (Козорогу), због чега се 
одговарајуће паралеле (повратници) на Земљи и данас тако зову. 

Видели смо да је за промену лонгитуде перихела од 0° до 102°.94 било потребно 
време од скоро 6000 година (5987 година). Како смо лонгитуду од 102°.94 везали 
за 2000. годину, што је наше време, то је почетно стаље нашег небеског система, 
у неком љеговом неизмериво поновљеном циклусу, било: 

5987- 2000 = 3987. старе ере . 

Почетна година нашег календара, година Прва, била је код лонгитуде пери
хела: 

3987 х 61".9 = 68°.55, 

у томе: 

-у-тачка: 3.987 х 50" .256 = 55°.65, 
перихел: 3.987 х 11" .644 = 12°.90. 

Тачка 'У у време Хипархово (-150. година) била је далеко од почетне осе 0-0: 

55° .65- (150 х 50" .256) = 53°.56 . 

Карактеристични положаји -у-тачке, мерено од нулте тачке (осе 0-0) у којој 
је она била пре 5987 година: 

1. Хипарх, година -150. 53°.56 3837 година 
2. година Прва наше ере 55° .65 150 година 
3. година 2000. 83° .58 2000 година 

Од нулте тачке до Хипарха било је протекло 3837 година, од Хипарха до Прве 
године наше ере 150 година и 2000 година до наше епохе, укупно 5987 година! 

дакле, лонгитуда перихела била је једнака нули у години (око) 3987. старе 
ере и сада се може рачунати време за сваки нови будући положај оса система 
(преко перихела или преко -у-тачке). 

Запажа се, пошто је успостављена оријентација према звездама у Зодијаку, да 
је годишље доба зима из сегмента који је био окренут Стрелцу, Шкорпији и Ваги, 
дошло у сегмент према Левици, Лав~ и Раку, тј. из квадРанта 2, прешло је у 
квадрант 1 елипсе, а тачка перихела Р прешла је из Близанаца у сазвежђе Рака. 

Нека за 2000. годину још увек важе поменуте дужине годишљих доба (мада 
се оне вероватно односе на епоху 1950.); у том случају дужине двеју полугодина 
биле би следеће : 
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зимска: 89.8 + 89.0 = 178.8 дана , 
летња·: 92.8 + 93.6 = 186.4 дана. 

Летња полугодина у наше време дужа је од зимске за 7.6 дана ... 
Код данашње {2000. година) лонгитуда перихела Земље је од 102°.94, ")'-тачка 

померила се од осе 0-0 за 83°.58. Да би ")'-тачка направила угао од 90° у односу 
на почетни положај на · оси 0-0, потребно је да се она помери још: 

90°- 83°.58 = 6°.42. 

За то је потребно време : 

(6°.42 х 3600")/50" .256 = 460 година . 

Перихел ће се у исто време померити : 

460 х 11" .644 = 1 о .49. 

Тај догађај треба да наступи (око) године (2000 + 460) 
Лонгитуда перихела биће : 102.94 + 6.42 + 1.49 
Угао код ")'-тачке 
Угао код перихела: 19°.36 + 1°.49 

Овај положај главних оса система дат је на слици 5. 

Слика 5. ")'-mач~еа 3а~елаnа угао 90" са осо.м 0-0 

2460. 
110°.85 

90°.0 
20°.85 

У тренутку приказаном на слици 5 линија солстиција се поклапа са осом 0-0. 
Годишље доба зима све више прелази из 1. у 4 . квадрант Земљине елиптичне 
путање, а угао између перихела и зимског солстиција. је 20°.85 (није више ни 11, 
ни 13!) . 

Али оса 0-0 је само помоћна оса која има значај и која се може користити 
у оваквој анализи само за време од око 21 000 година (или 25 800 година), до 
тренутка када се поново не поклопе велика оса (перихел) Земљине путање и лин
ија еквинокција ( ")'-тачка) . У том тренутку поставила би се нека друга оса 0-0, 
рецимо оса Ot-Ot, која ће бити померена у односу на прву 67°.71 , затим оса 0 2-02 
и све до осе Оп-Оn, где је n бесконачно. 

Оса 0-0 нам служи и као мера померања ")'-тачке кроз векове, а тиме и као 
мера кружења светске осе око конуса прецесије . На епици 6 дата су четири карак
тери~тична положаја ")'-тачке и светске осе . дати су и пресеци по солстицијској 
ЛИНИЈИ и поглед на конус прецесије одозго са положајем (пројекцијом) светске осе 
у том тренутку. На епици 6 .2-6.4 Земљина путања је приказана испрекиданом 

:ј' 

ВАСИОНА XLVII 1999, 5 -------------------137 

линијом зато што у тим тренуцима то није њен прави положај према оси 0-0 због 
померања перихела; овде је важан само положај ")'-тачке и светске осе!.. . . 

" / 

___ А_~~-------к~-т--~~~~ 
\ 
' .... .... __ 

Слика 6. Положај ")'-mач~ее u светс~ее осе ~ероэ ве~еове. 

На слици 7 даје се путања и мера помераља светског пола услед прецесије, 
његов положај пре 6000 година, затим на почетку наше ере, у наше време {2000. 
година), и у будућности . Положаји светске осе на слици 6 и епици 7 потпуно се 
поклапају. Не треба заборавити да је на слици 7 поглед одоздо! 
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СлИIСа. 7. Помераље светс~~:ог nола ус
лед nрецесије. 

<D 

7 

За. иа.шу а.иа.лизу ва.жие су и меро
давие лоигитуде перихела.- а. то је угао 
између правца. ка. ")'-та.ЧI<и и правца. ве
ЛИIСе осе елипсе, правца. кроз та.ЧI<у пер

ихела. , обе су та.ЧI<е покретне - и поло
жа.ји линије еiСВииокција., односио сол
стиција., према. велИIСој оси Земљине 
елиптичне пута.ље. 

Ови положа.ји да.ти су на. слици 8.1 
до 8.6, на. којој су прика.за.ии односи 
линије еiСВииокција. према. апсидној ли
нији и окретаље Земљине пута.ље у ко
~мичком простору, према. Зодија.ку, ко
ЈИ се овде подразумева. преко осе 0-0 
која. је усмерена. у Близа.ице, ка.о што 
је напред пока.за.но . 

Слика. 8. Лонгитуде nерихела и nоложај годишљих доба . 

! • 
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Из слике 8 може се видети следеће: 
8.1 - Зима. је у 11 IСВадра.иту (на. јужној хемисфери је лето) 

- Зимска. и летља. полугодина. су једнаке 
- зима и пролеће једнако трају 
- лето и јесен једнако трају 
- зима. и пролеће дужн су од лета. и јесени 

8.2 Лонгитуда. перихела је 45°. То је врло ка.раiСТеристича.н nоложај оса. Земљине 
nута.ње и он има. nосебан зиа.ча.ј код дужине годишњих доба.. 

8.3 - Зима. у 1 ква.дра.иту 
- зимска. полугодииа. кра.ћа. од летље 
- зима. и јесен једнако трају 
- лето и nролеће једна.IСИ 
- зима и јесен кра.ћи од лета. и nролећа. 

8.4 - Зима. у IV ква.драиту 
- зимска. и летља. nолугодииа. једнаке 
- лето и јесен имају јед1iа.ко тра.ја.ље 
- зима. и nролеће једнако трају 
- зима. и пролеће кра.ћи од лета. и јесени 

8.5 - Зима. у 111 ква.дра.иту 
- зимска. полугодииа. дужа. од летље 

- зима. и јесен једна.ки 
- лето и nролеће једнаки 
- зима. и ј есен дужи од лета и nролећа. 

8.6 -Понавља. се стаље под 8.1 . 
И на. стщи 8 истакнути су угао код nерихела., уга.о код "У та.ЧI<е и положај 

светске осе у коиусу прецесије. 
У табели 2 да.т је распоред годишљих доба. по ква.дра.итима. елипсе за главне 

лоигитуде nерихела.. 

Лонгитуда Зима Пролеhе Лето Јесен 

перихела 

оо 11 ш IV 1 
goo 1 11 ш IV 

180° IV 1 11 ш 

270° ш IV 1 11 

360° 11 ш IV 1 

Табела. 2. Лонzитуде nерихела и nоложај годиш'IЬих доба по ~~:вадранти.ма . 

Ка.рактеристични nоложа.ји линије еi<винокција. и велиi<е осе елнnсе или а.псидне 
линије , јесу I<од лоигитуде nерихела. 45° и 135° (225° и 315°) и 90° и 270° (180° и 
360°). 

Јlоигитуда. перихела. од 45°, ра.чуиа.то од осе 0-0 где је лоигитуда. била. равна. 
нули (Р= 0), настуnила је, у овом Земљииом циклусу, после времена: 

45° 
61 

... 
9 

= 2617 година. . 

У томе је помера.ње перихела.: 

2617 х 11" .644 = 8°.46, 

и nомераље ")'-тачке : 

2617 х 50" .256 = 36° .54. 

Догађај је био у години : 

-3987 + 2617 = -1370. година. (стара. ера.) . 

За. лоигитуду Р= 90° добија. се: 
перихел 2 х 8°.46 = 16°.92 

. ")'-Та.ЧI<а. 2 Х 36°.54 = 73°.08 

1 
r 
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време 2 х 2617 = 5234 године 
:календар -3987 + 5234 = 1247 година (наше ере). 

У табели 3 дате су промене лонгитуде перихела од 0°- 360°, :као аргумента, 
и пратеће nромене углова ")'-тач:ке и nерихела према оси 0-0, углова линије сол
стиција према оси 0-0 и nрема аnсидној линији, и године nрема :календару и :ку
мулативно . Извесно је да све године наведене у ова:квој анализи треба сматрати 
nриближним, иа:ко рачун даје тачиост од једне године. 

Лонг. Угао nрема оси Солстицији (0
) Годиие 

Перихела 0-0 (0
) 

(о) према оси 0-0 према перихелу 

гама nерихел зим. лет. зим. лет. кале нд. кум. 

тачка 

0.00 0.00 0.00 270.00 90.00 90.00 270.00 -3987 о 

45.00 36.54 8.46 306.54 124.54 45.00 225.00 -1370 2617 
90.00 73.08 16.92 343.08 163.08 0.00 180.00 1247 5234 
102.94 83.58 19.36 353.58 173.58 374.06 167.06 2000 5987 
110.85 90.00 20.85 0.00 180.00 339.15 159.15 2460 6447 
180.00 146.16 33.84 56.16 236.16 270.00 90.00 6482 10469 
221.70 180.00 41 .70 90.00 270.00 228.30 48.30 8907 12893 
270.00 219.24 50.76 129.24 309.24 180.00 0.00 11717 15702 
332.55 270.00 62.55 180.00 0.00 117.45 297.45 15354 19339 
360.00 292.29 67.71 202.29 22.29 90.00 270.00 16951 20936 
83.40 360.00 83.40 270.00 90.00 6.60 186.60 21801 25786 

Табела 3. Промене nоложаја ")'-mа~ке u nepuxeлa у времену. 

Положај тача:ка солстиција ис:казан је nрема оси 0-0 у ретроградном смеру, 
а nрема перихелу у дире:ктном. 

Из табеле 3 види се да је ")'-тачi<а наnравила пун угао (~<руг) од 360° за 
25 786 година (платонсi<а година) и да се за то време nерихел у соnственом I<ре
тању према звездама nомерио за 83°.40 . Да би и перихел направио nун угао од 
360° потребно је да. ")'-ТаЧI<а у исто време наnрави више од 4 I<руга : 

360° 
830.4 = 4.3165 

4.3165 х 25786 = 111305 година. 

То је сидерички nериод ротације nерихела или вели:ке осе Земљине путаље! 
Tponci<и nериод оi<ретања nерихела је 20 936 година, а то је време за I<oje се 

лонгитуда nерихела увећа за 360°, I<ao резултат nомераља ")'-тачi<е услед nреце
сије и од љеговог сопственог I<ретаља. За време јеЈЩог тропсi<ог nериода тачi<а 
перихела се померила за 67°.71. 

о 3600" 
67 .71 х 11".644 = 20936 . 

Зато сидеричi<И период помераља садржи више од 5 тропсi<их периода: 

о 3600" 
360 х 11" .644 = 111305, 

360 111305 
67.71 = 20936 = 5"317• 

.67.71 х 0.317 = 21°.45, 

5 х 67.71 + 21.45 = 360°. 

.. 
1 
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ВеЛИI<а оса Земљине путање направи пун оi<рет од 360° међу звезд&ма за oi<o 
111 305 година! 

Промене положаја таЧI<е перихела, или велИI<е осе елипсе Земљине путање, 
I<роз веi<ове, nри:казане су на слици 9 за фиi<тивни случај постојаног еi<сцентрици
тета. 

\ 
1 

-\--

СЛИI<а 9. Помера-ље nepuxeлa- mponcкu и cuдepu~кu nериод. 

AI<o се узме у обзир и еi<сцентрицитет са љеговим сеi<уларним променама, тада 
тачi<е Ро до Pn и Ао до An неће лежати на I<руговима С1 и С2 I<ao на слици 9, већ 
на I<ривој I<oja би се могла узети за спиралу. 

Описали смо I<ai<o се и I<ојом брзином померају годишља доба по пут аљи Земље 
oi<o Сунца, наводећи лонгитуде перихела, а положај ")'-ТаЧI<е према усвојеној оси 
0-0, чиме је наш систем читаво време био оријентисан у простору (оса 0-0 овде 
је увеi< била усмерена у Близанце). . .· 

За положај годишњих доба на путаљи Земље важан је оДНос ")'-тачi<е и nери
хела, тј. лонгитуда перихела! 

Помераље годишњих доба, љихов I<ружни TOI< по орбити I<роз веi<.ове, последица 
је помераља и ")'-тачi<е и перихела. Иста појава постојала би и ai<O би само једна 
од ове две I<ардиналне таЧI<е била поi<ретна. 

Смер I<ружеља је ретроградни, годишља доба иду за "У тачi<ом и заједно са љом. 
Годишња брзина помераља равна је и годишњем прираштају лонгитуде перихела 
и она је 61.9 лучних сеi<унди годишње. Периодичност обиласi<а је једнаi<а троп
СI<ОМ периоду помераља перихела и равна је oi<o 20 900 година. Сва:ко годишње 
доба пролази :кроз један :квадрант елиптичне путаље у просеi<у за 5225 година, а 
смене трајаља летље и зимсi<е половине године на двема Земљиним хемисферама 
дешавају се сваi<Их 10.5 хиљада година (не за половину платонсi<е године од 
25 800 година!). 

Сваi<о годишње доба периодично пролази I<роз сва сазвежђа у Зодијаi<у. данас 
је зима оi<ренута Левици, Лаву и Pai<y, и помера се према Близанцима, затим 
према Би:ку .. . 

Човеi< има срећу да је у време љеговог процвата зимсi<а полугодина на страни 
перихела и зато је I<раћа од оне друге, лепше (летље) полу године; овде мислимо на 
северну хемисферу где је већи део I<опна на Земљи и много већи део човечанства ... 

· То стаље ће потрајати још oi<o 4500 година, затим ће, од лопгитуде перихела од 
180°, зимсi<а полугодина почети да прелази на страну према афелу и nостајати 
све дужа од летље .. . 
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У овом ра)ЈЈ' nомиљемо зимску и летљу nолугодину по узору на поштованог 
и уваженог nроф. Миланковића. У следећем, који ће бити наставак овог ље
гов други део, nокушаћемо да nрикажемо ЈЈЈ'ЖИНе појединих годишљих доб~ код 
осю;>вних лонгитуда nерихела, као и највеће и најмаље могуће nvжине љиховог 
траЈаља. '"" 

(Примљено августа 1996) 

ЛИ ТЕРА ТУР лt~n~~t%t.~:r} 
~ .. :~:-r..~~ ~.' : , '-~· 

***: 1972, Ларусова оnшта енци~елоnедија. 

***: 1974-1988, Астрономичес~еиii ежеzодни~е. 

Куликовский П . Г.: 1971, Сnравочни~е Јl!обителн астрономии Наука Мос~а м Ј Ј ~D о 

иланковић М.: 1931, Астрономс~еа теорија се~еуларних варијација ~елиме. 

Миланкофвић М. : 1948, Астрономс~еа теорија ~елиматс~еих nромена и 111ена nримена 
у гео изuци . 

Шеварлић Б .: 1963, Геодетс~еа астрономија. 

Шеварлић Б .: 1963, Оnшта астрономија. 

УдК 52 

КОСМИЧКЕ ВИЗИЈЕ МИЛИЋА ОД МА ЧВЕ 

Милан С. Лимитријевиli 

Астрономс~еа оnсерваторија, Београд 

самуд~~~еј;:-лића од Мачве на Звезда ри, _"Кулу на седам ветрова" први пут 

се ка љеговом ~о~аззна1е:с~~ вл;iо~ Л~~Јва:к:~аи119:~~:~~ fа:~:~ћ~~ 
nредседником друштва срnско - лужичко српског пријатељства. Л ка и ·а см~ 
добили nрилику да посетимо нашег познатог сликара, као секретар :n ед~е к 
извршког одбора друштва ~рпско- бело руског nријатељства . До на мал~ вре=а 
пре тога нисам ни знао да Је Милић од Мачве чијим сам се сликама дивио ма 
Дастиру Студеница, Вождовачко_ј цркви и на многим другим местима nредс{дни~ 
Ј!Јк~:=ћ~~п:~ћ~ ~~гарског nрибЈатељства и да ћу заједно са Луком~ госnодином 

д љега да и смо се nриnремили за састанак Свесловенског 
комитета~ Прагу. Лr:ка и ја смо требали да кренемо на овај скуn а nосебни циљ 
~~~=~~~и~~~0~ребало Је даЈ буде nри:сватаље организаЦије Свесловенског конгреса . године у угославиЈи . 

Атмосфери У Милићевој кући, која је права галерија љегових слика и где ·е 

~~~:~~в-=~а.љу, свакобм комаду намештаја, свакој ствари он удахнуо нешто своје 
Је на нео и;чан и оригиналан начин који nлени пажљу, nосебн ча 

давали су гроздови КОЈИ су висили као украс, јабуке и остало воће pacnr1peђi 
но са nажњом и укусом наоколо ш · ћ · ' -природом М ћ . • то Је све дава:'lо . осе аЈ теске nовезаности са 
ог 

0 

ф. или ~ас Је задржао и на вечери КОЈУ Је сам сnремио седећи исnод 
.Р мне отографиЈе свога оца Радована, снимљеног као младог срnског војника 

=~~и о као Је тако увек nрисутан nоред љега и љегових гостију. Милић се расnити~ 
будућности Сунца, звезда и васионе, пажљиво бележећи све што сам говорио 
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у велику свеску, интересујући се нарочито за nериод када Сунце nостане бели па
туљак и nочне да се хлади до коначне фазе црног nатуљка . Визија црног nатуљка, 
црног Сунца, посебно га је иисnирисала и будила љегову машту. Разгледајући 
љегове слике nосебно сам се изненадио када сам угледао nрекрасну слику на којој 
је био Cnejc шатл и Јупитер са Великом црвеном мрљом, nостављеном баш на 
nраво место где треба да буде. Милић нам је nоказао и већи број својих юьи
га, а најлепше ми је дао као поклон Астрономској оnсерваторији. Сутрадан, 20 . 
јануара Милић од Мачве је учинио nосету Астрономској оnсерваторији дивећи 
се леnотама ове старе научне институције · и бележећи у своју велику свеску оно 
што га је занимало од наших nрича. Додатно изненађеље за мене била је љегова 
кљига песама "Звездани четвороnрег" коју је издао 1998 . године. У љој сам nро
читао песму "Шпијун звезда- Ј а ледени са Звезда ре" која је дата у наставку овог 

текста. 

Приликом nосете наших колега из Бугарске Катје и Милче Uветкових, за
једно са љима Лука и ја смо посетили Милића од Мачве 13. фебруара 1999. да 
би их уnознали са nредседником Друштва срnско - бугарског nријатељства. За
текли смо га са кичидом у рукама, а nоред љега је била слика са Cnejc шатлом 
и Јуnитером изнад великог леденог брега, која је на мене nрошли пут оставила 
толики утисак. У мени је полако сазревала одлука да нашу "Васиону" украс им 
оваквом сликом, да би и чланови нашег Друштва могли да уживају у космичким 
визијама нашег великог сликара. 

Да би реализовали ову идеју Лука је замолио нашег уваженог члана Јована 
Грујића, да са нама пође до Милића и фотографише она дела која одсликавају 
љегове космичке визије. Лука, Јован и Ја дошли смо код Милића 14. октобра 
1999. године . Још док смо прилазили љеговом дому, пажљу нам је nривукао нови 
детаљ на зиду, где је на слици у форми грба у центру била куnола Великог ре
фрактора. Одмах нам је било јасно да је то љегова визија грба Звездаре, нама 
много ближег од званичног, на коме се налази сазвежђе Велики медвед. Милић 
нас је дочекао и nочели смо заједно са љим да одабиремо дела која ће Јован 
фотографисати . На nрвом месту желео сам да то буде слика са Јупитером и 
Cnejc шатлом. Како се зове nитао сам . Милић је рекао да. нема име, а ја сам 
nредложио да се зове "Јупитер над Араратом", на који ме је велика ледена гро
мада са бродом на љему nодсећала. После краћег разговора Милић је одлучио 
да је назове "Јупитер над леденим брегом" и одмах уnисао име на полеђини слике . 
Јован је осим ље снимио и слике "Мистичне загонетке универзума", "Левијатан 
и Бехемонт из Сунчевог дрвета", Детаљ "Универзални зодијак" са слике "На 
утрини Бановог nоља", "драстично буђеље небулозе", "Мудри Соломон" и "Евин 
извор" . Изненада појавио се Милић са новом сликом . Погледајте ово рекао је и 
показао нам слику приказану у овом броју "Васионе". Видео сам ракету како по
леће изнад Гардоша у Земуну и одмах схватио да она најбоље пристаје уз песму 
дату у овом броју, јер су и слика и песма везане не само за космичко, него и за 
нашу средину и наше људе . Како се зове уnитао сам га. Нема име рекао је, сада 
ћемо јој га дати. "Космодром на Гардошу" одмах сам рекао, а он је окренуо и 
уписао име на полеђини. 

И слика и nесма су само детаљ који илуструје космичка надахнућа и визије 
нашег великог уметника, кога са читаоцима "Васи оне" везује заједничка љубав 
према лепотама звезданог неба и изазову који пружају чари универзума. 

(Примљено новембра 1999) 

MILIC OF MACVA COSMIC VISIONS 

А short discussion on cosmic visions in works of SerЬian painter Milic of Macva has been 
presented. 

1 

ј . 

1 

1 
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ШПИЈУН ЗВЕЗДА-
ЈА ЛЕДЕНИ СА ЗВЕЗдАРЕ 

Наnисана nосле забране Месне зајеiЈнице 
"Северни булевар"за iЈржа11>е meлecJCona 

у nоmЈСровљу Куле на сеiЈа.м ветрова 
и ос.матра11>е неба 

Са телескопом под пазухом Луче 
Неко притајен шпијунира звезде 
Ради завођеља реда на Планети . 

Месна заједница "Северни Булевар" 
У глуво доба поноћно 
Забрани телескоп на кули Звезданој. 

Одлука гласила: 
Ш пију н је . планета! 
Тврди да има нешто ИЗА ЗИдА 
ИЗА ХОРИЗОНТА се помаља 
Хода изван свести. 

И још: 
Шпијунира звезде -
Неће нам утећи! 

Душа им се свима 
У трње заплела. 
Очњаком се лужним зубљем запретали 
У потами осмудили крила рептоидна. 

Лубеница са два срца расте 
Лебдела .над ку лом од седам ветрова. 
Једно срце срасло за истинољубца. 
Друго, сасвим хладно, за њена двојника. 

Шта ли сада мисле ти местно-
- заједничари 

После пада Високе и Старе Крајине? 
да ли сада знају откуд су ·стасали 
И којем се они приволеше царству 
И још 
Шпијунира звезде 

Неће нам утећи ... 

Muлun од Мачве 

НОВОСТИ И БЕЛЕШКЕ 

ЛЕТЊЕ РАЧУНАЊЕ . ВРЕМЕНА 
2000. ГОДИНЕ 

У наш<;~ј земљи примељује се сред
љоевропсЈСо зонсЈСо време ЈСоје је одре
ђено средљим Сунчевим временом за 
источну географсЈСу дужину од 15°. Од 
1983. године примељује се и летље 

уЈСазно време. Савезна влада је доне
ла одлуЈСу о дану и тренутЈСу преласЈСа 

на летље рачунање времена и дану и 

тренутЈСу· враћаља на средњоевропсЈСо 
зонсЈСо време у 2000. години и објави
ла је у Службеном листу СР Ј од петЈСа 
12. новембра 1999. године на стр. 5 . 

Према одлуци Савезне владе, летље 
рачуиаље времена у 2000. години по

чиље 26 . марта у 2hoomoo•, таЈСо што 
се помераљем за један час унапред вре
ме у 2h00m00•, рачуна ICaO 3h00m00•. 

На средњоевропсЈСо зонсЈСо време 

враћа се 29 . октобра у зhoomoo•, та
ко што се помераљем за један час уна

зад време у 3h00m00•, рачуна ICaO 2h 
00m00•, а час 2, IСОјИ се због ОВОГ ПО
мераља уназад појављује два пута, оз
начава се први пут као час 2А, а други 
пут као час 2В: 

М. С. Ди.митријевиn 

СУНЧАНИ САТ 

Египћански сунчани сатови кориш
ћени су пре 4000 година . Време се очи
тава на сЈСали са подеоцима. 

СенЈСа која пада. са. показивача кре
ће се и показује 12 часова у току да
на. Ова врста часовника била је ·врло 
тачна и љихова употреба трајала је ве
ковима. На зидовима старих зграда и 
црЈСава још се могу видети изграђени 
сунчаии часовници. Они су ЈСонструи
саии таЈСо да метали а шипЈСа баца. сенЈСу 
на цифарник . .. 

Код тачног сунчаног часовНИЈСа по
казивач мора бити нагнут под 'углом 
који одговара географсЈюј ширини ме
ста где се употребљава. Нормалан по
ЈСазивач поЈСазује тачно време само на 
једној географсЈСој ширини и у једно го
дишље доба. Подеоци за часове мора
ју бити међусобно размаЈСнути, ако је 

. бројчаиик раван . Данас љу ди праве 
сунЧане часовнике ·у кућним баштама 
због љихове поучности и лепоте. У Ки
кинди и Мокрину · на православним цр
квама се налазе · сунчани сатови, чије 
су фотографије дате на .трећој страни 
корица. 

Петар. В. Вуца 

СлиЈСа на IV страни ЈСорица: Слика "Кос.модро.м на Гардошу" Muлuna од Мачве. 
Сни.мио:. Јован Гpyjun. 

г 

.... :...
·"' · .. 

Сунчащt сат који се налаЈU на 11равослттој црх:ви у центру Ки'li:uнде (ср= 45°48'; >. = 
19"50' ). Нала:ш се на јужној страrщ цр~.:ве, на вuctmu од 4 .Мf·mpa. Бача<~ сенке је ос! 
l.воздене шипх:е ! а број<~аник: од к:руrшш: ри.мских бројева. Сат је. из-tрађеr• веровапто 
ttcme ~одине када и цр~.:ва. 

Лево: Cyu<~arm сат у Киr.:инди (вuдtt me~.:cm zope). Десно: Суичтш сатк;оји се. нала:т 
'!а n]Јавос.лавиој чрх:ви у центру Мох:рина (<р = 45°48'; >. = 19°50'). Нала:т се на 
ЈУЖIЮЈ cmpm~·u цркве, на вttcmш од ок:о 3-4 .метра, а урађен је на 11одлозt1 од .малтера. 
Бацач ce~'li:e зе од zво:1деr•е tuum.:e, а броз<~анttк: од рtt.мскю· бројева у расnону од V/l до 
V /. Сат Је из-1.ра !је н вероватно исте zодине х:ас!а и црк:ва. 
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ПИТАЉА И ОДГОВОРИ 

• Маја Поновић 11:1 Бемрада 11t1ma 
шта с.у Вид.мсmштетен.ове r1pyt.e. 

Проучаваље метеори.та довело је до 
љихове поделе у три основне групе: ка

мене, камено-гвоздене и гвоздене. Ови 
последЉи заузимају око 4% од укупног 
броја метеорита који падају на :Земљу 
и поёебно су интересантни за нашу 
причу. 

Наиме , 1808... гоюше, гроф Алој3 
фон Видманштетен (Alois vоп Widшan
st.iit.t.•·r•l је пронашао начин каl\о да се 
утнi'дИ да ли је материјал који пoce
:t.l",it::мo "пао са неба" или је 3емаљског 
нuрекла. Он је установио да, када се 
гвоздени метеорит пресече, исполира и 

потопи у благи рас1·вор 1\ИСелине, на 
1ы:му остају карактеристичне пруге. 
Те пруге се по свом пронала3ачу и на-
зивају Видманштетенове пруге. · 

:Зашто су Нидманштетенове пруге 
убедљив доказ да је гвоздени матери
јал неземаљског порекла? 

Одговор је прилично једноставан . 
да би кристали никла и гвожђа ( еле
менти . који су највише заступљени у 
гвозденим метеоритима) могли после 
обраде да оставе тако карактеристичне 
пруге, неопходно је да нарасту до ве
личине од неколико центиметара. То је 
могуће само у случају да је постојао 
растопљени метал који се · хладно вео
ма полако тј. много милиона година, 
што је немогуће у случају да матери
јал потиче са 3емље. 

Према томе , ако поседујете гвозде
ни материјал чије порекло не знате и 
ако се после обраде не поl\ажу Видман
штетенове пруге , будите сигурни да 
имате метеорит-грешку. Тад остаје са
мо да се надате да ће вам прави гвозде
ни метеорит једног дана ипак доспети 
у руке. 

Тt1јана :Зе'Чевић 

• Марко Андрић из Бео?.рада nита да 
Ј\ и се ~a.!lar.:cuje сударају и шта се де
шава rlpu.!lur;;o.м moиl . 

. Су дар и галаксија су могући, и то 
најчешће судари између две галаксије 
у галактичком јату. У том случају зве
зде из обе галаксије пролазе једна по
ред друге, јер је простор између љих 
тако велик да је судар две звезде пра
ктично немогућ. С друге стране врло 
често се дешава да облаци међузвезда
ног гаса налећу једни на. друге и да при 
том долази до повећаља. љихове тем
пературе. Сматра се да су овакви ја
ки судари главни разЈЈОГ појаве врелог 
међузвезданог гаса у великим гала.кти
чким јатима . 

У маље јаким сударима: и прили
ком пролаза једне галаксије поред дру
ге згуснути међузuездани облаци имају 
више времена да се охладе и да створе 

услове за формираље протозвезда. Ове 
галаксије имају сјајне центре окруже
не облацима топлог међузвезданог га
са у коме се рађају нове звезде. Гас 
је толико · обилан да оне у инфра.црве
ном подручју спадају у најсјајније ва
сионске објекте. Једна таква галакси
ја је М82, у галактичком јату које чи
tiе и велика спирална галаксија М81 и 
љен бледи пратилац Nc;c 3077. Ра
дио подручје љиховог спектра. указује 
на постојаље великих облака водоНЈП(а 
који повезују ове три галаксије, због 
тога што су се у прошлости, у неко

лико наврата приближавале једна дру
гој. Сличан такав облак водоника по
везује и нашу Галаксију са. љеним нај
ближим суседом, ВеЈiиким М агелано
вим Облаком. 
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Галаксије у су да. ру могу изба.цити 
хиљаде звезда. у међугала.ктички про
стор. Неке од љих су изба.чене дале
ко и у свим правцима., док друге гу

бе енергију и успоравају , услед чега 
се галаксије могу ујединити. Уједиња.
ва.ње настаје приликом прола.ска једне 
галаксије 1\роз другу, таl\о да. гра.вита
циона интеракција знатно поремети ра
споделу звезда и оне бивају избачене у 
облику пара широких "репова". Овако 
промељене, галаl\сије се одвајају, али 
због гравитационе интера.ющје не на
стављају да се крећу првобитниМ пута
љама већ се привлаче и на крају "уто
ле" једна у другу. 

Прилиl\ом уједиљаваља две гала
ксије настаје једна велика. Уколико 
се оваl\аВ велики објекат налази у не
ком бројном галактичl\ом јату он може 
привући и nотом ,,nрогутати" неку ма
љу галаксију. Оваква појава "галакти
чког 1\анибализма" је карактеристична 
за случајеве кад је "nоједена" галакси
ја много маља. од оне која једе, док 1\од 
уједиљаваља, г.а,ла.ксије су nриближно 
истих величина. Гигантске галаксије 
заузимају центре. галактичких јата, а 
nретпоставља се да су због nојаве "ка.
нибализма" елиптичне галаксије та.ко 
великих димензија. 

Ол~tща Куз.мановсtса 

• Душан Онић из Бео~рада ,ltlma tcoja 
је најсјајщ1ја звезда. 

На.јсја.јнија звезда на. небу је Сири
јус из сазвежђа Велики na.c ( Ca.nis Ma.
jor). Њена магнитуда је -1.46. Она је 
једна од најближих :iвезда., на расто
јаљу од 8. 7 светлосних година. од Сун
ца. Сам назив јој nотиче од грчке речи 
"сириос" , што значи блистајући. Ова
ко сјајна звезда. је привлачила пажњу 
још од давнина.. У старом Егиnту се 
појављивала пред зору за. време летљег 
солстиција, најављујући тако поплаве 
Нила. 

Сиријус је троструки систем. На
јвише светлости долази од Сиријуса А, 
1\оји је нормална звезда, 2.3 пута ма
сивнија. од Су1ща, и има два. пратиоца., 
Сиријус Б и Сиријус II. 

ПретпоставЉа се да на.јвећу луми
нозност (стварНи сјај) има "П иштољ" 
звезда названа према. облику маглине 
која је окружује. Мада емитује 10 ми
лиона. пута више енергије од Сунца, ни
је видљива голим оком јер се налази на 

удаљености од 25 000 светлосних го
дина., близу центра. наше Галаксије, у 
великим облацима прашине. Открио ју 
је Хаблов сателитски телескоn 1997. 
године, детектујући инфрацрвено зра
чеље које је успело да се пробије кроз 
прашину . Међутим, остаје отворено 
питаље дали се ради о једној звезди 
или вишеструком систему. 

Ол2ича Куз.мановсtса 

ЗАДАТАК 

РЕШЕЊЕ З АдА ТКА 
ИЗ ДОдА ТКА 1/1995 

Према Погсоновом закону је: 

Eml =2,512"'>-ml, {1) 
Em2 

где је Е - осветљеност која долази са. 
небеског тела, а tn - привидна звездана 
величина . 

Ову релацију ћемо искористити за 
реша.ва.ље задатка.. 

Наиме, ако два извора. осветљавају 
неку nовршину, онда. је укупна. осветље
ност једнака збиру осветљености која 
долази са сваког nојединог извора, тј. 

(2) 

С обзиром да. су привидне звездане ве
личине nовезане са. односом осветљено

сти (релација. {1)), то ћемо релацију 
(2) да. поделимо са. осветљеношћу коју 
даје звезда. нулте пр~шидне величине: 

тј . 

Е Е1 Е2 ---+
Ео-Ео Ео' 

(3) 

2,512°-m = 2,512°-ml +2,512°-m'. {4) 

Према томе укупна привидна. величина 
т двојне з.везде, чије су компоненте 
ffil = 3m и ffi2 = 2m је, на основу рела-
ције (4): 

2,512-m = 2,512-3 +2,512-2
, {5) 

тј. m=1,64"'. 

НОВИ ЗАдАТАК 

Замислимо да. је космос бескона.ча.н, 
има. еуклидску геометрију и да су у ље
му хомогено распоређени идентични 
извори зрачеља. (звезде, галаксије, ква
за.ри, итд.) сја. ј а. So са. гу с типом 1t (у 
објектима. по кубном мега.па.рсеку, · на. 

. 
o.l. 
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пример). Астроном на :Земљи посма
тра. те изворе кроз телескоп који има 

дољу границу осетљивости S. Колико 
ће објеката о~ видети? Уколико прет
поставимо да. Је телескоп та.ка.в да. се S 
може мељати , какав ће бити закон про
мене броја виђеиих објеката N у зави
сности од прага. дете'!I."Ције ·S'? 

ОГЛАС 

Помра.чење Суица. од 11. августа. 
1999. године је свакако било догађај 
који су сви љубитељи астрономиЈе 
жељно ишчекивали, с обзиром на чи
њен1'1ду да је тоталитет био видљив и 
из наше земље. 

Но без обзира на срећу, уредни
штво ча.соnиса "Васиона" пружа могу
ћност свим читаоцима. да љихови ути
сци, извештајИ о ексnериментима и фо
тографије буду објављени у броју 1-2, 
2000. године. 

Ако желите да објавимо Ваш рад, 
пошаљите га на. адресу: 

Народна оnсерваторија 

(за часоnис "Васиона") 

Калемегдан, Горљи Гра.д 16 

11 000 Београд 
или путем e-шa.il-a: 

astrorbo@EU 11et.y\1 

Такође, овим nутем Ва.с оба.вешта.
ва.мо да. отвара.мо и Конкурс за нај
бољу фотографцју помрачења. 

Победнику конкурса. следи, поред 
објављиваља ове фотографије, и бес
nлатна. члана.рина за 2000. годину која 
је уједно и nретплата. на. час оnис "Ва
сиона.". 

Рок за. пријем радова. је 31. 12. 1999. 
године. 

Срећно! 

Уредништво 

ОБАВЕШТЕЊА 

12 Национална конференција 
југословенских астронома 

Национална. конференција. југосло
венских астронома, два.на.еста. по реду, 

одржа.ће се од 19 . до 21. новембра 
1999. године у Београду. На Конфе
ренцији ће наши астрономи, заједно са. 
колегама. из иностранства изложити 

радове из астрономије. Предвиђено је 
да се рад на. Конференцији nодели у nет 
секциЈа: аС'~рофизика, астродина.мика, 
а.строметриЈа, историја. астрономије и 
nомрачењ~ Сунца од 11. августа. 1999. 
го~не. Свака. од ових секција има.ће 
по Једно или више уводних nреда.ва.ња. 

Више информација о Конференцији 
може се наћи на. сајту Астрономске оп
серваторије: http: 1 /vvv. аоЬ. bg. ас. yu 

Милутин Миш\НI<Овић 
-јуче, данас, сутра 

Поводом 120 година. од рођеља јед
ног од наших на.јвећих на.уЧника. Ми
лутина Миланковића, одржа.ће се 25. 

. и 26. новембра. 1999. године (четвр
так и nетак) научни скуn под називом 
Милут,ин Миланtсовић -јуче, да11ас, су
тра. Скуn ће се одржати у простори
јама Руда.рско-геолошког факултета. у 
Београду (Ћушина 7, Амфитеатар А1, 
1 сnрат) . 

Тема. овог скуnа биће научио дело 
Милутина. Мила.нковића.. Предвиђено 
је да nозвани nредава.чи баце више ·све
тла. на. научни рад Милутина. Мила.нко
вића и да. дају nроцену љеговог доnри
носа. у развоју науке уопште, а. nосебно 
љегов доnринос у астрономији. 

Више информацИја. о Скуnу може се 
на.ћи на. сајту Астрономске оnсерва.'l'О
рије http://vvv.aob.bg.ac.yu. 

КАРИКАТУРА 

НА КРАЈУ ВЕКА 

За.хва.љујући предусретљивости ар
хитекте и слика.ра.-ка.рикатуристе Ј ова
на. Прокопљевића. објављујемо љегову 
карикатуру без речи, коју насловљава
мо са "На. крају века.". 

Јован Прокопљевић је рођен у Зе
муну 1940. године. Као дипломирани 
инжељер архитектуре радио је на. ра
зличитим nословима у Гра.ђевинском 
nредузећу "7. јули" почев од 1967. го
дине . Од 1960. се бави ка.рика.турама., 
а од 1992. је nрофесионални карикату
риста. "Политике". Победник је многих 
та.кмичеља. и носиЈЈа.ц многих награда.. 

Члан је Синдиката светских писаца. и 
карикатуриста. у Љујорку. 
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