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XLIX, 2001, 4, 102 .
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"Мотајица 2002" ; L, 2002, З-4 , 102.
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САРАдНИIIИ: Дочек нове године у
Планетаријуму ; XLIX, 2001 , 1-2,
4З .

- 18. београдски
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ЗЛАТАНОВИЋ АНА: друга о.цеска летља астрономска

-
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-Дан планете Земље; L, 2002, З-4, 100.
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ЈЕдАН ОСВРТ НА ПОМРАЧЕЊЕ СУНЦА ОД

11. 8. 1999.

ГОД.

Иштван Винце
Астрономска опсерваторија, Београд
Сад кад су прошла сва узбуђеља око помрачеља Сунца од 11. 8. 1999. године
и утисци о том изузетном астрономском догађају су се средили, осећа.м потребу
да. саопштим свима који су привржеии астрономији, а нарочито Сунцу, како су
теi<ле приnреме за. дочек тог _ природиоr феномена, I<а.кви су били на.ши планови у

вези љеговог посматраља и iпта је од тих планова успело да се оствари . Желим
да истакнем да. је овде изложено како сам ја доживео догађаје I<оји су се збивали,
не само у астрономсi<ИМ круговима него и у широј јавности. Можда ће читалац
nриметити неке моје личне ставове у вези догађаја око помрачеља, што није сво
јствено правилима науке, чак ни у популарним списима.. Ипак, изабрао са.м овај
начин nрИI<а.зивања догађаја., јер тако ми је дозвољена већа. слобода. у изнош
ељу неких ставова и погледа. на. љих. Са. друге стране, сматрам да. је nонекад

корисно изнети и оне (личне) дилеме о којима. се не говори кад се реферише о
истраживачким резултатима. Надам се да. ће оно што је овде изложено бити од
користи у орга.низова.њу неких будућих експедидија за. посматраље помра.чеља
Сунца. или сличних акција. .

Ка,ц су почеле припреме?
Моје прво искуство у вези помрачеља Сунца, које ми је много · помог.ло у
припремаљу

за

датира. још из

посматраље

задњег

потnуног

1980 . године, I<ад смо били у
I<oje се догодило 16 . фебруара.

помрачења

у

другом

милениЈуму,

Индији, где смо посматрали пом

рачеље Сунда
те године. Тада. је једна. скромна
експедиција од шест чланова (три астронома: Јелисавета Арсенијевић, Алекса.н
;:tар Кубичела. и Иштван Винде и три физича.ра: Слободан Манола., Стокић Зоран
и Небојша. Узелац) боравила. месец дана. у Индији ради припреме и посматраља
потпуног помра.чеља. Сунца. . Uиљеви су били фотогра.фсi<о посма.трање полариза
ције Сунчеве короне у белој светлости ради одређиваља расподеле електронске
густине и температуре у корони, фотогра.фско посматра.ње парцијалне фазе пом
рачења. ради одређиваља међусобног положаја Месеца., Сунца и посматрача (та.ј
експеримент је рађен по предлогу мр Војиславе Протић-Беиишек) и спектрограф
ско посматрање хромосферских линија ма.гнезијума. у спектра.лној области око
500 nm. Uиљ спектрографског посматраља. је био да се на основу мереног до
плеровог пома.I<а спектралних линија одреде брзине кретаља материје хромосфере
на. разним висинама..

ЕI<спедиција. се сместила у зони потпуног помра.чењ~у области дека.нсi<е виса
равни у провизорном посматрачком кампу близу села. Џава.лекере . Посматра.чi<и
услови су у зимском перИоду на том месту скоро идеални. Веома. ниска вла.жност
ваздуха, гарантовано безобла.чно, провидно небо и релативно висока. надморска.
висина. обезбеђују веома повољне услове за несметане припреме и увежбаваље
посматраља, као и њихово извођеље. Једино, релативно висока температура од

35 до 40 °С представља сметњу и посматрачима и њиховим осетљивим електрон

сi<им уређајима. У посматра.ЧI<о~ кампу се окупило некоЛИI<о екипа. из различитих

земаља..

Били су ту и веома искусни посма.трачи помрачења. Сунца. (нпр .

Б.

Ливингстон из Америке, Ј . Сикора из тада.шње ЧехословаЧI<е) и одлична екиnа
домаћина на. челу са В. Ба.пуом. То нам је омогућило да се у тоi<у припрема.,
у

провизорном

посматраЧI<ом кампу,

упознамо

са. неписаним

тра.чких вештина и затра.жимо савете и помоћ и за наше

правилима

посма

експерименте кад нам

ВАСИОНА

2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ВАСИОНА XLVIII 2000, 1-3

XLVIII 2000, 1-3 -------------------з

Са таквим амбициозним програмом посматраља, кренуло се у задње приnреме

она буде затребала . Може се рећи да је за млађе чланове наше ек.иnе ово било
судбоносно искуство и nодлога за организоваље будућих ексnедИitиЈа.
Повољна истраживачка атмосфера, леnота nотпуног помрачеља Сунца и ис
траживачке могућности које помрачеље пружа, били су nодстицај да се већ тада
одлучи да се, по могућству, организују експедиције и за будућа повољна пот
пуна помрачеља Сунца . У след разних непо вољних околности, прва прилика за
организоваље експедиције за посматi?аље помра_чеља се ~творила тек 1991 . го
дине . Те године, 11 . јула, десило се Једно од наЈПОВОЉНИЈИХ помрачеља
нашем
веку. Наиме, тоталитет тог помрачеља је трајао око седам минута, што Је веома
близу најдужем могућем трајаљу тоталитета уопште .
С обзиром да смо већ
раније донели принципијелну одлуку о организоваљу експедициЈе, формалности
око спровођеља те одлуке нису представљале никакву препреку за почетак приnре

одлас.ка експедиције 1991 . године на место посматраља за .које је било изабрано
место у близини насеља Ла Паз у Мекси.ку. Нажалост, због наглог погоршаља
стаља у тадашљој Републици Хрватској ова експедиција је морала бити отказана.

Само један члан експедиције (Милан Вулетић) је у оквиру е.кипе из Белгије успео

да оде у зону тоталита и да изврши посматраље поларизације зрачеља короне .

r

маља експедиције, састављаље посматрачких задатака~ припреме посматрачких
nрибора . Може се рећи да су припреме за ту експедиЦИЈУ почеле на време и пеко

ЈIИКО месеци пре помрачеља су били формулисани посматрачки задаци (експери
менти) и припремљена је nосматрачка оnрема. Извршена су нека пробна мереља
и почело се са увежбавањем неких nосматраља . Заинтересованос: за о~у екс
педицију је била веома велика . Истраживачки тим за помрачеље Је броЈао око
25 чланова, а за експедицију смо предвидели екипу од око 15 _чланова. Поред
већ, може се рећи , традиционалних наших експеримената, КОЈИ су били изв~
дени приликом помрачеља 1961.
године на Хвару и 1980. године у ИндиЈИ
под руководством наших старијих колега мр Јелисавете Арсенијевић и др Але~;<
сандра Кубичеле, било је предложено и неколико нових. Наиме, предложено Је
мереље nоларизације интегралне короне, чији би резултати могли осветлити пон
ашаље параметара поларизације Сунчеве короне , посматране у целини, одiюсно
могао би се добити подата.к о поларизацији корона .ка.кав се може доби'l'И код
звезда . Ова мереља , са слиЧЈIИМ мерељима код других помрачеља, помажу у ту
мачељу резултата полариметријских мереља код звезда и дају одговор ~а питаље
како интегрална поларизација одражава стаље активности Сунца . ТаЈ екс~ери
мент је био предвиђен .као део планираних експеримената еi<ИПе експедициЈе из

Белгије .
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Резултати експеримента су били_ предвиђени .као пс;>с~атрач.ка провера

теоријских модела интегралне поларизациЈе короне Сунца .КОЈа Је била тема маг
истарског рада једног од наших младих колега, Милана Вулетића. Осим тога,
nрипремљен је експеримент за спектрографско посматраље Балмеровог скока ради
одређиваља електронске .концентрације и љене расподеле са висином у хромос
фери . Зоран Ивановић је предложио експеримент .за посматраље флукса зрачеља

фотосфере , односно интегралног зрачеља фотосфере у то.ку делимичне фазе nом
рачеља . Знајући са великом тачношћу површине покривеног и непо.криве110Г де.l!а
Сунчеве фотосфере у току помрачеља , може се прецизно одредити тзв. функциЈа
затамљеља ка рубовима Сунчевог диска, .која је у тесној вези са функцијом извора
зрачеља на разним висинама у Сунчевој атмосфери . Та функција, са своје стране,
зависи од физичког стаља материје, чији се параметри (нпр.
тисак, густина итд. ) могу одредити на основу исте .

темnература, при

Слика 2. Један nоглед на бину са фуд
балс~Сог терена у Хоргошу. Че"а се на
јинтересантнији тренута" nо.мра<~еъа
- тоталитет (фотографисао др Але~С
сандар I<убичела, Београд).

Сли.ка З . Проф. др Јагош Пурић {десно)
nоред ула3а у у nос.матра<~~Си ~Са.мn nос
матра

nо.мрачеъе (фотографисао
Але~Ссандар I<убичела, Београд) .

др

Иако ова експедиција није остварена, она је била добро припремљена и постала
је темељ за припрему било које друге експедиције за посматраље неког будућег
помрачеља . У сушт}:lни, само су се параметри помрачеља морали поново одредити
и експерименти прилагодити тим новим параметрима.

Тад је донета неписана

и неформална одлу.ка да се првом повољном приликом организује експедиција
1

1

•
\

за посматраље потпуног помрачеља. Убрзо се, међутим, увидело да због веома
лоших и ЈСомпли.кованих односа између републиЈСа у Југославији, та наша одлука

неће моћи да се оствари у скоријем времену . Постало је јасно да ће најповољнија
прилика за организоваље експедиције бити тек

1999.

године, када ће сенЈСа Месеца

проћи делимично и !Сроз северни !Срај наше земље . Две три године након неуспеле

експедиције у Мекс~ЈСо, почело се озбиљније размишљати о помрачељу у 1999.

години .

После неколико разговора истраживача о могућностима посматраља помра

чеља 1999 . године, на време се увидело, да припреме за то помрачеље морају

бити знатно свеобухватније него припреме за нека помрачеља која су се одви
јала далеко од наше земље. Разлози за то су : знатно повољније могућности

транспорта веће количине посматрачке опреме на место посматраља, могућност
да се организује већи броi еЈСспедиција не само унутар наше државе него и у

суседне земље (Румунија, Бугарска, Мађарс!Са), могућност, а у неким случаје

вима и потреба, да се изводи исти експеримент на различитим као и на истим
посматрачким пунЈСтовима, учествоваље у заједничким посматрачким програмима
са колегама из других земаља, потреба да се и на нашој територији организује

међународни посматрачЈСИ камп, аЈСо на томе инсистирају наше колеге из инос
транства (то је неписано правило За астрономе сваке државе !Сроз чију територију
пролази сенЈСа Месеца), потреба за ширељем Знаља о помрачељу Сунца и о начину
љеговог безбедног посматраља на. нивоу нестручних радозналаца итд.
Слика 1. Део nос.матра<~~Сог ~Са.мnа у Хоргошу.
телес~Соnа (фотографисао Ласло Добо, Хоргош).

Е~Сиnе су се о~Суnиле

OICO

својих

Ови специфични услови су изисЈСивали знатно другачије, свеобухва.тније и
обимније припреме за потпуно помрачеље Сунца 1999. године . Као што је већ

иста.ЈСНуто, све ово је на време констатовано и присили.цо нас је да почнемо са при-

__________________ s
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nремама експедиција и експеримената неколико година пре помрачеља . За мене

решт) . ·колега Октен из Турске је био задужен за посматраља у Турској .

је в.ажан тр~нутак био кад сам на једном неформалне~ састанк:>: У Институту за
физиЈ<у, са Ј<ОЈiегама који су учествовал~ у еЈ<спедицИЈИ у И~диЈИ и У nрипрема

У 1998. години су одржаие три конференције у чијим оквирима су уврштеие
и посебне сеЈ<ције посвећеие припремама за помрачеље Сунца и nланираиим пос
матрачким програмима. Једна је одржана у Југославији од 5. до 8 . маја 1998 .
године у оквиру 4 . југословенско-румунског астрономског састаНЈ<а . Тада су фор
мулиса~и заlедничЈ<и посматр~чк~ програми за помрачеље Сунца са колегама из
Румуније. друга конференциЈа Је била у СЈ<алнате Плесу у Словачкој, у јуну
месецу . Нажалост, позиву који су нам Ј<олеге из Словачке упутили да. учеству
јемо на љиховом националном састанку нисмо могли удовољити због рокова око
добијаља визе . Тај састанак је био интересантан за нас не само са аспеЈ<та сарад

ма за еЈ<спедицију у МеЈ<си:ко, и на коме Је први пут озбиљниЈе покренуто nи~,аље
нашег учешћа у nосматраљу помрачења Сунца 1999 . . године, "проглашен

за

Ј<оординатора за припремаље југословенских еЈ<сnедициЈа за помрачеље Сунца У

_1999 . години. Од тада је започела систематсЈ<а приnрема за то помрачеље.
Међународна сара,цња

Захваљујући благовременим припремама за помрачеље у 1999 . го~ии ост

ље на посматраљу помрачеља Сунца са словачким колегама {који иначе имају
највише искуств3: у тим посматраљима у средљој Европи), него због договора

варИЈIИ смо успешну међународну сарадљу у којој смо одиграли значаЈНУ улогу
Ј<ао партнери и као саветодавци Ј<Од неЈ<ИХ маље искусних иност:ра!_{ИХ посма

о условима позајмице или израде хоризоиталног целостата за нас у оптичкој
радионици опсерваторије у Хурбанову . Тај целостат је био кључии део неких
од наших планираних експеримената . Трећи састанак је одржаи у септембру у
Прагу, у оквиру Европског астрономског састанка који је астроиомској јавности

трачЈ<их еЈ<иnа, нарочито код колега у Румунији. По пр~роди дог~аЈа Сунчева
nомра.чења се изучавају ~ међународним ОЈ<~ирима, на Је уобичаЈеНо да се ис

траживачи удружују у заједничке експедиције . У том смислу за помрачеље 11 .
августа 1999 . године, Ј<оје се ви;дело и из земаља централне Европе, установ

познат под именом JENAM _(The Joint European and National Astronomical Meeting).
Ту смо се договарали о заЈедничким истраживачким програмима: са колегама из
Словачке и РепублиЈ<е Чешке. Ту је био и задiьи наш сусрет са колегама из
Румуније . Тада нам је био упућеи позив на састанак руководилаца европских
експедиција у Букурешту који је одржаи у октобру те године . Нажалост на том

љена је међународна координација разних. национаЈ_IнИ~ посматрачЈ<ИХ прог_Рама

у оквиру Европске организације JOSO (Јошt Orgaruz~tJon for Solar Observatшns).

Наравно, као што је то нормално у науци, из те акциЈе нису биле исЈ<ључеие и~
траживачке екиnе ни са других кон:rинената. У ок~иру JOSO-a за ту координацИЈУ

је формирана Ра.zща група под броЈеМ седам (Workшg Group 7; WG7) на челу са др
Ф. Клетом из Белгије. Југославија је постала члан WG7 веома б_Рзо после љеног
формираља и наш предлог nосматрачЈ<ог nрограм<~: ~омрачеља Је прихваћен од
стране те радне групе и био је приступачан пауч~IОЈ Јавности п~еЈ<<? ље . О нашем
месту

11 а

међународној сцени сведочи и извештаЈ др Клета, к_оЈИ Је презеитов.аи

1998 . године и из којег дајемо след.ећи извод: ... "We _also rece~ved gener~l descrJ_Ptions of observing projects from Bulgana, the Chech Republic, Georg~a, Romaшa, RusSJa,
Slovakia, USA and Yugoslavia." И из овога се види да смо били међу осам земаља
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добро припремљен, образложен и запажен прелиминар!_{И посматрачi<и програм

и захваљујући њему изборили смо веома добру позИЦИЈУ у оЈ<виру међународне
сарадље за посматраље помрачеља у 1999. години. Због тога _нпр. целокупна
nосматрачi<а оnрема и истраживачi<а еЈ<ипа и сама. оnсерваториЈа У Темишвару
стављена нам је на располагаље да тамо организујемо посматр_аље nомрачеља .

С обзиром да је Темишвар био у зони тоталитета, ова прилию~. Ј~ била изузетно
повољна са тачi<е гледишта nрипреме посматрачi<е опреме (I<oJa Је већим делом
била у сваi<одневној уnотреби) . На I<онференцији су ~чествовали сви значајнији
истраживачи потпуних помрачења Сунца из света . То Је била nрилиi<а за пас ~а се

пеi<а питаља, везана углавном за посматра~I<е проблеме, ~а~чисте у дисi<усијама

са исЈ<успијим посматрачима . Друга значаЈна конференциЈа Је била оргаиизоnа~а

у Грчкој од 7 . до 11. оi<тобра 1997. године под иасл~вом "Secon~ f\dvances ш
Solar Physics Euroconference". У оi<виру овог састанi<а ЈеДЈtу сеi<ЦИЈУ Је органи
зовала радна група WG7 nод називом "Preparation of the 1999 Eclipse". Ту смо
nриказали наш проширени, али још уве1< nрелиминарни nосматрачi<и nрограм . Та

I<онферепција је била вишеструi<о I<орисна за нас . Прво, наш посматрачi<и програм

је при:шат у I<атегорији пројеi<та .

О томе сведочи и коментар рецен~епта нашег

члапка I<оји смо предали у штампу у зборнику радова те I<онференције: "General
comments: - good (and concise!) summary of the Yugoslavian projects ." Друго, У TOI<Y

Ј<онференције, али ван љених званичних токова, са колегама из Бугарсi<е и Турске
формиран је један заједнички регионални посматрачки прог_Рам праћеља промена
у структури короне у току времена до1< сенi<а Месеца путује са запада на истоЈ< .

саста~~~<у нисмо могли учествовати због најављеног бомбардоваља Југославије од
стране НА ТО-а. Срећом та претља се тада није о-стварила , али је ометала нашу

~арадњу са европским колегама . Тај састанак је био од стратешког значаја за нас,
Јер се на љему одлучивало о питаљима под којим условима ће посматрачке еЈ<ипе

из ра~иих земаља моћи да врше посматраља са територије Румуније . Недоласком
на таЈ састанаЈ< смо изгубили наше раније стечеие повољне позиције.

О~им коордииаци~е по~матраља помрачеља у Европским оЈ<вирима, организо
вана Је и координаЦИЈа ЗаЈедничких посматрачких програма локалнијег караЈ<тера

света Ј<оји су већ тад имали nриnремљене и предате посматрачЈ<е про~раме .

Припремаљу посматраља помрачеља у 1999 . _годи~и посвећеи? Је неЈ<о~ИЈ<О
међународних састанаЈ<а . Један, може се рећи наЈраНИЈИ, о~ржан Је У Синi!;ЈИ У
Румунији од 1. до 5. јуна 1996. године под Јtаслов?м "TheoretJc~ and Observa~Jonal
ProЬlems Related to Solar Eclipses". Већ смо на ТОЈ конфереНЦИЈИ приЈ<азали Један
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са нашим суседним земљама (Мађарска, Румунија и Бугарска) и са ТурсЈ<ом .
Некол~о наших експеримената су прихваћени као део посматрачких програма ек
спедициЈа помеихтих земаља . Прихваћеио је да се неки наши еЈ<сперименти изврше
у Сомбатхељу lМађарска), Кишкуихалашу (Мађарска), Дебрецеиу (Мађарска) ,

Темишвару (Румунија), Букурешту (Румунија) и у Камен Брјагу (Бугарска). Ас
трономском друштву у Кишкуихалашу смо позајмили један маљи преиосни телес
коп са поларизациоиим филтером за посматраље короие. С друге стране, ми смо
прихватили _да учествујемо у заједничком еЈ<сперимеиту са свим горе поменутим
земљама, КОЈИМ су руководили астроиоми из Бугарске о чему је већ раније би ло
речи .

У циљу што боље припреме посматрачких експеримената организовали С Р О
више састаиаЈ<а са румунским (у Београду, Темишвару и Клужу) и мађарским
(у Будимпешти, Кишкуихалашу и дебрецеиу) астрономима, а координацију са
колегама из БугарсЈ<е и Турске смо углавном обављали на међународним сас
танцима (иС~; коиференцијским паузама и у слободним терминима) и преко e-mail
Ј<омуникаЦИЈ е .

Сара,цња унутар Ј угославцје

С обзиром да Сунце својим зрачељем одређује у крајљој линији све што се
на Земљи догађа, оно није само П_Редмет проучавања астронома, него и других
наука.
За Сунце и љегов утицаЈ на Земљу су нарочито заинтересовани физ
ичари , хемичари, енергетичари, геомагнетичари, биолози, лекари, психолози, ра

диовезисти итд .

Помрачеља Сунца су изузетне прилике за извођеље пригодних

експеримената за све оне науке које су заинтересоване за Сунце и љегов утицај у
домену њихових истраживаља .

Астрономима и физичарима се пружа изузетна прилика да без веома скупих

Установљени су посматрачi<И пу111<тови од западне границе Мађарске до источне

специфичиих посматрачких прибора изучавају горље атмосферске слојеве Сунца:

мензије телескоnа, nрста пријемника итд.) која ће се У!Iотребити за посматраље.
РуЈ<оводилац БугарсЈ<их еЈ<спедиција, др Дерменђиев, Је био изабран за коорди

хромосферу и короиу. С обзиром да је стање материје у тим слојевима такво да
се не може оств~рити у лабораторијам~ на Земљи, љихово изучав~ље има фунда
ментални значаЈ у стицаљу знаља о ЊОЈ . Метеоролозима се пружа прилИЈ<а да са

границе ТурсЈ<е и одређени су прелиминарни параметри посматрачке опреме (ди

натора тог програма и задужен за израду потребних упустава за посматраље. Ја
сам добио задата!< да организујем та посматраља на посматрачким пунктовима У

Мађа.рсЈ<ој (Сомбатхељу), Југославији (Ђала) и Румунији (Темишва.р и Буку-

унапред познатим променама параметара осунчаваљаједног дела Земљине атмос

фере и љене површиие изучавају реакцију атмосфере на те промене .

На основу

тога се могу добити Ј<орисии подаци за успешне моделираље атмосфере Земље,
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што nредставља nредуслов за усnешно nрогнозирање временских nрилика. Изуча
ваље утицаја Сунчевог зрачеља на јопосферу и магнетосферу Земље у специ
фичним условима · номрачеља, који се иначе не могу остварити, пружа веома до
бру прилику да се више сазна о хемијским и физичким nроцесима у тим слојевима
nод утицајем зрачеља Сунца . Медицинска наука може да проучава утицај па
гле nромене количине зрачеља Сунца па животне и nсихичке функције човековог
организма, а биологија слична истраживаља може да изврши код животиља и
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за nомрачеље,
току лета 1998. године је требало nочети са nробним експер
иментим~ за КОЈе смо, по мом мишљељу, на време тражили у допису поменута

финансијска сре~ства. Нажалос.т и на. моје велиi<о за.nрепа.шћеље та. молба. по
мом убеђељу, НИЈе ни разма.тр~а., јер од Министарства. нисмо добили ник~ка.в
одгов~р на. наш допи~. да; би моЈе за.препа.шћеље читалац боље разумео овде ћу

на.броЈ~ти(ВституЦИЈе КОЈе су биле обухвћене елабора.том : Астрономска. опсер

ва.ториЈа

биљака.

еогра.д, Волгина. 7), МТТ-ИНФИЗ (Земун, Прегревица. 118) , Инсти

тут за. физику (Земун, Прегревица. 118), Физички факултет (Београд, Студент
ски трг 16), Катедра. за. а.строномију Ма.тема.тичi<ог факултета (Београд, Сту
денски трг 16), Институт за. физику (Нови Са.д, Трг доситеја. Обра.довића. 4),

Савезни хи~рометеоролошi<и завод (Београд, Бирча.нинова. 6), Геома.гнетсi<и ин

ститут (Београд), Нафтна. индустрија. (Нови Сад), Истра.жива.чi<а. станица Пет

ниц~ (Петница.) и Народна. оnсерва.торија Астрономсi<ог друштва. "Руђер Бошi<о
вић · (Бе_огра.д) . Један и~тра.жива.чки nодухват са. толиi<им бројем институЦија.
требало Је да. буде . удостоЈен одговора. од на.длежних и одговорних за. на.учна. ис

тра.жива.ља. у нашоЈ земљи .

Који су били наши ис;раживаЧЈ<И nланови?
. Најбољи _одговор на. ово nитаf~?е би се могао на.ћи у већ nоменутом ела.бора.ту

1

Слика

4 . Детаљ из фо.111слорног nрогра.ма ~r.оји су Х оргошани nриредили на фудбал
с~r.ом терену (фотографисао Душан Даниловић, Београд).

111'!1
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Претnостављајући, са једне стране, да ће наш заједнички настуn nред nотенци
јалним финансијерима истраживања nомрачеља Сунца бити озбиљније схваћен , а
са друге стране, да ће трошкови организоnаља заједничких посматрачких кам
пова бити знатно нижи него кад би се то радило у појединачном аранжману ,
одлучено је да се сви заинтересовани истраживачи и институције позову да се
у друже под једним зајеДничким пројектом за посматра1Ье помрачеља Сунца . На
равно, пре формалног удруживаља обављене су многе консултације и разговори
са заинтересованим истраживачима, а касније и са директорима одговарајућих
институција . Показала се , на моје задовољство, неочекивано велика заинтересо
ваност и снремност већег броја истраживача и институција за организоваље сво
јих експеримената у оквиру заједничког nројекта, као и за учешће у заједничким
експериментима. Такав став учесника је омогућио да знатно nодигнемо пиво ис
траживаља помрачеља Сунца. Осим тога, захваљујући несебичном удруживаљу
постојеће научне опреме разних институција за успешно и квалитетно извођеље
експеримената од стране учесника,

као и удруживаљу искустава у руковаљу том

опремом, приnреме за nосматраље nомрачеља су текле у nравцу који је обећавао
резултате високог квалитета . Охрабрени тим nовољним током наших припрема
са великом надом и, може се рећи , амбициозним nрограмом смо се појавили пред
нашим финансијерима за nомоћ у набавци одговарајуће специфичне оnреме за
.· такве прилике као што је Сунчево nомрачеље. Колико смо се озбиљно приnремали
за nосматраље nомрачеља Сунца најбоље говоре nодаци из елабората у коме смо
сажето nриказали паше планове истраживаља, пашу nостојећу оnрему, која се
може искористити за те планове и потребну додатну оnрему неоnходну за извођеље
. ексnеримената. Тај елаборат је био саставни део доnиса за тражеље финансијских
средстава од Министарства за науку и технологију Републике Србије. доnис од
13. 5. 1998 . године је био насловљен министру, проф . др Браниславу Ивковићу,
јер се радило о ванредним средствима која смо тражили мимо финансираља наших
редовних пројеката. део тог доnиса из којег се види тражена сума гласио је овако:

' "Поштовани Господине Министре!
Обраћам Вам се са М О Л Б О М да одобрите трошкове организоваља екс
nедиција и набавке доnунске nосматрачке оnреме за nосматраље помрачења Сунца
11. августа 1999 . године у висини од 94600 USD и 78000 динара ."

У образложељу доnиса је дато објашљеље саме појаве nомрачења и љегов
значај за разне науке .

Ова молба је била од огромног значаја за нас, па јој због тога nридајем толико
велику важност и у овом чланку.

Наиме, по nредвиђеној динамици nрипремаља

' 1

ЧИЈ~ садржаЈ ћу, укратко, ПЈ?Иказа.ти овде. Планирано је да. све наше експедиције
имаЈу по могућству више ЗаЈедничi<их посма.траЧI<ИХ nрограма (еi<сперименте) са.

сличном nосма.тра.чном опремом. То би омогућило уnоређеље посма.тра.чких 'по
датака. са. различитих места.{ а. у случају неуспелог nосматраља. на једном мест

(нпр . због обла.чног времена. Ј, обезбедили би се исти подаци са. другог места. где ј~

nосматраље успело (нпр . ведро небо). На. тај начин би се повећа.ла. верова.тноћа.
успешног изврш~ља. предвиђених експеримената. Наравно то се не односи на неке

е(ксперименте КОЈИ су везани за наl?очиту опрему
нпр .

ра.дио-телесi<оn у Београду).

I<oja. постоји само на. једном месту

•
1

СлиЈ<а. 6. Снима~~: ~еороне са вели'luном
ли~еа Сунца од 0.19 тт на негативу

(фотографисао др Але~есандар Куби'iе

ла).

Слика. 5. Двомед са сnе~етрос~еоnом.
(фотографисао фотореnортер Поли
ти~ее, Београд) .

Планирани експерименти са. очеки
ва.ним резултатима. и потребном опре

мом су били следећи:

1. Фотогра.фско посматраље фаза. Сунчевог nомра.чеља. .
На основу мереља. nромене дужине тетива између тачака. nресека рубова фо
тогра.фских ликова Сунчевог и Месечевог диска. у току парцијалне фазе пом
рачеља. изводе се попра.вке лонгитуде Месеца. и Сунца., као и корекција динамичне

временске скале . Ови подаци се могу искористити и за одређиваље полуnречниi<а.

Сунца. . Пла.нир~а. је nрипрема. најмаље једног преносног телескопа за. потребе

сваке експедициЈе за фотогра.Фско посматраље делимичне фазе помрачења. Сунца..

2. c.cD nосматраље фаза. Ьунчевог помра.чеља. .
ОваЈ ексnеримент има. ис~и циљ као и nретходни, само се уместо фотографије
користи CCD 1<а.мера. за добиЈаље ли1<ова. Сунчевог и Месечевог дис1<а у току па.-
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рција.лне фазе помра.чеља. . Ови снимци
се могу искористити и за. експеримент

под бројем
пла.нира.н

)

За. овај експеримент је

8.

телескоп

жижне

даљине

око

пречника. објектива. 10-15 cm,
као и набавка. једне CCD камере ви
соке резолуције и уређа.ја. за. аутомат
ско попра.вља.ње хода. временске базе
ра.чуна.ра. па. основу упоређеља. са. сиг

50 cm,

на.лима. из светских

"···'

~ г.

.

.

.

.

-

одређиваље параметара посматрачке
опреме. Такође је планирано одређи
ваље оптималног времена трајаља ек

спозиције на основу снимаља Месеца .
8. CCD посматраље ради одређива
ља хоефицијената фуикције затамљеља
ка рубовима.

..

Из

• • •

центара. за. одржа

дели

ваље та.чног времена..

3.

Посматраље флеш спектра. око

почетка. Ба.лмеровог континуума. (Бал-,
меров скок).
На. основу временске серије од неко
лико десетина спектрогра.ма. хромосфе
ре снимљених у околини другог и тре

и густине

у хромосфери .

према телесхопа жижне даљине од охо

8.

ске функције затамљеља диска Су1ща

50 cm,

ми1i).

делимичне фазе помрачеља.

.

9. Радио-посма.тра.ње Сунца кори
шћељем окултационе методе .
Из радио-посматраља у току дели
мичне фазе помрачеља одређује се ло
кација радио-извора Сунца са веома

1

1

висохом угловном

и одгова.ра.јућег извора. светлости за. ректифика.цију спектрогра.фа. и испитиваље
и одређиваље параметара. CCD камере такође је планирана. .
4 . Посматраље флеш спектра. у околини Ба.лмерове На и Не линије.
Из односа. интензитета. линија. На и Не I 388 nm одређује се релативна. засту
пљеност хелијума. у односу на. водоник у ниским слојевима. хромосфере, као и евен
туална љена. промена. са. висином . Предвиђена. је набавка. целостата. са пречником

тор) радио-зрачеља .

10. Посматраље Сунчеве радијаци
је и радијације Земљине атмосфере.
На основу мереља промене радија
ције Сунца и атмосфере Земље у току
помрачеља добијају се релевантни м е

спектрогра.фа..

5.

Фотографско посматраље Сунчеве короне за одређиваље линеарне полар

изације зрачеља.

Из фотогра.фских снимака. короне добијених из дnа или више положајних углова

теоролошки параметри о Земљиној ат
мосфери. Планирана је набавка ау · ;·: ,_
матских метеоролошких станица .

t

11. Радио-дијагностика јоносфере
Земље за време тоталитета.
Помоћу радио-дијагностичке мето

1

1

де добијају се подаци о променама у

Земљиној јоносфери за време трајаља

пола.риза.ционог филтера. добија. се расподела. степена. и угла. поларизације зраче
ља. сваке тачке короне. Из тога се могу изра.чуна.ти подаци о расподели густине

помра.чеља. Сунца. За ова мереља. су
коришћеЈIИ уређаји
за радио-везу а
планирана је и набавка нове опреме .
12. Фотографско посматраље коро
не у белој светлости .
У оквиру међународ1юг програма
предвиђено је посматраље короне у бе
лој светлости са циљем да се из упо

електрона. у љој . Припремљен је телескоп (рефрактор) жижне даљине од око
100 cm, пречника. објектива. око 10 cm за пола.риметријска. посматраља. короне .
Планирана. .је израда. фото-пола.риметријске камере за. фотографско посматраље
поларизациЈе

зрачеља.

короне

и

а.да.птера

за.

љено

прикључиваље

на.

телескоп,

пробио снимаље Месеца. у циљу одређиваља. времена. експозиције, као и израда.
или набавка. оптичких елемената. за. фотогра.фску ка.либра.цију.
7. CCD . посматраље короне са. малом угловном резолуцијом за. одређиваље
поларизациЈе зрачеља..

Из

CCD

снимака. добијених са. дnа. или више положа.јних углова пола.риза.

ционог филтра. добијају се подаци о пола.риза.цији зрачеља. короне ниске прос
торне резолуције. Након усредља.ва.ља ових података добија се интегралпа вред
ност поларизације короне као целине. Припремљен је телескоп (рефрактор) жижне
даљине од око 20 cm, пречпика објектива. око 10 cm за. посматраље поларизације

короне помоћу

CCD

камере . Планирана је набавка.

CCD

камере и оптичких делова

(поларизациони и оптички филтри) за израду полариметра, као и испитиваље и

Пуштаље у рад

саља је урађено у току припрема . Вр
шена су
пробна
радио-посматраља
Сунца.

резоЈiуције око
области спектра., као и израда. вешта.чког извора "флеш спектра." за ректифика.цију

6.

коју

радио-телескопа и провера фунхциони

40 cm, припрема. спектрогра.фа. са. ула.зним прорезом спектра.лне
30 000 и набавка. брзе видео или CCD камере осетљиве у пла.вој

за посматраље користио део светлосног снопа. целоста.та. из претходне тачке .

резолуцијом

обезбеђује метода окултације.
За ту
сврху је набављен пријемник (детек

огледала. од око

Посматраље флеш спектра. у околини Mn 1 539.47 nm линије.
Из посматраља. преласка. фотосферског у хромосферски спектар у току дру
гог и трећег контакта. добија. се рела.тивни интензитет емисионе компоненте Мn 1
539.47 nm линије у хромосфери у односу на. а.псорпциону компоненту која. настаје
у фотосфери . За. то је предвиђена. припрема монохроматора. без ула.зног прореза
спектра.лне резолуције око 50 000 и набавка CCD или видео камере . Систем би

пречника објектива око

на.бавха

1

камере за. посма.тра.ње флеш спектра., као

Планирана је при

10 cm ,
CCD камере и пет ускопоја
сних (око 3 nm) филтера за снимаље

(десно) Лик делими'lно nом

је израда. преносног спектрогра.фа. без ула.зног прореза., по могућству за. сваку ек
спедицију . Набавка. оптичких елемената. спектрогра.фа. (решетка. 50 х 50 mm , 300

CCD

дисха у

би'lела).

Планирана.

линија./mm; ка.мерно сочиво) и брзе

зрачеља

ка. љеговом рубу.

та~ета (фотографисао Але~есандар То

хромосфери из чега. се може израчуна

укупног

функцији фазе помра.чеља из чега. се
могу одредити коефицијенти емпириј

ра'lеног Сунца 16 минута nосле ЈП ~еон

ти расподела. електронске темпера.туре

интензитета

Сунчевог непокривеног дела.
Слика 7. (лево) Снима~е ancopnцuotшx
линија о~ео 10 минута nосле ЈП ~еонта
~ета (фотографисао др Але~есандар Ку

Слика

ћег контакта. добијају се промене ве
личиле Ба.лмеровог скока. са. висином у

CCD снимака парцијалне фазе

помра.чеља добијају се подаци о распо

ређеља структура посматраних са ра

.i

зличитих места прати љихова промена

i

у току времена.
Поправљене су фо
тографске камере за
телескопе типа

Слика 9. Йрола3 сен~ее Месеца (фото
графисао Шуштар Јо3еф, Заје'lар) .

Максутов, израђени су адантери за љи
хо~о повезиваље. На.бављен је широко
ПОЈасни оптички филтер.
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13 . CCD посматраље короне кроз На-филтер .
Из посматраља короне nомоћу Н 0 -филтера добија се расnодела интензите
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и изражену жељу колега . астронома из Темишварске опсерваторије за сарадњу
у посматраљу помрачеља, са друге стране, планирано је да једна група наших
истраживача помра:чеље посматра из Темишварске опсерваторије .

та зрачеља из чега се може установити да ли nостоји омотач (можда прстен)

око Сунца од неутралног nоданика.
За nосматраље су nрилагођени фотогра
фски телеобјектив и интерференциони филтери.
14 . Одређиваље застуnљености натријума у атмосфери Месец11: .
.
На основу уnоређеља nосматраног nрофила сnектралн~ ЛИНИЈе натријума у
Сунчевој фотосфери пре и после по.мрачеља и у току парЦИЈалне фа~е nомрачеља
одредила би се застуnљеност натриЈума у атмосфери Мес~ца . ~а оваЈ ексnеримент

Једну експедиц~ЈУ. смо планирали да пошаљемо на обалу Uрног мора у пос

матрачки камп КОЈИ Је био п·астављен од стране бугарских колега близу места

Камен Брјаг. Такође је разматрана могућност да се неко од ових места замени

са местом у близини Елазига у Турској , где су били предвиђени најповољнији
метеоролошки услови за посматраље помрачеља .

Наравно, нека специфична посматраља, која нису захтевала посматраље из

је прилагођен Шмит-Касегрен телескоn са екраном за проЈеКЦИЈУ лик~ Сунца. Код

зоне тоталитета , вршена су и са АстрономсЈ<е опсерваторије у Београду .

објеi<тива је направљена у лазна дијафрагма а I<од еi<рана излазна диЈафра.гма где

је nостављено оnтичi<о влаi<Но I<oje је светлост уводило у Фабри-Перо интерфер
ометар висоЈ<е сnеi<тралне резолуције (01<о 400 000).
15 . СnектросЈ<опија високе резолуције на.I<рајљој ивици Сунчевог дисi<а .
На основ у посматраља спектралних линиЈа са високом сnеi<тралном резолуци

јом (по могућству већом од 100 000) у близини I<paja Сунчевог дисi<а у временсi<о~
интервалу од неЈ<олиi<о десетина сеi<уНди OI<O другог и трећег I<онтаi<та, истражуЈе
се nромена nрофила линија nри љи~овом npeлaci<y из аnсорnционих у ~мисионе .
Анализом тих промена врши се диЈагностИЈ<а плазме у прелазном слоЈу између
фотосфере и хромосфере . У овом еЈ<сnерименту би се исЈ<ористио nосматрачi<и
nрибор из nретходног експеримента .
.
Осим ових еЈ<сnеримената, nоучени исi<уствима из раНИЈИХ наших ексnеди
ција, nланирали смо доi<умептарна снимаља рада ексnедиција, чији недостата~<
знатно доnриноси губљељу свих оних драгоцених , незабележених искустава на
приnремама и у току извођеља ексnеримената, која су nотребна некој будућој
е Ј<сnедицији.

1
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Избор места за е1<сnе,циције

да бисмо смаљили ризик неуспеха nосматрачких задатака (нnр . због неnо
вољних временских услова) и ради nрикуnљаља што тачнијих мерених nодатака,
као и због сnецифичних истраживачких задатака , nланирали смо да nошаљемо

СЈrика 10 . Сnрава којом је с~си.мље~с nролаз сенке Месеца. Изглед конструкције и

три или четири екпедиције за nосматраље тоталног nомрачеља Сунца.

кутизе са кугло.м {фотографисао Шуштар Јозеф, Заје~ар).

Узмајући у обзир nовољне околности за усnешно nосматраље nомрачеља (ви
сина Сунца над хоризонтом, nровидност атмосфере, вероватноћа ведрине, присту

Са 1<ојом оnремом смо расnолагали?

пачност месту nосматраља итд. ) изабрали смо следећа места за наше ексnедиције:
село Ђала у Југославији, Темишвар и Хорезу у Румунији, обала llрног мора (у
близини места Камен Брјаг) у Бугарској, и Елозиг у Турској .
На територији Југославије најближе централној линији nомрачеља (на око 25
km јужно од ље) у зони тоталитета се налази село Ђала . То је био основни разлог
да је Ћала стављена на прво место nрелиминарног списка могућих посматрачких
места у Југославији. Ради провере услова за nосматраље nотnуног помрачеља
Сунца испитанИ су терени око села . Као најnовољније место за постављаље пос

За посматраље потпуног помрачења Сунца често су неоnходни посебни ин

струменти прилагођеди тој nотреби. Међутим, неки основни елементи rrосма
!рачЈ<ог прибора постоје ве.ћ на нашим опсерваторијама и у нашим Јrаборатори

Јама . Основни задатаЈ< нам Је био да установимо с којим nосматрачким приборима
расnолажемо и да их прилагодимо потребама nосматраља nомрачеља Сунца . Ево
нашег списка сачиљеног

опсерваториЈа ,

Сунчев спектрограф , Астрономска опсерваторија.,
Касегрен (Meade), 250/1500 mm, Катедра за астрономију,
Рефраi<Тор (Meade 178 ED), 178/1600 mm, Петница ,
Рефлеi<тор (Celestron 4"), 102/1000 mm, Петница,
Рефрактор (Celestron С8), 203/2000 mm, Петница,

Због тога је одлучено да се једна наша ексnедиција лоцирана том месту . .
По првој nроцени, која је извршена nрилИЈ<ом обиласка терена у РумуниЈИ дуж
централног дела појаса потnуног помрачеља од Букурешта преко Питештиа до
нешто западније од Рамнику Вилче , најnовољније место за посматраr?е се налази
у околини манастира Хорезу . На том nотезу се налази и тачка са наЈдужим тра

Једна наша експедиција је могла де се смести

на травнатом платоу испред манастира , под условом да су

румунски астрономи

организовали тамо један међународни посматрачки камп.

Темишвар је у зони тоталитета и има професионалну опсерваторију, чији
телескопи се могу искористити за посматраље nомрачеља. С обзиром на велику
предност стационарних телескопа професионалне опсерваторије, са једде стране,

године.

Велиi<и рефрактор , 650/10500 mm, Астрономска оnсерваторија,
Askania, 125/1000 mm, Астрономска опсерваторија,
Астрограф, 160/800 mm , Астрономска опсерваторија,
Рефрактор , 60/800 mm , Астрономска опсерваторија,
два ра~о-телескопа ("BRAT"), 3000/850 mm, база= 17 .5 m, Астроrrомска

матрачког камnа изабрано је фудбалска игралиште, које се налази на југозападнам крају села на површини око 100 х 200 m 2 • Ограђена је жичаном оградом и
окружено је nарком ширине око 20 метара . У .кругу игралишта налази се зграда
са свлачионицама, где nостоји могућност за прикључивање на електричну мрежу.
Терен самог игралишта је травнат, а иза љега у nравцу посматраља на~ази се
појас са дрвећем , оранице и сеоско гробље .
Од председника месна заЈеднице
је добијена усмена сагласност за коришћеље овог терена за постављаље nосма
трачког камnа . Све ове повољне околности су ишле у прилог избору тог места.

јаљем тоталне фазе помрачеља .

1998.

а) Телесi<оnи:

r
1

1

~

Рефра.ктор (Meade), 250/2000 шщ, др . Светислав Крстић, Нови Сад,
lleлoc'l·aт (Zeiss, D = 120 mm), Опсерnаторија Темишвар,
Хоризонтални Сунчев телескоп, 150/1950 mm, Опсерваторија Темишвар,
Астрокамера, 155/800 mm, Опсерваторија Темишвар,
Рефраi<Тор , 150/2000 mm, Опсерваторија Темишвар,
Касегрен, 300/1960 mm, Опсерваторија Темишвар,
Шмит-Касегрен, 286/2800 mm (Celestron 11 1/4), Небојша Миладиновић,
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Максутов, б2/500 mm, Народна оnсерваторија, Београд,
Максутов, 100/1000 mm, Катедра за астрономију, Београд.

-

Сnектрограф PGS 2 (фиксиран, дисnерзија 7 A/mm, 120 х 120 mm, 1200 лин
ија/mm), Физички факултет, Београд ,
Монохрома.тор SPM2, Физички факултет, Београд,

Монохроматор JOBIN YVON Н.20 (F = 200 mm, R = 5А), Физички факултет,
Физички факултет, Бео-

·

Монохроматор {120 х 120 mm, 1200 линија/mm), Институт за физику, Нови

Сад,

Монохроматор (douЬ!e) НILGER & WATTSM (52 х 52 mm, 1200 линија/mm,

Институт за Физику, Нови Сад.
в) Светлосни филтери

Интерференциони филтери (б комада), Астрономска опсерваторија, Београд,

15 cm),

Истраживачка станица Пет

Поларизациони филтери

(D

= 5 cm,

З комада), Истраживачка станица Пет-

оптички филтери за

CCD

камеру

ST8,

Астрономска опсерва-

ториЈа,

линија/mm), Физички факултет, Београд,

град,

х

Неутрални оnтички филтери за Сунце, - Истраживачка станица Петница,

-. RGB+UBV

Сnектрограф НILGER (фиксиран, дисnерзија 2.7 A/mm, 120 х 120 mm , 1200

= 400000),

10

ница,

Монохроматор (150 х 150 mm, 1200 линија/mm), Институт за физику, Земун,

Фабри-Перо интерферометар (резолуција

Оптичка решетка {бОО линијајmm,

пица,

б) Сnектрални nрибори:

Београд,
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tp

UBV оnтички филтери {1 сет), Астрономска оnсерваторија, Београд,
Поларизациони филтери (2 комада), Астрономска оnсерваторија, Београд,
Неутрални филтер за Сунце (D = 20 cm), Астрономска опсерваторија, Београд,

RBG филтери (за SBIG ST7 CCD камеру, 1 .25), Петница
ФиЈiтер за Сунце (8"), Петница,
Зелени филтер (бр . 58) за окулар, Петница,
11

-

Воластонова nризма, Истраживачка стащща Петница,
Брза CCD камера, Истражива.чка. станица Петница,
Брза CCD камера., Астрономска. опсерваторија.,
Преносни рачунар (LAPTOP РС), Астрономска опсерваторија.,

CCD

видео камера

(Sony),

Астрономска. опсерваторија,

Скенер за. спектрограф PGS 2, Физички факултет, Београд,
Фотомултиплика.тори, 2 комада., Физички факултет,
Lock-in поја.ча.ва.чи, ФиЗички факултет, -Београд,

Београд

'

Ла.серски nрибор за оnтичко nодешавање, Физички факултет, Београд,
Софтвер за OSMA систем, Физички факултет, Београд,
Скенер за спектрограф PGS 2, Физички факултет, Београд,
Скенер за монохроматор PGS 2, Физички факултет, Београд

CCD nријемник, Институт за. физику Нови Сад,

'

Фотографска камера, Катедра. за астрономију,
Фотографска. камера, Народна. оnсерваторија.,
GPS, nреносна. временска база.
Није ми била намера. да будем nретерано опшира.н у оnису шта је све предвиђе
но за ексnерименте и које су мерне ~ређаје били спремни институти да "улажу" у
извођеље о~;~их експеримената и шта Је nланирано да се набави ради комnлетирања
ових уређа~а и ради њихове успешне примене у предвиђеним експериментима, али
~ам на оваЈ начин, надам се, успео подвући озбиљност наших акција и финанси
Јских захтева.

llрвени филтер (ширег опсега, око На), Петница,
г) Пријемници

-

CCD камере SBIG, SТб и ST8, Астрономска опсерваторија,
CCD камера SBIG, ST7, Институт за биолошка истраживања,
CCD камера SBIG, SТб и ST7, Истраживачка станица Петница ,
Оnтички вишеканалани анализатор OSMA.

д) Рачунари

- Преносни (LAPTOP РС) рачуна р ( 485 ), Астрономска опсерваторија,
- РС рачуна р ( 485, 2 комада), Астрономска оnсерваторија,
-ХТ рачунари (2 комада), Астрономска опсерваторија,

1

.
1

1

1

-РС Рачунар 48б, Институт за физику, Нови Сад
ђ) Друга оnрема

- Сферна оnтичка решетка Baush & Lomb (75 mm х 35 mm, 450 линија/mm, F

= 1500 mm),

Петница

- Оптичка решетка (50 х 50 mm, 150 линија/mm), Институт за физику, Земун,
- Бензински генератор струје {500 W, HONDA), Астрономска опсерваторија,
- Објектив авиокамере, Народна опсерваторија.

Да би се постојећа опрема прилагодила nотребама посматрачких програма
помрачења, планирана је набавка нове опреме.
Оnрема чија се набавка nланирала

- Uелостат (D = 40 cm), Астрономска оnсерваторија,
- Uелостат (D = 15 cm), Истраживачка станица Петница,
- Оптичка решетка (бОО линија/mm, 15 х 20 cm), Астрономска оnсерваторија,

Слика 11. Екиnа Хоргошких а.матера .
{фотографисао Ласло Добо, Хоргош} .

У nозадини један од w,ихових телеск.:т а

Широ~<а ,цруштвена акција
На наше велико _разочарење, при крају 1998. године морали смо констато
вати да наша настоЈаља да Реnубличку владу оба.вестимо о изузетном догађају
nреко њеног Министарства за. науку и технологију неће уродити плодом . Тада
су, У. циљу _ з~аничног упознаваља неких државних органа и институција са на.с
тупаЈућем п~Јавом потпуног помрачења Сунца 11. 8. 1999 . године, Астрономска
опсерваториЈа и Савезни хидрометеоролоШI<и завод организовали Округли сто о

"ПОI'.~рачењу Сунца

1999.

године", који је одржан 1б .

12. 1998.

године у прос

ториЈама Савезног хидрометеоролоШI<ог завода, Бирчанинова б, Београд .

ВАСИОНА
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На округли сто смо nозвали nредставнике следећих институција:
Савезног министарства за развој, науку и животну средину,
Министарства за науку и технологију Реnублике Србије,
Српске академије наука и уметности,
Ректората Универзитета у Београду,
Савезног министарства за рад, здравство и социјалну nолитику,
Савезног завода за заштиту и унаnређеље здравља,
Савезног министарства за телекомуникације,
Савезног министарства за саобраћај,
Савезног министарства одбране - сектора за цивилну заштиту,
Министарства за здравље Републике Србије,
Министарства nросвете Реnублике Србије,
Министарства саобраћаја и веза Републике Србије,
Реnублич:ког хидрометеоролош:ког завода Републике Србије,
Министарства за заштиту животне средине Републике Србије,
Министарства за здравље Републике Uрне Горе,
Министарства за просвету Реnублике Uрне Горе,

Министарства за заштиту животне средине Републике Uрне Горе,
Реnубличког хидрометеоролошког завода Републике Uрне Горе,
Института за физику, Београд,
Геомагнетс:ког института,
Математичког факултета у Београду,
Физич:ког факултета у Београду,
Института за физику, Нови Сад,
Рударс:ко-геолош:ког факултета,
Истраживач1<е станице Петница,
Астрономс:ког друштва "Руђер Бош:ковић",

нистраству за развој, на.ук:у и животну средину, тражећи од љих финанс~јс:ку
nодршку за наше еi<сnедиције . · Међутим, и ови наши наnори, :као и nоi<ушаји да.
нађемо сnонзоре били су узалудни. Крајем 1998. године је nостало јасно да наши
nосматрач:ки nланови неће моћи да се остваре . Тада је заnочет један муi<отрпа.н

посао : ревидираље наших nосматрачi<ИХ планова . Разрађене су две варијанте .
Прва. варијанта се заснивала. на. веома редуi<ова.иим средствима. за набавi<у до
датне оnреме, а друга. на. nретnоставци да нећемо доби:rи никаi<ву Фи.на.нсијсi<у
nомоћ. На I<ојим средствима. смо засновали nрви nлан најбоље илуструје наш ре

видирали захтев 1<оји смо nослали

З.

1999.

године Министарству за науi<у и

"Поштовали Господине Министре!
Поново Вам се обраћа.мо са. М О Л Б О М да одобрите трошi<ове организоваља

1

е:ксnедиција. и набавке доnунске nосма.тра.чке оnреме за. nосматра.ње помрачеља.

Сунца.

11 .

августа

1999.

године у висини од

7500 USD

и

138000

динара..

Образложеље:

1

t

.. .. Астрономсi<а. оnсерва.торија, I<ao I<оординатор еi<сnедиција за. nосматраље
nомра.чеља, обратила се једним доnисом још 13. 5. 1998 . године Министарст.ву
за. фина.нсијсi<у помоћ за. на.ба.вi<у оnреме и за. nо1<рива.ње трошi<ова. еi<сnедиЦИЈа..

Међутим, по тој молби Министарство није донело ниi<а.кву о~луку . с. обзиром да.
процедура. набавке оnреме из иностранства. веома. друг~ траје, сада. Је већ I<а.сно
да. извршимо неке набавке, па. смо ревидирали наше раниЈе nла.ниране nосма.трачi<е
nрограме. Након те ревизије трошкови набавi<е оnреме су се изменили у односу

на раније nланираних

94600 USD

и

78000

динара и износе

7500 USD

и

138000

динара ... ."
Нажалост, ускоро nосле упућења овог захтева Министарству, дошло је до
бомбардоваља. Ј угосла.вије од стране Н А ТО-а., :које је l<она.чi!о зауставио наше

МТТ ИНФИЗ, Земун .

50

14.

технологију . Овде ћу да. цитирам само не1<е реnрезентативне делове тог захтева.:

Са великим задовољством смо :констатовали да је већина поменутих институ
ција делегирала своје представнике . На скупу су учествовали и новинари разних
новинских кућа, у1<упно нешто више од
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наnоре да. се nрипремимо

за. посматраље помрачеља и натерало нас да. привре

мено одустанемо од наших nланова. . Наступило је тромесечtю помра.чење у на.ши.ч

људи . Међутим, треба истаћи да се на

nрипремама и душама..

округлом столу нису nојавили nредставници министарстава за науку.

Кренули смо иэ пепела

На1<он преста.н1<а. бомбардоваља НАТО-а, негде :крајем јуна. и почет:ком јула
с·а:куnили смо снагу и храброст да иnа:к организујемо е:кспедиције за посматрање
помра.чења. Наравно, те е:кспедиције су се морале заснивати на сасвим другим
принциnима. од раније планираних. Принциnи су били следећи: :користити само
ону nосматрач:ку опрему 1<оја већ nостоји, набављати само најнеопходније до
датне

елементе,

не

изводити :компли:коване

еi<сперименте,

организовати

е:кспеди

ције са. могућим најнижим финансиј:ким средствима, укључити што већи број nос

•
1

Слика

12. Панорамски снимак тока nомра'Че11>а у Хоргошу (фотографисао Ласло

Добо, Хоргош}.

Наi<он наших уводних излагаља. и дуготрајне, углавном 1<онстру:ктивне ди
скусије, установљено је да. I<ада. се сагледају сви могући а.спеi<ти једног та.I<вог
догађаја као што је nотnуно помра.чеље Сунца, намеће се за.:кључа.I< да. та. природна.
појава. изазива. та.I<о велиi<и утицај у друштву и пружа та:кве изузетне могућности
истраживаљима у не1<им науi<ама да заслужује посебну nажљу и третман и од

стране државних органа . Због тога је за1<ључено да са тог о1<руглог стола поте1<ну
неi<и заi<ључци и препоруке одговарајућим органима I<оји могу предузети адек
ватне мере за дочек предстојећег тоталног nомрачења 11 . 8. 1999 . године.

О резултатима округлог стола издали смо саопштеље I<oje је било nослато и

Савезној влади и Реnубличким владама.

Финансијски неуспех

Већ смо у другој nоловини 1998 . године наслутили да тражена средства од
Министарства за науку и технологију Реnублике Србије нећемо добити. Тада

смо појачали аi<тивност у тражељу средстава и обратили смо се и Савезном Ми-

1

ма.трача., добровољаца. Изборити се бар за толика финансијс:ка. средства, која су
потребна за одлазак и борава:к експедиција на терену. Успех е1<сnедиција. смо бази
рали на снази људсi<е знатижељности и гостопримству људи из оних крајева кр<;>з
I<oje је пролазила зона тота.литета. . Нова I<онцеnција организоваља еi<спедиција_Је
тражила много времена и непрекидно обуча.ваље неупућених колега, аматера и
добровољаца.
Поново, и трећи пут, смо се обратили Министарству за нау:ку и технологију
да финансијсi<и помогне организоваље експедиција . Наша молба. је најбоља илус
трација ситуације у I<ojoj смо се налазили. Овде је цитиран један део те Молбе
:коју смо упутили министру 12 . 7. 1999 . год.:

"Поштовали Господине Министре!
Обраћамо Вам се са М О Л Б О М да одобрите тpoiiii<oвe организоваља
еi<спедиција и набавке допунске посматрачке опреме и материјала за. nосматраље
помрачења Сунца 11. августа 1999. године у висини од 20900 динара . "

Већ по тра.женој суми од 20900 динара се види срозаваље нивоа. наших еi<с
педиција. I<ад се та. сума уnореди са сумом из nрве молбе I<oja је износила. скоро
100 хиљада · долара и исто толико динара. Ова средства су нам одобрена тек у
првој недељи августа. Наравно, осим ових средстава. тражили смо и помоћ од
спонзора. У та.I<вој ситуацији, природно је дошло до цепаља у организоваљу е1<-

-,
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сnедиција на неколико већих груnа .. Астрономска оnсерва~о~ија је остала као
саветодавац и координатор ексnедициЈа, међутим реализациЈа Је остављена nоЈе-

диним групацијама или институцијама.

.

Захваљујући уnлаћеним средстима од неколико сnонзора у току Јула месеца
Астрономска оnсерваторија је имала око 10 хиљада динара за nриnремаље ек
спедиција (nреnравке nосматрачких прибора, н'!-бавка ситних додз:тних делова,
филмова итд . ). Без помоћи спонзора не бисмо успели да организујемо експеди

ције . Помогли су нам следећи спонзори : Градски одбор СПС-а Беогр~да, "Фри

ком" Мдд, Главни одбор Срnског ПОЈ<рета обнове, Гра~ски секретариЈат засао

браћај Београда, Дунав осигураље, Институт "Имтел , Пословни _систем "Гр
меч" а.д. , "Потисје" Каљижа и наши домаћини у Хоргошу (Месна заЈедница Хор
гош) и у Кикинди . Накнадна финансијска помоћ је добијена и од Савезног мин

истарства за развој, науку и животну средину . и овом приликом им се захваљr
јемо на пруженој nомоћи. На основу ових средстава Астрономска оnсерваториЈа
као координатор, Физички факултет у Београду , Uентар_ за науку и технолошки

развој Универзитета у Београду, Катедра за астроноМИЈУ Математич~ог Факул

тета у Београду, Институт за физику у Новом Саду, Нафтна индустриЈа

r, 1-lовом

Саду, Народ11а опсерваторија Астрономског друштва "Руђер Бошковић су ор
ганизовали експедиције за nосматраље nомрачеља Сунца за Хоргош, Кикинду,
Добановце, Суботицу и Камен Брјаг (Бугарска) са око 30 посматрача и око
10 телескопа са доnунском оnремом за анализу зрачеља Сунца и nрикуnљаље
и бележење посматрачких података.

У тесној сарадњи са овом груnом остала је Истраживачка станица Петница,
која је организовала експедиције у Хоргош, Камен Брјаг (Бугарска) и неки љи
хови представници су били и на другим местима у зони тоталитета . Осим тога
постојала је сарадња са већим групама аматера из Ваљева (Друштво истражи
вача "Владимир Мандић - Манда" ), из Хоргоша и групе а~атера из Млi!:дих
истра.живача Србије и већим бројем појединаца из разних краЈева Југославије.

Слика
nљени

Седмочлана nет

трономске оnсерваторије је боравила у Каменом Брјагу око 8_0 km северно ~д
Варне, на обали llрног Мора, од 05. до 15. августа. ЕкспедициЈе у организациЈИ

Астрономске оnсерваторије су кренуле ка изабраним nосматрачким местима 7.

августа, осим оне у добановцима, која се бавила мерељем утицаја nомрачеља на
јоносферу Земље. Због nрироде мереља та екиnа је морала да борави дуже време
на месту мерења. Јед11а екиnа од око 15 астронома је отишла у Кикинду, где су се

nоделили на две груnе сместивши свој посматрачки камn на два краја Кикинде .
Највећа ексnедиција, бар nрема броју љених чланова, се сместила у Хоргошу .

nреко звучника, могли да nрате ток nомрачеља . Други фудбалски терен је био , . а
расnолагаљу члановима ексnедиција, где су могли да nоставе своје теЈiескопе и
остале урађаје за nраћеље помрачеља. На фотографији (Слика 1) се види nосм <.
трачки камп са груnама nосматрача који су се окуnили око својих инструмената .
У кафани која се налазила у кругу фудбалског игралишта, чланови екиnа су се
могли снабдевати nићем. Исхрана је била решена на разне начине: у ресторан
има, у nриватним кућама и у соnственом аранжману . Са nоштоваљем се сећам
nородице Фејеш која је моју суnругу и мене nримила у своју кућу и много нам

уnраво па nримеру Хоргоша. Нек ми остале ексnедиције не замерају за овај мој
избор .

Бесплатан смештај нам је обезбедила Месна заједница Хоргоша у ново ренови
раним просторијама, тада још неодређене намене (можда омладински или диско

Ту

се сместило око 15 истраживача са Астрономске оnсерваторије, Института за
физику, односио llентра за науку и техиолошки развој Универзитета у Београду

nомогла у току приnрема за помрачење.

дани пре nомрачеља су протицали у знаку nрипреме и дотериваља nос м ..с
'!рачки~ nрибора и nробних nосматрања. Ноћи су биле искоришћене за ори
ЈентацИЈУ телескопа и за одређиваље љихових фокуса . Метеоролошки услови су
нам ишли у nрилог . У већем nериоду времена смо имали ведро небо. Висока

и тим Истраживачке станице у Петници . Петпички тим је имао око 30 људи,
различитих година и занимаља. Највише је било старијих nолазника семинара
астрономије који су и учествовали у свим nриnремама nред nомрачеље, затим

млађих сарадника, студената астрофизике и астрономије, као и сарадника Ис

трономске оnсерваторије, као и математичари и цела екиnа метеоролога су се

сместили у фраљевачком самостану "домус" неколико километра од Хоргоша.
Ту су добили смештај и неки новинари који су дошли раније да извештавају
о nриnремама nосматрачких екиnа. Екиnа из Института за физику и НИС-а у
Новом Саду је стигла 9 . августа и сместила се у ловачком дому у Хоргошу . Са
љима је била комnлетирана научна ексnедиција која је nланирана за Хоргош .

За nосматрачки камn сам још рани
је, nриликом једног обиласка nотенци
јалних места за посматраље nомраче
ља, изабрао фудбалско игралиште на
Ту смо добили три nросторије за смештај наших посматрачких ин

др

су радозналци, уз nригодан културни програм и стручно објашљеље астронома

Пошто сам и ја био у Хоргошкој екиnи, утиске са терена најбоље могу оnисати

траживачке станице у Петници. Њих је водио Никола Божиновић руководилац
астрономске секције у Истраживачкој станици Петница .
Неки астрономи са Катедре за астрономију Математичког факултета и Ас

Хор

гош).

крају села.
струмената и могли смо користити куnатило фудбалског клуба за тушираље . Они
чланови ексnедиције који нису раније учествовали у другим ексnедицијама не могу
ни да замисле коју удобност су имали у Хоргошу. Чврст кров над главом, кревети
без гмизаваца и шкорnија, nијаћа вода у изобиљу, храна без опасних амеба, све
су то nредности у односу на нашу ексnедицију у Индији. За ту удобности nомоћ
који су нам бесnлатно nружили домаћини из Хоргоша морамо бити захвални .
Нарочито нам је помогла груnа хоргошких заљубљеника у астрономију на челу
са nрофесором физике Ласлом добом.
Фудбалско игралиште има два травната фудбалска терена и један асфалтирани
терен за рукомет. Већи терен за фудбал са билом био је намељен за госте, одакы~

иичка ексnедиција, појачаиа са још 5 чланова и др Слободаном Ј анковим са Ас

клуб), где су nостављени nривремени монтажни кревети за око 60 људи.

Слика 13. Неки ~ланови груnе која је
снимила nарцијалну фазу nо.мраче'IЬа и

'IЬихов
телес~еоn
(фотографисао
Але~есандар Куби~ела, Београд) .

ЕI<сnедиције су I<ренуле на nут

Прва експедиција је кренула на пут 2. августа, за Варну.

Колеге из Новог Сада оку

ђаја (фотографисао Ласло Добо,

1

"

14.

OICO свог е~есnери.менталног уре

ТеМПература ОД ОКО 35-38 °С је била једина неудобНОСТ која је даљу сметала ЛОС

1

ј

ј

матраЧИМа. Ноћи би биле удобне да није било најезда великих ројева комараца .
Наравно, те неудобности нису усnориле наше nриnреме. Међутим, много муке
су нам задали nовремени нестанци наnајаља електричном енергијом . Тада још
нису били отклољени сви кварови у електро-енергетском систему који су нанети
у току НАТО бомбардоваља и честа су била искључеља . С обзиром на то да су
nоред хаотичних нестанака електричне струје била и nланска искључеља, много
труда смо уложили да на нивоу оnштине и шире обезбедимо струју за време пом
рачеља. Надлежни за nланско искључиваље струје су са разумеваљем изашли у
сусрет нашим молбама. Иnак се десило, да на nочетку помрачеља нисмо имали
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Захваљујући труду чланова наших екипа и помоћ_и од стране дома ииа из
Хоргоша, 10 . августа предвече већина експер_имената Је била спремна да дочека
велики догађај следећег дана . Оно што нам Је Ј<варило расп?лоложеље били су

метеоролошки извештаји, Ј<оји су предвидели наоблачеље, ОЛУЈУ и Ј<ИШу. ИаЈ<о смо
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било тачно. Облаци су нам ометали посматраље наступа и овог, као и трећег
1юнтакта . Неколико минута после тоталитета небо се постепено рашчистило . да
је помрачеље I<аснило десетаi< минута имали бисмо прилиi<у да уживамо у леп
оти. Сунчеве I<ороне у целом тоi<у трајаља тоталитета . Четврти контаi<т , _односно
краЈ помрачеља се десио у предвиђеном тренутi<у унутар тачности од Једне до

се надали да су метеоролози погрешили у љиховим прогнозама и да до невремена
н е ће доћи, ипак су они били у праву .

две сеi<унде , I<олико је било могуће проценити из визуелних посматраља . Тачнија

љено невреме у Хоргош . Дошла Је олу

догађа на небу . Истовремено, имао сам задатак, да координирам рад наших пос

након неколико

матрачi<их еi<ипа . Први задатаi< је био потребан да би се скренула пажља на неi<е
догађаје у тоi<у помрачеља и да би се одржала пажља радозналаца у току једног

10. августа увече стигло је _најав

ја. та.Ј<Ве ја.чине Ј<а.Ј<Ва само може бити
дана..

врућих августовсЈ<ИХ

Са. велИЈ<Им трудом намештене и

реЈ<тифИЈ<ова.не телескопе и остале уре

ђа.је морали смо склонити у оближљу
зграду .

Сви подешени

експеримента

лни уређаји су се лореметили и зиа.ли

смо колИЈ<о труда ћемо морати уложи
ти сутрадан ујутру да би донекле дове
ли наше уређаје поново у радно с!аље .

Разоча.рани, а.ли са. надом да ће Јутро

донети ведро небо, отишли смо да. се
одморима . lleлy ноћ смо мотрили на.

небо : да ли ће се разведрити? И, око
4 са.та. ујутру , разведрило се! Са. ве
лИЈ<им оптимизмом смо отишли на. сла

ваље .

Међутим, ујутру , уместо ведрог

неба. чекали су нас густи облаци из ко

јих ј~ лила киша . Све је пропало! Не
Слика.

CCD

15 . E'/Cuna

задужена за снима-ље

к;амером, -љихов meлec~eon

u ра'lу
нарск;а оnрема (фотографuсала Марта
Вuнце-Паn, Београд).

вреди ни ићи у посма.трачки камп! Ови
облаци се неће склонити!

Под прити

ском таквих мисли сам конзумирао до

ручак који су спремили наши д~аги до
маћини . Тад сам се сетио шта Је напи-

сао велики посматрач Сунчевих помрачељ_а Саму~л Алфре~ Мичел : никад не
треба одустати, јер и кад се најмаље очекује, у иа.ЈкритичнијеМ треиутку1 Сунце

се може појавити између облака ; било би веома неодГоворно пропусти.ти таЈ трену

читали Мичела?! То не знам , али су сви били тамо! И , ево наде .1 На Интернету се
так .

Још је падала киша кад сам стигао у камп.

да ли су св и МОЈ_~ сарадници

видела једна велика рупа у облацима која нам се приближавал а са запада . Тада
је била негде изнад Аустрије . Ужурбаио смо постављали инструменте да буду
спремни за дочек тог изванредног феномена, потпуно помраченог Сунца.
_ Како је протекло помрачење?

Како је време одмицало све већи број радозналаца се појављивао на _ фуд
балском терену. Редари су имали пуно посла да групе радозналаца одвоЈе од
лосматра.ЧЈ<ог ка.мпа и да. их убеде да ће са другог игра.лишта. исто толико до

бро видети помрачеље , као и са нашег терена . По процени домаћина окупило
се око 1500 радозналаца. Једна љихова група из Београда (стигли су са четири

аутобуса) се види на Слици 2. како седи на бини фудбалског игралишта и чека
најинтересантнији тренутак помрачеља : тоталитет. На наше велико задовољство

и професор др Ј агош Пурић, ректор Универзитета у Београду и др Ј агош Зелен. овић , савезни министар за развој, науку и животну средину су били са нама У
ХоргоШЈ<ом кампу . На Слици 3. професор др Ј агош Пурић посматра помрачеље .

Велико је било узбуђеље, јер како се приближавао тренутак почетка. пом

рачеља облаци су постали све таљи и повремено се кроз рупе у облацима видело
делимично помрачено Сунце . Таики облаци су деловали као добар филтер за
Сунце и често се делимично помрачење могло посматрати и без заштитних нао

чара .

Све чешће се на неким местима видело и плаветнило ведрог неба .

На

жалост, почетак помрачеља, први контакт, који је у Хоргошу , У нашем кампу ,

по прорачунима требало да се деси у

видели .

11 часо~а 29 минута и 44 секунди, нисмо

Почетак тоталитета (други контакт) Је предвиђен за 12 ч.асова 53 мин

ута и 10 секунди .

Нажалост нисмо успели да проверимо колико Је предвиђаље

вредност ће се добити након обраде фотографских снимака делимичне фазе .
Мени је била додељена улога да обавештавам окупљене радозналце шта се

часа и двадесет

и

три минута

од почетi<а помрачеља до

тоталитета,

а и

посл е

тоталитета, иако су тад пажљу посетилаца окупирали фоЛI<лорни програми које
су Хоргошани приредили на фудбалсi<ом терену (један детаљ из тог програма се

види на фотографији на Слици

4). Интересантно' је било ослушкивати колективно

понашаље окупљених, I<oje са мог места нисам видео, само сам их чуо. Надолазак
сенi<е са запада и нагли пад осветљеља пропраћени су ћутаљем и ишчекиваљем да
би ту тишину у тренутку појаве сенi<е изнад кампа заменило тихо брујаље које је
у једном тренутi<у , I<ад се појавила I<орона међу облацима избило у врисаi< одуш
евљеља праћен бурним аплаузом . И тако сваi<и пут I<ад су се облаци смиловали
да за тренутак видимо I<орону.

Други мој задатак у суштини се своди на најаву изненадних и краткотрајних
догађаја као што су дијамантски прстен и флеш спектар. Из искуства са ранијих
помрачеља сам знао да је командоваље посматра чима у кампу изузетно важно и да
успех 'посматраља тих појава у великој мери зависи од синхронизације радњи пос
матра.ча са догађајима. на небу, који због разних неодређености у предвиђањима.
не морају да се одигравају тачно у предвиђеним тренуцима . Због тога , · изузетно
је важио да се догађаји најављују на. основу посматраља . За успешно праћеље
догађаја неопходно је посматрати и геометријсi<у слику покриваља Сунчевог ди
ска од стране Месеца, I<ao и прве сигнале у спеi<тру који указују на. почетаi< појаве
флеш спектра.. Користећи се идејом Мичела, за ту сврху сам употребио двоглед,
чију сам једну грану претворио у спектроскоп помоћу објектив призме , а другу
грану сам користио

I<ao

обичан телескоп са оптичi<им филтром испред објектива за

посматраље Сунца . На. тај начин, са извесним увежбаваљем, истовремено се може
видети ток помрачеља и спеi<тар . Та I<орисна справица се види на фотографији
на Слици 5. Препоручујем је сваi<оме I<o не жели да пропусти ни један догађај у
ОЈ<ОЛИНИ друГОГ И трећег J<OHTa.I<Ta.
Посматраље делимичне фазе у првом делу помрачеља је било испреi<идано
наиласi<ом густих облаi<а , нарочито у почетi<у. Нажалост , насупрот нашим надама
да ће се до потпуне фазе облаци ра.зићи то се није догодило. За време II и 111
I<онтаЈ<та. Сунце је било поЈ<ривено облацима . У тоЈ<у тоталитета повремено се
видела. корона , · али љена величанствена лепота није дошла до пуног изражаја
због обла~<а. Ипаi< су снимљене успешне фотографије и видео филмови . Неi<и
од успешних снимаi<а дати су у додатЈ<у. Сигурно има много интересантних фо
тографија и видеоснимаi<а. о току помрачеља, јер је у посма.трачком Ј<амлу било
више од двадесет телесЈ<опа и огроман број фотографсi<их апарата . Било би ин
тересантно направити I<олеi<тивни албум од свих успелих снимаi<а.
Посма.трајући, двогледом растући срп сјајне фотосфере неi<олиi<о минута на
I<он тоталитета, приметио сам у спеi<тру ancopnцuoнe линије . Ту појаву ниi<о није
описао у литератури (бар у оној, I<ojy сам имао прилиi<у да прочитам), па сам
схватио изузетаi< тренутi<а и објавио I<роз озвучеље да сви I<оји су намеравали да
сниме флеш спеi<тар имају прилиi<у да овеi<овече један таi<ав интересантан детаљ .
др Алеi<сандар Кубичела је успео да направи већи број спеi<трограма помоћу об
јетив призме (сличном иаправом I<ao мој двоглед где је објетив призма смештеиа

испред објеi<тива фотоапарата) . Ево I<ai<o сам аутор I<оментарише своје еi<спер
имеите и тај догађај. "За nосматраље потпуног nомрачеља Сунца nланирано је
да се сними: 1) дијамаитсi<и прстен oi<o 11 и III I<оитаi<та помрачеља. Инстру
мент : Фотосиајпер, f
300 mm, F :4,5 уз "Стар-филтер" фирме Colcin I<оји би oi<o
"дија.ма.нта" дао осмоi<раi<И зраi<асти ефеi<а.т . 2) Више еi<спозиција I<ороне у белој
светлости . Инструмент: I<a.o I<Од
али без филтера . З) Флеш- спеi<тар oi<o II и

=

1)

III I<онтаi<та. Инструмент :. "Зенит' са објеi<тивом f = 170 mm и објетив-nризма
спеi<тралне резолуције OI<O 1300 (обично намељена за посматраље протубераици) .

.~--
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На приложеним сли:кама се види изглед целе констру:кције и изглед кутије са
:куглом." (Слика 10) .
Аматери из Хоргоша, под :командом љиховог професора физике, Ласла Добоа,
су услешно снимили парцијалну фазу помрачеља, а и корону међу облацима . Хор
гошка е:кипа и телескопи су приказани на Слици 11 . Њихов панорамски снима!<
целог то:ка ломрачеља, 1<оји је при:казан на Слици 12, најбоље сведочи у ка:квим

4) Спектар (уствари лик) корон~ око лин~је На у емисији . Инстр~мент : као код
3) при чему је На на централноЈ таласноЈ дужини за поменуту обЈ.ектив-призму .
5) Широкоугаони снимак неба око ~.омраче_ног Сунца са експозИЦИЈОМ од о.ко де
сетак секунди . Инструмент : "Зени~ са објективом Fle~togon f = 20 mm, F.4 , без
екваторијалног лраћеља.

Камера Је требало да ло диЈагонали формата снимка
захвати угао од преко 90• ..
.

временс1<им прили:кама је проте1<ло помрачење . У првој половини ломрачеља само

На посматрачкој локацИЈИ у Хоргошу цео план Је пропао због облака. Међутим

повремено се могао направити снима:к (лева страна сли:ке), а и почета:к помрачења
је изостао . После тоталитета временс1<е прилике су се знатно побољшале и само
би понекад неки облак сметао посматрачима . Интересантно је поменути резултат

добијена су два неуобичајена снимка .

1) у току тоталитет а, ко рона се ':(једном тренутку могла назир а ти кроз облаке .

Ово Је снимљено широкоугаоним објективом, на Profi color plus 100 филму ,, екслози

мереља промене температуре и ваздушног ПЕ_итиска у току помрачења коју су ус

цијом 1/бО секунди, Слика б. Куриозитет (и можда неславни рекорд) Је У томе
да је лречник Сунчевог лика у фокусу фотоаларата био само 0,19 шm. Слика б

пешно извршили чланови ове екипе {Часар Тимеа и Сечи Ви:кторија) са простим
термометром и барометром .

је знатно ловећани секундарни лозитив на црно-белом филму високог контраста.

2) После пропале шансе да се сниме флеш.-спектри, пар минута после времена
Ill контакта, лаковао сам спектрограф када Је водитељ целог еклилсног лерфоi?

1

1,
1'

манса у Хоргош у , И . Винце, објавио преко разгласа "да се алсорлционе линиЈе

у спектру још виде".

1

Погледао сам кроз слектрограф и, заиста, виделе су се

лолукружне Фраунхоферове линије од На до нешто даље од Н,в (при р~зним уnад

ким угловима светлости у nризму) . Направио сам 14 разних експозиција од 1/125
и 1/бО секунди , без тачног времена тренутка снимаља, али све је трајало до 12 h
5 min СЕВ (око 13 минута nосле 111 контакта). Снимци На области су преекспони
рани (били би добро осветљени у флеш спектру). Област од око . 480 nm до око
520 nm добро је експонирана, али су снимци апсорпционих линија веома малог
контраста. Био је примељен филм Коника VX 100. Тек после знат~ог повећаља
контраста у обради на црно-белом графичком филму, за штампу Је, као секун
дарни негатив, добијен детаљ шестог снимка спектра око триллета неутралног

магнезијума, тзв. линије Ь 1 , Ь2 и Ь4 , на таласним дужинама 518.4 nm, 5. 17 . ~ nm
и 51б . 7 nm респективно, Сл~ка _7 . Мал~ контрас:r примарних снимака обЈашљав:
се малом чистотом спектра Јер Је у овоЈ ситуацИЈИ ширина "виртуелног лрореза

спектрографа- уствари дебљина Сунчевог непомраченог лука- била велика . Као
пример може се узети лик делимично помраченог Сунца 10 минута nосле тренутка
111 контакта који је (у сличној фази ло~рачеља као и поменути спектар) У П алићу
снимио А . Томић, Слика 8. Необично Је да се у тим условима уопште виде Фраун

'

хоферове линије . "

Интересантно је истаћи још један духовит снимак .проласка Месечеве сенке .

Пролаз сенке је снимио господин Шуштар Јозеф из ЗаЈечара и снимци су прика

зани на Слици 9. Начин снимаља аутор Је описао на следећи начин .
"Опрема којом су начиљени снимци целог неба је у ствар.и врло једнос_тавна.

Ради се о посребреној кугли пречника 8 ст за нов.огодиш~у Јелку. Куг~а Је због

Слика 1б.

Опрема е~еспри.мента эа сни.ма'!Ье профила наmрију.мове линије Фабри
-Перо спе~еmрографо.м и не~еu •1ланови пос.матра"ЧЈСе еЈСuпе (фотографисао др АлеЈС
сандар Куби"Чела, Београд) .

стабилности и лакшег руковаља смештена у куТИЈУ из коЈе вири само Јед~н љен

део . Када се кугла стави на тло у љој се види одраз целог неба . .да би се таЈ одраз
снимио изнад кугле се на стативу поставља фотоапарат. Као објектив.употребљен
је ускоугаони објектив који је постављен на продужне прсте!_{ове ,

Јер се са те

Више среће су имали наши посматрачи и колеге који су се сместили западно

близине не може изоштрити стандардном извлаком за такав објектив . У конкрет

ном случају је био употребљен зум објек'!ив постављен на

120 mm и продужни

прстени од 30 mm. Ове вредности су оријентационе, а циљ Је да се слика доби
јена на кугли изоштри и да слика кугле заузме што већи део снимка . Елементи за
осветљеље (експозиција и бленда) су одређивали светломером уграђеним. у фот?а

ларат. Мислим да је уnотреба посебног . спољљег светломера ~оља вариЈанта, Јер
је у току тоталитета слика у тражилу Јако мрачна и готово Је немогуће видети
светломер у тражилу. Др~ги разлог је што директан одраз Сунца са кугле, као
и велика бела ловршина маска) око кугле могу утицати на тачно ~оказиваље
светломера . Сликаље тре а радити обавезно самоокидачем, након ЧИЈеГ активи

раља треба да се одмакнемо дово:n-но од уређаја како не би фотограф заузимао
добар део снимка .

Бео nапир КОЈИ служи као маска има улогу да се на љему

прате и евентуалне промене у сnектралном саставу, тј . боји светла које долази
са неба и nод утицајем је Месечеве сенке . На почетку филма :реба урадити
један контролни снимак, на основу кога ће се одредити комбинациЈа филтра при
ликом израде позитива . Са том комбинацијом филтера треба урадити све слике
са филма. Евентуалне промене у спектралном саставу ће се видети на папиру,
т . ј . уместо беле боје паnира појавиће се боја која одговара промени У спектру.

о

i

l•

од Хоргоша . У Келебији, Суботици, на Палићу и Лудашком језеру посматрачи
су корону видели у пуном сјају . Једна таква фотографија коју је снимио господи11
Михаљ Собоља на Лудашком језеру је приказана на слици у додатку (стр . 1).
Захваљујући љеговој спретности у фотографисању снимљен је један феномен КОЈИ
се понекад види приликом појаве дијамантсЈ<ог nрстена (слика у додат1<у стр . 1) .
То је сноп светлости који полази са места дијаманта и nростире се скоро у nравцу
тангенте на круг Месечевог дис:ка . Та појава се помиље у описима помрачења :као
посматрана оком, али нисмо је досад видели на фотографијама . Узрок настан:ка
те nојаве није нам познат, али га сигурно треба тражити у Земљиној атмосфери .
Резултати посматраља

Следећи посматрач:ки програми су били изведени у оквиру наше експедиције
у посматрач:ком кампу у Хоргошу .
1. Фотографс:ко посматраље фаза Сунчевог помрачеља .
Посматраља су била ометала од стране обла1<а, али се може сма1·ра·rи да има
довољно снимака да се усnешно заврше предвиђене редукције и анализа. Група
:која се окупила о:ко овог програма и љихов телес1<оп се види на Слици 13 .
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У Кикинди (запа.дн~м де~у) је успешно снимљена. и унутр~шља Rорона и дијамант

Посматраље није успело, јер се флеш cneRтa.p због обла.Rа. пије видео . Колеге
из Новог Сада. су биле за.дужене за. овај еRсперимент .

ски прстен (СЛИ}(а Је објављена на. првој страни корица. у Васиони бр . 4/1999 .).

З. CCD посматраље Rороне Rроз На-филтер.
Посматраље је извршено, али Rва.литет снима.Rа. није довољан за. предвиђено
истра.жива.ље. TeлecRon и опрема. су прИ}(аза.ни на. Слици 15.

добро организованоЈ, спретноЈ е}(ИПИ, урађени су сви предвиђени ексnерименти :

У nосматрачRом .кампу Ка.~ен Брја.г у Бугарској, захваљујући ведром небу и

1. Снимаље флеш спектра у околини Ба.лмеровог скока
2. Снимаље делимичне фазе помра.чеља (на два. инструмента.)

Одређиваље заступљености на.тријума. у атмосфери Месеца. и спеRтросRо
пија. висоRе резолуције на. Rра.јљој ивици Сунчевог дисRа..

4.

З . Одређиваље линеа.рне поларизације короне

4.

ЕRсперименти нису успели, јер за. поновно постављаље Фа.бри-Перо спеRтроме

5. Фотометријска мереља за време
·
6. Мереље магнетног поља. Земље

помра.чеља.

за. време помрачења. .

.

мљени фотографсRи и видео камером .

Наше колеге у Ћали нису имале по

Радио-посматраље помра.чеља

вољне временске прилике .

-Делимично помрачеље (четири пројеRта. и различити инструменти)

I
.'1

•i

- Снимаље флеш спеRтра у оRолини Пашеновог cRoRa.
- CCD мереља. поларизације Rороне
- Фотогра.фсRо снимаље линеарна. поларизација (два пројеRта)
- Корона у белој светлости (три пројеRта.)
- За.та.мљеље Ra рубу
- ФотометријсRа. мереља.
- С1tимаље летећих сенRи
- Снимаље неба. за време тоталитета
- Па.нора.мсRи снимци
- Снимаље видео CCD Rамером и диреRта.н пренос на. Интернету.

Планирана

посматраља. из балона. нису могла да

се остваре. И други nланирани еRспе
рименти су били ометани због лошег

1

р

времена .

Видео посматраља. короне вршена
на Палићком језеру су успела, као и
посматраља.

флеш-сnектра.

објектив

-призмом испред видео камере .

Ву,цући nланови

Најваж.нији задатак свих учесЈ(И}(а

ПројеRти поларизације нису успели због облаRа, а снимаље беле Rороне је
делимично реализовано . Остали пројеRти су у већем делу или у потпуности ре

У посматраљу помрачеља Сунца од

11 .

године је да у тоRу пред
СТОЈећег периода изврше обраду пос

8 . _1999.

а.лиэовани .

Од еRсперимената Rоји су се обављали у другим посматрачRим Rамповима ус
пешно су урађени следећи :
Радио-дијагностиRа јоносфере Земље за време тоталитета .
Посматраље је извршено у Доба.новцима . Овај еRсперимент није тражио ведро
време и успешно је урађен . Члан еRипе са Астрономске опсерваторије у Београду
је била др Деса.нка Шулић.
ТоRом проласка тоталитета изнад Европе посматрана. је а.мплитудна. вари
јација. радио-сигнала. одбијеног од јоносфере на путу од радио-станица Портис

-

хед (8 .889

MHz), Рагби (60 kHz), DCF (77 .5 kHz), Тополна (270 kHz), Братислава.
(1 .079 MHz), Брашов (15З kHz) и Бака.у (1 .179 MHz), до добановаца . Са свих ових

станица. та.чRе рефлексије су се налазиле у зони тоталитета..

О животу и раду у Rампу Камен Бр

Јаг сведоче документарни снимци сни

Посма.тра.чRи програми Rоји су у посматрачRом Rампу у Хоргошу припремили
сарадници ИстраживачRе Станице из Петнице су били следећи:

-

Снимаље короне у белој свет

лости

тра. и Rолима.цију целог оптичRог система. није било довољно времена. на.Rон ра.
сRла.паља опреме због невремена. пре помра.чеља. Само на. спеRтрографу нисRе
резолуције, Rоји је служио Rao постдисперзер за Фабри-Перо спеRтрометар, до
бијени су профили D 1 и D2 спеRтралних линија . Опрема и не}(И од чланова еRипе
су приRазани на. Слици 16.

Посматране вари

јације а.мплитуде радио-сигнала ће се искористити у анализи профила. расподеле
електронске густине у јоносфери за. време помрачеља. Неки резултати су већ
приRаза.ни на семинару и на конференцији .

Радио-посматраље Сунца користећи окулта.циону методу .
Посматраља је обавила. група младих истраживача на. челу са студентом Вла
димиром Бенишеком на радио-телескопу који је инсталиран на Астрономској оn
серва.торији у Београду . Резултати посматраља су nриказани на XII националној

-

i
1·

'

Слика 17 . ди nА .
инж .
Ми.11о.мир
Стош~еови1i, nи.11om ба.11она и др Стево
Шеган , вођа пос.матрач~ее е~еипе из Ђа

Ае, испред ба.11она .

.

ма.т~аља и ураде љихову аналиЗу . Ве
ома. Је корисно извршити и анализу не
успелих еRсперима.нта да. се пе би исте
грешке nоновиле у будућим nосматра
љима. помрачеља Сунца. .

Неуспех неких важних еRсnеримена.
та. углавном везаних за. флеш спектар у
току nомра.чеља у 1999. години подста-

као Је истра.живаче да већ сад nочну са. организоваљем ексnедИЦије за следеће
повољно nотпуно nомрачеље Сунца које ће се догодити 21

јуна. 2001

Зона. тоталитета. ће nроћи јужно од Земљиног екватора и п.ресећи ће ју;~~ее~

афричког континен'!'а. . Повољне области за. nосматраље са. метеоролошке тачке
~ледишта. су Замбија и Зимба.бве . Надам се да ће наша ексnедиција отићи у зону
rота.литета и да. ће усnешно обавити nланирана мереља..

(Примљено новембра. 1999 .)

А VIEW ТО ТНЕ TOTAL SOLAR ECLIPSE OF ТНЕ AUGUST нrh, 1999.

конференцији југословенских астронома. у Београду.

Фотографско посматраље фаза Сунчевог помрачења .
Посматраље је обављено на Астрономској опсерваторији Београду, али због

-

техничRих проблема није у потпуности успело.

Фотогра.фсRо посматраље делимичне фазе у КиRинди
Посматраље је успешно изведено уз неке техничке сметље у бележељу времена. .

-

The pгep~ations for the observation of the total Solar eclipse of the August 11 th
1999, the .ch01ce of the place~ for expeditions, the research plans, the plans for purchas~
~~ the liqшpment for observat10ns, the request for financial resources and description how
е ес pse occured, have ~e~n desc~bed. ~ince the author of this ~ticle was а leader of
one of the Yug_oslav eJ_C-pedit!Ons \vhich reS!ded in Horgos, the most of author's attention
was turned to 1mpressюns and results of observation from Horgos .
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да воли nрироду и као посматрач .

ПАР ПОГЛЕдА ИЗ ХОРГОША

са ~за~~~~~:Ћь xrr:б~~! 1 ,дарвугуста, П207ШЛО је четири аутобуса: један углавном

Јелена Милоградов- Турин
Катедра за астрономију, Математички факултет, Београд
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~р~fек~;:а~~ь~~~:~~г ј~и~~. т:д;ръ~~ђ~ ма~::=~ ' ~а~~п т~~~~~с:::ран, nоказао
уређај ~аЈе
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Анђ
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•

ги са

студената и асистентом-nриправником

сту;е~кт~~ а~~~~~~~~ј;,Р:~:т~~~:с~:~~~~:м~r~:z~~~~;~: :~~f~~~:Ни~~~~;jri~~~

Припреме

дана, укључуЈући четири студента (вођа nута пута четвртог аутобуса ' е био

~и:о~а) ВМађс, тада студен'! а сада асистент-nриnравник на Катедри за ~стро

Озбиљније размишљаље о nрипремама за nотпуно Сунчево помрачеље 1999.
године почело је на Катедри за астрономију још 1995 . године када је аутор
ових редова као nредставник Катедре учествовао на 1 румунско-југословенском
округлом столу , у Темишвару где се говорило о помрачељу 1999.
Аутор је
nокренуо nотрагу за инструментима које је користио др Иван Атанасијевић за
снимаље потпуног Сунчевог помрачеља 1961 . године и установио да је једино
телеобјектив типа Максутова исправан, а да је фотоапарат "Егзакта" nокварен ,
а прстен- адаптер изгубљен током спровођеља реформи у Астрофизичкој лабора

.

ИЈУ ·

е У пут~ицима Је б~ло и студената других факултета .

Помрачсље

Је, ипафк, бил)о од наЈвећег значаЈа за астрономе. Студенти астрономије (односно
астро

изике

су могли да се упознају са оним што с

~~~~.::оtуи~сц:исдуа/мчаел:икоnрроном, nротуберанцам~, хро:Осфер:а:а дие~~:ии:,f:~~:!0

илику да виде и раниЈе .

торији .

Како је Катедра заузела став да се у програму учествује индивидуално, аутор
се пријавио на nројекат за посматраље Сунчевог помрачења 1999. године којим је
руководио професор др Иштван Винце . Касније је у рад на снимаљу беле короне
укључена и Јелена Зупан, асистент-приправник на Катедри за астрономију .
Иако су припреме почеле довољно рано , стицај околности је довео до тога
да се тек .средином јуна 1999 . године фотоапарат могао дати на поправку, а по
четком јула је наручен сталак за Максутовљев телеобјектив, покретан по азимуту
и висини, у потребном опсегу .
Избор места посматраља се силом nрилика сужавао, тако да су на крају, од
места у којима је трајаље тоталитета предвиђено на дуже од два минута , у ужем
избору остали Ћала и Хоргош.
Када је постало јасно да Хоргош може да понуди знатне погодности , др Иштваи
Винце се одлучио да главнина београдских астронома оде тамо . Неколико студе
ната астрономије се већ у1<ључило у озбиљније ПЈ:>ОГраме као што су : Оливер
Винце, Катарина Ковач , Маја Вучковић, Мила Поповић, Душан даниловић ,
Драгољуб Перишић и Маја Јеринић.
Неки од љих су то учинили преко Ис
траживачке станице Петница . Они су пошли са екипом nрофесионалних астронома
предвођеном др Иштваном Винцеом . Део екипе ИС Петнице стигао је својим пре

r

возом .

Аутор ових редова је сматрао да би и осталим студентима требало пружити
могућност да посматрају потпуно помрачеље Сунца у организованом облику , било
са једноставнијим nрограмима, било да само посматрају. Зато је истакнут позив
студентима и одржана су два састанка . На првом им је nотребна упутства дао
аутор ових редова, а на другом . је био nрисутан и др Иштван Винце, да бисту
дентима могло да се одговори на сва питаља . За техничке послове, као што су
прикупљаље новца за превоз , продаја часописа " Васиона" са материјалом о пом
рачељу , била је задужена Јелена Зупан .
Сем тога аутор је предузео мере да сви заинтересовани наставници са Матем
атичког факултета буду укључени у организовани превоз до Хоргоша на сам дан
помрачења . Међу љима су били др Зоран Каделбург, др Зоран Лучић , др Не
над Митић, др Владимир Јанковић, др Зоран Ракић и мр Горан Ненадић, са
заинтересованим члановима породице .

У организацији једнодневног излета највише су се заложили чланови породице
др Иштвана Винцеа: љегова супруга Марта и старији син Андор Винце. Они су
заинтересовали за nомрачеље планинарско друштво "Победа" из Београда, чији
су чланови, а које има уходане поступке организоваља излета . Заинтересовали су
и многе друге . Тако су се пријавили и чланови клуба читалаца при Катедри за ун
гарологију Филозофског факултета, где Марта Винце ради као лектор мађарског
језика . Како једна породица може да помогне свом члану астроному, показали
су како Марта Винце тако и Андор Винце - диnломирани археолог, који је nо
нео терет организације пута у данима непосредно пред помрачење . Иако немају
професионално астрономско образоваље, они су својим ентузијазмом , пажњом и
стрпљељем показали како се може доnринети астрономији.
И аутор ових редова nривукао је већи број заинтересованих, међу којима и
неколико професора са Физичког факултета . Било је и ветерана . Један од љих
11

lli.

Сли1<а 1. Berncpa~1 наше астрономије
др Јован Ј/аэовић nосматра nројекта

вани Сун'4ев лик . Фото ЈМТ.

Сли1<а 2.

Део nосматра•ског камnа у

Х оргошу. Ф ото ЈМТ.

Свако је У аутобусу могао да купи заштитне Јrаочаре, које је но добро nознатој

рецеnтури урадио Вюще.

У. nосматрачком центру у Хоргошу биле су научне енипе Ас1• ро11омске опсерва
фОРИЈе У Београду, Катедре за астрономију Математич.ког фа1<ултета у Београду,

изич1<ог фа1<ултета У Београду и Института за физи1<у Природно-математичког

факултета У Новом Саду . Циљ им је био да обаве разна мереља везана за спе:~<трс

сниме !<ор.ону и делимичне фазе nомрачеља .

'
Било Је тринаест професио.налних астронома, што а:~<тиnних што ветерана:

nроф. др Иштван Вю_ще, др ГоЈI<О Ћурашевић, Јелена Зупан, мр Саља Еркапић,

мр дарl<о ЈевремовићЈ др ЗЩ>ан Кнежевић , Апђел1<а Ковачеnић, др Але1<сандар
Кубиче;Ја, проф . др Јован Лазовић, Ненад Миловаповић, Снежапа Марl<оnић
Кршљанин, nр<?Ф· др Јелена Милоградоn-Турин, мр Војислава Лротић-Бенишеl<

и Веселка TpaJI<oncкa .

2.

Хоргош

Хорго~ је llil;~ceвep!Iиj_e веће место СР Југославије, на самој граници nрема
Мађарсi<ОЈ. НаЈЈУ.ЖНИЈе Је, ка1<о песма каже, Драгаш . Хорt·ош има о1<о 7500

ст~повни1<а. Леnо Је уређен . Има фабрику Ад 11 Витамип" , хладљачу АД "ИI'Jio" ,
I<ОЈИ су били спонзори а1<тиnности везаних за nомрачеље . Сем љих то су били СО

~аllљижа, МЗ Хоргош, "Потис1<и nодоводи", Пд 11 Бачка" ЗЗ Хоргош ФК Хоргош
I "10. Оl<тобар", КУД 11 Братство", иДД 11 0rрев" Суботица.
'
'
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З. Постављаље сцене

Од објеката које смо користили, треба поменути ресторан "Мерилин", кафиће
"Казабланка" и "Пиколо", пошту, филијалу Инвест банке, самопослугу, базен и

Инструменте смо почели да постављамо другог дана по доласку, у недељу,

мини луна-парк . Нарочито би требало поменути да су нас у ресторану "Мери

8.

августа .

Субота нам је прошла у путу, истовару опреме екипе у Кикинди,

истоnару и смештају наше опреме и људи. Аутобус је обезбедила С'!<уnштина
града Београда, за шта се веома заложила члан наше екипе мр Војислава Протић
Бенишек . У недељу смо могли само провизорно да поставимо инструменте јер је

лин", код железничке станице, добро угостили и имали много стрnљеља за наша
кашњења па ручак , због радног заноса чланова e~иiie.

Иако је Хоргош важан комуникациоЈIИ центар, јер пор.ед њега пролази железни

чка пру 1·а и нови аутопут за Мађарску, мало ко .од нас је то искористио. Већина
је имала много посла и била посвећена наступајућем помрачењу . .

ваљак дошао да додатно поравна терен тек наредног дана.

Радило се сложно. Већина је радила nуном паром . Када је било nотребно
није се ишло на ручак а долазило се и ноћу, ради ректификације. Позајмљивали
смо jerotи другима nотребне ствари и сналазили се како се могло . Неки су чак
успели да направе пробне снимке и захваљујући предусретљивости фотографа у
Кањижи добили их у најкраћем року развијене .
Током nрве ноћи је била олуја али смо се ипак надали да ће се време стаби
лизовати . Даљу је сунце пекло, због чега су неки прилично "изгорели".
Вече уочи помрачења мање више сви инструменти су били постављени на
радна места, а камп је те ноћи обезбеђивала месна милиција .

Хоргошани су се показали као изврсни домаћини. За с~ештај инструмената
и посматрачког кампа уступљени
на коришћење ':!росторије и терени локалног
фудбалског клуба, 11а јужном крају Xop:oll!a. Највећи део посматрачке екиnе

cr

беспла·rно је ноћио у Дому омладине КОЈ~ је за ту прил':fКУ посебно опремљен.

Другом делу екипе организован је смештај у Фрањевачкој кући духовних вежби
"Domus Pacis". Како је она удаљена од Хоргош.а неколико киЈtометар~,'
на путу за Суботицу, превоз пред помрачење обезбедило је nредузеће "Витамин
својим комбијем.
.

и сусрета

У пријатном амбијенту Фрањевачке куће била је лоцирана и, за ову прилику

формирана метеоролошка станица.

Права домаћа атмосфера, љубазност, п~;>е

4.

дусретљивост и заинтересованост осо~ља су свакако nомогли и астрономској и

.

метеоролошкој ек:!!пи да се посвете с.војИМ задацима .

Интересантно је напоменути да је Хоргоu.Ј био деценијама nозн~т по посма
трачкој активности : давне 1938. године био је на листи места где Је уочен~, за

нас ретка појава, поларне светлости. Ученици из Хоргоша су nише. пута освајали

награде на такмичењу "Науку младима" . Тако су радови Виктор}fје Сечи и Инес
Балабан објављени у нашем часопису . Агиmtи професор физике Ласло (Лацика)

1

r
1

"Дан П"

Дан потпуног помрачења - "дан П" је тако освануо да ништа добро обећавао
није. Олуја која је беснела у току ноћи преврну ла је чак и металне "тезге" за које
смо се надали да ће штитити најосетљивије юtтрументе. Киша је веома натоnила
земљу, тако да се nонегде морала поново вршити нивелација. Срећом, nред сам
nочетак помрачења је стала, тако да је било могуће неке ствари довести у ред .
Дан се, ипак, није познао по јутру .

4.1.

Пролог

На улазу па фудбалске терене nостављена је велика шатра, за гладне и жед11е .
Поред шатре, испод дрвета, nродаване с:у и мајице са одштампаним текстом TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 1999 AUGUST 11 HORGOS преко скице nомраченог
Сунца са зуnчастом короном, па nредњој левој страни , а цртежом тока помрачења
на леђима. Мајице и сличне заставице је урадила предузимљива Породица Бала
бан, да би како су рекли "помогЈЈИ млади астропомски нараштај" . Њихова кћи Инес Балабан је nознати астроном-аматер и такмичар у оквиру покрета "Науку
младима" .
На улазу су стајали дежурни и делили сваком придошлици пригодни текст о ·
Хоргошу и nомрачењу, на срnском и мађарском.
Када су аутобуси из Београда почели да стижу, аутор ових редова, осећајући
се '!<ао нека врста организатора, изашао је и дочекао оне које је заинтересовао
да дођу у Хоргош . Колеге и пријатеље је прво одвео да. погледају цео 'l<aмn, а.
онда их сместио са осталима на трибине фудба.лс'l<оГ стадиона, да са осталима.

Слика З.

Ула3 у пос.матра'lки центар,

са табло.м на којој су дате координате

Хоргоша и подаци ве3ани 3а по.мра'4е'1Ье.
Поред табле стоји аутор 'lланка, cpeliaн што

се

потпуно по.мра'4е'1Ье ипак

видело.

4.

ста одбора Саnета мес11е заједнице за
обављаље послова око посматраља по

мрачења Сунца.

За становнике Хоргоша др Иштван

, одржао

Привре.Меflа .метеоролошка

станица се нала3Uла у башти Фра'IЬе

да посети своју екипу. Као стари познаник он је обишао и остале посма.траче и
поделио веома лепе проспекте о помрачењу које је објавила ИСП.
Имали су приЈЈику да са нама проживе доле описани драматични заплет.

поред капеле на3ване Роrсiипсиlа. У са

мој капели се .могу видети у.метнu'lки
израђене бuблuјске сцене од кукуруте

-

облоге

клипа

кукуру3й,

типи'lног прои3вода ових крајева. Ме
теоролошка станица је u.мала станда
рдну "куliицу" са тер.мо.метри.ма, те

4.2.

~

р.мографо.м, хидрографо.лс и .микробаро
графо.м, .мера'4 бр3uне u правца ветра

на 2 т u 10 т, кишо.мер и хелuограф.

предаваље о потпуном помрачењу Су
нца .

У Хоргош је дошао и директор Истраживачке станице Петница.- Вигор Ма.јић

ва'lке кylie духовних вежби и сусрета,

ко.мушљuке

Добо био је један од кључних активи

Винце је, вече "уочи битке'

Слика

посматрају помрачење .
На терену су биле посматрачке екипе из Београда, Новог Сада, Суботице,
Петнице, Крагујевца, Бачког Петровца и Хоргоша. Ови последљи су се лако
могли познати по жутим мајицама са натписима везаним за помрачење .
Посматрачки дентар је на дан помрачења посетио др Ј агош Зеленовић савезни
министар за развој, науку и животну средину.
Посматрачки центар је посетио и др Јагош Пурић, ректор Универзитета у
Београду и професор Физичког факултета. Он се обратио свим nрисутнима преко
микрофона. и пожелео срећан рад.

Драма

др Иштва11 Виице је прихватио да истовремено и ради и повремено говори
nреко разгласа, на српском и мађарском, о појавама на које у том тренутку треба
обратити пажљу.

1

1

Околина Хоргоша је позната и '!<ао археолошки локалитет .

1

Повремено, кроз nроцепе између обла'!<а, могло се запазити како Сунце све
више и више бива "поједено". Пред други контакт облаци су били такви да се

1

1~

'
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кроз љих несметано могло гледати Сунце, без заштитних средстава . Нажалост,
каi<о је Сунчев срп постајао све таљи облаци су постајали све гушћи.
На Интернету се могло видети I<ai<o један маљи правилан I<ружни систем об
лаi<а покрива део Југославије, Мађарсi<е и Румуније. Хоргош је био ci<opo на
јужном ободу тог система . Било је питаље I<ада ћемо се наћи ван љега .
Погледала сам хоризонт и видела да је западни део неба ведар. Видело се каi<о
се Месечева сенка примиче . Иштван је почео одбројаваље. Небо уз хоризонт
на западу и југу је било преi<расно жуто, а слој изнад љега црвен . Настао је
поприличан мраi< . Улично светло се пре тога аутоматсi<И упалило .
Летећих сенi<И није било , јер услови за љих нису постојали . Узалуд је једна
наша студентi<иља израдила једноставну справу за мереље правца и брзине сенi<и.
Време је одмицало и ми смо горi<о гледали у облаi<е I<оји нису имали никакав
плави процеп . Мислила сам : "Ево теi<у тих два минута, а ми ништа од спектакла
не видимо".

је таi<о било закључили смо и ми.

4.3.

Суботици се посрећило .

да пламти.

Међу посматрачима се чуло једно сложно "аа" и аплауз .
За тај тренутак
вредело је доћи .
Hei<e посматраче није напустила нада да ће се облаци разићи. Мајстор умет
ничке фотографије Томислав Петернеi< је успео да сними симетричну унутрашљу
корону и протубераице .
Љегови снимци помрачеља и кампа су објављени у
септембарском броју часописа Вива. Слично је поступио Немаља Јованов, сту
дент Универзитета уметности у Београду . Када је угледао каi<о се примиче једно
разређеље у облацима , почео је да снима и добио доста успешну фотографију
I<ороне .

Како су то већ многи чувени посматрачи рекли, гледати помрачеље је лепше
него га снима ти . Короиа на фотографијама нема својствену прозрачност и слаже
ност, на пример . Тек уз модерне поступке рачунарсi<е синтезе слиi<а, начињених
са више експозиција, може да се добије изглед I<оји личи на оно што посматрач
види голим оi<ом . Пре рачунара то су радили уметници. И у овом нашем случају,
тврдим да је I<Орона I<ojy сам видела из Хоргоша била лепша од фотографије .
А природа нас је удостојила да корону, после паузе, видимо поново.
По
тврђељу неi<их очевидаца, имали смо прилику да нам "Бог три пута помогне" .
Многи посматрачи су голим ОI<ом на дољем рубу видели неi<олико протубер
анци. Били су одушевљени љиховом црвеном На-бојом .
Један је тврдио да је у процепу између облаi<а видео Венеру, а неi<и да су
видели и делић дуге око Сунца .

Иако сам, још 1961. године , видела потпуно помрачеље била сам запаљена

лепотом призора. Било је лепо, а свакаi<о и узбудљиво, гледати како Сунце са
Месецом плови међу облацима . За научне резултате такав ток догађаја је инак

Н

еi<олицини наших колега на Палићу и у

Пред четврти контаi<т Иштван је поч
б ·
уперили поглед I<a Сунцу и видели да се :~лопет да од РОЈава, сви смо поново

у израчунатом тренутку Месец смакао с~ Су ИI<о смо могли да проценимо, тачно
нца.

4.5. Наро,.цно весеље
Пошто се помрачеље завршило п бл
·
лоi<алних народних песама и игар~ УВр ИI<а Је позвана да присуствује I<ОЈЩерту
због нас . Одлично су извели веома. инт едни мештани су данима вежбали само
пријатељства, одиграли дВа кола .
ересантан програм. На I<pajy су , у знаЈ<
Гости и део екипа је отпутовао за Беог
Многи су ми прилазили и гово или I<ак рад истог дана, нешто после ] 5 часова .

тако ретком и узбудљивом дога.ђр аЈ·У Ш о су сбрећбни што су присуствовали једном
тета

·

Климакс

Одједиом, I<ада је ситуација изгледала безнадежна, небо се смиловало. При
казао се таман Месечев диск и oi<o љега прстен бљештаве I<ороне . Изгледала је

I<ao
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и

ило да су га пропустили.

5. Дан после
Сутрадан ујутру, када смо дошли на n
Х
·
·
чудио . На трави је тренирао фудбалски п оље оргошко, све нам Је изгледало

није" . Толико сам навикла на то поље

~дмладак , ,_,као да никад ништа било

више није наше, да је све нестало, каод;амјоiа ~~~сiГ~п~е могла "6а прихвати да то

У срцу , као да се опраштам са добрим друго~.

ио сан.

сетила сам тугу

Наравно, практични проблеми су нава
кренули око поднева са игралишта већ с~или и потиснули осећаља . Када смо

речено, " моду" . Још два сата нам је бил

о били у другом, научним речником

града и да се запутимо према Кикинди о пСтребно.да средимо проблеме у центру

размена утисака са колегама Она г .
ле~<? Је утовар опреме у I<ИI<инди и
успела је да на кратко види и. сними :Су~а КОЈа Ј~ била поред спортског центра

ливнице, била ускраћена за ТаЈ· доживљраЈ· ну, док Је .друга група, лоцирана бЈiизу
И
ћ
б
' као што Је и група у Ћали ·
ако ве ина
еоградских астронома н ·
Јiичини , били смо ипак обогаћеи:и утиско ИЈе видела корону у пуном сјају и ве
неземаљско.
м да смо видели нешто несвакидашље -

ово~~~~~lј~.Хоргошана да на месту посматрачког центра поставе спомен-плочу
Благо оном ко уме да се раду1· е,
(Примљено септембра 1999 .)

имао се рашта и родити!

А COUPLE OF VIEWS FROM HORGOS
.The author's personal impressions on the 11 th А
·
vatюns from Horgos are presented.
ugust 1999 total solar eclipse obser-

неповољан .

4.4.

Финале

Тада, пошто је главно прошло, скоро сви су били маље заинтересовани да пос
матрају делимичну фазу, иако се небо најзад разведрило, свега неi<олико минута
после тоталитета .

Време је између трећег и четвртог контакта било ведро, тако да смо морали
да се вратимо филтрима да би посматрали помрачеље.
Ј а сам искористила прилиi<у да погледам у сенци дрвећа ЛИI<ове Сунчевог српа
како се кроз процепе међу листовима, по принципу познатом I<ao "camera obscura"
пројеi<тују на тло и зидове . Звала сам и друге да то виде I<Од чесме и сви су били
задовољни. Већина није размишљала о томе да су I<ружићи I<oje сваког ведрог
дана видимо у сенци уствари лиi<ови Сунца..
Сад је било времена да се посматра I<ai<o Месец "ослобађа" Сунчеве пеге.
Једна група пега је била тако развијена да се видела ра.дијална структура. по
лусенi<е . То је веома лепо присутнима демонстрирао студент а.строфизиi<е Алеi<
сандар Оташевић.
Један човек, I<оји је дошао из правца Суботице и Палића, pei<ao је да је тамо
било ведро и да је он са. једног надвожљаi<а посматрао потпуно помрачеље . да

УдК

521 .81

ПОТПУНО ПОМРАЧЕЊЕ СУНЦА
Хоргош - 11. август 1999.
Јарос.11ав Гр7Ьа и Јарос.11ав Францисти
АдНОС Нови Сад

После 38 година (15

фебруа

1961)

видетИ ретка и величанс~вена аст;ономс~
Припреме за посмат аље ове

са. наших простора поново се могла

а ПОЈава - потпун? помрачеље Сунца .

септембру 1998 . године р ПрИI<упљ изузетне астрономске ПОЈаве почеле су још у
да чланови АдНОС-а ~ису имал:~ем стручне литературе . Узимајући у обзир

фотосфере , договорено је да се обави ~~~~Ј~опу ~ези са фотографисањем Сунчеве

метеороЈiошких услова у току ·
ро них снимаља. У след неповољних
померене на пролеће 1999 го Јесени и зиме 1998. год. предвиђене пробе су

бомбардоваља. Ово кашље~е д:=~~ '!-:и ни тада нису реа.1!-изоване због НА ТО

посматраља, у првом реду фотограф~с! питфаље реализаЦИЈУ предвиђеног плана
ље

аза помрачеља .

Међутим, пробна

.1

1

i
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снимаља су иnа1< реализована , али те1< 1<рајем јула и првих дана авгус~а

ВАСИОНА

1999.

сана је маља брошура " Потпуно помрачеље Сунца- 11 . август 1999 . , у I<OJOJ Је

опреме потребне за посматраље ломрачеља Сунца .

Посматрачки план АдНОС-ове екипе је био следећи :
1. визуелно одређиваље времена контаi<та,
2. фотографисаље делимичне фазе са циљем одређиваља времена контакта телеобјективом "Pentacon" (D/F = 50/800 mm),
'
З . фотографско снимаље короне телеобјективима МТО-500 (D/F = 65/500 mm) и
МТО-1000 (D/F 100/1000 mm) уз различите експозиције, у циљу проучаваља

сарадњи са друштвом " ВРЕЛО" чланови Ј. Францисти и Љ . Меда1<овић одржали
су 29. јула 1999 . год. предаваље "Астрономс1<и аспе1<т последњег помрачеља
Сунца у овом ве1<у- 11. августа 1999 . године" . На предаваљу је било пре1<о 100
грађана Новог Сада . У сарадњи са Немаљом Павловићем уредни1<ом 1<абловс1<е

ТВ-Канал 9, на овој телевизији је 18 ., 25. јула, 1. и 8. августа (недеља у 10.h)

=

1999 . године емитован специјални прилог посвећен овом астрономс1<ом догађају .
Прилоге је приn~>_емио Ј . Францисти . Образовна ред~1<ција ТВ Нови Сад,. 29 . јул!~-,
у просторијама Планетаријума на Петроварадинсi<ОЈ тврђави, снимила Је емисИЈУ
"Помрачеље Сунца 11. августа 1999." у трајаљу.од 25 минута .. УI?едни~<-водитељ
био је Мирослав Живановић, а редитељ Бата ВоЈводић . ЕмисиЈа Је емитована на
1<аиалу ТВ Нови Сад и НС+, у не1<оли1<о термина, у првој седмици августа 1999.
године . Сарадниl< АдНОС-а, професо~ Јарослав Грља ~а ТВ Пе~ровец направио
је две образовно-информативне емисиЈе на словач~<ом ~езИI<у , I<OJe су емитоване
ЗО . јула и 8. августа 1999. год. на 1<аналу ове телевизиЈе. У с1<лопу припрема за
праћеље помрачеља, успостављена је сарадња са ТВ Нови Сад - ~нформативном
реда1<цијом . договорено је да се појава прати са три ТВ еi<ипе : Једна из Новог
Сада- са Петроварадинсi<е тврђаве, друга са Палића .- зоолоШI<ог ~рта и трећа из
Хоргоша - астрономс~<ог ~<ампа. У циљу што успешииЈе реализациЈе овог задат1<а,
Ј. Францисти је одржао не1юли1<о стручних предаваља за 1<амермане и технич1<о
особље ТВ Нови Сад .
.
За посматраље ове астрономс1<е појаве било је изузетно занимаље , та1<о да Је
планирано да у зону тоталитета у организацији АдНОС- а, 1<рене 1<онвој од десе
та~< возила са стотина~< чланова . Међутим , после званичног саопштеља Савезног
Министарства за рад ("појава је веома опасна за очи, најбоље је затворити се у
1<уће и не излазити напоље, возачи не треба да без пре1<е потребе 1<рећу на пут,

расподеле интензитета и структуре короне,

4. цртаље изгледа короне,
5. одређиваље поларизације короне , снимаљем короне телеобјективом жижне да
љине ЗОО mm кроз поларизациони филтер,

б. фотографско снимаље флеш спектра Сунчеве хромосфере у тренутку другог и
трећег контакта, уз помоћ телеобјектива жижне даљине 1З5 mm кроз транс

парентну дифракциону решетку од 600 зареза по mm
7. снимаље короне у црвеној и блиској инфрацрвеној об~асти CCD камером кроз
тамноцрвени филтер,

8. документарно снимаље целе фазе помрачеља видео камером . ·

У околину Хоргоша стигли смо у ~асним лослелодневним сатима. Једна кола

су отишла у извиђаље погодне локације према Суботици и Келебији, а друга кола
према Хоргошу и Каљижи . Предnече, око 19 сати екипе су се састале у Хоргошу.
После К_Ратког састанка на коме g анализиране локације погодне за посматраље

донета Је одлука да се екипа "':д~ОС-а смести у Хоргошу на терену иза фуд~

балског игралишта, на м~сту КОЈе Је било предвиђено за централни Југословенски
астрономски камп . Како Је већ падало вече, по доласку на терен одмах смо прис

тупили припреми инструмената за сутрашњи догађај. Било је потребно усмерити
екваторијалну монтажу за снимаље CCD камером и оријентисати дифра.I<циону

решетку. Међутим, нисмо ни рас.паковали сву опрему , а на небу су се појавили
црн~ облаци и почеле су да падаЈу прве капи кише . Нада, да је то само кратко

и сл . "), воза чи 1<оји је требало да возе минибус, одбИЈ.IИ су да "иду у оп~сно по
дручје!?" Поред тога и општа несташица бензина (ниЈе га било у продаЈИ више

траЈна летља киша, изгубила се након пола сата , појавом првих муља и тутљавом

месеци), довела је до драстичне реду1<ције броја чланова 1<оји ће оти}_iи . У зону

=

и дејан Паиић),

Бач1<ом Петровцу (Павел и Станислав Кевенс1<и) и
Мађарс1<0ј на Балатону у месту Fonyodligete (Мирослав Грља) .
Посматрање nотпуног nомрачења Сунца из Хоргоша

У поход за "црним" Сунцем, прва еi<ипа Астрономс1<ог друштва "Нови Сад",
упутила се 1<а северу Војводине

10.

августа у послеподневним часовима . Uиљ је

био подручје северно од Суботице, зона у 1<ојој ће се десити потпуно помрачеље

Сунца (рејон северно од Палића и о1<олина Хоргоша). У е1<ипи су се налазили :

--------------------------------З1

и бројним приЈатељима АдНОС-а . Било је ту : два теЈiескопа (80/1200 mm и
60/900 mm) , Great Polaris е.I<Ваторијал, PixCel CCD камера, две видео камере ,
преносни (Laptop) Compaq компјутер, МТО-1000 (З комада), МТО-500 (2 комада),
неколико маљих телеобЈектива(ЗОО-200 mm) , мноштво фотоапарата и неопходне

детаљно описана ова астрономс1<а појава и дата су упуства за љено посматраље. У

два возила (са 8 чланова) и понесу сви инструменти планирани за посматраље.
На сам дан помрачеља 11 . августа, пре подне o.I<o 11 сати, у место тоталитета
треба да стигне други део е1<ипе (5 чланова) са једним возилом и минибусом са
ТВ е1<ипом (4 члана).
Поред основне е1<ипе 1<оја је 1<ренула на север Војводине, у Хоргош (ср
46 ~ 158 N; Л= -19 ~ 98З) АдНОС је имао још три е1<ипе 1<оје су биле у:
- Новом Саду, на Петроварадинс.I<ој тврђави (Рат1<о Миљi<овац, Габор Папишта

1-З

Јарослав Францисти, Золтан Г~лич, Славко Стојанов , Медаковић Бранислав ,
Меда~<овић Љубомир, Ив~н ВитЈук, Љубомир Ђуришић и Јарослав Г рља .
У ~оргош Ј~ понета НаЈбоља опрема која се могла обезбедити међу члановима

године. Uиљ је био да се утврди 1<оја постојећа опрема (телес1<опи, телеобЈеl<тиви)

је најпогоднија за фотографисаље фотосфере Сунца, употребом разних филтера
и филмова различите осетљивости. После обављених пробних снимаља дошло се
до за1<ључ1<а да је неопходно направити :f!ei<OЛИI<o прс~енова - носа че за филтере и
специјалне носаче за монтираље телеобЈеl<тива. ОваЈ задата1< успешио Је обавио
дугогошљи члан и сараднИI< АдНОС-а Золтан Ги;лич . из Бач1<ог Гр!l-ди!Пта .
У циљу информисаља шире јавности о предстоЈећоЈ астрономсi<ОЈ п,?Јави :f!а~~

тоталитета, на север Војводине, на само 100 km од Новог Сада. На ~<раЈу Је било
могуће реализовати путоваље само за посматрачi<у групу од o.I<o 10 чланова . два
дана пред помрачеље одлучено је да у зону тоталитета А4НОС пошаље е1<ипу
од 12 чланова и то да се иде у две етапе . Прва група- I<OJa има задата1< да на
лицу места одабере погодну ло1<ацију за посматраље и обави монтажу инстру
мената, иде дан раније, 10. августа . На пут треба да се 1<рене после подне са

XLVIII 2000,

громова У да~ини . Инструменти су били заштићени најлонима , али 1<а.да је око

поноћи почео Јак. пљусак, растављени су и склољени у оближљу зграду спортског
друштва. Ки~а Је падала целу ноћ без прекида, све до 4 сата ујутро. Чим смо

1

ј
·r
1

приметили да Је престала, одмах смо изашли на посматрачко место и наставили са
монтажом инструмената и љиховим подешаваљем . У пола сата пред зору заврш
ени су сви лланиl?ани послови. У рано јутро , пуно измаглице и влаге од н~ћашње
Ј<И~е, изгледало Је да ће нови дан бити Сунчан и леп. Али за непун сат времена
ПОЈавили су се лретећи црни облаци и поново је почела да лада киша . Монтира~
инструменти се више нису смели померати, већ су умотани у најлонску фолију
остали на терену .

Покисли и мокри, пољуљане наде да ћемо моћи видети помрачење скупили

смо се око рачунара и преко .. ~нтернета" тражили сателитске сним~е облака

изнад наших глава .. Први снимак Је показао велИI<и облачни фронт који је поi<ривао
половину тер~ториЈе Маlјарске и део Румуније. Ми смо се налазили непосредно
под љеговим Јужним к~аЈем. После пс;>ла сата стигао је други снимак . Фронт се

померио према РумуНИЈИ , за нас постоЈи нада , а према нама је кренула једна маља

рупа у облацима .

Око 10 са~и, цр~е кишне облаке заменили су бели сјајни облаци кроз које се
по~ремено ПОЈављуЈе светао диск Сунца . Време као да се пролепшава иако је
не о и даље пуно белих облака . Око 11 сати из Новог Сада стигао је други део
посматрачке екипе: Ненад Морача , Никола Топић, Бојан Сич и Тибор Варга, а

такође и комби са екипом ТВ Нови Сад. Само непун сат пред почетак помрачења

изашли смо на посматрачки терен, који је још увек био мо.I<ар и влажан али нем~
више чекаља, морамо припремити астрономске инструменте, ставити филмове у

фотоаларате и подесити тачно време на часовницима. Оно што се у нормалним

условима ради неколиi<о сати, ми смо морали да урадимо за маље од сат времена .
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пред велики природни спектакл који
Према прорачунима, за дату лока

цију помрачење је требало да почне у

11h 29m 37 5 •

На жалост, nрви контакт

Месечевог диска са Сунчевим се није

могао nосматрати због облака . У 11 h

31 m чуо се узвик : "Ево га!" Кроз о?л':"

ке се појавио сјајни диск Сунца КОЈИ Је

ВАСИОНА
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зз

смо највеличанственију природну појаву која се може видети на небу планете
Земље. На небу се видео црни диск Месеца окружен ватрено црвеним прстеном
Сунчеве хромосфере , коју су дуж целог обима окруживали беличасти праменови
короне
Сунчеве атмосфере. Хромосфера је бљештала јарко црвеном "рубин"
бојом, препуна је била ерупција и протуберанци по целом рубу Сунчевог диска .
Својим очима - слободним оком видели смо корону и хромосферу - део Сунца
- те~монуклеарне пећи у којој се ствара огромна енергија преласком водопика у
хелИЈУМ и где Је ,

човеку незамислива температура од неколико милиона степени .

Величаиствен и пезабораван призор за сваког посматрача .

већ са горње стране мањим делом за

клонио црни диск Месеца . делимично
помрачење је почело : Сун~е се сваких
неколико

минута

ПОЈављуЈе

и

скрива

иза облака , т ако да су се фазе делим
ичног помрачења могле пратити само

Слика 1. АЛНОС-ова e~euna у Хоргошу
nрати nо.мраче'IЬе Сунца .

(© ФОТО: АЛНОС}

између облака .

На несрећу, тада .до

лази до нестанка електричне струЈе и
због тога се nланирани експеримент са

CCD није могао реализовати .

Ипак,

фотоапарати и видео камере несметано су снимале поједине фазе делимичног пом
рачења. у 12h 40m, када је Месец заклонио о~о 80_% Сунчевог диска, први пу т

је nримећено опадаље дневног светла . Сунце Је сиЈало као узан срп на небу, а

Jt

са заnада према нама се приближавала тамна Месечева сенка . Бели облаци су
постали тамни, јер на њих је падала Месечева сенка .. Ова сенка се од зенита шир
ила ка доле и за само неколико минута обухватила Је цело небо . Над Хоргошом
је пао сумрак - предмети у околини су постали сиви . Ближио с~ тренутак другог

контакта и време када је требало да се !!ојави флеш спектар, I_<ОЈИ смо планирали
да снимимо . Али десетак секунди пре ПОЈаве, танак срп Сунца Је нестао иза густог
облака .

Слика 4 . Хоргош, 1i' 28m 30'.

Слика

-

5.

вели~еи

Заинтересова~си r1oc.мampaчu

u

.мали.

Сунце је затим у 12h 54m 42', поново нестало иза облака . Потпуно помрачење
се завршило у 12h 55m 09', али изван домашаја наших очију. У наредних минут
два сумрак је нестао, западни хоризонт је добио бљештаво плаву боју, за разлику
од источног, који је био далеко тамнији. То је Месечева. сенка наставила. свој пут

даље по земљиној површипи. У 12h 59m кроз облаке се појавио уски срп Сунца,
а. то је био знак да је друга. фаза. делимичног помрачења већ у току.
После
десетаi< минута nотпуно се разведрило, са. неба. су нестали бели облачићи тако
да се делимично помрачен дисi< Сунца могао пратити без сметљи, иепреi<идно.

Фотоапарати и видео Ј<амере сиимале су све фазе делимичпог помрачсња .

Ус1<и

жути срп Сунца постаје све шири да би се тачно по прора.чуну у 14 h 17m 06 •, на
небу поново појавио цео о1<ругли дисЈ< . Пошто смо завршили снимаља. и спакова.ли
све инструменте , оЈ<о 15 сати , мали ~<онвој АдНОС-а. напустио је Хоргош и I<ренуо
Ј<а југу, за. Нови Сад . Небо је било чисто, јасно плаво, а. Сунце сијало пуним
сјајем. Сви су га гледали помало љути и незадовољни са питаљем "зашто није

Слика 2 . У Хор щ 111 у Т11бор Варга u Ја
рослав Гр1Ьа .

Слика З . Јарослав Францuсти, Ненад
Морача, Бојан Сuч u Ни~еола Tonuћ.

Потпуно помрачење према прорачунима је почело у 12h 53m 05', а Су~е се
и даље налазило иза густих облака . Уопште се не види, чак :;и мало .
мали
смо око два минута, односно 127 секунди наде, да ће се "црно Сунце ипак по

јавити, бар на кратко, између два облака. С~ околних пос~атрачких ?~ест~ · ~=~
нас чу ла се вика жамор молбе, - "нема га? , "не види се , "Где си . "п Ј
се" '

' 53m 21'
'
·
и тада у 12h
изнад нас на небу поЈа~ило
се "црно " С унце .

Око

та~ног Месечевог диска виделе су се на десетине Јарко црвених nротуберанци

и бљештава корона . Свуда около је била тама, чуло се одушевљење присутних
посматрача шкљоцали су фотоапарати и зујале видеокамере . После 1t секунди
облак ·е по~ово прекрио Сунце , али само на кратко - десет секунди .
аредних
40 сек~нди уживали смо у овом величанственом призору на небу. Посматрали

/1"1

СлиЈ<а б .

Изофоте по снu.м~еу начи'IЬе

но.м у Хоргошу у 1 i' 54m 1О' nо~еазују
nрисуство nротуберанци.

СлиЈ<а 7. Цртеж ~еороне ~еоји је ~сачи
нио Бранислав Меда~еовић.

ВАСИОНА
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било тако ведро и у току тоталитет а?" .
На путу смо срели тек понеко путничко возило. У селима и градовима кроз које
смо пролазили улице су биле празне као да су у питаљу напуштена насеља. На
прозорима су биле спуштене ролетне. Тек по који "храбар" становник стидљиво
провирује на улицу да види да ли је прошла опасност - помрачење Сунца! То

XLVIII 2000, 1-3 ---------------------------------35

521 .81
ОПИС ПО МРАЧЕЊА У ХОРГОШУ
Предраг Петровић

је био успех(!) Савезног министарства за рад које је својим стручним(?) саопш

Астрономсi<о друштво "Руђер Бошковић", Београд

тељем за јавност, саветовала народу да се затвори у куће и да не посматра ову
изузетно ретку и величанствену астрономску појаву на нашем небу.
Ако се има у виду песимистичко расположеље у преnодневним часовима

дошао са~ у .Хоргош само због тоталног помрачења Сунца . Знам, то је једин

11 .

ствен догађаЈ I<ОЈИ ћу видети сад и вероватно ниi<ад више.

августа, кад је у Хоргошу падала киша, чланови АдНОС-а су на крају иnак били
задовољни. Својим очима су видели потпуно nомрачеље Сунца и то у својој зем-

Помрачеље Сунца ме је довело у Хоргош , јер се ова~<nа прилика среће један

пут у животу . Заузео сам место са којег ћу посматрати помрачеље . Седео сам
на земљи, на трави која се ci<opo .осушила од кише која је уnраво престала. Ас
трономи су ве.ров<1:тно били на своЈИМ местима на стадиону, доi< су се метеоролози

мљи, у Војводини . Међу посматрачи
ма у Хоргошу није забележен ни један
случај било I<аi<вих nроблема са очима .
Једино су сви били nомало разочарани,
јер да је било више среће, да је разве
драваље

дошло

само

десетак

сместили краЈ

гледало као да га Је нешто угризло са горље десне стране и одломило једно лучно

парче .

минута

раније, видели би целу фазу nотnуног
помрачеља у трајаљу од 127 сеi<унди, а
овако упола маље, само oi<o 50 секунди .
Хоргош и љегови љубазни стано
вници заслужили су велиi<у nохвалу јер
су дали све од себе, да астрономсi<е
еi<ипе I<oje су биле у љиховом месту
имају оnтималне услове за nосматраље
ове изузетне астрономске појаве . EI<И
na Астрономског друштва "Нови Сад"

у Хоргошу реализовала је

(156

Је, дакле,

земљи треба Сунца.

Време одмиче. Већ је nола један . Густе облаке смељује један та.нки и виши ,

прострт као фини т~пих преi<о неба . На том тепиху, око Сунца, појављује се ин
тересантан сплет боЈа, поређаних у концентричним I<руговима што додирују један
други изнутра . Сам Сунчев диск је већ напола поједен Месечевим . Почиљем да

осећам неку промену, или је можда умишљам . Остало је маље од nола Сунчевог

диска, а нема значајнијих промена .

снимака), Сунчева I<оро

Слика 8. У 12" sgm 10', МТО 10/1000

НаЈв~р~ватниЈе , виmе икада доживети . Ипак, до најављеног потпуног помрачеља

mm, 1/12 s, Fиji 200 виде се узан срп и

остаЈе ЈОШ двадесетак минута .

густи облаци.

Пар минута кас1~ије осетих неку нелагодност. да ли Сунце губи сјај? Гугутке

су се ућутале . ЧУЈУ се само nраnци, вране и понека ластавица .

Примедба

даЈе. Иnai< се нешто дешава, помислих . Тада дољи део облака доби неку кривину

и почиље да делуј!! као табан стопала који се извија увис . Како облак гледам
искоса, не могу да будем сигуран да ли се облак извија у страну или увис . Било
како било, меља му се изглед, и то делује необично.

фото филтера (UV филтер, 2 ком . поларизационих фи.nтера и наранџасти филтерДо ове комбинације се дошло ексnериментално у току nриnрема за nосма

1999.

Гледам на сат . Сада је петнаест минута до један . Небо је почело да тамни
између обЈiака . Има боју лланинског неба . Међутим, облаци нису бљештаво бели
као што би били на планини, већ добијају мало сивкасту боју, као да су у некој
сенци . Замислих да сам па планини, висоi<о изнад облака . Ветар застајкује, и то

године, на Оnсерваторији у Новом Саду.

-Фазе делимичног помрачеља фотографисане су на филм "AGFA profi plus 100"
100 АСА 135/36, а потnуно помрачеље (корона), фотографисана је на филмове:
"FUJI G plus 400" 400 АСА 135/36, "FUJU Superia 200" 200 АСА 135/36 и "FUJI
NPL 160" 160 АСА 120/12.

(Написано: септембра и октобра

1999. JG-JF доnуна текста у јануару 2000 . JF)

(ПримЉено јануара 2000.)
ТНЕ TOTAL SOLAR ECLIPSE, HORGOS, AUGUST 11 1\

Гледам у онај

велиi<и облак који је некоме донео кишу . Као да је ослабио, као да покушава
да. исцеди из себе ЈОШ понеку кап кише, а оnет му нестаје снаге које му Сунце

Као филтери за Сунце nри фотографисаљу делимичне фазе nомрачеља ко
ришћене су две врсте : Муlаг filter (танка ал-фолија) и сnецијална комбинација

траље у јулу

Можда је моје умишљање nроизвод нестр

пљ.ивости да . се неmто деси, неmто што раније никад нисам доживео, нити ћу,

-

02) .

Представа

почела .

Облаци се све чешће размичу, дајући ми наду да ћу видети велики део пом
рачења . Ипак, онај кишни облак са југозапада прети да ми поквари ову једин
ствену прилику. Гледам кроз наочаре и видим Сунце као грубо и неспретно нацр
т ан полуме~ец . Месец сада nокрива око трећипу Сунчевог диска . Ништа се још
не примећуЈе . Као да сам разочаран што нема ефекта, али боље је онако . Мокрој

OI<O 40%

на са протуберанцама снимљена је на
11 снимака, снимљен је спеi<тар фотос
фере и направљен је значајан доi<умен
тарни фото и видео запис .
Стручна
обрада овога материјала је у тоi<у .

Облаци су се размаi<ли само за тренутак како би се видео почетак пом

рачеља, а онда су се поново наместили тако да не може видети Сунце .

свог nланираног nрограма .
У сnешно
је снимљена цела фаза делимичног nо

мрачеља

СВОЈИХ инструмената .

У пола дванае~т је почело . Погледао сам кроз наочаре . Заиста , Сунце је из

1999.

The members of the Astronomical Society of Novi Sad (ADNOS) who have been
situated in Horgos during the total Solar eclipse August llth, 1999 have successfully
photographed the whole phase of the paгtial eclipse (156 photos), Solar corona with
prominencies (11 photos), and the spectrum of the photosphere. They also made the
1mportant documentary photo and video observations.

ме опомиље да нисам на планини, већ тамо негде доле, у равници

на северу Ба~ке . Ипак, моја маштања ми нико не може одузети .

'1

на салашима

'

десет до Један. Почиље нагло да се смркава . Небо постаде знатно тамније .
Сунце се ту и тамо мучило са облацима, па се танки Сунчев срп , као Месечев,

могао ви.дети кроз љих и без заштите наочар~ . Гугутка са врха крста на каnе лици
више НИЈе била на свом месту. Вероватно Је отишла на спаваље . Све је као у
сутон . Комарци су почели у великом броју да излазе из траве, баш онако као
када ~е заиста смркава. Неки од ових инсеi<ата су заиста били у акцији . Uвеће
реагуЈе, птице не лете, пас се _негде изгуби , паун се одавно не чује. Чак је и ветар

стао .

Многи прекидоше своЈе послове и придружише се онима који су nомно

посматрали nомрачеље Сунца .

Осам .минута до један.

Један облак, врло танак, nређе преко Сунца, и тада

у~~едах Јед!!.Н од наЈлеnших призоl?а у животу . Сунчев срп доби врло широку
СЈаЈНУ светлосну круну дугиних боЈа . Виђао сам ту nојаву и раније, али никад
тако интензивну . Небо постаде nрилично тамно.
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Седам минута до један. Изненада се нагло смрачило, :као да је неко угасио
светло у соби. Био је мрак :као да је пала ноћ са бледом месечином . Метеоролози
упалише батеријс:ке лампе за читаље својих инструмената . Тотално помрачеље
Сунца је почело. И да није најављено време почетка, знало би се. За маље од
секунде дневног светла је нестало . Тренутак раније видело се оно што је остало
од Сунца, а онда је масивни густе обла:к за:клонио призор :који су сви тако жељно
очекивали и због :кога су дошли на север Бач:ке и Баната.
Мрак је трајао пуна два минута. Небо непосредно над хоризонтом добило је
светложуту боју, скоро боју злата. Видљивост је била одлична, па су се на тој
боји неба веома јасно оцртавале предмети ка хоризонту. Дрвеће, поља, :куће на
салашима, дале:ководи, били су :као оцртани најфиним тушем, тан:ким :као длака.
Изнад те таи:ке светложуте траке небо је имало ноћни мрак. Кроз облаке, у
парчету ведрине, за тренута:к се појавила једна веома сјајна звезда. То је био
само тренутак, само један једини поглед. Сасвим довољно . Једини пут у животу
видим неку звезду у сред бела дана, а да то није Сунце .
Онај густи облак никако да се склони. Као намерно, безобразно се шепурио
својом величином и ометао призор . Дуго је то трајало, па ми се чинило да никад
неће престати. А онда сам за тренута:к видео дуго оче:кивани призор. Облак се
склонио и открио вели:ки црни :котур уместо Сунца. Тај црни :котур је био оивичен
танком :круном од бљештаво беле светлости. Изнутра Је :круна била веома глатка,

а споља врло неправиЛног облика . дакле, то је потпуно помрачеље Сунца . То је
:корона о којој су сви толи:ко причали, по:казивали је на фотографијама и најављи
вали са толико нестрпљеља. До:к сам схватио шта гледам и шта видим појавио
се следећи величанствен призор . На дољем десном :крају прстена појавио се сјај
Сунца . Први зра:к Сунца после потпуног помрачеља. Величанствено! Прави ди
јамант! Зато овај призор, дакле, зову "дијамантс:ки прстен". Обузе ме радост,
:као :када Сунце излази на хоризонту . Обема рукама дохватих земљу у знак зах
валности Богу и природи што имам привилегију да посматрам ова:кав призор.
Почело је нагло да се раздаљује . Разданило се :као да је неко упалио светло у
соби. Оно мало Сунца је успело да направи оштру сеи:ку, а осетило се и захлађеље .
Не баш вели:ко, али ипак захлађеље.
Било је један и десет. десетак минута после помрачеља. Уз захлађеље осетих

влагу. Учинило ми се да је трава мо:кра. Да, почела је да се ствара роса. За
мисли, роса у подне! То што је било у шали израз за немогуће, сада се дешавало.
Мислим да су и метеоролози ово забележили, али :ко ће им веровати да је била
роса у подне... Рећи ће: "Опет лажу ти метеоролози!".
Један и двадесет. Убрзано се раздаљивало . Опет сам осетио топлину Сунца.
Влажна земља се загревала . Погледах :кроз наочаре у Сунце. Већ је било скоро
напола откривено. Срећом више није било обла:ка да омета посматраље Сунца .
Ка:ко ли су астрономе прошли? Јесу ли успели да нешто ураде, да добију толико
жељене податке? Надам се да јесу. Толи:ко су били у паници после Јутрашље
:кише, а био би ред да дођу до неких резултата. Трудили су се, то је сигурно .
О:ко пола два ми се чииило да се све вратило на своје место. Животиље и
биљке се понашају :као да се ништа није десило. Петао са суседног салаша се
огласио пре десетак-петнаест минута. И љему је, ето, свануло. Само, да ли му
се чини да је прошла ноћ била мало кратка? Још једном :кроз наочаре погледах у
Сунце. Поново је личило на неспретно нацртан . полумесец, :као на почетку, с тим
што је био усмерен на другу страну .

Око два и петнаест се завршавало помрачеље Сунца. Живот је увели:ко на
нормале. Скоро сви гости и домаћи су већ отишли својим путем. Метеоролози
су преводили :крају своју а:кцију мереља.
Последље тренутке помрачеља сам
пажљиво посматрао :кроз наочаре. Тамна тачка на левој страни Сунца се посте
пено смаљивала, да би ускоро напустила Сунчев диск. Ueo догађај је тиме био
готов .

(Примљено септембра

1999.)

ТНЕ DESCRIPTION OF SOLAR ECLIPSE OBSERVED АТ HORGOS

The author's impressions on the 11 1h August total solar eclipse observed from Horgos
have been presented.

ВАСИОНА
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521.81
У ПОТРАЗИ ЗА МЕСЕЧЕВОМ СЕНКОМ
(или :каt<о фотографисати тотално помрачеље Сунца)

Недељко Мар"овић
Астрономско друштво " Руђер Бошковић", Петроварадин
две године разочареља на крају се претворило у разочареље помешано са
горчином .
Шансе за промашај биле су разне .
Вребале су у сваi<ој I<ривини,
на сваi<ом I<opai<y. Лоше обављене припреме . Погрешие процене . Неадеi<Ватна
опрема .. . И тако даље, све до подлегаља у з буђељу у моменту наступаља тотали
тета .

Узбуђеље је почело у августу 1997, када с ам сазнао за помрачеље. Прве !<О
раке сам предузео одмах. Послао сам писмо Насииом астроному Фреду Еспенаку
са молбом да ми пошаље билтен о помрачељу 11 . 08 . 1999, чији је он аутор, а
НАСА издавач. Билтен је стигао врло брзо, а обиловао је I<орисним информаци
јама.
И таi<о , после две године припрема, пропраћених разним прилагођаваљима
претходних планова све горој финансијсi<ој ситуацији, са пријатељем са Адаше

ваца, Слободаном Лалићем- .11елетом , обрео сам се 9. августа у Хоргошу . План

је био јасно дефинисан и код I<уће на штоперици проверен , значи изводљив. У
Хоргош смо стигли у I<асно поподне , па нам је, уз рестрИI<дију струје, остало
само да се сместимо са већ пристиглим посматрачима.

СЛИI<а 1. Хоргош, 11. 8. 1999. С лева
на десно: Проф . 1Јр Стевица Ћуровић,
Проф . Др Јагош Пурић, Др Светислав
Крстић, Проф. Др Божидар Вујичић
(де.монтира сонду
сnектроскоnа)
и

'Проф. Др Радомир Кобиларов. Оси.м
др, Ј. Пурића, ре"тора БУ и Др С. Кр
стића, директора сектора

за развој

НИС Нови Сад (и власника телескоnа
Meade LX!IOO Jd' ), остали су са Инсти

тута за физи"у Универзитета у Ново.м
Саду.

Слиi<а 2. Кишно јутро на игралuшту у
Хоргошу, 11. 8. 1999. У nрво.м nлану
је Мидов ED АРО рефрактор 178/1600
mm е"иnе из Петнице.
Утораi<, 10. август, дан уочи. Вре
ме преi<расно. Штета што помрачеље
није да!fас, · је_р RO зна RaRI!O ће време
бити сутра . Прогнозе метеоролога не
охрабљују , а наде се ипак добро држе .
Кад је оваi<о леп дан , прогнозе напро
сто делују нестварно .

Деле и_ ја разгледамо сутрашље
"поприште". Неi<и нструменти су већ постављени . Ми планирамо своја места.
делета, као видео сниматеља, пре свега занимају аRтивности нас осталих - пос
матрача, научнИRа и радознале публике . Ја сам, I<ao фотограф, себи поставио
дефинисаюi:је задатi<е : фотографисање свих фаза, у интервалима од по пет ми
нута, на један снимак б х 9 ст; исто снимаље, иитервално, у истим размацима,
али на појединачне снимке , 24 х 36 mm, телеобјектив ће, у време тоталитета,
послужити за фотографисаље Бејлијевих зрнаца , дијамантског прстена , 11 и 111
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би nосле I<омпјутерсi<и требало обрадити и уi<лопити у један.
У време тоталитета је требало наnравити још један снимак специјалном I<аме

Они ће, иnак, временом бити nревлада.ни неза.бора.вним успоменама. на колективни
доживљај једног дела. сензација. које пружа. овај ретки природни феномен. Ипа.I<
смо, и поред облаi<а., обога.ћени једним ретким доживља.јем, дружељем, и неi<ИМ

неба са I<ороном, Меркуром, Венером и видљивим звездама .

новим пра.ктичним исi<уствима. .

ром

I<oja даје кружну слиi<у са видним nољем од OI<O 94° . Снимаi< би садржао део

А само неколико минута. после тота.литета, Сунце нас је обасјало незаклољено
облацима. Сметала је само силуета Месеца . Само неколико минута ...
Природа. је поi<азала да, и поред брижљивог планираља, опсежних припрема,
na и најсавршеније опреме, постоји један незаобилазан и подједнако значајан
чинилац, а то је она. сама са својим ћудима, тј . срећа. да се од понуђених извора. (у
време припрема ниједан није сасвим известан), одлучимо за онај прави . Кикинда.
је прошла још горе, а у Суботоци и на. Палићу је тоталитет био ведар . Виделе
су се, уз Меркур и Венеру и најсјајније звезде и величанствена корона.. И .. .

У временсi<им интервалима од по пет минута, паралелно са фотографсi<им сни
мањима, требало је луi<сметром очитавати интензитет светла I<ојим небесi<а хеми
сфера са nомрачељем у разним фазама осветљава земљу, као и I<ретаље темпера

туре . Сви подаци би, због I<рат!<оће времена (нарочито у врема тоталитета.), били

диi<тира.ни у ди1<та.фон, а. I<асније преnиса.ни и обрађени . Пода.тi<е о мерељима је

требало упоредити са мерељима. првог nриближно истог ведрог дана, очита.ним у
исто доба. дана..
До!< обилазимо место сутра.шљих активности, ра.згледа.мо туђе инструменте,
неке јер смо их до тада виђали само по страним ча.сописима, а. неке јер су одраз
људске довитљивости nримерене могућностима.. Успут бирамо и место за. себе .
Имамо и један проблем: Деле ми је, а. да. то нисам знао до nред сам nолазак,
за. ову nрилику обезбедио ста.тив од теодолита., који је много стабилнији од било
!<ОГ мог фотографског. Значи : наћи начин да се у функциона.лну средину споје
статив од теодолита. и nанорамс1<а глава. фотогра.фског . И као нечијом милосрдном
руком вођени, на. предлог Jiei<иx мешта.на., отишли смо до Радич Зол·rа.на, овда.шњег
аутолаi<ирера. . Он нам је, уз помоћ једног свог радниi<а., за. тили час наnравио
адаптер . Кад смо се nратили на тере11 и nоставили статив и телеобјектив, nоi<азало

се да је систем nрава "Гибралтарска стена". Били смо задовољни, а. поготово ја
1<оји ћу ту "стену" сутра. и I<ористити.
дан полако одмиче, сва1<и за. себе бирамо лоi<ације, упознајемо се са осталима,
размељујемо исi<устuа, колиi<о можемо nомажемо једни другима ... Полако доЈiази
вече , инструменти су постављени . Осматрамо небо -ведро је , а и видљивост је за
равничарсi<е услове солидна . Али што се више смрачује, у даљини се назиру први
знаци неизвесности: "негде тамо", иза. хоризонта, сева . Ни временсi<е nрогнозе за
сутра нису најповољније . А I<ai<o време одмиче, све је извесније да. ће невреме

већ ноћа.с да нас "заi<ачи". Тако и бива. - осећамо прве каnи кише. Пошто ми
прецизан положај оnреме није толиi<о битан (немам екваторијалну мопта.жу), а

тоi<ом ноћи можда. буде ја.I<ог ветра., па и олује, пакујем ствари и одлазимо у 1lом
омладине . Сви безуспешно по.кушавамо да. назремо одговор па питаље које нас
тишти: хоће ли се истутњати до јутра?
Спарпа и неизвесна ноћ споро пролази.
А јутро је I<ишно; небо једнолич11о сиво не оставља много места нади.
Долазимо на игралиште no I<ИШИ и скла.љамо се у ресторан . И поред лошег
времена., гужва се сваког тренутка nовећава: долазе нови nосматра.чи, нови11ари
и други ра.дозна.лци . Изгледа. да. ће Хоргош, и по оваквом времену бити центар
збиваља. за. нашу земљу.
То ра.сnирује наше наде.
Други, маљи центар је у
Кикинди, где су услови још лошији .
Сви смо за.оi<упљени последљим приnремама. и nодешава.љима. опреме. За. сваi<и
случај, ако у последљем моменту ... Тек да. 11е будемо неспремни. (Тоi<ом nрвог

тоталног nомрачеља. у овом миленијуму Енглеском је владао !<раљ Е>rелред, кога.
су, пошто је на. бојно поље увеi< I<аспио та.I<о и nрозвали: Етелред "Несnремни",
што · наравно, 11ије имало ниi<аЈ<ве везе и са самим помрачељем . )
Нада. се осмех11ула - пред први I<онтаi<т 1<иша 11е nада, а Су11чева. светлост
поi<ушава да. раздере облачни nре!<ривач . Сви смо 11а терену и "грозница " nо
чиље . Облаци и "рупе" се смељују , аnарати ш1<љоцају, а уздаси ола.1<шаља се
шире игралиштем .

Снимаље фаза. делимичпог nомра.чења. у једнаким временс1<им интервалима,
због неnредвидивости облака одбацујем као нереалне.
Само се надам nравој
"руnи" 11а правом месту у време тота.литета 1<оји траје та.1<о 1<рат1<о, а. посла. је
та.1<о много . Из истих разлога одуста.јем и од мереља . Само сnора.дично, себе
ради очитам интензитет

светла. .

Тота.лите1· се nриближио, а. рупе као да су све даље . Иnак nримећујемо да.
се нагло смрачило (до тада је замрачива.ље било постепено) - једини зна.I< да.
је настуnио тоталитет.
Само смо на. кра.т1<о, кроз истаљене облаке, угледали
сла.ба.шну корону, а на заnаду где је небо, авај, ведро, боје можда. фа11та.стичније
и од саме короне коју смо ми видели.

Многи су били ускра.ћени за. могућност да се кући врате обављена. посла..
Већина. оста.ЈtИХ се задовољила. мрвица.ма. Потnуни осећај горчине и разочареља..

У Петроварадину, августа

(Примљено децембра.
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1999.
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ПОТПУНО ПОМРАЧЕЊЕ СУНЦА НА ПАЛИЋУ
Александар, Игор u Сандра То.мuћ,
Владu.мuр, Драган u Дејан Урошевuћ
Астроиомско друштво "Руђер Бошковић", Београд

Потпуно nомрачеље Сунца 11 . аугуста. 1999 . г. саљали смо много nута после
октобарског nомрачеља 1996. г . Било је следеће наше nомрачеље, уз то и пот
nуно. Први и задљи nостnисани аутор још се сећају nомрачеља од 15 . фебруара
1961 . г., у којем нису видели корону због маље од један nосто недостајуће фазе .
Наnрављени су планови. Предвиђена је израда или адаnтација понеког ин
струмента. Нажалост, монструозно бомбардоваље Југославије од НАТО пакта
78 дана, почев од 24. марта 1999. г. све је бацило у мутну воду.
У неку врсту нормалног живота вратили смо се тек крајем јуна, па за. оз
биљне припреме остаде недовољно времена . Иnак, од основног нисмо одустали.
Одлучили смо да. по сваку цену :
идемо у зону тоталитета,

nравимо батерију инструмената који ће истовремено сви бити усмерени ка.
Сунцу, што је давнашља жеља А. Томића, јер један добар посматрач може
опслужити више инструмената.

ако правимо инструменте, нека буду бар мало оригинални.
Као основни инструмент замишљен је рефрактор nреломљеног-типа без ика
квих филтара, који ће ослабити Сунчеву светлост' најмаље милион пута.. То је
решено nомоћу три огледала специјално обрађена. и постављена. тако да оптимално
конвер'!'Ују нормалну компоненту електрома.гнетног зрачеља у nаралелну, и обр
нуто. Тако је смаљен интензитет зрачеља. 4 600 000 nута, што је било довољно
да при а.пертури 100/1590 mrn у тражиоцу фотоа.па.рата може да се посматра. лик
Сунца без заштитних филтара, који се иначе не користе нити испред објектива!
Телескоп је облика сандука, димензија 130 х 250 х 800 mm . Коришћен је
шпер дебљине 5 rnrn и 10 rnm, гвоздени винклови, завртљи са. матицом од 4 rnrn
и пластичне цеви пречника.

50 rnrn, 75 mm

и

110 rnrn,

јер није било на. тржишту

а.луминијумских. Носач сандука. су два алуминијумска. U-профила.
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Паралелно овом телескопу са десне стране је астроi<амера апертуре 62/1000
mm. начиљена од делова објектива Ксенон, апертуре 62/125 mm! Главни телескоп
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чељу и допринели бољем расположељу,

·...

1<0је је усред догађаја повећала Бепина
1<омшиница таљиром пуним палачинки .

Заједно са троје деце из комшилуi<а би

и астрокамера I<ористе 1<ућишта рефле
ксних фотоапарата лајi<а формата. У
нашем случају то је "Зенит ".
Са леве стране батер~е је 1<амера

ло нас је у~<упно
талитета

не!<ОЛИ!<О кртица изашло на

поље (упр1<ос упозорељу министарства

моћу ље је снимљен један снима!< - !<О
рона, Венера, Мер!<ур и звезде .
Све то је на виљуш1<астој монтажи,
постављеној на постољу у
хоризонт

нашали сасвим уобичајено.

1<оординатном

систему

тако

специјалној емисији посвећеној помрачељу Сунца.)
За снимаље у свим 1<амерама коришћен је 1<олор филм

KONICA 100 VX .

здравља!), а 1<омшијс1<и зечеви су се по

се чути само звуци фотоапарата и ви
део-!<амере у раду, !<ао и цвр1<ут птица.

!<ристално прозрачном прозору исече

Сли1<а

2. Еквиденсите короне
тини 100%, D/F = 45/900 mm.

на zус

На дан помрачеља до после

прихватила ситуацију смирено, уз

ментар најисi<уснијег члана :

1<0-

буде ли

помрачење невидљиво а ми спремни за

посматраље, биће нам жао.

Ако буде

најбоља видљивост а ми неспремни за

посматраље, треба да заплачемо.
Дејан Урошевић је десетак дана па

жљиво бирао шта да сними својом ви
Сли1<а З .

muни

Еквиденсите короне на

200%, D/F

= 62/1000 mm.

zyc-

део-!<амером. Тако је забележена изра
да телесi<опа и I<амера те љихова при

мена у посматраљу.

Квалитетно с~

мљена наша а1<тивност,

више снимака . Успут смо видели корону и показивали фазе присутнима на мутном

за

екрану главног телескопа.

време

посматраља,

тоталитета,

Ово је био основни задатак, и он је обављен успешно.
други део је био експерименталног типа . Желели смо да снимимо спе1<тар I<О
роне и флеш спектар . У том циљу је начиљен призмени спеi<трограф оригиналног

наше
мраi<

реаЈЩИЈе
за

време

потом задовољство виђе

ним и урађеним, на снимку трајаља о1<о

45

минута остаће нам

I<ao

диван подсе

ТНИ!< на ове догађаје, за не1<е будуће
дане и ноћи. Његов допринос нашој

типа- кружни реверзибилни- карактеристика објектива 88/500 rnrn. Снимано је
на лајка формату. добијена су два снимка флеш спектра (пре другог конта1<та),
три снимка спе1<тра дијамантског прстена (после трећег конта1<та), дnа снимка ун
утрашље 1<ороне (са веома јаким љубичастим и црвеним зрачељем гвожђа) . Спе!<
трограф је био постављен на обичном фотографском стативу, а оштро о1<о и мирне
ру1<е Владимира Урошевића су веома успешно реализовале овај програм.
За дире1<тно мереље светлосног флукса помоћу фото-отпорни!<а у области ши
рине 10 степени око Сунца апаратура је таi<ође била постављена на главном
телескопу и стално усмерена 1<а Сунцу. Због вели1<е облачности било је вели1<о
расејаље на облацима, па је те!< у времену 12:40 до 13:00 летљег времена добијен
вели1<и (одговарајући) пад интензитета, јер је тада био OI<O Сунца чист велики
прозор међу облацима . Ово мереље обавила је успешно Сандра Томић.
Статус слободног стрелца имао је драган Урошевић, који је снимао телеоб
је!<тивом жижне даљине 200 rnrn. Успешно је забележио средљу корону .
Посматраље смо обавили из дворишта виле на Палићу. Наш домаћип, профе
сор Бела Фишер, пре!<инуо је пословни борава1< у Мађарсi<ој 1<а1<о би љегов стари
пријатељ А . Томић имао могућност да посматра у миру. Uина, Соља, Тамара и
не1<оли1<о београдс!<ИХ студената 1<оји су нам се придружили, уживали су у помра-

осам

ујутро падала је 1<иша. Претходне но
ћи сателитс1<а прогноза времена за 10
ч асова ујутро по1<азивала је обла1< чија
ивица је тачно изнад Палића . Ипа1<,
вођа групе био је миран и убеђен да ће
се корона сиг_урно . видети . Па, због ~е
смо дошли! Tai<o Је и било, а еЈшпа Је

Један

да није било облака било би

ном међу облацима црно Сунце са бе
ло-жуто-наранџастом
I<ороном и би
стро плаво небо са Венером, Меркуром
И Не!<ОЛИI<О звезда.

па није неопходно лично об~ађ~ва~е фотоматеријала . до првог 1<онтакта снима~о
је на главном телескопу, !<ОЈИ Је уЈедно био и тражилац- Једно огледало било Је
видљиво споља . Сниматељ А. Томић нешто пре другог !<ОНТа!<та преузима дуго
фокусну астро!<амеру и снима без филтара све до трећег конта1<та, када ставља
тамнозелени филтер мас1<е за завариваље (озна1<а : 13 SCS) и наставља снимаље
фаза истом камером све до четвртог конта1<та. У време тоталитета он отвара (у
времену од 8 s) крат1<офокусну камеру да би снимио 1<орону и планете заједно .
Добра синхронизација рада са Игором Томићем, који је бележио времена сни

снимак короне са планетама и звездама .

·

Гледаоци су били усхићени и углавном
нечујни. Задивљено су посматрали у

од разлога је и тај што је аутоматс1<а обрада колор филмова високог 1<валитета,

маља, омогућилаје снимаље 36 снимака фаза до другог контакта, 46 снимака фаза
после трећег контакта, снимак дијамантског прстена, 10 снимака унутрашље ко

У време

тоталитета у нашем дворишту могли су

да

базе свих снима1<ајесу паралелне хори
зонту . Батерија фотоапарата је ручно
померала по азимуту и финим помер
Сли1<а 1. Александар , Драган и Сандра
аљем по висини. Због доброг балан
nоред anapamype, по завршетку посмасираља система то је ла1<о изводио сам
тра'IЬа.
·
сниматељ помоћу два прста једне ру1<е .
Ово је замислио А. Томић, и реали
зовао уз помоћ Владимира Урошевића, за свега петнаест дана, са дневним тем
пературама и до 37 Uелзијуса, у стану импровизованом 1<ао радионица, уз. вели1<о
негодоваље супруге. (За време 1<омплетираља инструмената посетила нас Је екипа
ТВ-Политика и снимила 4-минутни прилог 1<оји је емитован 10 . и 11. августа у

1

посматрача .

која са вели1<им отвором t78/220 rnrn)
снима на филму формата 6 х 9 crn . По

С!<ОМ

роне и

18

Напоменимо још да је за време то

е1<спедицији стога није ништа маљи не
го допринос чланова са I<ОН!<ретним ас

трономским задацима .

НароДЈ(ој опсерваторији,
повином

филмова

I<oja је

ку

помогла ову нашу

експедицију

(због наведених разлога

већ знатних

материјалних трошкова)

враћамо лепе сним1<е, са жељом да по

дсећају будуће чланове друштва и са
Слика 4.
Корона
Ypoшeвulia.

-

снимак

Драгана

радни!<е опсерваторије I<ако и у ама

терским

условима

резултати добро

планираног рада могу у потпуности да
задовоље.

42 ------------------ВАСИ ОНА XLVIII 2000, 1-3

ВАСИОНА

Нашем домаћину са Палића. , професору Бели Фишеру , најлепше захваљујемо
за пажњу и приЈатно дружење.

10:52.0
10 :52.5
10 :53.0
10 :53.5
10:54.0

Резултати посматраља. биће са.општени у посебним радовима .
(Примљено априла 2000 .)

ТНЕ TOTAL SOLAR ECLIPSE OBSERVED IN PALIC

А short revie\v of events connected with observation of the total solar eclipse он August
1lth 1999. iп Palic near the city of Sнbotica is given.

10:56.0
10:56.5
10:57 .0
10:57 .5
10 :58.0

МЕРЕЊЕ ОСВЕТЉЕНОСТИ ОД СУНЦА ЗА ВРЕМЕ
ПОМРАЧЕЊА 11. АВГУСТА 1999. г. НА ПАЛИЋУ

мерили смо на

Палићу директну осветљеност од Сунца у видљивом делу спектра помоћу фото

отпорника. Уређај чине фото-отпорник Pllilips (LDR 2322 600 93001), осетљив у
опсегу 400-900 nm, са. максимумом на 690 nm , редно везан на батерију једнос

'

12 V и волтметар . (Сл.!.)

mm,

ка Сунцу,

пречника

10 mm.

Мерен је напон (V) као функција ос

Rv
(1)
Rv+R
Rv је отпор волтметра., а отпор фото-отпорника. R зависи од осветљености L као :

V=E

= RoL-a
Ro = 3500 n, а = 0.5 тако да. је:

R

За. волтметар је Rv

Rv
R+..&
v
..л:

(З)

сочива. (2.9 пута.) и сјај - прозр~чност екрана.. Мереље смо учинили релативним

L

коЈа одговара измереном напону

осветљености Lo. коЈа одговара. измереном напону
помра.чеља био Је

Vo

= 11.7 волти .

L

Lo
',,

.l\

1

Vo.

V

изразили преко

Напон ЈоiЗМерен пре почетка

Из горље формуле се добија однос:

=

i-1-1)

(~

2000.)

.,

The Philips photo-resistor (LDR 2322 600 93001) ha.s been used for the mea.suгement
of the Solar illumination duгing the tota.l eclipse of August 11 th 1~99! in the town of Palic.
The clouds and wide angle of 20 degrees resulted strong equalizatюn for small pha.se~.
Clean sky ~ound the Sun duгing the totality enaЬles good results . The smallest ratю
mea.suгed near the second contact gives /; = 1/74527, or only fouг times illumination of
0
the full Moon .

УдК

Мери се и напон. када Сунце није помрачепо, што
Lo (од приближно 80000 лукса, кориговано на сабирну моћ

тако што смо освет:љеност

пута. већа. него од пуног Месеца. .

(2)

= 500 n.

одговара осветљености

4

MEASUREMENT OF ТНЕ SOLAR ILLUMINATION DURING ТНЕ TOTAL
SOLAR ECLIPSE ON AUGUST llth, 1999. IN PALIC

ветљености, јер је :

Слика 1.
Слика 2.
(оnис у mex:cmy).

4877
4225
3543
4538
2981

По нашем мишљељу, смаљељем видног поља. на. 1 до 2 степена.

(Примљено априла.

LDR

4.3
4.5
4.75
4.4
5.0

био 1.5 V, непосредно пред тоталитет, 12h 54m SE што одговара. слабљељу 74 529

фокусирајући светлост у круг пречни

V=E

lf.

стична плочица. на коју баца. Сунчеву

светлост сочиво са. D f F
удаљено 25 mm, усмерено

У видљивом делу спектра нађено је

ветљености

пута., или осветљеност је била само

ка 13 mm испред
(Сл.2 . )

6084
8971
11025
38025
74529

није примећен осетнији пад на.пона.. Измерене вредности у врем.е када. Је Сунце
било непокривено облацима., дате су у табели, као и одгова.рајући односи ос

пластичној цеви пречника 50 mш. На
висини 15 mm изнад љега је мутна пла

= 22/60

1
1

L

4.0
3 .5
3 .25
2.0
1.5

овакав поступак, веома. једноставан за. рад, мо~а.о би дати одличне резулта.~е и
за. делимично помра.чеље . Ми смо задовољни, Јер за в~еме тоталитета добиЈе~о
слабљеље осветљености одговара. уоченом . Наиме, наЈмаље измерени наnон Је

Фото-отпорник је фиксиран у црној

1

.fJt

Мерена је од 11 h 32m SE сваког минута. све до 13h oom SE. Због велике
обла.чности и обухва.ћеног угла око Сунца. од готово 20 степени, све до 12~ 40m SE

Але~есандар и Сандра То.мttћ

Астрономско друштво "Руђер Бошковић", Београд

мерног напона Е=

(волти)

тоталитет

521.81

За време потпуног помра.чеља Сунца 11 . августа 1999 . г.

V

TU (h:m)

за. сав труд и г~стопримство и заиста идеалне радне услове, љеговим комшијама.

УдК
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521.81
ПАЛИЋ

11. 8. 1999.-

ПОТПУНО ПОМРАЧЕЊЕ СУНЦА

Петар Кубичела
Астрономско друштво "Руђер Бошковић", Бела. llрква
Планирао сам да. помрачеље Сунца. од 11 . . а.вг,Уста. 1999. године посматрам са
Палића. Јутро је осванула са неизвесношћу, Јер Је небо било потпуно прекривена
облацима. Кад су се у току преподнева. готово стидљиво почели ПОЈављивати
делићи плавог неба опасност због облака који су се непрекидно кретали по небу,
је и даље постојала . Ипак била је права. срећа што су се они удаљили од Сунца.
у правом тренутку, пред почетак тоталитета .
Небо се отвори:nо као зав~са. у
позоришту и ми смо видели све фазе ове изузетне природне појаве . Она. Је из

ванредно лiша али траје кратко. За Па.лић је било предвиђено ~а. тоталитет пом
рачења. траје 1 минут и 4 7 секунди, али утисак и сећа.ње остаЈу дуго.
рећи да. је било предивно видети све то .

Можемо

44 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ВАСИОНА XLVIII 2000, 1-3

ВАСИОНА

Иако сам имао прилику да видим једно тотално помра.чење и раније, посма.
тра.јући га. са. летље позорнице у Хва.ру 1961 . године, био сам прилично изненађен
оним што се могло видети за време тота.литета. на. Палићу. То је управо доказ
да. је свако помра.чење на. известан начин другачије . Овде је пре свега изостао
предвиђени мрак : био је то не1<И благи сумрак, али је било довољно видно да се
могло и читати. На Хвару, међутим, ја сам , у време потпуног nомра.чења имао
на. грудима. за.Ј<а.чену упа.љену џепну лампу, 1<оја је била неопходна да бих обавио
свој та.да.шњи задатак: да својеручно нацртам корону и друге појаве тота.литета. .
Друга ра.зли1<а. на Ј<оју треба. у1<а.за.ти, у односу на Хварс1<о номра.чеље, јесте
светлије небо . Кад је наступило тотално nомрачење ја сам се у једном тренут1<у
заnитао : а где је та. 1<орона? Уnадљиво црни месец одвајао се од своје оЈ<олине
ја1<им светлосним Ј<онтра.стом, а у тој оЈ<олини 1<рила се I<орона. . Па.жљивим nосма

УдК

ТОТАЛНО ПОМРАЧЕЊЕ СУНЦА

Едu Бон 1 , Дејан В. Ypoшeвuli~
1 АстрономсЈ<а

2 Катедра

1

последљег светла 1<ороне . Тај 1<руг је сада, на !<рају потnуног помрачења стварно
личио на прстен, до1< је бљештави први зра1< Сунца изгледао Ј<ао дијамант Ј<оји је
светлео на том прстену. Та1<о је тоталитет на Палићу завршен, трајао је 1<рат1<о,
али је био веома садржајан .
У периоду деЈrимичног помрачења посматраље је обављено помоћу проје1<ције

Ј

1

1

[

објеЈ<тивом 60/700 mm у другом фо1<усу, а за тоталитет је у1<лољена юtстала.ција
за. проје1<цију и на цев са истим објеi<тивом монтиран је фото апарат са филмом
AGFA HDC 100. У тоталитету је снимљено девет снимаЈ<а, до1< су у периоду
деЛИМИЧНОГ ПОМрачеља СНИМЉеНа два СНИМI<а,

r ПОГОДНОМ тренутl<у, кроз облаке.

(Слике су објављене у дода тi<у на страни З).

11. августа 1999. године да уживамо .У

раније присуствовао оваквом догађају .

Пут до тамо је проте~_<ао уз непрестане

данас, после две до три недеље ведрог времена, буде толико об11ака.

Та

мисао која нас је опседала .

- б_ила Је

У једном тренутку смо се зауставили са идеЈОМ да

одустанемо од претходио одређене локације : Палићког ј.езера. Заус·rавили смо

се Ј<од сi<ретања ка језеру и процељивали смер кретаља. Једине рупе У обла~ма

Ј<оја се на широ1<ом небу изнад ове непрегле.zurе равнице .налазила источније од
оближље Суботице. На 1<рају смо се ипак упутили на Језеро, уз закључак да

"Сунце не треба јУ:рити". Убрзо је,~ 1<иша престала, али облаци су били прилично
густи . Ту и тамо Је "провиривало небо .
"

лико тамно Ј<олиЈ<о и неосветљени Месец.
Одмах на почетку тоталитета пажњу је привлачило оно што се догађало на
самом рубу "црног !<руга" . То су јар1<о црвени и светли nра.менови, који као да

~

Кренули смо на Палићко језеро тог

пљусЈ<ове, јаке ударе ветра и уз сталну грмљавину. "да ли Је могr,~е да ба!Ј!

слику nомраченог Сунца и љегове оЈ<олине. На снимцима небо је готово исто то

' 1

опсерваторија, Београд

за астрономију, Математички факултет, Београд

лепоти тоталног помрачења Сунца . Било нас је око петнаест. Нико од нас није

мала ра.зли1<а. у светлости између 1<ороне и љене оi<олине била. је за.па.љујућа и
она је доприносила. маљој уnадљивости I<ороне .
Овде треба одмах приметити
да фотографс1<и снимци тоталитета не успевају да по1<ажу та1<ве разли1<е у светлу
(пебо-Ј<орона-Месец) I<ai<вe је у овом ситуацији опажало људско ?I<O посматрајући

израстају на ивици Месеца, и изгледају Ј<ао да су живи, nошто се уздижу и лагано
расту , а затим исто тако полако нестају , јер се Месец лагано креће па их от1<рива,
а. затим nокрива . Ти nраменови су nротуберанце, а љима треба. додати и појаву
црвенкасте хромосфере, која се у лу1<у приљубљује уз тамни Месец . Све то ос
тавља утисак као да је тај тамни Месец ужарен и да гори на ватри. Ово пом
рачење остаће запамћено по томе што је обиловало nротуберанцама . На Хвару
1961. године није било таi<о.
Кад је корона уочена поi<азало се да је она готово равномерно расnоређена
око "црне лоnте" са nриметним nра.волинијсi<им светлим зрацима, I<оји као да
излазе из љеног средишта. Тако су облици Сунчеве короие при сваком потпуном
nомрачељу другачији, те и она тиме доприноси да сваi<о ново помра.чење буде и
неко ново изненађеље за посматрача.
Последља појава. виђена у овом cnei<тai<лy била је појава веома лепог и јасног
"дијама.~rтског прстена", после чега је потnуно nомрачеље престало и Сунце је
опет било само делимиЧЈIО помрачено .
Овај "дијамантсi<И прстен ", виђен са
Палића, такође је био један симпатичан призор . Познато је да он означава трену
таЈ< I<ада Месец у свом 1<ретаљу створи ситуацију да у нашем OI<Y нестаје последљи
Сунчев зра1< пре тоталитета, или се појављује први зраi< после тоталитета. Ти
зраци у о1<у посматрача забљеште до1< се OI<O Месеца види узани 1<руг првог или

521 .81

11. АВГУСТА 1999. ГОДИНЕ - ПАЛИЋКО ЈЕЗЕРО

тра.љем nоi<аза.ло се да се та 1<орона. ипаi< може видети, али је ра.зли1<а. у светлини

(светлосни I<онтра.ст) између ље и љене ОЈ<олине (неба) била. веома. мала.
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Почета!< помра.чења смо видели у једном "острву плаветнила на мутном небу.
Онда поново неi<ИХ 5 до 10 минута нисмо могли да видимо Сунце. Када се

поново појавило већ је било видио "поједено" Месецом са де~не горље стране

(са северозапада). И та~<о се смељивало, мало више облака "на

~унцу са ведри

ном, али ми смо делимичну фазу видели сасвим довољно . Онда Је дошло на ред

оно због чега смо допутовали из Београда : потпуно помрачеље. ~инут два пре
тоталитета Сунце је било прекривено облаЈ<ом . Обла~т ведрине Је била близу
Сунца .

Сви смо прорачунавали, онако на глас, гледаЈући све време у сат и У

небо, да ли ће ведрmrа. "стићи" до Сунца. И ето наше среће . Свега некоЈLи~о
секунди пре другог контакта Сунце је посташ;> nоново видљив.о. Област ведрине Је

била велИI<а. Више нисмо морали да страхујемо . Већ тада Је ос~етљсност ?итно
опала. . Језеро , дрвеће, трава су добили неку .чудиу, хладну боју, као да Је све
ово део неке епизоде серије

X-files.

Видео се диЈамант са леве стране црног диска,

пропраћен Бејлијевим зрнцима, и најзад: настао је тоталитет. Многи присутни су

бурно реаговали . Било је уздаха, аплауза, радости, ... Неки су почели да скачу У
језеро са све пластифицираним наочар~ма на очима. Неке г.руn~;~це посматрача су
се, nретходно, већ одвезле на средину Језера како би тиме Ј?Ш Јаче дочараЈIИ сву
ча.робност овог догађаја. . Овај невероватан призор, заиста Је тешко оnисати, а и

снимци оЈ<олине направљени камером, нису довољно верни. Релативно близак опис

боје светлости , којом смо били обасјани, је она којом рефлеЈ<тори на стадионима

осветљавају терен.

. .
.
Оваква боја nотицала је од Ј<ороне , I<OJa Је дебљине око Је~ог Сунчевог ди
јаметра., сијала својом зеленка.сто жутом светлошћу. дебљина. Је би~а приближио
иста и на. половима и на еква.тору Сунца.. По саставу се видело да Је нехомогена

и да има. струi<туру која. се очекива.ла (зраi<асте формације, шлемови, ... ). Облаци
I<оји су се налазили на хоризонту били су ~удио осветљени. Угловно су били
удаљени од хоризонта пар степени. Владао Је необичан мрак, са осветљеним хо

ризонтом . Венера је снажно сијала југоисточно од Су1ща. Видел.е су се и '!ei<e

звезде . Елем, крат1<о је време уживаља било. Тих око минут и n~ је пр?шло Јако

брзо . Појавише се поново Бејлијева зрица,_ I<орона поче да нестаЈе . Дијамантсi<И

прстен, поново . Онда су трављаком поред Језера протрчале покретне сенке.

(Примљено децембра

PALIC

1999 .)
ll 1h

AUGUST 1999 - TOTAL SOLAR ECLIPSE

Author's impressions concerning the observation of the ll 1h August 1999 total solar
eclipse from Palic la.ke have been presented.

Фаза. делимичног nомра.чења. је текла на ведром небу. Шетали смо зоолошi<ИМ

вртом и повремено посматрали I<ако Месец "ослобађа" Сунце.

После четвртог контаi<та. смо, седећи у једном од ресторана

одушевљено препричава.ли стечене импресије.

. .
noi<paJ Језера,
.

Ова еi<спедиција није имала много успеха у снимаљу овог догађаја , пре свега

због аматерсi<их инструмената импровизованих за снимаље флеш спеi<тра. Неке од
фаза, из~еђу првог и другог I<?HTai<тa остале су забележене кроз об~аке. Други
1<онта1<Т Је прошао без батериЈа у I<амери, а сниматељ, Еди Бон НИЈе видео по
четак тоталног помрачења јурећи ути.ка.ч за струју по оближњим ресторанима .

Срећом, флеш спектар при' трећем контакту успео је да буде забележен I<амером,
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те се надамо да. ће бити могуће извршити даљу обраду, и поред мале преекспони
ра.ности CCD-a.. Код каснијег прегледа.ва.ња. траке, било је могуће разазнати неке
~мисионе. линије. На. :ра.ци ј~ остао за.бележен и дијамант трећег контакта., који
Је иначе Јако дуго тра.Ја.о, те Је након скидања. призме "са.чека.о" и ста.вља.ње фил
тера..

Без обзира. на. све потешкоће, једино што можемо поручити је да неку будућу
прилику не би требало пропустити ни за. експерименте, ни за импресију.

сигурно нећемо, јер што се пас тиче, ми већ планирамо одлазак у Африку

Ми

2001 .

године .

(Примљено новембра.

1999.)

ТНЕ ll 1h AUGUST 1999 TOTAL SOLAR ECLIPSE- PALIC LAKE

lmpressions during the 11 th August 1999 total solar eclipse observation from Pa.lic
la.ke ha.ve been reported.

УдК

521 .81
ВАЉЕВСКА ЕКСПЕДИЦИЈА ЗА ПОТПУНО
ПОМРАЧЕЊЕ СУНЦА 11. 08. 1999.- КЕЛЕВИЈА
Ни~еола Божић
Астрономска. група., друштво истра.живача.
"В;rадимир Ма.ндић - Манда" - Ваљево

Астрономска група. друштва истра.жива.ча "Владимир Ма.ндић - Манда" из
Ваљева. је поводом последљег потпуног помра.чеља Сунца у овом миленијуму које

Слика

•

1.

Учесници е~есnедиције.

тубера.нци и nланете Венере. Та непуна. два. минута су пребрзо прошла. и онда је
оnет бљеснуо дијама.нтски п:рстен, али на суnротној страни Сунчевог диска, и то

је означило крај тоталитета р0:55 : 05

се видело, али и наставак експеримената.. Тоталитет је укупно трајао 1 минут и
50 секунди . четврти контакт се одиграо у 12 : 1б:20 UT, а цео ток помра.чењаје на
Келебији трајао 02:4б : 18.

се одиграло 11. августа 1999. године организовала експедицију за. посматраље
овог ас·rрономског феномена. Експедиција је боравила од 9. до 12. августа у селу

Келебија. (Југославија) и у љој је учествовала 4б чланова. Астрономске групе .
Спроведено је седам експеримената и то : фотометрија, мерење промена. магнетног
поља., промена температуре, мерење промена притиска, промена. вла.жности и пос

матраље понашаља животиља и биљака. . Урађен је и фотографски (фотографије
и слајдови), видео (5 сати) и аудио документарни материјал .
На. Келебију се стигло 9. августа . Тај дан је искоришћен за. све припреме.
Извршене су неопходне пробе за све експерименте, одабрано је место за посма
траље помрачеља и обезбеђена сва потребна инфраструктура..
То вече је пала киша, али је пљусак кратко трајао и убрзо се делимично
разnедрило.
Ноћ је прошла без падавина и са делимичном прелазном обла
чношћу. Јутро је освануло са кишом и тмурним облацима преко целог неба .
Расположеље у екипи је било веома лоше, али нада није изгубљена. Пролазили
су минути и сати, а очајање је расло. Међутим око 8 часова UT киша је стала
и на хоризоиту се примећивала смаљена коЈщеtiтрација облака . Одмах су сви
живнуЈiи и кренули са припремама за посматраље. Расположеље се поправљало
из минута у минут, како се облачност смаљивала. За пола сата сви су били
спремни за. велики спектакл . Отпочело се са пројектима. .

Помра.чеље је на Келебији отпочело у 09 :31 :02 UT (први контакт) са. делим
ичном прелазном обла.чноu1ћу и тенденцијом ка разведраваљу. Први контакт су
сви одушевљено дочекали. Сви су наставили ужурбаио да раде свој део посла..
Како се приближавао тоталитет нестрпљеље је расло. Око 10:30 UT на небу је
био по неки паперјаст облак, изглед околине је nочео да. се меља, а пад темпер
атуре је већ могао и субјективно да се nримети . Околни предмети су nочели да
мељају боју, све је добијало та.мнију нијансу (као када. се посматра кроз foto-brown

стакла), контра.~т се појача.вао, а сенЈ<е се биле све упа.дљивије. Пар минута. пред

тоталитет већ Је било приметно мрачно и на кожи се осећао nад температуре .
други ко1~та.кт је наступио у 10:53:15 UT, бљеснуо је прелеЈI дијамантски nрсте11.
Спектакл Је отnочео. Сви су одушевљено викали и 11а.гла.с износили своје утиске .
Али није било времена за. уживање морали су и ексnерименти да се сnроводе, па.
су сви ужурба.но радили и повремено гледали пут nрелепе короне, Сунчевих про-

UT). Поновни "излазак" Сунца. је nроnра.ћен

громогласним аплаузом, а онда је уследило честита.ње и препричавање онога. што

Резултати

Фотометријско истраживање је сnроведено уз nомоћ импровизованог фотоме
тра. . Фотометар је направљен од сола.рне nлоче која је скинута. са лампе на. со
ла.рни погон . Експеримент се састојао у мерењу на.пона који је да.ва.о овај фо
томета.р на свом излазу. Добијен је гра.фик приказан на Слици б .
ЕI<сперимент са. магнетним nољем је требало да. nровери да. ли током nотпуног
nомрачења. долази до nромена локалног магнетног поља.. Уређај који је ово тре
бало да. детектује се с.а.стојао од фиксира.ног компаса. и фиксира.ног електромагнета.

(ра.стојаље између њих мора. да буде увек исто) . Укључењем електромагнета. игла.
комnа.са се изведе за. угао од око 30 степени (ова.ј угао је у свим мерењима. био
исти) . Када. се игла умири, електромагнет се искључује и мери се време потребно
да се игла умири у равнотежном nоложају . Током помрачења време потребно да.
се игла врати у ра.внотежни nоложај се сма.њива.ло. Минимално време је било
забележено б минута. и

45

секунди након nочетка. тоталитета , а релативна. промена.

у односу на почетну (nрву забележену) вредност износи 30.3% . Оволика. промена.
говори да. је током помра.чења дошло до промене локалног магнетног поља (Слика

7) .

Темnература је током nомрачења. оnадала, да. би била минимална. у
што је за.кашљење од 7 минута у односу на почетак тоталитета (Слика.

11:00 UT
8) . Мин-

имална темnература. је износила 20 .8 °С, док је темnература. пре nочетка. опада
ља била 2б 0 С, што је nад од 5.2°С, односно 20% . Ка.шњење минимума. темnера.
туре у односу на тоталитет се може објаснити nотребним временом да. атмосфера.
одреагује на. новонастале услове .

На. кривој промене nритиска током помра.чења. (Слика.

имум

25 минута. после
0.15%. Због тога. се не

9)

се за.па.жа. један мин

почетка тоталитета., али је релативна. промена притиска.
може са сигурношћу рећи да. је то nоследица. помра.чења..

Влажност ваздуха. је одређивана уз помоћ вла.жног термометра. . Влажност је

током целог експеримента имала. глобалну тенденцију опадања (Слика

10), што је

и разумљиво с обзиром да је дан био све ведрији и сувљи. Међутим у периоду од
40 минута. пре до 40 минута после тоталитета јавља се један лик, чији максимум
настуnа. 7 минута после почетка тоталитета . Релативна промена, влажности у
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на последњу

што почиње пиt< је
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вредност пре него

17 .8%.

Кашњење

промене влажности се таt<ође може об
јаснити потребним временом да атмос
фера одреагује на промељене услове .
Тоt<ом помрачења праћено је пона
шање више

животињских nрста:

8.(00

реаговале

на

i
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че1Ьа.

С>.

на тоталитет.

Тада је примећено благо с1<упљање че
тина. Десетак минута после потпуног
вобитни положај.
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стоnи су се вратили у положај од пре
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трономска група је успела да органи
зује и реализује е1<спедицију за посма
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ЕЈЈ
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ЬI"

За време помрачења праћене су ре
аЈ<ције биљака : Mazautha, багрем (RoЬinia pseudoacacia) и црни бор (Pinus
nigra). Биљi<а Mazautha је на цео то1<
та1<о да су

у

жај у то~Су помраче1Ьа .
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За време тоталитета све коi<ОШI<е су
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се увукли у своје кућице и полегали,
док су срне све време биле смирене .

а онда су почеле
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вани са скромном оnремом која је обезбеђена.
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Сви ексnерименти су усnешно

изведени, а добијени резултати су у складу са очекиваним .

Реализацију ексnедиције су помогли Министарство за омладину и спорт Владе
реnублике Србије, АВС тест, Фото студио "Поповић" и многа друга nривредна
предузећа из Ваљева .

***
Никола Божић је руководилац Астрономске групе и вођа ексnедиције за nос
.матра1Ье nотnуног nо.мраче11>а Сунца.

(Примљено децембра

1999 .)

VALJEVO EXPEDITION FOR ТНЕ llth AUGUST 1999 TOTAL SOLAR ECLIPSE
OBSERVATION- KELEBIJA
The report of the expedition for the 11 th August total solar eclipse observation from
KeleЬija, organized Ьу the Astronomical group of the Research Society "Vladimir Mandic
- Manda" from Valjevo, has been presented.
Слика 1. Део географске карте где се види nоложај Ка11>иже.
УЛК
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ПОСМАТРАЊЕ ПОТПУНОГ ПОМРАЧЕЊА СУНЦА
11. АВГУСТА 1999. ИЗ КАЊИЖЕ
Прелиминарни извештај
Ненад Трајковић
Астрономско друштво "Руђер Бошковић", Београд
Посматрач:ка екиnа: Славица Маћушев, драгутин Алексић, Владимир Нене
зић, Ненад Трај:ковић .
Место nосматраља: Каљижа

=

=

=

=

=

=

-20 ~З, Т1
11:29:49, Т2
12 :53:29, Тз
12:55:27 , Т4
14 :17:24, Tm
12 :54 :29 . Из овога је израчунато да ће тоталитет из Каљиже бити видљив и тра
јати 2 минута и 2 секу1rде . Подаци о географском положају Каљиже nредстављени
су на Слици 1.
План nосматраља

- Фотограiисаље фаза nомрачеља
- Фотогра исаље тоталитета
- Фотогра исаље пејзажнИх снимака тоталитета, Венере
- Мереље релативног сјаја неба током помрачеља
- Фотографисаље лика Сунца у сенкама дрвећа

и Мер:кура

mm) Ј<ао и nомоћу телеобје~<тива са

адаптером за оЈ<улар, како би се постигле ефе~<тивне жижне даљине од приближно

Фотографисало би се помоћу

импровизованог филтера, статива и жичаног оЈ<идача на колор негатив филм ос

етљивости 100 ISO. Због импровизоваља филтера, неопходно је било претходно
урадити nробе за одређиваље вредности еЈ<спозиције. Фотографисаље фаза nом

рачеља радило би се уз евентуално тачно мереље тренутка снимаља како би

.!

Фотогра.фиса.ље nејзажних снимака тоталитета, Венере и Меркура - Ка.ко су
Венера и Меркур у тренутку тоталитета. били удаљени приближно 2h (око 30° по

ректасцензији ; Сунце се на.л<~;зило nриближно између ових nланета.) , nредвиђено
Је фотографиса.ље nомоћу обЈектива маљих жижних даљина на. високо осетљиви

колор нега.тив филм који се користи и за. фотогра.фисаље тоталитета . За. снимаље
пејза.жних снимака. предвидено је коришћеље nоменутих зум . (zoom) објектива. .
Пејзажне снимке фотографишу : Ненезић Владимир, Ненад Тра.Ј:ковић и драгутин

Мереље релативног сјаја неба. током по~ра.чеља. - Ка.:ко се оче:кива.ла велика
nромена. сјаја. неба. током тоталитета., циљ Је био одредити облик криве nа.да. и
nораста. сјаја. неба у тренуцима. неnосредно пре II и nосле I/1 :контакта., респек

-Визуелно nосматраље .
Фотографисаље фаза nомрачеља- Предвиђено је снимаље телеобјективима ве

2000 mm помоћу технике "окуларне пројекције".

старијих тиnова фато апарата који немају аутоматско nремотаваље филма . За. фо
тографиса.ље тоталитета су били задуЖени Владимир Ненезић, Ненад Тра.јковић

Алексић .

Посматрачки план nредвиђао је следеће активности :

лиЈ<е жижне даљине (приближно 300 - 500

омогућује кратка времена експозиције за регистроваље Сун~еве :короне .и на. уда
љености од неколико радијуса Сунца, а за отворе бпенде КОЈИ омогућуЈу избега
ваље рефлексија на елементима zoom објектива, не би било неоnходно :користити
стативе и жичане окидаче за ову nрилику . Такав метод би олакшао коришћеље

и Драгутин Алексић.

Предвиђено је да се потnуно nомрачеље Сунца посматра из околине места
Каљижа . Ефемеридс:ки nодаци о трајаљу помрачеља за ово место су: ср= 46? 06,

>.

Фотографисаље тоталитета - Предвиђено је снимаље nомоћу неколико фото
апарата, zoom обје:ктивима nроме~љивих жижних даљина, како би се током то
талитета могли снимити и неки nеражни снимци Сунца, Венере и Меркура . Фо
тографисало би се помоћу високо осетљивог колор негатив филма од 800 ISO и
nомоћу дигиталног фото апарата мале жижне даљине . Како nредвиђени филм

се касније са снимка могле одредити неке елементарне ефемерид~Ј<е величине и
уnоредити са датим вредностима за место nосматраља . У случаЈу врло тачног
одређиваља тренутка снимаља, могуће би било одређиваље и неких "сложенијих"
ефемеридс:ких nодатака . За фотографисање фаза помрачења су били задужени
Владимир Ненезић и драгутин Апе:ксић.

тивно . Предвиђено је индиректно одређиваље сјаја. неба. мерељем отпора (nомоћу
унимера) фото-отnорника., који би се мељао у складу са сјајем неба. : што је сјај
маљи

отnор је већи и обрнуто .

Фото-отnорнин и унимер су неnо знатих карак

терис~и:ка tи лошег квалитета) тако да је пре nосматраља направљена nровера
осетљивости. Предвиђено је мереље сјаја у области око северног небеског nола (у
кругу од nриближно 15° до 20°) како би се ублажиле ( " усредњиле") јаке nроме~е

сјаја неба у близинИ Сунца. Област nосматраља око Северног небеског nола Је
изабрана у складу са начином реаговаља фото-отnорника и унимера. . Метод и

одабрана област неба. за nосматраље, nогодни су за мереље и у условима. об
лачног времена, такође . Једини потребни услов је да сјај неба у области мере
ља буде што је могуће више уједначен :како би мерена :крива била што "глађа.".
Предвиђено је да. мереља сјаја неба фото-отпорником раде Славица Ма.ћушев и
Ненад Трајковић.

Фотогра.фисаље лика Сунца. у сенка.!"'а. дрвећа.

- Уко~:ко би се у близини ме

ста nосматраља наишла на овакву ПОЈаву, предвиђено Је љено фотогра.фисаље.
Користио би се филм осетљивости 800 ISO :ка.ко би се постигла. :кратка времена.

експозиције због евентуалне "непостојаности" сенке и могућег за.мућеља. _ прили-
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ком дужих еспозиција . Појаву би фо
тографисао Ненад Трајковић.

Резултати мерења сјаја неба фото-отnор:юuюм

Мерене вредности сјаја не~а,. одно~но отпора фото-отпорника , су релативне.

Визуелно nосматра1Ье

-

Иако је отпор мерен у ом има, СЈаЈ неба Је представљен индиректно и релативно. За

Предвиђено је

било каква фотометријска мереља, потребно је истом апаратуром измерити вред

за све чланове nосматрачке екиnе .

ности неког фото-еталона , како би се могао добити потребан репер за одредиваље
апслутних вредности сјаја. Како је осетљивост апаратуре била релативно мала,

Пре поласка на место посматраља
урађене су све потребне пробе инстру
мента, детаљно су разрађене све фазе
посматрачког плана до најситнијих де
таља и

опширно и детаљно су

а пад сјаја неба се примећује тек када
је приближно 30% Сунчевог диска за
клољеио,

израчу

јени" сјај неба .

Проверена је и временска прогноза (са
урађена потребна

Слика

2.

мерених

та

Од

12 :05

мерени от

видно опада.

Треба одредити колико

nроцената Сунчевог диска је тада било

калибрација часо

затамљено и да ли се тај резултат ук

лапа у очекиване вредности .

95) .

приметити и да је у

Снимак nомраченоz Сунца.

Треба

делу криве пре

тоталитета отпор незнатно већи него
што је након тоталитета (последље ме

Извештај са посматраља
По доласку у Каљижу , на место посматраља, падала је киша . Небо је било
потпуно облачио и никаква посматраља, осим мереља интензитета сјаја неба фото
отnорником, нису била могућа . У периоду од 1 до 11 контакта, било је nроменљива
облачио уз повремену кишу слабог интензитета . Сунце су могло видети с времена
на време између облака . Примећен је пад интензитета сјаја неба и појава све нео

бичнијих боја (тамне сиво-плаве нијансе) околних предмета.

неколико

пор постепено р_асте , односно сјај неба

телитски снимци и модел ЕТА-2000) и
виика (Тел :

првих

чака индиректно представља "уобича

нати сви потребни параметри за пре
двиђена
фотографска
посматраља.

Током тоталитета

је било потпуно облачио, мада се Сунце могло видети на неколико секунди кроз
густи слој облака . Том приликом је виђена короиа до удаљености од највише
0.5 пречника Сунца . Фотографисаље короне кроз такав слој облака није било
могуће . Током тоталитета и неколико десетина минута касније, примећеио је

одсуство уобичајених звукова (птица, .. . ) и завладала је необична тишина .

Пад

сјаја неба је био огроман али није владала потпуна ноћ . Крајолик је утонуо у
тамне сиво-плаве боје. Нагли пораст сјаја неба и постепено губљеље поменутих
боја, уследило је одмах по престанку тоталитета. Порасту сјаја неба допринело
је и нагло разведраваље . Само неколико минута после 111 контакта небо се пот
пуно разведрило и остало ведро све до краја nомрачеља и IV контакта . Током тог
nериода помрачеља направљено је неколико снимака фаза помрачеља . Осетио се
знатан пораст температуре али није сигурно да ли је то у вези са помрачељем
Сунца. или густим слојем облака који су до тада заклаљали Сунце. Током првог

.

01
, ;11~;~

t 2':Ю'ОО

границу своје осетљивости (јер се разведрило и сјај неба је био велик) тако да су
мереља прекинута .

Опис мерења сјаја неба фото-отпорНИI<ом
Мереља су вршена фото-отnорником и унимером непознатих карактеристика
којима. је претходно била приближно одређена осетљивост и онсеr· . Анаратура
није садржала никакве оптичке додатке. Видно поље је било ограничена тубусом
на приближно 15° до 20°. На дољем крају тубуса је био смештен фото - отпорник
повезан са. унимером . Принцип се састојао у мерељу отrюра фuтu-uтпорника, који
је већи уЈ<олиi<о је интензитет св е тла мањи и обр!Iуто . На тај начин је индиректно
ре гистрована промена сјаја неба која се рециnрочно одражавала на мерени отnор
фото-отпорника . Uиљ је био одредити облик криве сјаја неба непосредно пре 11
и nосле 111 контакта . Мереља су вршена у области око Северног небеског пола.
како би се избегле нагле и велике промене сјаја у областима неба ближим Сунцу .
Како су облаци били претежно хомогени и уједначеног сјаја, метод је дао добре
резултате . Мереља су почета нешто после 1 контакта а прекинута током nериода
између 111 и IV контакта јер је апаратура досегла границу осетљивости.

11:SQ:OO

13..1»'«1

1!:1ti PO

1 3 ·~.00
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реље), што је nоследица nрисутиости

облака и смаљеног сјаја неба пре то
талитета због облачиости. У периоду

Слика З . График nромене отnора у то

од

12 :05 до

nриближно

12:52,

отпор ра

вномерно расте, односно сјај неба се
равномерно смаљује . Након 12:52, от

ку nо.лсраче1Ьа .

пор нагло nочиље да расте (12 :52:19- 1000; 12:53 :20 - 5000) и тежи бескон
ачности, што jacJIO указује на нагли пад сјаја неба и почетак тоталитета. Оваква
вредност мереног отпора се савршено поклаnа са датим ефемеридским nодацима .
Отпор је бескоиачаи или има врло високе вредности током целог тоталитета све

до 12 :56 :30 када се поново нормализује. Пад отnора , односно nораст сјаја неба са
десне стране максимума односио тоталитета, скоро је симетричаи са левом стра
ном криве . Како је у периоду nосле тоталитета небо било ~кора nотпуно ведро,
јасно је показано да присутност облака пре тоталитета НИЈе иарЈ:ШИЛа тачност

мереља. Мали пораст отпора, односио стагиираље у nорасту СЈаЈа неба у вре
мену око 13 :05 представља забележен прелазак облаRа nреко диска Сунца {тоRом
мереља је иазиачено да је тада облак про~<~;о преко дЈ:~ска Сунца)! . Крива се
завршава падом отпора, односио nорастом сЈаЈа неба, коЈИ унимер НИЈе више мо
гао да детектује .

Последље мереље достигло је границу осетљивости примељене

aiiapaтype.

Закључак о мерењу сјаја неба фото-отnорНИI<ом

дела помрачеља (до тоталитета) и нешто касније, вршена су стална мереља интен

зитета сјаја неба . Након тоталитета, аnаратура за мереље сјаја неба је достигла

l.t 40.0C

\ronc[YtJЦ

Неочекивано добри резултати ове методе показују да би се можда коришћељем
осетљивије апаратуре или можда некаквим појачаваљем очитаног сигнала, можда

могле чак и регистровати појаве као што су "дијама.нтски прстен".

У сваком

случају, метода показује да облачио време није велико ограничеље за праве љу
битеље астрономије и пружа врло интересантан начин nосматраља

(Примљено новембра 1999 .)

ТНЕ

llth

AUGUST 1999 TOTAL SOLAR ECLIPSE OBSERVATION FROM KANJIZA
Preliminary report

The report of а team of Astronomical Society "Rudjer Boskovic" 1 who observed the
11 th August 1999 total solar eclipse from Kanjiza, has been presented.
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521.81
дАН ПОСЛЕ
(.је,цан nрШ<аз nомраче:ља Суi-Ща 11. 8 . 1999. nосматраног исnред

Cnopтci<o реi<реатиnног центра "Језеро" у Кю<ин,ци)

,

Мар"о Г. Поnовuћ
Астрономсi<о друштво "Руђер Бошi<овић", Београд

било је доста људи :који су у то и поверовали, а било Је и ЈОШ више оних :КОЈИ
су поверовали у то да ће им се нешто ј_а.:ко лоше десити а.:ко буду по~матрали
ову појаву, те су та.:ко, пропустили ову Јединствену прили:ку да виде Један ди

ван природни феномен.
За. ова:кав примитива.н, готово дивљач:ки однос, према.
једној природној појави у многом~ су одговорни, оси~~;~ разних гатара, магов~,

унели вели:ку паки:ку у народ. Већ~ка медија је_ давала већи простор управ~ нај

ча:к седам чланова е:кипе.

песимистичкијим прогнозама и каЈнемеродавкиЈИМ људима, до:к су људи :КОЈИ су
већ имали ту срећу да "преживе" једно, или више, тоталких помрачеља остали

Наравно :када. се говори о помрачењу морају се споменути и људи :који су
се борили против поменутих гатара, магова, врачева, астролога ... Ови људи не
само да су се борили да научне истине продру у јавност, да јавност прихвати
помрачење 1<ао једну нормалну , периодичну, прирОдiiУ појаву, већ су веома много
учинили и на популариза.дији астрономије 1<ао нау:ке. Међу овим људима посебно
се истичу др Милан С. Лимитријевић, др ЛуЈ<а Ч. Поповић и др Иштва.н Винце
1<оји су посредством дире1<тиих предавања и путем медија. по:кушали да што ширу
јавност еду1<ују и на овом, за. наш народ, очигледно мало познатом пољу .
Првобитно е:кипа је била састављена од 11 чланова, а :касније је дошло до
не1<их измена, али сва:ка.:ко морам да. поменем и све оне људе :који су у моменту
помра.чења. били на овом терену са. циљем да на трајан начин за.бележе ову по
јаву . Др Георгије Поповић, мр драгомир Олевић са инструментом 80/800 mm
е:кваторијалне монтаже и дипл . а.стр . Предраг Јовановић :који је био задужен за
регистрацију тачног времена. Коришћен је црно-бели филм FORTEPAN 100 ISO

Но, на срећу било је и оних :који кису насели

примитивизму и :који су ову појаву са одушевљељем пратили.

И ја сам имао ту срећу да ову појаву пропратим у Ки:кикди испред Спортс:ко
ре:креативног центра "Језеро". Овде сам био са е:кипом астронома Астрономс:ке
опсерваторије у Београду, а. захваљујући љубазкости људи са. Народне опсерва
торије у Београду био сам у могућности да овај догађај и забележим на целу
лоиду у виду црно-белог 11егатива . Са Народне опсерваторије сам добио рефра.:к
тор по:којног Ненада Ја.н:ковића (100/1500 mm), а захваљујући Драгин Зорану
из Ки:кинде успео сам, за врло :кра.т:ко време, и да га оспособим за снимање .
Користио сам апарат "Зенит 11", а :као филтер фото-плочу, до:к бленду нисам
смаљивао . На пробним снимцима се по:казало да је за ове услове са :коришћеком

фото-плочом :као филтером и црно белим кегатив филмом осетљивости

1/500 s.

ISO 100/210

Нажалост на сам да11 помрачеља било је облачио,

100/210.

Мр Раде Павло·вић са VHS I<амером везаном пре1<о рус1<ог дурбина за праћење

падала је :киша, а Сунце се само ка моменте пробијало I<роз густи слој облака,
те је та.:ко било веома теш:ко правилно одредити време еi<спокираља за. сва:ки сни
ма.I< . Међутим негде о:ко сат времена после трећег :конта.:кта дошло је до потпуног
разведраваља. посматране области, те се ту могао применити припремљен план
снимаља..

Непосредно пре помра.чења е:кипу су посетили др Милан С . Лимитријевић ди
реi<трор Астрономс:ке опсерваторије у Београду и др Ј агош Зеленовић савезни
министар за нау:ку и технологију. Ка:ко је тада ситуација на. небу изгледала без
на.дежно министар Зеленовић је изјавио: "Молићемо се богу да буде ведро!" .
Занимљиво је да. је пре и у моменту првог :конта:кта било потпуно облачио, а.
затим се на моменте између првог и другог :конта:кта могло видети делимично
заi<лољено Сунце, а за. време тоталитета одједном :као да су се облаци раство
рили могао се видети преЈ<расан дијамантс:ки прстен . Народ је у том моменту са
одушевљељем почео да тапше и с:кандира . доживљај је био божанствен али не
само због nре:красне појаве на небу већ и због расположеља масе :које је било на
врхунцу. Само расnоложеље и пре ове дивне појаве је било Ј<ао на фудбалској
утаЈ<мици и то захваљујући метеорологу мр Петру Кова.чевићу Ј<оји је истог дана
ујутру дошао и донео нам радио станицу Ј<а.:ко би били у дире:ктиом Ј<онта:кту. И
метеоролоШЈ<а. станица. у Киi<ИНди је својим програмом пропра.тила ову појаву, а
пре.!Со радио-везе су били оба.вештавани о моментима Ј<онтаЈ<ата., доЈ< смо ми били
обавешта.вани о тренутном Ј<ретању облачиости и могућности за разведравање.

Када смо са радио станице чули речи: "На Палићу је пола неба ведро!", са
одушевљењем смо СЈ<андирали мислећи на еi<ипу Астрономс:ке опсерваторије Ј<оја.
се налазила. у Хоргошу са истим за.датЈ<ом да пропрати и на одгова.ра.јући начин

региструје ово nоследње помра.чење Сунца у овом веЈ<у.
Без обзира што ово пишем дан после помрачења, морам да поменем и дане
Ј<оји су му претходили. Лане у I<ојима су се астрономи са велиЈ<ом преданошћу
припремали за овај јединствени и непоновљиви моменат. Прве припреме су почеле

"дунав осигурање", Институт "ИМТЕЛ", Пословни систем "Грмеч", "Потисје"
Каљижа , а ангажовањем мр Војиславе Протић-Бенише:к е:кипама 1<оје су ишле за
Хоргош и Ки:кинду обезбеђен је превоз и то захваљујући Градс1<ом се:кретаријату
за саобраћај Београда . Ки1<индс1<ој е:кипи ангажовањем др Георгија Поповића, а
захва.љујући председниi<у Туристичi<ог савеза С1<уnштине општине Ки:кинда дра

Весне Жив:ков :која је на студијс:ком бора.в1<у у Америци) 1<ојаје у свој дом примила

вра.чева. и астролога и људи са наЈвишим титулама :КОЈИ су посредством медиЈа

најбоља е:кспозиција од

још у Београду, нажалост са за.Ј<ашњењем због ратног стаља и финансијсЈ<е си
туације. Али упрЈ<ос овом заЈ<ашљењу, за.хва.љујући велиЈ<ом ентузијазму и а.н
га.жова.њу људи на АстрономсЈ<ој опсерваторији многе препреЈ<е су биле савла
дане. Ангажовањем Весел:ке Трi).ј:ковс:ке пронађено је више спонзора :као што су

гославу Уга.рчини омогућено је да има бесплатан руча~< то1<ом свог боравка у
Кикинди у периоду од 8. до 12 . августа. ; а. захваљујући дире:ктору Спортско
ре:креа.тивног центра "Језеро" Милану Перезу омогућено је да има. бесnлатан
приступ ба.зену, теретани, тушевима ... , а захваљујући особљу СРU"Језеро" е:кипа
се осећа.ла. :као :код :куће. И оно што је посебно важно од CPU-a "Језеро" смо
добили и две просторије за смештај опреме, те се таi<О нисмо морали мучити са
преносом инструмената. и остале техни:ке , јер су се поменуте просторије налазиле
у непосредној близини терена. са :кога је вршено посма.тра.ње. Морам да поменем
и да екипа дугује nосебну захвалност nородици Жив1<ов из Ки:кинде (родитељима

Данас је 12. август 1999. године -дан после помрачеља Сунца. Одлучио сам
се да започнем са оваi<о необичним насловом због велиi<ог броја оних "стручља.ка."
:који су тврдили да ће заједно са. овом појавом наступити.и см~:к света. Нажало~т

негде ка маргинама програма.
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сателита А Т -1 са циљем снимања 1<омплетног то:ка помра.чења .
Липл . астр. На.таша. Станић и дипл. инж . Иван Станић са. инструментом
хоризонталне монта.же. Липл. а.стр . Наташа. Поповић са посебним фотоаnаратом
- :комором помоћу :кога је требало да. уради серију снима:ка на једном целулоид
нега.тиву . Мр Јелисавета. Арсенијевић на.оружана. са фато-снајпером 300 mm са.
циљем да сними :корону 1<ористећи филм Konica 400 ASA. Супружници Ненад и
Владана Арсенијевић 1<оји су се придружили е:кипи на дан помрачеља . Ненад
је :користио PENTAX ZOOM 200 mm и Кода:к-ов филм од 1000 ASA , а Владана
обичан фотоапарат. И они су имали исти циљ- снима.ње :короне. Мар1<о Поповић

са инструментом 100/1500 mm хоризонталне монтаже са. циљем снима.ња. делим
ичних фаза. nомрачења са филмом FORTEPAN ISO 100/210. Друга е:кипа коју су

чинили др Лу1<а Ч . Поnовић, др Милан С . Лимитријевић, Петар Вуца , др Владо

Милићевић, Але1<сандар Ћорђевић и Татјана Милованов налазила се на терену
испред Ливнице 1<оји је свега OI<O 2 км даље, а који је био одређен за организо
вано пра.ћење помрачења за. грађанство. Јасмин.~еа Поnовић, 1<оја. се nридружила.
е1<ипи на дан nомрачења., одиграла је важну улогу у подизању расположеља свих

nрисутних, извештавајући nосредством радио- везе са метеорологом мр Петром
Ковачевићем о постепеном ра.зведрава.њу . Овде морам да. поменем и фотографс1<у
радњу "Сретеновић" из Киi<ИНде :која нам је изашла. у сусрет у моменту 1<ада се
један од фото аnарата nо1<ва.рио позајмивши нам апарат истих 1<арактеристи1<а.
Наравно морам да оnишем и сам дан nомра.чења , дан :који је освануо тмуран
и 1<ишовит и Ј<оји није обећавао да ће се ишта. моћи видети сем ~<ишнИх обла:ка.
Око 8 h дошли смо у CPU "Језеро", пљушта.ла. је 1<иша а облаци су постајали све
тамнији та1<о Да се у једном моменту упалило и светло испред CPU-a. Још раније
смо се распитали и установили да је поменута расвета сензорс1<а и да се пали
сама 1<ад год се смрачи, каЈ<о нам то ниl<аЈ<о није одговарало nозвали смо људе

1
r
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из Електродистрибуције који су нам дали чврсто обећаље да се расвета неће
nалити за време nомрачења, међутим нас је уплашило уnраво ово јутарље nаље
ље у моменту када се смрачило, али како се касније nоказало наш страх је био
неоснован nошто се светла за време nомрачеља заиста нису уnалила иако је било
знатно мрачније. Наnољу је нљуштала киша, а ми смо унутра вршили nоследље
приnреме у нади да ће се ипак разведрити . Око 11:30 nолако nрестаје да пада
киша и ми nочиљемо ужурбано да износимо инструменте и да их монтирамо. де
лимично се разведрило тек nосле 12 h, али су облаци и даље чешће прекривали
већ "окрњено" Сунце. У моменту другог контакта такође је било облачио, али
се зато веома смрачило (сензорска светла се нису nоnалила) и nочео је да дува
nријатан ветрић. Атмосфера је била дивна, људи, иако nриnремљени за nомрчи
ну , дивили су се и овој nојави . Сви су nрижељкивали да се облаци склоне . И
у једном моменту као да се nозоришна завеса отворила, на небу између облака
указао се сасвим јасан дијамантски прстен и један велики nредиван бисер, који на

УдК

оnшту жалост није дуго nотрајао, а и цела ова nојава се није могла nратити дуже

од 40-так секунди, јер су се веома брзо nоново "навукли" облаци . Хромосферу
и корону због облачности нисмо видели. Али и ово што смо видели оставило
је велики утисак на све nрисутне . За време ове краткотрајне nојаве народ је
скандирао и nљескао изражавајући своје дивљеље и радост. Када се nоново раз
данило видели су се осмеси на лицима присутних, што би неки новинари nроко
ментарисали : "Преживели смо и овај смак света!", место nравог коменара који
би гласио : "људи су одушевљени оним што су видели!". И заиста , из коментара
nрисутних се јасно могло видети да су сви задовољни и задивљени оним што су
видели, па и они који су превалили по 100 и више километара коментарисали су :
"Заиста је вредело!". Око 10 минута пре 14 h се коначно разведрИЈю, али nосле
свега доживљеног већини nрисутних више није било занимљиво да гледају како
Месечева сенка nолако наnушта Сунчев диск. А новинари су, иако четврти кон
такт још није nрошао, nочели да узнемиравају чланове екипе и снимају љихове
изјаве. Овога nута то им је nошло за руком, јер су и чланови екиnе били одуш
евљени оним што су видели те исто тако нису много марили за оно што се још
могло урадити до четвртог контакта, с обзиром на то да је небо на посматраном
делу било кристално чисто.
Касније, за ручком, nостојала је само једна тема, ПОМР А ЧЕЊЕ . Све се
вртело око тога . Шампаљцем смо прославили завршетак ове мисије. А мр Је
лисавета Арсенијевић је nоменула 2001 . годину и помрачеље у Африци. Ја сам
са одушевљељем nрихватио то уз коментар да бисмо могли да се у Истом саставу
и тамо окуnимо. Иначе Јелисавети је ово било већ треће nотпуно nомрачеље, а
Георгију и Драгомиру друго .
После свега морам још да напоменем да је екиnа била врло комnаi<тна и да
су се све припреме одвијале тимсi<и. Сви су маi<симално помагали један другом,
а и дружеље и заједничi<и изласци нису изостали . Имали смо и једну груnну
nосету цирi<усу. Пошто је цирi<ус КОРОНА заузео терен на I<оме је nрвобитно
требало да се лоцирамо, nрешли смо на алтернативну локацију, која се nоказала
још бољом од nрвобитно изабране, а за узврат смо добили бесnлатне I<арте за

представу. Иначе, све nриnреме за долазак језерсi<е ei<иne у Кикинду nочевши
од избора терена, па npei<o разговора са челним људима Киi<инде, до добијаља
одобреља, па и касније I<ада су се указале nотребе за још неi<им интервенцијама
обављао је др Георгије Поnовић .
У сваком случају, вредело је доживети и овај доживљај који се nамти вечно .
Намерно кажем доживљај, а не догађај, јер заиста је требало доживети ово, и то у
друштву, доживети одушевљеље, навијаље, а не седети у хладном nодруму и прав
ити друштво пацовима, I<ai<o су то неi<и чинили, или лећи у I<ревет и чеi<ати смак

света . да ли људи који су то чинили заиста верују да се у подруму могу спасти
од с маЈ< а света или да ће их смак света заобићи ако бу ду спавали преi<ривени
преi<о главе перјаним јорганом?

(Примљено новембра

1999 .)
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ПРОМЕНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ У ЗОНИ ТОТАЛИТЕТА
11. АВГУСТА 1999.
Kpucmujaн Лаэиn, Драган Марковun u В.11адан Чмебоновun
Астрономско друштво "Руђер Бошi<овић", Београд
Уво,ц

После скоро четири деценије, једанаестог августа

1999, из Југославије се

видело тотално помрачеље Сунца . Помрачење се дешавало лети, даi<ле могло
се очеi<ивати ведро · небо, зона тоталитета је пролазила кроз ВојводИНу, близу
Београда, што је олаi<шавало одлазак на nосматраље . Наизглед, сви заинтересо
вани су имали идеалну nрилику за посматраље астрономског раритета . Прелим
инарни план за посматраље, који смо направили још у току зиме пре помрачеља,
био је I<рајље једноставан : са фото опремом (евентуално фотометром) коју можемо

да nриi<упимо и (ако усnемо да га набавимо) термометром, наћи nогодно место у
зони тоталитета, и направити што више снимака самог помрачеља али и реакциЈа

околине (људи, биљака, животиља) . Замислили смо да циљ "ексnедиције" буде
Кикинда, у коју је намеравала да оде и једна од екипа са Астрономске Опсерва
торије и из Института за физику.
Почета~<,

...

и измене nлана

Дуго очекивали 11. август освануо је као не нарочито леп. У Београду је било
полу облачио, а сателитски снимци су показивали да је слична ситуација и у целој
зони тоталитета. Упркос проблематичном времену, кренули смо у Кикинду.
Понели смо три фото апарата, један рефрактор 60/800 mm, и термометар
тачности ±0.1 степен . Ишли смо колима, што се nоказало као битан детаљ за кас
нији ток догађаја . Са nриближавањем Киi<инди , небо је nостајало све облачније .
Прошли смо кроз чак три jai<e nровале облаЈ<а! Стицајем оЈ<олности , имали смо
и мобилне телефоне, па смо тако сазнали да је у Београду дивно сунчано време ,
да је град пуст, а nуно људи доста забринуто јер је помрачење представљано
I<ao опасна појава. Осећали смо се заиста разочарано, путујући на посматраље
помрачеља Сунца доi< нам по I<рову кола добује пљусаi<.
По доласку у Кикинду, схватили смо да је и тамо непосредно пре тога прошао
jai< пљусак . Небо је још увек било nолуоблачно, са нејасним перспективама да
љег развоја облачности. Такво време је давало јако мале шансе за успех ек

сnедиције, па смо кренули даље . Учинило нам се да се на западу од Кикинде
уочава "просветљељ.е" у облацима. Насељено место најближе Кикинди у правцу
којим смо пошли био је Иђош. Желели смо да будемо у неi<ом насељу како &и,
ако нешто успемо да измеримо и/или снимимо, могли да наведемо географсi<е ко
ординате места посматраља .
гробља .

Паркирали смо се на заравни у близини цркве и

Посматраља

У

11 :14 ( лоЈ<алио

време) почели смо да пратимо промене температуре . Време

смо мерили ручним кварциим часовником,

а температуру смо записивали сваког

минута. Последљи запис смо иотирали у 14:00. После малих флуктуација, •Ј д
11 :27 температура је почела да недвосмислено опада. Небо је било умере • ю
облачио, изгледало је у једном треиутi<у да ће се разведрити, а онда је крен) ...
да се nоново наоблачује . Телескоп смо извадили и монтирали, али убрзо и поново
спаковали пошто је изгледало да у сваком тренутку може да отпочне киша . Уп
ркос облацима, почели смо да примећујемо смаљеље интензитета Сунчеве свет
лости. lleлo време смо систематски записивали температуру. Неколико минута
пре очеi<иваног максимума nомрачеља ромиљала нам је и киша, тако да је из

ТНЕ

DAУ AFTER
(А report of the llth August total solar eclipse, observed in front of
the Sportive Recreative Center "Jezero" in Kikinda)
А report of the 11 th August 1999 total solar eclipse observation from Кikinda has been
presented.

гледало да нема никакве шансе да видимо тоталитет .

Срећа нам се иnai< осмехнула . Четрдесетак секунди пре тоталитета угледали
смо да се на неколико стотина метара од нас појављује "рупа" у облацима .
"Прелетели" смо колима ту удаљеност и стигли тамо где нам се чинило да се
разведрава. У тренутi<у I<ад смо изашли из кола и направили прве снимке, још

·· - т;
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увеi< су падале последње I<апи I<ише,

смо почели мереље, док су на ордииати измерене вредности температуре . На
кривој се уочавају прекиди, као и флуктуације . Сматрамо да су они изазвани
лошим атмосферским условима. - чиљеницом да небо није било ведро већ само
маље или више облачио, тако да смо мерили под не сасвим стандардизоваиим
условима. Упркос овако променљивим атмосферским условима., наши подаци јасно
показују да је температура ваздуха. у току помрачеља опала. Користећи један од
постојећих рачуиарских програма. за. обраду података (Oгigin 4), показали смо да
се наши подаци најбоље могу представити кривом чија. је једиа.чина :

али онда се разведрило . . .

и видели смо и

.

снимили тоталитет у целости .

Изненадило нас је зата.мљеље. Сва тројица се доста бавимо а.строноМИЈОМ, и

знали смо из литературе I<ai<o изгледа. тотално помрачеље. Међутим, мран_је био
таi<ав , да је човек удаљен само на једну дужину нола био невидљив! Ко рона Је била
бљештаво бела, али смо јасно уочили разлину између унутрашље и спољашље

,

короне. Проценили смо да висина унутрашље короне изнад руба. Месеца износи
оно 1/4 љеговог пречника.. На ко р ону су биле суперпониране протубера.нце, а уз
цео руб Месеца као танак црвени прстен видела се хромосфера.. Љена дебљина,
изражеиа. у пречницима Месеца, износила је око 1/15. lleлo трајаљ~ тота.литета

у= 26.63364-0.11714 х+ 6.64151 х 10- 4 х 4 ;

посматрали смо и снимали без заштитних ста.ка.ла и иаочара о I<ОЈИМа се тако

х овде означава време протекло од 11: 14 изражен о у минутима, док је са у оз
начена измерена. температура. ваздуха.. Може се једноставно показати на. основу
овог израза да је иа.јмаља температура. достигута у 12 :57 и да је износила. скоро
21 .5 степени . Пошто је температура. ваздуха. на. почет1<у наших мереља била ча.1<
26.6 (у 11 :20), види се да је пад темпера.туре износио преко 5 степени . Поменимо
и то да смо око 12 :20 запазили приметио појачаље ветра . Интересантно је да
се овако одређени тренутак када је достигиута минимална температура одлично
слаже са подацима добијеним на метеоролошкој станици "Зелено брдо" Савезног

пуно причала пре помрачеља . На крају појаве видели смо и дијамантски прстен,

после чега посматраље голим оком више није долазило у обзир. Вратили смо се
на почетни положај, и пратили пораст температуре. После
смо назад у Кикинду, а затим преко Зрељанина у Београд.

14:00

часова. , кренули

Околина

Чим смо стигли појавило се неколико становии:ка. Иђоша . Сви су били опре

мљени заштитним с~аi<лима за вариоце, и што нам је било посебно интересантно
ни трага било каквој паници!
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Интересовали су се за. циљ посматраља помрачења.

. t;ai

Са приближаваљем тоталитета звуци су се постепено утишавали . Чуле су ~е
"збуљене" кокошке, које су усред дана. кренуле на спаваље . Близу нас била Је
једна " фамилија" гусака, такође потпуно збуљеиих и не~юмичних. Полако су

' ',' џ

' 1·30

Хидрометеоролошког завода, из којих

--

~~-+-

' J=i~· ~=~
1...
t.-2

:Е.'·""
0:0

отишле тек после помрачења . У току тоталитета владала Је апсол)~тна тишина, а

одмах после појаве дијамантског прстена почеле су поново да се ЧУП' птице . Неке

.

од љих (кокошке) понашале су се као да је рано јутро.

"0:75
Q_l

и

:

ffi-€3=

.
_:t_If' ~":::-VL-!-

!-\-_;_-ј~ -

~'' ~

, ·- .

"

Кваититативии резултат нашег путоваља представљају подаци о промени тем
пературе у току помрачеља . Сви прикупљеии подаци при:казани су на слици 1.
На апсциси је приказано време, изражеио у минутима протеклим од 11:14, када
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нутком максималне фазе
помрачеља .
Ово кашљеље је
вероватно изазвано
топлотном ииерцијом атмосфере. Ни
смо

се

упуштали

у

анализу

али

сма

трамо да би било корисно претражити
податке са ранијих помрачеља. .

Uиљ наше експедиције је био посматраље помрачеЈьа . делимично смо га ост

-

~~----,---~-~-----r----~-----т-,----~----,-----~----,

имума температуре не поЈ<лапа. са тре

варили, пошто метеоролошки подаци које смо добили омогућава.ју да. се одреди
тренутак "топлотиог" минимума помрачеља. и да се покаже да. се он не поюхапа.
са максимумом помрачеља, већ касни за љим оЈ<о 2 минута . Снимци које смо до
били не омогућавају никакву озбиљнију анализу, али су нама драге успомене на
изванредан астроиомски доживљај.

(Примљено новембра

-

1999.

даци упркос флуЈ<туацијама изазваним
промеиљивошћу атмосфере реални, и
да су промене које смо добили изазване
ефектом помрачеља, а. не локалном ме
теоролошком
ситуацијом
у Иђошу .
Може се запазити да. се трепута.Ј< мин
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се такође добија 12 :57 (Коларж, 1999).
Ово слагаље показује да су наши по

Р .:

1999,

ТНЕ

PuЬl .

1999 .)

Astron. Obs. Belgrade, 65, 207 .

TEMPERATURE CHANGES IN ТНЕ ZONE OF TOTALITY
ON 11 1" AUGUST 1999

During the tota.l solar eclipse of August 11 1\ 1999. we have measured the chaпges of
the temperature of the air in the village of Idjos nеаг Кikinda . Our results show that the
minima.l va.lue was reached at 12:57 local time, about two minutes after the maximum of
the eclipse.
·
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УдК

пусне моћи 12 . Иако је било планирано да се снимаље обавља у правилним
временским интервалима, сваких 10 минута, због облака на небу који су повремено

521 .81

XLVIII 2000, 1-3

заклаљали Сунце то није било могуће . Снимаље је вршено у интервалу 10 до 20

ДЕЛИМИЧНО ПОМРАЧЕЊЕ СУНЦА, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

минута, у тренуцима када се Сунчев диск најбоље видео између два облака.

Павел Кевенсх:и
АдНОС, Бачки Петровац

Око 12h 30m први пут смо запазили смаљеље интезитета дневног светла . Мак
симална фаза помрачеља 98.4% била је у 12h 54m 59 ' и у том тренутку нисмо

Посматраље делимичне фазе потпуног помрачеља Сунца 11 . августа 1999. го
дине смо са делимичним успехом извршили из Бачког Петровца . За наше посма
трачко место помрачеље је требало да се види као делимично са највећом фазом

метеоролошке промене. У тренутку највеће фазе, интервал снимаља је био 10 s.

запазили никакве промеие у температури ваздуха, појаву ветра или неке друге

Пошто се са Петроварадинске тврђаве лепо може видети панорама Новог Сада,

били смо у прилици да запазимо неуобичајене слике. Још око 11 сати, редован
саобраћај преко Дунава, са чамцима и скелама (који је организован од када су

помрачеља 0.985, а први контакт је требао да настане у llh 29m 16', маi<симална
фаза у 12h 54m 21', четврти контаi<т у 14h 17m 49'.

НАТО авиони срушили мостове) је у потпуности обустављен и преко реке нико

Мала екипа у саставу Павел и Станислав Кевенски, је имала за циљ да ви
зуелно и фотографски прати ток помрачеља . Визуелно посматраље се вршило у
пројекцији кроз телескоп касегреновог типа 250/3750 mm, а фотографско снимаље
у фокусу телескопа љутновог типа 200/1200 mm, кроз Mylar филтар на филм Ilford
осетљивости 50 ISO.
На жалост, због велике облачности у тренуцима првог и четвртог контакта,
нисмо имали могућности за љихово тачно одређиваље . Фотографски је помрачеље
пр!'l-ћено, кол.ико су то облаци дозвољавали.
Укупно је снимљено 28 снимака
КОЈИ покриваЈу цео ток помрачења са нашег посматрачког места . (Приложена
фотографија је објављена на 111 страни корица.)

није пловио.

На обали Дунава, дуж Београдског кеја и булевару на којима је

(Примљено јануара

јан Панић) на тераси тврђаве било је још

увек веома жив саобраћај, било је пусто. Само понекад би прошао неки усамљен
аутомобил. Дуж обале, на кеју, још на почетку помрачеља, била су упаљена
сва улична светла, као што је то свако вече, у први сумрак, пола сата после за

ласка Сунца . Међутим, сада небо није било тамно и за ово није било потребе . У

тренутку максималне фазе помрачеља, дневно светло је било смаљено, али једва
приметно, јер се без проблема могло видети и на пример, читати новине .

Око 14 сати поново долази наоблачеље .

Облаци прекривају небо, Сунце се

не може посматрати тако да није било могуће даље праћење завршне фазе пом-

рачеља . Последља фотографија је снимљена у 13h 55m оо• . Укупно је направљено
23 снимаi<а Сунца . Са еi<ипом АдНОС-а (Ратко Миљковац, Габор Паиписта и де

2000 .)

oi<o 30

грађана, углавном младих љу~,

учениi<а и студената. Недалеко од наше еi<ипе, налазила се ТВ екипа ТелевизиЈе
Нови Сад, која је такође снимала цео догађај . (Приложена фотографија објављена

PARTIAL SOLAR ECLIPSE, ВАСКI PETROVAC

је у додатку.)

The report on the partial solar eclipse observation from BaCki Petrovac has been
presented.

Написано:

27.

јануара

2000.

(Примљено фебруара 2000 .)
УдК

PARTIAL SOLAR ECLIPSE
· Petrovaradin forteress - 11 th August 1999

521.81

The observation of the 11 th August 1999 partial solar eclipse from Petrovaradin fort eress has been reported.

ДЕЛИМИЧНО ПОМРАЧЕЊЕ СУНЦА
Петровара,цинска тврђава- 11 . август 1999.
Ратко Миљх:овац
АдНОС, Нови Сад
По ранијем договору, на Петроварадинску тврђаву дошли смо у

одмах почели са монтажом телескопа

,.Tasco

14Т"

60/900 mm.

10

сати и

Време је било

об;nачно са повременом слабом кишом, тако да смо инструмент морали заштитити
наЈлонима. Иако у тешким условима, монтажа инструмента је завршена око 11
часова, када смо приметили да се временски услови побољшавају. Небо на југу
и з~паду почело је да се разведрава, док је на северном хоризонту и даље стајао
слоЈ тамних кишних облака .
Тада су почели да долазе и први посматрачи, заинтересовани грађани којима
смо укратко објашњавали шта ће се моћи видети у то~<у помрачења. Сви присутни
су добили одговарајуће филтере који су им омогућили безбедно посматраље Сун
чевог дисi<а . Поред индивидуалног посматраља I<роз филтере, присутни грађани
су могли да прате диск Сунца и на пројеi<ционом екрану телескопа који је био
монтиран на тераси тврђаве . На овом екрану, веома лепо се видео диск Сунца

(величине

10 cm)

и на љему неколико тамних пега .

По прорачунима, почетаi< помрачеља очекивао се у 11 h 29m 49'. Са тврђаве

смо приметили да Месец заклаља Сунчев дисi< десетаi< сеi<унди после из рачуна тог

времена, односно у 11 h зоm.

Овај податаЈ< нам је уi<азао на велику тачност

како прорачуна таЈ<о и показиваља нашег часовниЈ<а .

Тада смо почели и са фо

тографисаљем појаве. Снимаље је обављено телеобјеi<тивом

Pentacon" 4/300 mm

на филм ,.Kodak Royal Gold 200", I<роз тамни филтер од стаЈ<л~ за завариваље, про-

•

УдК

521.81
ПОДНЕВНИ СУТОН У "ВРТУ ДОБРЕ НАДЕ"
Љиљана Басарић-Динић
Ветеринарски фаi<ултет, Београд

Очеi<иван са извесном зебљом, подневни сутон тог августовског дана, почео

.. ··

појавом неодређене измаглице на опустелим улицама Београда.

После велике жеге претходних дана, јутро је освануло облачно и ветровито, <:<1
повременим налетима I<ише. Негде пред подне, облаци су почели да се разилазе.

Иза љих је остала фина прозирна измаглица, налик пре на део сценографије у
општој атмосфери ишчекиваља, него на метеоролошi<и феномен. Потрајала је до

раног поподнева а онда је ишчезла .
Пустим улицама кретали су се ретi<и трамваји и аутомобили . Могао се срести
још само понеки пролазниi<, пас или мачка. Птице се, међутим, нису ни виделе ни
чу ле. Са бучних саобраћајница на којима се живост смиривала једино празници

ма, звуци су практично нестали . Атмосферу општег ишчекиваља ,.I<рунис ало" је

паљеље неонске ра.свете. Као да су I<уће, улице и дрвеће, лагано тонули у неко
,.море тишине", али овај пут ту, на планети Земљи.
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За разлику од улица, Калемегданска тврђава била је nрепуна радозналих nос

ције за дочек Сунчевог nомрачеља. Плато испред Народне опсерваторије био је
најпосећенији. Такође бројна, новинарска и посматрачi<а публика, сместила се
и у близини лавова, тигрова и мајмуна. Сва та гужва, врева , кикотаље и смех
младих гласова, деловали су неi<ако као свечаност посвећена природном феномену
и, наравно, животу.

Пошто је Сунце постепено тамнело а сумрак постајао гушћи, требало је обићи

што већи део Врта.

Једно од занимљивих полазишта био је базен са фоi<ом Ољом мада су се у
Врту тога. поднева одигравала и многа друга интересантна збиваља. Избору да
се помрачеље посматра. у друштву фоке, nретходила је једна сјајна сцена између

публике и фоке која се одиграла два дана раније.

Око базена. са фоком окупила се тада већа група посматрача, углавном деце .
Фока је била у nуној форми за. забаву. Ронила. је, пљусi<ала репом no води, пли
вала, лаја.ла., цупка.ла. на за.дњим ногама налик на. реп и уопште је била. спремна.
за " шоу" . Њена. ра.зигра.ност била. је посвећена. добро познатој особи, доктору
Ма.иги, иначе ветерина.ру Зоолошког врта.. На.стојећи да. привуче љегову пажљу,
фока је буквално клиза.ла. са. једне обале пре1<о моста. на. другу, са невероватном
ла.I<оћом, I<ao да. су вода. и I<опно за љу равноправне средине . Њено узбуђена

ie

фрктаље и лавеж били су сасвим јасан сигнал да. жели непосредан дијалог са.
цењеним доктором. Сва. настојаља. публике да скрене љену пажљу, или да је до
зову именом, остајала су неуслишена.. Призор је био толико интересантан да. је
вредело посматрати Ољине реакције за. време помрачеља., утолико пре што је у

увукли у кућице и шћућурили у тами. Птице које пливају - дивље патке, гуске,

поларном кругу где већина. фока. живи,
дневни сумрак нормално стаље .

дана када је

помрачење требало посматрати, фо1<а

је само жустро ронила., нимало не ха
јући за ретке посетиоце који су је уза
ЈIУд дозиваЈIИ. Ипак, интересантно је
било посматрати високе кровове окол
них зграда по којима. су се голубови
и врапци поређа.ли у низове, на.лиi< на

сnећице, утонуле у сумра.I< и тишину .
Савршен мир у моменту најта.мније фа-

зе помра.чеља., реметио је само пљесак
воде из ба.зена. са. Ољом, утонулом дубоко у свој водени свет.

У оближљем ба.зену, нилсi<и кољ је

Б ЕО зао ВРТ
Слиi<а 1.

са. сопственим ,,омла.динчетом" помало

изnиривао из своје "ба.рице", у време баш као поручено да. се беба. и мама предају
поподневном сну .

Леопарди су мало даље нехајно Дрема.ли, опружени као велике ма.чке.

У то

време , на. оближљем "терену", вуци су непрестано шета.ли, жустро, узнемирено,
ужа.грелих очију као пред лов.

Око Самијеве бисте и ма.јмунаре било је врло живо. Ма.јмуни су се играли пред

посетиоцима којих је било знатно више него обично. Није се могло разликовати
шта се ту дешава. под диреi<тним утицајем "космичких сила" а шта nод дејством
дружеља са. толиком публиком, што је заиста права штета .

Интересантно је било и код коља.

Па.стуви, па чак и млади пони из

врта. " , разуздано су ше ћ I<али около и пред "дама.ма"

своје врсте,

Беби

11
као велики

донжуа.ни, изводили ритуале удва.ра.ља. "даме" су углав11ом биле апатичне. Код

камила ситуација. је била. слична.

.

Зебре, иако та.I<ође од племе11итог I<оњског соја, па.сле су зелене изданi<е, за.
I<ao да се баш аnсолутно ништа. не дешава у том далеком I<ос

ЈедЈю са гоnедима,
мосу.

Оnце су приљубљепе једна уз другу мирно дремале и преживале на зеленој
трави . Подсећале су на. пасторалну слику из полусна у коме их неко потајно

преброја.nа .
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Сасвим супротно од поспаних оваца и шћућурених јагаљаца., I<озе са јарићима
биле су веома "ангажоване". Ј а.рићи су непрестано покушавали да измакну роди
тељсi<ој контроли, док су љихове мајi<е настојале да их некако nрикупе и доведу у
ред . Нека јаЕ_ад су се буквално изгубила и одлутала подаље, у "иностранство".
Слоница Твиги је, без видљивог узбуђеља,· шетала и упорно махала сурлом,
настојећи да све што је иоле личило на. храну, убаци некако у уста.. Спољашља.
тама. јој уоnште није сметала јер је глад очигледно била јача .
Ј а.за.ва.ц, пропет на за.дње ноге, ра.дознало је посматрао околину.
Посебно је интересантно било код једног ома.љег "батаљона.". ситне живине,
која. се иначе слободЈIО креће у Врту, и служи за. исхра.ну крупНИЈИХ месождера. .
Кокице су крешта.ле неуобича.јено високом фреквенцијом, као да. жустро нротеству
ју. За. то време nетлићи су "I<онфериса.ли", и то тако што су им главе заверенич~.и
биле nогнуте у унутра.шљи I<руг, док су им репови били окренути "остатку свету .
Дизали су велику грају и личили на. неки одбор за. "унутрашље послове и ванредна.
збиваља".
Прекра.сни шарени nетао Амброзије, један од "домаћина" Зоолошког врта., још
познатији као донжуан, заузео
целу територију између прозора управе Врта.
и ограде на. оближњој тераси . Пуштао је при том недефинисане звуке налик на.
"гргореље", шпарта.јући с леnа на. десно . Пс;щсећа.о је на неi<ог чувеног глумца.
који рецитује озбиљан монолог на отвореЈIОЈ сцени. За. то време остале птице
из ближе околине, коке, па.унови, као и већина. грабљивица., заузеле су високе
позиције" на. оближљим гранама или у својим волијера.ма.. Једино су се фазани

матрача, које природни феномен није застрашио. Мноштво новинара, сниматеља
и наочарима "наоружаних" посматрача, старало се да заузме што боље пози

Међутим, пресудног
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бели и црни ла.будови и остале ста.новнице барских зона., пловиле су сасвим спо
којно по језерцима..
За то време нојеви су "организовали" праву осма.тра.чницу . Њихови дуги вра.
тови били су истегнути а. крупне очи уперене у таму, у очекиваљу "изнена.дног
напада.". ilpнe роде су, као и нојеви, биле у стаљу на.прегнутог ишчекиваља.
Ћурке су доста неспретно покуша.ва.ле да се домогну бар неких нижих грана.
околног дрвећа које су се под љиховом тежином углавном ломиле .
Посебно
узнемирен и изнервира.н изгледао је огромни достојанствени ћура.н, који није ни
покушавао да. се приближи дрвећу.
Уопште узевши, припадници рода. кокоши дизали су на.јвећу грају и nометљу
у Зоолошком врту за. време nомра.чеља.. Ова nојава сасвим је у складу са. до
бро познатим реа.гова.љем кокоши на Сунчев излазак и залазак . Становништво
градова. је то маље више заборавило . Само је у сећаљу неких сведоЈ<а. помрачеља
Сунца. из 1961 . године још увек остала сцена када је улазак Земље у Месечеnу
сенку био nропраћен масовним кукурика.њем петлова. . Тада. их је још уnек било
по београдским башта.ма. и двориштима . Можда вреди наnоменути, да. су оне расе
кокоши које се легу у инi<rба.торима., а. које ми данас масовно користимо за ис
храну та.I<ође "заборавиле' I<ада. је дан а. I<ада. ноћ. За индустрију сва.I<и I<онта.кт
коi<оши са природом је у технолошi<ом смислу "излиша.н" и nредставља. финанси
јски губитаi<. У биолошком смислу то је наnротив врло тешi<а драма и повреда.
природе.

На узвишици, око I<авеза. са. лавовима и тигровима, било је доста. посетилаца.
Велиi<е жуте и шарене мачi<е повуi<ле су се у пећине или у на.јуда.љеније углове
својих "ба.штица.", лељо дремуцЈ<а.јући . Ла.вове, сасвим очигледЈю, није секира.ло
за.тамљива.ње љиховог моћног хоросi<опског симбола.
Мало даље један несвакида.шљи призор тог летљег сумрака. у подне, oi<ynиo
је бројну публиi<у и посма.тра.че . Била је то игра. малог белог медведа, готово
бебе, са мајком. Није веЈIИка реткост у природи да. пона.ша.ље животиља., поготово
мла.дуна.ца., подсећа. на. пона.шаље људи . Међутим, несташлуци малог беЈiог меце,
налиi< на. играчi<у, љегови скокови у воду, на. "ноге", на "стомак", затим мајци на
леђа па. OI<O врата., онда. ра.згледаље листа. I<оји је пао у воду, и као круна. свега.
- мајчино васnитно "шљепi<аље" неста.шка по дољем делу ма.јушних леђа, било је
заиста зачуђујуће. Медведица је учинила тачно оно што би учинила. и свака. друга.
мајка . Много пута раније, бели медведи су привла.чили пажљу на разне начине .

Лети, за. време жеге, због стоичког трпљеља густог I<рзна. и топлоте под љим

изазивали су исi<рено дивљеље, но да. би љихово понаша.ње могло да. се упореди
са понашаљем .људи, тешко је било замисливо . Наравно до овог тренутка..

Мрки медвсди, Книнџа. и остала медвеђа фамилија. из непосредног суседства,

понашали су се сасвим неза.итересова.но. 'l'ромо су се гегуцкали, као да. им лето

није време за. на.јва.жније аi<тивности. Понашали су се сасвим супротно од белих
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медведа, за које је можда дневни сумрак био већ добро nознато ста.ње, као и за
фоке, уосталом .
Свака тврдња да су динамична збиваља у базену са белим медведима била nод
неnосредним утицајем космичких деловаља била би nроизвољна и захтевала још
доста nровера. То важи и за сва остала наведена заnажаља. За сва сем једног.
Животиље, ка1<о оне одомаћене које живе nоред нас, које деле своју судбину са
нама, или које гајимо из економских разлога по фармама, као и оне које nотичу
из дивљине, део су nрироде и део су у ствари нас самих . Понашаље животиља
толико налик на nонашање људи у неким ситуацијама, директно нас на то nодсећа.
Како о nрироди слабо водимо рачуна, како нас се не дотиче много ни суд

бина, нити услови nод којима ти наши драгоцени саnутници одржавају своје врсте,
нисмо ли ми то себи већ пресудили . Није ли тај необични nодневни сутон, нама

ипак нешто наговестио.

Можда не наступаље "Армагедона" по Библији , Нос

традамусовом или Пако Рабановом пророчанству, већ оног "Армагедона" у еко
систему у коме одржавамо ту танку недокучиву линију између настанка живота и

ВАСИОНА
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потпуно ведро и без иједног облачка у току целог дана, што се ретко догађа У
току године. Осветљеност nростора, полако се смаљивала, тако да Је у максимуму

помрачеља дневна светлост потпуно посивела . Температура се смаљила као У
време заласка Сунца . Инс~кт;и, који су дотле досађивали, нест_али су, али су се
појавили комарци . Пас КОЈИ Је дотада шетао око куће, легао Је исnред суседне

куће, на тоnао камени праг угрејан од Сунчевих зракова пре помрачеља . д~сетак
минута иза максимума помрачеља, на до тада потпуно ведром небу без и Једног
облака због смаљеља температуре ваздуха, са запада су се појавиле на небу
растре~ите формације облака које су нестале убрзо после престанка nомрачеља.
Стаље температуре нисам мерио.

Овакво моје nопашаље у следећим данима је било предмет разговора мештана
који су остали у мрачним и затвореним просторијама, пропустивши тако nрилику
да посматрају ову ретку небеску појаву у лепим временским условима .

(Примљено децембра 1999.)

љеговог нестанка са родне планете.

(Примљено марта
ТНЕ

DARKENING
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the Belgrad.e Zoo during the solar eclipse are
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гeported.

The author's impressions during the ll 1h August 1999 solar eclipse in Cma Trava
have been reported.
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КАКО САМ ПОСМАТРАО И ДОЖИВЕО ПОМРАЧЕЊЕ
СУНЦА 11. 08. 1999.

ПОМРАЧЕЊЕ СУНЦА У ОПУСТАСЕРУ

Радомир Грујић
Астрономско друштво "Руђер Бошковић", Београд

Андрија Ото w

Лист "Мађарсо", Нови Сад

Помрачеље СунЦа од 15 фебруара 1961. године, било је виђено као тотално

помрачеље из приморских крајева бивше Југославије. Астрономска оnсерваторија
у Београду тада је_ организовала експедицију за nосматраље и мереље одређених
~одатака у ток~ n<;>Јаве, а као млади с~радник имао сам nрилику да у љој учеству

~ем. ~кспедиЦИЈа Је била смештена у Једном парку на острву Хвару, а nоседовала
Је и Један од већих астрономских дурбина.
Овогодишље помрачеље је виђено као тотално nомрачеље из северних крајева
паше земље, према Мађарској. делимично помрачеље посматрао сам у свом род
ном месту Uрпа Трава, у дворишту куће, у хладовини борове шуме . С обзиром
на.то да су мештани знали да сам астроном, обраћали су ми се за разне информа
ЦИЈе, и питали како се треба понашати током ове ретке појаве. Занимаље за пом
рачеље било је врло велико, јер је и дневна штампа о томе писала и упозоравала
на опасности приликом nосматраља која без нарочитих наочара могу оставити
последице. Било је, међутим и непотребних nретериваља у тим упозорељима о
понашаљу приликом праћења ове појаве (да се треба налазити у затвореним прос

торијама са замраченим прозорима, итд.). дајући објашљеље о nојави и о томе
как~ се треба п~:щашати истицао сам битну _чиf!'еницу - не претеривати. Време
траЈаља целе ПОЈаве, од љеног nочетка до краЈа, Је прилично дуго, близу три часа.

У нормашrим околностима нико и не управља nоглед према Сунцу, а и за време
помрачеља неnосредно гледаље у Сунце може изазвати оштећеље вида. Тако се
моје најважније указиваље кретало у том правцу - без нарочитих наочара не треба

гледати у Сунце, али изв~н овог, појава се у слободном простору може нормално
посматрати и пратити nоЈаве у простору око места посматраља .

Ипак, моји савети нису много помогли, па су се мештани, према упозорељима
из дневне штампе, затворили у куће и замрачили nрозоре.
супругом остао

у дворишту,

на

отворенсм простору ,

у

Ј а сам са својом

хладовини

и заваљен у

свом лигештулу мотрио пратеће појаве током помрачеља. Чиљени~а да се само

место налази на око 1000 метара надморске висине је била још један разлог због
кога сам желео да уочим пратеће појаве. Осим тога време је било веома лепо,

Помрачеље Сунца је сликано у Опустасеру 20 километара од Сегедина У
Мађарској .

Оnустасер је национални парк, и Једно од централних места органи

зованог дочека помрачеља. До задњег тренутка је изгледало да ћемо се вратити
необављеног посла, али се небо "отворило" у правом тренутку .

Фотографије (на IV страни корица и на 6. и 7. страни додатка) су фо
тографисане са фото апаратом Nikon F4 . Објектив Ninnor 400 mm F 3.5. Коришћен

је телеконвертер 2х . Статив. Филм Konica 100 ASA. Није коришћен никакав фил
тер, ни на оку ла ру фото апарата ни испред објектива. Експозиција на аутоматици,
мереље светла на три четвртине поља.

Мислим да сам користио јединствен начин фотографисаља, пошто нисам про
читао ништа слично .

Нисам уопште гледао кроз окулар апарата.

Објекат снимаља сам центрирао

помоћу скидаља nризме са фото апарата и оштреља помоћу мат nризме . Скине

се призма, центрира се апарат, врати се nризма и експонира се. Због nом е раља
Сунца nроцес се понавља у зависности од наше жеље праћења nроцеса .
(Примљено јануара

2000.)
ТНЕ

SOLAR ECLIPSE IN OPUSZTASZER

The description of solar eclipse obseгvation on August 1999 in Opustaszer (Hungary)
is given.
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ПОСМАТРАЉЕ ПОТПУНОГ ПОМРАЧЕЊА СУНЦА
БАЛАТОН 11. АВГУСТА 1999.
Мирослав Грља

члан "АдНОС-а", Братислава, Словачка

Посматраље ј~ вршено у појасу т.оталног :помрачеља, са обале језера Бала

тон у месту Fonyodligete у МађарскоЈ . Иако Је у раним јутарљим часовима тог
11 . августа падала киша, небо се касније разведрило и омогућило у потпуности

посматраље помрачеља .
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СУСРЕТ СА ПОТПУНИМ ПОМРАЧЕЊЕМ СУНЦА
НАД СЕМЕРИНГОМ 1999.
Боривоје А. Јовановић

Астрономско друштво "Руђер Бошковић", Градишка, Република Српска
Припреме за велики догађај убрзао сам након агресије "Атлантиђана". Напра
вио сам два филтра за визуелно посматраље, припремио апарате за фотографско

посматраље, нашао дародавце за новчану п?моћ и прикупљао сам документа за

пут у Аустрију . Изабрао сам ИСТОЧIIИ краЈ Алпа, из~еђу Грац.а и Беча . з.нао
сам да сам ја једини српски астроном на том подручп:, За МОЈ пут знало Је и
Универзитетско астрономско друштво из Баља Луке, ЧИЈИ сам члан. Пре одласка
извршио сам детаљне стручне консултације са мојим пријатељем Александром
Томићем.

У Баден (код Беча) стигао сам десет дана раније 1-! сместио се код зета Николе
Јаљића и своје кћери . Проучили смо карте АустриЈе и одредили могућа места
у области потпуног помрачеља. Одгова.рајуће место смо брзо нашли, 4 . августа,
захваљујући Николином одличном познаваљу путева и терена ... Место се зове
Семеринг (Semmering) и на јужној је страни Ракса (Rax} ПоложаЈ Је био савршен:
видик отворен ка југу , далеко од главног пута, .покраЈ ЈеДiюг затвореног хотела.
Помоћу специјалног џепног рачунара GPS, КОЈИ сам добио на посуду у Баља
Луци, одредио сам своје координате :

rp

= 44°

37 ~ 7 N;

>.

= -1h

3~22;

h

= 1035

m.

На том месту локаЛно подне је у 12h 50m 6' по летљем рачунању вре1':'1ена .
Сачекали смо то време и по сенци вертикалног штапа уцртали .смо ~еридиЈан и
обележили га да бисмо могли поставити инструмент у екваториЈаШЮЈ монтажи.
Наредних дана набаnили смо дnа црно-бела филма Kodak Tmax 100 pro за

главну камеру (МТО 1000 А, 110/1000 mm) и колор Kodak gold 1000 за камеру
Zenit нормалног објектива (58/20 mm). Никола је технички решио монтажу да

Слика 1. Аутор за време nраћеља пом
ра'iеља .

вости

Вршено је видео и фотографско пос

оба апарата буду на истом стативу са
паралелним оптичким осама. Купили
смо и одличне жичане окидаче, бате

Слика 2. Снимак короне и Венере, об
јектив Helios 2/58 тт , филм осетљи

100 ISO.

рије и друго.

матраље. За видео снимаље помраче
ља, коришћена. је Panasonic NV-S20E

CCD видео камера осетљивости 1 lux,
а за фотогра.фско снимаље фотоапарат
Зенит са љеговим стандардним објек
тивом Helios 2/58 mm.
Видео камером су снимане поједине
фазе делимичног помрачења а фаза то
талитета је снима.на у континуитету .
добијен је видео материјал у трајаљу
од око

30

минута.. Фотографски су та

кође снимане поједине фазе, али и пра
тећи ефекти који су се могли видети на
околини .

За време потпуног помра.чења лепо
су се могли осим nредивне короне ви

дети и Венера, Меркур као и неке сја
јније звезде у даљој околини Сунца.

Слика З . Корона снимљена видео каме
ром у 11' 50"'.

(Примљено децембра 1999 .)

ТНЕ OBSERVATION OF TOTAL SOLAR ECLIPSE:

BALATON, AUGUST llth, 1999
The results of observation of the 1999 total solar eclipse are given .

Слика 1. Алеl\"сандар Ј аљи
киваљу помра'iеља.

n,

- .·
8 z. у О'iе

Слика 2. Прте-ж короне, рад Алексан
дра Јаљића.

1
t

Ј

1
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Тих дана, телевизија и штамnа у Ау~трији су nосветили много времена nомра

су огласиле велика сн~жеља цена :куnцима

11 .

Захваљујући nонајвише проф . др Иштвану Винцеу :који је написао неколико
текстова различите тежине и дужине о потпуном помрачељу Сунца , залагаљу
председнице ДАС :која је :као члан одговарајућих одбора организовала објављи
ваље три таква текста , разумеваљу одбора и наnору уредника публикација ДФС
мр Драгана Мар:кушева :који је учинио све да те публи:кације буду расположи
ве читациома пре nомрачеља, и дФС је обавестила наставнике физиЈ<е и учениЈ<е
широм Србије о овом значајном догађају.
У броју 75 ., Младог физичара" за средље ш:коле изашао је, на скоро осам

августа , ресторани и мотели дуж

било главна тема .
Моја стална зебља од могућих об

Укратко , помрачеље је

лака, нажалост почела се остваривати .

У уторак,

10. августа nристигао је са

заnад~ ци:клон.
У ноћи, уочи среде,
:киша Је nљуштала . Скоро сву ноћ, мој

сан је био негде вани, на :киши . Гајио
сам наду да ће се ујутру разведрити.
. Освану и тај дан . Киша . Ми nа:ку

страница, члана:к Иштвана Винцеа "Помрачеље Сунца 11 . 8. 1999. године " , у
:коме су дати подаци о видљивости тог помрачеља, опис облика на Сунцу и појава
:које треба видети :као и упутства за посматраља и снимаље . У издаљу за основне
ш:коле изашао је нешто опширнији (14 страна) чланак Иштвана Винцеа ., Помраче
ље Сунца 11. 8. 1999 . године", у :коме је поред подробније разрађених делова горе
наведеног садржаја - подата:ка о nојави и методама посматраља , дата и :карта
северног дела Југославије са трасом потпуног помрачеља и размотр е на пропу
стљивост разних филтера за посматраље Сунца. Први текст има четири слике

Јемо оnрему у ауто и :крећемо nут Се

меринга . Све мислим да ће се у пла
нини брже разведрити. Стигли смо у
девет.
Нашли смо се у густој магли
:као да смо у облаку. И били смо. Мо

лио сам Бога да га уклони. Око nола
једанаест магла се дигла, али не и об
лаци . У правцу Мађарске виделе су се
:крпице плавога неба .
Хитро смо nо
ст~вили инструменте. Још да се Сунце
ПОЈави

и

да

му

лик

видим

у

визиру .

Према ефемеридама , nомрачеље је nо
чело, а ми ништа не примећујемо . Пр

ви снима:к смо начинили у 11 h 36m 11 ' ,

:кад се Сунце :кро~ облаке nомолиш;> .

минута читаву nоЈаву.
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ПОМРАЧЕЊЕ У ПУБЛИКАЦИЈАМА
ДРУШТВА ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ

чељу. Ку~ци новина су бесnлатно добиЈали наочаре, људи су позивани да појаву
посматраЈу, нуђени су авио-летови у зони nотпуног nомрачеља, трговач:ке фирме
путева су вршили своЈе приnреме да угосте посматраче .

XLVIII 2000, 1-3

(ток помрачеља на Земљи, ток помрачеља у околини Југославије, неки детаљи
структуре :короне , релативна величина лика Сунца и короне на филму од 35 mm
и једну таблицу , а други шест слика и једну таблицу . Таблица објављена у сва
три текста се односи на времена експозиције за осетљивост филма од 100 ISO .
У ., Зборнику предаваља са републич:ког семинара о настави фи з ике " , издатом
у Београду јула 1999 . године, изашао је текст Иштвана Винцеа, Луке Попоnића
и Александра Кубичеле .,Помрачење Сунца 11 . 8. 1999 . године . Како га пос
матрати?", на осам страница. У љему су дати nодаци о видљивости тог пом
рачеља и начинима nосматраља. и снимаља . Због ограниченог простора текс т је
без слика, са једном таблицом . Оп одговара по нивоу оном :који је објављен у
"Младом физичару" за средље шi<оле . Било је замишљено да се на предаваљу
прикажу неки од предложених филтера и метода. То је , међутим, отпало јер сем
инар, :који је требало да се одржи у Кладову, априла 1999 . године, није одржан .
Као што је познато у то време нису радиле школе, а и избегавана су масовна
окупљаља . С:краћена верзија семинара је одржана октобра 1999, у Кладову . На
љој је изостало и предаваље о помрачељу, јер је оно прошло .

Слика 3. Лажни дија.мант с ~еи nрстен,
настао рефле~есијо.м на ста~ели.ма фил 
тара исnред обје~етива , npe другог ~еон
та~ета.

По програму треба да снимам свака три

Сада то НИЈе важило .

Снимао сам :кад се указала nри

лика, брзо сам одлучивао ексnозиције, јер већ наредног тренутка облаци би све
пре:крили. Убрзо стиже и средишљи догађај: ТОТАЛИТЕТ. Кроз облаке се види

бле~ . уски nрстен . Сли:кам са 10 s. Св_е у групи оnомиљем да наnраве цртеж на

раниЈе nриnремљеним паnир~м~ - НастаЈе пет врло сличних цртежа . Најдражи ми

Је цртеж мог унука Аце, КОЈИ Је са непуних осам година, цели наш посматрач:ки
подухв,~т прихватио и озбиљно и радосно . ~идели смо и усликали .,дијамантс:ки
прстен , :као и неке фазе nосле тога . КраЈ нисмо могли видети . Представа је

·r
1

Рато.мир~еа Милер

щюнчана.

Сутрадан смо развили филм у Бадену и начинили четири nробне фотографије .
Био сам тужан. Али сигурно, не само ја . Наиме , до :касно у ноћ све три

Ј

МАЛО ПОЕЗИЈЕ

траке аутоnута према Бечу биле су :крцате аутомобилима nосматрача, поврат

ни:ка. ,Међутим, не вреди ништа жалити. Урадили смо што смо могли . Из ма

лоброЈНИХ снимака ипак с~о усnели извести тренутке првог, трећег и четвртог

ОдА СУНЦУ

додира, што ће бити издвоЈено nубли:ковано .

просто

узмем призму

од стакла

и душу састава љеговог

По повратку у Градиш:ку (РС), тешко сам решио nроблем израде снимака на

:колор папиру ~а црно-белог филма. Ипак је то усnешно урађено у фото ., Призма".

О, да- Сунцу лице :кад' окренем
увек доживим осећаља друга .
Гледам га- сјајно и чисто

Тих дана ми Је нестао :комад филма ( 4 снимка) , :који обухвата фазе помрачеља
између 13h и 13h 15m Услед рефлексија и преламаља на вишеслојним облацима
неi<и снимци су веома необични .
'
На ~рају, nосебно" се захваљујем мојим сnонзор има из Градиш:ке : дрвној ин
дустрИЈИ .,Подградци , Шумс:ком г~здинству ., Гра~:ка", "M&D KOMING" Гра

:као чежља и недохват.

Други пут, :кад' не ра.змишљам
о животу, осећам само

диш:ка, а нарочито г-ну данилу ВуЈату . Хвала и МОЈИМ Јаљићима у Бадену, чији

љегову светлост и топлоту.

сам гост био двадесет дана. Без љихове nомоћи и nодрш:ке, тешко бих остварио

Пожелим ли мало мира

ово путовање .

замолим га лепо

не знам :како, нек' облаке направи
за љих се сакрије.
Када и то осећање ме мине
пожелим да Сунце привуче
загреје, о"светли и оживи

(Примљено децембра 1999.)

ТНЕ MEETING WITH ТНЕ 1999 TOTAL SOLAR ECLIPSE OVER SEMMERING
. The report on the 11 th August total solar eclipse observation from Semmering (Austria) has been presented.

почнем да тражим

све док је не упознам.

Ватру :када пожелим чисту
:као Богови са Олимnа
што имају , узмем лупу
усмерим је ка љему тамо
а пламен букне у љеној жижи
тежљом да на Сунце личи .
Можда једног дана
тражићу од љега нешто ружно
да учини свима нама .

Али зашто да журим
за неколико милијарди година
биће и тако .
А потом - тама. .

:комету не:ку из небеске тмине .

Ако ни то није ми доста

Але~есан~ар То.мић
1

"'
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НАЈЛЕПШИ СНИМАR ПОТПУНОГ ПОМРАЧЕЊА СУНЦА

ОПИС СЛИRА У ДОдАТКУ

11. 08. 1999.
УређиваЧЈ<и одбор часоnиса "Васиона" расписао је :коШ<урс за најлепши снима:к

помрачеља Сунца

1 страна: Горе лево- снима:к помрачења Сунца :кроз обла:ке. Виде се проту
беранце на ободу . У Хоргошу снимио Немаља Јованов из Београда . Горе десно
:корона снимљена на Лудошком језеру . Снимио Михаљ Собољи, из Суботице. У
средини лево- :корона снимљена из Хоргоша. Уочава се 7 протуберанци од :којих
једна лебди над рубом . Виде се само унутрашљи делови :короне, а од спољашље
:короне :кроз облаке се пробијају само два од седам прогнозираних :коронарних
шлемова. Снимио Немаља Јованов из Београда. (в. стр. 24 .) У средини десно
- светлосни млаз :који се по:каткад види у тренут:ку другог или трећег :конта:кта.
Фато : Михаљ Собољи. Лоле- панорама дела фудбалс:ког игралишта у Хоргошу
где је био смештен највећи број посматрача, са инструментима на дан помрачеља.
У предљем плану радио антена за посматраље Сунца, е:кипе ИстраживаЧЈ<е стан

11. 08 . 1999 . г . У реда:кцију је стигло више од 60 радова, од 27

аутора , та:ко да :кон:курс сматрамо веома успелим, поготово с обзиром на услове

у :којима се реализовала nосматраље.

Комисија у саставу др Иштван Винде

(nредседни:к), др Миодраг дачић, др Милан димитријевић, др Лу:ка Поnовић,

1lрагољуб 'tошић и Але:ксандар Томић састала се три пута да би из мноштва

радова изабрала најлеnше, најинтересантније или најатра:ктивније сли:ке, а nо
том између љих, не:коли:ко :које ће наградити или nохвалити . Комисија најлеnше
захваљује свим учесницима за nослате радове и извештаје о nосматраљима, :који
nоказују ~а је ентузија;~ам наших аматер а висо:ког нивоа, знаље солидно, а опрема
одговараЈућа.

·

ице Петница. (в. стр,

Комисија је прегледала радове :које су послали следећи аутори- из Београда :
драгутин Але:ксић, мр Јелисавета Арсенијевић, Владимир Бешковски, Немаља
~ованов, др Але:ксандар Кубичела, Владимир Ненезић, Раде Прелић, Ненад Тра
Јковић, Владимир Урошевић, драган Урошевић, из Сурчина: Ива Додић, из
Новог Сада : Јарослав Францисти, Јарослав Грља, Петар Кубичела, Недељ:ко
М~р:ковић, Рат:ко Миљ:ковац, Андрија Отош, из Суботице: Михаљ Собољи, из
Зајечара: Јозеф Шуштар, из Кикинде: Владана и Ненад Арсенијевић, из Ва

љева:

Никола l>ожић, из БаЧЈ<ог Петровца:

11

из Балчана (Реп. Хрватс:ка): Милан Стојановић, из Братиславе (Словач:ка);

Мирослав Грља. Не:коли:ко аутора nослало је уместо сли:ка фајлове, :које нисмо

1

•

Похваљени су: Недељ:ко Мар:ковић за сли:ку бр. 5 на 11 страни додат:ка и
сли:ку бр. 8 на V страни додат:ка, Владимир Урошевић за сли:ку бр. 9 на III
страни додат:ка и Михаљ Собољи за сли:ку бр.

15

на

1 страни

додат:ка .

Снима:к дијамантског прстена на насловној страни снимио је А. Томић, и он,
:као члан жирија, није био у :конкуренцији. С:крећемо пажљу читаоцима да обрате
пажљу на потписе уз парове снима:ка добијене у истим местима различитим :кам

ерама, истовремено. Таблице са експозицијама објављене у упутствима за пос
матраље очигледно су биле добре . Штета што је у не:ким местима са мноштвом
посматрача време било неповољно. Да није било та:ко, сигурно бисмо имали много

више добрих снима:ка. Свим учесницима :коШ<урса желимо много добрих снима:ка

и у наредним помрачељима Сунца .

Але~есандар То.миli

(уредни:к фотографије)

додат:ка, :коју је снимио

=

400,

ехр .

1/125 s .

= 50/800 mm

Fuji super G

Снимио Ј. Францисти . У mpelieм реду- десно: узани срп Сунца

у Хоргошу у lЗh Olm зо• . (в. стр.29.) Лоле- за време тоталитета у 12h 54m зо•
"у мра:ку" у Хоргошу. Фато: АдНОС . (в. стр.

29.)

=

=

знаље сниматеља, технич:ке додат:ке итд.

у боји, :који је послао Петар Кубичела .

V

111 страна: Сли~ее лево- снимио је на Палићу Петар Кубичела на филм Agfa
HDC 100, снима:к горе t = 1/250 s, у средини t = 1/60 s, доле t = 1/4 s. (в . стр .
43.) Сли~ее десно- горе: :корона на Палићу, D/F
62/1000 mm, Konica 100 VX, t
= 1/60 s, А. Томић, у средини, спе:ктар :короне, t = 1/30 s, и доле, снимак спе:ктра
дијамантс:ког прстена при трећем :конта:кту, t = 1/30 s, Владимир Урошевић, све
камером D/F
88/500 mm. (n. стр . 39.)

Божић, Ј . Шуштар, Н. Трај:ковић - В . Ненезић- Д . Але:ксић, М. Грња), до:к је

сли:ком .
бр. 14, на 1 страници
З на 111 страни додат:ка

детаљ фотографије на стр.

Сунце над Хоргошем у 12h 54m 20'. Телеобјектив D/F

део био црно бели и :као та:кав маље атра:ктиван.
Више аутора nриложило је серије веома усnелих снима:ка, од :којих је теш:ко
било изабрати ону са nрефи:ксом нај . У обзир су узимани следећи nараметри:
код nотпуног помрачеља најатра:ктивнији је дијамантс:ки прстен, потом :корона
у време ма:ксимума, затим протуберанце - Бејлијеви бисери итд, те:к на :крају
облаци и атмосферс:ки феномени - поготово на снимцима фаза,
лепота сли:ке, боје, :композиција, техниЧЈ<и детаљи :који у:казују на вештину и

4, на IV страни :корица

. Горе -

=

могли штамnати у свој љиховој леnоти, па та:ко ни узети у обзир за :кон:курс (Н.

Прву награду освојио је Андрија Отош, за сли:ку бр.
:коју, објављујемо у пару са још једном успелом љеговом
другу награду освојио је Михаљ Собољи, за сли:ку
додат:ка у боји, а трећа награда је додељена сним:ку бр .

страна:

24 .)

у Хоргошу Недељ:ко Марковић . (в. стр . 37 . ) У другом реду- снима:к спе:ктра
фотосфере (А. Томић) и флеш спе:ктра при другом :контакту (В. Урошеnић) , D/F
88/500 mm, Konica 100VX, t
1/30 s. (n. стр . 39.) У mpelie.л4 реду- лево: црно

Павел Кевенс:ки, из Смедеревс:ке

Палан:ке : Момчило Васиљевић, из Градиш:ке, Реп. Срnс:ка: Боривоје Јовановић

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71

'1

IV страна: На снимку горе је унутрашља :корона са е:кспозицијом 1/125 s.
Ко рона до о:ко једног радијуса Сунца добијена је е:кспозицијом 1/60 s (слика доле) .
Обе фотографије снимила је Мр Јелисавета Арсенијевић фотоснајпером
на филму Konika VX ISO 400.

300 mm;

F: 5.6
1

V страна:
100/ 1000 mm,

Горе- Сунчева :корона кроз обла:ке у Хоргошу, телеобје:ктив МТО
без филтра, Fuji Super G 100, t
1 в. Лоле- исти снимак :копирап
та:ко да се виде протуберанце. Снимио Недељ:ко Мар:ковић (в. стр . 37.)

Vl

страна:

=

Сли:ке лево снимио је Недељ:ко Мар:ковић у Хоргошу.

снима:к неколико минута после првог конта:кта. Телеобје:ктив

Горе 100/1000 mm сведен

је на 22/1000 mm, Kodak Ektar 25. У средини- Сунчев срп :кроз облаке о:ко lOh

26m TU, сада без филтра. Лоле - минут пре тоталитета, D/F = 100/1000 mm,
Fuji SG+100, t = 1 s, без филтра. Слике десно - горе: Андрија Отош - корона
снимљена у Опустасеру (Мађарс:ка), у средини- срп помраченог Сунца снимљен

на Петроварадину у 12h 55m 40', t = 1/60 s, Kodak Royal Gold 200 . Снимио Рат:ко
Миљ:ковац. Лоле- не:коли:ко секунди пре другог контакта, МТО
1 s, снимио Недељ:ко Мар:коnић .

SG 100, t

=

100/1000 mm, Fuji

Vll страна: Горе - мало пре 2. :контакта и мало после трећег :конта:кта, у
Опустасеру, Мађарс:ка, снимио Андрија Отош, Nikkor 400 mm f/3,5 sa 2х теле:кон
вертором, Konica 100 VX. (в. стр . 65 . ) Лоле- стрип помрачеља у Хоргошу, који
су снимили чланови АЛНОС-а из Новог Сада.

~-i-i~ --···

v' \1.1\;""'; ~\ ~: ,r

Vlll страна: Горе- Снимци Танјуr-овог фоторепортера у Хоргошу, добијени
љубазношћу г .
Радета Прелића .
У среди11и - два снимка короне успешно је
остварила инж.
Владана Арсенијевић фотоапаратима Practica 50 mm на филм
Agfa 100, t

= 1/25 s,

лево, и аутоматс:ком :камером

Canon prima Junior, 35 mm, на

72 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ВА СИОНА XLVIII 2000, 1-3
исти филм , десно . Ауторка се с nравом задовољно смеши између своја два усnела

снимка. Доле лево- у Београду у 13h 20m, Zenit 29/58 mm, Konica 100 VX, филтер
од кобалтног стакла . Снимио Владимир Бешкоски . доле десно - инж . Ненад
Арсенијевић успео је да добије шест снимака кораке фотоаnаратом Pentax 200

mm, f/5,6 на Kodak GP2 1000 филму са t

= 1/125 s.

III страна 1Wрица: Горе - Суиде кроз облаке, снимак Ива Додића из Сурчи
на . Доле - стрип снимака nомрачеља nосматраног из Бач.ког Петровца . Снимио
Павел Кевенс.ки. (в. стр .

60.)

IV страна !<орица: Дијамантс.ки nрстен (горе), nри другом контакту и .корона
у максимуму (доле), снимљени у Оnустасеру, Мађарска. Снимио Андрија. Отош,
(в . стр . 65.)
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Уводни део - скретаље светлосноr эрака у rравитационом nољу

Иако кретаље електромагнетног таласа у гравитационом пољу описују јед
начине опште теорије релативности (ОТР), за кривљење лутаље светлосног зрака
у љему знало се још много пре настаИI<а ОТР . Још је Њутн поставио проблем
дејства гравитације на светлост формулишући га као питаље: "Не дејствују ли
тела на светлост тако да је највеће дејство на најкраћем растојаљу између њих? ".
Наравно, мало је забележених nримера од Њутна па до Ајнштајна о томе како се
гледало на утицај гравитапије масивног тела на простираље светлосноr пакета,
али се зна да је Хенри Кевендиш 1783 . године рачунао угао одступаља лутаље
сnетлосног пакета од праве за случај када се кретаље обавља у гравитационом
пољу тачкастог тела масе једнаке сунчевој маси . Кевендиш није објавио своје
резултате, за њих сазнајемо из љегове nреписке са једним пријатељем .
Исте године када је · италијански свештеник Ђузеnе Пјаци открио nрву малу

шrа.нету Uepec (малу планету око 1000 км у пречнику), што је тад изазвало доста
узбуђеља у астрономском свету , један немачки астроном Јохан Георг фон Uолднер
nредаје један рад у Берлински астрономски годишљак . Била је то 1801 . годи
на. а рад је обрађивао тему о скретаљу светлосног зрака у гравитационом пољу
звезде. Рад је штампан 1804 . године . Иако су откриће малих nланета и кривљеље
светлосног зрака у

УРЕЪИВА ЧКИ ОДБОР

Милан ВУЛЕТИЋ , др Миодраг дАЧИЋ , др Милан С . дИМИТРИЈЕВИЋ (главни
и одговорни уредник), Милак ЈЕЛИЧИЋ , Татјана МИЛОВАНОВ, проф . др Јелена

МИЛОГРАдОВ-ТУРИН, др Лука Ч . ПОПОВИЋ , Александар ТОМИЋ (помоћник

гравитационом пољу звезде на nрви поглед неповезани ,

вреди

их заједно поменути јер прво је привукло изузетно велику пажљу, а друго је ос
тало непримећено. Осим тога ефекти који је разматрао Uолднер, као што ћемо
видети , могу бити употребљени за откриваље планета око других звезда. У овом
раду Uолднер први даје формулу за угао одступаља светлосног зрака од праве у
гравитаuионом пољу

уредника), др Милан ЋИРКОВИЋ, мр Вл~Utан ЧЕЛЕБОНОВИЋ

(1)
ВАСИОНА , часопис за ас.трономију, излази у 5 бројева годишље. Издаје Астроном
ско друштво ,.Руђер Бошковић ". Бројеве за 2000 . годину финансијски је помогло
Савезно министарство за развој, науку и животну средину и Министарство за науку
и технологију Републике Срб~је. Спонэор фото-лито припреме "BS Ргосеsог". Адреса
уредништuа и администрациЈе :

11000 Београд, Горњи град 16, Калемегдан, тел .
011/3283-7~5 , e-mail: astгoгbo@eunet.yu, URL: http:/ /solaiг.euпet .yu/- аstгогЬо . Рукописи
се не uраћаЈу. Го~ишња прет~лата за 2000. годину износи 100 дин, за иностранство
5 $ (US) . Uена ПОЈединог броЈа 30 дин, двоброја 60 дин, троброја 90 дин. За инос
транство 1.5 , односно 3 US $. Претплату слати у корист жиро - рачуна број 40806 678 - 6 - 6639.
ВАСИ ОНА бр . 2000/4, година XLVIII, кљига XII, стр. 73- 96, штампано октобра 2000.

где је

G -

гравитациона константа, М -маса тела, с- брзина светлости, а

R-

растоЈаље од центра тела до светлосног зрака .

Uолднеров рад око 120 година остаје непримећен од стране научне јавности.
Тек после nојављиваља Ајнштајнове сnецијалне и опште теорије релативности,
резултати Uолднеровог рада привлаче nажљу . Интересантно је напоменути да је
исти астроном штампао

1803 .

путу, где је дискутовао тзв .
такву

гравитациЈу. да их

Године

године рад о анализи кретаља звезда у Млечном

" Лапласова невидљива тела", тј .

тела која имају

светлост не може напустити .

1911 . Ајнштајн је у оквирима Специјалне теорије релативности (СТР)

добио израз за угао скретаља светлосног зрака у близини Сунца исти као и Uолд
нер (Једи . 1), док касније, 1915 . године у оквиру Опште теорије релативности он
добија

На основу мишљена Реnубличког секретаријата за културу број 413-00-145/99-01
од 15 . YII 1999. ово издаље је ослобођено пореза на промет .

(2)
што у ствари представља израз добијен од стране Uолднера и онај у оквиру СТР,
само помножен са два.

КомпЈутерс ка обрада текста : Т. Милованов

Ш тампа : Удруже ње " Наука и друштво" Србије , Божидара Аџије 11 , Београд

већ

Није дуго требало чекати ексnерименталну потврду овог предвиђаља . Наиме,
1919 . године, за време пЬтnуног помрачеља Сунца које се десило 29. маја те

1
1

1
1
1
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nутаљу сnетлосног зрака и тиме стварати ефекат сочива . . На Слици 2, L nред

године измерено је скретаље светлосног зрака од звезда које су се У то време
пројектовале у близини nотамњеног Суичевог диск~ . Ефекат скре'!аља светлосног

ставља гравитационо сочиво, тј . масу, која се налази на nуту светлосног извора
S. Посматрач се налази у тачци О . Због постоја.ња. масе М расnоређене на. оси L
доћи ће до савија.ња путање светлосног з рака тако да уместо извора S видимо два
лика овог извора !1 и !2. Узимајући у обзир (а то је у великом броју случајева

з рака се манифестује тако_ што се nри~идни nоложаЈИ звезда мењају и nотребно их

је измерити кад Сунце НИЈе · у њиховоЈ близини и за време помрачења када се оно

привидно налази у близини звезда. Измерене вредности за е су биле 1.98"±0.12"
и 1.61"±0 .30", што се добро уклаnа у nредвиђаља ОТР од 1.75" .

испуљено) да је структура која nредставља гравитационо сочиво малих димензија
у односу на укуnан пут фотона, утицај гравитационог сочива може бити оnисан
помоћу угла. са.вијања ех (вектора. са. две комnоненте) чију површину одређују свет
лосни зраци на. пресеку ,,равни сочива". Светлосни зрак долази до посматрача
који види објекат померен у односу на оптичку осу за угао 61 на небу (Слика

2) . Истинити положај објекта. на. небу у односу на оnтичку осу одређује угао E>s,
који с:~ може наћи из следеће једначине (види Слику

·-11

2)

-- -opt.ic

~

ф

О

и

о

e.xis

о

L

DLS
Dos

Слика.

8

7

(Ј

)

-1

3

2

n

'

.ј

(3)
где је DLs - ра.стоја.ње између извора и сочива , Dos - растоја.ње између nосма.
тра.ча. и извора. , а. DoL - растоја.ње између посматрача и гравитационог сочива.
до сада посматрани углови са.вијања светлосних зрака усл.ед ефекта. гравита.
ционих сочива. су доста мали . Зато се може nрименити а.nроксимација слабих
гравитационих nоља. у општој теорији релативности. У том случају говоримо о
"танким гравитационим сочивима". За случај "танког гравитационог сочива",
савиЈаЊе светлости ће зависити само од nројектоване густине површинске масе
Е( r) сочива . У · том случају израз за угао савијања се може написати у следећем
облику (види нnр . Narayan and Blandford 1991)

rсрuвље'/Ье светлосноz зраrса у nољу .масuвноz тела .

у време кад је доказано да велика маса криви nутаљу свет

лосног зрака још ~е ра01рављало да ли су магличасти објекти nопут "маглине"
М31 (Андро~едииа галаксија) звездани системи . Идеју да _би галаксије такође
могле да изазову кривљеље светлосног сноnа, а тиме да даЈу вишеструку с_лику

удаљених објеката дао је llвики (Zwicky 1937) . После је било неколико теорИЈСКИХ

радова на ову тему, да би наnокон 1979_. године био откривен квазар Q9957+561

који садржи две комnоненте (А и В) које су имале исти црвени nомера] z =1.41

и које су биле на растојаљу од 6 11 једна од друге (Walsh et al.

С:хе.ма zравuтацuоноz сочuва.

7

Слика 1. Мере1Ье nоло:жаја звезда npu nотnуном nо.мраче1Ьу Сунца, npвu доказ за
Да наnоменемо

2.

1979).

После

~

овог открића није било сnорно да у космичким размерама долази до кривљења

аю

светлосних зракова, али и више од тога, то кр~вљење ~зазива ефекте сличне со

.

1

=2
с

~

. V'ф({)

чивима која су у уnотреби на земљи , те стога објекти КОЈИ криве светлосне зраке и

где је ф(r) дводимензионални Њутнов nотенцијал условљен делова.њем пројек

добише назив zравuтацuона со'Чuва .

тованом површинском густином масе р(~) и добија се решаваљем дводимензионе

тако деформишу слику удаљеног објекта захваљујући својој гравитационој сили

·

•

Пуасоновеједначине

Оптика гравитационог сочива

Геометрија гравитационог сочива је nриказана на Слици ~-

V' Ф(f)
2

да би дошло

до ефекта гравитационог со~ива, на nут~ светлос.ног зрака КОЈ~ нам долази од

удаљеног објекта мора постоЈати маса, КОЈа ће своЈОМ гравитациЈОМ деформисати

= 87ГGE(f),

Из горе изЈюженог треба nриметити да угао савијања . светлосног зрака не зависи
од таласне

дужине.
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Случај тачкастог гравитационог сочива

Као што смо видели проблем гравитациоиих сочива и одређивање ефеката
који они продукују зависи и од распореда масе унутар објекта који представљају
гравитационо сочиво .
У принципу, кад nосматрамо на великим удаљеностима
ликове квазара. они су настали тако што се између нас и посматраног квазара

(10)
где је

налази неко масивно тело , у највећем броју случајева то су галаксије . Међутим
пошто су растојања између посматраних објеката у односу на димензије сочива
углавном неуnоредиво велика , онда се у првој аnроксимацији може узети да је со
чиво тачкасти објекат са масом М . Још ако узмемо да се објекат који представља
гравитационо сочиво налази у правцу nосматрања, тј . на правој која спаја nос
матрача и посматрани објекат једначина (З) се може записати на следећи начин

(11)

Ка? што се види из једначина ( 9-11), ако имамо тачкасти извор, који је nод

утицаЈем ~ачкастог гравитационог сочива, увек ћемо добити два лика извора.

Изузетак Је ако се извор налази на оси коЈа спаја посматарача гравита.ционо

сочи~о и извор, тада се извор размазује у светао nрстен. У зави~ности од nро

(4)

где је узето да ё1

= f./ PoL,

а

ЈекциЈе гравитационог сочива у односу на извор, и од димензија извора могу се

пос матрати разли~ити ликови. На Сликама З . и 4. nредстављен је округли извор
коначних димензи,~а и његови ликови, у зависности од положаја гравитационог
сочива и извора. (у односу _на посматрача) . Као што се види на Сликама З и 4
ликови су светли лукови , КОЈИ у одређеном ·случају могу да nоприме облик светлог

представља вектор растојања од осе која спаја

f.

лосматрача-сочиво-објект у равни нормалној на овај правац.

Сада имамо да. је

·

угао скретања светлосног зрака

1,5

(5)

Из једначине

("4)

1,5

",-- ..... ....
Е

Други важан појам који се често користи је Ајнштајнов прстен, а за једно грави
тационо сочиво то је замишљен nрстен који има Ајнштајнов радијус, а центар му
се налази у центру

·

круга.

,;
/

0,5

масе гравитационог сочива .

Ајнштајнов радијус

1 .

-0,5

(б)

~о=

\

/1

\

а из тога се лако добија такође важна величина која се назива Ајнштајнов угао

~о

Оо=--=

сија или звезда . Нпр. ако је гравитационо сочиво једна од нама ближих галаксија

DoL) масе око l0 12 M0 удаљена од нас око 100 килопарсека,
добићемо да је Оо ::::::200". Са друге стране , ако се као гравитационо сочиво по

>>

јављује звезда чија је маса приближна маси Сунца на рас.тојању од око

nарсека (из наше Галаксије), тада је Оо ::::::0.002

11

•

____

,;

/

s
-0,5

/1

,;

QGL

__ ...

. -0,5
0,5
1,5
Слика З . Округли извор (S) и 11>егови ли~~:ови (/1 , /2) nосле дејства гравитационог
со~ива (GL) . Исnре~~:идани _~~:руг nредставља Ајнштајнов nрстен, радијус извора је

Ови параметри указују на ТО да ли се као гравитационо сочиво јавља галак

(онда је Dos

''

......

1

0,5

- 1' 5 ~...L":-"--'-~....L-.&......L-'-.L....L.......I.
1....1-Ј._Ј
-1.5
-0 ,5
0.5
1.5

(7)

DoL

' \
12~:
\

1

~: 6 •GL

може се добити изузетно важан параметар Јюји је nознат као

r - 0.1 Азнштазнових радизуса г.равитационог со'4ива, а растоја11>е из.меlју гравита
ционог со'4ива и центра извора Је d = 0 .3 {леви цртеж) и d = 0 .11 (десни цртеж).

1 кило

1,5г-----------,

Помоћу ових параметара , лако

можемо проценити који објекат може . да игра улогу макро , а који микро сочива.
· да бисмо могли ефикасније уочити пројекцију ликова објекта при дејству гра
витационог сочива , пређимо у кординатини систем
који је смештен у равни
нормално на праву која спаја nосматрача, гравитационо сочиво и nосматрани
објекат . У том случају кординате су (види нпр . Захаров 1996)

Oxfi

х= f./~o .

~

Dos&
- ~oDoL'

(8)

у---

тада ће јещ1ачина гравИтационог сочива имати облик

у= х- а

или

fi

= x(l- l/x 2),

решавањем по х добићемо да се у случају тачкастог гравитационог сочива доби
јају увек два лика, са. положајима

lГ,l

Х±= у(2

±

v4 + yr) ,

док се за растојање између ~ва два објекта добија

Слика 4. Исто као на Слици З, само за растоја1Ье из.ме!ју гравитационоz со'4ива и

(9)

центра извора

1

d

= 0.09 Азнштазнових радијуса .

-,- ~,-~--------.,-~......-------------~----------------
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Списак десет првооткрив·ених гравита.ционих сочива. са два лика дат је у Та-

Гра.вита.ционо сочиво , не само да деформише обЈПП< изво_ра, него га и појачава,
као што то ра.;n;и сочиво - које употребљавамо на Земљи. Једноставно, они свет
лосни зраци који би били расути и никада не би стигли до о:ка. посматрача, због
кривљења. долазе и та:ко видимо више светлости у случају :када. је присутно гра.
витационо сочиво него када га. не би било. Израз за. поја.ча.ње може се добити из
односа где се налази извор у односу на. његов ЈПП<, а. то је условљено такође гра.в
ита.ционим сочивом . Према. томе поја.ча.ње се дефинише :као (види нпр. За.ха.ров

бели

1.

.

$

1996)

с

в

е

в~

GA

џ = ldet~~Г 1 ,

А

(Ј/42 - 100

или узимајући у ~бзир да имамо два. ли:ка (види једначину 9), за поја.чање доби

0414+453

јамо

ЈЈ±

На основу једначине

(12)

дх±

= -=
ду

у2

+ 2 ± уЈ4+У2"
2уЈ4+У2"

.

0

{12)

с

се може проценити nојачање које је условљено гра.в

r"':) •
-

посматрани случајеви

конфигурације ли:кова :које се срећу су :
радио домену) и светли Jiy~e.

D

GG

1115+080
2016+112
2237+0305
0142-100
3С324

1413+117
1414+0534
1422+231
1938+666

А

()в

в(VG

Неки од квазара. са два и више ли:кова. су шематски nредстављени на

D

1413+117

D.Bmaz
N

сочиво

6 .11"
2
2.3"
4
3.8"
3
1.8"
4
2.2"
2
2"
3
1.1"
4
3.1 11
4
1.3"
4
1:3"
4

G+C
0.36,0.5
G
0.29
G
1.01(?)
G
0.04
G
0.49
G
0.84
G(?) .
1.4(?)
G(?)
1(?)
G(?)
0.64(?)
G(?)
?

z.

година

1.41

1979

1.72

1980

3.27

1984

1.69

1985

2.72

1987

1.21

1987

2.52

1988

2.63(?)

1989

Zd

от:крића

+0

А

Табела 1. десет првооткривених гравитационих сочива.: D.Bmaz представља максима.лно угаоно ра.стоја.ње између компонетни ли:ка, N- број ликова, z. је црвени
помак лика, Zd је ·црвени пома:к објекта који представља гравита.ционо сочива , G
означава да се ради о г~лаксији, а С да је у питању галактичко јато .

0957+561

А2

1115+080

два , три или четири ли~еа, nрстен (у
·

5.

QSO

$

0957+561

Конфигурација са ,цва ЛИЈ<а објекта је до сада најчешћи посматрани случај.
Први от:кривени случај гравита.ционог сочива је био ква.зар· QSO 0957+561, :који
поседује две :комnоненте А и В. Овај :квазар је от:кривен 1979 . године {Walsh et
Слици

в

G

"---'
'
1"

Морфологије ли:кова. који настају услед делова.ња гравита.ционих сочива. могу
бити различите . У зависности од тога да ли се ради о микро или макрограв
итационом сочиву, ли:к · објекта може бити умножен или искривљен.
Најчешће

al. 1979).

A1G

G

итационим сочивом .

Морфологија ЛИЈ<ова

ЕВD

Gc

1''

в

2016+112

G

1"

Слика. 5.

Шема сли~еа седам ~евазара са више ~еомnоненти.

Ове ~еомnоненте су

nо следица дејства гравитационог сочива. Величина ~еружића је nроnорционална

израчено.м флу~есу ~ео.мnоненти.

Конфиг~р~е са. три и ~~тири ЛИЈ<а, се такође често срећу, а међу најпоз

натИЈИМ Је .,АЈнштаЈRОВ крс'!' , квазар QSO 2237+0305, који је откривен
дине : Гравитационо сочиво у овом случају је спирална гала:ксија са

1985. го
z ....., 0.04,

z = 1.69. Назив "Ајнштајнов :крст" је овај систем
1988, када су уочена. четири лика. Растојање између
компоненти износи 1.4 .и 1.8". Процељена маса галаксије која има улогу гра
10
~итационог сочива је 2 · 10 M0/hso {где је М0 маса Сунца, а h 50 = Н/50, где
док Је црвени пома:к ква.зара

добио након посматраља из
11

Је Н Хаблова константа) . Поред овог, ту се још као интересантни објекти могу
навести и следећи квазари :

3.62
1.41

1992
1993

= 1.72, а галаксија која игра
гра.витационог сочива има црвени пома:к z = 0.294;
QSO 1115+080, који има. црвени пома:к z

Радио извор MG 2016+112 која има три компоненте са.

·
улогу

z = 3.27, а гравитационо

сочиво представљају две галаксије , од којих једна има. вредност црвеног помака

z

= 1.01 ;

.
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= 1.206,
Н1413+117 или популарније лист детелине, Је уствари веома. СЈа.Ја.Н кваза.р (z =
2.55), чију слику изоблича.ва.ју највероватније две галаксије које имају z = 1.44
и z = 1.66, а ЧЈ;Iје се апсорnционе линиЈе виде у љеговом спектру .

Радио извор 3С324, који садржи три лика. . llрвени помак извора. је
док је црвени помак гра.вита.ционог сочива. ~
0.84;
. .

=

z

1

~

Ра,цио-прстенови су структуре прстена.стог облика. које се могу посматрати

у радио домену (види Слику

Такви су нnр . радио-извори

6) .

MG 1131+045, .MG

итд . Често се код ових струЈ<тура могу приметити два Јача.
извора. у nрстену. На.јсја.јнији радио прстенови су дати у Табели 2, а. на. Слици 6
можемо виде'l"И како они изгледају .

1654+13, PKS 1830+21,

1

о

ОС)

о

1
о-

~

о

о

~

. . . ~о
о

о

•

о

Q

'

n

-·

l

о

.Р
о

о

о

о

о

о

о

•

структури Ва.сионе . Пошто се ка.о гра.вита.циона. сочива. на.јчешће јављају галак
сије , онда зна.јући геометрију сочива. , можемо сазнати и о структури га.лаксије
сочива . Прво што је уочено код галаЈ<сија-сочива. је да. растојање ликова указује
да код на.јвећег броја тих га.лаЈ<сија постоји тзв. маса плус, која. се налази ван јез
гра. . С обзиром на. димензије језгра., прора.чуни показују да. угао између два лика
не би требао да буде већи од 2", тј . без додатне масе не можемо да. објаснимо
толики број сочива. који стварају лиЈ<ове чије је уга.оно растојање веће од 2". С
обзиром да. постоји већи број Ј<вазара. чији се ЛИЈ<ови налазе на већим угаоним
растојаљима (види Табелу 1) , то је неопходно да. се дода маса. која је смештена. у
ха.лоу , тј . да. се претпостави постојаље тамне материје . Са друге стране такође
један број квазара чији су ЛИЈ<ови на маљим растоја.љима, представљају проблем
за тзв . CDM модел (CDM- Cold Dark.Matter) на основу Ј<ога се може закључити о
постојаљу nеликог броја халоа. који се састоје од тамне материје. У оквиру CDM
модела. се предвиђа да ста.тистички буде већи број квазара. са већим угаоним
растојаљем између компоненти , него што је то посматрано до сада .
Једна. од примена. гравита.ционих сочива је и о,цређивање Хаблове констан
те. Основна идеја је да. из два лика меримо сигнал који временсЈ<и касни, а
за.ка.шљење одговара. различитим путањама светлосних зра.Ј<а . Код квазара често

о

'
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С)

~-

MG1654+134

MG1131+045
СлиЈ<а. б .

Табела

!::,.8 -

Ше.ма радио nрстенова .

2.

Ка.ра.ктеристиЈ<е неких гигантских радио-прстенова.: N - опис прстена,
z4 - црвени помак гравитационог сочива. , z, - црвени

дија.метар прстена ,

помак прстена.сте

струЈ<туре .

1

Назив

N

bl}

1131+0456
1654+1346
1830-211
0218+357
1549+3047

2+прстен

2.1"
2.1"
1"
0.33"
2"

прстен

2+прстен

2+прстен
прстен

za

z.

0.85
0.25
?
0.68
0.111

1.13
1.74
?
0 .94
> 0.3

r

(Roberts et al. 1991) , што у зависности од геометрије огранича.ва вредност Хаблове
35 и 80 km/s/Mpc, што се добор уклапа у најновија. мереља ове

константе .

=

Граnитациона сочива

-

природни телескопи

Сни.мак зе наnравио Хаблов телескоn .

Ј<онстанте између

а. nредставља извитоперену слику спиралне галаксије (~
0.72) . Сл~чан сис~ем
таквог типа се може видети на. Слици 7. Ради се о Једном од наЈмасивнИЈИХ

С обзиром на особине гравитационих сочива. , љихово проучава.ње , тј . спознаја.
љихове nрироде могу на.м дати разне информације и помоћи да. сазнамо више о

jama.

· им амо варијације у укупном интензитету светлости, ка.о и у спеЈ<тру, које могу
бити искоришћене у ту сврху . На пример, код Ј<Ваза.ра. QSO 0957+561 анализа
спектра показује да. је кашљеље у варијацијама код два лика Ь..t ::::: 1.14 година.

Велики и мали светли Лу!(ОВИ се појављују углавном Ј<ада је гра.витационо
сочиво га.ла.ктичко јато . У том случају имамо ра.спрос~ра.љену ма~у на веома
великој nовршини која размаже лик. Један од наЈпо~натиЈИХ лукова Је Абел 370,

га.лактичких јата. Абел 2218 , код кога се види некоЛИЈ<о светлих лукова који су
nоследица утицаја гравИта.ционог дејства. тог галактичког ја.та .

Слика 7. Абел 2218, једно од нај.масивнијих zалактичкuх jama. Уочљџви су грави
тациони лукави који су 1iастали услед делова11>а zравитационоz nоља zалакmичкоz

.,

Један од проблема са којим се астрономи срећу је одређиваље масе објеката у
космосу . Наравно, астрономи се довијају на. разне начине да би стеЈ<ли представу
о маси објекта. . Посебно је велиЈ<и проблем проценити масу великих структура,
као што су га.ла.Ј<'.ГИЧЈ<а јата . Ту су се гравитациони телесЈ<опи поЈ<азали веома
nогодни . На. основу величине лукова. Ј<оји настају услед гра.витационог дејства
гала.ктичког јата на га.ла1<сије, може се одредити Ајнштајнов радијус галактичког
јата. - сочива, а. затим на. основу Једна.чине (6) се може доби:rи процена масе
га.ла.ктичког ја.та . Та.Ј<Ве су процене рађене код гала1<ТИЧЈ<Их Јата Абел 370 и

2390,

. до б ИЈено
.
. ових г~лактИЧЈ<их Јата
.
при чему Је
да. су масе
око

Сунчевих маса, редом.

10 14

и

1 .5 · 10 14

Другим речима ова Јата. садрже око хиљаду галаю~ија,
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СлИ}(а
основу дужине

8.

Први ефеrсат .миrсрогравитационог сочива nос.матран у оrсвиру npojercтa

МАСНО (слиrса горе) и у оrсвиру пројеrста EROS (слиrса доле). Извор није .мељао
сјај тоrсо.м целе године, а затим је наzло у тоrсу неrсоли~tо дана nроменио сјај,
што је тиnично за ефе~tат .миrсрогравитационог сочива
(сли~tа преузета
са

масивних као наш Млечни Пут. Такође се може одредити и радијус ових јата на
светлог лука .

Микрогравитациона сочива

http:/ fwww.macho .mcmaster.ca} .

Као што је већ поменуто мИI<рогравитациона сочива су сочива са: малим Ајнш
т.tv

тајновим радијусом, тако да се објекат који је под утицајем ових сочива не може
видети као два или више

1

/

_.. /'

14

ЛИI<ова, или као светла стру}(тура, него она утичу Та}(О

да појачавају сјај обје}(та . У случају МИ}(рогравитационих сочива, појачаље пред
ставља збир појачања }(ОМпоненти tједначина

џ=~-t++l~-t-1=

12),

тако да је

,/+2
~·
уу4 + у2

+10

15

/ ··

(13)

У суштини коД МИ}(рогравитационих сочива Ајнштајнов радијус је маљи него
што су то димензије објекта. У том случају, с обзиром на израз за Ајнштајнов

Star1•

радијус (једначина б) у · зависности од растојаља између обје}(Та, гравитационог
сочива и посматрача , објекти различитих маса могу да играју улогу МИI<рограв
итаuионог сочива . Нпр. а}(о имамо масивну црну рупу у близини сјајног гала}(
ТИЧ}(ОГ језгра , такав објекат ће стварати ефе}(те МИ}(рогравитационог сочива иако
се може радити о црној рупи чија маса је е}(вивалентна маси маље галаксије .
Посматрани ефекти МИ}(рогравитационих сочива су везани за звезде из наше
галаксије које играју улогу сочива . Тренутно је актуелно неколико проје}(ата

везаних за микрогравитациона сочива , то су :

17 .

К/.

/ц

Star2

/
/

-10

/
.1 '

OGLE#7

18

/

1/

МАСНО

(MAssive Compact Halo
Objects); OGLE (Optical Grayitational Lensing Experiment), EROS (Experience de la
Recherche des Objets Sombres) и SLOT - AGAPE (System Lensing Obseгvations at
Торро Telescope Andromeda Galaxy and Amplified Pixels Experiment) .
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Прва три поменута ПР.ојекта су усмерена на посматраље звезда у Магелановим
Облацима и испупчеља (bulge) око центра наше галаRсије са циљем регистроваља
Слика 9 . Случај двојног .мu~tросочива. Лево је nредстављена ~tрива сјаја nосма
трана у оrсвиру проје~tта OGLE, а десно је шема система rcoja је добијена на основу
.моделираља rсриве сјаја: Пуна линија представља Ајнштајнов прстен у случају
двојног .ми~tросочива, а права линија пута-љу поэадинсrсог извора (Mateo 1997}.

променљивости која настаје код звезда изазвана МИ}(рогрёiвитационим ефектима
масивних објеката . Са друге стране пројект SLOT - AGAPE је усмерен на пос

матраље галаRсије МЗ! ("Андромеди~а маглина") и регистрацију ефеката микро
гравитационих сочива код ове галаRсије .

Масивни објеRти (црне рупе, бели и

мрки патуљци) се не могу регистровати у видљивом делу cneRтpa . Догађај ми:кро
гравитаuионог соЧива се дешава када масивни објекат врши транзицију у близини
или преко nосматраног извора који се налази у Магелановим Облацима. Наиме,
због удаљености звезда у Магелановим облацима можемо их сматрати непокрет
ним (исти је случај са звездама у МЗ!), ДО}( се са друге стране масивни компактни

3

објекти крећу ою:i центра наше галаксије. За. време транзиције, тј . Rада се ЛИ}(

~

"О

извора nројектује унутар Ајнштајновог прстена, масивног обје}(та из наше галак
сије. долази до nојачаља сјаја извора (види Слику 8) .

г

МАСНО nредставља америчко-аустралијсRи пројекат Rоји је до сада (успут)
открио око

40000

Модел ~tриве сјаја rсада улогу

гравитационог .миrсросочuва има звезда

с

говарају појача"Ьу сјаја услед дејства

~toja поседује три планете. Пиrсови од

.2

гравитације планета . Испреrсидана ли
нија nредставља ~tриву сјаја rсада је .ми
rсросочиво усамљена звезда.
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променљивих звезда у Великом Магелановом Облаку (до тог

пројекта било је познато свега 5000) и }(Оји је открио нови тип променљивих звезда
тзв . .,bumpers" или слободно nреведено "одбијачи" . "Bumpers" су звезде код којих
се при догађају микрогравитационог сочива добија асиметричиа крива сјаја . Та
асиметрија је увек таква да је крило криве сјаја при завршетку транзиције увек
веће, као да долази до одбијаља светлости, тј . као да појачаље постоји и Rада
се објекат више не пројектује унутар Ајнштајновог прстена . С обзиром да је овај
ефекат примећен код сјајних плавих звезда, ефе}(аТ појачаља вероватно не потиче
од утицаја микрогравитационих сочива . ПројеRТ OGLE је пољсRо-амерИЧ}(И про
је}(ат, а EROS је француски проје}(Т. Основни задатак сва три наведена пројекта
је да региструју невидљиве масивне обје}(Те из халоа наш~ галаксије и да тиме
комплетирају слику о тамној материји }(Оја се налази у љему.
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Микрогравитациона сочива и планете У задљих неколиRо година је ОТ}(ривен
велики број звезда у чијој се околини налазе обје}(ТИ који би по масама могли одго

варати планетама или мр:ким патуљцима. МИ}(рогравитациони ефекти у случају
да звезда која има улогу мю:росочива има планету могу се видети као појачаље
у сјају .
Крива сјаја }(оја се добија услед ефекта микрогравитационих сочива
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nрИЈ<азана је на Слици 10. При nосматраљу овог ефекта nотешкоће се јављају
у кратком nериоду који одговара појачаљу сјаја звезде. док догађај МИЈ<рогра
витационог сочива код з"езде траје неколико дана, када је. планета у питаљу то

Земље и Сатурна у тренутку нестанка, односно, тачније, када раван Сатурнових

прстенова. прелази преко Земљ~ запажамо поменути догађај. У том тренутку
потребно ~е забележити положаЈ Земље и Сатурна у еклиnтичком координатном
систему ТЈ . углове ламбда (Л) и бета (/Ј), као и растојаље Pz• (Земља-Сунце)

траје неколико часова, што отежава посматраље овог ефекта .

и Ри (Сатурн-Сунце). Смисао углова се види са слике 2.: угао Л nредставља
угао између ;-осе е~лиnт_ичког координатн~г система која је усмерена nрема nрвој
ma'l~u Овна и проЈеКЦИЈе вектора положаЈа на раван еклиптике. Конвенцијом је

И на крају
Тренутно гравитациона сочива представљају једну од најпопуларнијих тема
у астрофизици . Аутор овог текста је имао приЈIИI(е да посматра ефекте сочива

усвоЈено да . се за референтну тачку (која одређује правац х-осе) еклиnтичког сис
тема уз~е "f тачка, у којој се појављуј~ Сунце у тренутку мартовске равнодневице .
У га~ /3 Је угао измеђ)' вектора положаЈа r и љегове пројекције на еЈ<липтичку раван

на италијанском националном телескопу "Галилео", као и да ради на теоријским
истраживаљима утицаја ефекта мИI<рогравитационих сочива на облик спектрал
них линија активних галактичких језгара . Сваке године се појављује велики број
радова везаних за ову тему . Углавном истраживаља иду у два смера; посма
трачки, где се региструју ефекти сочива (макро и микро) и теоријски, где се
покушава објаснити структура добијених ликова, при томе се врше моделираља
гравитационих сочива . Треба напоменути да и код нас постоЈи велики интерес за
ову област, а и један пројекат (Београдски МАСНО пројекат) у који су укључени
Срђан Самуровић, Милан Ћирковић и Весна Милошевић-Здјелар, а који је досад

дао запажене резултате.

(оваЈ угао износи 2 . 5 и може се занемарити) . Уколико се тело налази северно у

одн.осу на еклиптичку раван, изнад еклиnтике овај угао је позитиван, у супротном
он Је негативан.
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О тим, а и другим резултатима (којих има и који тек

t

долазе) неком другом приликом .
(Примљено августа
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Сли.ка 1.

GRAVITATIONAL LENSES
Gravitational lenses are explained and present knowledge is reviewed.
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Астрономско друштво "Белерофонт", Крагујевац

:.

Једна од малог броја привилегованих звезда је алфа Малог Медведа нама
добро позната као Северљача. Њена посебност је непосредно везана за кретаље
Земље, односно љене осе ротације. Ради детаљнијег разматраљаприменимо добро
nознати модел чиrре и замислимо Земљу као велИЈ<у космичку чигру.
По тој
аналогији, можемо закључити да се Земљина оса креће како је обележено на слици
1. Односно да оса ротације описује неки конус .
Међутим. због Земљине инерције ова ротација се одвија у веЈIИI(ОМ временском
периоду, тако да се данас, положај осе у доброј апроксимацији може сматрати
константно усмереним у правцу звезДе Северљаче.
Овакво разматраље намеће нам . очигледно питаље: да ли и друге планете
имају звезду сличну Земљиној Северљачи? Одговор на ово питаље није тако лак
јер захтева nрецизна посматраља и ~ереља. Међутим, када је у питаљу плане
та Сатурн овај проблем је знатно лакше решив. У наредних неколико страна
изложићемо један метод за одређиваље усмерености Сатурнове осе ротације.
Поменути метод се заснива на nраћељу феномена нестанка Сатурнових прстен
ова који се два пута у току Сатурнове револуције "помрачују" и практичио уопште
не виде са Земље. Разлог љиховог нестанка је повезан са међусобним положајем
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Prva tacka
Ovna

2.

Кретаље осе ротац1_1је Сатурна има два степена слободе, па је за потпуно поз
наваље љеног положаЈа потребно познавати два угла и то:

односу на е.клиnтику о/

= 90" + а

угао нагиба осе у

(а мери нагиб осе ротације у односу на ве.ктор

нормале еклиптичке равни) и угао {З између х-осе и праве р која лежи у пресе.ку
~.клипти;чке равни. и равни Сатурнових прстенова ( слИЈ<а З.). Познавајући ори
ЈентациЈУ ове праве у еклиптичком координатном систему и угао

{3,

а с обзиром

на то да је оса ротације нормална. на љу и нагнута. над еклиптиком за. угао а',

• За овака& назив аутор се одлучио због његове честе употребе у страној литера
тури. Код нас је то -у-тачка.

,.
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можемо одредити та:чi<у небесi<е сфере I<роз I<ojy пролази оса .
Пошто је угао нагиба осе над еi<лиn
у
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ТИI<ОМ познат, потребно је изра:чунати

Ravan Saturnovih
prstcnova

и други на.ведени угао {3 .

ОваЈ проб

лем је релативно једноста.ван и своди
се на постављаље пра.ве I<роз две таЧI<е,

1

"

I<ористећи познату формулу:

= (y-yt)/(y-y2)

(x-xt)f(xt-X2)

(1)

где су те тачi<е одређене положајем Зе
мље и Сатурна у тренутi<у привидно~

"

нестанка Сатурнових прстен а (случаЈ
на слици 3.) . Сређујући прет_ходни об

--------~--~~~~~к~.-P-"
- ~-j-ta-~-ki ~
Ovna
Zcmljina
putauja ··

разац добиЈамО добро знану Једначину
праве :

у=

(2)

kx+n

где је, k I<оефицијент правца праве јед
на!< тангенсу захваћеног угла
Слика

3.

k

= tg f3

(З)

одавде је тражени угао једна!< :

f3

-

= arctg k

(4)
Сада пошто имамо оба угла треба. размотрити поступа!< за проналажење "Са

турнове 'северљаче" . Координате тражене таЧI<е изражене су У еi<ЛИПТИЧI<ОМ систему .

Слика

4.

Сазвежђе Малоz Мадведа.

Као и у сваком мерељу и овде такође постоји грешка. Она је овде одређена
тачношћу почетних вредности углова и растојаља за тренутак нестанка Сат
урнових прстенова. Ови подаци се узимају из ефемерида. Због ове греШI<е неоз
начавамо коНI<ретну звезду, већ једну област око таЧI<е +М . За одређиваље те
области потребно је позна.вати грешку са којом су прорачунате ефемериде .

(Примљено новембра
Конкретан рачун

SATURN'S POLARIS
The determination of the North Celestial Pole as seen from Saturn is

Као што је речено у теоријском делу у тренутку нестанi<а Сатурнових пурстен

ова бележимо азимутални угао и растојаље од Сунца за Земљу и Сатурн.
т_оi<у
1995 . године догодила су се три нестаНI<а . Ми узимамо координате за догађај од
21 . 05 . 1995 . и оне гласе :

л . = 240 ~о. р ..

= 1.012142

А. Ј . , >.,

= 347 ~ 5,

р ..

= 9 .642120

А . Ј.

УдК

да бисмо I<ористећи једначину 3 . ~обили тражени угао неопходно је израчу

(6)

•

даЈе :

-0.122021 ; х= -0.814789

(8)

одакле се тражени угао добија I<ao :

д

= tg ( -0.122021) = -6 ~ 95 .

52

(9)

с обзиром да је оса ротације нормална на пра.ву р, на уга о д по;ребно је до~ати
1
а = 90 +а 1познаваЈући
9 0° ' па добиЈ· амо за координату д = 83 ~ 05. За I<оординату
о
116 о· 73 •
нагиб Сатурнових прстенова над еi<липтИI<ом а = 26 . 73, имамо а ;0
Коначно два тражена угла у еi<ЛИПТИЧI<ОМ I<ооgдинатн_ом систему су : а.= 116 · 73
ид= 83 ~ 05. Помоћу љих одређујемо где оса ротациЈе Сатурна пробиЈа неб~с~у

сферу . Сатурнова Северљача припада сазве~у Ма"!ог М:едведа и Т? делу I<ОЈИ Је

означен са +М , на слици 4. Ради боље ориЈентациЈе ~аЈемо _ растоЈаље а- М и
а_ М 3 ~ 5 и 2 ~О , респективно у лучним степенима (а Је ориЈентациона звезда).

АКТИВНОСТИ АСТРОНОМСКОГ ДРУШТВА "АЛФА"
У 1999. ГОДИНИ
Драzан Гајић
Атрономско друштво " Алфа", Ниш

У Нишу од 1996 . године активно делује Астрономско друштво "Алфа" . Оно
је наставило своје активности и у 1999 . години, која је, с обзиром на познате
околности, била изузетно те'ШI<а за све наше грађане . Основни циљ друштва је
популаризација астрономије и астрофизике у Нишу и околини. Може се сматрати
да је тај задатак до сада успешно реализован, јер тренутно, кроз различите видове
своје аi<тивности . друштво окупља око 150 чланова.
У току 1999 . године ,· у оквиру редовних састанака сваког другог петка, од
ржано је једанаест предаваља за чланове друштва .
На љима су обрађиване

Yz .=р., sin Л.; У• = р .. sin Л,.
(7)
. Добијене резултате убацујемо у једначину 3 . I<oja наi<он I<раћег сређиваља
у=

descriЬed .

(5)

нати пројекције х, , х , , у, , у ,, помоћу Једначина :

.

1998 .)

"
1

различите теме из астрономије и астрофизике (пулсари, астрогнозија и рад са
вртећом картом, курс астрофотографије, еволуција звезда, Туш-ус}(а еi<сплозија,
историјат календара, новости у астрономији, итд .. . ). Од посебног значаја је то
што су нека од предаваља реализовали млађи чланови друштва . Поред ових,
била су организована и популарнија, знатно посећенија преда.ваља која су на
јављивана преко медија. Помоћу позајмљених телескопа организована су и јавна
посматраља Ј у питера , С<~.ту!'па и Месеца . Нису изостале и акције праћеља мете
о рских ројева . Ча.I< и у време бомбардоваља, поједини чланови су у емисијама на
локалним телевизијама покушавали да убеде ја.вност да "два сјајна сателита за
навођеље ракета" нису ништа друго до Венера и Марс, који су се тада лепо видели

ВАСИОНА

88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ВАСИОНА XLVIII 2000, 4
на нашем небу. Уоnште, сарадља АЛ "Алфа" и средстава јавног информисаља у
Нишу Је на завидном нивоу с обзиром на то да нас све чешће nозивају и .консул
тују о.к.о значајнијих астрономс.ких збиваља. Сва.ка.ко да је дентралiШ астрономс.ки
догађај nрот.е.кле године, и у Нишу, био nомрачеље Сунда. Тим nоводом је, то.ком
nет дана .КОЈИ су nретходили nомра~ељу, у центру града био постављен nун.кт
на коме су наши ч~анов~ nружали информације о овом значајном догађају. У
неколи.ко ТВ ем:исиЈ~ своЈс.ки смо се трудили да демантујемо или бар ублажимо
саопштеља у .КОЈИМа Је помрачеље третирана .као елементарна .катастрофа. У ам
~итеатру Одсе.ка за физи.ку Природно- математичког фа.култета у Нишу одржано
Је 9 . августа врло nосећено nредаваље nосвећено овој појави.
Занимљиво је да је о.ко 250 слушалада остало до .краја предаваља и интере
сантних дискусиЈ.а:, иа.ко Је у амфитеатру дошло до нестан.ка еле.ктричне струје,
па се све то одвиЈало у потпуном мра.ку . Већи број наших наја.ктивнијих чланова
узео је учешће у акцијама које су организоване на северу наше земље. На сам дан
помрачеља, у нишкој тврђави, на организованом јавном посматраљу, nотnисник
ових редова Је о.купљеним грађанима око три сата одговарао на nитаља .која су се
односила на оваЈ, али и на друге астрономске догађаје . У практично оnустелом
граду, древна тврђава је била једино место са .кога је између 250 и 300 људи
са одушевљеље~ пратило ову "опасну" nојаву. Они који су имали прили.ке да у
Нишу посматраЈу тотално помрачеље Сунца 15. фебруара 1961. годиве , били су
nомало разочарани ефектима прошлогодишњег делимичног nомрачеља. То је и

1

е;,

''

презентуЈе

СВОЈе

резултате,

.као и

резултате

астрономских

истраживаља

у

свету .

Зато Груп':L организује велики број nопуларних трибина и предаваља. Астроном
ска група Је 1997. године покренула манифестацију Ваљевски астрономски сус
рети (ВАС) . На првом ВАС-у су одржана два предаваља : Мала тела Сунчевог

система (мр Воји~.лава Протић-Бенишек) и Астрономске сензације (Ни.кола Бо
жић) . Планирано Је да ова манифестација постане традиционална .
За грађанство је орг.анизован "астро-телефон" који омогућава да се nозивом
на тел~фон друштва могу добити одговори на сва астрономс.ка nитаља. На овај
начин Је омоrућено грађанима да сазнају што више о астрономији и ономе што
се тренутно може видети на небу. Свим заинтересованим је омогућено једном
недељно да испред nросторија друштва nосматрају небо и уз помоћ чланова Ас
трономске групе науче да nрепознају сазвежђа , nланете ... Ово се показало веома
интересантним , нарочито у периоду када је била видљива Хејл-Бопова .комета.

. износила
.
5 1 •с , а у 13 h љена вредност мерена
у 11" зomtn она Је
на истом месту, била је 29 .3 •с . Уочена промена интензитета, брзине ~ nравца

дуваља ветра, nрема речима метеоролога, није била nоследица помрачеља, већ

наилас.ка фронта ваздушних маса .који је о.ко 11" зom•n са северозаnада досnео до
Ниша. Резултати активности наших чланова у то.ку помрачеља презентирани су
на посебном с.купу, помоћу видео и слајд проје.кдија . Том nрили.ком резимирани
су и међусобно уrtоређени подаци добијени на разним ло.кацијама посматраља и
у различитим фазама ш:~мрачељ~ . Надамо се да ће наше предстојеће а.ктивности
и даље привлачити велики броЈ љубитеља астрономије и астрофизи.ке у Нишу .
Међутим, с обзиром на то да АЛ "Алфа" не расnолаже потребним посматрач.ким
инструментима, реализација nланираних а.кција биће отежана. Ипа.к очекујемо

2000.)

Астрономска група друштва истраживача је основана децембра месеца 1973 .
rодиве.
Група младих заљубљеника се тада о.куnила и почела да се бави ам
атерском астрономијом .. Од самог почетка па до данас nосматрају се метеори,
nроменљиве звезде, двОЈКе звезде и Сунце .
Вели.ка пажња се посвећује и ас
трофотоrрафији . Поред посматраља, чланови Астрономс.ке груnе редовно врше
етноа~ч::юномска истражива!f>а , .ка.ко на подручју Ваљева та.ко и на nодручју деле
Србије (где год се о~ганизу~у истраживач.ке акције). Посматраља се сnроводе на
истражив.ач.ким а.кциЈама KOJ}IX има више у току године и организују се у планин
ским краЈевима Ваљева, .као Ј:~ широм Југославије . Организују се четири веће
(сезонс.ке) истраживачке акдИЈе и више краћих а.кција . Она посматраља .која то
захтеваЈу врше се и чешће из самог Ваљева или ближе о.колине. Наравно, сва.ко

fезу;rтати свих посм<~;тра.ља и истраживаља се публикују у 'Зборни.ку радова .који
~едном годишље издаЈе Друш~во, публи.к~ијама Астрономс.ке груnе, .као и броЈНИМ часоnисима и публи.кадиЈама у ~аШОЈ земљи и иностранству .
.
· Поре~ nра.к.тичиог дела, Астрономска група по.кушава редовно грађанству да

. :
драстичниЈа

(Примљено фебруара

сnелеолошка.

ведро вече се користи за обу.ку нових чланова , као и за редовна nосматраља.

ефекти који се могу пратити из зоне делимичног помрачеља ( сен.ке у обли.ку ср
лова, промена боје ведрог неба, итд . .. ) . Пред nочета.к nомрачеља осветљеност на
месту посматраља износила је око 77 .000 лу.кса, а у ма.ксималној фази пала је на
З . 700 лу.кса . Према по.~;tацима .које смо добили од метеоролош.ке станице у тврђави,
температура у хладу Је у 11 часова износила 31.2 •с, у 12 часова 32.5 •с, а у
13 часова 29.7 •с. Промена температуре на местима .која нису била у хладу је

'
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Манда " је једак од оснивача, сада већ и у свету nознате, Истраживачке станице
Петниuа . У оквиру друштва сада раде следеће истраживач.ке групе: . астроном
ска , биолошка, географска, груnа за програм "Исхрана у nрироди", подмлада.к и

сасвим разумљиво када се зна да је 1961 . године централна линија појаса тотал
итета пролазила сасвим блИзу Ниша . Па иnа.к, овог nута су били лепо уочени

да ће у блис.кој будућности овај проблем бити превазиђен .
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ACTIVIТIES OF ASTRONOMICAL SOCIETY "ALFA" IN 1999
Activities of Astronomical society "Alfa" (Nis) during 1999 have been reviewed.

Астрономска група има и две nубликације . То су : "Информатор" и "ОРИОН" .
" Информатор" Астро~омске групе представља везу Груnе са средствима јавног
информисаља . На оваЈ н.аЧИЈ;i .се новинари, а nреко љих грађанство информишу о
нашим активностима, НаЈНОВИЈИМ астрономским достигнућима у свету, као и шта
се тренутно занимљиво може ви~ети на небу . Лист "ОРИОН" је замишљен као
часоnис ~а аматерску астрономИЈУ ·. Преко љега би. све аматерске астрономске ор
ганизациЈе требало да комуницираЈу . Да се зна коЈе друштво се .којим кон.кретним
астрономским истражи~а:љима бави и .какви су резултати . Такође, у "ОРИОН-у"
има. места и за. наЈНОВИЈа астрономс.ка дешаваља у свету .

За обуку својих чланова организује се курс астрономије који траје пар месеци.
Програм курса. садржи к<~;ко теоретс~у основу астрономије, та.ко и основне методе
по~матраља у астроноМИЈИ . На краЈу курса организује се nровера знаља, за оне
КОЈИ су за то заинтересовани . Поред чланова Групе предаваљима на курсу могу
nрисуствовати сви заинтересовани.

.
УЛК
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ДВАДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА АСТРОНОМИЈЕ. У ВАЉЕВУ
Нu~Сола М. Божu!i
Астропомс.ка груnа
Друштво истраживача "Владимир Мандић

У

Ваљеву је

16 .

"Владимир Мандић

фебруара

1969.

Пошто је ово јубила.рна година (25. година од осниваља) Астрономска груnа

Је n;rанирала низ активности. Поред истраживања која ће ове године бити веома
интензивна: планира се обј.ављиваље свих непубликованих резултата . Планира се
изла.жеље јубилариих броЈева "Ииформатора" и "ОРИОНА", прављеље Интер
иет nрезентациЈе , организоваље других Ваљевских астрономских сусрета, као и
саветоваље

-

Манда", Ваљево

године основано друштво истраживача

.
!

- Манда" . 4руштво истраживача је прва организација тог

типа основана у СФР ЈугославИЈИ.
Као по.кретач истра.л'<ИВач.ке идеје у целој
земљи др~штво из Ваљева оснива организацију Млади истраживачи Србије
(1976.) ЧИЈИ Је за:дата.к да .координира радом свих истраживачких организација
у Србији . Почетком осамдесетих друштво истраживача "Владимир Мандић -

астронома а.матера.

Праве се планови nосматраља потпуног помрачеља Сунда које ће бити 11 .
августа 1999 . rодиие. Плаиира се наставак програма посматраља. метеора, nро
менљивих звезда (nоред краткопериодичних, започеће се посматраље и дугопе

риодичких) . Програм посматраља Сунца биће проширек на редовна посматраља
уз сарадњу са осталим аматерским организацијама у нашој земљи. У плану је
и интензивираље сарадље са астрономским институцијама. ка.ко код нас тако и у

,,

иностранству .

Астрономска група друштва истраживача из Ваљева позива све заинтересо
ване појединце · и институције на сарадљу .

l
1
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1

Адреса Астрономске груnе Друштва истраживача је : друштво истра.жива.ча.

.1

"Владимир Мандић
118, 14000 Ваљево .
а.дреса.је :

- Ма.нда." (за Астрономску групу), Бирча.нинова 68, п . фах
Број телефона. је 014/ 224-911 (после 21 час) . Интернте
http://www.astrova.cjb.net

1

Аутор чланка је руководилац Астрономске груnе Друштва истраживача
" Владимир Мандић - Манда" .

(Примљено јуна 1998.)
"Vladimiг
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Аудиторијум је топло поздравио високе госте и Миланковићеву родбину,
а посебно телеграм из Аустралије Василија М . Миланкоцића, у коме г . Васи
лије подвлачи да наука не зна за политичке граниде; при томе се осетио уздах
туге и жаљеља што поштоваоци Миланковића нису могли да у овом великом и
празничном Миланковићевом дану поздраве и љеговог сина у својој средини . ·
Симпозијум је отворио декан Рударско-геолошког факултета Др Зоран Пет
ковић пригодним говором и нагласком да. је Милутин Миланковић први Србин
са доктора.том техничких наука., један од оснивача савремене климатологије, ау
тор астрономске теорије постанка и трајаља ледених доба у геолошкој прошлости
планете Земље.

TWENTY FIVE YEARS OF ASTRONOMY IN VALJEVO
On the occasion of the twenty fifth aniveгsary of society
activities of its astгonomical group have been гeported .

ВАСИОНА

Mandic - Manda",

Ре;кт?р Беогр~дског универзитета. проф . др Ј агош Пурић истакао је призна
ља. КОЈа Је светска наука указала. Миланковићу, дајући љегово име једном кратеру

на. Месецу и на. Ма.рсу, иједном пла.нетоиду који је открио наш астроном Милорад
Протић. а. акаде~ик др Никола. Пантић је подсетио и на Миланковићеву присту
УдК

пну беседу КОЈУ Је изговорио код избора за. члана Српске краљевске академије у
којој ћ е Миланковић касније бити и потпредседник .
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СИМПОЗИЈУМ "МЙ:ЛАНКОВИЋ

-

ЈУЧЕ, дАНАС, СУТРА"

-

Владимир Леnојевuћ
Астрономско друштво .,Руђер- Бошковић", Београд
Симпозијум посвећен · успомени на живот и дело нашег велююг научника Ми
лутина. Миланковића одржан је 25 . и 26 . новембра 1999. године у просторијама
Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду, у организацији овог Фа
култета, љегове Катедре за геофизнку, и Астрономске опсерваторије у Београду.
Суорга.низа.тори симпозијума. били су Савезни хидрометеоролошки завод, Репуб
лички хидрометеоролоШI<И завод, Југословенско геофизичко друштво, Геомагнет
ски институт и Геоинститут, из Београда., а покровитељи, Одбор за геодина.мику

У име Министарства и енергетике скуп је поздравио помоћник министра дипл .
инж. Бра.~ко докманов~ћ који је честита.о Руда.рско-геолошком факултету и Аст
рономскоЈ опсерваторИЈИ на успешно организованом симпозијуму и нагласио да је

овакав симпозијум био пожеља.н и потребан, јер је наш научник до сада добијао
више признаља и поштоваља. у свету него у својој отаџбини у којој је радио и
своЈе научио дело створио.

. Скуп је поздравио и г. Вратисла.в Здравковић, предсе дник

геофизичког друштва .

По~ле тога. у великој сали библиотеке Рударско-геолошког

Југословенског
факултета при

ређен Је коктел . У 14 часова истога дана. почео је у препуној свеча.ној сали фа
култета радни део симпозијума.

Под nредседништвом

САНУ и Одбор "Човек и животна средина" САНУ .

Александра Ћорђевића., аутори су у краћим изводима

представили своје реферате садржане у Зборнику радова за овај симпозијум :
Миодраг Томић :
·
УСПОМЕНЕ НА МИЛАНКОВИЋА
Никола Пантић :

Симпозијумом се обележава 120 година од рођеља. Милутина Миланковића и
90 година од љеговог доласка на Београдски универзитет. Првобитна замисао
организатора да се симпозијум одржи 28. маја, на рођендан Миланковићев, није
могла. да. се оствари због ратног стаља I<oje нам је у то време било наметнуто

.

О ФЕНОМЕНУ ЛЕдЕНОГ дОБА- Од ГЕТЕА дО МИЛУТИНА МИЛАН-

КОВИЋА
Ђуро Ра.диновић :
МОГУЋИ ФАКТОРИ ПРОМЕНЕ КЛИМЕ НА ЗЕМЉИ
Владо МИЈrићевић :

познатом агресијом на. нашу земљу .

Наслов " Мила.нi<овић - јуче, данас, сутра." указује на. универзалност и тра
јност дела нашег великог на.учника који је успео да. протума.чи узроке настанка.
леденог доба. и клима.тске односе чак преко 600.000 година. у прошлости, чије се
теоретске поставке данас све више потврђују и улазе у основе неколико науч
них дисциплина и које обећавају још већи значај у будућности науке и човекове
позитивне делатности .

1

•

На.учни скуп је почео са. радом 25 . новембра у 10 ча.сова. у реновира.ноЈ.~ и ве
ома. лепо уређеном амфитеатру А 1 на. Рударско-геолошком фа.I<ултету, којИ је био
испуљен до последљег места. и знатно преко тога. Отвараље симпозијума пратили
су ТВ снима.тељи и представници штампе .
У име Организационог одбоуа , почетак рада Симпозијума. објавио је проф .
др Мирослав Ста.рчевић , шеф Катедре за. геофизику, и предложио радно предсе

МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ -КОМПЈУТЕРСКА ПРЕЗЕНТАUИЈА
Лука Поповић , Милан димитријевић , Ненад Миловановић :
МИЛАНКОВИЋ - дИРЕКТОР АСТРОНОМСКЕ
ОПСЕРВАТОРИЈЕ
драгољуб С •гефановић и Александар Ћорђевић :

МИЛУТИН

МИЛАНКОВИЋ - ВИЗИОНАР И

ФИЗИКЕ
Видео филмови :

РОд ОНА ЧЕЛНИК ГЕО-

ОРБИТА И ИНСОЛАUИЈА - МИЛАНКОВИЋЕВА ТЕОРИЈА
Приказана су два филма, први, nод насловом: .,Из сата у сат" - Савезног

дништво у које су ушли Лр Милан димитријевић, директор Астрономсi<е опсер

хидрометеоролошi<ог завода ; и други:

ваторије, доцент Др Владо Милићевић и проф. Др Мирослав Ста.рчевић.
Председа.ва.јући Владо Милићевић поздравио је у име Организационог од
бора. декана. Руда.рско-геолошког факултета. као домаћина овог знача.јног скупа ,
ректора Универзитета., представНИI<а Српсi<е академије наука и уметности, пред
ставника Министарства. за. рударство и енергетику, председннка. Југословенског

теорија"; оба филма. имају на.учну са.држину која се овде доводи у корелацију
са Мила.нковићевим радовима на инсола.цији као најзна.чајнијег фактора. климе на

-

Миланковићева.

Земљи.

другог дана. рада, у џетак 26 . новембра , са. почетком у .10 ча.сова и nод пред

седништвом Милана димитријевића, прнказа.ни су у изводима. следећи радови :
Небојша Протић и Никола Костић :

друштва. за геофизику, и све присутне, затим је објавио да. присуствују и члано

ви шире породице Мила.нковић, Др Душан Мила.нковић и љегова. кћи проф. др
Вера Миланковић , као и др Слободан Белосавић . Потом је прочитао поздрав
ни телеграм Мила.нковићевог сина. Василија, који живи у Мелбурну, и који није
могао лично да. дође на овај љему важан и драги скуп због познатих жа.лосних
политичких о:Гра.ничеља · која данас, у пуној супротности са. нај вишим цивилиза
цијским и хуманистичким на.челима., безобзирни велики и силни на.мећу малима. и
сла.бијима. .

.,Орбита и инсола.ција

•

•

ПОВЕЗАНОСТ
ПЕдОГЕНЕUКИХ ПРОUЕСА КОД НЕКИХ ЛЕСНИХ
ПРОФИЛА РБИЈЕ СА АСТРОНОМСКОМ ТЕОРИЈОМ МИЛАНКОВИЋА
Владо Милићевић и Мирослав Старчевић :
ПРОФЕСОРИ МИЛАНКОВИЋ И ЋУЛУМ- ЈЕДАН ИСТИ ПОГЛЕД
Слободан Марковић, Џорџ Куi<ла , Споменко Михајловић , драгана ВујовићМихић . Јовица. Јанковић и Млађен Јовановић :
ПАЛЕОМАГНЕТИЗАМ ЛЕСНОГ ПРОФИЛА ЧОТ У СТАРОМ СЛАНКА
МЕНУ И МИЛАНКОВИЋЕВИ ПАЛЕОМАГНЕТСКИ UИКЛУСИ
Михаило Миливојев1ф :

ВАСИОНА
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време ".
Академик М. Томић доча.ра.о је свим поштоваоцима. Мила.нковића. лик овог
професора и на.уtfНика. својим сећа.љима на. проф . Мила.н.ковића. и љегова сина
Ва.ска. - Василија., са. којим је учио у истој гимназији - реа.л.ки .

·

Миодраг да.чић и Зорица. Uветковић :

Проф. Јелена. МилоГра.дов- Турин је nоред осталог nоказала. и снимке .куће
коју је у ул . Љубе Стојановића. изградио Мила.нковић и у .којој је живео и радио
до своје смрти , и улице која. носи име Мила.нковићево, у општини Н . Београ.д, која.
нема ни једну таблу са. називом улице - та..ква. улица није сnоменик за.служној лич
ности! - и једном малом а.н.кетом на. самом месту уверила. се да. нико не зна. како
се та. улица зове! Проф . Милогра.дов- Турин је лично .УРадила. ове снимке у време
бомбардоваља. - агресије, што је вредно дивљеља. . Дело nроф. Мила.н.ковића. и

НЕБЕСКА РЕФЕРЕНТНА ОСНОВА И ПОСМАТРАЉА НА МЕРИдИЈАН

СКОМ КРУГУ У БЕОГРАдУ
Веселка. Тра.јковска. и Милан димитријевић :

МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ

УШТВА ,. РУЂЕР БОШКОВИЋ"
Радмило Петровић :
ЕМБЛЕМА ИЗ Р АдИШАНА
Јован Курба.лија. :

У ИЗдАЉИМА

АСТРОНОМСКОГ дР-

усnомена. на љега. велюш су

МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА
Божида.р Јова.новић :

МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ У,.дУГОПЕРИОдИЧНИМ ГЛОБАЛНИМ
ВАРИЈАUИЈАМА У ЛАЗНОГ СОЛАРНОГ ЗРАЧЕЉА" ОД АНАНдУ д . ВЕР
НЕКАРА
Влада. Дуцић :

ПАРАМЕТАРА РОТАUИЈЕ И САВРЕМЕНА КЛИМАТ-

СКА КОЛЕБАЊА У СРБИЈИ
Владо Милићевић :

..

МЕдАЉА ., МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ "

МИЛАНКОВИЋЕВА OUEHA ФЕНОМЕНОЛОГИЈЕ МИХАИЛА ПЕТРО-

1

ВИЪА
Мирко Кутла.ча. :
МИЛАНКОВИЋ О ТЕСЛИ

Споменко Миха.јловић, Александар Ћорђевић, Мирослав Старчевић и Владо

Милићевић :

КЛИМА, ВРЕМЕ И

UA

СУНЧЕВИ UИКЛУСИ ИЛИ ЕСЕЈ О МИЛУТИНУ

ПРИОРИТЕТ УРОША МИЛАНКОВИЋА У ВЕЗИ СА УТИUАЈЕМ CYHНА ЗЕМЉОТРЕСЕ

тренутку, на. ова..ко зна.ча.јном скупу, говори о двојици срnских светс:ки признатих
научника. .

Ћорђевић је говорио о Мила.иковићу ка.о визионару и .ка.о родона.челии.ку гео
физике ; · nознато је да. је Мила.н.ковић; .код израде фундаменталног дела. Handbuch

der Geophysics, на. .којем су сарађивали најnознаТИЈИ професори геофизи.ке из Ев- .
ропе, био позван да. буде аутор ча.к три nоглавља. , што лепо говори колико је било

Радомир Ђорђевић :

МИЛАНКОВИЋУ
Божида.р Јова.новић :

мотив за многе наше наnоре и подвиге.

В . Милићевић и М . Старчевић говорили су о вези nроф . Мила.нковића. и
nроф . Ћулума. на nроуча.ва.Њу осунча.ваља Земље и могућности .коришћеља. со
ларне енергије, а. М . Кутла.ча је, доводећи у однос живот и ра.д Николе Тесле и
радове Мила.нковића.. веома. надахнуто и изузетно документована осветлио и лич
ност Николе Тесле . Слушаоци су морали осетити nонос и радост што се у истом

НАЈСТАРИЈИ ЗАПИСИ БЕдА О UИКЛУСИМА ПРОМЕНА И ОТКРИЋА

ПОРЕМЕЋАЈИ
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Срејовића који је говорио ,. да. за. nознаваље nрошлости није довољно историјско

СРБИЈЕ

КАО ПОКАЗАТЕЉ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА
У поподневном раду , од 15 ча.сова., под председништвом Луке Поповића., пред
стављени су ови реферати :
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Владо Милићевић, Александа.Ј> Обреновић и Мирослав Ста.рчевић:
МИЛАНКОВИЋ НА ИНТЕРНЕТУ

После изл':Lгаља реферата. одржана је дискусија и округли сто са за.кључцима.
Заnажено Је излагаље младог Слободана Мар.ковића, сарадника. проф . Ку.кле,
фи_ла. У па.но~ском .лесу на. локацији Чот, наспрам ушћа. Тисе у Дунав, и о утврђе

љегово знаље

1

НОЈ зна.ча.ЈНОЈ подударности па.лео.клима.тских записа. овог профила. са. познатим и

добро проученим кинеским лесом, ка.о и са. варијацијама. вредности изотопа. кисео
ник_а. утврђених у дубокоморским седиментима. lпроф. Кукла.). Овај ра.д подвла.чи
да. Је испитиваљем ,.nотврђена. испра.nност глобалног па.лео.клима.тс.ког календара.

и љегов научни рад .

В . Милићевић, велики познавалац живота и дела Милаиковића., љегов велики
nоштовалац и један од најза.служнијих за. одржаваље овог симnозијума, говорио
је о меда.љи ,.Ми.(lутин Миланковић" коју од 1993 . год . Европско геофизичко
друштво сваке године додељује на.јусnешнијем на.учнику на. пољу геофизике . Са.
тугом и горчином аутор . је nоменуо да. у нашој земљи ми још нисмо усnели да. ув
демо овакву медаљу за наше за.служне људе геофизици и/или у другим областима.
науке које с у у вези са МиЈrан.ковићевим радовима.! Таква. медаља чак не мора.
да. бу де редовна. годишља. - чува.јмо се дева.лва.ције nризнаља. и на.гра.да.! - него
nочасна одЈЈИКа за значајније научне радове 1юја би се додељива.ља када наступи
моменат и

·

о испитиваљу па.леома.гнетских карактеристика лепо отвореног геоло- ШI<ОГ про

цељена

nрилика..

М . Ста.рчевић је nо:казао да је на интернету - светској мрежи информација 
Миланковићево име застуnљена с:коро 900 пута. и тако постало познато и доступ
но милионима корисника , свима који љегове резултате користе у најразличитијим
областима наука и који се на љега позивају дајући нове доnриносе укуnној свет
ској науци .
Дискусија с е одвијала на линији афирмације научног рада проф. Миланкови
ћа , нарочито љегове астрономске теорије о узроцима појаве дугих nерида хлад
них лета и појаве леденог доба , и љеговог ка.питалиог дела - Канона осунчава
ља Земље, чији су табац'и срећно преживели бомбардоваЉе Београда б . аnрила
1941 . год . Сви nоштоваоци Милаиковића истицали су љегов људски и научнич.ки
ли.к, љегово родољубље, вредноћу , заслуге, nризнаља у свету, али и нашу .. за

з а.снов<~;ног на. идентификацији Мила.нковићевих циклуса" . Познати nроф . Џ . Ку

боравност и немар" да у nравој мерИ истакнемо у нашој земљи љегове заслуге

1969

и nоштујемо љегово дело и успомену, да се љиме nоносимо ... Нарочито је било
симnатично када су у дискусији узели учешће и лица .која не припадају облас

кла., КОЈИ Је водио ове радове и КОЈИ припада. групи чешких на.учника. која. је

- 1975 . отпочела. пионир~.ка. истра.жива.ља. па.леома.гнетских .карактеристика. .ква.р
та.рних седимена.та., и .КОЈИ последљих година. живи и ради у Pa.lisades-y (САД),

тима наука за које је везан Милаиковићев рад и .који су истицали да су се само
nреко Миланковићевих nопуларних дела, .. Кроз васиону и векове" и .. Усnомене,
доживљаји. сазнаља ", уnознали са личношћу и радом , и одмах nостали љегови

НИЈе могао да. дође на. ова.Ј скуп такође због nолитич.ких ограничеља. .

. Академик !"!а.нтић истиче дЗ;, велики nесник и мислилац Гете .. први исnравно
обЈ а.шља.ва. ПОЈ а.ву леденог "доба. , ~озива.јући се на. Сунце .које ,.све . органско за

nочиље, ствара. и покреће

ведики nоштоваоци и заљубљеници .

, и да Је Миланковић утврдио, на. егза..ктној на.учној

основи , да. су три основна. а.строномска. елемента. који одређују промене глобалне
.климе кроз геолош.ко време, управо периодичне промене nоложаја. Земљине осе

е.ксцентрицитет Земљине пута.ље и на.гиб еклипти.ке. Било је леnо чути о духовној

•
1

В . Милићевић је у име организационог одбора и председништва nокушао да
дефинише и nредложи закључке на .крају овог симnозијума , од .којих су први и
НаЈВаЖНИјИ :

--

~ези КОЈа. се открива. између Гетеа и нашег Мила.нковића., знајући Гетеову гени
Јалност, љегов светски углед и љегово признаље нашем Вуку Кара.џићу и срnском

народном кљиже_вном СТ;'Ја.ра.лаштву . А.ка.деми.к Па.нтић је на. неколико места. врло
~eno noмe1ryo и ЈОШ двојицу од наших nризнатих на.учника, Јована. Uвијића, који

Је nрви открио трагове леденог доба. на Ба.л.ка.нс.ком nолуострву, и Драгослава

-

да. су оnравдани и nотребни чешћи сусрети са Милаиковићевим делом и да не
треба чекати само јубиларне године и прилике,
да. је умесно оформити једно радно тело, можда друштво .. Милутин Миланко
вић ", које ће радити на чуваљу успомене и лика научника Милаиковића и на
афирмацији и nопуларизацији љеговог дела у нашој срединИ,
да се nредложи и оствари nодизаље сnоменика Милутину Милаико}3ићу, ко
ји би се nоставио , можда , на Студентском тргу, испред Универзитета, где је

~

1
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Миланковић био професор , и где би био у друштву доситеја, Панчића. и Uви

Предаваља са симпозијума била су садржајна и широкообухватна и била су
проnраћена nројекцијама, филмовима и једним рачунаром, што је допринело ква

јића.

Уколико се оствари идеја осниваља друштва "Милутин Миланковић", оно ће
имати основни задатак да. бИра и nредлаже поводе за (чешће) скуnове, јубиларне
и пригодне, на којима ће се афирмисати на.учнички лик Милутина Миланковића

литету излагаља и разумеваљу материје .

Зборник радова nредстављених на овом симnозијуму био је технички на зави

дној висини чему су доnринеЛи и одговорни уредници, и редакциони одбор, аутор

и љегово научио дело, као и да координира сваку иницијативу у том смислу .
Поред тога, друштво "Милутин Миланковић" би у неnосредној будућности
nреузело на себе и задатке:

слога, лектор, графичка обрада и штамnарија. Са репродукцијом Миланковиће

вог nортрета у боји на корицама, nортрета који је урадио други наш великан,
Паја Јовановић, овај зборник је много добио у укуnном квалитету. Овај зборник
биће садржан у многим библиотекама, друштвеним и личним.
Можемо рећи да је овај симnозијум био на nотребној висини, да је био за
пажен културни догађај, да је био достојан веЈIИI(ОГ научНИI<а Милутина Милан
ковића. Ако нас је у ова два дана гледао са нашег nлавог неба, а сигурно · да.
јесте, Миланковић је морао бити захвалан свом nотомству што га цени, nоштује

·

да улица која носи име Милутина Миланковића, иако је још неизграђена и

-

недовољно насељена, добије тиnске табле, више комада, којима се у граду
обележавају називи улица, како та улица леnог имена не би била анонимна и
непозната и тако вређала усnомену на Миланковића., не само љега ...
да се изради у бронзи биста, или nлакета, која би се nоставила у аули Руда.р
ско-геолошког факултета, за које је већ било иницијативе,

и не заборавља, и био је дирнут нашом љубављу.

да се избори преко Ректората и/или на.длежних установа да један студентски

На крају, да кажемо ко је nружио материјалну nодршку овом леnом и тако
потребном симnозијуму о нашем научнику Миланковићу:
Министарство за науку, развој и животну средину СР Ј
Министарство .за науку и технологију Србије
НИС- Југоnетрол
Југословенско геофиэичко друштво

дом у Београду добије име М. Миланковића - већ је био у јавности nредлог

да то бу де садашњи дом ,.Карабурма" - и да се у том дому уреди један nо
часни и свечани кутак са сликом или бистом Миланковића, а име дома да се
видно истакне,

да. се на последљем nреосталом хангару на старом Земунском аеродрому, који
је Миланковић nројектовао и надгледао у току градље, као наш nрви стручљак

Геолошка и

за армирани бетон, постави сnомен nлоча са nригодним текстом о инжељеру

хидрометеоролошка школа "Милутин Миланковић"

Геоинститут

и научнику Миланковићу - тај хангар се и данас nомиље као "Миланковићев
хангар" и служи као деnо Ваздухоnловног музеја у Сурчину,
- да се на мостовима на Тимоку код Сврљига, мостовима од армираног бетона
које је nројектовао инжељер и научниi< Миланковић nоставе сnомен плоче у
част Миланковића,
да се на улазу у nодземну фабрИI<у у Ужицу nостави сnомен за сећаље на
Миланковићев рад на. овој несуђеној нашој ковници новца .
Исто тако, ово друштво би учинило да се на Новом гробљу, у парцели бр .
6, уреди, одржава и чува Миланковићева гробница, љегов кенотаф, а ако би се
указале могућности, и љегов гроб у родном му Даљу, I<оји је данас остао у другој

Рударско-геолошки

факултет, институт за регионалну геологију и nалеолон

тоЈюгију

ТРМКА Кабл - Врљачка Баља
Пицерија ,.Голуб"
(Примљено децембра

1999.)

SYМPOSIUM " MILANKOVIC- YESTERDAY, TODAY, TOMORROW"
Activities of the Symposium "Milankovic - yesterda.y, toda.y, tomorrow" have been
reported.

држави .

Поштоваоци и nознаваоци Миланi<овића са задовољством су примили обавеш
теље да две средље школе у Београду носе име Милутина Миланковића, да је
једна од ових школа nоклонила Рударско-геолошком фаi<ултету урамљени порт
рет Миланковићев, репродукцију нашег велиi<ог слиi<ара Паје Јовановића., ~а је
Астрономске друштво основано 1996. У Зрељанину узело име Милутина Милан
ковића и да су за· свој грб леnо искористили слику сазвежђа Касиоnеје као ини
цијал слова М (М. Ми.qанковић) , да се у холу Геолошке и хидрометеоролошке
школе "Милутин Миланковић" на Вождовцу налази љегова биста., реплика бисте
коју је урадио Сретен Стојановић, да је пред улазом "Института за математиi<у"
и .,Института за физику" Универзитета у Новом Саду nостављена 1995. год. би
ста Милутина Миланковића коју је израдио лекар и вајар Владимир Јоi<ановић;
ако смо добро чули, Јокановић је I<ao избеглица из Босне успео да изнесе ову
бисту и да је подари Универзитету у Новом Саду, што је за дивљеље . И ово
је један од великих доказа колико се nоштује успомена. на рад и дело научника
Миланковић а ...
Наша отаџбина све више доказује да уме да поштује и цени своје великане и
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ВЕСТИ ИЗ НАШЕ ЗЕМЉЕ

'

НАГРАдА "ЗАХАРИЈЕ БРКИЋ"

1999.

ГОДИНЕ

И наша штампа, поред ТВ хронике, обележила је овај симпозијум .
Лист
"Политика" објавио је три чланi<а, 24. и 25 . новембра и 1. децембра, из пе
ра Слободанке Андрић .
Преднаслов првог чланка био је :"Поводом симnози
јума о велика.ну · светске науке" , код другог: "Почео симпозијум о Милутину Ми
ланковићу", и трећи : "Светско nризнаље с именом Милутина Мила.нi<овића.", где
се говори о меда.љи са именом Милутина Миланковића коју Европсi<о геофизичко
друштво од 1993. год . редовно додеЉује истаi<нутим научницима.
Чланци су довољно обимни, врло су садржајни и доприносе у на.јвећој ме
ри широкој попула.ризацији науЧНИI<а. Миланковића. Поштова.оци Мила.нковића.
били су задовољни што је ,.Политика." nосветила TOJIИI(O nростора симnозијуму

На свечаној седници Катедре за ас
трономију одржаној 17.
децембра
1999. године, у присуству продекана
Математичког фаi<ултета др
Павла
Младеновића
и
др Стеве Шегана,
председника Националног I<омитета за
астрономију и руководиоца научног
астрономског пројекта др Зе1рана Кне
жевића и других гостију, ииж.
Сло
бодан Бркић, син nокојног nрофесора
Захарија Бркића , ур учио је награду за
школску 1998/1999 . годину, у одсуству
добитника - Матије Ћуi<а, мајци Ма
тије Ћука, др Татјани Пејовић. То је

одржаном љему

nетнаеста додела награде од осниваљ·а

она зато заслужује да их има!

у

част .

фонда

1981 .

године .

Матија Ћук је рођен 1978. године,
у Београду. Основну шi<олу је завр
шио на Новом Београду .
Био је nо
лазник Истраживачке станице Петница
1993 . године . Уnисао је IX београдс
I<у гимназију, али се после nола године
nреселио у Мосi<ву. Године 1995 . је
зашршио 21 . гимназију (математичког
смера) у Москви и уnисао астрономију
на Московском државном универзитету
"Ломоносов".
После годину дана се
вратио у Београд и наставио ету дије
на Математичком фаi<ултету, смер аст
рофизика , и дипломирао

1999.

године .

Одмах по дипломираљу отишао је на
nостдиnломсi<е студије на Универзите

ту Корнел
Њу

Jopi<,

(Cornell), у Итаi<И, држава

САд.
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Слика

1.

Професор др Јелена Милоzрадов- Турин уру'Чује инж . Слободану Бркићу

,,Васиону" бр.

5/98.

Матија Ћук је најбољи оД шест сту
дената који су дипломира.ли од 1. ок
тобра. 1998. године до 1. октобра.1999.
године . Четворо њих је имало средњу
оцену изнад осам, а. двојица. од њих ча.к
изнад девет: Матија. Ћук 9 .35 а Нико

Јiа. Витас 9 .2 7 . Матија Ћук је завршио
студије у на.јкраћем року. Пре додеЛе
награде, шеф Катедре др На.дежда Пе
јовић је прочитала биографије профе
сора Захарија Бркића. и Матије Ћука..
Затим су се присутни кроз сећа.ња не
ких чланова Катедре nодсетили на. про
фесора. Захарија Бркића.. Инж . Сло
бодану Бркићу су уручени "Спомени
ца 125 година Ма.тема.тичког факулте
та. " и ,.Васиона" бр. 5 из 1998. године ,
у којој је nри казано додељива.ње наг
раде у nрошло ј школској години (Сл.
У Споменици се име професора За
ха. рија Бркића налази на. више места:
међу биографијама. истакнутих ма.тема
тичара, у списку доктора наука. Ма.те
матичког факултета - где је он први

1) .

доктор

а.строномских наука. и у чланку

о развоју астрономске групе на Мате
матичком факултету коме је и он до
принео . И сада., преко фонда његовог
имена,

у лаже се нови допринос

-

у по

стицаљу младих на. путу науке .

Присутни

су

имали прилику,

коначног на.резивања.,

цу са.

CD-a.

да виде

пре

страни

на. коме су фотографије са.

одбране прве докторске дисертације из

области а.строномских наука на. Беог
радском универзитету - дисертације
Захарија Бркића . Син професора. Бр
кић је и овог лута. прискочио у помоћ
и уступио на. коришћење ове, сада већ
историјске, фотографије.

Овог

пута. је др Миодраг да.чић

својим снимциыа допринео да. и додела
на.гра.де уђе потпуније документована. у
историју.

Свеча.на. седница. је завршена. кокте
лом и

разговором са. гостима..

Јелена Милоzрадов- Турин

Ове I'ОдИН<' Сун це се наЈiа:Ји у макси.муму своје активности. Од нашег члана Н еде~Ј.ка
Марковића и :1 1/ t>трuваради на смо доfiили овај леп снимак Суш~а од 29. фебруара 20()0.
Ј'Одине - око 12h 45m . С 11имак је начињен рускиы теЈЈеобјективом МТО 100/ lOOO са
тслеконвертером VIvitar· 2 Х кро:~ жуто-зелени филтер из комnлета МТО. Уз ексnозицијv
uд 1/2000s. кuришh<'н ј е филм l~orпa kinopozitiv. ч ешке нроизводње .
llo љеговим речима да н е би дош;ю до оштећења фотопарата од фокусираног Су нчеnо1 ·
:1рачења нр е моме~та о1има.ња . а и :Ја кџаткотрајну заштиту ока nри уоштраваљу Су нч еuо 1 ·

лика, на објектив Је ставио заш титни филтер наnрављен од неке врсте милар фо;шје. која

се користи за nаковање покЈюна и букета цвећа.

(Напомена: · 11омен ути "милар" нема атест за безбедно 110сматрање Cylfцa..)
Слика на.

IV

страни корица:'Та.мна .маzлина Ко1Ьска глава у саэвежlју Орион

АСОП

- СТРОНОМ.

о
ГОДИНА
КЊИГА

Поларна светлост сн.и.мљена LlЗ Пешнице

7. JV 2000. у Or/' З(Ј" YUL. Коришhена је ка
мера

XLVШ
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D=l6mm, FID=5,6. Време освеutЉава
2 .минута. Снимио Бранислав Caвuh.
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. Jesen:
zјша:

22.09. u 23hU4~1 5
21.12. u l9h21 ~5

Polozaji Zemlje па puta11ji oko Sunca (SEV):
Perihel: 04.ul . u 08h5~~3
Afel:
Efemet·idska popravka izno!?i 63 5 . Svi tl"enuci 11 SEV'-u datj su .za posmatraca na
1
Nai"Odnoj opservatorjjj u Beogradu (Л= lh2lm8 , <Р= 44°50 ) .
Prema preporuci Meduna1·odпe astronomske unjje (МАО) , umesto pojma efemeridsko t•reme (ЕТ). uvodi se diпamiёko vreme (DT) , kao v1·eme vezaпo za koordjпatni ::;istem u kome se vrsi integracjja jednacina kretanja tela Suncevog sistema. О
sisterпu vezanom za centar masa Suncevog sjstema kшjstj se bar·icentriёno (TDB),.
а u sisteпш vezaпom za ceнtar masa ;;jstema Zemlja-Mesec k01·istj se Zeтnaljsko
(TDT) diпamjёkci v1·eme. Razlika izшedu v1·emena TDB ј TDT је ''eorna mala ј
nюze :;е zanemarjti na nivou tacпostj ovjh efemerjda. Veza jzrneau djпamjckog i
svetskog v1·епн~на (СТ) data ј е relacijom DT
UT + D.T , gde је D.T efeтneт·idska
рорга11kа. L' па.Sе v1·eme . efeшeridska popravka је relativno mala ( reda 1т), tako
da ::;vi utaЫi,~eni podaci za u ir TDT 11 ovirп efemel"jdama istovt·emeno odgovarajн ј
treпutkн oh l"Т.

=

Osпovпi podacj о ovogodjsnjjm poпн-acenjjrna:

L. Роtрнпо роrшаёеnје Meseca, 9. januыa . Maksimнm роrшаёеnја (ро TU) u
20h2U"' :IO• . Vidljivo iz .Jugoslavije .
2. Potpuno роШ!Ћёенје Sunca. 21. juna. Vidljjvo (ро TU) od оghззт do 14h34m
Njje vjdljivo iz Ev1·ope ..
3. Пеliтiёпо роmrаё:епје Meseca. 5. jula. Maksjmurn pomt-aёenja (ро TU) u
14 11 55ml2'. Nije vidljivo iz Evrope.
4. ћstenasto ропнасепјf' Sunca, 14. decenbra. VjdJjivo (ро TU) od 18h03m do
23 11 4lrn. Nije vjd)jivo jz Evrope .
5. Pomraёenje · Meseca polusenkom. 30 . decembra . Maksjmum pomraёenja (ро
ТО)
10 11 29ml2" . Njje vidljivo jz Jugoslavjje .

u

U 1·ubrjci 1\alendaт· datj su , za svaki datшn u godini : dап u nedeljj (D) , julijanski'
dan (ЈП) . koJi poёinje u 12h , i zvezdano vreшe u Grjniёu (Sa) u oh UT.
С rubrici Faze. регigез· i apogej Meseca dati su trenucj (UT) za sledece pojave
(Р) : rn\ad mesec (8) , pi"Vi:l i'etvrt (()) . pun шеsес (0) , poslednja ёetVI"t (()) , perigej
(п) i apogej (л).
Rub1·ika Sunct <Јаје. ~а svaki ёe t;vrt.i dан . t1·enutak gomje kulшinacije (Т). izlaz i
zalaz, rektascenziju (а), deklinaciju (Ј). pozicioni ugao ose l"Otacije (Р) . heliografske
koordin a te ceпtra diska (В 0 , L0 ) , uglovnj polup1·eёnjk diska (р) i geocent1·jёno rastoj~nje (~).

На основу мишљена Реnубличког секретаријата за културу број 413-00-145/99-01
од 15 . VII 1999. ово издаље је ослобођено nореза на nромет .

Штам nа : Удружење "Наука и друштво" Србије, Божидара Аџије

~ю\ес~: 2U.U:3. u l3h30'~7
Leto:
'21 .06. 11 U7h37~'7

U rubt·ici Mesec date su. za svakj dan u godinj , ekvatorske koOI'dinate (а, Ј) ,
kao ј trenu ci izlaza ј za.laza.
·
R.ub1·jka Planete daje efeшeride ve\jkil1 planeta (Met·kur , Venera, Mars , Jupjter ,
Satuш . Пr-ан i Neptun) . UtaЬljёeni su : t1·e nutak gornje kuJшjnacjje (Т) , ekvatorske
ko01·dinate (а. Ј). daljiп e 0d Zeшlje i Sunca (D. ,. D. 0 ), ugaoni polupr·eёnjk (р) i

i
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\'ASIONA XLVIII

Ast1·oпщnske efeшe1·ide

za 2001 .

godiпu

vizue_ln_a l?r.ividna veliCin~ ( mv) . Korak izmedu utab.licenih podataka za Merkur
1znos1 cet1_I·1, za Veneru 1 Ma1-s osam, za Jupiter i Saturn sesnaest, а za Uran ј
Neptun tndeset dva dana.

YASIONA XL\/111 Ast. 1'01Юl11ske efeшe1·icle

za 2001.

06 ОО \le11er-a 11 konjunkc iji sa Jupiterom 1.2S
14 03 Satш· n 11 ko11junkciji sa Mesecom 0 .2N

22
23
24
25
29
31

15 15

PLANETSKE KONFIGURACIJE 1 POJAVE U 2001 ..
januar·
d h
06 01 5aturn u konjunkciji sa Mesecom 2N
06 14 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom ЗN
13 17 Merkur u konjunkciji sa Neptunom 25
17 06 Venera u najvecoj elongaciji 47Е
17 20 Mar·s u konjunkciji sa Mese<;om 45
22 18 Merkur u konjunkciji sa U1·anom 0 .45
25 15 .Jupit.er u zastoju ро rektascen?.iji
25 16 5aturn u zastoju ро rektascenziji
26 03 Mer·kur u konjunkciji sa Mesecom ЗN
26 04 Neptun u konjunkciji sa 5uncem
28 13 Merkur u najvecoj elongaciji !ВЕ
28 14 Venera u konjunkciji sa Mesecom 6N
februaг

02 10 5aturn u konjunkciji sa Mesecom 2N
02 22 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 3N
03 12 Мегkш· u zastoju ро r·ektascenziji
П9 12 Uran ll konjunkciji sa 5uncent
13 ОО Merkur u donjoj konjunkciji
15 10 Mars u konjunkciji sa Mesecom 35
20 23 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 2N
21 16 Mer·kur u konjunkciji sa Mesecom 6N
25 02 Merkur u zastoju ро rektascenziji
26 08 Veneгa u konjunkciji sa Mesecom llN
mart
01 18 5aturn u konjunkciji sa Mesecom 2N
02 09 Jupiter u konjunkciji sa Me~ecom 3N
07 11 Venera u zastoju ро rektascenziji
10 11 Merkur u konjunkciji sa Uranom O.lN
11 06 Merkur u najvecoj elongaciji 27W
15 21 Mars u konjunkciji ·sa Mesecom 1.85
20 08 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 2N
21 14 Uran u konjunkciji за Mesecom ЗN
22 18 Merkur u konjunkciji sa Mesecom 2N
29 04 5aturn u konjunkciji sa Mesecom 1. 7N
29 21 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 2N
30 04 Venera u donJoj konJunkciji
april
06 21
13 02
16 16
17 17
17 23
20 ·20
23 09

Merkur u konjunkciji sa Venerom 105
Mars u konjunkciji sa Mesecom 1.35
Neptun u konjunkciji sa Mesecom ЗN
Veneгa u zastoju ро rektascenziji
Uran u konjunkciji sa Mesecom 3N
Venera u konjunkciji sa Mesecom 10N
Merkur u gornjoj konjunkciji

25 16 5aturn u konjunkciji sa Mesecom 1.4N
26 13 Jupiter u konjunkciji sa. Mesecom 1.8N

r

maj
07 17 Merkur u konjunkciji sa 5aturnom 4N
10 19 Ma.rs u konjunkciji sa Mesecom 1.95
11 02 Neptun u zastoju ро rektascenziji
11 15 М ars u zastoju р о rektascenziji
14 ОО Neptun u konjunkciji sa Mesecom 3N
15 08 Uran u konjunkciji sa Mesecom ЗN
16 17 Merkur u konjunkciji sa Jupiterom 3N
19 09 Venera u konjunkciji sa Mesecom 4N
22 04 Merkur u najvecoj elongaciji 22Е
24 07 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom l.ЗN
24 19 Merkur u konjunkciji sa Mesecom 3N
25 1 З 5aturn u konjunkciji sa 5uncem
29 22 Uran u zastoju ро rektascenziji

т

jun
04 05 Merkш· u zastoju ро rektascenziji
06 19 Mars u konjunkciji sa Mesecom 45
08 05 Venera u najvecoj elongaciji
10 08 Neptun u konjunkciji sa Mesec~m 3N
11 16 Uran u konjunkciji sa Mesecom ЗN
13 18 Mars u opoziciji
14 13 Jupiter u konjunkciji sa 5uncem
16 13 Merkur u donjoj konjunkciji
17 22 Venera u konjunkciji sa Mesecom 1. 7N
19 22 Saturn u konjunkcyi sa Mesecom 0.9N
28 07 Merkur u zastoju ро rektascenziji

Ur-aп

u opoziciji

15 20 .Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 0.45
.16 13 Ve nera u konjunkciji sa Mesecom 1.95
27 12 Mars u konjunkciji sa. Mesecom 55
31 ОО Neptun u konjunkc iji sa Mesecom ЗN

11
20
12
17
17
04

godiпн - - - - - - - -

99

Merkur u zastoju ро r·ektascenziji
Mars u koпjunkciji sa Mesecom 0 .1N
Neptun u konjunkc iji sa M esecom 3N
Uran u konjunkciji sa Mesecom ЗN
Merkur u najvecoj elongaciji 19W
Uran u zastoju ро t•ekta.scenziji

novembar
02 17 Jupiter u zastoju ро rektascenziji
03 22 5aturn u konjunkciji sa Mesecom 0 .65
04 18 Mars u konjunkciji sa Neptunom 25
06 07 Jupiter u konjunkciji sa Mesecorn 1.75
20 21 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 3N
21 19 Магs u konjunkciji sa Mesecom 3N
22 02 Ucan u konjunkciji sa Mesecom 4N
26 10 Mars u konjunkciji sa Uranom 0.85

septembar
01 07 Ur·an u ko11junkciji sa Mesecom 3N
10 13 5aturn u konjunkciji sa Меsесош 0.25
12 12 Jupiteг u konjunkciji sa Mesecom 1.05
15 07 Ve11era u koпjunkciji sa. Mesecom 35
18 22 Mer·kш· u najvecoj elongaciji 27Е
19 02 Mer·kш· u konjunkciji sa Mesecom 85
25 01 Mar·s u konjunkciji sa Mesecorn 2S
27 03 5atш'll u zastoj u р о rektascenziji
27 05 Neptun u ko11junkciji sa Mesecom 3N
28 11 Uran u konjunkciji sa Mesecom ЗN

decembar
01 02 Saturn u konjunkciji sa Mesecom 0.55
03 11 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 1.65
03 14 5aturn u opoziciji
04 22 Merkur u gornjoj konjunkciji
18 07 Nept11n u konjunkciji sa Меsесош 4N
19 12 Uran u konjunkciji sa Mesecom 4N
20 20 Mars u konjunkciji sa Mesecom 4N
28 08 5aturn u konjunkciji sa M esecom 0.25
30 14 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 1.25

oktoba.r
О 1 20 Merkur u zastoju ро rektascenziji
07 19 Saturn u konjunkc iji sa Mesecorn 0 .55
10 00 Jupit er U kOIIJUIIkciji sa M"secom 1.45
14 02 Merkш· u donjoj konjunkc iji
15 02 Ve 11e r·a u konjunkciji sa Mesecorn 45
17 23 Ne ptun " zastoju ро cektascenziji

FAZE, PERIGEJ I APOGEJ MESECA 2001.

FAZE, PERIGEJ I APOGEJ MESECA 2001.

1

juli
03 10 Mars u konjunkciji sa Mesecom 6S
07 14 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 3N
08 22 Uran u konjunkciji ва Mesecom 3N
09 17 Merkur u najvecoj elongaciji 21 W
12 22 Merkur u konjunkciji sa Jupiterom 1.9S
15 05 Venera u konjunkciji sa Saturnom 0.75
17 13 5aturn u konjunkciji sa Mesecom 0.6N
17 18 Venera u konjunkciji sa Mesecom 0 .35
19 ОО Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 0 .2N
19 13 Merkur u konjunkciji sa Mesecom 15
19 23 Mars u zastoju ро rektascenziji
30 Ј 2 Neptun u opoziciji
30 14 Mars u konjunkciji sa Meseco~ 65
avgust
03 19 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 3N
05 03 Uran u konjunkciji sa Mesecom 3N
05 22 Merkur u gornjoj konjunkciji
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KALENDAR 2001.
Datum Dan

2001 .

Dап

JD

So

d m

D

24 ...

h m s

d m

D

24 .. .

h

m s

d m

D

24 ...

h

m

•

СЕТ

51970
51971
51972
51973
51974
51975
51976
51977
51978
51979

10
10
10
10
10
10
10
11
11
11

35
39
43
47
51
55
59
03
07
10

28
25
21
18
15
11
08
04
01
57

01 .05 .
02 .05 .
03.05 .
04.05 .
05 .05 .
06 .05 .
07 .05 .
08.05 .
09 .05.
10 .05 .

uто

52031
52032
52033
52034
52035
52036
52037
52038
52039
52040

14
14
14
14
14
14
14
15
15
15

35
39
43
47
51
55
59
03
07
11

58
55
51
48
44
41
38
34
31
27

51980
51981
51982
51983
51984
51985
51986
51987
51988
51989
51990
51991
51992
51993
51994
51995
51996
51997
51998
51999
52000
52001
52002
52003
52004
52005
52006
52007
52008
52009
52010
52011
52012
52013
52014
52015
52016
52017
52018
52019
52020
52021
52022
52023
52024
52025
52026
52027
52028
52029
52030

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14

14
18
22
26
30
34
38
42
46
50
54
58
02
06
10
14
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
01
05
09
13
17
21
25
28
32
36
40
44
48
52
56

54
50
47
44
40
37
33
30
26
23
19
16
13
09
06
02
59
55
52
48
45
42
38
35
31
28
24
21
17
14
11
07
04

11.05 .
12 .05 .
13.05 .
14 .05 .
15 .05 .
16 .05 .
17.05 .
18.05 .
19.05.
20 .05 .
21 .05 .
22 .05 .
23 .05 .
24.05.
25 .05 .
26 .05 .
27.05.
28 .05.
29 .05 .
30.05 .
31 .05 .
01 .06 .
02 .06 .
03 .06 .
04.06.
05 .06.
06 .06 .
07.06 .
08.06.
09 .06 .
10.06 .
11 .06 .
12.06.
13.06.
14 .06 .
15 .06 .
16.06.
17 .06 .
18.06 .
19 .06 .
20.06 .

52041
52042
52043
52044
52045
52046
52047
52048
52049
52050
52051
52052
52053
52054
52055
52056
52057
52058
52059
52060
52061
52062
52063
52064
52065
52066
52067
52068
52069
52070
52071
52072
52073
52074
52075
52076
52077
52078
52079
52080
52081

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

15
19
23
27
31
35
39
43
46
50
54
58
02
06
10
14
18
22
26
30
34
38
42
46
50
53
57
01
05
09
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53

24
20
17
13
10
07
03

52082
52083
52084
52085
52086
52087
52088
52089
52090
52091

17
18
18
18
18
18
18
18
18
18

04
08
12
16
20
24
28
32

01 .01 . PON
02 .01 . UTO
03 .01 . SRE
04 .01. СЕТ
05 .01 . РЕТ
06 .01 . SUB
07 .01 . NED
08 .01 . PON
09 .01 . UTO
10 .01 . SRE

51911
51912
51913
51914
51915
51916
51917
51918
51919
51920

06
06
06
06
06
07
07
07
07
07

42
46
50
54
58
02
06
10
14
18

52
48
45
41
38
34
31
27
24
21

01 .03 .
02 .03 .
03.03 .
04.03 .
05 .03.
06 .03 .
07 .03 .
08.03 .
09 .03.
10.03 .

11 .01 . СЕТ
12.01. РЕТ
13 .01 . SUB
14 .01 . NED
15 .01 . PON
16 .01. UTO
17.01. SRE
18.01 . СЕТ
19 .01 . РЕТ
20 .01. SUB
21 .01 . NED
22.01 . PON

51921
51922
51923
51924
51925
51926
51927
51928
51929
51930
51931
51932
51933
51934
51935
51936
51937
51938
51939
51940
51941
51942
51943
51944
51945
51946
51947
51948
51949
51950
51951
51952
51953
51954
51955
51956
51957
51958
51959
51960
51961

07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

22
26
30
34
38
42
45
49
53
57
01
05
09

17
Ј4
10
07
03

04
08
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
59

56
53
50
46
43
39
36
32
29
25
22
19
15
12
08
05
01
58
54
51
48
44
41
37
34
30
27
23
20
17
13
10
06
03
59

51962 10
51963 10
51964 10
51965 10
51966 10
51967 10
51968 . 10
51969 10

03
07
11
15
19
23
27
31

56
52
49
46
42
39
35
32

11.03.
12.03.
13.03.
14.03.
15 .03.
16 .03.
17.03 .
18.03 .·
19.03 .
20.03 .
21 .03 .
22 .03.
23.03.
24 .03 .
25 .03 .
26.03 .
27.03.
28 .03.
29 .03.
30.03.
31.03 .
01.04 .
02 .04 .
03.04 .
04.04.
05 .04 .
06 .04.
07.04 .
08 .04.
09.04 .
\0 .04 .
11 .04 .
12.04.
13.04 .
14.04.
15 .04 .
16.04 .
17.04 .
18.04 .
19 .04 .
20.04.
21.04.
22 .04 .
23.04.
24.04.
25 .04 .
26 .04 .
27.04 .
28.04.
29 .04 .
30 .04 .

2З . ОЈ.

UTO

24 .01 . SRE
25 .01 . СЕТ
26 .0\ . РЕТ
27 .01. SUB
28 .01 . NED
29 .01 . PON
30 .01 . UTO
31 .01. SRE
01 .02. СЕТ
02 .02 . РЕТ
03 .02 . SUB
04 .02. NED
05 .02. PON
06 .02 . UTO
07 .02 . SRE
08 .02 . СЕТ
09 .02 . РЕТ
10 .02 . SUB
11 .02 . NED
12.02 . PON
13.02 . uто
14 .02 . SRE
15 .02 . СЕТ
16 .02 . РЕТ
17.02 . SUB
18.02 . NED
19 .02. PON
20 .02 . UTO
21 .02 .
22 .02.
23 .02 .
24 .02.
25 .02 .
26 .02 .
27 .02 .
28.02.

SRE

СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE

\З

17
21
25
29
33
37
41
45
49
52
56
оо

оо

РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ

РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
ёЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON

Datum Dan

So

оо

04
08
12
16
20
24
28
32

оо

57
53
50
46
43
40
36
33
29
26
22
19
15
12
09
05
02

21 .06 .
22 .06 .
23 .06 .
24.06 .
25 .06.
26 .06.
27.06 .
28.06.
29 .06 .
30.06 .

SRE

СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ

РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ

РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ

РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ

РЕТ

SUB

JD

Ast.1·otюшske efeшe1· ide

Datum Oan

So

d m

r

оо

56
53
49
46
42
39
36
32
29
25
22
18
15
11
08
05
01
58
54
51
47
44
40
37
34
30
27
23
20
16
13
09
06

57 03
оо 59
56
52
49
45
42
38
35
32

..

о

0 1.07 . NED
02 .07 . PON
03.07 . UTO
04 .07 . SRE
05 .07 . СЕТ
06 .07 . РЕТ
07 .07 . SUB
08 .07 . NED
09 .07 . PON
10 .07 . tJTO
Ј 1 .07 . S1tE
12. 07 . С ЕТ
13 .07 . РЕТ
14 .07 . SUB
15 .07 . NED
lti .07 . PON

52092
52093
52094
52095
52096
52097
52098
52099
52100
52101

52102
5210:3
52104
52105
52106
52107
52108
UTO
Ј 7 .07 .
52109
18.07 . SRE
19.07. СЕТ 52110
20 .07 . РЕТ 52111
52112
21.07 . SUB
22 .07 . NED 52113
23 .07. PON 52114
24 .07 . UTO 52115
52116
25 .07. SRE
26 .07 . СЕТ 52117
27 .07 . РЕТ 52118
52119
28 .07 . SUB
29 .07 . NED 52120
52121
PON
30 .07.
31.07. UTO 52122
52123
01 .08 . SRE
02 .08 . СЕТ 52124
03'.08 . РЕТ 52125
52126
04 .08. SUB
05 .08 . NED 52127
06 .08 . PON 52128
07 .08 . uто 52129
52130
08.08 . SRE
09 .08 . СЕТ 52131
10 .08 . РЕТ 52132
52133
11 .08 . StJB
12 .08 . NED 52134
13 .08 . PON 52135
14.08 . UTO 52136
52137
15 .08. SRE
16 .08 . СЕТ 52138
17.08 . РЕТ 52139
52140
18 .08. SUB
19 .08 . NED 52141
20 .08 . PON 52142
21 .08 . UTO 52143
52144
22 .08 . SRE
23 .08. СЕТ 52145
52146
24 .08 . РЕТ
52147
25 .08 . SUB
26 .08 . NED 52148
27.08 . PON 52149
28 .08 . UTO 52150
52151
29 .08 . SRE
30 .08. СЕТ 52152
31 .08 . РЕТ 52153

h

2001. godiнtt

-------

111

\8 36
18 40
18 14
18 48
18 52
18 56
19 оо
19 04
19 08
19 11

s

28

25
21
18
14
11
07
04
оо

57

19 15 54
\9 19 50
19 23 47
19 27 43
19 31 40
19 35 36
19 39 33
19 43 29
19 47 26
19 51 23
19 55 19
19 59 16
20 03 12
20 07 09
20 11 05
20 15 02
20 18 58
20 22 55
20 26 52
20 30 48
20 34 45
20 38 41
20 42 38
20 46 34
20 50 31
20 54 27
20 58 24
21 02 21
21 06 17
21 10 14
21 14 10
21 \8 07
21 22 03
21 26 оо
2 1 29 56
21 33 53
21 37 50
21 41 46
21 45 43
21 49 39
21 53 36
21 57 32
22 о 1 29
22 05 25
22 09 22
22 13 19
22 17 15
22 21 12
22 25 08
22 29 05
22 33 о 1
22 36 58

Datum Dan

JD

D

24 ...

h m s

d m

0! .09. SUB
02.09. NED
03.09 . PON
04 .09 . UTO
05.09 . SRE
06 .09 . СЕТ
07.09 . РЕТ
08.09 . SUB
09 .09 . NED
10 .09 . PON

52154
52155
52156
52157
52158
52159
52160
52161
52162
52163

22 40 54
22 44 51
22 48 48
22 52 44
22 56 41
23 оо 37
23 04 34
23 08 30
23 12 27
23 16 23

11.09 . UTO
12 .09 . SRE
13 .09. ёЕТ
14 .09 . РЕТ
15 .09 . SUB
\6 .09 . NED
17.09 . PON
18 .09 . uто
19 .09 . SRE
20 .09 . СЕТ
2\ .09 . РЕТ
22.09 . SUB
23.09 . NED
24 .09 . PON
25 .09 . UTO
26 .09 . SRE
27.09. СЕТ
28 .09 . РЕТ
29 .09 . SUB
30 .09 . NED

52164
52165
52166
52167
52 168
52169
52170
52171
52172
52173
52174
52175
52176
52177
52178
52179
52180
52181
52182
52183

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

. d m

20 20
24 17
28 13
32 10
36 06
40 03
43 59
47 56
51 52
55 49
59 46
оо 03 42
оо 07 39
оо 11 35
оо 15 32
оо 19 28
оо 23 25
оо 27 21
оо 31 18
оо 35 15

JD
24 ...

h m s

01 .11 . СЕТ
02.11 . РЕТ
03.11 . SUB
04 .11 . NED
05 .11 . PON
06 .11 . uто
07 .11 . SRE
08.11 . СЕТ
09.11 . РЕТ
10 . 11 . SUB

52215
52216
52217
52218
52219
52220
52221
52222
52223
52224

02 41 24
02 45 21
02 49 17
02 53 14
02 57 11
03 01 07
03 05 04
03 09 оо
03 12 57
03 16 53

11.11 . NED
12.11 . PON
UTO
Ј 3 .11 .
14 .11 . SRE
15.11. СЕТ
16 .11 . РЕТ
17.11 . SUB
18.11 . NED
19.11 . PON
20 .11. UTO

52225
52226
52227
52228
52229
52230
52231
52232
52233
52234
52235
52236
52237
52238
52239
52240
52241
52242
52243
52244

03 20 50
03 24 46
03 28 43
03 32 40
03 36 36
03 40 33
03 44 29
03 48 26
03 52 22
03 56 19
04 оо 15
04 04 12
04 08 09
04 12 05
04 16 02
04 19 58
04 23 55
04 27 51
04 31 48
04 35 44

D

21 .11 . SRE
22.11 . СЕТ
23.11 . РЕТ
24.11 . SUB
25 .11 . NED
26.11 . PON
27 .11 . UTO
28 .11 . SRE
29 .11 . СЕТ
30 .11 . РЕТ

01 .12 .
52184 оо 39 11
02 .12 .
52185 оо 43 08
03 .12 .
52186 оо 47 04
04.12 .
52187 оо 51 01
52188 оо 54 57 05 .12.
06 .12 .
52189 оо 58 54
07 .12 .
52190 01 02 50
08.12 .
52191 01 06 47
09 .12.
52192 01 10 44
10.12 .
52193 01 14 40
11 .12 .
52194 01 18 37
12.12 .
52195 01 22 33
13.12 .
52196 01 26 30
14 .12 .
52197 01 30 26
15 .12 .
52198 01 34 23
16.12.
52199 01 38 19
17.12.
52200 01 42 16
18 .12 .
52201 01 46 13
19 .12.
52202 01 50 09
20.12 .
52203 01 54 06
21 .12 .
21 .10 . NED 52204 01 58 02
22 .12 .
22 .10 . PON 52205 02 01 59
23 .12 .
. 23 .10 . UTO 52206 02 05 55
24.12 .
02
09
52
52207
24 .10 . SRE
25 .12 .
25 .10 . СЕТ 52208 02 13 48
26 .12 .
26 .10 . РЕТ 52209 02 17 45
27 .12 .
52210 02 21 42
27 .10 . SUB
28.12.
28.10. NED 52211 02 25 38
29 .12 .
29 .10 . PON 52212 02 29 35
30 .12 .
30 .10 . UTO 52213 02 33 31
31
.12 .
02
37
28
52214
31 .10 . SRE
01 .10 . PON
02 .10 . UTO
03 .10 . SRE
04.10. СЕТ
05 .10 . РЕТ
06 .10 . SUB
07 .10 . NED
08 .10 . PON
09 .10 . UTO
SRE
Ј 0 .10 .
11 .10 . СЕТ
12 .1 о . РЕТ
13 .10 . SUB
14 .10 . NED
15 .10 . PON
16 .10 . uто
17 .10 . SRE
18.10. СЕТ
19 .10. РЕТ
20.10 . SUB

101
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Dап

Datum

JD
24 ...

za

KALENDAR 2001 .

KALENDAR 2001.

KALENDAR 2001.

Datum

JD

YASIONA XL\i lll

godinu

SUB
NED
PON
UTO
SRE

52245 04 39 41
52246 04 43 38
52247 04 47 34
52248 04 51 31
52249 04 55 27
СЕТ
52250 04 59 24
РЕТ
52251 05 03 20
SUB 52252 05 07 17
NED 52253 05 11 13
PON 52254 05 15 10
UTO 52255 05 19 07
SRE , 52256 05 23 03
СЕТ {~ 2257 05 27 оо
РЕТ Ч.б2258 05 30 56
SUB 52259 05 34 53
NED 52260 05 38 49
PON 52261 05 42 46
UTO 52262 05 46 42
SRE 52263 05 50 39
СЕТ
52264 05 54 36
РЕТ
52265 05 58 32
SUB 52266 06 02 29
NED 52267 06 06 25
PON 52268 06 10 22
UTO 52269 06 14 18
SRE 52270 06 18 15
СЕТ
52271 06 22 11
РЕТ
52272 06 26 08
SUB 52273 06 30 05
NED 52274 06 34 01
PON 52275 06 37 58

- - - -·-~- '
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SUNCE 2001.

SUNCE 2001.

Datum 1
d m
01 .01 .
05 .01 .
09 .01 .
13.01 .
17.01 .
21 .01 .
25 .01 .
29 .01.
02 .02 .
06.02 .
10 .02 .
14 .02
Ј8 . 02 .

22 .02 .
26 .02 .

Ј

т

1 Izlaz
h m 1 h m
1Ј

11
11
1Ј

1Ј

11
11
11
11
11
11
11
11
11
Ј 1

о

- 23
- 22
-22
- 21
- 20
-19
-19
-17

52
52
52
52
52
52

06
06
06
06
06
06
06

57
52
46
40
34
28

16 48
Ј6 54
16 59
17 05
17 Ј 1
17 Ј6
17 22

21
21
21
21
22
22

02.7
18.8

2Ј

11 41
ЈЈ 40
Ј 1 39
11 38
11 37
1Ј 36
11 36

05
05
05
04
04
04
04

16
08
01
54
47
41
34

01 .05 .
05 .05 .
09 .05.
13.05 .
17.05 .
21 .05 .
25 .05 .
29.05 .

11
1Ј
Ј1
11
11
11
11
11

35
35
35
31
35
35
35

02.06 .
06 .06.

11
11
11
11
11
11
11
11

14
07
оо

28
22
17
12
08
04

17
17
17
17
17
17
17

01
38
07
30
46
56

1 Во

о

о

1

1

1

Lo

р

1
1

о

58

2.0
0 .1
-1 .9
-3 .8
-5.6
-7 .5
-9 .2
-11.0

-3.0
-3.5
-3 .9
-4.4
-4 .8
-5 .1
-5.5
-5 .8

217.3
164 .6
111 .9
59 .3
6 .6
313 .9
261 .3
208.6

16
16
16
16
16
16
16
16

- 16
- 15
- 14
- 13
- 11
- 10
- 08

51
40
24
04
41
15
46

-12 .6
- 14 .2
-15 .7
-17.1
-18.4
-19 .6
-20.8

-6.1
-6.4
-6.6
-6.8
- 7.0
-7.1
-7 .2

- 07
- 05
- 04
- 02
- 01

16
43
10

-21 .8
-22 .7
- 23.6
-24.3
-24 .9
- 25.4
- 25 .8

15
16
17
18
19
20
20
21

02
12
19
21
17
09
55
36

-24 .1
-23.4
-22 .5
-21 .5
- 20 .4
-19 .2
·- 17.9
-16 .5

-4.2
-3.7
-3 .3
-2.9
-2.4
-2 .0
- 1 .5
-1.0

22.7
329.9
277.0
224 .1
171.2
118.2
б5 . 3

15
15
15
15
15
15
15
15

04
04
05
05
05

40.0
56.4
13 .0
29.6
46.2
Об 02.8
06 19 .5
06 36 .1

22
22
23
23
23
23
23
23

10
38

-15 .0
-13.5
- 11 .9
-10 .2
-8 .5
-6 .7
-4 .9
-3 .1

- 0.5
-0.1
0.4
0.9
1.4
1 .9
2 .3
2 .8

12.4
319.4
266 .5
213 .6
160.6
107 .7
54 .7
1.8

15
15
15
15
15
15
15
15

3б

57

18 43
Ј8 48
18 53
18 58
19 02
19 06
19 11
19 14

36
37
38
38
39
40
41
42

03
03
03
03
03
03
03
03

55
53
52
51
52
52
54
55

19
19
19
19
19
19
19
19

18
21
23
25
27
~

28
28

оо

15
24
2б

22
11

33 .9
341 .1
288.2

7.2
7.2
7.2
7 .2
7.2
7.1
6.9

235.4
182 .6
129 .7
76.9
24.1
331 .3
278 .5
225 .7

15 53
15 54
15 55
15 55
15 57
15 58
15 59
16 оо

1 .009
1.008
1.007
1.006
1 .005
1.004
1.003
1 .001

02 .09 .

1138
Ј Ј 37
1Ј :35
11 34
11 32

0501
05 06
05 1Ј
05 Ј б
05 :.!0
0525
05 30
05 35

18 13
18 06
17 59
17 51
17 43
17 36
17 28
17 21

10 44 . б
10 59.1
11 13.5
11 27.8
11 42 .2
11 56.5
12 10 .9
12 25 .3

59
58
57
56
55

1.000
1.001
1 .002
1 .003
1.004
1 .005
1.007

04 .10
08 . 10
12. 10 .

54
53
52
51
50
50
49
48

1.008
1 .009
1.009
1.010
1.011
1.012
1.013
1.014

01 .11 .
05 .11 .
09 .1 1.

48
47
47
46
46
46
46
45

1.014
1 .015
1 .015
1.016
1.016

03 .12 .

75.б

33.1
48.4
03 .9
19.6
35 .4
51.3
07.4
23 .7

8б.8

6 .9
7 .0
7.1

0 .991
0 .992
0.993
0 .994
0.995
0.996
0 .998
0 .999

16
16
15
15
15
15
15

02
02
03
03
03
03
04
04

03 . б

139 .7

б.7

09 15 .7
09 30 .9
09459
1000 .7
10 15.5
10 30 1

85 .4
32 .6
339.8
287 .0
234.2
181 .3
128.5

18.2
33.0
47 .8
02 .8
17.9

192 . б

6 .5

1 .015
1.014
1.014
1.013
1.012
1.012
1.011
1 .010

18 54
18 48
1841
1835
18 28
18 21

-6.4
-6.2
-5 .9
-5 .6
-5.3
-4.9
-4 .6

01
01
01
01
02
02

б .3

15 47
15 48
15 48
15 4 9
15 49
15 50
15 51
15 52

10.8
12.4
13.9
15 .3
16 .7
18 .0
19 .2
20.3

-26.2
-26.3
-26 .2
-26.0
-25 .7
-25 .3
- 24 .8

05
06
08
09
11
12
13

298.4
245.5

18 03
Ј 7 01
15 54
14 43
13 28
12 10
10 4 9
09 25

15
46
15
43
07
29
47

48.9

5.8
б 1

08 45.0
09 00 .5

01
оо

1 . 01б

1 .016
1.017

О б. U9 .

10 .09 .
14 .09 .
18.09 .
22 .09.
2б.09 .

30 .09.

16 . ЈО .

20 .10 .
24 .10 .
28 .10 .

13 . 1Ј
Ј7 . ЈЈ .
2Ј .1 1 .

25 .11
29. 11 .
07 . 1~ .

..
'l!

11 .12 .
15 .12 .
19 .12 .
23 .12 .
27 .12 .
31 .12

11:Н

11 30
1 Ј 28

28
56
оо 22
- 01 11
-02 44

3.б

б .8
б.6

2б . 3

6.3
6.1
5 .8
5 .5
5 .1
4.8

1б

21б.4

1б

163 . б

1б

Об 22
Об 27

1б 1б

06 33
06 38
06 43
064R
06 53

16 12
Ј б 08
16 05
16 02
1 б ОО

14 25.0
14 40 .7
14 56 .7
15 12.9
15 29.4
15 46 .0
16 02 .9
16 20 .0

- 14 23
- 15 38
- 16 49
-Ј7 55
-18 57
-19 53
··20 43
- 21 27

24 .5
23 .8
22 .9
21.9
20 .8

4.4
4 .0
3 .5
3 .1
2.б

110 .9
58 .1
5 .4
312 .7

19 . б

2 .1

2б0 . 0

18 .3

1 .б

1б . 8

1.1

06 58
07 02
07 Об
07 09
07 12
0714
07 15
0716

15 58
15 57
15 57
1558

- 22 05
- 22 35
- 22 59
- 2315
- 23 24
- 23 26
-23 20
-23 Об

15 .3
13.7
12 .0
10 .2
8 .3

0 .6
0 .1
-0.4
-0 .9
-1.4
-1 .9
- 2 .4
-2.9

Об 1б

Об

05

0611

15 59
16 01
1б

1б

04

07

1б 37.2
16 54.6
1712 .2
1729.8
17 47.5
18 05 .3
18 23 .0
18 40.8

2б . 2

25 .9
25 . б

25 .1

б.5

4 .5
2.б

0 .995
0 .994

1б

14 .6
321.9
269 .1

16 27
16 21

11 22
11 22
Ј1 22
11 22
IJ 23
1 1 24
1125
1 Ј 27

Об оо

2б . 3

1б Об

б7.4

- 04 17
- 05 49
- 07 20
- 08 50
- 10 17
- 11 42
- 13 04

05 45
05 50
05 55

1 .000
0.999
0 .998
0.997

1б

12 39 .8
12 54.4
13 09 .1
13 24 .0
13 39.0
13 54.1
14 09.5

0 5 40

1.01б

1 .015

01
02
03
04
05

173.0
120.2

17 1"3
17 06
16 59
16 52
16 45
16 39
16 33

2б . 1

11 27
Ј 1 26
11 25
11 24
11 23
11 22
1122

11 ~8
11 30
11 31
11 33
11 35
1137
11 39
1141

оо

А.Ј. ·

4 .0
4.4
4 .8
5.2
5 .5

19 04
18 59

22 .3
23.1
23 .9
24 .5
25 .1
25 .6
25 .9

1

1 .017
1.017
1 .017
1.016
1 .01 6

04 24
04 28
04 33
04 38
0442
0447
04 52
04 57

2Ј.3

1
11

15 45
15 45
15 46
15 4 б
15 4б
15 4б
15 47

11 44
11 44
11 44
11 43
1 1 42
1141
11 40
1 1 :i9

58
30

1

1

308.8
255 .9
202.9
150 .0
97.1
44.2
351 .3

01 .08 .
05 .08 .
09 .08 .
13 .08 .
17 .08 .
21 .08 .
25 .08 .
2!! .08

07
06
05
03
01

р

\

о

3 .2

-2б.1

оо

I~o

1 Во
1 о

о

- 1.3
0 .5
2.3
4 .1
5.8
7.5
9 .2

16 10
16 09
1б 08
1б 07
16 Об
16 05
16 04
16 02

08
13
18
23
28
33
38

Р

22 53
22 29
21 59
2Ј 23
20 41
19 54
19 01

147.2
94 .5
41 .8
349 .1
296.4
243 .6
190 .9
138.1

18
18
18
18
18
18
18

1

06 52 .6
07 09 о
07 25.4
07 41 .6
0757.7
08 13.6
08 29.4

- 7.2
-7.2
-7.2
-7.2
-7.1
-7 .0
-6 .8
-6 .6

оо

1

1

1

19 27
19 :њ
Ј !Ј 23
19 21
1917
19 14
19 09

0.986
0.986
0 .987
0.988
0 .988
0.989
0.990

Ј8

m

о

03 58
04 оо
0 4 04
04 07
04 11
04 15
0419

15
15
14
13
12
Ј6 12
16 l1

01
34
02 09
03 4 2

h

д

1

Q

11 13
11 43
11 44
11 44
11 45
1 1 45
1145

16
16
16
16
16

оо

1 lzlaz 1 Zalaz

04 .07 .
08 .0 7.
12 .07 .
16 .07 .
20 .07 .
24 .07 .
28 .07 .

155.9
103.3
50.6
357 .9
305 .3
252 .6
199 .9

3б

Т

dmlhm\hmlhm

А.Ј.

0.983
0.983
0 .983
0 .984
0.984
0 .984
0.985
0.985

оо

Oat um 1

~

17
18
17
17
17
17
16
16

51 .6
06.5
21.3
36.0
50 .6
05.2
19.8
34.4

оо

11

1

22
23
23
23
23
оо

1

1

27
32
38
43
48
53
58
03

04
04
04
04
04
04
04
03

оо

:n

50.5
06 .0
21.4
36.6

1

р

1

46.3
03.9
21.4
38.7
55.9
12.9
29 .7
46 .3

:н.8

1

1

18
19
19
19
19
20
20
20

03 .04 .
07 .04 .
11 .04 .
15 .04.
19 .04 .
23 .04 .
27.04.

30 . 0б .

m

08
12
16
21
26
31
37
42

53
45
38
30
23

26 .06 .

h

16
1б
16
16
16
16
16
16

06
06
06
05
05
05
05
05

22 . 0б.

1 h m

д

16
16
15
13
11
08
05
01

11 50
11 49
1Ј 48
11 47
11 4б
1Ј 45
11 44
1 Ј 43

10 . 0б .

1

Q

07
07
07
07
07
07
07
07

02 .03 .
06 .03.
10.03.
14 .03 .
18 .03.
22.03 .
26.03 .
30 .03 .

14 .06 .
18 .06 .

1 Zalaz

42
44
45
47
48
50
51
51

5Ј

SEV

о• TDT

SEV

1б

1б

07

0 . 99б

207.2
154 .5

08
16 09
1б 10
1б 11
1б 12
16 13
1б 14
1б 14

0.993
0 .99 2
0. 9 91
0.990
0 .989
0 .988
0.987

101 .8
49.1

16 15
16 16

0 . 98б

35б.4

1б 1б

303 .7
251.0
198.3

1б

145 . б

92 .9

17
17
1б 17
16 17
1б 17
1б

0 . 98б

0.985
0.985
0 .984
0.984
0 .984
0 .983
0.983

·,
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MESEC 2001.

MESEC 2001.
MESEC 2001.
о• TDT

MESEC 2001.
о• TDT

SEV

I-D_a_t_u_m-+-_cr_+~o--:-oi--I-z1_a_z+-Z_a_1a~z
dmhm

о

1

о' TDT

Datumj

1

hmhmdmhm

~~===:==:=:::::==:

о• TDT

SEV

cr

Iz1az /Za1az Datum
о

1

1-D-a_t_u_m.,.-l-a-...,lг--=o-ll--1-zl-a-zгl:z-a-Ja-iz

MESEC 2001 .

h mjh m

d m

Q

h

m /

0

11.04. 15 45 .7 - 16 2622130706
12 .04.1639.0 - 194223170742
13.04.1732.5 - 2154-- 0824
14 .04 . 18 25.8-23 оо оо 14 09 11
15 .04. 19 18.5-22 59 01 04 10 03
16.04. 20 09.9-21 54 01 47 11 оо
17.04. 20 59.9 - 19 53 02 24 11 59
18.04. 21 48.4-17 оо 02 5613 оо
19.04. 22 35.5 - 13 2503 2314 02
20 .04. 23 21.6 - 09 14 03 48 15 05
21.04. 0007.3 - 043804111609
22 .04 . оо 53.4 оо 1504 341714
23.04. 01 40.4 05 14 04 58 18 21
24 .04. 02 29.1 10 05 05 2419 30
25.04 . 03 20.2 14 34 05 53 20 40
26.04. 04 Ј4.2 18 23 06 28 21 51
27 .04. 05 1Ј.1 21 16 07 10 22 58
28 .04. 06 10.4 22 55 08 01 23 59
29 .04. 0711.2 23 1009 02- 30 .04. 08 11.9 21 58 10 10 оо 51

11 .06.
12.06.
13.06.
14 .06 .
15 .06.
16.06.
17.06.
18.06.

Ј9.06.

20.06.
21 .06.
22.06.
23 .06 .
24 .06 .
25.06.
26 .06.
27.06 .
28 .06.
29.06 .
30 .06 .

Q

1

О

IzlazlZa1az Datuml
d m

1h

Q

1
m 1

SEV

О

°

Iz1az1Za1az
1

h m 1h m

Iz1az Za1az
1

01.07.
02.07.
03 .07 .
04 .07 .
05.07
06 .07 .
07 .07.
08 .07 .
09 .07 .

h m h m

01.01 . 2325 .9-085011072239 01 .03 . 0255.0 120809192348 01 .05 . 0911.4 192411230136
02 .01 . 0011.5-042111312343 02.03 . 0346.4 16090951 - 02.05.1008 .9 153912380213
03.01. оо 57.5 оо 24 11 55 - 03.03 . 04 41 .0 19 2710 31 оо 57 03.05. 11 04.1 10 59 13 53 02 44
04 .01 . ОЈ 44 .8 05 1512 20 ОО 48 04 .03 . 05 38.9 21 4411 19 02 05 04 .05. 11 57.5 05 4415 0703 12
05.01 . 02 34.4 10 02 12 48 01 56 05.03. 06 39 .8 22 4412 17 03 10 05.05. 12 49 .5 оо 1316 21 03 39
06.01. 0327.3 142913220308 0603 . 0742.4 221513250407 06.05 . 1341 .1 - 05!717330405
07 .01 . 04 24 .2 18 1714 03 04 21 07 .03 . 08 45 .3 20 1514 4104 57 07.05 . 14 32.8 - 10 2618 45 04 33
08.01 . 05 25 .1 21 03 14 54 05 35 08 .03 . 09 46 .8 16 5016 оо 05 38 08 .05 . 15 25.1 - 14 5819 55 05 02
09.01 . 06 2!!.3 22 27 15 55 06 44 09.03. 10 46.2 12 1817 19 06 13 09 .05 . 16 18.3 - 18 41 21 01 05 36
10.01 . 07 35 .1 22 14 17 07 07 45 10.03 . 11 43 .0 07 0118 37 06 44 10 .05. 17 12.2 - 21 22 22 03 06 16
11.01 . 0840 .2 202318240836 11 .03 . 1237.7 012519520713 11.05.1806.4 - 225522570701
12.01. 0942 .7 1706!!!430918 12.03.1330.7-040821060740 12.05.1900.1 - 231923440751
13.01 . 1041 .7 1245205!!0953 13 .03 . 1422 .9-091922160808 13 .05.1952 .6 - 2236--0847
14.01 . 11 37.0 07 46 22 13 10 22 Ј 4 .03 . 15 14 .7-13 52 23 24 08 38 14 .05. 20 43.6 - 20 52 ОО 23 09 46
15.01 . 1229 .4 023023231049 15.03.1606.7-1736 - -0911 15.05. 2132.7 - 18150057104
16 .01 . 13 19 .8-02 43- - 11 15 16 .03 . 16 58 .9-20 24 оо 29 09 49 16 .05. 22 20 .1-14 53 01 2611 48
17.01 . 1409 .0-073900311141 17.03. 1751.2-220901281032 17.05 . 2306 .3-105301511250
18.01 . 14 57.9-12 07 01 38 12 09. 18.03. 18 43.4 - 22 5102 22 11 20 18.05. 23 51.7-06 25 02 14 13 53
19.01. 15 47.1-15 5702 4312 40 19.03. 19 34.9 - 22 2903 0812 14 19.05 . оо 37.2 - 013702 3714 57
20 .01 . 1637.1-190003451315 20.03 . 2025.6-210703491311 20 .05 . 0123.6 032203001604
21.01.1728 .0 - 211004441355 21.03. 2114.9-185104231411 21.05. 0211.6 082003251712
22.01 . 18 19.4 - 22 21 05 39 14 41 22 .03 . 22 03 .0-15 46 04 53 15 12 22.05. 03 02.1 13 04 03 53 18 23
23 .01. 1911.0 - 22 3106 2815 32 23 .03 . 22 49 .8-12 0005 201615 23 .05. 03 55.8 171404 2519 36
24.01. 20 02 .0 - 21 39 07 10 1 б 28 24 .03. 23 35.9 - 07 43 05 44 17 18 24 .05. 04 52.9 20 33 05 05 20 46
25.01. 20 52.1 - 19 5107 4717 27 25.03. оо 21.6 - 03 0306 0718 21 25.05. 05 53.0 22 4105 54 21 52
26. 01 . 21 40 .8 - 1712 08 19 18 28 26.03 . 01 07.7 01 48 06 3119 26 26 .05 . 06 55.0 23 23 06 53 22 49
27.01 . 22 28.0-13 49 08 4719 29 27 .03 . 01 54.6 06 40 06 55 20 33 27.05. 07 57.2 22 33 08 оо 23 37
28.01 . 23 14.1 -09 53 09 12 20 31 28 .03. 02 43.3 11 19 07 22 21 41 28.05. 08 58.1 20 16 09 13
29 .01 . 23 59.4 - 05 31 09 35 21 33 29 .03. 03 34.3 15 3107 52 22 50 29 .05. 09 56.5 16 44 10 28 оо 16
30 .01 . оо 44 .6-00 5209 5822 36 30 .03. 04 28.1 19 0108 2923 58 30 .05. 10 52.1 1216114300 49
31.01 . 0130.6 03 5310 2223 42 31 .03. 05 24.7 21330913 - 31 .05. 1145.2 07 0912 560117
01.02 . 0218.1 08 3610 48 - 01 .04. 06 23.9 22 5210 070103 01.06. 12 36 .6 01 4514 080144
02 .02 . 03 08 .2 13 0211 18 оо 49 02 .04. 07 24.7 22 4711 10 02 01 02 .06. 13 27.1-03 4215 19 02 09
03 .02 . 0401.6 165811510159 03.04. 0825.7 211512210252 03.06.1417.5-085316300235
04.02 . 04 58.9 20 06 12 38 03 11 04 .04 . 09 25 .7 18 20 13 37 03 35 04 .06. 15 08 .6 - 13 35 17 39 03 03
05 .02 . 05 59 .9 22 0413 32 04 20 05 .04 . 10 24 .0 14 1514 54' 04 11 05 .06 . 16 00 .1-17 3318 4703 34
06 .02 . 07 03 .9 22 35 14 38 05 25 06.04. 11 20.2 09 18 16 11 04 42 06 .06. 16 53.9 - 20 36 19 50 04 11
07.02 . 08 08 .9 21 29 15 52 06 21 07.04. 12 14.7 03 4917 26 05 11 07.06. 17 47.8-22 34 20 48 04 53
08 .02 . 09 13.1 18 49 17 12 07 07 08 .04. 13 07.8 - 01 49 18 41 05 38 08 .06. 18 41.9 -23 23 21 38 05 41
09 .02.1014.7145018320746 09 .04.1400.4 - 071619540605 09 .06.1935.2-230422210635
10.02. 11 13 .1 09 56 19 49 08 19 10.04. 14 52.9 - 12 13 21 05 06 34 10.06. 20 27.0-21 40 22 57 07 33
11 .02 . 12 08 .5 04 3321040848
12 .02.1301 .4 - 005622160916
13.02.1352.7 - 061123260943
14 .02 . 14 43 .1 - 10 58 - - 10 11
15 .02. 15 33.4-15 05 оо 33 10 41
16 .02. 16 23.9-18 24 01 37 11 15
17.02 . 17 15.0-20 49 02 38 11 53
18.02 . 18 06.5-22 14 03 35 12 37
Ј9 . 02. 18 58.0 - 22 3804 2513 27
20.02. 19 49 1 - 22 01 05 10 14 22
21. 02 . 2039 .3-202605481520
22 .02. 21 28.4 - 17 5706 2116 20
23 .02. 22 16 .1 - 14 42 06 50 17 22
24 .02. 23 02 .6 - 10 50 07 16 18 24
25.02. 23 48.3 - 06 30 07 40 19 26
26 .02. оо 33.7-01 52 08 03 20 30
27.02 . 01 19.4 02 55 08 26 21 34
28 .02 . 02 06.3 07 39 08 51 22 40

Datuml

MESEC 2001.
о' TDT

SEV

~d:.:....m-+-lh-m--ill----;;0~1.-+-h-m-lt-lh-m-i l--d-m--l-lh_m_ll-:0-,:-+-h-m-1+-lh-m--i

SEV

О

/

о' TDT

SEV

2117.0-191923 270834
2205.0-161023540935
2251 .3-1223- - 10~7
23 36.5-08 05 оо 1811 39
оо 21.3-03 26 оо 40 12 41
01 06 .6 01 27 01 02 13 46
01 53.2 06 24 01 26 14 52
02 42.1 11 12 01 5116 02
03 34.2 15 3802 2117 14
04 30.1 19 2102 58 18 26
0529.8 220203421936
06 32 .4 23 2004 3820 39
07 36.4 23 03 05 44 21 32
08 39.6 21 10 06 57 22 15
09 40.5 17 53 08 14 22 51
10 38.3 13 32 09 31 23 22
11 32.9 08 2810 46 23 49
12 25.1 03 0211 59 - 1315.8-02 2613100014
14 05 .8-07 40 14 20 оо 40

ЈО . 07 .

11.07.
Ј2 . 07.

13.07.
Ј4 . 07.
Ј5 . о7 .
Јб . 07 .

17 .07.
18 .07 .
Ј9 . 07 .

20 .07 .
21 .07 .
22 .07 .
23.07 .
24.07 .
25.07 .
26 .07.
27.07.
28 .07 .
29 .07.
30.07.
3Ј . О7.
ОЈ . О8 .

02.08.
03 .08.
04 .08 .
05.08.
06.08
07.08 .
08.08.
09 .08 .
ЈО . О8.

14
15
16
17
18
19
20

56.0 - 12 2815 29 01 06
47.1 - 16 35 16 36 01 36
39 .2 - 19 5117400210
32.-1 - 22 0718 40 02 49
26.0 - 2:i 16 19 33 03 35
1~ . 3 - 23 17 20 18 04 27
11 .6 - 22 Ј2 20 57 05 24
2Ј 02.2 - 20 07 21 29 06 23
~ 1 50.8 - 171121 5707 25
22 37.5 - 13 35 22 21 08 26
23 22.8-09 27 2~ 44 09 27
оо 07.2-04 55 23 06 ЈО 29
оо 51 .6 -оо Ја 23 28 11 31
01 36.8 04 4Ј 23 52 Ј2 35
02 23.7 о~ 29 -- - 13 42
03 13.4 13 59 оо 19 14 51
04 06 .7 17 57 оо 5116 02
05 04.1 21 040Ј 3ЈЈ7 13
Об 05.4 22 58 02 2118 2007 09 .3 23 22 03 22 19 19
0814.Ј 220604332008
09 17.5 19 16 05 52 20 48
10 18.2 15 08 07 1Ј 21 22
1Ј Ј5.7 ЈО 06 08 30 21 51
12 Ј0.2 04 34 09 46 22 18
13 02.5 - 01 04 11 оо 22 44
13 53.6 - 06 29 12 11 23 10
Ј4 44.2 - 11 2813 21 23 39
15 35.2 - 15 46 14 29 - 16 27.0 - 19 14 Ј5 34 оо 11
17 Ј9.6 - ~14316 34 оо 49
18Ј2 . 7 - 2307172901 32
19 05.7 - 23 24 Ј8 16 02 22
Ј 9 58.0 - 22 34 18 5 7 03 Ј7
20 48 .8 - 20 44 Ј9 3104 Ј5
2Ј 37.9 - 18 оо 20 оо 05 16
22 25.1 - 11 33 20 25 06 18
23 10 .7 - ЈО 31 20 48 07 19
23 55 .1 - 06 05 2Ј 10 08 20
оо :i9.2 -01 23 21 31 09 22
ОЈ 23 .5 03 25 21 54 10 24

11 . 08 . 0209.Ј

12.08.
13 .08 .
14 .08.
15 .08.
16 .08 .
17.08 .
Ј8 . 08.
Ј9 .-08.

..
1

20 .08 .
21 .08.
22 .08.
23 .08.
24 .08.
25.08.
26 .08.
27.08.
28.08.
29 .08 .
30 .08 .
31.08.

08102219Ј128

02 56.7 12
03 47.4 Ј б
0441 .7 20
05 39 .9 22
06 41 .6 23
07 15.4 22
08 49.4 20
09 51.9 17
10 51 .8 Ј2
ЈЈ 48.9 06
12 43.6 оо
13 36 .7-04
14 28.9-10
15 21.1 - 14
16 13.6 - Ј8
17 06 .6 - 21
Ј7 59.9 - 23
Ј8 53 .0 - 23
19 45.4 - 22
20 36.5 - 2Ј

41 22
46 23
07 28 оо
280Ј

55 02
44 03
03 04
Ј4 06
4Ј 07
50 08
54 09
12 11
5012
36 13
22 14
ОЈ 15
33 16
5816
20 Ј7

4812 35
23 13 43
- Ј453
07 16 оо
0117 02 '
07 Ј 7 56
22 18 40
13 19 17
04 19 49
24 20 17
4Ј 20 44
56 21 11
09 2i 40
19 22 12
26 22 48
29 23 30
26 - 15 оо Ј7
57 01 ЈЈ
33 02 08

01.09 .
02.09.
03 .09 .
04 .09 .

21
22
22
23

4718 03 03 09
2718 30 04 10
3118 53 05 12
о 19 15 06 Ј3
2519 36 01 Ј5
2419 58 08 1
12 20 22 09 21
46 20 49 10 26
56 21 20 11 32
2 21 59 Ј2 40
04 22 4713 46
29 23 46 14 49
30 - - 15 44
58 оо 56 16 31
5502121711
33 03 33 Ј7 45
13 04 54 18 14
2106 14 18 42
3907 32Ј9 09
21 08 48 19 38
27ЈО 02 20 09
4111 14 20 44
5312 20 21 25
55 13 20 22 11
45 14 13 23 03
2614 58 - 02 15 35 оо оо
41 16 07 01 оо
3016 34 02 02
4016 58 03 03

01.11. 02 19 . ~ 09 3916 54 06 08
03 08.2 Ј4 Ј317 2307 Ј6
03 .11. 03 59.5 18 13 17 57 08 24
04 .11. 04 53.8 21 2218 39 09 ~~
05 .11. 05 50.9 23 25Ј9 3010 3t
06 .11 . 06 50 .0 24 09 20 3011 36
07.11 . 07 49 .9 23 27 21 39 12 26
08 .11. 08 49.3 21 18 22 52 13 09
09 .11. 09 47.2 17 51- - Ј3 44
10 .11. 10 43 .2 13 20 оо 0814 14
11 .11.1137.4 080201251441
12.11 . 12 30.5 02 17 02 4115 07
13 .11 . 13 23.1-03 37 03 5715 33
14 .11 . Ј4 16.1-09 16 05 13 16 01
15.11. 15 10.1-14 23 06 2816 32
16 .11. 16 05 .3 -18 3807 4117 08
17.11 . 17 01.6-214608 5117 51
i8.11. 1758.4-233909541840
19 .11 . 18 54.6-24 13 10 48 19 35
20 .11 . 19 49 .3 - 23 3111 33 20 35
21 .11. 20 41.8-21 4312 10 21 37
22 .11. 21 31.7-18 5912 40 22 39
23 .11. 22 19 .2-15 2913 06 23 41
24.11 . 2304.9-112313 29- 25 .11 . 23 49 .3-06 5113 51 оо 43
26 .11 . оо 33.3-02 0114 1101 45
27 .11. 01 17.7 02 5814 33 02 48
28 .11. 02 03.5 07 56 14 56 03 53
29 .11. 02 51.4 12 4115 23 05 оо
30 .11. 03 42.2 16 59 15 55 06 09

01 .10. 23 32.5-08 19 17 20 04 05
16.9-033717410507
01.3 01 1718 03 06 10
04 .10 . ОЈ 46.3 06 10 18 26 07 14
05 .10. 02 32.8 ЈО 5418 52 08 Ј9
06.10. 03 21.3 15 1419 2109 25
07 .10. 04 Ј2.6 18 56 19 57 10 33
08 .10. 05 06.9 21 47 20 41 11 39
09 .10. 06 04.0 23 30 21 35 12 42
Ј О . Ј О . 07 03.3 23 54 22 39 13 38

01 .12 . 04 36.4 20 3116 34 07 19
02 . Ј2. 05 33.9 23 0117 23 08 27
03 .12. 0634.0 241118210930
04 .12. 07 35.1 23 52 19 29 10 25
05 .12. 08 35 .8 22 02 20 4211 10
06.12 . 09 34.6 18 512Ј 58Ј1 47
07 .12. 10 30.9 14 33 23 13 12 19
08 .12 . 11 24.9 09 27 - - 12 46
09 .12. 1217.Ј 035200281311
ЈО . 12 . 13 08.4-01 530Ј 4213 36

ЈЈ . 10 .

11 .12. 13 59. -07 30 02 55 Ј4
12.12. 14 51.9-12 42 04 0914
Ј3 . 12. 15 45.4-171205 2215
14 .12. 16 40 .6-20 44 06 32 15
15.12. 17 36.8-23 06 07 3816
16 .12 . 1833.4-2411083717
17.12. 19 29.1-23 58 09 26 18
18.12. 20 23 .0-22 3310 0719
19.Ј2. 21 14.4-20 06 10 40 20
20 .12. 22 03.1-16 50 11 08 21

о5.О9. оо

06 .09 . ОЈ
07 .09. ОЈ
08.09. 02
09 .09. 03
10 .09. 04
Ј1 . 09. 05
12 .09 . 06
13 .09. 07
14 .09. 08
15 .09. 09
Ј6 . 09 .

ЈО

17.09 . 11
Ј8.09. 12
19 .09. Ј3
20 .09 . Ј4
21 .09. 15
22 .09. 15
23 .09. 16
24.09. 17
25.09. 18
26 .09 . 19
27.09. 20
28.09 . 21
29 .09. 22
30.09. 22

25.8 - 18
13.4-15
59.3 - 1Ј
44.1 - 07
28 .2 -oz
Ј2 .4 02
57.4 07
44.0 11
33.1 15
25.2 Ј9
20.7 22
19.5 23
20.8 23
23.1 21
25.0 18
25.2 14
23.4 09
19.5 03
14.2 - 02
08 .1 - 08
01.8 - 13
55.8-17
50.1-20
44.6-22
38.7-23
31.8 - 23
23.4-22
13.3-19
01.2-16
47.5-12

02.ЈО. оо
03.ЈО. 01

0803.7 22512351Ј42?
09 03.8 20 20 - - 15 о
Ја 02.7 16 за 01 0715 42
Ј4 . 10 . 10 59.9 Ј1 36 02 2616 12
15.10. Ј1 55.6 05 5803 4516 40
16.10. 12 50.1 - 00 0105 0417 07
17 . ЈО. 13 44.Ј - 05 5 06 2117 34
Ј8.10. 14 38 .4-11 28 07 3818 04
Ј9 . 10. Ј5 33.2 - Јб 1408 5218 38
20 .10 . 16 28 .7 - 19 5910 0419 17
Ј2.10.

13 .10.

21 .10.
22 .10.

Ј7

24 .6 - 22 3311 09 20 02
20.3--23 5Ј12 06 20 53
23 . ЈО. 19 15.0-23 55 12 55 21 49
24 .10. 20 08.0 - 22 49 13 36 22 49
25.10. 2058~-204214092351
26 .10 . 21 47.5 - 17 4314 38- 27 .10. 22 34.2 - 14 0115 03 оо 52
28.10. 23 19.5-09 47 15 25 01 54
29.ЈО. оо 03.9-05 0715 46 02 56
30 . 10 . 0048~ -0013Ј6080359
31.10. 01 33.2 04 46 Ј6 30 05 03
Ј8

02.ЈЈ.

02
31
04
43
29
22
20
22
25
27

21 .12.
22 .12.
23 .12 .
24 .12.
25.12.

22 49.5-12 54 11 32 22 29
23 34.2 - 08 3111 54 23 30
оо 17.9-03 48 12 15 01 01 .6 01 0612 36 оо 32
01 46.1 06 02 12 57 01 35
2б . Ј2. 02 32.5 10 5113 22 02 40
27 . Ј2. 03 21.7 15 2013 51 03 48
28.12. 04 14.4 19 1214 2704 58
29 .12. 05 ЈО . 9 22 1015 11 06 08
30 .12. 06 1Ј.О 23 5416 070715
3Ј . 12. 07Ј3.4 24 09Ј7Ј30815
L---~---L--~--~~

l

;li1
!

fl/

!11
i

------,·------ ---------------------------10б - - - - - - - YASIONA XL\'III Ast.1·oпomske efeшe1·ide za 2001 . godiпu
MERKUR 2001.

Datum
d m

MERKUR 2001.

oh TDT

SEY
т

rS

а

h rn h

m

Llz
1

о

А.Ј .

Ll 0

р

Л . Ј.

11

mv Datum
m d m

т
h

m

а

h

m

12 оо 19 02 .9 -24 38
12 12 19 31.4 -23 54
12 25 19 59 .7 ·-22 46
1~ 37 20 27.6 -21 12
12 48 20 54 .5 - 19 15
12 57 21 19 .7 -·16 58
13 03 21 41 .8 -14 30
13 03 21 58.7 -1~ 05

1.4 21
1.393
1.354
1.303
1.237
1.1 56
1.059
0.951

0 .446
0.430
0.412
0 .390
0.367
0 .344
0.325
0 .312

02 .0 2.
06 .02 .
10 .02.
14 .02 .
18 .02 .
22. 02 .
26.02.

12 55 22
12 :н 22
12 09 21
11 35 21
11 04 21
10 39 21
10 22 21

0 .841
0 .744
0 .6 75
0 .644
0 .651
0 .684
0.734

0 .308
0 .313
0.328
0.348
0 .371
0 .394
0 .4 15

2.4 -Ј.О 04 .07. 10 18 05 28 .7
2.4 - 1.0 08.07. 10 13 05 39 .3
2 .5 - 0 .9 12.07. 10 14 05 55.4
2 .6 - 0.9 16 .07. 10 20 06 16 .9
2.7 - 0.9 20 .07. ЈО 32 06 43 .5
2.9 - 0 .9 24 .07 . 10 47 07 14.5
3 .2 -0 .7 28 .07. 11 06 07 48 .5
3 .5 --0.5 01 .08.
11 25 08 23 .7
4 .0 0.2 05 .08. 11 44 08 58 .4
4 .5 1.4 09 .08 . 12 01 09 31 .2
5.0 3.4 13 .08 . 12 16 10 01 .9
5 .2 4.5 17.08. 12 28 10 30.2
5 .2 2.8 21.08 . 12 38 10 56 .4
4 .9 1.6 25 .08. 12 47 11 20 .7
4 .6 0 .9 29 .08. 12 53 11 43 .4

02 .03.
06 .03 .
10 .03.
.14.03 .
18.03.
22.03 .
26 .03 .
30 .03.

10 12 2Ј
ЈО 07 21
10 06 21
10 07 21
10 10 22
10 15 22
10 21 22
10 28 23

0 .793
0 .854
0.914
0 .9 74
1.030
1 .084
1.135
1 .182

0.433
0 .448
0 .459
0 .465
0.467
0.464
0 .457
0 .446

4 .2 0 .5 02 .09 .
3.9 0.4 06.09.
3 .7 0.2 10.09.
3 .5 0.2 14.09 .
3.3 0 .1 18.09.
3.1 0.0 22 .09 .
3 .0 0.0 26 .09 .
2.8 -0 .2 30 .09 .

03 .04 .
07.04.
11 .04.
15 .04.
19.04 .
23 .04 .
27.04.

10 37 23 43.2 - 04
10 46 оо 08 . 1 -UI
10 56 оо 34 .2 01
11 08 01 01 .8 04
11 22 01 3 0 .9 08
Ј 1 37 02 01 .8 1 Ј
1 Ј 54 02 34 .1 15

1.225
1.264
~9 1.297
48 1.321
18 1 .333
51 1.330
18 1 .30

Ј4 . 0 - Ј4 55
24 .2 - 14 59
38. 3 - 14 37
55 .2 -13 49
14 .2 - 12 38
34 .7 -11 05
56 .5 - 09 11
19 .3 -06 58

01 .05 . 12 11 03 07 .2
05 .05 . Ј 2 29 03 40.1
09 .05. 12 44 04 11 .4
13 .05 . 12 56 04 40 .0
Ј7 . 05. l :i 05 05 05 .0
21.05. 13 Ј О 05 25 .9
25 .05. 13 09 05 42 .1
29 .05 . 13 04 05 53 .3
02 .06.
06 .06.
10 .06 .
14.06 .
18 .06.
22 .06.
26 .06.
30 .06 .

12 53 05
12 37 05
12 17 05
11 53 05
11 28 05
11 04 05
1 о -14 05
10 28 05

07
03
09
16
51
18
21

26

:36

rS
о

1

Llz

Ll 0

р

А.Ј.

А .Ј .

11

19 19
20 07
21 01
21 52
22 27
22 33
22 ОЈ

0 .733
0.811
0 .899
0.993
1.088
1.176
1.251

0.411
0 .390
0 .36
0 .344
0 .325
0 .312
0 .308

4 .6 1 .3
4 .1 0 .7
3 .7 0 .2
3 .4 - 0 .3
3.1 - 0.7
2 .9 - 1.0
2.7 - 1.4

20 47
18 55
16 33
13 50
10 56
07 57
04 56
01 58

1.307
1.340
1.354
' 1.351
1.336
1.312
1.280
1.243

0.314
0 .328
0 .349
0 .372
0 .394
0 .416
0.434
0 .448

2.6 - 1.7
2.5 - 1.9
2.5 -1.6
2 .5 - 1.2
2.5 -0.8
2 .6 - 0.6
2.6 - 0.4
2 .7 -0.2

12 59 12 04 .7 -оо 55
13 03 12 24 .6 -03 40
13 05 12 43 .2 - 06 16
13 06 13 00 .3 - 08 39
13 06 13 15 .7 - 10 47
13 03 13 28 .9 - 12 35
12 57 13 38.8 -13 57
12 46 13 44.4 -14 42

1 .200
1.153
1.101
1.045
0.985
0 .922
0 .856
0 .790

0 .459
0.465
0 .467
0 .464
0.457
0.445
0.430
0 .411

2.8 -0 .1
2.9 0.0
3 .1 0 .1
3 .2 0 .1
3 .4 0 .2
3 .6 0 .2
3 .9 0 .4
4 .3 0.7

0 .430
0 .412
0 .390
0 .367
0 .344
0 .325
0.312

2.7 - 0.3 04 .10. 12 29 13 44 .1 -14 37
2.7 -0.5 08 . 10 . 12 05 13 36 .6 - 13 28
2 .6 --0 .8 12.10. 11 35 13 22.7 - 11 09
2.5 -1.1 16 .1 0 . 11 04 13 06.9 - 0810
2 .5 - 1.6 20 .10 . 10 38 12 56 .0 -05 36
2.5 -2 .1 24 .10. 10 22 12 54 .8 -04 22
2.6 -1 .9 28 .10. 10 16 13 03.2 -04 37

0 .730
0.683
0 .662
0 .678
0 .737
0.829
0 .93"1

0.390
0 .367
0 .344
0 .:;!25
0 .311
0 .308
0 .314

4 .6 1 .2
4 .9 2 .3
5 .1 4 .2
5.0 4 .4
4 .6 1 .9
4 .1 0 .4
3 .6 -0.3

1 .261
1 .195
1.115
1.027
0 .938
0 .8 54
0 .775
0 .706

0 .308
0 .314
0.328
0 .349
0 .371
0.394
0 .415
0 .434

2 .7 - 1 .5 01 .11. 10 16 13 18 .8 -05 59
2 .8 -1 .1 05 .11 . 10 20 13 38.7 -08 01
3 .0 -0.8 09.11 . 10 27 14 01.1 -10 22
3 .3 - 0 .4 13 .11. 10 35 14 24 .8 -12 48
3 .6 0 .0 17.11 . 10 44 14 49 .3 -15 10
3 .9 0 .4 21 .11. 10 53 15 14 .3 - 17 23
4 .3 0 .9 25.11. 11 03 15 39 .8 -19 24
4 .8 1.4 29 .11 . 11 13 16 05 .8 - 21 10

1.046
1 .144
1.22
1.295
1.349
1 .390
1.420
1 .440

0 .328
0 .349
0 .372
0.395
0 .416
0 .434
0.448
0.459

3 .2 - 0 .6
2.9 -0.8
2.7 -0 .8
2 .6 -0 .8
2.5 -0 .8
2 .4 -0 .9
2.4 -0.9
2 .3 - 1 .0

23 45
22 42
21 33
20 26
19 29
18 50
24 . Ј
18 35
23 .7 18 16

0.647
0 .600
0 .569
0 .553
0 .556
0 .576
0 .613
0 .666

0.448
0 .459
0 .465
0 .467
0 .464
0 .457
0.446
0.430

5 .2
5.6
5 .9
6.1
6 .0
5 .8
5 .5
5.0

1.450
1.451
1 .442
1.425
1.391
1.359
1 .310
1.248

0 .465
0 .467
0 .464
0.45
0 .445
0.430
0 .411
0 .389

2.3 -1 .1
2 .3 - 1 .1
2.3 -1.0
2.4 - 0 .9
2 .4 -0.8
2 .5 -0 .8
2.6 -0 .7
2.7 - 0 .7

2 .0 03 .12 .
2 .8 07 .12.
3 .8 11 .12 .
5.0 15.12 .
5.1 19 .12.
3 .9 23 .12 .
2 .8 27 .12.
2.0 31 .12 .

11
11
11
11
12
12
12
12

24 16 32 .2 -22 39
35 16 59.1 -23 51
47 17 26 .5 - 24 42
59 17 54.2 - 25 13
11 18 22 .2 - 25 21
24 18 50 .3 - 25 06
36 19 18.1 - 24 26
47 19 45 .3 -23 22

Оh

SEV

mv
m

18 28
21 08
23 09
24 31
25 Ј5
25 ~7
25 13
24 37

59 .0
59 .3
54 .8
46 .7
37.3
29 . 1

Astюнoшske efeшericle

za 2001.

godiнu

VENERA 2001.

oh TDT

SEV

01 .01.
05 01 .
09. 01 .
13.01 .
17.01.
21 .01 .
25 .01 .
29.01.

07 .6 -10
06 .2 -09
54 .6 -09
37.2 -- 10
21 .0 -- 11
11 .2 -13
09 .2 -·14

VASlONA XLVIII

Datuml Т
d m 1h m

а
h

1

m1

д

°

1
1

01 .01 . 14 542158.9-1357
09 .01.14552231 .3 - 1020
17.01 . 14 54 23 01 .5 - 06 31
25 .01 . 14 50 23 29 .5 - 02 39
02 .02. 14 44 23 54 .9 01 11
10 .02 . 14 34 оо 17.2 04 49
18.02 . 14 21 оо 35 .5 08 08
26 .02 . 14 02 оо 48 .5 10 56

'.

•

MARS 2001.

TDT

Llz

- - - - - - - - 107

SEV

1 Ll0 1

1 А .Ј . 1 А .Ј . 1

oh

TDT

р lmv j.::D~at::u::.:m~IT-+--a=-+--::lrS:......,.t-ILl..:.z-ti_Ll~0~·-h
IP-ljrm-'lv

11

1m

d

m

1h

m

h

m1

°

1

1 А .Ј. 1 А .Ј . 1

11

1m

0.806
0 .748
0 .688
0.629
0.570
0 .512
0.456
0.403

0 .72310 .3-4.3
0 .72211 .2-4.4
0 .721 12 .1-4.5
О . 720 13.3-4.5
0 .71914 .6 - 4.6
0 .71916 .3 - 4 .7
0 .71918 .3-4 .7
0 .718 20 .7 - 4 .7

01 .01.
09 .01.
17.01.
25.01.
02 .02.
10 .02 .
18 .02.
26.02.

07071412 .4 - 1159
06541430 .4 - 1331
06 40 14 48 .3-14 57
06 27 15 06 .3 -16 16
06 1315 24 .1 - 17 28
05 5915 41.7 - 18 34
05 4515 59.0 - 19 31
05 3016 15 .9-20 22

1.789
1 .712
1.634
1.554
1.474
1.393
1 .312
1.232

1 .649
1 .644
1.639
1 .633
1.626
1 .619
1 .611
1 .603

2.6
2 .7
2.9
3 .0
3 .2
3 .4
3 .6
3.8

1.3
1 .2
1 .1
1 .0
0.9
0 .8
0 .7
0 .5

4 .1 0 .4
4 .4 0 .2
4.7 0.0
5 .1-0 .2
5 .5-0 .4
6.0 - 0 .6
6.5 - 0 .8

06 .03 .
14 .03 .
22 .03 .
30 .03 .
07 .04 .
15 .04.
23 04 .

13 35 оо
13 оо оо
12 Ј700
112800
10 42 оо
Ј о 03 23
09 33 оо

54.4
51.4
39. 6
22 .6
07 .1
59 .2
00.6

12 58
13 5'2
131 7
1112
08 15
05 30
03 40

0.356
0.31?
о . 291
0 .282
0 .292
0.319
0 .35.9

0 .719 23.4 - 4 .6
0 .719 26 .3 - 4 .4
о . 72028 .~• -4. о
0 .72129 .6 - 3 .6
0 .722 28 .6 - 3 .9
О . 723 26 .2 - 4.3
0 .724 23 .2-4 .5

06 .03 .
14 .03 .
22 .03.
30 .03 .
07.04 .
15 .04.
23 .04.

05
04
04
04
04
03
03

1516 32 .3 - 21 06
59 16 47.9 - 21 43
4217 02 .7 - 2215
241716 .3 - 22 42
05 17 28 .5 - 23 05
44 17 38.9 - 23 26
21 17 47.2 -23 47

1.152
1.073
0.996
0 .921
0 .849
О . 780
0 .715

1 .595
1 .586
1 .577
1 .568
1 .558
1 .548
1 .538

01 .05 .
09.05 .
17.05 .
25.05 .
02 .06.
10 .06 .
18.06.
26.06.

09 12 оо 10 .5
08 57 оо 26 .7
08 47 оо 47.7
08 40 01 12.2
08350139 .2
08 33 02 08.3
08 32 02 39 .2
08 33 03 11 .9

02 57
03 14
04 18
05 57
0759
10 16
12 38
14 57

0 .409
0 .465
0.525
0.588
0 .651
0 .716
0 .780
0.844

0 .725 20 .4-4 .6
0 .726 17 .9 - 4.6
0.72715.9 - 4 .6
0 .72714 .2 - 4 .5
0 .72812 .8-4.4
о . 728 11.7-4.3
0 .72810 .7-4 .3
о . 728 9.9 - 4.2

01 .05 .
09 .05.
17.05 .
25 .05 .
02 .06.
10 .06.
18.06 .
26 .06.

02 5517 52 .9-24 09
02 26 17 55.6 - 24 33
01 5417 55 .0 - 25 оо
01 1817 50.8-25 28
00391743 .2-2557
23 52 17 33.0 -26 21
23 09 17 21.4-26 39
22 27 17 10 .2 - 26 48

0.655
0 .601
0 .553
0 .513
0.483
0.462
0 .451
0 .451

1 .527 7 .1-1.1
1.517 7 .8 - 1 .3
1 .506 8 .5 - 1 .6
1.496 9.1-1 .8
1.486 9.7-2 .1
1.475 10 .1 -2 .3
1.46510.4-2 .3
1.456 10 .4 - 2 .3

04 07 08360346 .2
' .
12 .07. 08 4104 22 .0
20 .07. 08 46 04 59. 3
28 .07 . 08530537 .8
05 .08 . 09 01 06 17.3
13 .08.09 100657.3
21 .08. 09 19 07 37.6
29 .08. 09 270817.6
06 .09.
14 .09.
22 .09 .
30.09 .
08 .10.
16 .10.
24 .10 .

09
09
09
09

35 08
42 09
49 10
5510
ЈО оо 11
10 05 12
ЈО 1012

1706 0.906 0 .728
727
18 58 0 .968 .
20 27 1.028 0 .726
2Ј27 1.086 0.725
21 53 1.142 0 .724
21431.196 0 .723
20 56 1.248 о . 722
19 30 1.298 0 .721

57 .1 17
35.9 14
14.0 11
51 .3 08
28 .2 04
04 .7 01
41 .3-02

30
58
58
:i6
57
08
45

01.11 . 10151318 .2-0637
09 .11 . ЈО211355 . 7 - 1021
17.11 . 10281434.2-1349
25.11. 10 36 15 13.8-16 56
03 .12. 10 4615 54 .7-19 34
11 .12 . 10 5716 36 .8!-2138
19 .12.11081720 .0-2300
27 .12 . 11 20 18 03 .8-23 39

о

9 .2 - 4.1 04 .07. 21471701.1 - 2651
8 6 41 12 .07. 21 1016 55 .2 - 26 51
. - .
8 .1 - 4.0 20 .07 . 20 37 16 53 .2 - 26 50
7 .7 - 4 .0 28 .07. 20 0816 55 .3 - 26 51
7.3 - 3 .9 05 .08 . 19 43 17 01 .1 - 26 54
7.0 - 3 .913.08.19211710 .3 - 2658
6 . 7 -3.9 21 .08. 19 01 17 22 .4 -27 01
6 .4-3 .8 29 .08. 18 4517 37.1-27 01

0 .720
0.719
0 .719
0 .719
0 .718
0 .719
0 .719

6 .2 - 3 .8
6 .0 - 3.8
5 .8-3.8
5 .7-3.8
5.5-3.8
5.4 - 3 .8
5 .3-3.8

06 .09.
14.09.
22.09.
30 .09.
08 .10.
16 .10.
24 .10.

56
43
21
48
03
06
55

0.731
0 .776
0.822
0.869
0.917
0 .966
1.017

1 .391
1 .38
1 .384
1 .383
1 .382
1.382
1 .382

6.4-0 .8
6.0 - 0.7
5 .7-0 .5
5.4 -0.4
5.1-0 .3
4 .8-0 ." 2
4 .6 - 0 .1

1.593 0 .720
Ј . 617 0 .721
1.638 0 .722
1.65 0.723
1.672 0 .724
1 .685 0 .725
1.696 0 .726
1.703 0 .727

5 .2 - 3.8
5 .2 - 3 .8
5 .1 - 3 .8
5 .0-3.8
5.0-3.8
4 .9-3 .8
4.9-3.8
4 .9-3.9

01 .11. 17192023.DI-- 2133
09 .11.17102045 .9-1958
17.11 . 17022108.7 1812
25 .11. 16 53 21 31 .3-16 16
03 .12. 16 442153 .7-1412
11 .12. 16 34 2215 .8 - 12 оо
19 .12.16242237.7-0942
27 .12. 16 15 22 59 .4-07 20

1 .068
1.121
1.174
1.229
1 .285
1.342
1.400
1.459

1 .384
1 .387
1 .390
1 .395
1.400
1 .406
1.413
1.420

4.4
4 .2
4 .0
3.8
3 .6
3 .5
3 .3
3 .2

1 .344
1.388
1.430
1 .468
1.504
1.537
1.566

18
18
18
17
17
17
17

30 17
17 18
06 18
55 18
4619
36 19
28 20

53.81-26
12 .3 -26
32 .2-26
53.2 -25
15.0-25
37.4 -24
00 .1 -22

0.461 1.44610 .2 - 2 .1
0.479 1.437 9 .8 -2. 0
0.504 1 429 9 .3 - 1 .8
.
0 .534 1.421 8 .8 - 1 .6
0.568 1.413 8 .2 - 1.4
0 .605 1.407 7 .7 - 1 .3
0.645 1.401 7 .3 -1 .1
0 .687 1.395 6 .8-1.0

0.0
0 .1
0 .2
0.3
0 .4
0 .5
0.6
0.7

i

i.,ј
1ј

1

~;

,,/1
'1

l

__ f

.. ·---·· ~- ~.~~~-........------------------------~----------108 - - - - - - - \iASIONA XLVIII Astt·onoшske efeшeride za 2001 . godiпu

ВА С ИОНА

XCVIIJ :ЮОО , .5

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ]09
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SATURN 2001 .

JUPITER 2001 .

oh TDT

SEV

т

Datum

d

т

h

т

Ј

Q

h

т

о

1

oh TDT

SEV

~z

~0

А.Ј.

А.Ј .

р

11

Шv
т

т

Datum

d

т

h

h

12
11
10
09
08
07
06
06

31 04
37 04
42 04
48 04
53 04
57 04
59 04
01 04

02 .0
10.6
19 .2
27 .5
35.4
42 .3
48 .1
52.4

18
19
19
20
20
20
20
20

55
20
43
02
18
31
40
45

10 .070
10.103
10.075
9.988
9.845
9 .655
9.426
9 .172

9 .093
9 .091
9 .089
9 .087
9 .085
9 .083
9 .081
9 .078

7 .3
7 .3
7 .3
7 .4
7 .5
7 .6
7 .8
8 .0

14 .09 .
30 .09.
16 .10.
01 .11 .
17.11 .
03 .12.
19 .12 .

05 оо 04 55 .0
03 58 04 55 .6
02 54 04 54 .2
01 48 04 51 .1
оо 40 04 46.5
23 28 04 41 .1
22 19 04 35 .6

20
20
20
20
20
20
20

47
46
42
36
28
19
10

8 .908
8 .653
8 .424
8 .242
8 .1 23
8.081
8 .118

9 .076
9.074
9 .072
9 .070
9 .068
9 .066
9 .064

8 .3 0 .1
8.5 0 .0
8.8 -0 .1
9 .0 -0 .2
9 .1 -0.3
9 .1 -0.4
9 .1 -0.4

21.7 -2.7
20.8 - 2.7
19 .7 - 2.5
18 .7 - 2.4
17.8 - 2.3
17.0 - 2.2
16 .3 - 2.1
15 .8 - 2.0

01 .01.
17.01.
02 .02 .
18 .02 .
06 .03.
22.03.
07 .04 .
23 .04.

20
19
18
17
16
15
14

09 .05.
25 .05 .
10.06.
26.06 .
12 .07 .
28.07.
13.08.
29 .08.

13
12
11
11
10
09
08
07

25 04
38 05
50 05
03 05
16 05
28 06
40 06
49 06

56.0
11.4
27 .3
43 .3
59 .0
14 .2
28 .3
41 .0

22
22
22
23
23
23
23
22

14
37
54
05
10
09
03
53

5 .967
6.064
6. 111
6. 107
6 .053
5 .9 50
5 .803
5.61?

5 .086 15.4 - 2.0
5 .092 15 .2 -2.0
5 .097 15 .1 -1.9
5 .103 15 .1 -1.9
5.109 15 .2 -1.9
5 .114 15 .5 -2 .0
5 .120 15 .9 -2.0
5 .126 16.4 -2 .1

14 .09
30 .09.
16 .10 .
01 .11 .
17.11.
03 .12 .
19 .12 .

06
06
05
04
03
01

57 06
03 07
05 07
04 07
оо 07
52 07
41 06

51.9
00 .3
05 .8
08 .0
06 .6
0 1 .6
53.9

22
22
22
22
22
22
22

42
32
25
23
28
37
50

5 .400
5.162
4.917
4 .680
4 .4 71
4.308
4 .210

5 .132
5 .137
5 .143
5 .149
5 .155
5 .160
5 .166

17.0 -2 .2
17.8 -2.3
18.7 -2 .4
19 .7 - 2.5
20.6 - 2.6
21.4 -2 .7
21 .9 -2.7

oh TDT

01.01.
02 .02 .
06 .03 .
07 .04.
09.05.
10 .06.

14
12
10
08
06
04

18 21
19 21
21 21
21 21
19 21
13 21

12 .07.
13 .08.
14.09.
16 .10 .
17.11 .
19 .12 .

02
23
21
19
17
15

05
51
40
31
26
23

П1

h

21
21
21
21
21
21

~0

р

11

Шv

1

15
15
14
14
13
13

53
20
45
16
58
57

20 .722 19 .957
20 .938 19 .960
20 .872 19 .964
20.547 19 .968
20 .055 19 .971
19 .532 19 .973

1.7
1.7
1 .7
1.7
1 .7
1.8

5.9
5 .9
5 .9
5.9
5.8
5.8

46 .8 -14
42 .2 - 14
37.5 - 14
34.5 - 15
34.6 - 15
38 .0 - 14

11
35
58
12
10
53

19. 128 19 .975
18 .965 19 .977
19. 097 19 .978
19 .488 19 .980
20.021 19 .982
20 .53 19.985

1.8
1 .8
1 .8
1.8
1 .7
1 .7

5 .7
5 .7
5 .7
5.8
5 .8
5 .9

25.2 32 .0 39 .2 45 .2 48.8 49 .3 -

А .Ј .

Изражавају се у процен тима . На ординатној оси графика су представљене ф азе
планета са тачношћу од 1%, а на апсциској временска скала . Подаци о фазама
дати су само .за ПЈЈанете до С атурна , јер ј е фаза Сатурна и планета даљих од њега ,
1ОО%. Најв е ће варијације показују унутрашње планете. Подаци су. приказ ани з а.

св аки дан у 0 1' UT за епоху према датуму .
Магниту.це nланета дате су за све планете осим за Плутон . Њег ова. магни
туда износи приближно 13. 9 . На ординатној оси t• рафика приказане су привидне
:Јве :Јдан е величине, а tia ап сц исној врем енс ка скала . Највећ е варијације у сјају

0 .1
0 .1
0 .1
0 .2
0 .2
0.2
0 .2
0 .1

нока3 ују унутрашње nЈЈанете . Подаци су приказани за сваки дан у Oh (Ј Т з а е поху
nр ~ма датуму.
.
Приви,цни nречници nланета пр едст ављају угао nод којим се види диск
план ете.
Изражавају с е у Јlучним секундам а.
На ординатној оси графика су
пр едстављени привидни пречници , а на апсцисној временска ск ала . Подаци су
дати само за nланете до У рана, јер су привидни пречници ове и ПЈiанета иза њеrа ,
и с под могућности читљиnости са графика . Углови под којима се виде дискови
Урана.. Нептуна и Плутона износе приближно 3 .2 . 2 и 0 .3 лучне секунде. ресnек

·t· ивно. Подаци су nриказани за сваки дан у

А .Ј .

т

Datuт
т

т

Ј

Q
о

~z
1

у Oh УТ з а епоху нрема датуму .

А.Ј.

А.Ј.

р

11

та : Ије (1), Европе (Е), Ганимеда (G) и Калиста (К) у односу на диск план ете
(представљен је стубићем по средини графика) . Положаји су приказани онако
како би се сате;rити видели кроз астрономски дурбин који изврће слику - правац
nрема истоку (I) ј е са десне стране, а правац према западу (Z) са. леве . П одаци

т

h

01 .01.
02 .02.
06 .03.
07 .04 .
09 .05 .
10 .06 .

13
11
09
07
05
03

24
23
22
19
15
08

20
20
20
20
20
20

30 .6 -18
35 .4 -18
40.1 - 18
43 .4 - 18
44 .7 - 17
43 .7 - 17

46 30.997 30.107
29 31.086 30.107
12 30 .885 30.108
оо 30.455 30 .107
55 29 .921 30 .106
59 29 .433 30 .105

1 .1
1 .1
1.1
1.1
1 .1
1.1

8 .0
8 .0
8 .0
7.9
7 .9
7 .9

12 .07.
13.08 .
14 .09.
16 .10 .
17.11 .
19 .12 .

оо

59 20
46 20
37 20
30 20
26 20
23 20

41 .0 -18
37.5 -18
34 .6 -18
33.3 -18
34.4 -18
37.5 1-18

10
23
34
39
36
25

1 .1
1 .2
1 .1
1.1
1.1
1 .1

7 .8
7 .8
7 .9
7 .9
7.9
8 .0

22
20
18
16
14

т

29.135 30 .102
29 .113 30 .100
29.377 30 .09'1
29 .851 30 .096
30 .393 30 .094
30 .843 30 .094

oh UT.

·

Видљивост nланета приказује ректасцензију и деклинациј у Сунца и сп оља
шљих nланета Су нч евог система . На горњој и доњој ивюrn графика ск раћен о су
озн ачени месеци током којих .Сунце има одговарајућу ректасцt:нзију. Планете су
видљив е само ако се не налазе у близини Сунца . На графW<у ј е уцртан и nол ожај
В есте. Поред привидне путање Мар с а и Весте , редним бројем су означени месеци
то ком којих до.Јtази до промене у кретаљу код ова два теЈiа. Uентар графика пред
ставља тацку ј есељ е равнодневнице . Са графика се, поред видљивости Весте и
планета , могу такође одредити и nриближн е небеске екваторске координате уцр 

Шv

h

d

.

Јуnитерови сателити приказују положај четири највећа Јупитерова сатели

су дати за сваки дан у месецу у

~0

oh УТ за епоху према датуму .

Нагиб Сатурновог nретена предс т авља угао између визуре на прстен и равни
пр с тена . Изражава се у степе нима - пози·rивно за нагиб ближег дука nр стена
nрема jy r·y. На апсцисној оси графика је представљена временска ск ала , а на
ординатној нагиб равни Сатурновог прстена. Подаци су приказани за сваки дан

oh TDT

SEV

о

т

ине ПЈtанете . видљиве са 3емље, у односу на целокупну видљиву површину планете.

NEPTUN 2001.

URAN 2001.

h

Фаз е nланета су сличн е фазама Месеца . Представљај у део осветљене површ

09 .05 .
25 .05 .
10 .06.
26 .06 .
12 .07.
28 .07.
13 .08.
29 .08.

5 .046
5.051
5 .055
5 .060
5 .065
5 .070
5 .076
5 .081

d m

т

!З

4.239
4 .429
4 .662
4.916
5.174
5 .419
5 .639
5.824

~z

11

8 .8 -0 .1
8 .6 0.0
8 .3 0 .1
8 .1 0 .2
7.9 0 .2
7 .7 0 .2
7 .5 0 .2
7 .4 0 .2

48
42
45
59
21
48
18
47

Ј

А . Ј.

9 .113
9 .110
9 .107
9.105
9.102
9 .100
9 .097
9.095

19
19
19
19
20
20
21
21

т

~0

47 8 .403
44 8.619
49 8 .869
оо 9 .134
17 9.393
39 9 .628
04 9 .827
30 9.976

01 .1
57 .4
57 .2
00.7
07 .3
16.6
28 .2
41 .5

Datum

~z
А.Ј .

16
16
16
17
17
17
18
18

53 04
46 03
44 03
44 04
48 04
55 04
03 04
14 04

Q

1

о

Народна опсерваторија , Београд

Шv

31 .2
29.2
29 .1
31 .0
34 .6
39 .8
46 .4
53 .9

20
19
18
17
16
15
15
14

SEV

т

Нена д Трајковuћ
р

23 03
18 03
15 03
15 03
15 03
18 03
21 03
26 03

01 .01 .
17 .01
02 .02 .
18 .02.
06 .03.
22.03.
07.04 .
23 .04

оо

т

Ј

Q

т

таних небе ских те ла . Подаци су приказани за сваки дан у

oh

УТ за епоху према

датуму .

Положај Урана предсrав ља nривидни положај ове планете на небу током

2001 . године , за координате Народне опсерветорије у Београду у Oh UT.
Положај Неnтуна nредставља привидни положај ове план~:те на небу током

2001 . године, за координа·1·е Народне опсерветорије · у Б еограду у 0 11 UT. Како у
близини ове ПЈiанете на небу нема сјајнијих з везда , ка оквиру цртежа је приказана
координатна ска;tа .

Положај Плутона представља привидни положај ове планете на небу током

'

r

:.!001 . године , за координате Народне опсерваторије у Београду у o"'UT.
Потnуно nомрачење Месеца 9. јануара приказује ток помра.чења, као и
неке додатне податке : Ula - угао тачке додира диска Месеца и Земљине сенке
мерен од правца према северу (N) у смер у према истоку : U4a - угао та чке на
пуштања Земљине сенке мерен од правца према северу у смеру према западу:

~

1.

j l

,

_,1

1
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растuјање од центра лика Месеца до руба полусенке. И3р~жено у прив-

идном Месеч.евом преч.нику за. тренутак максимума помрачења; .'(; ·7 растојањ е uд
t{ентра JIИI«I. Месеца до руба сенке , изражено у привидном Месечевом пречнику з а
тренутак максимума nомрачења; Pr -· привидни полупречник Земљине полусенке ;
U1· - привидни подуnречник Земљине сенке ; Arn - азимут Месеца у тренутку мак
симума помрачења ; hrn ·· висину Месеца у тренутку максимума помрачеља . Сви
подаци су дати у SE\'.
Положај Весте nредставља привидни nоложај овог астероида током 2001. го11

дине. за координате Народне оnсерветорије у Београду у 0

UT. Како је Веста

овог

астероида над хоризонтом

.

Видљивост Меркура и Венере одабрана је и приказана за дJila датума у
години када се ове две nланете најбоље виде . Назиачено време представља при
бдижан тренутак изласка., односио заласка Сунца и изражено је у локалној вре
менској скади , важећој за тај датум . Меркур ће у највећој источној елонгацији
бити 18. сеnтембра , а у највећој западној елонгацији 11 . марта, али ни једног
ни другог дана ниј.е видљив за. посматраче из Београда. Венера је у највећој
источној елонгацији 17. јануара и тада је видљив~ у вечерњим часовима, а у на
јвећој западној елонгацији ће се наћи 8. јуна , када ће бити видљива у јутарљим
часовима

•

aCet

·1

мале uисине

Pegaz

..... 1

ј е дан од аај~јајнијих астероида, погодан је за аматерска посматраља . Поред да
тума прика.:iана ј е и магнитуда Весте .
Положај Uepeca није предс т ављен :-1бог

.

; ' МЭ1
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2о"ЗО"

Р1 = 18"43"33'
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Положај планета у Сунчевом систему представља тродимензиони положај

Mira

tomalhaut

ПЈiане т а . за свих

12

месеци , онако ка.ко би га видео посматрач из тачке чије су

координате на:1начене инклинацијом и хелиоцентричном лонгитудом . Удаљеност
п о сматрача.је раздичита. тако да се на обе сЈIИКе могу уочити пuтребни ел ем енти .
Подожај у јануару и децембру је означен редним бројем · да би се нагласио смер
кретаља. уцртаних теЈЈа . Кружић у центру Земљине путање означава Сунце . На
сликама је уцртан и положај Весте . Пдутон се , због инклинације своје орбите .
надази изнад равни екдиnтике. Линијама је означена. пројекција његовог положаја
на

раван

еклиптике .

Окултације Месецом 11редстављају привидно заклањање дискова небеских
тела Месечевим дие ком .
Током 2001 . године неће бити окуЈI'Ј· ација сјајнијих
зЈЈезда , али з а посмат ра че из Ј угосдавије биће видљиве две окултације Сатурна .

Прва ће се Рдиграти З. новембра у nрибЈiижно 2З 11 зоm SEV . За. посматраче из
Београда , Са.турн ће се тада видети nриближно на југоистоку, високо изнад хор

изонта . Друга окултација ће се одиграти 1. децембра у nриближно З 11 15m SEV. За
посматраче -из Београда , Сатури ће се тада видети приближно на ЗЭ:Паду , нешто
ближе хоризонту него З. новембра .

ВАСИОНА
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nоде шаnаља и по овој оси . Паралелно са те лескопом . који користимu за контролу
nраћења . поп-авиЈiи смо тслеобјектиn 65/300 rnm. кро :Ј који је комета снимљена.
КористиЈrи смо фиЈrМ Fuji Super G IIOO+ 3а који од раније :шамо да има JJ(JJIO фино

ПОСМАТРАЧКИ ПРИЛОЗИ

141

Р /MACHHOLZ

:1рно . а неЈЈику щ : етљиност {КОО ASA) . Приложt~ни снимак ј е настаu у nетак 21. 07.
2000 . r·одине у 2'/. сата и :iO мину'Ј'а у ceJiy драча. 20 ки;юметаџа од Кџагујенца .
на надморској висини од 400 ш . ~кснu :ЈИција је износила 20 минута. Гlраћење Је
мораЈЈо бити обаnљено но језгру комете јер се_ она вр;rо брзо крета.Јiа меr1У 3 ЈЈе

2

Комет је откривен 13.
08. 1994 .
године од стране Америка:нца Donalda
Machholz-a, 25 crn рефлектором , као о
бјекат 1 О. магкиту де. У станови;ю се
да је то комет са у даљеношћу nерихела
од О . 75 АЈ и са веома кратким nерио
дом обиласка око Сунца. од 5 .22 године .
Каснијим nосма.тра.љима'је уочено чак

N

пет

w

комnокеката

овш ·

комета ,

КОЈИ

"D "

комnонента.

сам први пут уочио О 1.
дине,

тешко, аЈIИ је и тај нробЈЈем уснешнu савЈЈадан. :Због свог специфичtrоЈ ' IЮЈЈОЖаЈа.
комету је било мuгуће снимити с амu са две до три екслuзиције у току ноћи. јеџ
је морао да настуnи потпуни мрак . а касније у току нuћи је биЈiа сувише ниско
над хоризuн том . Поџед тога. небu је било претежно облачио , али . на сву сџећу ,
место r·де се налазиЈlа комета (сазвежђе ВеЈЈИКог Медведа, ректасцензија 09h 07ш .
деклинација 5Н : 5 степени) је било потпуно ведро . И наредних вечери смо обанља
ли снимања, али је приЈiожени снимак потпуно репрезентативан; остали снимци
су nрЈю слични . На фотографији се доста лако уочава дугачак јонски реп Ј<оји

се

О 1.

Комет

2000.

го

када се налазио око пола степена

сјевероисточко од звијезде т

2

Водоли

је . Изгледао је попут мале, окруrде и
веома дифузне· мрљице без јасније! ' је
згра, сјаја око 10 .1 магкитуде . Закљу
чио сам да је то "А" компонента . јер је

s

:~дама (зато су ликови .1ве :1 да издужени у ЈIИНИ.Је), што се нока :Јало као прилично

у пролазу . кроз перихел распао. Сто
га је пролаз кроз nерихел од 09 . 12 .
1999. очекиnак с nуко занимаља . Уо
чеке су само двије комnоненте. сјајнија

,.А" и слабија
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ока по ефемеридама и подацима била.

'

uизуетю није могао да се посматра {барем не нашим инструментима) , и кратак
прашинасти реп , кuји се лако уочава.о и nри визуелним посматраљима . Морам
на крају да нагласим да. је nocJie снимаља. комета Hyakutake и Hale-Bopp, које су
би;rе веома сјајне . комета Linear S4 за нас nредстављала nрави иза:юn. Веома смо
:1адовољни што смо и њу успешно снимили. БиЈiо би нам јако драго да нам се јаве
други астрuноми аматери са својим искуствима иди сугестијама или евентуално
неким питаљем које нисмо разјаснили у овом кратком прегледу .

1

сја.јкија.

Компоненту

"D ".

упркос детаљнијем тражељу уоколо , нисам успио уочити то

ком свих посматраља , из •rега сам закључио да је била исnод

12.

магнитуде .

Компонента . , А" је посматрана током укупно четири ноћи: 01, 02 . 0.6 . и 07. ја
нуара 2000. године, рефлектором 200/1400 rnrn . Комет се релативно брзо гибао
- око два степена на дан кроз звијежђе Водолије, губећи на сјају. Посљедње
посматраље је било на Божић 07. 01. 2000. године, када се налазио око 1.7 сте

пени источно од звијезде

UJ

2

Водолије; био је слаба мрљица сјаја 10.8 магнитуда.

Uртеж приказује лериодични комет 141 Р /Machholz близу звијезд~ т 2 Водолије
(кајсјајнија на цртежу) на дан 01 . 01. 2000 . године у рефлектору 200/1400 rnш,
при увећаљу од 88 лута и видном пољу од 44 лучна минута . Сјај комета је био
око 10 . 1 магнитуде, nромјер коме три лучна минута и стеnен конденза.ције коме 2.
На цртежу, сјевер је горе , а исток је лијево.

Mupo
"1

''

Илuћ

LINEAR 84
Првих покушаја да се комета .I,inear S4 ухвати било је већ почетком јула , када
је више наших мЈiадих колега , уз помоћ маљих инструмената и двогЈiеда , усле
ло да лоцира комету у сазвежђу Персеја . Међутим, она тада није биЈiа довољно
сјајна да би се налраnИЈIИ усnешии снимци . Пред крај месеца, када је достигла
највећи сјај, користили смо најјаче инструменте које nоседујемо и успели да на
правимо лриЈiожеки снимак. Подаци о инструменту и начину снимаља дати су у
лратећем тексту. Опрема коју смо користили за nриложени снимак је следећа :
телескоn Ma.ksutov--C assegгain Ca.rl Zeiss 150/2250 rnrn на екваторијалној монтажи .
За љега смо израдили nосебан троножац јер су оригинални носећи стуб и посто
ље толико масивни да нису погодни за ваноnсерваторијски рад.

На тедескоп је

прикључен претварач налона са 12 V (из акумулатора) на 220 V и 58 Hz, који је
израдио МЈiаден Веселић , сарадник крагујевачке оnсерваторије . Уређај , поред

тога , омогућује nромену фреквенције којом се врше фине корекције хода телеско
ла по основној, часовној оси , што је неоnходно код дугих ексnозиција. Такође смо
недавно ЈюставиЈiи и редуктор ( 1/450) на декЈiинациону осу, · којим вршимо фина

C'лuti:cr ко .мете

LINEAR S4
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I<OCMUJIOJ'a данашњице:

Стивен Х о кинг

( нa~Yk

iпg) . Роџер Пеtt)Јоуз (Penrose) . Мартин Риз (Rt~es) , Џон Бероу (Ваrпнv). Џорџ
I:.:Jtиc (E11is), Вилијем Саиюу (Sa::;\aw) , Бреидон Ка.ртер (Carteг) . Ма.рек Абрамовин
(Abra.mo,vitz), и друt·и . Ова плејада. сјајних ученика чини Ш.аму свакако најuећим

IN MEMORIAM

nрактичним nедагогом у историји астрономиЈе и космОЈЮЈ'ИЈе.

Последљих пар деценија живота Шама је углаuном nровео у славном Инсти
туту за савремена истраживаља (SISSA) у Т~сту .
У . том nериоду љег01ю име
највише је било uезаЈю за проучаuаље извора ЈОНИ :iаЦИЈе у космол?ш.ком контек
сту и теорију тзв. распадаЈуће тамне материЈе (познату nод енглеским акрони

УМРЛА ОЛИВЕРА ЛОВРОСАВЉЕВИЋ-.ЈАНКОВИЋ
А приЈiа '27 . 1999 , у 92 . r·одини , умрла је Оливера добросављевић-Јанкоuић.
удовина Ненада Јанконића . Пружајући подршку своме мужу у љеговим астроном

мом

DDM

Decayiпg Drи·k

Matter) . Ова теорија nретпоставља да се тамна матер
( најчешће се у том контек

ским подухнатима , пружала је помоћ нашем Друштву. О томе колиi<о му Је била.

ија иала. :iи у облику вестабилне елементарне честице

:~начајпа њена подршка , р е као је сам Ненад Јанконић
тртшмuја у старим c pi'IC'ICUM рук:оnи с и.ма : " ОЈiивери
трајно пријате љство. оданост и пожртвовање ''. Била
ната и нод nре:sименом доброса.вљевић . у круговима

СТ" номиње таv-лелтон) створене у неликим кодичинама у раним фазама евоЈЈ.УЈ
•
2:!

у посвети своје кљиге Ас
Ј анковић у знак па.жње з а
је правник ... адвокат , nо з 
адвоката за. за.штиту пате

циј е ко смо са .

с е кунди .

Ова честица. има. веома. дуга.ча.к период ПОЈIУ)Јаспа.да (око

да. би се избегла. сувише веЈtика. КОЈЈичина зрачеља у

космосу)

и

Ј. О

рас

пада се y:i емисију ултраљубичастих фотона. Теорија распадају ће тамне матер
ије је и зу :sетна по томе што је . уз већ познати про?лем. невидљине масе у •· алак
с ијама и јатима l'i:I.JJa.кcиja.. у стаљу да разреши ЈОШ Један нелики космоЈюшки
nроблем: поrн~ кЈю рејони.зације интергалактичког гаса. Наиме . и.:i чи .њеницt' да

ната. .
Била је веома отресита , образована. и паметна жена, велики патриота .
Њ е ном смрћу нестала је једна. од преосталих старих дама Београда . На сахрани
су из Друштва били: Јелена Милогра.дов- Турин , Александар Томић и Милан
Јеличић .

видимо

космичку

микротадасну

позадину

изnЈtачимо закључак да Је

у Једном

мо

менту . пар дес е тина хиљада година. након Великог праска (на црвеном помаку

Ј еле на Ми.11оградов- Турин

~ LOOO) , универзум из стања. високе јонизације прешао у стаље углавном неу
традНОЈ' гаса . Међутим , то стаље се није одржаЈю до данашљег дана. , и већ н ег де

z
ДЕНИС ШАМА
С редином дсщембра

(1926 - 1999)

око црnеног . nомака

19!:!9 . у Енглеској је , у 73. Ј'одини , преминуо денис Ш ама

(Оеn пiь Sciaшa). један од најутицајнијих космоЈюга. оnог века.. Illaмa ј е рођен у
М анчестеру lR . новембра 1926 . године као де те јеврејских родитеља, пореююм
са. Блиског истока . Студирао је у Кембриџу, и то најnр е математику. а затим
и теоријску физику. Једно време је био студент једног од највећих физичара у
историји човечанства , Пола дира.ка . доi<торирао је 1953 . под руконодством дво
јице познатих класичних космолога, Бондија (Bondi) и Ме.кКрие (МсСгеа), а тема
љегове докторске дисертације била је имплементација. тзв. Маховог принципа у
Ајнш•rа.јновој Општој теорији релативности . Исте године, Шама. је своје идеје
из докторск~ дисертације развио у раду објављеном у Monthly Notices ој Royal
Astr·onomical Society под насловом .. Порекло инераије ".

z

~

З универзум

(односно

ин'l· ерга.лаi<тич.ки

гас

у

коме

се

11

на.ЈЈази највећи део обичне . односно барионсi<е материје) је поново био јони зован

1

(.,рејонизација'') , што дознајемо на основу посматраља Ган-Питерсононог

(Gunn ;

Реtегsоп) е фекта. Изuор удтраљубичастих ф отона неопходних за рејониза.ц~ју ос
таје тајанствен , а Шама је предЈюжио распад нестабилне тамне материЈе као
и з вор који :iа.довољава. сва посматрачка огра.ничеља.
Експерименти са А stro-2

ултра.љубичастим телескопом ношеним у више мисија. "Спејс Јllатла" били су
у мно гоме мотивисани жељом за. провером Шамине теорије , и мада преЈЈИМИ
нарни резултати нису биЈЈи охрабрујући. дебата по овом nитаљу се наставља
и данас.
(На изучаваљу теорије расnадајуће тамне материје . на иницијативу
С рђана Самуровића. активно раде и српски а.строфизичари и космолози: види

нпр .

С амуровић , Челебоновић

( 1996) РиЬ/. Astron . Obs . Belg1·ade. .54 . !)1 ; Ч.еле
( 1997) РиЬ/. Astron. Obs . B elg1-ade .'i7, 105;
С амуроuић , Ћирконић , Милошевић-Здјелар ( 1!:199) Mor1 . Not . R . Ast1·. Soc. :~О!с! .
оЗ : Самуровић . ЋиркоuиЋ (1!:!99) Ј . Res . Phys . 28. iп pгess.).
Смрт је Шаму

Прилично рано , Illaмa је ушао у арену велике космолошке дебате во\)ене
између оноЈ-а што ће постати ,, стандардни " модел Велиi<ог nраска и КЈiа
сичне теорије тзв . Вечног стаља Бондија, Голда (Gold) и Хојла (Hoyle). Шама

боновић.

се , 11егде око

:ште!\Ла у тренутку када је радио 11а аЈЈтер!tативној теорији барион ск:е тамне М<;'-
терије . скривене у виду хдадних молекуЈЈарних облака.; његов ум Је до самог краЈа

1954 .

године , свим срцем оnределио за Вечно стаље. и у наредних

десетак година веома активно учествовао у свим релевантним расправама .

Њему

припада прво решеље пробЈЈема формираља галаксија у моделу Вечног с таља.,

вероватно кључног пробЈrема за сваку .космолоШI<у теорију. Заједно са оснивачима.
теорије непроменљиве васионе бранио ју је од бројних (често и· неоснованих)
приговора. које су јој упућива.ли махом посматрач.ки а.строноми током педесетих
и nрве nоловине шездесетих

година.

Прекретницу у љеговом оnредељељу учинило је драма.тично откриће кваз ара
од стране Мартина Шмита (Schrnidt) 1963 . године . Убрзо након што је пока:1ано
да се )Јади о до тада нај удаљенијим познатим објектима . Ша.ма је , заједно са.

снојим тадашњим сту дентом, а данашљим британским Краљевским астрономом
(са. ПЈtемићком титулом) , Мартипом Ризом (Rees), дискутовао .космолош.ки значај
открића кваз ара , и то га је , пре него било .који други аргументи (укључујући
и откриће микроталасног позадинс.ког зрачеља), увериле у даљу неодржиност
теорије Вечног стаља . Квазара је, једноставно, било да.Јrе.ко више у раним епохама
treгo данас , што је у јасној супротности са постулатом непроменљивости , који је

био срж Вечног стаља . За разлику од својих учитеља и сарадника. , од којих неки.
као Фред Хојл, никада нису прихватили Велиi<и прасак, а. други, као Херман
Бонди , сасвим се nовукли из космологије, Шама. је већ у другој половини 1960тих година а.ктивно радио у оквирима .,стандардног" модела. Велиi<ог прасi<а , коме

је дао низ значајних доприноса .

Ш ама је у извесном смисЈЈу постао познат највише преко својих славних студе
ната . Међу оне који су стекли а.ка.демсi<а зваља nод његовим руководс~вом спадају

uстао

Самуровић .

пр еду:н:т ан

и

Ъирковић

акти11ан .

Ulaмa је био аутор преко стотину истражива.чких ЧЈtа~ака . и више заnажених
кљига и монографија..
Од потољих ваља поменути Савремену кocмo .IIOZIJJY

(,.Modern Cosшology", Caшbridge Uпiversity Press, Cambridge. 1982) , стандардни
уџбеник који се и данас често проучава, те Модерну к:осмол,оzuзу и r1роблем mам. нt:
. цатерије ( "Modern Cosmology and the Da.rk Matter ProЬ\em ', Cambr1dge UruYerslty
Press , Camb1·idge . 1994), значајну по изванредно добром третману тамне материје
на галактичкој скали, као и проблема јонизације на разним скала.ма . Поред в е ћ
1юм е нутих. њ е Ј •овим свестраним интересима ваља додати и ~роблеме термоди
намик е црних рупа , морфологије и rюрекЈrа. сnеi<тралних ЈIИНИЈа из међузвездане
с редине . облика тамно г гаЈЈа.ктичког ха.лоа. Млечног пута и других сnиралних
•·алаксија, те многе проблеме везане за историју и филозофију па.уке . Када имамо
на. уму епоха.лни утицај радова Стивена ХоЈ<инга. Роџера Пенроу.за. , или Мар
тина Риза, треба се увеi< сетити да је свима. љима невидљиви. али свакако велиi<и
допринос дао и љихов незаборавни учитељ, денис Шама .

Мила~1 Ћир'IСовић
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имена Јiичности и ·.rабеларни nрилози .

На жалост, недостаје табеларни приказ

НОВЕ КЊИГЕ

грчког алфабета, који увек пристаје литератури и~ ове области. Сам краЈ_ књиi'е
је улелшан колор фотогl?афијама највеличанственијИХ објеката ноћно.г _неба .
.

Крсте Наумuски: САЗВЕЖЋА СЕВЕРНОГ НЕБА
издање: Змај. Нови Сад, 2000. (340 страна)

области астрономије тако и из митоЈ/Оl'ИЈе . па кљига може да се користи и као

Треба поменути да је у кљизи адекн":тно коришћена терминоЈ1оr ИЈ а

рефеЈ.>ент ни 11риручник за потребне појмове .

"Ъубитсљи
а.строномијf'
одувек
су
имаЈЈИ
nроблема
са
кналитетном
Јiитературом и:-1 ofiJia.cти а.стџогнозије. До сада је на српском језику и:-1 ов~. :1а

љубитсље и IЈочетнике можда једне од најлешuих области астрономије. објављен
маЈiи број књига. /lоџед тога . проблем је у тумачењу митоЈюшких ПјЈича које с1'
Ј'ото во· у свакој кљизи појављују другачије. Проблеми се јављају и код транскџи
боnаља ара.пских и 1·рчких називi\. Није редак случај ни мешање на:1ива из грчке
и римске митоЈюt·ије! Ако се свему дода и веома различит ниво описа небеских
тела. љубитељи астvогно:-1ије до недавно :1а.иста нису имали јединстоен водич кроз
;tenoтt: .-1везданог неба .

На срећу свих љубитеља ове области, половином 2000. године се појавила
у щюдаји кi~>иi·а мр Крста Наумоског .. Сазвежђа северног неба : nроменљине и
ююјн~; :.ше:н~е. зве:1дана јат а. маг лине и галаксије " , nрави ., бисер " и.з области
астроt'Н<није! Издавач је новосадска. фирма .,Змај'', а кљига је издата у оквиру

.. 3мajeut• бибЈiиотеке знаља ... Ренензенти су проф . др Божидар Јовановић и др
Александар Кубичела.
На nриближно 340 страна, аутор у некоЈ/ИКо поглавља објашљава основе ори
јентациЈе на небеској сфери, основе љубитељских посматраља ноћног неба. уп
ознаје читаоца са ос1ювнцм појмовима о звездама, маглинама и гаЈiаксијама и
детаљно OIIИcyje 65 сазвежђа која могу да се виде са наших географских ширина .
Првих шест страна кљиге је nосвећено оријентисаљу на небескоЈ сфери. Пред
стављени су њени осноuни еЈЈементи и појмови. Дат је увод у сферне координатне
систем!:' и опис ·

хоризонтског .

екватоvског и еклилтичког координатног система.

У другом пш·лавл.у. на две . три стране је описано привидно дневно и годишље
обџтањ~ небеске сфере.
Треfн: нщ·лаu.ъе се fiaoи љуби·гељским посматраљима ноћног неба . На десетак
страна обЈ.>а/јена је пробле;-.1атика одређиваља времена и места посматраља као и
Iютребних техничких нрипрема за посматраље. дате су основне карактеристике и
визуелних и ' Ј't: ЈЈесколских посматраља . Посматраља телескопом су описана мало

детаљније.

П риказаии су осноuни типови телескола

и представљени

њихови осЈюони параметри .

( рефЈЈеК'Ј'ори

и рефрактоЈ.>И Ј

Није заборављено ни

Ki\Ko из

посматраље

.
доживљај читаља ове кљиге употпуњен Је ~ савршеном техничхом У р еђеношћу ·

ка.о и обиљем цртежа, СЈIИКа и графикоиа коЈИ на прави начин допуљуЈу текст.

flopeд " неh виђених " сдика. које су :~а ову приЈiику поново 11ацрта.не и дорађе не

( t).

текст нрожима.ју и нове сЈЈике и Тilбеле_

:Ја практичан рад изузетно корисне.

до сада углавном штампане само у страНОЈ литератури.

Uена кљиге је :{50 дин . Може да се иаручи директно код издавача . У Београду

сЕ- nродаје у кЊижари

.. Студентски

Ч>Ј ' ''.

:iбor· великог интересоваља и м;~ЈIОГ

броја · примерака које кљижара наручуЈе од издавача, :iгодно Је да Cf~ телефоном
(011/185-2!:15) nрво пронери да Ј!И је тренутно у .књижари има! Како тираж НИЈе
на:3начен на кљизи, нренорука заинтересованим~ Је да не одуt·овлаче са набавком
свог примерка , јер би могли да остану без ове Јединствене кљиге .
Ненад Трај~>овић

Пол Дејnис: ПОСЛЕДЉА ТРИ МИНУТА
.
ИздаваЧI<И атеље Поларис. Серија популарне науке ,.Сфинга·•.
Београд,

2000.

ПосЈЈе низа популарних космоЈюшких кљига објављ~ваних нарочито осамдесе

тих t·одина , на крају ове , за наш народ претешке децениЈе. имамо срећу да видимо

још једну. Ради се о кљизи "Последља три минута ", контрапункту кљизи ,. Пџва
три минута •• Стивепа Вајнберга , објављеној код нас 1982 . године .
.
.,ПосЈiедља три минута " написао је Пол дејвис , енглески космалог коЈИ живи

у Аустрадији . Кљигу чине 11риче о будућности вас~оне . Засноване су па новим

физичким и астронс~мским разматраљима. Углавном је реч о двама могућим V:~де
лима љене euoJJ.YIIИJe: ономе по коме се вечно шири и ономе ло коме ћ е прес.1 а ти
да се ШИ !ЈИ , да би затим наступиЈЈо љено са.жимање (колапсираље). Разматра

ју ct~ и еt·зотичније мщ ·у ћности. као што су промена агрегатног ст аља вакуума ,

.. црtюточине " и осциЈtаторна насиона !<UJa се шири и скунља у недоглед. Посеб на

нажња је носв е ћена. моt·ућности оnстанка иаших ~алеких nотомака у усЈiовима не

престано растуће ентропије. Посебности ~uoлytLИJe небеских теЈЈа инснирисаЈЈе су

небеских тела rюмоћ у двогледа , а ту је и табеЈЈа објеката који се оним инстџу

аутора Iia многе диf·ресије. У њима се најч.ешће осврће на новости У прИЈ.>О.ШIИМ

ментом мщ· у

наукама .

видети .

Слt::дећих тридесетак страна упознаје читаоца са. основним карактеристикама
неких небеских теЈiа . Описане су .звезде и основни астрономски и астрофизички
појмови о љима.
Представљене су и двојке и променљиве, као и неки методи
:~а љихово Јюсматраље . Описана су и звездана јата, међузвездана материја и
маглине. као и галаксије. дат је осврт на нашу и на друге гадаксије и на неке
чињенищ·

у

вези

са

Кљига је подухват И :-1давачког атељеа .,Поларис", увек лредузимљивог др Зо-

рана Жиnконића. Поуздани преводилац је др Милан Ћирковић, истакнути члан
нашег Друш1•ва. Кљига се може набаnи'l'~ у књи_жарама и директно код и:щавача

на телефон : 01 1/311-00-б4, односно e-matl : polans@eunet.yu .
Милан .Јели-чић

њиховим посматраљем .

Гlреоста.Јiа nогЈЈавља . која чине приближно две трећине кљиге, nосв'ећена су ас

Милутин Тадић: АНТИЧКА МАТЕМАТИЧКА ГЕОГРАФИЈА

тро!'Н<нији. Аутор је причу о сазвежђима изложио у неколико пелина , лоделивши
сазвежђа према сезонским групама на циркумполарна , јесеља, зимска , nролећна
и Jreтfl,a. За сваку групу је дат опис начина на који поједина сазвежђа из групе
могу да се нађу на небу уз оријентацију према најмаркантнијим звездама.
Опис сваког сазвежђа почиље митолошким објашљељем везаним за љега. Ас
трономски део о сјајним .з вездама и интересантiЈИМ објектима приказан је одмах
после ми·t·олошког. За свако са:Јвежђе је лриложена и таблица са основним карак
теристикама. најсјајнијих
:-1везда
и основним
карактеристикаЈviа
Месјеових
објеката .
да доживљај fiyдe нотпунији , ту су и ,.с ЈЈиковита карта са.знежђа ··

је трећу књигу .,Античка математичка географија".

Ilpey:l.eтa из старих атласа неба, савремена звездана карта, као и доста других

деда Страбона и Птолемеја, ра:-1матраље. Хипарха као геогра.фа, тумачеље nоЈма

ИЈiустџација и фотографија интересантних објеката који се могу посматрати у
ТОМ Ca3BI~ЖQ}' .

. Последљу цеЈЈИНУ чине изузетно добро припремљени прилози. Први је индекс
ПоЈ МО!! а КОЈИ омогућ aua брзо и Ј/ако nронаЈiажеље потребних података. Следи
азбучни преглед митолошких личности . маље познатих речи и љихово значеље
/!) , наравно, сне уз бројеве страна на којима се тај појам појављује! Након тога ,

урађени су азбучни приказ назива небеских тела и асоцијација, азбучни приказ

Центар за митолоiШ<е студије, Рача,

1999.

Вредни и nЈюдии истраживач у области која везује астрономију и геогра.фију ,
др Милутин Тадић, nрофесор београдског и лриштинског универзитета . обЈавио
Књига има лет погЈrавља (кљига , како пише у заглављу): Страбон. Ерато
стен. Хиларх, Птолеме.i и Кључне теме античке математичке геогf)афиЈе. Као и
у свакој добро олремљеној кљизи ту су још: предговор, увод, закључак, литера

тура и индекс.

ДопЈ.>инnси аутора у књизи су : први преводи неких фрагмената

КЈtимат· у античком смисЈIУ и откЈ.>иће да Је друга ПтолемеЈева картографска про
ј е книја 'изворна, а да су Боноl!а, Вернерона и Сансоноnа с амо њени специЈални
СЈ ЈуЧајеВИ .

llocлe нрегледа. ове кљиге има се утисак да су антички географи :1нали скоро

с ве.

Једина мана им је биЈЈа што су све разматрали са t'ео центричног становишта.

ПосЈЈе њих је настуnио летиаестовековни

status quo.

1"
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ВА С ИОНА

., Као риба отрzла се са удице r1.11ива.м. кроз ВреЈне
Раскрвављених шкрzа
Вре.м.е о с таје црвено од mpaza .моzа ·• (стр . 56)

Књи1·у кџаси а.утој.ЮВ услешни rрафички двостубачни слог са. лома.жућим ико
ницама.

У JI~IIOM стунцу се на.ла.зи основни текст. а. у Десном су илустра.тивни

сликовни и т~ксута.дни нриЈюзи . Ову 11еобичну кљигу одЈiикује компЈiетност . уљу 
дiюст И
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Мени се rюсебно допала. и nесма. Сунчеве мане:

ду ХОВИ '\'ОСТ.

.Милан .i t:.!ltl'<ић.
Сми.љана Ћуровић: ПОМР А ЧЕЊЕ СУНЦА
.,Сова•·, серија .. Савремена nоезија", Београд, 2000.
Ево књю·е nред којом човек мора. да. се радује . Она. на.с о.цједном узбуђује
:1р~лим поетским емоцијама . Смиља.на на. светлост дана из1юси своје детиљство ,
ош·о вара на. nитаље : ,. Где си Сарајево из .М.11адости .моје ?", пева о тешкој судби
историј~ Босне. уводи нас у мирисни, аЈЈИ и болни врт Лала., Љиљана , Ђурђевка .
ЈЬубича.ст~ Перунике, Зове. КосовскоЈ' Божура . Можда. је још значајније што нам

.,Мо .1ак .ми зева од досадt:
да .Му Ct: види
Сун.це има својt•х .мрllкова " (стр.

Zp.!IO

103) .

Уживајмо и у следећим стиховима.:

,.Мрак tl .м.есе'lина у nрељуби
удружи.11и се nротив .мене

страшна је ноћ људкr: ncи:re" (стр.

112).

Мој коментар је: човек је по песнику космичко биће. Биће које трnи његов
мат~ријаЈI. Зато и мора. да. га. се плаши . .,Космички љуба.вниди" су заиста. лепа. и

Посебно у :1буђеље о111 ' књиге је текст .. Помра.чеље Сунца. - Писмо Нени ·' . Реч
ЈС о виртуо : нюм тексту . писму, које готово има и карактер малог романа. а.ЈIИ
уједно је и у :юџна студија. уnраво о Чуду Свемира.. о нашем Чуђељу и екстази
пред њим. о још једном МЈiа.далачком, али зреЈюм размишљаљу о величанственом
де ду nрироде . о црном Свемиру који повремено :~а.светЈЈи. о нашој бе:iначајности
nџед бескрајношћу Свемира, о нашем не-времену пред вечношћу времена Ва.
сионе. Песник своди рачуне . Он каже : "Бескрајни тамни мрак је наша. основа. .
наше порекло. и у мрак таме се вра.ћамо" . А шта. је смрт а.ко не пут ка. тој тами
-· nита. се рецензент ове кљиге . Зашто не видимо таму, зашто обожава.мо светЈiост
ка.да ми са том вечном ватром немамо ништа. '? .,Сунuе нас је за.слепиЈЈо. обма.н
УЈIО " . пева. песник. Ми смо на. острву изгна.них. Јер , ми мора. да. смо изгнани и
и~ вечности .и из Свемира. . Мислим да. се ва.ра.ју они који у овој збирци песама.
Смиља.ну Ђуровић виде као nесимисту, ра.зоча.ра.но биће. Не . Она. само војује са.
бескрајем Свемира. и са љеговом вечношћу , не би ли на.м омогућиЈiа ба.р по нешто
смисла :1а. овај наш брз , крата.1< . драма.тичан. боЈiа.н и са. мало среће и љубави .
живот . Људска. креација другог човека. и новог дела. - то је наше · избављеље .
Човек се мора. кроз први плач рађа.ти, докле је то могуће, и стварати свој смис
лен свет - јер смо ми. можда, и ема.на.ција. да. Свемир има смисла.. Ту су путеви и
ка. СЈЈободи човека. и ка Богу и ка. нашој упитности, nоетичности, филозофичности .
Овом својом кљигом Смиља.на. Ђуровић даје значајан nрилог овим људским вред

љупка. песм<~; .

ностима.

оваЈ

даровити а. у тор .,обавља " поетско-историјску и филозофску проблематизацију
Мрака. и Светлости као судбинске мета.физичке одредбе и света, а.ли и смисла.
егзистенције човека . У овој теми врхуии дело Смиља.не Ђуровић. По некој сво
јој унутра.шњој опредељености, више бих па.жље овде посветио љеном разумеваљу
Васионе , Свемира. људског времена. . На. овом nлану су велике иновативне на.сла.ге
овог врсног Itесника . Наравно. о nоезији се . најбоље I'овори када. се дозволи да
с е она с ама. . макар и у изводима., к;вује. У књизи .,Помрачеље Сунца" nостоје
три т : сме кој е диvектно говор~ о Свемиру. То су песме : ,.Свемир" , " Космички
•ьубавници .. и .. Разбуt!аћ у Свем и р "'. Прва. горе наведена. песма. је nрограмска. .
Песник nева. :

.. Свt:.м ир cF.

r1робио кро :1 .МОЈУ ма ву

r1оло.м.ио се

:Јвонки.м

звух;о.м. .м.ета.11а

кроа 2.1\llвy .моју
и не знам шта с нађt је

.ме/ј рук е ухвати:tје nper1.11aшet1y ' '(cтp.

106)

.
nроф. др Прво с.11 ав Ралић

.. Мрак

Свет.11ости да заборави га н е да
ниmtt Свеrr1.11ост Мраку да оnрости nрељубу
са Месе'1ино.111 3е.м.љино.м." (стр . 113 - 114)

АСТРОНОМИЈА

,.Yno:rna:t", пева. песник . ., ту љубав 'lудну и неразумну : Мрак и Свст.11ост у
љубавној иzри . Мрак .111ушко , а жена - Свеm.11ост. Мрак no'leo да тражи Свет

ON-LINE

лост. Без Свет.11ости он није Мрак". Заиста. занимљива., ча.к раскошна. мета.физ
ичка. дијалектика. Мрака. и Светлости , коју је складно песнички уочиЈЈа. Смиља.на.
Ђуровић. И у другим песмама су присутни nоетски бисери о Ва.сио~и . Ево неких :
. , Наnољу је Васtюна
.Унутра страх· 'lовека .

На.ш ЧЈЈа.н, Зоран Тана.сијевић. по
креиуо је сајт WWW.SlJNCE. ORG .YtJ
посвеће11 нашој ма.тичној :1везди .
На.
сајту се могу добити подаци о Сунцу.
начину његовог nосматраља., о Сунче
вој активности ( Волфов број,
сни

·•

.. Нре..м.е

н.ще .моје од сећаъа
Кос.м.и'IКО вp t:.lllt' .моје
саткано Jr: од meбt· tmal\:
ид Бсс.А1и с.11 а

..

Први пут nисац ове рецензије среће ово чудо: реч Бесмиса.о се пише великим
почетним словом.

Можда. то заслужује?

.. Мисао у Св емир
da раэбије.м се .

fl 1

),

као и подаци везани

Ево једне пос.ебно лепе, дивне кратке песме .

:ia.

недавно

помрачеље.

Ми.11ан Je.!lи'luћ
АСТРОНОМСКИ МАГАЗИН

са.м.r~ у себе свији.м. бескраје.л1 .
Светлост отрже наr: из семена . Све.мир за.мутио .ми је ра.1у.м"
човека.":

мци ...

.Јав.!lа'lи.м.

Као Свс.мир бескрr~јt•и аатворен.а са.м.

каже nеспикиња. .

САЈТ О СУНЦУ

Зове се ,.Траг

Већ две године на. интернет адреси
постоји часопис

http :/ /jua.m.tripod.com

посвећен а.строномији ., Астро1юмски
магазин" . Ова.ј први југосЈювенски online ча.соnис са. овом тематиком . обја
вљује чла.нке везане за. на.ја.ктуеЈiније
области у астрономији. посма.тра.чке
радове , најновије вести, приказе а.стро
номског софтвера , најновијих кљига и
других nубликација. .
Веома. значајне
су и месечне ефемериде и карте неба на.

којима. је уцртано све оно што може да.
се посматра. из наше земље . Објављују
се и кљиге у HTML форма. ту (о посма.
трању метеора. , о комета.ма., о настанку

универзума., о црним рупама. ... ).
Ре
довно се прате деша.ва.ња. у нашој nро
фесионалној и а.матерској а.строномији .

Ту је и mailing листа. на. коју се могу
nријавити сви заинтересовани за. при
ма.ње најновијих информа.I(ија. на. свој
e-mail. ка.о и IRC ка.на.л за. cha.t. Сара
дници

магазина.

су

позната.

име11а.

на

ше nрофесиона.ЈЈНе и а.м"-терске астро-

1
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.Ј

номије. као нnр. др Милан Ћирковић.
др Мирослаn Филипоnић. Срђан Саму
ронић и мнш · и дру1·и . Г ланни и одго
ворни уредник је Адександа.р Зоркић,
а поред ље1•а у редакцији су и Дра.
• · а.н М ила.диновић , Срћа.н Кеча . Милан
Мююшевић.- Александар ИЈrичић и

је урађена ни једна. фотографија Су-

Н иксща Божић . Посебно jt' важно што
с·е сnи објанљени рi:Lдови чувају и ста

ка Ч . Поповић. 1<оји је у амфитеатру
Педагош!<е академије, пр~д око стоти

лно

ну

су

доступии сnим

читаоцима, тако

.1бог обла.чности . са овог посматраља .

'I IOIJY лари .1атором астЈ..iоном и.iс· Живоји

осим видео снимка амбијента неносре

но~1 Ћулумом . недаuно се остнарио .
Захва.љујући дародавцу
Морнари
чкuј а~а.дем-ији Ратне мона.рице, фина
нсиј ској номоћи Ј П Пословни простор

дно пре. у току и након помрачења.. ни

·

нца.

шuа и нашег друштва био је др Ј!у

слушала.ца,

говорио о

а.строноМИЈИ .

љеном развоју у свету и код нас. о свом

стаје енаиКЈюпедија астрономије. Вео
ма важно је што се овај on-bne магазин
чита. на nростору целе бивше .Југосла
вије . .. Астрономски магазин" се може

вић " , о значај у и доnриносу астроно
ма а.матера . Потом је одржао предава
ље на тему , ,Планете Сукчевог систе

line

и

организоваљем

првих

on-

интерuјуа са. астрономском темати

ком (до сада се разговара1ю са др Ми
ЈЈа.ном Ъиркоnићем. астџономо.м из Бе
щ·рада и Коџа.дом Корлевићем. астро
номом из Хрватске) . Ма1 · а.зин је от!ю
рев : 1а. са.џадљу са. свима онима који и
мају шта да кажу у нези са а.строномиЈОМ .

.

Ншсоли Божић

r

uy,

на. челу са арх .

рна.. што је због облачности и познате
кошаое

р!'анизовало

ја. 6,5 х 15 метара..

отказана .

посматраље

б11изини

Градског музеја . Смештен је у некада
димензи

до ове подземне

просторије стиже се ослика.ним ходником дужине 22 метра . ПосетиЈЈа.u на
јнрt · IН1.ИЈ1а ·, и на и : ~_;н , жГ>с·ни x ()J I ( ' i-1 ст ;.t -

2000, Пд ., Г ЕА '· је о
метеорскоr ·

потока 1')-Аква.рида на Врша.чкој кули
(399 m) и Ђа.1<овом врху (449 m}. на.
Врша.чким планинама.. На Кули, пред

' 1

1 :

таријума., као и у ка.лемегда.нском ПЈЈа.
нетаријуму. налази се екран на који се
нроје1<тују слајдови из техничке собе .

'1;

се подесе :1а посматраља зве:~дi:LНоr· с оо

11

!

1

'

. 1

ЛЈЈа.нетаријум ради уторком , четвр
ТI<ОМ и суботом од Н!, 19 А 20 ча.сова .
Групне посете треба да се 11ајаве на те

Пла.нета.ријум се tiа.ЈЈази на нрху Пе

ttpoc'J•opy,

ZKP·

да и екрана .

дине .

шљем магацинском

на пла.нета.ри 

СпецијаЈrно пранљена. седишта могу да

нцистијем. ПЈ1анетаријум је 1юч ео са
нроfiним радом 15. новембра 1 99!:1 . го

у

а :l i!.'I' ИM

ба •·. ПЈrанетаријумски пројектор

деја.ном Рапа.ји

тврђаве .

да. светЈrи .

1 налази се у сали пречника. ti метара .
Сала. има 40 места . На зиду Пла.не

мског друштиа. .,Нони Сад" на чеЈrу са
увек преду :~~;tмљиним Јарославом Фра

тронара.динске

Петог маја.

оно

Јумску салу иза које је ,.техничка. со

ћем и вредном раду чланова Астроно

ма." . а након то!' а. било ·је предllиђено
посматраље планета .Ј уnитера и Са.ту

_

лефон 021/433-308 .
Астрономском друштву .,Нови Сад··
желимо пуно среће и ус1теха у оођељу
овщ· на.јмоћнијег а.строномског наста
вног и нопудари:~аторског С!Ј<::дстnа. .
\-fи . • m•

li
1

f, .,,.,."t;

око стотину посетилаца и знатижељни

ка, истакнутији чланови друштва. су
прво окупЉене унозна.ли са основама. о
ријентације на небу, сазвежђима. и ме

ВЕСТИ ИЗ НАШЕ ЗЕМЉЕ

.,1

Астрономском друштву ,.Руђер Бошко

вршачке

кленим tюдијумом . КОЈИ може' И11ТеН 3 И

Упраuа за Петрова.ра.динску 'l' Bpђa.

22 . октобра 1!:1!:19 . године гост Вр

да ., Асrрономски ма1-а.зин" полако по

похвалити

ВАСИОН.-\ Xl. .\.' 111 2000 . ."Ј

теорима.

да би nотом одговарали

на

r

бројна. питаља nрисутних . За то време ,
наши драги гости

-

чланови и сарадни

ци Ад .,Руђер БошковИћ" из Београда.
ПРИРОДЊА ЧКО ДРУШТВО
.. ГЕА" · ВРШАU
Августа 1999. у Вршцу је основа
но Природњачко Друштво .,ГЕА " . У
оквиру друштва постој е три клуба - а
строномски .

биоЈюшки

и

геолошки.

Uиљ Друштва је nопуда.ризациЈа nри
родних

наука

и

научног

погледа

на

природу, праћеље ра :1воја. ttayкe у све
ту . 11ре свега астрономије, јер су , сти
uајем око ЈЈНОС't' И, интересоваље и енту
:lиј;вам .1а rю :шаnање и и:-~уча.ва.ље а
строномије међу нашим члановима. на
јвећи. Друштво. за. сада. , окупља три
дес~::та.к ЧЈЈа.нооа., угЈЈавном млађих и о
бра:юва.них људи разних занимаља, ко

ји су, што лрофесионатю. што чисто
из љубави ве :iа.ни за природу и науку,

и бави се организоваљем скупова, нау
чио-попу да.рних nредаваља и трибина.

Астрономски

клуб

Природњачког

Друштва .. ГЕА '' ,у 1<оји је уписано ви
ше од половине свих чланова друштва,
до сада. је имао у Вршцу запажене а
кције. Ј 1. а.НI·уста 19!:1!!. десета1< чла
нона. је присуствовало потпуном помра.
ч~љу Сунна. у месту Ба.Јtатско Ара.нђе
лово , 50 км северно од КИl<юtде, али

на. Ђаковом врху су вршиЈtи nосматра
ље.

Тренутно су све актИвности Пд
,. ГЕА " усмерене на. набав1<у телеско
nа, који је неопходан за рад и опстанак
нашег Друштва .
Дуготрајна и тешка
борба је у то1<у, а проблем је . нара
вно -- новац . Планирамq да од јесен~
покренемо

редовни

у Вршцу.

ЖеЈЈИМо да се повежемо са.

сличним

асrрономски

друштвима ,

отворени

•t•ечаЈ

смо

:1а.

све предлоге, сугестије. састанке , заје
дничке акције . астрономска. посматра
ља. пданинареља . . .
Контакт адреса.

1
rl

је:

Дејан М аксимовић, ВојН\fЧКИ трг
12/19, 26300 Врша.ц , телефон 013/814-

1

196.

1

1.

Дејан Мах:сu.мовић

1,
11

ЈОШ ЈЕдАН ПЛАНЕТАРИЈУМ

'1
1·

Планетаријум нашег друштва до

био је брата близанца у Новом Саду .'
Дугогодишњи са.н о набавци планета
ријума, још из времена !<~да је у Но
вом Саду еr·зистира.ла подружниuа на
шег друштва на челу са незабора.вним

С:.11. Ј . Ъаци ucr1peд Новосадсtсоz r•ланетарију.ма.
АСТРОНОМСКО ЛЕто ·
АстрmюА\ска група
Друштва и
стражива.•!а. .. Владимир М а.ндић- Ма-

ji

ида." из Ваљева је имала богату акти

1.

вност током лета

1,,

2000 .

У периоду од 18 . 07. до 03. OR.
шест ЧЈtа.нова. Групе је, у оквиру екипе

11

1

1
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Младих истvаживачп Србије. боџави

ло у Москnи и Санкт Петерсбургу (Ру

сиј~). lloJ.JeД СIЈИХ Т.)'ј>ИСТИЧКИХ обила
\аКа . Посебно интеЈ.Јесантна ЈР fiила nо 

сета IIЈiанетаџијуму у ПетЈ.ЈоГ!Ј<I.Д}" . као
и дожинља.ј беЈIИХ ноћи ( смџкава.Јю с е
око поноћи. а свита;ю око три ујутро;
током в~::дрих 110ћи видеЈю се свега. nет
звезда.) .

Екиnа. од

IR

људи (шесторо је ода

брана по конкурсу) боравила. је на Ко
на.онику у rн~риоду од 20. до 30 . ЈУ
ла :.!000. На овом камnу су nосматра
ни метеори . · nроменљиве :о~везде , коме
та Лине ар \која је изЈЈснерила очекиnа.

ња) .

n ра.ћена је

а.Ј<тиutюст Сунца. сnро

в~::дена су ~::тноастрономсЈ<а истра.жива

ња. Овај камn је финансирала Мини
старство за омладину и спорт Владе
Републике Србије.
Камп на Дебелом Брду (код Ваље
на) је трајао од осмог до петнаестог
августа. и на ње-му је уqествонало 35
љу ди. Овај Ј<амп је организован заЈе

дно са Истра.жива.чЈ<ом ста.ницом Пе
тница..

Г ла.nна. актинност је била. ло

сма:rрање метеорс!<ОЈ' роја Персеида. .
Лето је .lанршено органи:юва.њем
тродневног едуЈ<а.тиnно1 · камна на де 
бе;юм Брду од 21:!. до ао. августа 2000 .
Одржано је више предавпња, нови ч:ла.

нови су уnозиа.ти са. са.:~вежђима летњег
неба. Ј<ао и са радом на те лес копу. У
честЈюЈiаЈю је

15

чланова астрономске

групе.

Никола Божић
ТРЕЋА .ЈУГОСЛОВЕНСКА
КОНФЕРЕНЦИЈА О ОБЛИКУ
СПЕКТР АЛНИХ ЛИНИЈА
Трећа ју1•ословенска Ј<онференција
о облику спектралних линија OII Yugo-

slav Conference on Spectral Line Shapes Ш YCSLS) одржанаје од З . до 6. окто
бра 1999. године у лепом одмаралишту
.,Бранковац" на ФрушЈ<ој Гори. Орга
низатор конференције. Инсти·rут за фи
зику из Новог Сада, nотрудио се да у
чесницима. конференције омщ·ући усnе
шан рад. Конференцији је нрисуство
ва.;ю :!:i уческика са 25 nријанљених ра
дова и 5 уводних лредавања . Осим са
Института :Ја физиЈ<у из В оn ог Сада,
учесници су били са Института за фи
зику из Београда, Фи:iИЧЈ<ОЈ' факу Ј/Те
та Универзитета у Београду, Астроно
мске оnсерваторије из Београда и Uе
нтра за науку и развој Универзитета у

Београду. Конференција је окупила на
учнике који се баве разнИ~! оfiластима

ВА С ИОНА

теоријсЈ<е и експерименталне

1<тралним истраживаљима
Сунчевих
nомрачеља . Актуедности ове nробЈiе
матиЈ<е код нас је посебно допринело
посЈЈедље помрачење Сунца од 11 . а

граде је уручио др Милан димитрије
вић , директор Астрономске оnсервато

вгуста 1fHJ!.:I. · Ј ' одине.

нститута за физику. за на.учии рад .

скоnије

cneKTJ?O·

и дијагt~остике ПЈ!а3ме.

нџедставници

Ka.u

АстрономсЈ<е оnсервато

рије су учествовади д\) Мидан С. ди
митријевић, нроф . др Иштван Винце.
др Лука Ч. Поповић. мр Миодраг да
чић, мр Саља ЕрЈ<а.пић . Е ди Б он и 1-lе
над Миловановић. Сарадници Астро
номске опсерваторије су nријавили о
сам

радова .

!

Конференцију је отворио ректор У 
ниверзитета у Београду проф. др .Ј а
гош Пурић. нагЈЈа.сивши да је проуча
вање сnектра;rних Јiинија у Ј угослави
ји , упркос објеЈ<тивним nр9блемима. и
даље

успешно .

проксимације за рачунање Штарков_ог
доприноса nрофилу снектрадне ЈIИИИЈе.

После nаузе за руч:а.Ј<. одржана је по

радо

nа о nараметрима. Штарковог ширења .
о примени IRAF софтвера на а.надизу
спектара језгара активних галаксија. и
са nројеЈ<том базе података параметара
Штарковог ширеља спектрадних лини
ја.
Следећег дана одржано је предава
ње др Б . Благојевића о мерељу еле

Ј<тронсЈ<е температуре ~ nлазми.

П?

СЈЈе предаваља одржана Је nре:-~ентациЈа

монографије проф. др Н . Коњевића са
Физичкоr факултета из Београда . Пр
во је о монографији говорио др Ми
лан С. димитријевић. а затим је nроф .
др Н. Коњевић изнео мотиве за писа
ње монографије и циљеве које је желео
овом nубликацијом да nостигне.
По
себну пажљу је привуЈ<ло представља
ље публикација АстрономсЈ<е опсерва
торије у Београду. Др Милан С. ди
митријсвић и др ЛуЈ<а Ч . Поnовић су
предста.види Српски астрономски жу 
рнал (Se1·Ьian Astronomical Journal и nоследња три броја Публика
ција АстџономсЈ<е онсерваторије .
На
!<рају је др З . Мијатовић представио
.Joнrnal о/" Re~ea.~·ch iп Physics који се и
здаје у Новом Саду .
Запа.жено је и следеће предаваље
проф. др Иштвана Винцеа са Астро
номске опсерваторије. са темом о спе-

SAJ)

и

уводних

nреда.вања .

закљу

чио да је конференција постиг;rа жеље

Нико;1ића о примени Ј<вави-статичке а

присутне са низом интереса.нтиих

бишли манастире Ново Хопово и Ја:~ак
на Фрушкој гоџи.
Посщ, дњег дана конференције одр
жано је нредаuање др ЈЬ.
ИЈ · ња.тови
ћа u квазимош: Ј<ударним ширинама у
оптичЈ<ом снектру
слабо јонизоване
лЈЈа:-1мс. Посш: паузе uдржа.н је саста
наЈ< Научног комитета конференције ,
који је, на основу нристиглИх радова,

НР ре :-1ултате . ТаЈ<ође је донета одлуЈ<а

стике акцелераторске nлазме и мр д .

стер секпија на којој су предс.тављеtiИ
сви nристигли радови . Сарадници А
строномске опсерваториј~:: упознали су

У I юнодневним
часовима учесници конференције су Q-

nостера

Првог дана конференције су одржа
на два предаваља: др В . Асташинског
из Белорусије о проблемима дијагно
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r

да се за. nредседника Научног Ј<омите
та наредне конференције изабере проф.
др Иштван Винце и да се организациЈа
конфеџенције nовери Институту за фи
зику из Београда .
Ва крају Ј<онференције одржан је о
кругли сто са темом .,КаЈ<о и шта да
ље" . Uиљ о1<руглог стоЈiа је био да се
размене

искуства

Јюнаша.ти с

о

томе

обзиром

каЈ<о се

даље

на то да дола3и

до 1<руnпих својинсЈ<их трансформаци
ја у научним институтима . а које могу
да УI ' р<ве научни рад . ОдЈЈучено је да
институције које раде у овој обдасти
деЈН~l·ирају no једног ЧЈЈан;~.. како би се
оформио тим који би .заступао интере
се

nеза.не

:~а

сnектросконска

вања у наредном периоду.

истражи

Посебно је

истакнута сарадља астрофизицара са.

Астрономске онсернаторије и физича
ра

сnсЈ<троскописта

са

осталих

инсти

тута и факултета на ноним пројектима.

НенаdМuловановић

ОДЛОЖЕНО
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
ГОДИШЊИЦЕ

Због продетошње нечувене Н А ТО
агресије на нашу земљу, 112. годишњи
ца АстрономсЈ<е опсерваторије (АО) у
Београду обележена је 19. новембра
[9!.:19. одмах nосле снечаног отвараља

национаЈЈнс конфеџенције југосЈю
венских астронома. Ове године наЈ•ра

Xll

де :~аслужним појединцима. и организа
цијама додеЈЈило је ЗаједничЈ<о научио

веће Астрономске оnсерваторије . Се
измолошЈ<ог завода и Геомагнетског за
вода . Следећим СЈЈаводобитницима на-

рије :

1.

др Анатолију Миха.јЈЈову и з И

2. др Луки Ч. Поnовићу. :~а донри
нос ра:·шоју Астрономск~:: опсr~ рва.тори
је. Ј<оја се додељује заносденима оВ<>
установе .

3.

Истражива<~Ј<ој станици

Петни

ца. :-~а допринос развоју АО . која се
додељује спољашњим правним и фи:-~и
чким

ЈIИUИМа И

4 . мр Ми;rану Ћир1<овићу з а научни
рад МЈiадих . за објављене радове у све
ТСЈ<И nризнатим научним астроtrомсЈ<им
ча.сописима..

За•rим је . др Драган Поповић. пре
дседник У r1раuиог одбора А О и дире
ктор Института за физику у Земуну .
nредао кљигу ., Живот и дело српских
научника ". том бр. З, запосленима ду
же од 10 година.
Кљигу су добили:
др Иштван Вюще, др Миодраг дачић.

др Милан С . димитријевић . др Гојко
Ђурашевић, др Сдободан Јанков . др
Зоран Кнежевић , др Слободан Нинко

вић , др Георгије Поnовић. мр Драго
мир Олевић. мр Иван Па.Ј<вор , мр
Војислава П~-Јотић-Бенишек , мр Весе
ЛЈ<а Трајковска , мр Зорица Uветковић .
Ђуро Божич:ковић. Бора Јовановић,
Гордана Гајић, Гордана дакић , Ста.
јка Новаковић. ВЈiадимир Савковић и
С11авица Павић.
Књига бр. 3 серије ,. Живот и дело
срnсЈ<их научниЈ<а ·' . у издањ.v Српске
академије наука и уметности . и :1абра
на је јер су њој дати и прика.3и Ми
ЈЈана Недељковића, оснивача Астроно
мске опсерваторије, Јеленка Михајло
nића, првог асистента М. НедељЈ<они
ћа од 1893. до 1907 . и ђенераЈЈа Сте
вана Бошковића, који је први ход нас
вршио обимна астро-геоде ·~ска мерења .
Милан Јелtl-чић

АСТРОНОМИЈА У
МАТЕМАТИЧКОМ
ИНСТИТУТУ
ДЕUЕМБР А 1998. ГОДИНЕ
Поводом nрославе 125 . годишљице
МатематичЈ<ог факултета у Београду .
аутор овог текста је одржао 30. дене
мбра 1998 . у Математичком институ
ту, на семинар-у из историје математи
ке , нредава.ње .,.Један прилог историји

Катедре за а.строномију " .
је било лепо примљено.

Предаваље
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3анимљиnо Је истаћи да су нреда
вању

присуствовали

прводИЈЈЈюМираног

ми. i<: .

који

су

и

син

ету дента

допринели

и

снаЈа

_астроно

свОЈИМ комс

нтари~нt .

Ј~лена M ·uлotptJдu~-1ypu ·н

П vблика је мирно седела и заједно смо
На мој 11р еддог иnак с~ю

CИIUJIИ у СКЛОНИШТе Где сам . 11рема обе
ћаљу. :!iшршила предаваље. Наџавно.
то није више било исто.
Током

иечери.

студе нти а и дру1 · и

сЈЈушаоци су ct: неома бри11у ли о ме 
ни. Морам рећи да сам била :lадинњ е 

номиit: IЩЈ~. Ј 'одиlн:. пришломиједво

је С"l:удената Богословског факултета
и .замоЈIИЈIО

да н <t ету ден.'l'СlЮЈ триfiини њиховог фа
ку лт<·: та одржим

предаuа.њt:

ној космоЈЮI' ИЈИ.
.;адовољством .

о савреме

Прихватила сам са

јер

ми

се

у

свом

орману .

а успомену

на

њихову

СЈЮЈЈа заи нтересован :за. узаЈамно ускЈЈа
они

нешто

ма;ю

на

ту

СТАЛНЕ ПЕРСОНАЛНЕ
ПРОМЕНЕ

тему

имају у свом уџбенику .
П рf: д<шање с;"м :~амис лила тако да

)'I'Jiili!HOM носм<t:грачке чиње
нищ· и да jaoro издвојим део који се
извt:сем

односи на интернрет;щију.

Припреми

У Народној опсерваторији и fЈЈЈаН!·
таријуму Астрономскш· друштна .. Ру
ђер Бошковић" дошло је од краја 1!198.

ла сам одгоиарајуће д.ијапо :;итивt:. ка

до низа персоналних промена. Све ни

ко би предавање билu што разумљиви

же поменут~ особе су_,астр~.>физичари.

Је.

Лан уочи.

марта.

23.

11р01н~ ре да ЈIИ

зваЈЈи су да

ћу држати 11редаваље.

Стигла сам око

IR

часова. како бих се

НаЈпре Је

су

щ->едавања

такве

врсте

ретка

и

да

имају ма;ю искуства са дијаnројеЈ<то
ром.

Међутим , савЈrада ЈIИ смо све те

шкоhе и чскади да се заврши служба
која је то вече неш'l'О дуже трајала због
веЈtиког поста. Током тог времена упо
знала сам

се

са љиховом

рачунарском

техником и видеЈЈа да су одлично спре

мљени и да има људи који се добро
разумеју у lnLernet и који су напраnи
ЈЈИ лен hоше page о БогосЈювс-ком фа
култет у . Н ај:1ад. око ПОЈ! а осам поче;rа

сам предаваље .

Прво сам причала о

Хаб;ювом :1аконУ. на о оfiилатости еле

мената у Васи~ни и таман поч<~Шl да
нџичам

о

микротаЈЈас11ом

позадинском

изабран је др

Лука Ч. Поrювић. заnосден на Астро
номској опсерваторији. Подсетимо да

је Л. Ч . Поiювић био унра'Вник Наро
дне iшсерваторије и Планетаријума од
дu :н .

5.

Од 1. јула 2000 . на месту преда
иача у Планетаријуму. на Ј 'uдину дана. .
ради АЈ1ександар Оташевић.

9.

октоf>ра НЈ98.

нреста

r
1
1

1
1

КОМПЈУТЕРСКА
ГРАФИКА У
ПЛАНЕТАРИЈУМУ

нада:iило

се

двадесе·rак

слика.

19.

фебруара

1999.

на стручном

Катедри за астрономију Тршћанског
универзитета налази се Срђан Самуро
вић. предавач у Планетаријуму.
31 . марта 1~99. наnустио нас је Зо
ран Симић предавач у Планетаријуму ,
кога ј е годину дана финансирао Репу
блички завод за. тржиште рада.

са

Од 1. аnрила до 15. новембра 1999.
60% радног времена радида је Тија

на Зечевић: у ШЈ<оли је била анга.жова

на са

40% .

Од половине новембра је на

Математичком факултету с пуним ра

дним временом. а. у друштву је ради
ла хонорарно са 1/3 радног времена до
ЈО . јун. а 2000 . године.
Н а ЈЈИЧ}IИ захтев. rrocJie четворого
дишњег рада од 1.
6. 19~5. до :.Ј].

зрачењу. када су се :;ачуле сирене Ј<ОЈе

5. 1999 , др Јелена МИЈЈОI'радон-Турин.

су наговестиле НАТО fiомбард.онање.

профt~сор

Математичког

факу;пе.та.

1

фламинго

фом и љеним деЈюм. које је , прни r1ут .
баш овде . у већем обиму нред.ставила
јавноr.ти. Зори ца ј е прва код нас ма
I'Истрирала на примељеној виртуалној
сценографији.

служи најсавременијом

"с11икарском " техником .
ПионирсЈ<и
радећи. без четкице и боја, у фотошо11у. слике ш~а.мпа на платну. Резултат
је . како кажу. сим-улација уљ а на пла
тну . Ме11и пак ове сЈЈике више Ј!иче на
аквареле · којима више одговара други
смисао

назива: овог

пројекта

Милан ./F.лtt•tu!i

tl

ОГЛЕДАЛО НА ПОКЛОН
Љубиша Јовановић. дугогодишњи
сараДI\ИЈ< Народне опсерваторије. члан
нашег друштва 26 година , познат чи
таоцима "Васионе·' пре с;вега по радо
вима

му11тимедијадног

- "Трену uи времена".

из

астрономске оптике.

покЈюнио

је Друштву крајем 19~ 8 . огледаЈiо :1а
телескоп.
ОгледаЈю има пречник 206
ШШ, а ЖИЖНа · да.ЪИНа му И3НОСИ ]:l:JO
mm. ОI·ледаЈЈо је лично брусио и lloJIИpao . Постигао је дofiap кваЈЈИ'l'"Т
са 20% централног екранирања: тада

сна аберација је Л/ 10.

ЈЬубиши срдачно захваљујемо.
Надамо се да ће се наћи и .~аинтере
набавке се

оптике и пре свега механике ,

односно који ће својим радом омогу

ћити да се коришћењем овог оЈ'дедала
лепо виде детаљи на Јупитеру. ЈЬуби
шиној омиљеној планети . затим да се
виде и раздвојене звезде у ХеркуЈЈовом
Јюптастом јату М 13 итд . .

Милан .!tли-чић

КЊИГЕ НА ПОКЛОН

рефлектора .

Н а 11ЈЈанетаријумсЈ<ом екрану видео
бим је представљао сЈЈиЈ<е и анимаци
ј~:: . !Ппанска гитара. ЈЬуди надодазе ...
Необичну и .зложбу отворио је, хва
ЈЈећи дело МЈЈаде уметнице. Жак Ку
кић . њен професор .
Тако је почео сусрет са · Зорицом
Чобанови ћ. филмским и ТВ сцевогра.

Зорица се

аутокеду и

звезди ца.

а

дини,

Од

3D STUDIO .

фотошопу. Анимација. и неке изложене
слике вртеле су се у круг. Бидо је и

кундарне

да.р, предавач у Планетаријуму, збо1 ·
исељења у Канаду.
усавршаваљу и спремаљу доктората на

мском пакету

алуминизовања ОГЈЈедала.

око пројекционог инструмента. на сре
десетак

виртуа.лни простор) рађена у програ

совали чланови који ће решити питања

Нешто Сј!ично нисам доживео у
ПЈ1анета.ријуму иако сам у њему триде
сет Ј'одина.. Дубоки ноћни снег 16. де
цембра 1999. :1амениш1 је то пла. осве
тљена и без стоЈIИUа ве11ика пројекцио
Ј!а дворана. На зидовима кружне дво
ране

У оквиру nројекта. видео бимом је
приказана и анимаuија ( кретање кроз

1!НЈ5. I'Одине.

ЈЈа са радом Весна Милошевић-Здје

уnо:;нала са. амфитеатром и техником.

домаhини су се веома трудили да бу
ду олномоћи. мада се примећивадо да

маја 19~9.

Мrtлан ./ели-чи!i

ВЕСТИ ИЗ ДРУ.ШТВА

ђивање и ра.:iумевање. Студенти су ми
да

11.

дине астј.>офизике.

Јелена МtЈлоградон- Турtш

што ће таЈ<о боље разумети љу де Ј<оји
се на науЈ<у позивају . ЗнаЈrа сам да је
у свету известан број научника и бого

штва од

Кратко време. од 1. до 2u. јануара
2000. предава.ч у Планетаријуму биЈrа
је ОЈ!гица Кузмановска . У току 1999.
је најпре волонтирала, да би почев од
1. јула радИЈrа пуно радно време преко
. ,Задруге студената".
Од 1. јуна 2000 . са 1ј3 радноЈ ' вре
мена запосЈЈе н је 11реко .,Јадруrе студе
ната.·· Горан Павичић. студент 111 го

доброту у свом срцу.

донало што

На ono радно место са 1/3 раДI!оГ
нvемена. одлуком Председништnа дру

1. 4. 1991.

На моју молбу дали су ми објану
предаваља, а по:!ади нанисаЈЈИ .. драгој
професорици за успомену на незаб.ора
вно вече 24 . 111 1999. студенти 6UI'о
слоnскш· факултета СПU ". Тај плакат
и nунене бројанице које је једна студе
нткиља у скЈюништу урадила, чуваhу

будуhи богослови пока.:!ују интересо
вање за достигнућа. да.нашње науЈ<е и

рекЈIИ

r

11ажљивошћу.

На почетку нроле.ћног курса астро

цркве

1

на њиховом учтиношћу. смиреношћу . и

КОСМОЛОГИЈА
НА БОГОСЛОВИ.ЈИ

Српске нраltосЈЈанне

ос;юбођена је функције управника На
родне опсернаторије и ПЈiанетариј ума.

продискутовали о могућiюсти да су то
само nробе .

------------------------------------------------ 127

Библиотека нашег Друштва марта
године добиЈЈа је три књиге на
поклон.
Најпре је глумац Светисла в
Гонцић, сада директор Гlозоришта на
Теразијама, ЈЮКЈЈонио Supcrnovae апd
Nш:leosinthesis D. Arnett-a. а затим је
наш дугоrод.ишњи ЧЈrан из доње Ла
етне .Јосип П ерушина. 111 офи1щр па
Јiубе , даровао HubЬle . А Ne\v Wirнiow t.o
t.he UniveJ·se D. 1-'ischer-a и Н. Duгbeck-a
и Astronomy from towns a.nd suburbs R.

20 00.

Scagell-a.
Милан Јели-чи!i

CCD

КАМЕ Р А КАО Ф ОТО МЕТАР

Иван Г ЈЈишин, донедавно руководи
Јrац 11рограма рачунарства и информа

тике у Истраживачкој сi·аници у Пе
тници, одржао је у Планетаријуму 27.

~

i

ВА С ИОНА
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Н . 1!Н/~1. r ·о;Џ1не предаrн1ње
метриЈа : 1Н<~:1да. применом
модели џања.

У

.,CCD

фото

ста.тистичкоr·

нџедi:l!НLЊа. се

осврнуо на

коришћење CCD техникt:. полазећи од
објашљења. рада сео чипа.. ПриКi:lЗа0 је оригинаЈ!i:lИ i:lШ'оритам за аутомi:l

тско уклањање шумова са
ка

применом

i:lнализе

нзитета никсела.
регресионих

CCD

снима

расподел е

инте

Применом диЈrеарних

модела.

на

практичи.им

примерима је показао да. се сјај звезда

може одред~ти са тачношћу од 0 ,"'05.
Н а КЈ.>ају излагаља је било говора о и

звоџима r· решака и њихоној минимиза
ЦИЈИ .

Подаци су nрикуnљени коришћељем
Ki:lмepa ST-6 и ST-i монтираних на

CCD

теЈ!ескоn<~ Истраживачке станице Пе
тница: аnохроматсl\и рефрактор MEADE l78ED. рефрактор Celestron Cl02

и рефдектор Celestroп С8 . Прелимина
рна тестираља CCD система вршена су
камером ST-6 на астроrрафу Астроно
мске онсерваторије у Београду .
Заинтересовi:lНИ :1а ССЈ) фотометри
ју моr ·у да се обрате Ивану Глишину

на. а.дресу:
\V\V \\'. рћу .

Ако је порекло таююr· крстања

орбиТi:lЈШО, указује на nocтoji:lљ e б;rи 
ске пданете

··.

уноду

дана.

gJisin@phy.bg.ac .yu (http:/ /
bg. ac.yu/ -gJi::;in Ј
Мшшн ./ cлu •1un

НОВОСТИ И БЕЛЕШКЕ

АЛДЕБА.Р АН ОВА ПЛАНЕТА
Неко;rико средовечних

звезда сли

стражинаља из

фотосфере)

тачношћу часовника.

Фотосфере неко

лицине старих, џиновских звезда тако

ђе показују овај исти ефекат. Иако је
ово кретаљ~ било nознато нећ година

под ЈУУ

Cephei.

из Uефеја.

Алдебаран се .

Универзитета

у

Тексасу.

издваја

због следећих разлога:
варијације
љегове . радија;ше
брзине су остаде у фази већ 12 годи
на. Невероватно је да би звездане neгt>
мировале на Аддебарану толико дуr·о.

-

код Полукса и т

рска активност

хромосф с:>

Cepl1ei

нарира у

корак са

мена .

Насупрот , Ллдебаранона хромо

сферска акти.вност и радијалне бр :шне
НИСУ

)'

кореЈ!аЦИЈИ .

пулсације би nрои з веле закривље 
линија у Алдебараноnом сnектру .

ље

Нови подаци с а МекдонаЈЈд оnсерва
торије заиста показују такве промене.
ади са nериодом од 50 . а не 650 да
на . Ипак је Хац далеко од потпуне уве
рености у постојаље џиновске планете.
Н ада се да ће завршни тест усдедити
када се Кекови (Keck) близанци ·- теле
сколи на Хавајима у друже у интерфе

Sky & Telescope ,

јули Ј

998 .

Весна Милош{:.виn-Здјелар

ТИТАН И ЖИВОТ
Титан, Сатурнов највећи сателит ,
велики као Меркур, са. · атмосфером

гушћом од Земљине, коју сачиљавају
претежно азот, метак и етан, већ дуго

ко тих нџ..,мешних :~н..,:~ла :ifior· тога што
и бџ:~а џотација и :~о~аr'Н ет на активност

11) 1981 .

узроци

ових

llИКЈiичних

ва

ријација .
Сада су посматраља пећ указала на
вероватноћу да једна нама добро по

зната велика звезда поседује велику
nланету . Алдебаран, из сазвежђа Бик
(о

(е

Taw·i),
=0, 18)

тенцијална кол е вка живота .
проласка Војаџера 11 (Voyager

Након

t•одине, Карл Саган (Carl Sagaп) ј е са
Сiiрадницима на Корнел Универзитету
направио експеримент СЈ!Ичан У реј
Милеровом (са елементима Земљине

атмосфере), тако што је елементе Ти
таноне

атмосфере

смешао

у

стаклени

показује бЈЈаго ексцентрично

балон и проnустио UV зра'lење и елек
тране попут оних из Сунqевог ветра.

кретаље са периодом од

Добили су црни талог, тзв.

650

r

титан-то-

лин, који у споју са водом прави амино

остатке древног судара ПЈЈутона са не

киселине

ким другим објектом .

и

нuлицикличне

ских

моЈЈекула.

дева

ароматичне

на

неки

орган

а атмосфера се снаб

наqин

новим

количинама

метана.

да бисмо сазнаЈIИ појединости о
Титану и љеговој неnрозрачној атмос
фери, NASA је 15 . октобра 1997. го
дине са Саре Canaveral-a лансирала
сонду Касини (Cassini) на 11-годишљи
пут дуг :3,5 ми;rијаџди километара .
Касини је nрво прошао rюџед Венере
и поново nоред Земље l 999.
године.
а тада, избаqен Земљином r··равитаци
јом. започео путоваље ll[Jeмa Сатурну
до 2004 . године. Планирано је да ће
обила:1ити Сатурн и њ~•·ове сатеЈIИТе

1

1
1

састав површине као и .,матично" тело.

За слична јата астероида која по

стоје у главном астероидном
дарима .
стронома
родица у
рн.у би се

Хајгенс

нгтонског

( Hнygens) ,

Евронске свемирске

а1 ·е нције ( Eш·opian Space Agency), на
Титан, са висине од око 1300 m. Током
2.5 часа понираља . Хазгенс ће, наору
жан малом хемијском лабораторијом ,
слати nодатке о хем.ијском саставу и
темнературИ атмосфере великог месе
с не

док не

nадне

на површину.

Како је:> удаљен 9,5 пута више него
Земља од Сунца, температура на Ти
тану је око 94 Келвина (око -179°С),
да

нема

воду

у

течном

стаљу,

а

ли је nрепун залеђеног органског ма
теријала који чека топлије дане да бу
кне живот .
Поновни топли nериод за
Титан би моr· ао да настуnи када за 5
милијарди година Сунце постане црве
ни џин и повећа свој.У површину све до
орбите Марса .
Ралф Лоренц (Ralph
Lor·eнtz) и њеr'ови сарадници са У ни
вер :~итета у Аризони, претnостанљају

да ће се Титанова rrовршинi:l донољно
:~агрејати да омоr· ући nостојаље живо
та. Пре коначног краја живота Сунца,
Титан би требало да има отворену мо
t'ућност :~а настанак живота пуних 500
милиона година, дуже него што је било
потребно животу да се зачне на Земљи.

Весна Милошевun-Здјелар

ПЛУТОНОВИ ФРАГМЕНТИ?
l:'адећи попут инспектора који поку
шавају да реше шта се збило за време
саобраћајне несреће, амерички астро
неми Алан С:rерн, Робин Кељуп и Да
нијел Дурда сматрају да су пронашли

не

nojacy

ки астрономи тврде да су настала у су

могле

тако

1

У судару су створени Плутонов са
телит Харон и низ залеђених комада,
који са Плутоном чине породицу у Ку
јnеровом појасу. Подсетимо да тај по
јас чине замр.знути кометолики обје
кти. Мноштво објеката са ·орбиталним
елементима који су слични Плутоно
вим су навели Стерна и љегове коле
ге на овај закључак . У породицу у лазе
они који имају сличну боју и хемијски

r·оди11е. а trовембра 2004.
би тре
бало да спусти око 2 1П дугачку сонду

ца ,

рометар .

Према :

U9

4

ра

дијаЈiном брзином. показујући да је Мi:l
гнетни никлус одговоран за оба фено

ма , није. се nоnе:~ива;ю са планетама о

nероватни

1

по

интригира биоЈюге и астрономе као по

и п у лсаrщје могу да бу ду нодједнако

1

(Artie Р. Hatzes) и
Вилијама Кокрана (William D. Cochran)

са

5

нтltо претвара у Jlatщe с;южеЈIИХ

речима Артија Хаца

nоказивалt: наизме
nрема нама са

године.

(/3

чних Сунцу изГЈtеда да има планете ко

сјајне

1995.

ководстiюм l'ордона Вокера ( (;or·doп А .
Н. Walker) са Универзитета Британска
Кодумбија. су показала сличне rюјаие
код још неких џиновских звезда : Полу
кса , из Близанаца
Genrinurum) . и т

:.ЮОО.

угљоводонике .
Метак из атмосфере
се фотохем11јским реа.кциј ама конста

браон пат у љ ка од о

ко l l Јупитерових маса. Прнобитнi\ и

је их обилазе.
Ј е дан од доказа је и
то што су те звезде (тачније љихове
нична кретаља од нас и

или

XLVIII

Ако су тврдље поменутих а
иснранне, била би то nрва но
Кујперовом појасу. По Сте
за Плутон и љегове ., рођаке·'

везати и

неке

комете .

БиЈЈ Мекинон , ЈшанетоЈЈUЈ ' са Ваши
ун.ивеџзитета.

сматрi!.

Сте

рнову
теорију
.,nронокативном ··.
јер по љему nостоји око 1 О 000 теЈtа
пречника већег од 10 километара, која
имају путаље сличне Плутоновој. По
Мекинону је кључно nитаље да ли су
"nлутини" фрагменти судара или су о
стаци из раног Сунчевог система, који
се ни до данас нису спојили .
Свака
ко да су nотребна даља и~траживаља
у вези са постојаљем Плутонове поро
дице.

Према:

Astronomy,

јануар

2000.

Филиn Грбиn

ПЛУТОН,ДЕСЕТОХИЉАДИТА
МАЛА ПЛАНЕТА?

У Uиркулару малих планета од
марта Ј

999 .

нумерисана је и

2.
1 О 000.

ј

мала планета.

У питаљу је објекат који је 30.
птембра 1951. године открио А. С.

се

\1\'i-

са Ма.унт Паломарске опсервi!.то
рије. Ради се о "нормалној " малој пла
нети, која се креће између Марсове и
Јунитерове орбите, односно налази у

lson

главном

астероидном

љености

2,5895

прстену ,

на

уда

астрономских јединица

од Сунца, или 387 милиона километа
ра. Мала планета бр . 10 000 има пери
од револуције 1522 дана, што . је нешто
више од четири године . Нагиб љене о
рбите nрема равни еклиптике је 21 °.
На основу привидног сјаја објеЈ<та
и љегове даљине могуће је проценити
љегов пречник. Ако је албедо (моћ о
дбијаља светлости) ове мале планете

1

1

ВАСИОНА

1 : 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ВАСИОНА Xl.V/11 :.ЮОО. 5

1Оо/,.. нџ~: чник јој ј~ '2 km .
jt' алn~дџ .';'ft._

односно Б

km.

ако

По~"IIИМО да је псн:тојао llpeдJJOI'
ьџајана Марсдена . дирt:ктоџа Uентџа
~а11е 11ла.нете МАУ. који је nрихва
ТИЈЮ преко 60% анкетираних астроно
~а . да се бројем 10 000 о :шачи Плутои

:ia

с об:iиром на његову пданетоидско-пла
нетску

У

nрироду.

придог

лланетоидне

природе

Плутона иДу карактеристике његове
ха.отичне путање . .које r·оворе да Пду
тон неће заунек остати на њој . По :ша
то је ла Плутон делом :1алази унутар

Нелтуноне лутаље

( ексцентрицитет

је

0,25!) и да љегова лу'ЈЋЊа има дале
ко највећи нагиб nрема еклиптици од
свих nЈiанета -· 17°. Потврда постојаља
Еџnорт-Кајперовог прстена говори да
је Плутон само један од чланова овог
тџанснептунскоl' појаса. Постоји хипо
те:Ја да су nелике планете својим гvа
uипщионим :iахватима и :1fiациле П л у
тон

и

друга ледена

т е ла

IIОМ~нутог

пр

стена и Ортоrюr· облака из унутрашњих
делона Сунчевщ· система .
Са друге стране ,
осим uеЈiичине
nланете (п речник 2400 km ·~). густине

од 1 g/cm·' '?

(карактеристика nлане

диције. мало шта друго иде у при1юr

љеговој 1111анетској природи.
(По ра
нијој препоруци Међународне астроно
мске уније. маса Сунца И:iНОСИЈiа је
шест милиона маса Г!лутона. да би ла
нас. пос11е открића сателита Харона
(Џемс Кристи

1978).

:шосила

милиона

130

.,

/Јотр;~бна

Потребна .ми }t: вщ: ина
даљина

брзина
Вре.м.~
rютребно .ми је Пра:жо

3а ослобаОтье од Мене nотребна .м. и је брзищЈ
од 40 к:.м/сек:унду
."1r1 ослобада11>е од .'је.мље nотребна је бр :пша
ид

11.2

к:.мјсек:унду

Од Mect: цu. 2,34/сtк:унду
Од Марса .'i.!Ојсекунду

годину.

\ • Ast.ronoшie .
р.

jt. mttшutta

Mtt

н е говоре-ље

О правој природи Плутона и њеi'О 
uих суседа свакако ће више да се ·iна
када поред њих rrvoђe лете лица .. П л у
тон експрес", чије је дансирање пдани

Према :

М. С. Ди.митријr:еtЈћ

ПОТРЕБНО МИ .ТЕ

стену однос пречни.ка два на.јвећа те
ла Uepepe и Паладе 1003 ·kш/608 kш.
Чињеница да Плутон има пратиоца. ·
Харона.. nозната је и .код других ма
лих планета, на. пример код Херкули
не. Повремено, када је најближи Су
нцу, Плутон има. атмосферу. али њу и
мају и неке друРе мале пЛанете. на н ри
мер Хирон. Исто је и са ротацијом.

avril 1999,

~аранџини вртови. Аностроф . Београд. 1997. године и Помрачење СуЈ-Ща.
Сон<~;. Београд, 2000. rоди11е. И :i ове носледње кљиге, инспирисане кос:мичким
uи :iИЈама песникиње. 11редстанљамо дне nесме:
.. Потребно ми је·· и .. Одбијена
с неттн:т.. .
·

'.

да. је у унутрашљем лланетоидном нр

'2004 .

----------------------------~-------131

почев од 1979. и
маt:а система

Плутон-Харон.)
По својој веЈiичини
далеко nревазилази следећу малу пла
нету овог појаса (5 пута?); подсетимо

рано за

XLVI\f 2000, 5

Од Неmщгна 15.0/r: t:~Сунду

vol 113, mars/

OIJ tlUJCO Ht: ./На

45 .

питреб~ш .М.tt

Милан Јели'iић

та Јуnитероног тиnа) и пре свега тра-

.l(l

o\H,H t

jt•

Потребно .лнt је

du. вщЈu.м црнило Кос.моr: а

·и ледr~ не cвemлocmtt rtлaнema

Смиља.на. Ђypuuиh
Помрачење Сунца
Беогџад, Сова 2000.

МАЛО ПОЕЗИЈЕ

У

овом

броју

Васионе

вам

представља.мо

космичку

поезију

из

кљиге

"Помра.чење Сунца" др Смиљане Ђуровић . др Смиља.на Ћуровић је рођена

.19.

априла 1935. године у Сарајеву, где је за.вршила другу женску гимназију, а потом
студије историје на Фююзофском факултету . Од 1959. године ради као професор
у осмогодишњој шко1rи ,.Петар Кочић ". У то време објављује пр~е песме у ча
соnисима. сарађује у емисији радио школе Радио Сарајева и сnољни је сарадник

И1•ститута за раднички покрет Босне и Херuегоnине.

Од

1965.

ОДБИЈЕНА СВЕТЛОСТ

Стаклено Сунце буди .м.е јутрос
О стак:лену витрину ТIУН/1 порцелана и к:ристала

године жю1и у

Беоr·раду и ради, nрво у Институту друштnених наука. а. од 1969. године у Ин
сrитуту за саuремену историју. Бави се фундаментаЈrним истраживањима економ
ског развоја Краљевине Јуi'О<:Јrа.вије. Посебно се бави историјском методологи
јом , филозофијом историје и историјом идеја. докторат наука је стекла. 1973.
године као пџва жена на. Филозофском факултету у Сарајеву. Објавила је nреко
сто библиографских јединица, монографија, студија., чланака. критика., приказа
и есеја .
Међу њима носебно место заузимају књиге:
.,Марксистичка истори
огџафска школа Покровског " , Народиа књига, Београд 1977 , "државна интер
uенција у индустрији Југославије 1918- 1941 . ", ИСИ. Београд 1986. и ,.Са Теслом у Нови век .
Нона синтеза историје" , Завод за уџбенике и наставна сред

ства Репубдике Србије и др. Београд 1997. године.
Била је главни и одго
ворни уредник часоnиса "Историја '20. века " . Поезију nише од ране младости, а
песме је обј ављива11а у кљижевним часописима и листовима. "Стварање ", "Одјек ".
,;TeJiel' paм"; ,.Поља'' и др . Новије њено појављиваље у периодици везано је за ча
сопис .. Помак·' и ,.Патриотизам" . Објавила је пет књига nоезије: Свитац на,ц
Зетом . К:~3 . Београд, 1991 . године, Апокалипса на,ц Дунавом. КЗЗ, Београд,
1994. године, Кула Бајовића, КПЗ Подгорице и др, Београд, 19.95. године ,

одбијени .1раци Сунца
тек: истек:лог

буде .ме

Сrrшк:.м:t•и одсјај Сунца на у:ЈZлављу .м.о.ме јутрос
Тиз с mа~Слени

O(k]rtj

чинtt .м.с с:рећно .м

JYmTJOC
у иво.м.

·
1

•

1

,.
1

1

у овоЈ

.мраку

pyr1u

улица ~рада

Смиљана Ђуровић
Помра.чење Сунца
Београд, Сова 2000.
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JIYTИI-IA
МИЛАНКОВИЋА
СТРАТИГРАФИЈИ

ИСПРАВКЕ

У

Ненад МИловановић и ·лука Поnо

вић :

У прошдом броју Васионе ( 4/2000)
поткрале су се с11едеће грешке :

1.
t:Јић

У члакку Си.мrшаију.м ., Милан~>:о
јуч е . данrlс . суrщю ", после рефе

рата Михаида

Милиnојевића :

СТА

РОСТ НЕКИХ ПОЈАВА ХИдРОТЕ
РМАЈIНИХ РЕСУР С А .... и:юстављ е 
ни су с л е дећи реферати:

Слободан

Кнежевић

и

драженко

Ненадић :

flt'ИMEHA МАТЕМАТИЧКЕТЕ 
ОРИЈЕ КОЛЕБАЊА КЛИМЕ МИ -

-100

О

ЈЕдНОМ
дОКУМЕНТУ
ИЗ
ГОдИНЕ
.ЈеЈЈена Милоградпn- Турин:
ПРИЛОЗИ
ЗА
RИОГРАФИ.ЈУ
МИЛУТИНА МИЛАНhОВИЋА
Милица Инђић :
3АО С ТАВШТИНА МИЛУТИНА
МИЛАНКОВИЋА У АРХИВУ СРПСКЕ АКАдЕМИЈЕ НАУКА И У 
МЕТНОСТИ

1949.

:l . · У ЧЈtанку Гравшnациино c u •шt:~a
изостављена Је Слика Н . коју с ада о 
бјављујемо:

о

100

200

JD- 2449000
1
L: JIИIOt. К.

llpвtl t:ф e ,.;am .ми~>:рицюыиrrшционо~ с ичиыа nu c .мampcm у и~>:ыиру

npu-

jeюno МА СНО (слика горе) и у ох;виру npojex:mo EROS (с ли~~:о доле). И.нюр није
.ме11>ао сјај то~>:о .м целе uu)uнe, а зати.м ;е нагло. у mo~~:y нех;олико дано . r1ро.менио
сјај, што је тиnично за еф_е-кат .мих:рогравитац t1оно г со<~ива (слика nреузета са

http :/ fw\vw .macho .mcmaster.ca) .

f, '·

;{

1

r
1
1

...

1

С лика- i1a Ill страни кориuа: VLT (Very Large Telescope) - Вео.ма велих:и meлt
c!Con . Данас најснажнији зе.маљс!Си nрије.мни!С видљивог и блис!Сог инфрацрвеног
зраче'IЬа.
Налази се у области Серо Паранал у •tилеанскti.М Анди.ма џ nриnада
Eвponc'li:oj јужној оn с ерваторији. У сва!С·о.м од <~етири цилиндри•1на -кућишта нала
зи се по .Један meлec!Con од 8.2 m отвора . Међусобно сnрегнути , фун!Сционишу ,.;ао
интерферо.метар .

СЈЈИКа на Ј V страни корица : Кроб .маглина (М Ј) у са .эвежlју Би~>, у видљиној
r: ы e m.11o c mu . С:ни.мљ е но rn eл~r: ~>:orlo .л• VLT crl Eвpunc:.ICe јужне ип с ервсmшрије у Чилt' у.
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520/527(091)
ТУНГУС:КИ СТОЈ:КОВИЋ

Јелена Милоzрадов- Тури н
Катедра за астронqмију, Математички факултет, Београд
Увод

У непрегледној сибирској тајги, изнад зарасле мочваре, у области реке Под
камене Тунгуске , десне притоке Јенисеја, више стотина километара северно од
Бајкалског језера, постоји брдо које носи име једног Србина - научника и писца
с почетка XIX века, Атанасија Стојковића . Указана му је та част јер се међу
првима озбиљније бавио метеоритима (е. g. Милоградов-Турин; 1995 а, 1999,
Кринов 1955) .
Србин по рођењу (Рума, 1773), Стојковић је највећи део свог активног жи
вота провео у Русији, куда је кренуо крајем 1803. године . Умро је, као руски
академик , у Санкт Петербургу, 1832 . године (е . g. Ћокић, 1995 ; Јанковић 1957) .
Брдо Стојковић се налази на месту такозваног Тунгуског догађаја- вероватно
највећег у дара неког тела о нашу планету у историји цивилизације.
Иако руска научна јавност преко седамдесет година зна за картирање тог те
рена, ни југословенска ни западна јавност до скора нису знале чије име носи брдо
код е~ицентра пада Тунгуског тела .
ТунгусЈ«l Ј«lтастрофа

УРЕЂИВАЧКИ ОдБОР

Милан ВУЛЕТИЋ , др Миодраг дАЧИЋ, др Милан С . дИМИТРИЈЕВИЋ (главни

и одговорни уредник), Милан ЈЕЛИЧИЋ , Татјана МИЛОВАНОВ, проф . др Јелена
МИЛОГРАдОВ-ТУРИН , др Лука Ч. ПОПОВИЋ , Александар ТОМИЋ (помоћник
уредника), др Милан ЋИРКОВИЋ , мр Владан ЧЕЛЕБОНОВИЋ
ВАСИ:ОНА часоnис за астрономију, излази у 5 бројева годишње . Издаје Астроном

ско друштв~ "Р уђе р Бошковић ". Сnонзор фото-лито приnреме "BS Procesor ". Адреса
11000 Београд , Горњи град 16, Калем егдан , тел .
011/3283-745 , e-mail: astrorbo@eunet.yu , URL: http :/ jwww.astrorb .org.yu. Рукописи
се не враћају. Годишња претnлата за 2001 . годину износи 200 дин, за иностранство 5
$ (US). Uена појединог броја 60 дин, двоброја 120 дин . За иностранство 1 .5 , односно
З US $. Претплату слати у корист жиро-рачуна број 40806 - 678 - б - 6639 .

уредништва и администрације :

Тунгуску катастрофу је проузроковало космичко тело које је улетело, ујутру,
јуна 1908. године, у Земљину атмосферу. Пролетело је изнад дела централног
Сибира, са југоистока према северозападу, и распало се , уз неколико експлозија,

30 .

изнад области између речица Хушмо и Кимчу, из слива Подкамене Тунгуске .
Како је област била слабо насељена, сведока самог пада је било мало. Гово
рили су о телу које је било сјајно скоро као Сунце, о низу веома јаких праскова,
налик на артиљеријску паљбу иснажном ваздушном таласу који је усмртио више
животиља, чак тако крупних као што су ирваси . Мештани, који су срећом били
довољно далеко, бачени су у ваздух, а неки су били и повређени . Најгоре је
прошао један старац који је спавао, а ваздушни удар га је бацио тако да је ле
тео око 12 метара, ударио о дрво и том приликом сломио руку . Два човека, на
даљини од око 25 km, била су онесвешћена, један од њих чак два дана .
дрвеће је поваљено на површини од око 2000 km 2 , а у близини епицентра* је
чак било спаљено, на површини од око 1000 km 2 . Већег пожара није било, јер је
ватра, изазвана зрачењем усијаног тела у лету, била угашена јаким ваздушним
таласом .

ВАСИОНА бр . 2001/1- 2 , година XLIX , књига XII, стр. 1- 44 , штампано марта 2001.
На основу м ишљена Републичког секретаријата за културу број 413-00-145/99-01
од

15. VII 1999.

ово Ј-!Здање је ослобођено пореза на про м ет .

· Сеизмолошки апарати , чак и у местима · тако удаљеним, као Ташкент и Тби
лиси, забележили су потрес тла . Јачина удара је одговарала петом степену Ри
хтерове скале .

*

Термин епицентар се користи како у ширем смислу

-

за област величине

3-5 km у

nречнику, тако и у ужем смислу- за место пада . Уствари, ради се о месту исnод ек

сплозије (види одељак

Компјутерска обрада текста: Г . Павичић и А. Оташевић
Штампа : Удружење "Наука и друштво " Србије , Божидара Аџије 11, Б е оград

"0

Тунгуском космичком телу"из овог чланка) . Тачка испод

екплозије, одређена по nравцу поваљеног дрвећа, назива се еnифаст, nрема прези
мену професора Томског универзитета, математичара В . Г . Фаста , који је извршио
мноштво детаљних

статистичких

анализа ових nодатака.
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облаци и ха.лои око Сунца..
Због удаљености од насеља. и саобраћајница, а. и због сплета. неповољних
догађаја., озбиљнија. прикупљаља. пода.тЗ:Ка. почела су тек после Првог светског
рата., а. прве научне експедиције на. место к-атастрофе организоване су тек крајем
двадесетИх година ХХ века . Тада. су на.чињене карте и предузета ископаваља на
местима неких јама. . Нађено је да пова.љена стабла указују својим радија.лним
распоредом на област око Јужне мочва.ре .
Игра знаља и случаја
Прича о томе како се до сазнаља о брду Стојковић дошло, занимљив је пример
тога. како се склапа један сазнајни мозаик и добијају елементи открића . "Срећа
фаворизује прШiремљене", рекао је Луј Пастер .
Још од детиљства волела сам астрономију и минералогију. Те две области
и јесу сродне; Земља, на којој су минерали, јесте небеско тело . Набавила. сам
звездане карте и почела да пра.вим малу минералошку збирку. По тој линији сам
се

веома

интересовала

за.

метеорите:

прочита.ла

сам

све

што

сам

нашла

и

при

ликом обиласка музеја широм света обавезно прегледала одељке са метеоритима .
Све док Природњачки музеј у Београду није затворио своја врата. посетама због

1

лоших

услова излагаља, водила сам сваке године

студенте

да. виде

метеорите из

љегове збирке . Чак сам, када сам почела да предајем историју астрономије, увела
и део који се односио на историју метеоритике .
Када се почело, 1995 . године, са
организацијом научног скупа "Приро
дне и математичке науке у Срба у 18.

----------·-·-

в · о- ЗАУШ Н· ЬЈ ХЪ

и у првој половини 19 . века", доби
ла сам писмо од др Драгана Трифуно
вића, нашег познатог историчара на
уке, у коме ми је скренуо пажљу на

потребу да се обради кљига. "0 возду
шныхъ ка.мняхъ и ихъ происхожденiи",
из 1807.
године .
Кљигу је написао
Атанасије Стојковић, тадашљи ректор
Харковског универзитета. Не знам да
ли је др Трифуновић знао за моју љу
бав према метеоритима, или је претпо
ставио

да

могу

да

прочитам

дело

на

писано на руском језику с почетка XIX
века и да ћу то, као астроном, са. ре
вношћу учинити. Прихватила сам се
посла, и као резултат су настали члан

ци о том Стојковићевом делу (Мило

градов-Турин; 1995а И 1995б).

о

Сао6оuм.,,;;. Xy.-oJё~cmn н Ф~~офiм '_ Аоо111ора.

ИМПЕРА_ТОI'С)\А f0 X•p••ol':&lro }'li"ltpcи~

........ npocp.cccopa

Фмомl&м ,, n. : о.

y... M,I!~
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је Стојковић ту тему веома савесно о

Слика. 1. А. Стојк:овџћ, гравџра К. Нојнлџста (С. Neџn/ist) . Преузето џэ "У~ет
ност у Војводџнu од доба десnота до уједu11>е11>а" Петровџћа u К~шанџна {19~ 7).

та лас

ваз пvшног ~итиска. изазван експлозија~ за.бележен Је у шест метео~

"""'
· В
р Је регистрова.н у потсда.мскоЈ
нглескоЈ.
а.здушни уда.
ут када. је
станици два. пута. - једном када. је стигао директни талас, а. f:г:в ~ таласи
ролошких станица. у

стигао талас који је обиша.о З3емљНинz Удол~~~У зЬ ~:Ј;.оё~~~~· се да. ј~ експлозија.
су имали учеста.ности од око

m
била. око 2000 пута. снажнија. од оне коју је изазвала. а.томска.
Хирошиму .

Реп бол:Ида. се протеза.о око 800 km.

б

б

ом а.

б

а.чена. на.
Р

.

Више дана после е:тС:ео~~ћиЈе, Ји~:пј~~мп~~~:~а ис~iч~~~к~:етд:;Zти ~~~~~
r~:::: СЈе~;~~~:о рс:спршеним ~ос ле експилноеЗИЈН.ее, о~~~~ {у~ре~;:~о~о;~м~;фбе::~
Н

К

иоћу су се могле читати нов

.

за.~а.::;иазм{~е до ВАитллса.оннтикуа.Ка.зл~ф~ре:;:Ј.:
тnо~~~~ ј~у рсе:~::'ло:~~~е~~ с~~еф~~;~
,
·
ва.торИЈИ

а.унт

Студенти су имали користи од ове
моје ету дије, јер сам још боље могла. да
излажем историју метеоритике, уносе
ћи и допринос једног нашег човека у

. ·"·.

.....

дила. сам да је то, у ствари, прва. мо
нографија о метеоритима у свету, да
брадио и да је веома. много утицао на
развој руске метеоритике.

Ooi~

щесm~ Jtopo.~~tcali~ remrn'мнrcaaro ~~~ щ•.-n..aro; , ,
ikmer:maoitc'n..•••,.•.o•мv~ - Eorca:aro о1 Мос•о
ca:tr9, Bapl»aocaaro .AIOli""'ё.oeii ll&ya~ • J.to-

D. Нс

multi ''r.111t~ ~{'~~ '\!!'iuet~::. ~ .attJ~

,

. Нцn"с:а. Эк,Muareй"~~s.ro ·_tfo'.t.ruaw:ara • .ь..,..

В ј, Х А Р Ь К"Q В 1;, ~

љој. Неки од љих, будући члановима.
ункаерс:кmеmскоil: tиnorpa'фia:
организационог одбора скупа "Interna'
1807 rop;.·'
tional Меtеог Conference", 1997. године
у Петници, сетили су се да би леп допринос земље домаћина био и преглеСлика 2. Насловна страна к:ъџге Атадно предаваље о југословенским метенасија Стојк:овџћа о ваэдушни.м к:а.меоритима и Атанасију Стојковићу .
новџ.ма .
Када ми је група. студената, на. челу са. драганом Околић, предложила. да то
предаваље одржим, радо сам прихватила.. Спремила сам одговарајуће фолије, од
којих је на једној била баш насловна страна кљиге Атанасија Стојковића, две су
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садржавале податке о светској метеоритиди и једна о метеоритима :који су nали
на територију Југославије . Конференција је одржана од 25 . до 28 . сеnтембра.
Још у току предаваља сам осетила да аудиторијум nомно слуша и да је веома
заинтересован . Када сам завршила, разлегао се буран аплауз. Присутни странци
су вероватно били изненађени чиљеницом да неко "у земљи сељака, на брдовитом
Балкану" може један сат, на течном енглеском, веома :компетентна да говори о
метеоритима . Учесници из Словеније су били изненађени информацијом да и :код
љих има узорака метеорита, у:кључујући и српске. Но, врхунац је био :када ми је
пришао Крис Трејнер, енглески nосматрач метеора, и тражио да још једном види
фолију са насловном страном Стој:ковићеве :књиге. По разгледаљу, узвикнуо је :

-------------------------------5

,;Сада знам зашто се брдо на месту пада Тунгус:ког метеорита зове Стој:кович".
Он је лично био на месту пада, и о Тунгус:ком догађају написао прегледни члана:к
(Trayner, 1997). Репринт ми је, одмах по повратку у Енглеску, послао. Тада, у

t!етници, схватила сам да се ту сигурно ради о Атанасију Стој:ковићу. Што би

Слика.

4. Фотограф11ја . базе експедt~ције назване "заи.м~~:о Ј<улш;;о ", у Зtl.лt y 1929/
1930. године, у nодножзу брда Стоз~еовић. Преузето из !Сђtlге J<ptmoвa {1948}.

се неко брдо у Сибиру, близу места пада Тунгуског тела, звало неуобичајеним
за Русе nрезименом, а да то нема везе са Стој:ковићевим радом о "ваздушном
:камељу"? Пре тога нисам знала да такво брдо уопште постоји . Није знао ни
Мехмед Рамовић, :који се озбиљније бавио метеоритима у Југославији, поред ос

талог и са историјског становишта

Околности су се стекле на припре
мљеном тлу . Моје претходно интере
соваље и

рад су

ме

учинили

резонант

ном на презиме Стој:ковић и реч мете
орит . Схватила сам одмах да би би
ло веома интересантно изнети пред на

шу јавност . чиљеницу да је једном Ср
бину - Атанасију Стој:ковићу, указа
на таква част .
Посредством пријате
ља из Москве, из државног астроном
с:ког института, :који носи име Штерн

берга (на руском с:краћено - ГАИШ)
Едварда Владимировича Кононовича
(Едвард Владимирович Кононович),

-

добила сам информацију од nисца нај
новије руске :књиге о Тунгус:ком метео
риту
Виталија
Але:ксандровича
Бронштена (Виталий Але:ксандрович

Слика

3.

Зна~е Међународне .метеорс~ее

Броншт~н; 1999, 2000), да је брдо до
било тај назив 1928. године од стране
познатог истраживача Тунгус:ког мете
орита- Леонида Але:ксејевича Кули:ка
(Леонид Але:ксеевич Кули:к). Послали
су ми фотокопије :карте те области, са

~еонференције 1997. године у Петници.
натписом "гора Стој:ковича" .
Први рад о брду Стој:ковић сам објавила на XII :конференцији југословенских
астронома, у Београду (Milogradov- Тurin, 1999). О томе сам говорила и на XVIII
БАБ-у (Београдски астрономс:ки викенд), 2000 . године .
Тако је откривено- за нашу јавност, пре више од седам деценија именовано, а
пар стотина милиона година старо, брдо Стој:ковић.

Кулик и љегових

27

изабраюп<а

Кум брда, чу:ка и гребенова у околини места пада Тунгус:ког тела је Леонид
Але:ксејевич Кули:к. Минералог по школоваљу, постао је оцем совјетске метеори
ти:ке. Податке о Тунгус:ком метеориту је почео да скупља још 1921. године по
насељеним местима централног Сибира. Био је вођа првих већих е:кспедиција на
место nада тзв . Тунгус:ког метеорита - 1927, 1928, 1929 и 1939. године. дао
је имена познатих руских и страних стручња.ка за метеорити:ку брдима и гребен
овима око места пада тог тела. Међу страним стручњацима, Кули:к се определио
за. оне најсла.вније и за оне :који су радили у Русији .

детаљније о брду званом Стојковић и љеговој околини биће објављено у ча

сопису Флогистон, број

11 .

О Тунгус:ком :космичком телу

(Ramovic, 1958).

..
1

Тунгуско космич:ко тело је било
nредмет

живог интересоваља и после

трагаља :која је започео Кули:к . После
прекида
ратом,

изазваног

Другим

истраживаља

1958 . године .

су

светским
обновљена

Почев од 1963.

годи

не, метеоритолог Николај Владимиро

вич Васиљев (Ни:кола.й Владимирович

Васильев)** је организовао nреко три

дес~т е:кспедиција . Осамдесетих годи
на. Је на обали реке Кимчу изграђена

мала. лабораторија..

Ипак, ниједан већи :комад Тунгус
:ког метеорита ни до данас није нађен .

Нађене су само ситне честице које су по

g. Weaver, 1986), махом у с:камељеној смоли
саставу налик метеоритима (е.

дрвећа.

Стога је идеја Фреда Випла.

(F. Ј . W. Whipple), да је у Сибир пала

~омета, имала доста nристалица . Било
Је и разних других предлога., па и nот
nуно ненаучних, али су сви они ипак
одбачени .

данас се на.јчешће сматра да. је
Тунгус:ко космичко тело било астеро

идног порекла. Груnа научника. са У
ниверзитета у Болољи, на основу ис
'!Раживања . честица из

смоле,

извела.

Је закључак да би Тунгуско тело мо

~ло бити астероид типа Е . Развијено

Је неколико математичких модела . Не-

давна израчунаваља италијанског на.у-

чни:ка Луиђија Фоскинија (Foschini
1999)
б
'
cy nоказала да и с.е чиљенице

могле добро уклопити да Је Тунгуско

Сл

5

л

д А

~18~~а 1.942} ео н ид
-

пре

·
ле~есезеви'l l<yлti!C

nолазак у ЈП e~ecne-

ицију на место nада Т нг с~~:ог т

1929. године .
У У
ела,
:осмичко те~~ t;.л о :камени астероид, пречника око 50 m, који је улетео брзи
k ом од око
. s, под .уг лом од око 5 °, и експлодира.о на висини од око 8 5
m. Ослобођена Је енерГИЈа од 12,5 мегатона TNT, па је ударни талас радијал~о

1

** Преминуо 15 . 2 . 2001. године .

·-
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покосио дрвеће у обЛасти око Јужне мочваре. Сам астероид се највећим делом

)"С~ оr.оэнАЧЕННЯ

издробио и испарио .

~8.-џ""'ОIС'~..с
шс,...

XLIX 2001, 1-2

i

•

да се не би уништили трагови пада, област епицентра је проглашена за (при

времени) национални парк .

Нова истраживања старог догађаја су у току.
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TUNGUSIC STOJKOVIC

А mll near the epicenter of the Ћmguska body impact has the name of the Khar• kov

University professor, Serb - Atanasije Stojkovic. The story how the author learned about
it is presented in the article.
·

./

УдК

523 .3
ПОРЕRЛО МЕСЕЦА
Ни~еола Витас
студент астрофизике Математичког факултета у Београду

Тејлорова а~есио.лса: Најбољи модел порекла Месеца је онај који се може прове

рити .

Тејлоров ~еоролар: Модели порекла Месеца који се могу проверити, погрешни су .
Шон Соломон {Sean Solomon) ,

на конференцији о пореклу Месеца,
СлШ<а 6.
Фа~еси.мил схе.матс~ее ~еарте области nада, ~еоју је саставио Јевгениј
Леонидович Ј<ринов {1948}. Стрелице nо~еазу}у nравац оборених стабала.

.

Кона ,

1984.

i
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заштитника неба и Шамаша, заштитника Земље .

Сунце и Месец, као љихови

--------------------------9

немогућ , Зали је мало в ероватан . Много су већи изгледи да би Месец ударио ди

Легенде о настанку Месеца
Стари народи веровали су у божанску природу 1fесеца и, у складу с тим ,
стварали легенде о љеговом пореклу . Према вавилонској представи о настанку
света , која потиче из седамнаестог века пре нове ере, врховна божанства Ану,
Енлил и Еа су, на почетку, све што постоји поделили између два бога : Сина,

XLIX 2001 , 1- 2

Ьектно У

.,i

емљу или да би Земљином гравитацијом био одбачен далеко од планете

амо неколицина научника прих~ат_ила се одбране ове теорије .

·

КоначноЗ трећа класична идеЈа Је хиnотеза о двојној планети , која претпоста

вља да су

емља . и Месец настали конкурентно , из истог облака гаса и п а

ш~не, односно да Је сателит нас;га~ акумулацијом материјала из прстена. око ;ек
раз о~аМ планете .

0

Ова те?РИЈа. Је од почетка. имала проблем како да. објасни

симболи, рођени су заједно из трупа богиње-мајке Тијамат.
Повезиваље ових двају небеских тела веома је чест случај и у легендама

зашто Је

док он, не стижући ни да се обуче, наставља да је прати и постаје 1fесец.
На другом крају планете, у СредЉој Америци, ацтечка легенда говори о свету
насталом заједничким деловаљем два супротстављена бога : Кецалкоатла, пернате
змије , бога светлости и Тецкатлипоке, нагарављеног огле.цала , бога таме. Али,

трирао састав упа.дних тела. : комади ра.збијених стена. остајали су у прстену док
су метални делови пролази-:rи кроз љега. и падали на. Земљу . Питаље ефик асн'ости
таквог меха.ни~ма . постало Је предмет многих расправа. . Ипак, на.јвећи про блем
хип.отезе о дВОЈНОЈ планети пре~ста.вља. Земљина. ротација.. дан од 24 часа з начи

других народа . За Ескиме , на пример, она су двоје деце из приобалног села . де
војка се , бежећи од брата који јој досађује, пеље на мердевине и постаје Сунце,

тај новонастали свет био је мрачан и хладан, те су остали богови из пантеона
одлучили да међу собом изаберу двојицу коју ће жртвовати да би га променили.

Кецалкоатл одмах ускаче у жртвену пећ и поново се појављује у облику Сунца .
За разлику од љега, Тецкатлипоке четири пута оклева пре но што ће ускочити, а
затим се појављује у облику 1fесеца. Као последица оклеваља, остала је разлика
у сјају између ових "богова".
Ни у наше време, вероваље у дуалистичко ствараље света није потпуно нестало

из фолклорног предаља . Говори се да је бог створио Сунце , а ђаво 1fесец, или,
пак, да је 1fесец оборено Сунце. Из јужне Француске потиче легенда по којој је
бог створио два Сунца, али је једно држао у резерви. Када је оно с временом
остарило и избледело, бог га је послао на небо и тако је настао Месец.

Рича д

Груберг (Љchard Greenberg) и СтЈуарт Вајденшилинг (Stewart \1\leidenschillini}

са

ниверзитета у Аризони , предложили су решеље према. којем је прстен фил~

да Је она много бржа. од ротациЈе коју предвиђају једноставни акрециони модели .
Нове чиљенице

0д 1969.

Ства.Аи су .~о а.ле нешто јасније тек захваљујући мисијама. свемирског про

мама

11

поло .

до 1973. године , шест људских посада. спустило се н~

есечеву површину и одатле донело укупно 382 kg узорака. тла.

Те стене, ко ·е

би брзо оксидисале уСприсуству ваздуха, чувају се данас у посебним комора.ћ.{а

испуљеним а.зотом, у

вемирском центру у Хјустону .

Поред оног n вог ко ака.

малб з~ Нила. Армстр01~га али великог за човечанства , зна.ча.ј ов~х мисЈја. ј~

и У

роЈн~м подацима КОЈе су научници добили од инструмената остављеиих на

МесфечевоЈ пов_ршини или анализом узорака донетих на. Земљу. На основу љих су

гео изичари {или боље речено, селенофизичари) успели да реконструишу уну

Старе теорије

трашљу структуру и активност нашег сателита .

А ~еа~ео је стварно настао Месец? Тим питаљем астрономи су почели озбиљно
да се баве још у деветнаестом веку. Међу Ј!РВИМа који су понудили решеље овог
проблема био је сер Џорџ Дарвин (George Darwin, 1845-1912), математичар и ас

троном, син славног природЊака Ч:арлса Дарвина .

е~ечево мета.лно Језгро "!ако мало у поређељу са. Земљиним.

Он је претпоставио да - се

Земља, пре него што је у потпуности формирана и пре него што је љена кора
очврсла, обртала изузетно великом брзином. У след таквог кретаља, по љему, она
се испупчила на екватору толико да се, при некој критичној брзини, један део масе
од ље одвојио и био "лансиран" у орбиту око ље. Од те масе образовао се, током
времена, Земљин природНИ сателит. У тренутку када је настао, овај модел укла
пао се у сва позната знаља о Месецу. Још од раније се знало, на основу величине
Месеца и параметара љегове путање , да му је густина маља од Земљине. Из тога
је следило да, уколико он уопште има метално језгро, оно мора бити изразито
мало. (Најновија истраживаља заиста потврђују постојаље Месечевог гвозденог
језгра. Различити методи дају процене величине љеговог пречиика у границама
између 440 и 900 km, што значи да језгро садржи 1 до 4 процента укупне масе
сателита . Насупрот томе, Земљино језгро има приближно 7 000 km у пречнику и
садржи 55 процената укупне масе планете . ) Према Дарвиновој теорији, 1fесечев

материјал води порекло од Земљине мантије (слој између језгра и коре), чиме је
објашњен релативни недостатак метала у љему. У том тренутку чинило се да је
задатак решен. Ипак, накнадна израчунаваља указала су на озбиљан проблем .
Брзина коју је захтевао дарвинов сценарио била је недопустиво велика.
Касније развијени модели настанка планета накупљаљем зрнаца прашине, пре
двиђају сасвим спору ротацију. Критичиа брзина се не може добити ни ако се узму
у обзир различити догађаји који су могли убрзати планету. На пример, једно од
решеља је да се прорачунају ефекти удараца планетезимала у љену површину .
Али , чак и кад би астрономи успели "теоријски" да убрзају Земљу, Дарвинова
хипотеза не би била у стаљу да објасни зашто је укупни момент импулса система
Земља - Месец данас четири пута маљи него што је то она предвидела . И поред
наведених неслагаља, ова теорија имала је своје поборнике, који су тражили начин
да закрпе љена слаба места .
Друга класичиа идеја о томе како је Месец настао, уобличена је хипотезом
о захвату. Према љој, сателит је образован на неком другом месту у Сунчевом
систему, а затим захваћен Земљином гравитацијом. Теоријски, такав случај није

МереЈ_Ьем односа количине хафнијума , КОЈИ Је радиоа.ктиван са. полуживо
том

од

девет

милиона.

година.,

и

волфрама , производа. распада хафнију
ма , и упоређиваљем са истим односом
код метеорита ,

установљено

је

да. је

Месец настао око 50 милиона година
након Сунчев~г система. , чија се ста
рост процељуЈе на

4,6

милијарди го

дина . Анализа узорака показала је да.

Месец и Земља имају . идентичну засту

пљеност кисеоникових изотопа. у свом

саставу, што очигледно упућује на по
везаност ових двају тела. С друге стр
ане , сличности се ту завршавају.

змолошка

мереља.

и

Сеи

спектроскопска

проуча.ваља , која. су извршиле мисије

"Аполо 15" и "Аполо 16", довела. су

до закључка о различитим хемијским
саставима планете и сателита . На. при

мер, код Месеца је, у односу на Земљу ,
уочљива много маља заступљеност ла
ко испарљивих су~станди .
Насупрот
томе, концентрациЈа. тешко испа.рљи
~их, као што су алуминијум и калци

ЈУМ , на сателиту је и до

већа н.его на планети .

50

i''

1

il

процената

Упадљива. ра

злика. Је и у односу заступљености о

~с~да. гвожђа и оксида магнезијума, ко
ЈИ Је код Месеца. већи за десет проце
ната. Ипак, нови подаци нису пружи
ли коначне доказе ии за једну од класи
чних
хипотеза ,
па су се у астро
номским круговима наставила неслага
ља око порекла сателита .

1/
li
Слика 1 . . "Пор е ~ело Ме сеча " , эборнш,;

радова !СОЈи су nриредили Хартман, Теј
лор и Филиnс.

1

ј

'1
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Годину дана касније,

Преокрет

tair Cameron)

Амерички астрономи Џефри Тејлор (Jeffrey Taylor), Вилијам Хартман (William
Hartmann) и Роџер Филипс (Roger Phillips)_, организовали су 1984. године скуп

посвећен питаљу порекла Месеца, на хаваЈском острву Кона.
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ференције очекивало се да ће, кроз расправе и поређеља радова, Једна од три

Реџиналд Дејли (Љ:ginald

хипотезе избити у први план као највероватнији сценарио за. настанак Месеца .

Иза сваке од љих стајао је велики труд научн_ика да се теори~а уклопи У нарас
тајући број познатих чиљеница, али ипак ни Једна од љих НИЈе могла да пружи

потпуно обја.шњеље . Тада је , мим? свих очекиваља, настао преокрет. Поред три
класичне хипотезе, на конференциЈИ се, из другог плана, пробила већ готово за
борављена теорија великог удара (the Giant lmpact Theory, или популарно , the

Big Whack Theory), која се у новом светлу показё!;ла много ближом реалности .
Теорију су још 1975. године предложили управо Један од о?ганизатора кон~е
ренције на Кони , Вилијам Хартман и љегов колега Доналд Дејвис (Donald Dav1s).

Подстакнути радовима руског научни:к~ Виктора Сафронова,. они су проучавали
механизме настанка планета акумулацИЈОМ мноштва маљих објеката и :увидели да
је око Земље, у време љеног формираља, морао лутати известан броЈ веома ве
ликих тела . Нека од љих могла су бити величине Марса . Према претпоставп:и
Хартмава и дејвиса Земља се сударила са једним таквим објектом, услед чега Је

у свемир избачена о~ромна количина материјала. Земљина првобитна атмосфера
тог материјала настао је Месец .

(William Ward) ,

(Alas-

решавајући проблем момента им

пулса.
Они су разрадили и детаље механизма који би омогућио да избачени
материјал остане у орбити око Земље, уместо да падне назад на љу .
Треба поменути да се пре Хартмана и Дејвиса сличном идејом бавио и геолог

Пре ~очетка кон

је нестала, а мантија планете се. растопила у океан магме . У наредним часовима,
избачени материјал формирао Је прстен око погођене планете. Нагомилаваљем

до истог решеља стигли су Аластер Камерон

1976,

и Вилијам Борд

1

r

Daly).

У свом раду из

1946. године, он је претпоставио

да је Месец формиран приликом судара Земље и објекта величине'. планете , чиме
је наговестио суштину теорије великог удара . Дејли је тиме отишао испред свог
времена, с обзиром на то да у тренутку објављиваља љеговог рада научници још
увек нису прихватали сударе између небеских тела као важне планетарне процесе .
Теорија великог удара пружа једноставна објашљеља посматрачких чиљеница.
Месец има маљак гвожђа у језгру јер су тежи делови пројектила остали на Земљи
и потонули ка центр у планете , док је сателит образован од силикатних делова
оба тела . Разлика у односу заступљености оксида гвожђа и оксида магнезијума
потиче од тога што је Месец настао претежно од материјала упадног тела . Током
судара, ослобођена је огромна топлотна енергија , чиме се објашњава недостатак
лако испарљивих супстанци на сателиту . Вишак тешко испарљивих објашљава се
љиховом брзом рекондензацијом по престанку загреваља, чиме ј е омогућено љи
хово укључивање у састав Месеца . Идентичан састав изотопа кис еоника потиче
од тога што су Земља и пројектил формирани у истој области Сунчевог система.
Коначно , теорија о великом удару нуди решеље за проблем укупног момента им
пулса система Земља- Месец . Пројектил који би ударио у Земљу даље од љене
осе ротације , могао би јој убрзати ротацију до садашље вредности. Све су то
аргументи који су убедили већину учесни.ка хавајске конференције у исправност
теорије вели.ког удара. Ова теорија је и данас најбољи одговор науке на питаље
о пореклу Месеца.
Моделираље Месеца
Када су једном добили теорију, астрономима је преостало да се позабаве
љеним детаљима. Током наредних година, Камерон је са својим сарадницима
извео читав низ компјутерских симулација самог удара и љегових последица . Тако
настали модели захтевали су да пројектил буде приближно величине Марса, са
око једном десетином Земљине масе , како би се након удара добила тачна вред
ност момента импулса система Земља - Месец . Симулације којима се Камеронов
тим бавио ишле су до тренутка када се прстен образовао око планете .
даље моделираље механизма потребног да материјал прстена ф о рмира сате

'
1
\
\

miSTICКA

.·,

rt.IТANJA.

Слика
терије .

2.

лит , преузела је Робин Кенап (Robin Canup) . Она је , са својим колегама , развила
различитих модела, варирајући величине појединих честица прсте на . Сваки
од модела је, у периоду краћем од годину дана након хлађеља прстена, предвиђао
формирање једног или два сателита на удаљености од око 22 500 km од планете.
даљи развој модела који су давали два сателита, показао је да би у п е риоду
између 1000 и 10 000 година постојале само две могућности . Сателити би се су
дарили формирајући један сателит, или би унутрашљи пратилац пао на планету .
до удаљавања Месеца на данашњих 380 000 km , дошло је услед деловаља плим
ских сила између планете и сателита, које су биле много јаче у време када су
тела била ближа . Већ неколико стотина милиона година након настанка , сателит
је доспео на половину садашље удаљености . Ово удаљаваље Месеца од Земље и
даље траје, али брзином од свега 4 cm годишље. Модели нису имали проблема
са честицама из даљих области прстена , које су се лако груписале на очекиван

27

Судар Земље и npojercmuлa довео је до иэбацива11>а велиrсе rcoлu-.uнe .ли

начин, док су се, за разлику од љих, оне из унутрашљих области, под дејством

Земљине гравитације враћале назад на планету.
Из тога је изведен закључак
да је почетка маса избаченог материјала морала бити два до пет пута већа од
данашње масе Месеца. С друге стране, то би захтевало и већи пројектил , са
приближно три масе Марса, а такав пројектил учинио би да момент импулса сис
тема Земља- Месец буде два или два и по пута већи него што јесте. Сада су
астрономи имали пред собом сателит праве величине и састава, али је поново
искрсао проблем момента импулса, који је већ рушио раније теорије. Начин да
се проблем заобиђе било је увођење још једног, додатног удара, милион година
после првог, · који би свео момент импулса на стварну вредност . Иако ј е такав
сценарио добро објашљавао све карактеристике система, и Камерон и Кенап сма
трали су га сувише ad hoc решењем за свој укус. Наставили су са покушајима
различитих симулација. На планетарној конференцији у Хјустону , марта 1998.
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године Камерон је изнео свој најновији модел. Према љему, на~<он првог удара,
део пр~је~<тила је преживео, начинио полу~<руг OI<O планете и поново ударио У љу.
Камеронови нови резултати по~<азују и да се удар морао догодити пре не~о . што

је Земља при~<упила своју данашњу масу . Коначно, добри резултати добиЈЗЈУ се
под nретпостав~<ом да је проје1<тил имао двапут већу масу од Марса, а . е~ља
само једну половину данашње вредности масе. И nope;;t тога што симула~иЈе ЈОШ

.,,
1

уве1< нису дале потnун одговор на сва питаља, теориЈа вели~<ог удара Је данас

једино прихватљиво научио објашљеље настан~<а Месеца.

Штавише, астрономи

по~<ушавају да разматраљем удара разреше и друга отворена питаља, ~<ао што су
састав Мер1<ура или вели1<и нагиб Уранове осе.

'

tifi.-\'lt.1 7.AIIVAТ

ti

XLIX 2001, 1-2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· 13

Houston, 673.
Singer, Fred S.: 1986, Origin of the Moon Ьу Capture, in Oгigin ој the Moon, ed. Hartmann, W. К., Phillips, R. Ј. and Taylor, G. Ј . , Lunar & Planetary Institute, Houston,
471 .
Taylor, Ј.: 1994, Scientific Aтerican (July), 271, No 1, 40.
Verdet, Ј.Р.: 1992, The Sky (Mystery, Magic and Myth}, Harry N.Arams, Inc ., Publishers,
New York.
Weidenschillin, S.J ., Greenberg, R ., Chapman, C.R., Davis, D.R., Hartmann, W . К.: 1986,
Origin of the Moon from Circumterrestrial disk, in Origin ој the Moon, ed. Hartrnann,
W . К., Phillips, R . Ј. and Taylor, G. Ј., Lunar & Planetary Institute, Houston, 731.
Wood, John А.: 1986, Moon Over Mauna Loa: А Review of Hypotheses of Forrnation of
Earth's Moon, in Oгigin ој the Moon, ed. Hartmann, W. К., Phillips, R. Ј . and Taylor,
G. Ј . , Lunar & Planetary Institute, Houston, 17.
*** : 1999, Sky & Telescope (August), 98, No 2, 17.
Напомена : чланци наведени у спис~<у литературе, а 1<оји су из зборни"Ка Origin ој the Moon, "Као и читав тај зборник, могу се преузети са Интернет адресе:
adsbit .harvard.edu/books / ormo /index.html
(Примљено јануара

.
1

1

2001 . )

Овај -.ланаtс рађен је nод руtсоводством nроф. др Јелене Милоградов- Тури н, у оtсви
ру nредмета Методиtса наставе и историја астрономије .

ORIGIN OF ТНЕ MOON
short presentation of earlier theories and rnore detailed presentation of so called the
Giant lrnpact Theory of the Moon's origin are given.
А

УдК

523.07
АЛГЕ У ВАСИОНИ?
Ивана Гађансtси
Астрономске друштво .. Руђер БоШ"Ковић", Београд

Алге су невероватан свет .
Оне су пра"Ктично свуда О'КО нас.
Има их нај
више у води, од једноћелијс"Ких, невидљивих без МИI<рос"Копа, до ма"Крос"КОПС'КИХ
једноћелијс"Ких и вишећелијс"Ких, не"Када и огромних размера. Има их и изван
воде, на влажном земљишту, а има и аерофита, алги "Које могу да живе у ваздушној
средини.

СлИI<а З . Схема различитих динамичtсих nроцеса умешаних у ствара1Ье Месеца.

Како сада ствари стоје, да није било вели~<ог удара, Земља би . се и даље ~бр

тала сасвим пола~<о, дани би можда трајали месецима, 1<ао што Је то случаЈ на
Венери, на небу не би било Месеца, а вероватно ни нас да размишљамо о љеговом nоре~<лу.
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Занимљиво је и место алги у класификационом систему живог света.
Оне
не чине посебну таксономс"Ку 1<атегорију у том систему. За не"Ке од тих органи
зама Ча"К не може да се одреди ни да ли су биљ"Ке или животиље. Не"КИ могу
само да врше фотосинтезу, значи да се хране аутотрофно, што је најважнија
кара"Ктеристика биља"Ка. Неки, упоредо са аутотрофним, имају и хетеротрофни
начин исхране, што значи да или узимају органс"Ке честице растворене у води
или се хране холозојски, значи да једу друге маље организме, што је "Карактерис
тично за животиље. Ова појава се назива миtссотрофија. То је пример одличног
прилагођаваља . Било би, наиме, сасвим нее~<ономично да се органс"Ке материје
"Које постоје у води не ис"Користе "Као енерг.етс"КИ суплемент храни створеној фо
тосинтезом. Управо то и ради просечна алга из раздела, рецимо, Eщ~lenophyta

или

Pyrrophyta (ватрене алге). Осим ова два раздела алги, nостоји ЈОШ осам.
Cyanophyta или Cyanobacteriophyta (модро-зелене алге) је један од најмистери
ознијих раздела. И то из више аспеката. Cyanophyta спада у царство Procaryota
(значи да немају формирану једрову мембрану). Остали раздели су у царству Eucaryota (са једровом мембраном) : Rhodophyta (црвене алге), Xanthophyta (жуто
зелене алге), Chrysophyta (зла тасте алге), Bacillariophyta ( сили"Катне алге), Cblorophyta (зелене алге), Phaeophyta (мр1<е алге) и Charophyta (харе или пршљенчице).

.~

i1;~
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Захваљујући овако доброј адаптацији, алге и јесу тако распростраљене . Има
их и на невероватним местима , где се живот не би ни очекивао , као на пример

у геотермалним изворима, на температурама чак и до 83°С, а граница бола за
човека је 45°С. Има их на неуобичајеним местима, на пример на другим , вишим
биљкама поред путева поливаних водом и сољу за време зиме .

Алге су очигледно јако добро прилагођене на земаљске услове . да ли би се
оне прилагодиле на сличне услове и ван наше планете? Таква питаља разматра
једна нова грана науке, грана :која се све више "разлистава" - астробиологија
(:користи се и термин егзобиологија).

1

"'

XLIX 2001, 1-2

---------------------------------15

ор~анска једиљеља,_ као што је Ф<;>рмалдехид (метанал- НСНО) . Иначе, једна од
НаЈчешћих ба:ктериЈа на Земљи, Hyphomicrobium sp., користи само формалдехид
као извор угље_ник'!" . . Чиба сматра да би и на Европи могли да постоје слични
м~роби. Ра~ЈаЦиЈа са Јупитера би такође могла да изазове хемијске реакције у
:КОЈима настаЈу оксидант~ као што су :кисеоНИI< и водони:к пероксид (0 2 и Н О ) .
2 2

Овако настала органска Једиљеља би мо_гл~ да доспеј~ до оi<еана течне воде под
1979 .
год. Ове пукотине настаЈу због плиме и осеке које изазива јако гравитационо поље
~упитера ; разлике између плиме и осеке су и до 30 m (поређеља ради , на Земљи
Је ра~ли~а. ~до 2 m) . Осим тога, Европа није увек на истој удаљености од Јупит
ледом кроз тзв . ци:клои;;ще пукотине, КОЈе Је снимила ЈОШ сонда "Војаџер"

Отi<риће језера Востоi<

ера, Јер ЈОЈ Је орбита ексцентрична због утицаја сателита Иј а и Ганимеда. Зато и

Развој ов е науке почео је н агло да се уб рзава у последљих неколико година ,

плимске силе нису исте на сваком растојаљу, што доводи не само до пуцаља леда

нарочито од 1996 . године, после резултата добијених истраживаљем језера Во
сток (руска реч за исток), смештеног испод глечера на Антар:кти:ку . Ово језеро је

већ и до формираља поменутих циклоидних облика пукотина.

локацијом . Први подаци о љима добијени су још седамдесетих година
али се тек од 1996 . почело са детаљнијим истраживаљима .

др С . С. Абизов са Института за ми:кробиологију Руске академије наука у
Москви је, заједно са Р. Хувером из NASA, вођа истраживачког тима за језеро

највеће од осамдесетак језера на Антар:ктику прекривених ледом, от:кривених ехо

20 .

МИI<роорганизми могу ,ца преживе

века ,

Језеро Восток, површине 48 х 224 km , запремине 1 800 km 3 и дубине од 484
до 670 m, је пре:кривено ледом дебелим 3 710 m. дно је пре:кривено ·слојем
седимената дебљине до 50 m . Претпоставља се да је старо од око пола милиона
до милион година . Испод тог слоја леда је течна вода ; претпоставља се да је
течна због притиска леденог слоја деб е лог oi<o 4 km . Притисак на воду у језеру
око 350 пута већи од атмос ф ерс:ког притиска на нивоу мора , тј. од нормалног

m

атмосферског притисi<а (тачка топљеља воде опада са порастом притиска , тј .

..
1

у

условима високог притиска ће вода бити течна и на температурама на :којима би

била у чврстом стаљу при нормалном атмосф е рс:ком притиску) . Осим тога, слој
леда је и заштита од екстремно ниских температура на површини . Вероватно и
геотермални фаi<тори имају утицаја .
Рус:ки и америч:ки научници истражују ово језеро. Ричард Хувер, радио-ас
троном и астробиолог из Маршаловог центра за :космич:ке летове у оквиру NASA ,
сматра : "Могуће је да су некадашљи удари астероида о Земљу могли да избаце
земљиште ,
су

ти

стене

и

морс:ку

МИI<роорганизми,

воду

са

земаљским МИI<роорганизмима у

преживевши

:космич:ке

у слове,

доспели

на

:космос

друга

и

да

места

у

Сунчевом систему . "
Језеро Восток на Антаркти:ку је омогућило научиицима да испитују услове
:који су некада владали на Земљи, услове :који су довели до ствараља живота , али
је, поред тога, оно и одличан модел за услове на једном од унутрашљих Јупи
терових сателита, Европи . На том сателиту постоје огромне ледене плоче исп о д
:којих је највероватније течни океан слане воде, што је откривено током GEM (Ga-

lileo Europa Mission)

мисије сонде "Галилео", :која је при проласку I<роз Евроnину

магнетосферу регистровала промене магнетног поља :које потврђују претпоставi<у
да се око Европе налази омотач од материјала :који проводи еле:ктричну струју.
Пошто лед није добар еле:ктролит , а на Европи нема других могућих проводни

ка, највероватније је да је слана вода, :која доста добро проводи" струју, у з рок
поменутих промена .

Осим тога , недавно су научници са универзитета "Џон Хопкинс" , у САд, от
крили да у атмосфери Европе постоје, иако у траговима, м о ле:кули :кисеониi<а .

Сматра се да слободан кисеоник не може дуго да постоји у атмосфери уколико
се не надокнађује, јер је реа:ктиван, па се једини са другим елементима . Једи
ни до сада познати процес који би регенерисао :кисеоник јесте фотосинтеза, те
се поставља питаље да ли то значи да на Европи постоје организми који врше
фотосинтезу? Ипак, научни:к Кристофер Чиба, некадашљи сарадник Карла Сага

на и један од организатора програма SETI (Search for Extraterrestrial lntelligence
Потрага за ванземаљском интелигенцијом) , сматра да је ледени покривач су
више дебео (дебљина му је 80 до 170 km) да пропусти довољно Сунчеве светлости

-

за фотосинтезу. По љеговој хипотези, коју је изнео у часоnису Natш·e, извор е
нергије на Европи није Сунце, већ Јупитер , који има најјаче магнетно поље од
свих планета . Kai<o се Европина орбита налази дубоко у магнетосфери Ј упитера ,
на овај сателит непрекидно стижу протони, електрони и јони из Јупитерове магне
тосфере. Ове честице трансформишу замрзнуту воду и угљен диоксид у леденом

омотачу (сонда " Галилео " је забележила постојаље и СО2 и

80 2 на

Европи) у нова

r
Слика 1: _ Силикатна алга (дијатомеја) Gomphonema (горе). Електромикрографија
бактеризе из узорка леда над језером Bocm01c {доле лево) . Зелена алга Chlorela
{доле десно).

.

.
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Востш<. Он сматра да се може претпоставити да сурови услови који владају
у васиони не искључују могућност да микроорганизми могу да преживе у некој
врсти анабиозе (стање са сниженом стопом метаболизма) и . тако доспеј~ мож~а
чак и до других планета . Примери за то су управо бактериЈе, гљиве, диЈатомеЈе
(силикатне алге ) и други , нађени у језеру Восток . Ови организми су из узорака
леда са дубина од З590 m и З62З m и били су живи и метаболички активни после
вађења узорка, а неки су чак и одгајени у култури , тј. на вештачком медијуму
- хранљивој подлози у лабораторији. Идентификоване су ове врсте бактерија:

простору, и назива се .метеороид. О~о што се дешава на;'<он ул~ска метеороида.У
Земљину атмосферу је њег~во с~ориЈевање. Опис ове ПОЈаВе д~Је Ф~!зичка теориЈа
метеора . Потпуни опис ПОЈаве Је Јако сложен, али зато постоЈИ ПОЈедностављеии
модел - Елементарна физичка теорија метеора (Single Body Theory). Ову теорију

Aquabacterium , Comamona.s , Afipia, Acidovorax.
Осим тога, установљено је да је на сонди

"Surveyor

З " , лансираној на Месец ,

преживела бакте рија стрептококе , која се, изгледа случајно , нашла на спољашње м
омотачу лендера .

Истраживања језера Восток се спроводе у оквиру новог Астробиолошког ин
ститута, који је основала NASA . То је виртуелна организација , што значи да је
чине лабораторије на разним универзитетима, повезане преко Интернета . llиљ
овог института је да проучи како је живот настао, како се мењао , има ли га на
другим планетама, да ли се може пренети са Земље у космос . При томе се не
мисли на потрагу за интелигентним ванземаљцима или на омогућавање живота за
човека на, рецимо, Венери, него су ова истраживања усмерена ка почетним ка
рикама ланац а живота на Земљи, ка микро б има . У осталом, прво живо биће које
је са Земље "отишло у васиону " била је алга Cblorella, из раздела зелених алги.
Можда ће и прво биће пронађено или насељено негде у космосу поново бити алга,
или нешто врло

слично

...

Уколико различити организми живе у сличним условима, они ће се прилаго
ђавати тим условима на сличне начине. То важи на планети Земљи .

Зашто не би важило и ван наше планете?

.

ЛИТЕРАТУРА
Вlaienёic Ј.: 1997, Sisteтatika algi, NNK, Beograd.
Cvijan М .: 1995, Praktikит iz algologije, Bioloski fakultet, Beograd.
Delsemme А .: 1998, Оиr Cosтic Origiпs, Cambridge Un.iversity Press,
Mona.sterscy R .: 1998, Natioпal Geographic, 193, No. З, 54 .

The possiЬilities
a.s examples.

су развили Епик (Opik) и Випл (Whipple). Уласком у Земљину атмосферу мете

ороид узрокује јоиизацију околине . Он се креће брзинама реда величине неко
лико десетина километара у секунди .
У след трења. са атмосфером, површина.

метеороида. се за.грија.ва. и долази до скидања (а.бла.ције) материје . Кинетичка ен
ергија. метеороида. претвара се у енергију јоииза.ције околине и енергију абладије.
Прил~ом рекомбина.дије јона долази до емитовања св~тлости . Управо та с.вјет
лост Је оно што се види и што се назива .метеоро.м.

Cambridge.

од масе и величине

метеороида.

Таблица. 1. Груба скала зависности визуелне привидне .маzнитуде .л.сетеора од
.лс а се и дија.метра .метеороцда . Доат.мосферска брзина за .мете оре •щје је родитељ

1999 .)

еко тијело

ALGAE IN SPACE?
for life-existence in non-terrestгial conditions are discussed using algae

p1/Halley је 66

маса

дијаметар

pl/Halley

УдК 52З.51

(II)

Драгана 07еоли1i
студент астрофизике Математичког факултета у Београду

Метеорс.ка појава (метеороид, метеор, метеорит)
У терминологији метеорске астрономије метеором се назива појава звијезде
падалице. Она се манифестује свијет лим тр~гом који. на небу оставља "звијезда
која пада" . до ове поЈаве долази када МаЈушно ТИЈело Сунчевог система уђе
у Земљину атмосферу. Прије уласка, ово тијело креће се у међупланетарном

kт/s . Прво су дати подаци за .масу и дија.метар

npocje-

... нoz .метеороида, а затим за .масу p1/Halley .метеорида.
привидна маг нит у да

МЕТЕОРСКА АСТРОНОМИЈА

Тако, уствари не СВИЈетли

метеороид, већ јонизова.на. околина . Јонизација почиње већ у спољњим слојевима
атмосфере . Међутим, ов.цје се, због мале густине атмосфере, још увијек не деша
ва ништа значајно . Може се сматрати да метеороид интерагује само са једном
честицом . Тек када број колизија метеороида са атомима и молекулима средине
значајно порасте, трансформација енергије постаје довољна да се ова појава може
уочити. Луминозна трајекторија метеороида обично почиње на висини од 110 km
изнад Земљине површине. Ако се за детекцију користе радари, јониза.ција. се може
детектовати већ на висини од 140 km. У на.јвећем броју случајева луминозна
тра.јекторија завршава се на висини од 80 km . дакле, сваки виђени метеор је од
посма.трача удаљен око 100 km. Када се а.бла.ција. метеора. заврши, јони и елек
трани се брзо расипају у цилиндрични стуб . Почетни ра.дијус тог стуба. зависи
од густине . ваздуха., односно од висине у атмосфери на којој се појава дешава. На
примјер, густина. ваздуха. на висини од 110 km Је за више него фактор 10 мања. од
густине в·аздуха. на висини од 95 km. Зависно од јоиизације и процеса распада,
метеор може имати траг у трајању од једне до неколико секунди. У ријетким
случајевима траг може трајати чак и до неколико минута .
Пројекат за посматра.ње и ~етаљно пру~авање метеорских. тр~гова
започет
1992-1993 . године и већ постоЈе I<омплетниЈИ резултати о овоЈ поЈави . Генерално
гледано, метеори I<оји имају I<ометсi<о поријеi<ло улазе у атмосферу велИ!<ИМ брзи
нама и редовно имају трагове. Постојање трага за поједине метеоре донеi<ле може
nомоћи у одређивању приnадности роју. Сјај метеора. веома зависи од брзине ко
јом честица. улијеће у Земљину атмосферу. Ова брзина зове се доа.тмосферска.
брзина метеороида.. У таблици 1 дати су подаци о зависности ма.гниту де метеора.

ie

http :/ fwww .science.na.sa.gov
http:/ fwww .jpl.na.sa.gov / galileo
http:/ fwww.nature .com
http :/ fpirlwww .lpl.arizona.edu
(Примљено септембра
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метеороид

+15
10- 6 g
100 џm
7·10- 9 g

+7
10-3 g

-7

1 mm

20 cm
4·10 1 g

1·10- 5 g

1 kg

-15
1t
2m

Метеор чија. магнитуда достиже сјај Јупитера у његовом максимуму (-2m),
назива се болид или ватрена кума. У ријетким случајевима, I<ада је доатмо

сферска брзина мања од 20 km/s, а метеороид је велики и чврст, чврсти остатаi<
може досnјети до Земљине nовршине . Ово тијело се назива .метеорит. Почетка
висина луминозног трага се не разликује nревише од једне nојаве до друге . Ипак,
до одређеног повећања висине долази са nовећањем брзине. На nримјер, висина

nочетi<а луминозног трага за сnорије метеороиде (доатмосферска брзина од при
ближно 25 km/s) је 95 km, а за најбрже (доатмосферсi<а брзина већа од 72 km/s) је
1ЗО km. Крајња тачка луминозног трага одређена је следећим параметрима: доат
мосферском · брзином, чврстином материјала и упадним углом. У случају веома
високих доатмосферских брзина, абладија материје метеороида ј~ веома велика,
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па чак и веома. ма.сивни објекти само понекад достижу маље висине . Ако је ме
теороидска ма.терија. "слаба." (састављена. од угљеничних хондрита.), дина.мички

УдК
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523.161

притисак ће превазићи чврстину материјала и метеороид ће бити потпуно униш
тен високо у горљим слојевима атмосфере .

МЕЋУЗВЕЗдАНА -МАТЕРИЈА ОД А ДО В

У случају тупог упадног угла., ме

I

теороиду је потребно више времена. да. достигне нижи (са већом густином) ниво

атмосфере, и материјал може потпуно "испарити" у току тог дугог лета . дакле,

.
Милан М. Ћир~еовuћ
Астрономска опсерваторија, Волгина 7, 11 000 Београд, Југославија

метеорит се може очекивати само у случају да је доатмосферска брзина мете
ороида маља од 25 km/s, а и у том случају луминозни траг може трајати најдуже
до висине од отприлике 10 km.. Након тога, чврсто тијело које је преостало ,
изгубило је сву своју кинетичку енергију. Даље кретаље ово тијело наставља
слободним падом. Параметри ове посљедље фазе метеорске појаве могу се лако
израчунати . Метеороид је у овом случају, дакле, тијело које слободно пада и

Весна МU.11ошевић-Здјелар

Dept. of Physics, University of Manitoba, Winnipeg

тијела.

Овај посљедљи дио пута.ње је невидљив, јер тијело не емитује никакво

значајно зрачеље.

Брзина. "тамног пада." може да изазове штету, ако се деси

да неко или нешто буде погођено метеоритом .

Што се тиче штете на имовини,

метеорити је према. неким ста.тистика.ма изазивају у просјеку једанпут годишље.

Велики кра.тери, пак, не настају на Земљи докле год се маса метеорита налази

у границама од неколико грама до неколико килограма. У овом случају, кратер
може бити неколико центиметара дубок и неколико десетина центиметара широк ,

у зависност.и од врсте земљишта и масе метеорита . Наравно, на Земљи се могу
наћи много већи метеорити и много већи кратери или остаци кратера . До сада
највећи метеорит нађен је у Намибији, на фарми Хоба. Његова маса је 60 тона,

а димензије 2.95x2 .84x1 .25m. Откривен је 1920. године . Још неки велики падови

метеорита су, на примјер, ови: 1947. на планини Сихоте Алињ, сјеверно од Влади
востока (Русија.) - жељезна. метеоритска киша и 1969. у околини мјеста Аљенде
(Allende) у Мексику (киша угљеничних хондрита). У оба случаја, почетни објекат
је претворен у хиљаде парчића приликом свог проласка кроз атмосферу. Укупна
маса метеорита у оба случаја износи неколико тона. Тренутно знамо за 139 кра
тера на. Земљи. Јасно је да постоји много више кратера., али су они данас једва.
видљиви с обзиром на. ерозију која. је стално присутна. на. Земљиној површини .

Величине познатих кра.тера. крећу се у распону од пар метара. до више десетина
километара..

Постоје и такви метеороиди који никада. не прођу кроз процес са.горијева.ља.
у атмосфери. До са.горијева.ња. долази тек када. су линеа.рне димензије честице
знатно веће од средљег слободног пута за. јоносферу. Ако овај услов није испуљен
не долази до појаве метеора., већ ове честице губе кинетичку енергију приликом

Астрономско друштво "Руђер Бошковић", Београд, Југославија

Rendtel, R. Arlt, А. McBeath, lnternational Meteor Organization, Potsdam.
Heide F., Wlotzka F .: 1995, Meteorites, Springer-Verlag, Berlin.
(Примљено септембра. 1998.)

Овај члана" је рођен nод ру~еоводством nроф.

др Јелене Мt1лоzрадов- Турuн, у

о~Свиру nредмета Методи~Са наставе и историја астроно.мије

METEOR ASTRONOMY (11)
Explanations of the meteor, meteoroid a.nd meteorite are presented.

1

L

небу

,

односно места на. КОЈИМа Је концентрација звезда далеко маља. од прасе

чне. Током чит~вог XIX ве~а. а.строном~ су, уопшт.е узевши, веровали да је ра
злог томе постојаље материЈе дуж ЛИНИЈе вида, КОЈа блокира светлост звезда у
позадини, исто као што, на пример, то чине облаци у Земљиној атмосфери за.
време многих иоћи. Међутим, егза.кТН?,Г доказа за. ту идеју није било све до 1930 .
године. и епоха.лног Тримплеровог C-r:rumpler) рада. на апсорпцији светлости звез
да.них Јат~ Млечног пута. . Тримплер Је показао да. удаљена. ја. та. изгледају та.мнија.
(и црвениЈа) од оближљих зато . што љихова. светлост трпи сна.жнију апсорпцију
од стране међуэвеэдане матерUЈе, у конкретном случају - меl)узвездане прашине .
данас знамо да. се ради о сићушним (просечне величине око Једиог стохиља.дитог

дела. центиметра.) зрнцима. :врсте материје коју можда. чине силика.ти (попут зр
наца пе~ка.) или у;љенична. Једиљеља (попут зрнаца угљене пра.шине, мада постоје
сугестиЈе и да. се Јако сложени органски молекули, познати као полициклични аро

ма.тични угљоводоници, налазе везани у међузвезданој пра.шини). Највероватније
порекло ове nра.шине је конденза.ција. гасова. јако обогаћених тешким елементима
у релативно хладним атмосфера.ма црвених џинова, одакле бивају избачени звез
да.ним ветром

. друга.

.

потиче од међузвезда.ног гаса..

,,•'

~

два :ека, велики енглески ~стро~ом Вилија.м ~ершел први је описао "рупе на

***: 1995, !МО тonograph No. 2, Handbook For Visиal Meteor Observers, eds. Ј .

Назив који се у мете

орској астрономији употребљава. за метеорску прашину је мu~ерометеорити .

r:

Уво,ц: Међузвез,цана матер:ија
Од че:а се састоји космос, било је питаље које су астрономи од почетка ци
вилизације постављали себи. Поједини небески објекти су толико очевидни да
су тачна времена љиховог "открића" заувек изгубљена. у минулим миленијумима:
Сунце, Месец, пет планета. и неколико хиљада звезда видљивих голим оком. Након
откри:ћа телескопа, број в.идљ~их објеката _је вртоглаво растао, али се тек знатно
касниЈе схватило да. оно што Је видљиво ни~е цео садржај васељене .. Пре више од

ЛИТЕРАТУРА

дана., оне падају на Земљу у облику метеорске прашине.

li

2N2, Canada

важна компонен:а. онога. што се уопштено назива. међузвезданом мате
риЈо.м (у литератури се на.Јчешће среће скра.ћеница. ISM, од енглеског Interstellar
Medшm или lnterstellar Matter) је међузвезда.ни гас. Људи су заправо од памтивека.
посматрали међузвезда.ни гас, мада. тога. нису били свесни све до ХХ века.. Поред
Орионове ма.глине, видљиве голим оком, а величанствене већ када. се погледа.
кроз маљи телескоп, и широка. трака. дифузне светлости, која. се простире преко
целог неба., позната. ка.? Мл~чни пут (и обично објашљава огромним бројем звезда

судара. са. честицама. јоносфере. Након временског периода. од отприлике мјесец

r

МВ, RЗТ

Дејан Илић

љегово треље са ваздухом расте са ква.дратом брзине. Након релативно кратког

пређеног пута., добија се скоро константна. брзина реда величине 200 km/h, што
представља око 0.3% од почетне брзине. Наравно, све ово зависи и од облика

,цео: Фазе међузвез,цане материје и молекулски гас

У диску наше галаксије, КОЈе људско око не може да разлучи), такође умногоме
То, наравно, З<Ц!ИСИ од дела спектра у коме се

посматра., али, на. пример на оптичким фреквенцијама., око 40% светлости Млечног
пута. (у смислу феномена на. небу, н~ Галаксије) потиче од дифузне емисије гаса. ,
поглавито из емисионих маглина. КОЈИМа су окружене веома сјајне звезде (О и В
спектралних :класа.) у спира.лним рукавцима наше галаксије (Mattila & Scheffler

1978) .
. Са.

становишта. класичног астронома., .међузвезда.на. материја је тек сметља.
:КОЈа онемо.гу:ћа.ва. да се виде слаби извори, или им мења. боју на. начин :који је
!еш:ко а pnon !УРедвидети. Озбиљно изуча.ва.ље међузвезданог медијума. отпочело
Је тек у другоЈ половини Х~ века., када су се и посма.тра.чке и теоријске техни:ке
развиле до тог с:rепена. да. Је могао да. се увиди суштински значај ISM-a. за. све
:ране а.строномиЈ~ · Наиме, звезде (и планете) се рађају из ISM-a., и љегова. сво
ЈСТВа (попут хемијског састава.) се директно одра.жа.ва.ју на особине звезда. . данас,
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~истем стабилан на. мале осцилације темлературе, а. нарочито они делови у Јкоји~а.

Је на.гиб криве хлађеља. позитиван:, називају се у астрофизици " фазама". Знача.·
нагиба, односно уг.ла та.нгенте, КОЈИ nредставља геометријску репрезента.ци · л ~

вог изв~да. функције, огледа се у томе да ако из неког разлога температур~си~
тема КОЈИ се налази у том стаљу порасте, да. би систем остао стабилан

ноставна манифестациЈа Ле Шатељеовог nринциnа* са.чиљава. кључну дефиницију

(дискрфетног) скуп~ интервала на. скали темпера.туре који nредстављају астрофи

циклуси у животима звезданих система, попут стабилности Ортовог (Oort) комет
ског облака (Clube & Napier 1984). Све ово показује да је међузвездана материја
од "сметље" постала предмет самосталне (премда са другима чврсто повезане),

зичке

Јер се а.~трофизичке фазе не разликују међусобно по свом стеnену унутрашљ~

симетриЈе (за разлику од фаза у статистичкој физици или квантној теорији поља.).

'

Фазе међузвез,цане матерцје: преглед

1

•

1

Развитак науке о међузвезданој материји током nозних 1960-их и почетком
1970-их година је био нарочито буран . Веома добар резиме свих резултата до
бијених у том периоду може се наћи у још увек веома значајној и за сваког заин
тересованог лрелоручљивој кљизи Лајмана Слицера, Физички nроцеси у .међузвез

.
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ријских астрофизичара ХХ века, Џорџа Филда (George Field) и љегових сарад
ника (Field et al. 1969; Field 1976) . Пре него што укратко опишемо овај модел,
треба рећи нешто о астрофизичком појму "фазе" међузвездане материје .
Једно од најзначајнијих својстава сваког система у природи јесте темпе
ратура . Темnература сваког система је једнозначно одређена стопом загреваља
и стопом хлађеља. Уколико nретnоставимо да је систем имао довољно времена
да доспе у равнотежно стаље, тада су те две стоnе уједначене . док је стоnа за
греваља обично зависна од утицаја сnољних фактора (рецимо, извора зрачеља

од квантне и атомске физике, конструисати тзв . криву хлађеља . Један од примера
криве хлађеља видимо на слици 1. На слици је приказан један љен део , за темпер
атуре приближно између 100 000 К и 10 000 000 К. Иначе је, у nринципу, могуће
конструисати криву хлађеља за читав интервал од О до оо, или бар до највеће

z = 0.01 Za
z = 0.1 Zв
z = о.з;

•'

1

ског "nрозора" у космос, лансираљем сателита "Коперник" 1974. године, који је
омогућио да се по први nут детаљно студирају ултраљубичасте слектралне лин
ије, које, показало се, носе највише информација о структури и физичком стаљу
међузвезданог гаса. Не само што је "Коперник" nотврдио nретnоставке о пос 
тојаљу велике количине молекуларног гаса, већ је детектовао и читав низ линија
које настају приликом апсорпције светлости сјајних звезда у материји далеко веће
температуре . Поред класи:чних радио-посматраља на 21 центиметарској линији
неутралног водоника, појавиле су се и нове технике радио-астрономије, попут де
текције радио-рекомбинационих линија, које представљају nрелазе међузвезданих
атома у високо побуђеним стаљима, или "ослушкиваља" радио-таласа насталих
при интеракцији високоенергетских космичких зрака са међузвезданом материјом
у Галаксији . Истовремено, развитак атомске физике и nримена квантне механике
на астрофизичке nроблеме , донели су велики напредак на теоријском плану, чији
је резултат био nрви детаљни модел који је третирао међузвездани медијум као
целину. То је тзв. двофазни модел, створен од стране једног од највећих тео

задатом гравитационом nољу, и сл.), могуће је , nолазећи од "првих nринциnа", тј.

-21.5
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Томе је нарочито допринело nрошириваље људ

молекуларни или хомогени атомски гас датог хемијског састава , који се налази у

азе материје . Вреди nоменути да је ово различито од уобичајеног термина

фаза У физици (рецимо, nри истра.жива.њу nроцеса. кондензације или исnа.раваља)

веома активне и свеже, нове астрофизичке дисциплине . У овом чланку даћемо
нужно изузетно лоједностављени nреглед теорија о фазама међузвездане мате
рије и отnочећемо преглед индивидуалних фаза са молекуларним гасом . У нас
тавку циклуса, биће дат савремени nоглед на остале фазе ISM-a, као и још нека
актуелна питаља, попут оног везаног за јонизацију гаса далеко од галактичког
диска, формираље звезда, итд.

у виду звезда), стоnа хлађеља nредставља, у суштини, својство самог система
и интеракције љегових основних де1rова (молекула, или атома, или јона, итд) . У
том смислу, за већину једноставних система какви се јављају у астрофизици (нпр.

н жио

мора порасти и стопа. хлађеља tда. би га. вратила у првобитно стаље). овZјед

различите од свега што су хемичари имали прилике да проучавају у својим ла
бораторијама . Ти исти међузвездани облаци су можда имали и великог утицаја на
развитак живота на Земљи, јер су сусретима са љима одређени дугачки временски

(Spitzer 1978).

---------------------------------21

физички релевантне температуре ("рекорд" је засигурно постављен непосредно
након Великог праска) . Ако бисмо то учинили, запазили бисмо области у којима
се крива хлађеља б.1_1аго усnиње- на нашем дијаграму (добијеном према Dopita &
Sнtherland 1993) то Је регион: 6,5 < logT < 7,5. Распони температура у ко'има ·е

наила

зимо на галаксије (или nротогалаксије) далеко богатије ISM-oм него што су то
оне које видимо у данашњој еnохи - што је директан доказ за динамичку и хе
мијску еволуцију галаксија . Неухватљива међугалактичка материја - разређени
гас који исnуљава мегаnарсецима мерене nровалије између галаксија- nредставља
својеврсног "сродника" међузвезданом гасу, и физички модели развијени током
nроучаваља ISM-a се увелико користе у савременим трагаљима за интергалак
тичким гасом . Ближе нама, тзв . џиновски молекуларни облаци су, данас знамо,
највећи лојединачни објекти у нашој галаксији. Не само што се у љима рађају чи
тава ја та звезда, већ се одигравају и необично сложене хемијске реакције , сасвим

даној средини

XLIX 2001, 1-2
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Слика. 1. дКрива .хла/је7Ьа за три разли.чите обилности ".метала ", тј. елемената
тежих о

~11f!1UJy.мa. З~nажа..мо . да Је хлађе1Ье ефи-касније -када је .металичност

већа, што Је Једно од наЈзначаЈНUЈих nравила у астрофизuч-ки.м систе.ми.ма .

*

Овај принцип, који оригинално потиче из хемије, говори нам да ће се у систем

који је мало изведен из равнотеже увек појавити силе које теже да га у

врате .

,. 1

у

равнотежу

•
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Колmю фаза постоји у међузвезданој материји? Први модели, који су разви
јени крајем шездесетих година, постулирали су постојаље две "класичне" фазе
међузвезданог гаса. Према Филду са сарадницима (Field et al. 1969), хладни неу

астрофизике.

Табела 1.

7 500

Hetee одлиtее .међузвездане .материје. Сtераћенице UV и IC означавају

ресnеtетивно ултравиолетни и инфрацрвени део cneteтpa.

ствараље масивних, сјајних звезда које имају веома велики ултраљубичасти флукс
који јонизује гас, самим тим му подижући температуру у следећи стабилни ре

температура тог региона око

.

све ове схеме и коју ћемо сада. нешто детаљније размотрити.

главне фазе међузвездане материје. Главни разлог настаНI<а јонизоване фазе јесте

гион на скали температуре, онај око 10

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23

У међувремену се појавила и додатна, молекулска компонента, КОЈа не улази у

трални атомски гас на температури од око 100 К и ултраљубичастим зрачељем
јонизован гас у емисионим маглинама или тзв . Стремгреновим сферама око сја
јних звезда класа О и В, који се налази на Т "' 10 000 К, представљају две

4
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К (често се узима да је најстабилнија

К; варијације постоје због различите ефИЈ<ас

Назив

Густина

Температура

Маса и

Начин

~азе

(cm- 3 }

(оК}

запЕемина

детекције

10 6

В"' 50% ISM

емисија. Х-зрака.,

коронални

ности хлађеља услед разлИЈ<а у металичности). Оне се налазе у стаљу равнотеже
притиска, с обзиром на то да је густина неутралне фазе већа од густине јонизоване

гас

з х

10- 3

за отприлИЈ<е исти фактор за који се љихове температуре разликују. Овај модел,
иако крајље поједностављен и, како ћемо одмах видети, недовољан за објашљеље

и јон. мед.

10 4

0,1

хладни неутр.

тирати на бази једноставних физичких принципа, одавно уоЧених у земаљским
лабораторијама .

атомски гас

Пар година Ј<асније, уочена је једна веома занимљива околност.

облаци

нашег посматрачког знаља потврдило је да се у џиновским спиралним галакси
јама, каква је и наша, дешава у просеку једна експлозија супернове сваких 20- 30
година . Модели интеракције супернових са међузвезданом средином, указали су

остаци супеЕН·

V
10

4

-

10

< 1%

ISM

7

тамни облаци,

IC

ем, молек.

од Еадио до Х

i

!

у равнотежи притиска са спољном средином, што _ниЈе тef!IKO доказати. ~идел;и
смо да је, у средљем, притисак међузвезда.ног медиЈ ума (у Једнницама. у коЈима Је

Болцманова. константа једнака јединици) Р ::::: nT"' 2000 Kcm - 3 . Са друге стране ,
у просечном џиновском молекула.рном облаку густина честица често достиже n"'

Ostriker 1977), у коме се, поред две фазе присутне у раду Филда са са.р·а.дницима,
појављује и трећа., обично називана. врели јонизова.ни медијум или, по аналогији

104 cm - 3 , док је температура неколико десетина Келвииа.
притисак у молекуларном гасу Р "' 105 Kcm- 3 , тј.

са Сунцем, корона.лни гас. Њу ка.ра.ктерише температура. Т "' 10 К, густина. од
свега "' 10- 3 честица.јсm 3 и веома. велика. за.премина: сматра се да. корона.лни
6

или проучава.ље централних области активних галаi<сија и квазара (Wolfire et al.
1995; Кубичела. и др. 1998).
Чак и пре него што је трофазни модел (који и данас, уз маље модификације,
представља најбољи глобални опис међузвезданог гаса у диску спиралних галак
сија) конструисан, појавила се идеја да. коронални гас, настао и одржа.ва.н ек
сплозијама га.ла.ктичких супернових, није могуће у потпуности задржати унутар
галактичког днска.. Он ће неминовно тежити да. се издигне у гравитационом пољу
диска и "цуриће" са. обеју страна у га.лактички хало. Основна. ситуација. је ту иста
као и код одговора на питаље зашто планета Меркур нема атмосферу - на. висо:кој
темпера.тури, кинетичка енергија сваког молекула, атома или јона је довољно ве
ЛИЈ<а да. на.дма.ши ону која. одговара другој космичкој брзини, и гас напушта гра.
витационо поље у коме се првобитно налазио. Но, како се удаљава од га.ла.ктичке
равни, гас се истовремено и хладИ. Када. се довољно охлади, он постаје хладан
облак у гра.витационом пољу, који тежи да. падне назад у диск. У међувремену,
нова порција гаса, загрејана експлозија.ма супернових, напустиће диск, хла.диће
се, и тако ће се то понављати - у вечном кружељу. Ово кружно кретаље материје
први пут је било размотрено у раду Пола. Шапира и Џорџа Филда (Shapiro &
Field 1976) и добило је назив галаtетичtее фонтане. детаљи овог процеса нису још
сасвим разјашњени, и он представља један од најактивнијих проблема савремене

М "' 1/2 ISM

> 103
>1

на основу критеријума термалне стабилности, из којег следи и равнотежа. ~РИТЈ:f·
сака између различитих фаза.. Ово се не односи на !'lолекулску фазу, КОЈа НИЈе

&

ронални гас је у ра.внотежи притиска. са. преостале две фазе међузвезда.ног гаса .
Напоменимо да. се овакви, .мултифазни, модели користе у најразличитијим, често
на први поглед неповезаним, областима астрофизике, као што су физика. Сунца

опт, радно, UV
аПСОЕП· линије

100

Молекулска компонента. међузвезда.ног гаса је посебан случај . Као што смо
видели, она не улази у категоризацију међузвезданог медијума. по фазама. Разлози
за то су вишеструки. Пре свега, вишефазни модели су тежили да дефинишу фазе

тако се успоставља. стационарно стаље .

гас испуљава. можда и више од 80 % запремине диска Млечног пута. Упркос
томе, љегова тотална маса је веома. мала., пре свега због јако ниске густине . Ко

20

- 21 cm

Моле:кулсЈ<И гас

да свака звездана експлозија овог интензитета ствара велику област, приближно
сфериог облика, у којој је гас механичким простираљем ударног таласа загрејан
до огромне температуре .- више милиона Келвина! Прорачуни су показали да је
такав гас у стаљу да опстане јако дуго, превасходно због своје веома ниске густине
(која је такође последица ударног таласа супернових), а тотална брзина хлађеља
зависи од производа функције хлађеља и tевадрата густине . гаса. (плазме) који се
хлади . У ствари, тако створени мехур опстаје довољно дуго да. унутар љега ек
сплодира. и наредна. супернова., која. поново снабдева. гас топлотном енергијом, и
Као природан следећи корак, појављује се, дакле, трофазни модел (МсКее

> 10

тамни молек.

Нарастаље

аПСОЕ· линије

јон: опт, IC,
UV емисија

свих посматраних феномена, представља велики пионирски корак, као први модел

који показује да је неке глобалне феномене у галактичком гасу могуће интерпре

UV

неут : Л

врели неутр.

Отуда следи да је

за два реда величине већи
1.

~··
1

:,~
il

j
·i

'r1

1~

1'
Слика 2: Радио-слиtеа расnореда .молекулс~еих об.11аtеа у Га.11а,;;сији (до.11е). Положа
јu .мо.11е~еулсtеuх обла~еа уцртанu npeteo оnтuч~ее слике Млечног nута (горе).

~i
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него у амбијенталном гасу.
Ово указује на то да молекулски облаци нису у
равнотежи nритиска са међузвезданом средином и да је неки други физички мех
анизам одГоворан за љихову стабилност . На ово питаље ћемо се нешто касније

нову nосматраља извршених углавном у унутрашљим деловима Галаксије .
Расnоред молекулског гаса у диску Млечног пута је такав да он пред
ставља најтаљи слој материје концентрисан око саме равни диска и "у сендви
чу" између слојева атомског гаса, који се nеље до много веће висине изнад равни.
Сматра се да се молекулски гас углавном завршава на 50 парсека "изнад" и исто
толико "испод" галактичке равни. Као што смо већ поменули, молекулски гас се
налази ·углавном у веома густим облацима, од којих су неки, тзв . џиновски моле
кулски облаци (у литератури често под наЗИ!!ОМ ·GMC, од енгл. Giant Molecular

вратити .

Даљи разлог због којег се молекулски облаци не третирају као још једна од

фаза

ISM-a јесте

чиљеница да они заузимају занемарљиво мали део укуnне заnрем

ине међузвездане материје (маље од једног nроцента). Ово може на nрви nоглед
изгледати чудно, пошто, као што смо наnоменули у уводном делу, молекулски гас

садржи најмаље nоловину укупне масе

ISM-a

у диску наше галаксије . Али , када се

већа од усредњене густине осталих облика међузвездане средине, овај резултат ће
нам бити јаснији . Без обзира на чиљеницу да су индивидуални молекулски облаци
највећи nојединачни објекти у Млечном nуту, укуnна запремина наше галаксије

бије дефинисане целине ("облаке " ) . То је случај са молекулским гасом не само у

(прецизније, љеног диска) измиче сваком поимаљу , и чини чак и такве огромне

Млечном путу, већ и у свим другим галаксијама у којима је nосматран . То нам
истовремено даје одrовор и на питаље о стабилности молекулских облака , који,
као што смо видели, нису ограничени nритиском сnољне средине : због своје ве
лике масе и компактности они се на окупу одржа.вају путем сопствене гравитације,
за разлику од других врста међузвезданих облака, као што су емисионе маглине

молекулске комплексе, попут Ориона А или облака око центра Галаксије, сасвим
сићушним делићима. те величанствене целине .
Коначно,

50 '

фазе

или облаци неутралног (Н I) водоника. Оно што, међутим, представља изразиту
карактеристику Млечног пута и не среће се често код других галаксија, јесте тзв .
.моле~еулс~еtt nрстен, односно предео изразито велике концентрације моле кулских

облака (и, сходно томе, велике молекулске масе) у диску, на око 4 kpc од галак
тичког центра (Imamura & Sofue 1997) . Када се од те удаљености приближавамо
центру, или се од љега удаљавамо, густина молекулског гаса опада . У унутрашља
3 kpc и даље од 7 kpc, маса молекулског гаса по јединици површине галактичког
диска је за читав ред величине маља од оне у прстену. Порекло ове необичне

сти, били nознати и раније (посебно су
позната nосматраља Адамса и Макела
ра везана за цијанску груnу CN), ко
личина молекулског гаса је системат
ски nотцељивана у свим теоријским ра

структуре је за сада нејасно, а занимљиво је да она не постоји у најближој великој

сnравама све до nрве· nоловине 1970-их

сnиралној галаксији (иначе по друГим карактеристикама веома сличној нашој)

година, када су два техничка развоја

М31уАu~~ди .

омогућила љегово право сагледаваље .

Убедљиво највећа густина молекулског гаса забележена је, међ у тим, не у
молекулском прстену, већ у уској области, од неколико парсека, око самог центра
Галаксије . Тај централни комnлекс садржи, вероватно, више милиона Сунчевих

То су били:

(а) развитак милиметар

екс и субмилиметарске радио-астроно
мије, јер се у овим областима нала
з и највише молекулских линија, а по

'i

~~

о

12'

2

14

(б) већ nоменуто лансираље ултраљу

же се посматрати као још једна аномалија (међу многим везаним за галактички

бичастог телескоnа на сателиту " Ко

центар) .

nерник", 197 4, који је омогућио nосма
траља ancopnцuoнux линија молекул
ског

водоника

дуж

визура

ка

много

бројним сјајним звездама. Након тога,
молекулска астрономија је брзо каnре-

R (kpel

,ј

-

.

маса у молекулском водонику, чији су структура, nорекло и еволуција nредмет
многих савремених истраживаља . Са друге стране, због својих релативно малих
димензија, ово је тек сићушни део укупне молекулске масе Млечног пута и мо

себно линије угљен-моноксида (СО) , и

t

~

молекулске

кули, они који имају nоједине сnектралне линије у области видљиве светло

20

[i

значај

није био схваћен у доба када су на.ста
јали први глобални модели међузвезда
не материје . Мада су nоједини моле

г

------------------------25

Clouds) , највећи индивидуални објекти у Галаксији, са масама nонекад од више
стотина хиљада Сунчевих маса . Ова "згру дваност" је особена карактеристика
молекулског гаса, којом се он разликује од атомског - неутралног , а nосебно од
јони з ованог гаса, који показују далеко маље флуктуације у густини и далеко сла

сетимо да је густина молекулских облака веома велика, заправо око стотину nута

... ,
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Слика 3: Расnодела zycmuнe .моле~еулc~eoz гаса у Гала~есији .

довала, и данас представља једну од
најактивнијих области .

Око две стотине различитих молекула, међу којима се налазе и веома сложене
структуре, као што су биолошки веома важна аминокиселина глицин и друга ком

nлексна једиљеља, откривено је у међузвезда.ном nростору.
показало се

да молекулски гас

представља сасвим

Што је још важније,

равноnравну,

ако не

и

доми

нантну компоненту међузвезданог гаса . По савременим проценама, маса међузвез
даног гаса у диску Млечног пута износи око б милијарди Сунчевих маса, од чега
око nоловине отnада на молекулски гас, а nоловина на све остале облике гаса .
Интересантно је наnоменути да би се ова вредност могла ревидирати само наn

ише, што се тиче молекулског гаса, јер је љегов највећи део (молекули Н2) још
увек немогуће директно посматрати у готово свим деловима Галаксије (ситуација
се донекле побољшала лансираљем ISO-a, од енгл. Jnfrared Space Observatory, ве
лике инфрацрвене сателитске онс~рваторије, помоћу које се могу уочити преласци
молекулског водоника у инфрацрвеној области), а фактор који се обично користи
за nретвараље количине неког другог молекула (готово увек СО) у Н2, подесно
назван Х-фактором, варира са локацијом у Галаксији због варираља како у мет
аличности, тако и у ексцитационој темnератури . Стога је сасвим могуће да у
сnољним областима Млечног nута , где су и металичност и темnература ниски,
буде много више "скривеног" молекулског гаса него што се претnоставља на ос-

'!
1

Слика

4:

Мамина М42 у Ориону.

Основни значај молекулских облака у читавом сложеном систему кружеља ма
терије у Галаксији јесте у томе што од молекулског гаса настају звезде . Ово је
nроцес који се може директно nосматрати у случају формираља в е ома масивних
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звезда, nопут оног у Орионовој маглини , веома сложеном комплексу међузвездане
материје у коме nроминентно фигуришу све фазе ISM-a, а као крајљи резултат,
из масивног молекулског облака (:који се налази "иза" видљиве емисионе магли
не М 42) настају звезде веома великих маса, М "' 20 М0, од којих се четири
могу запазити као централни "трапез" у М 42 . Што се тиче формираља звезда

резултата (и лепших слика и дијагра
ма!), но бави се само релативно уском
nодоблашћу: Н II регионима . Заразу
меваље емисионих линија међузвезда
ног гаса, она је такорећи sine qua non
(на ово ћемо се још враћати у наре
дним чланцима).
На крајље популарном нивоу, један

мале масе, ту је ствар знатно сложенија, јер су оне знатно теже уочљиве пре него
што се појаве на Главном низу, а изгледа и да )е љихово ствараље знатно маље
груписано него у случају масивнијих објеката {које углавном видимо у гранама
спиралних галаксија- отуда и велика видљивост спиралне структуре на плавим
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фотографијама, а која нестаје када пређемо на :коришћеље црвених филтара) . Ра

од најбољих увода у проблеме међузве
здане материје (као и остале астроном

злози због којих се звезде, барем оне сјајне, формирају углавном из молекулског

ске проблеме!)

Поменимо укратко два:

1.

тзв.

Џинсова

(Jeans)

маса, која

се може схватити као најмаља маса облака гаса nотребна за nочетак колапсир
аља тог облака под дејством властите гравитације, знатно је маља за молекулсi<И
гас него за било :коју другу фазу гаса, тј. најлакше је иницирати сажимаље про
тозвезданих згушњеља, и 2. прашина је од великог значаја за формираље звезда,
а концентрација nрашине је знатно већа у молекулским облацима него у амбијен-

централна тема, садржи пуно информа
ција о међузвезданом медијуму, а посе
бно је драгоцена због свог синтетИЧRог
приступа

-

талном мсђузоезданом простору.

1.

је кљига Френка Шуа
"Физичi<И свемир" (Shu 1982). Знатно
озбиљније штиво је "Галактичка астро
номија" Бинија и Михаласа (Binney &
Mihalas 1981), која, nремда јој то није

гаса, су прилично сложени и не сасвим расветљени, јер потпуна теорија форми
раља звезда није још створена (један је од највећих изазова за астрофизичаре

ближе будућности).

l

се

знаља

и

из

тежљи

да

се

различитих

nокаже

:како

астрономс:ких

дисциплина складно уклапају при по-

кушајима објашљаваља тако сложених

Слика 6: Планетарна маглина

физичких система :као што су наша и
друге галаксије.
На високом нивоу (али се наnор уложен у љихово читаље утолико више ис

плати) је неколико одличних зборника радова са међународних конференција , об
јављених у последљој деценији.
пешно третирају:

- Hollenbach & Thronson (уредници), "Међузвездани процеси" (1987),
- Morfill & Scholer (уредници), "ФизИЧRИ процеси у међузвезданим облацима"
(1987),
- Ferrara et al. (уредници), "Физика међузвездане и међугала:ктич:ке средине"
(1995).

zvezde
таЈ е

mase

r-----"
1
1

stva.ranje
z'YI!Zda

1
1

L------1

За поједине, боље дефинисане подобласти , постоје јако добре монографије.
Молекулс:ки гас и међузвездана хемија су на педагошки бриљантан начин прика
зани у кљизи далија и Вилијамса, "Међузвездана хемија" (Duley & Williams

~- ~;;~~ ~t~-

1----...:~ !!.~~! ~li~e__ -~

1984).

ne1Itronske zw.zde
c:rne n1pe

.5:

Гoлoкmtl'lli:a ex: oлozt~ja: раз.мено га.с r1 и змеђу звезd-о tt

Као што смо напоменули, улога радио-астрономије у развитку нашег

поимаља међузвездане материје била је (и остала) огромна; солидан третман се
може наћи у :кљизи Верскјура и Келермана "Галактичка и вангалактичка радио
астрономија" (Verschuur & Kellermann 1988) .
Сваки од ових извора, наравно, садржи велики број примарних референци које
покривају ово, брзо растуће, поље научног сазнаља .

kompaktne zvezde:
beli pat.uJjci

Слика

Општу тематику међузвездане материје врло ус
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У наредном чла.нку из ове серије f}а-з.мотрићемо атомски И јонизовани гас у
диску и халоу Млечног пута. Као што ћемо видети, читав низ загоне_т:ки везан је

за ове две фазе међузвездане материје, од којих неке (nосебно извори јонизације)
имају најдубље nоследице не само за својства и еволуцију наше галаксије, већ и
васионе као целине.

Сугестцје за даље читаље
Ко год је дубље заинтересован за проблеме међузвездане материје (које смо
овде заиста само овлаш скицирали), може пронаћи много корисног материјала
у референцама које следе. Од раније поменутих, Сnицерова кљига даје детаљан
физички третман међузвезданог медијума, готово савршен, осим у два погледа :
1. има мало nосматрач:ких nодатака, чему је делимично разлог и љена старост

(20 година је веома много за тако динамично поље науке), и 2. уоnште се не бави
молекулским гасом . Остерброк (Osterbrock 1989) има нешто више nосматрач:ких

1

·1
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(Примљено јула 1999 .)
INTERSTELLAR МАТГЕR FROM А ТО В
The First Part: Phases of Intersteltar Matter and Molecular Gas
ln this brief introduction to the structure and properties of the interstellar medium
(ISM), we tried to get an overall picture of the physical processes relevant for this important component of the matter in our universe. Several distinct states of the interstellar
gas (so-called "phases" of ISM) are briefly discussed, as well as molecular clouds and their
properties. Some unsolved mysteries of the ISM are mentioned, and а short summary of
rapidly growing literature is given as а "starting point" for interested future researchers.

ПОСМАТРА ЧКИ ПРИЛОЗИ
УдК 52З.841.1

NOVA AQUILAE 1999/2
Јарослав Гр1Ьа
Астрономско друштво "Нови Сад", Нови Сад

За време свог прегледа Млечног пута i5инокуларом 14х100, 1. децембра 1999.
године, трагач за новама, Алфредо Перејра (Alfredo Pereira) из Португала , је имао
среће. На растојаљу 2° од звезде о Aquilae је спазио до тада непознату звезду
сјаја око 6. магнитуде. Своје откриће је послао у Uентрални биро за астрономске
телеграме (СВАТ- Central Bureau for Astronomical Telegrams) у Кембриџу (САд),
који је у IAU (International Astronomical Union- Међународна астрономска унија)
циркулару
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Независно од Перејре, само четири сата касније, нову је пронашао и Гери
Новак (Gary Nowak) из САД, уз помоћ бинокулара 7хЗ5.
Била је то друга по реду нова пронађена у сазвежђу Орла у 1999. години
(прва је откривена средивом јула), тако да. поред љеног имена стоји ознака 2.
Координате нове за епоху 2000,0 је, на основу CCD снимака, одредио денис

ди Ћико (Denis di Cicco), а износе: а= 19h2Зm5,З8', о= 4°57'20,1".
Посредством Astro Alert мреже, о појави нове сам обавештен З .
увече тоГа дана. је први пут визуелно посматрана.
извршена

4.

децембра., монокуларом

20 х60

децембра и
Прва. процена сјаја нове је

и то Аргеландеровом методом.
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поредбене звезде су служиле: SAO 124455 (22 Aql), m
5,6 i SAO 124646, m
6,7.
До 10. децембра извршено је 10 процена. сјаја. Даље праћеље опадаља сјаја
је било онемогућено лошим временом. Ове процене су послате у организацију
AAVSO (American Association uf '/ariaЬle Star Observers- Америчко удружеље пос
ма.тра.ча променљивих звезда), где су, заједно са. осталим проценама пристиглим
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од посматрача из целог света, ис:коришћене за добијаље криве сјаја. На слици
је крива сјаја добијена на основу 488 процена сјаја., од 1. до 2З. децембра 1999 .
године. На основу ље се може закључити да. је нова имала максималан сјај од 4,1
магнитуде З . децембра. Сјај јој је опао за З магнитуде, односно на 7,1 магнитуду-,

decembar, ·1999

Nova Aquilae 1999/2 и ~ерива 1Ьеног сјаја.
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20.

децембра.

На основу времена оnадаља сјаја од

17

дана, мо~е _се. закључити

да је реч о нови :која. сnада. у :класу веома брзих. Првобитан nад СЈаЈа_Је глад~:к! а
nрелазни nериод, :који почиље 20. децембра, може бити са осцила.циЈама у СЈаЈу,
али за сада се то са. сигурношћу не може тврдити јер нема још довољно nодатака
из ове фазе.

Познавајући :координате, покушао сам да одредим nрено~у.

BAD

Уз. nомоћ

SIM-

астрономс:ког сервиса. на интернету, за дате :координате Је добијена слика. из

дигиталног nрегледа неба. (STScl Digitized Sky Survey), величине 15 лучиих ми
нута. На основу GSC (HubЬle Guide Sta.r Catalog- Звезда.ни :каталог Ха.бл), :који
садржи 19 милиона звезда. до 15. магнитуде, није се могла наћи на датом месту
ниједна звезда.. У :каталогу USNO А2.0 (United States Naval Observatory А2.0 Cata-

log - А2.0 Каталог Морна.рич:ке опсерваторије), :који је много богатији звездама
- садржи око 526 милиона. звезда до 20. магнитуде - идентифи:коваиа је звезда
nод бројем 0900.14841476, са :координатама.: а = 19h23m5,32•, 6 = 4°57'19,6" и
сјајем: mr = 15,6 и mь
17 ,4.
·
Ако се nретпостави да. је сјај nренове у визуелној области био око 16,3 маг

=
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му је сјај nроцијељен на

6,9

магиитуда, са :комnа:ктном главом сјајног средишљег

дијела и размрљаног језгра . У nравцу заnад-северозаnад се nружао веома :кратак
реп дужине 4'. Комет је био у nерихелу 13 . децембра 2000, на даљини од 1,15 АЈ
од Сунца и 1,46 АЈ од Земље.
Таблица 1: Резултати nос.матра"Ња к:о.мета CjMcNaиght-Hш·tley (Ј999 ТЈ). Ин
струмент: рефлектор Ј40/1400 тт. Скраћенице значе: вриј. - вријеме, рех:т.
- рек:тасцензија , декл. - деклинација, .маг. ·- .магнитуда, npe'lн . коме - nречни~е
х:о.ме, стеn. ~еонд. - стеnен х:ондензације, реп - дужина pena , п. ~е. - nоло :жајни
кут, број чрт . - број цртежа .
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нитуде, nроизилази да је разлика између минимума и максимума сјаја износила
12,2 магнитуде, односио сјај јој се nовећа.о око 75 хиљада. пута .
Посматраља сам вршио из села. Кулnин :код Бач:ког Петровца..
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Слика

The observa.tions of Nova 1999/2, from Kulpin (nea.r Ba.Cki Petrovac), and its light
curve, derived Ьу the author, a.re gtven.
УдК

523.6
ПОСМАТРАЉЕ КОМЕТА
Миро Илић
Астроиомс:ко друштво "Руђер Бош:ковић", Београд

Комет

C/McNaught-Hartley (1999

Т1)

Комет је уочен 2. јануара 2001. у рано јутро, :када се налазио око 1 степен
јужно-југоисточно од звијезде 18 Ва.ге . Био је лако видљив у бино:кула.ру 7х50,
па. му је сјај nроцијељеи на. 7,0 ма.гнитуда.. Пошто је иоћ била изванредно ведра,
у рефле:ктору 140/1400 mm се, у nравцу заnада, nримјећивала издуженост главе
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:комета, што је заnраво био зачета:к :кратког

pena дугог око 5 ' . Г лава. :комета,

nромјера 4', је изгледала. веом<... :комnактно. При увећаљу од 140х, само језг~о
је било ситно, звијезда.сто, nопут звијезде 12. магнитуде . Друго nосматраље Је
обављено 24. јануара 2001 . у ведро рано јутро, :када. се :комет налазио око 3,5 сте
nени источно од звијезде >.Змије. Било га. је веома. лако уочити у бино:кулару, па

1:

Пртежи х:о.мета CjMcNaиght-Hartley

т т , увеliа"Ње 70х, видно nоље

{1999

ТЈ).

Рефлек;тор

140/1400

40 '.

Комет 41Р jTuttle-Giacoblni-K1·esak

(2001)

Овај периодични :комет је откривен маја 1858. године, од стране Американца
Н . Р. Tuttle-a, са Haz·wa.rd College опсерватрије. Поново је уочен у јуну 1907. го
дине, од стране Француза М . Giaccobini-ja, са опсерваторије у Ници, а у априлу
1951. године комет је по трећи пут пронашао L. Kresak, са С:калнате Плесо оnсер
ваторије у Чехословачкој. Овај комет, са nериодом од 5,46 година, је :кроз своју
nосматрану историју нагло (еруnтивно) појачавао сјај у близини перихела своје
путаље . Комет сам посматрао само једном и то 2. јануара 2001 . године у рано
јутро, :када је већ лагано почело да свиће . Налазио се ниско на југоистоку, око
2,5 степени источно од звијезде ""У Ваге. Имао је изглед дифузне округле мрље,

Таблица 2: Ре зултати nос.матра"Ња х:омета 41 РjTuttle-Giacobini-I<1·esak {2001) .
Инстру.мент : рефлектор 140/1400 тт. Сх:раћенице значе: вриј. - вријеме, pex:m.
- ректасцензија, де~ел . - дек;линација, .маг. - .магнитуда, npe'lн . к:о.ме - nречних:
коме, стеn . конд. - стеnен кондензације, реп
x:ym, број црт. - број цртежа .
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нешто сјајнијег средишљег дијела, коме величине 5'. Сјај му је проциј~љен на
8,8 магиитуда (рани сумрак и мала висина). Комет је био у перихелу 7. Јануара

2001.

године :

1.0'1

ЛЈ дал(·ко од Сунца и

1,'10

А.Ј далеко nд Зсм;ы·.
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да научника. који су ту историју ства
рали .

На Rpajy "Кратке повести времена.",
ХоЈСИнг Rа.же: "Ако бисмо успели да.

да се аутор одважава на. излагаље фи

дођемо до једне коначне, јединствене
теорије, онда би љу требало да разу
меју сви, а не само неколицина научни
ка . " УколИЈСо наука заиста успе једног
дана. у томе, "Хокинг за почетиике" би
могао бити управо наш први RopaiC ка.

од магистралног значаја. за. Rосмоло
гију, обрађене Rратко и површно . То

том разумеваљу .

Коректан превод (уз пар вероватно
случајних грешака) и пристојна цена.,
уз све остало, апсолутно препоручују
ОВУ IСЉИГу.

Ншсола

Bumac

Амир д . Ацел: БОЖИЈА ЈЕДНА
ЧИМА, Поларис, Београд, 2000

Кљига Амира. д. Ацела, "Божија
једначина", појавила се у српском пре
воду

Слика 2: Дртеж 1\o.~н· mrt 411-'jTulllt- -C,'шc o lmll-fl. ,.,.=.w/.: (2001 }. _ Р,· фл е ,.-тор
mm, увећа-ље 70х, видно поље 40 ·.

140/1400

Оба комета су посматрана из Требиља, у Републици Српској.

(Примљено фебруара

самом

почетку

новог

милени

јума, што је, с обзиром на. веома ма
ли број кљига на. космолошке теме на
нашем језику, значајан издавачки по
духват Изда,вачког студија. · "Пола. рис",
чно-попу ла.рног . издаваштва. .

ТНЕ

OBSERVATIONS OF COMETS
Miro Ilic, the member of our Society, has presented his observations of comets
Naught-Hartley (1999 Tl) and 41P/Тuttle-Giacobini-Kresak (2001).
гих

НОВЕКЊИГЕ

Џ . П. Макивој, О. Зарате: СТИВЕН
ХОКИНГ ЗА ПОЧЕТНИ:КЕ, Хина.
ки, Београд, 2000.
Када. су теорије Стивена Хокинга. у
питаљу, мали је број оних који не ула
зе, у маљој или већој мери, у категори
ју почетника., чак и међу професионал
ним физичарима и а.строномима. Кос
мологија и црне рупе теме су пред који
ма. и
на.јвећи
стручљаци осећају
стра.хопоштоваље. С друге стране, не
ма много теорија у дана.шљој науци ко
је привла.че толико пажње као ове који
ма се Хокииг бави, што је, између оста

научио

популарних

кљига

С /Mc-

и

чла.

на.ка.. Све је то, уз додатно дивљеље
према храбрости човека. који се не пре
даје пред страшном болешћу, доприне
ло настајаљу великог броја. наслова о
самом Хокиигу и љеговом делу.

У издаљу издавачке куће Хинаки,
појавила.

се

прошле

године

кљига.

-

стрип, под насловом "Хокииг за поче
тнике", аутора. Џ . П . Макивоја. и О.
Зара.теа. . То је једна. од оних ша.рман
тних и духовитих, а ипак сасвим озби
љних кљига., намељених публици коју
занимају астро физика и љени гранични
проблеми, публици Roja. жели да приђе

напи

IСОрак ближе велиЈСом на.учиику, а.ли и
публици ЈСоја. не пати од тога да све зна
и да јој је испод части да у руке узме
кљигу која нема. барем мало тензорског
рачуна. у себи . На за.ба.ва.н и узбудљив
начин, аутори нас воде кроз историју

сао је, пре свега, незаобилазну "Кра

савремене физИЈСе, осветљава.јући и не

тку повест времена",

ке мало познате детаље из живота и ра-

лог, и последица љеговог труда. на по

пу лариза.цији модерне физике

на

познатог по доминацији на пољу на.у

2001.)

-

а.ли и низ дру-

Нажалост, овај стил, историјсЈСог
приступа, постаје јако неуједна.чен ка

Средишња. тема. кљиге је Ајнштај
нова Општа. теорија. рела.тивности, са.
посебним на.гласЈСом на. љене ЈСосмоло
шке импликације. ПоRлољена је вели
ка пажља. историјским околностима. у
којима је теорија настала, тако да. се
кљига

може

у

велиЈСом

делу

читати

и

ЈСа.о Ајнштајнова биографија.
У том
циљу је, рецимо, велика пажља, кроз
велиЈСИ број детаља, посвећена Единг
· тоновом путоваљу у АфрИRу 1919, ко
је је потврдило сЈСрета.ље светлости за.
време помрачеља Сунца. Едингтонов
тест је одлучујуће утицао на прихва
таље Опште теорије и светску славу
љеног аутора. .
Овај, историјсЈСи део,
није лишен Ацеловог ша.рма..
Сазна
јемо, тако, много и о живахном инте
ресу самог Ајнштајна (често погрешно
приRазива.ног, по шаблону "теоретича.
ра. из ку ле од слоноваче", као човеЈСа.
без смисла. и занимаља за практични
експериментални рад) за чак и веома.
ситне детаље везане за емпиријску про
веру својих теорија. Писма. ра.змељена
између Ајншта.јна. и астронома Ервина.
Фројндлиха (Freundlich), која је Ацел

открио у библиотеци Pierpont Morgan

и преводио уз помоћ свог оца, бацају
занимљиво светло на берлиисЈСи период
живота велиЈСог на.учника..

зике космоса .

ТаЈСо су неке области,

је случај са теоремама сингула.рности
Пенроуза. (Penrose), Хокинга. (Hawking)
и Героха (Geroch), ЈСа.о и чита.вом про
блема.ТИIСОМ тамне материје.

..

Највећа вредност кљиге је љена ак
туелност - једна је од првих које по
пуларно тумаче револуцију којој при
суствујемо, насталу објављиваљем ни
за налаза у прилог постојаљу велике
позитивне
космолошке константе
Л.
При читаљу треба имати у виду да се
ради о веома свежим резултатима.,

ко

ји, самим тим, не могу претендовати на.
потпуну поузданост. У кратком пери
оду, маљем од три године од објављи
ваља. првих резултата. пројеЈСата. посма
траља. космолоШЈСих супернова, појави
ло се неколико покушаја да се они ин
терпретирају на другачији начин. Ни
један од тих покушаја. није изазвао ве
ћу пажљу, а.ли при овако ра.диЈСалним
заокретима треба. увек бити опрезан.

Откриће космолошке константе свака
ко представља заоЈСрет, а.ли не баш то
ЛИIСО неочекиван колИЈСо то Ацел у сво

јој кљизи, вероватно ради дра.мсЈСог е
феЈСта., прИRа.зује. Велики број ЈСосмо
лога разматрао је и пре 1998 . могу
ћност Л
О, из више разлога, пре све
га -због тога. што космолошЈСа констан
та омогућава. да. се боље усЈСла.ди ста

::f:

рост различитих астрономских објека
та са старошћу самог универзума. Ме
ђу онима ЈСоји су космолошку константу
и пре радова. Перлмутера. и са.ра.дниRа
схва.та.ли озбиљно су и велики а.стро
физича.ри и космолози овог века.: Бе

атрис Тинсли (Beatrice Tinsley), Џејмс
Пиблс (James PeeЬles), НИRолај Карда
шев и други. Њихов допринос припре
маљу преокрета. не треба. ни у ком слу

чају да бу де занемарен .
Ацел, такође, даје неколико вредно
сних су дов а. крајље дискутабилне при
роде.
Ча.к и а.ко прихватимо начела

de gustibus nоп disputaпdum est, ипак је
фактографски нетачно да су космолози
већински доживљавали отворени, ве
чно ширећи универзум ка.о "лошију",
ОДНОСНО МаЉе ОПТИМИСТИЧIСУ Варијанту
Стандардног космолошког модела. Ти
личан ЈСонтрапример овоме је славна
студија британског физичара. и ЈСосмо
лога. Фримена. Да.јсона., из 1979 . годи-

~

1

f,

r.:

f'

--
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447- 460), којом је ударио темеље нове
космолошке дисциплине - физичке ес
ха.тологије, и у :којој изричито напоми

ге могло nомислити да је реч о nубли
:кацији монографског :ка.ра:ктера, она је

(Dyson, F . 1979, "Тime without End:
Physics and Biology in an Open Universe", Review ој Modern Physics, vol. 51, с.

ље да. му се :концепт затвореног (ма.:ка.р
и осцилира.јућег) универзума. чини за.
бриља.ва.јућим и тес:кобним. други та
кав пример емоционално на.бијеног вре
дносног суда. је стално представљаље
Ајншта.јна. као на.јвећег на.учни:ка. свих
времена.. Мада. је на. преласку из јед
ног у други миленијум ра.нгираље по
модна, ипак треба сваки такав суд при
хватити са резервом ; требало би нај
пре дефинисати на. основу чега је не

чији рад "већи" или "значајнији" од

ра средине (густине, nритиска, темnе
ратуре , стеnена јонизације, ја.чине ма
гнетног поља, итд) .
У космичким у

:ким умовима. ранијих времена. (пре све
га Архимеду, Галилеју и Њутну) .
Упркос овим слабостима., "Божија.

малих димензија и маса (:комете, ме
теорс:ка тела, итд), та:ко и :код тела о
громних и маса и димензија (галакси
је, суnернове, нове и "обичне" звезде,
итд. ) . Они играју изузетно важну уло
гу у " животу" Космоса с обзиром на

писаним успесима., није још узела. ве
ћег маха, нарочито на нашим просто
рима . Промене у људском гледаљу на
универзум толико су великог интензи

тета да. ће постеnено захва.та.ти све ве
ће и веће делове свеукупне људс:ке де

словима се доста често наилази на ове
таласе ,

и

то

како

:код тела

то да су битни у nроцесима ствараља

и еволуције :космичких обје:ката.

Сто

га се, при иоле озбиљнијим расnравама
о Космосу , ови таласи никако не могу
заобићи.

Кљига има 133 стране те:кста (не ра
чунајући садржај , списак литературе

бољем положају за. прихватаље nара
дигме човековог будућег оnстанка. на
Земљи и ван ље. Стога. је вишеструко

тири главе . Прве три чине уводни део,
у:куnног обима од 22 стране, који је nо

издавачку

делатност

у

новом

милени

јуму :кљигом написаном на ову, толико

актуелну тему .
сту

позитивних

У свеукуnном :контек
nромена

у

нашем

дру

штву , ово указује на. светлију будућ
ност нашег на.учно-nоnула.рног издава
штва.

Ми.АШi Ћир"ови1i
драган Гајић: У ДАР НИ ТАЛАСИ
У
КОСМОСУ,
Клуб
НТ,
Бео
град,

2000.

У издаљу "Клуба НТ" из Београ
да, крајем марта ове године о"бјавље
на је кљига "Ударни таласи у космо
су", чији је аутор др драган Гајић,

ва.љу хромосфере и корене Сунца.

и регистар nојмова) , подељеног у че

свећен физич:ким основама ударних та
ласа уоnште: настајаље ударних тала

са при простираљу поремећаја вели
ке амплитуде, љихови параметри, Рен
кин-Игониоове (Rankine, Hugoniot) ре
лације

и

љихове

магнетохидродина

мичке генерализације .

Ове три главе

намељене су, пре свега , студентима фи
зике , :који су са теоријом ударних та

ласа упознати (мада не тако детаљно)

у о:квиру стандардних курсева физике

гасне плазме. Остали читаоци их могу
само летимично погледати, или чак по

тnуно прескочити, без на.руша.ва.ља ра
зумеваља.

111

страна. четврте главе .

Четврта. глава представља о:косни
цу кљиге и у љој се третира известан
број космич:ких обје:ка.та и nојава. у ко

јима настају или у :којима. значајну у-

У

дарни таласи код комета и метеороида

разматрају се у одељку

4 .4.

Магнета

сферама. Земље, Јуnитера и Сатурна,
као и ударним таласима који су зна

чајни за nроцесе формираља. и облико

l

релативно

латности у годивама и деценијама које
долазе . Ко то на време разуме, биће у

nодстицајно што "Пола.рис" отпочиље

јих звезда . У одељку 4.3 . презенти
рана. је улога. ударних таласа у за.гре

У да. рни таласи, :како у лаборатори
ји на Земљи , тако и Космосу , настају
nри :кретаљу гаса надзвучном брзином
:кроз материјалну средину . На љихо
вом фронту (тј. граничној површи и
змеђу области захваћене таласом и о
лази до с:ко:ковитих nромена nарамета

нос попула.риза.цији космологије, која.,
упр:кос поменутим и у самој кљизи о

завршни ста.дијуми еволуције масивни

nовезује бројне и разноврсне космичке
обје:кте и nојаве у љима. .

теријалног окружеља. . Уколико се за.
критеријум прогласи утицај на целоку
пну традицију одређене на.у:ке, тада. се
предност над неким ко је наш са.време
ни:к (попут Ајншта.јна.) мора. дати вели

представља. вредан допри

суnернових звезда, са nосебним освр
том на црне рупе и nулсаре, који су

ру nослужили :као за.једнич:ка нит :која

свим ра.зличитог културолошког и ма

једна.чина."

на.стаја.ња. звезда . Одељак 4 .2. nосве
ћен је ударним таласима. код нових и

заnраво највећим делом nисана :као по
моћни универзитетски уџбени:к у :коме
се изла.жу извесна одабрана. nоглавља.
астро физике. У да. рни таласи су ауто

бласти у којој средива још мирује) до

личности из често

XLIX 2001, 1-2 -----------------------------------35

логу имају уда.рни таласи.
У одељ
ку 4 . 1. аутор третира ударне таласе
код сnиралних галаксија., nри чему је
истакнут значај ових таласа за nроцес

:ку Природно-математич:ког фа:култета.
у Нишу . Иако би се из наслова :кљи

са

рада не:ке друге

ВАСИОНА

ваља. ових магнетосфера, nосвећени су
одељци 4 .5. и 4.6. У сваком одељку,
аутор на nочетку даје доста детаљан
nриказ оnште а.строфизичке ситуације
у космичким објектима које разматра.

Очигледан је труд аутора да четвр
та глава кљиге буде наnисана на та
квом стручном и научном нивоу да је за

1

љено разумеваље довољно nознаваље е

1

лементарних физичких законитости, а

1

ли не и веће предзнаље из астрономи
је . Приметна. је и намера. аутора. да. у

1

излагаљу до краја буде јасан и систе

матичан. У том смислу, ову главу, за
nраво око 85 % обима целе кљиге, може
са. усnехом да nрочита. и схвати широк

круг чита.лаца-почетника у области а
строфизике.

Сnисак литературе се одликује ти
ме да. се у љему nојављују не само на
слови који су намељени стручња.цима
за разматра.ну nроблематику и ету ден-

. тима.

физике, већ и наслови који могу
бити интересантни за а.матере - заљу
бљенике у астрофизику и астрономију.
Чиљеница. је да. на. нашем језику не

ма. много литературе са. садржајем nо

свећеним а.строфизици и астрономији.
Како је сnоменуте у nредговору кљи
ге, вероватно је и то један од разло
га што су многи 1999. године Вене

ру и Марс "nроглашава.ли" за "геоста

ва.ча.

- "Клуб НТ" Београд, добра.чи

на. 59 б, тел. (Oi1)187-037, по цени од
150,00 дива.ра. . Школа.ма. се одобрава

поnуст до

30

%.

nроф. др Бо-:жидар Ми.11и1i

Richard Hinckley Allen: STAR NAMES
- Their Lore and Meaning, second edition,
Dover
Publications,
New
York, (поновљена изда.ње из 1963.)
НАЗИВИ ЗВЕЗЛА, Њихово nозна
ва-ље и значе-ље

-

написао Ричард Хин

кли Ален, издавач довер,
друго издаље, стр.
Х IV
10,95 USD, брошира.но.

Њујор:к,
цена

+ 563,

Ова. кљига је, nод насловом НАЗИ
ВИ ЗВЕЗЛА и -љихово значе-ље, издата
још 1899. код Г . Е . Стехерта, а nрво
доверово издаље је шта.мnа.но 1963.
После УВОЛА (14 страна), долази
СУНЧЕВ ЗОЛИЈАК (6 стр . ), па. СУН
ЧЕВЕ КУЋЕ (3) , а затим уводни, о
пшти део - САЗВЕЖЋА (21) и посе
бни - свако сазвежђе за. себе, по абеце
дном реду п~ема. своiим латинским на

зивима. (454), ОПШТИ ИНЛЕКС (50),
АРАПСКИ ИНДЕКС (11), АРАПСКИ
АЛФАБЕТ (1), ГРЧКИ ИНЛЕКС (5),

ИНЛЕКС

АСТРОНОМСКИХ

РЕФЕ

РЕНЦИ- онако како се налазе у 2еди
гованој верзији Библије (1) и ЛЕЛИ
МИЧНИ СПИСАК писаца., извора. и ре
ференци наведених у овом делу ( 9).
Изда.ва.чка. кућа довер у својој
делатности има добре саветнике .

Они

бирају кљиге :које су, са. једне стране,
већ распреда те :код других изда.вача, а
са. друге стране су веома тражене .
сто тако су им и цене

И

релативно ниске

(кљиге су претежно броширане), па и
на тај начин омогућавају Јавности да
са маље наnора добије у ру:ке оно што

јој недостаје .
Једна од кљига :коју би требало да
има у својој библиотеци сва:ки аматер,
а. и сваки професионални астроном, је

или што су некритички nрихвати

баш ова од Ричарда Хинклија Алена,
чији наслов речито говори какав јој је
садржај. Међутим, из раније наведе

ли да. се "од зрачеља. nриликом nомра.

ног nрегледа се види да је у љој опи

ци~на.рне сателите за. навођеље раке
та.

,

чеља Сунца. треба штитити боравком
у подземним или бар затвореним и за
мраченим nросториЈама". Зато треба
nоздравити објављиваље ове кљиге, са

надом да. ће она. код нас дати свој до
nринос што бољем nознаваљу Космо
са и целовитијем сагледаваљу гранди
озности nроЦеса. у љему.

Кљига се може набавити код изда-

сано много више од самих назива .

Писац је :користио веома обимну ли
тературу, која обухвата четири или
пет миленијума научних и других nо
датака.,

тако

да

читалац

може

да

за

довољи своју радозналост не само из
области астрономије, него и из а.рхео

логи~е, литературе, ф;илозофије, фило
логиЈе, ... да не набраЈаМо даље .
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Сnомиљу се:

сирски,

акадски,

аустралијски,

араnски,

ацтечки,

а

ва~и

лонски, грчки, егиnатски, индуск~, Ја
nански, кинески, кореански, Ј_IерСИЈСКИ,

nерувијански,

римски,

. сирИЈСКИ,

_тур

ски, феничански, халдеЈСКИ, хебреЈски,
хоразмански, бушмански и други кла

сични и савременији извори.

Од сло

У Грчкој је био Света риб_а, са ре

је nостао код раних хришћана; био Је
небески знак човекољубља, не само У
класичним nричама . Наводи се како га

је називао Овидије - AMFITRITA {бо
гиља мора), и као PERZUAZOR AMFITRIТE али и као NEPTUN и TRITON.

Ko.d Uицерона се појављује као

да бисмо били nраведни, треба да
наведемо да се на стр.

85

сnомиље зве

зда ВОЛУЈАРА, као Гримов назив за
Каnелу и љену децу, у сазвежђу Кочи
јаша. Према др Ђорђу Натошевићу,
тако се

у нашем народу назива звезда

Сирију с.

На стр. 399 се говори о ПЛЕЈАЛА
МА, па аутор вели: "Немачки nољо-

nривредници их зову GLЙCI< HENNE
(вероватно - Срећна кокошка, nрим.
Б. Д. Ј.), Руси- НАСЕЛКА (кокошка

на насаду), Ланци-

AFTEN HOEHNE

(вечерља кокошка), док је у Влашк<?_ј

-

:ЗЛАТНА KOKOIIiKA КОЈА КОКОДА
ЧЕ И ЊЕНИХ ПЕТ ПИЛИЋА. У Сер
вији (да ли је то Србија? nрим. Б .
д. Ј.) се додаје ЛЕВОЈКА, која је о
дговорна за легло (вероватно је Т? зве
зда Алкионе, nри чему звезда МаЈа за
узима љено место као мајка) . " Код др

Ђорђа Натошевића nостоји КВОЧКА
СА ПИЛИЋИ, али се тај назив одно
си на Хијаде!
да би нам било јасније шта све мо

же да се nрочита у овој корисној кљи
зи,

скраћено ћемо да nреведемо оно

што је речено о сазвежђу ЛЕЛФИН. И

забрао сам га зато што је видљиво из
наших крајева и зато што је, релати

вно, најкраће оnисано (на три стране).

Сва остала су заузела много више nро

стора, осим оних која није nризнала

Међународна астрономска унија. Изо
стављени делови су обележени са " ... " .

(Наведени су француски, италијан
ски,

немачки,

сазвежђа.

грчки,

латински

c_u-

и

SMON NA UTIS, док је
SMON BARBARIS, што

носац" старовременских морнара, како

га је називао Плиније.

Још један омиљени назив је ~ио ВЕ

Баал Хамону. Одатле nотичу стихови
Хенрија Керка Уајта ...

Затим, nрема грчкој nричи о Арио

ну и љеговој лири, nојављује се

CUM SIGNUM старих

MUSI-

Латина; или мо

жда nотиче од Овидијевих "Фасти", за
то што се nретnостављало да има девет

звезда, што одговара броју муза, мада
је Птолемеј nрозаично забележио да их

има десет, Аргеландер 20, а Хаје 31 .
Рићоли и Лаланд nишу HERMIPUSи ACETES, nрема гусарском nило
ту који је штитио Баха на љеговом nу
ту до Наксуса и Аријадне, док з а дру

ге nредставља
Криса

APOLA

или

који се враћа са

Касталуса

на.

nов

ратку са Крита.
Код Индуса, за које се nрича да су

га од љих nреузели Грци - мада може
да бу де и обрнут случај - nоз~ат је као
ШИ-ШУ-МАРА, што се касниЈе проме
нило у ЗИЗУМАРА, морско свиљче ...
Звали су га и ЛАНИШТА - Најбогати
ји . ..

називи

Додат је и онај који је nе

сник Чосер навео у свом делу "Кућа
славе".)
Тренутно је то сазвежђе мало, али
се nретnоставља да је у Хиnархово до
ба обухватало више звезда. делфин је
увек сматран за једно од најизразити
јих међу свим морским бићима.

Ал Бируни, дајући му име АЛ КА

УЛ- Камила за јахаље, рече да су га

рани хришћани - Мелкити (и1~и роја
листи који су nриnадали ГрчкоЈ цркви,
чија је духовна глава тренутно цар

-:-

владар Русије и наследник ВизантиЈ
ског nатријарха} и Несторијанска се
кта сматрали за ХРИСТОВ КРСТ, nре
нет на небо nосле расnиљаља;

али у

Казвинијево доба, учени људи из Ара
бије су звали звезде а, {3, -у и о, АЛ У-

гр

1545, го
"Quae habet stellas
quae sapiunt naturam" ; веома загонетан

требало да буде СИМОН "сnљоштено

ја много старијег мита о богу Сунца

nрихватили

Алфонсинске таблице, из

код Рићоли

КТОР АРИОНИС, nрема грчкоЈ леген
ди, по којој је спасао А рона на љег?вом
nуту из Тарента у Коринт - вариЈаци

астрономи су

воре за дел фина:

би вероватно

Браун мисли да је могао да буде е
уфратски МАКХАР, мада на љега nо
лаже право и Козорог.

ЛЕЛФИНУС,ЛЕЛФИН

арапски

је то штамnарска грешка, али га назива

ја
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чки JIИI( ЛЕЛФИН-а као свој; љега је
дан од љихових хроничара оnисује као
"морску животиљу пријатељску према
љу дима, дежурну уз бродове како би
спасла оне који се даве".

па све до Милтоновог "савиЈ;
ног делфина" у слици "Ствараља .
Код Бајераје I<URRUS, уз наnомену да

R VUS,

XLIX 2001, 1-2

КАЛ- Бисери или драго камеље, које
краси АЛ САЛИБ, под којим именом су
обични људи nознавали овај крст. Зве
зда 1!, у правцу _pena, је била АЛ АМУЛ
АЛ САЛИБ - Носач крста. Међутим,

лигијским значељем, као што Је кас~

венских се наводе nољски и руски, и то
само на два, три места .

ВАСИОНА

•

назив, али уобичајен за превод Тетра
библије из 1551. У љој означава звезде
за које се nретпоставља да су то оне на
длежне за човечије рођеље и утицајне
на човекову природу - naturam. Пто
лемеј је, као што се види из ове Четири
Кљиге, био убеђен у генетски утицај и
звесних звезда и сазвежђа, за које му
се чинило да су нарочито обележени у
том смислу.

делфин лежи са источне стране Ор
ла, на ивици Млечног пута, заузимају
ћи са суседним воденим ЈIИI(ОВИМа део
неба који се назива ВОЛА . Он кулми
нира око

15.

сеnтембра.

Uезијус је овамо сместио ЛЕВИЈА
ТАНА из 104. Псалма, Новидијус ВЕ
ЛИКУ РИБУ, која је nрогутала Јону;
али Јулијус Шилер познаје неке ље
гове звезде као ВОЛЕНЕ СУЛОВЕ ИЗ
КАНЕ. Поnуларно је знан као ЈОВОВ
КОВЧЕГ, мада ја нисам био у стаљу
да утврдИМ датум и име кума за овај
назив.

Кине зи су четири г лав не звезде и
звали КУА ЧАОУ- Тиква.

а,

4,

бледо жута;

u

б, зелен"аста

(

{3, двојна, 4
u тамна

Чудни називи, СУАЛОЛИН и РО
ТАНЕВ, су се nојавили прво за три зве
зде у Палермском I<аталогу из 1814. и
дуго су били мистерија за све. Били
су велика загонетка и за Смита, коју он
вероватно ниi<ада није решио, мада је
био веома близак са особљем Палерм
сi<е опсерваторије.
Међутим, Веб је
отi<рио љихово nopei<лo обрнувши ред

љихових слова- прочитао је NICOLAUS VENA TOR, латинизовано име Ни
коле Каћатореа, Пјацијевог асистента
и следбеника.
Али, госпођица Роле
стон је то изве.ца на други начин ... Бу
Ј2.Итје те називе преиначио у СКАЛОВИН и РОТАНЕВ.
·

а може да бу де nроменљива у гра
ницама од nола магниту де за

{3
те су

14

дана.

је веома блиска двојна; комnонен

1897.

биле размакнуте

nоложајном углу од

0,68",

на

са релативно

357°,

кратким орбиталним nериодом

- 26

го

дина. Још једну комnоненту је открио
Си, па, nрема томе, може да се сматра
за тројну; nрве две звезде су 10. и 13.
магниту де, међусобно удаљене око 30" .
-у је лепа двојна, 4.
и 5.
магни

туде, међусобна удаљеност 11", поло
жајни угао 270°. УкоЈIИI(о је у пита
љу двојна, онда је кретаље компонена
та веома споро. Комnоненте су златне
и nлаво-златне боје, а представљају ве
ома леn објекат за мале дурбине .
1! има

4.

НЕБ, који nотиче од АЛ ЛХАНАБ АЛ
ЛУЛФИН- делфинов реп. Али, у Ара
бији је била и АЛ АМУЛ АЛ САЛИБ,
означавајући НОСА ЧА КРСТА. У Ки
ни је била ПАЕ ЧАОУ- Трула лубе
ница.

Упоредни сјај звезда
различито

-

{3,

-у, о и 1! је

чиљеница ко

ју су nотврдила посматраља Гулда у
Олбенију, 1858. и Кордоби, од 1871.
до 1874 - као nоследица љихове nро
менљивости

't,r,·'' .
1 ~

•

~

магнитуду и, мада лежи

близу леђног nepaja нашег садашљег
JIИI(a, носи веома обичан назив - ЛЕ

процељиван

1

у

умереним

границама,

што важи за све четири .

Искористимо ово што је речено, за
кратку анализу садржаја.

Уводни део обухвата свако сазве
жђе као целину и наводи разне nознате
називе кроз историју. Ту су и разне ле
генде , са више или маље појединости,
али довољних да се

стекне

што nотnу

нија слика. Нису изостављени ни књи
жевници (nесници, приnоведачи и nи
сци романа), при чему не треба губи
ти из вида када је изашла ова кљига
- 1899. године; претходно је, као и о

во доверово издаље, исправљено, али
нескраћено. Подаци везани за положа
је на Земљи се односе на град Њујорк,
у САд, што значи да за наше I<рајеве
треба да претрпе извесне поправке.

Засебно се описују nоједине сјајније
звезде и љихове особености. У подна
словима, после одговарајућег грчког
слова, наведене бројке означавају ма
гнитуду привидну), а затим пише које
је врсте (вишеструка, променљива, .. .),
и у већини случајева стоји и какве Је
боје . УкоЈIИI(О су наведене две бројке,

1

l
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онда оне означавају границе између ко

јих се меља љихов сјај (ако су промен
љиве или вишеструке) . У тексту следу
ју историјски подаци и називи код ра

зличитих народа . Код вИIIIеструких се

наводе и положајни угао саставница (у
тренутку писаља кљиге) и угаоно ра
стојаље компонената.
Уколико се у том сазвежђу појављу
ју метеороидски ројеви, наводе се и да
туми љихове вероватне појаве .
Нису
заборављени ни маглине и звездана ја
та, са својим Месијеовим или NGC
бројевима . С обзиром на то да су се
у неким са.звежђима појавиле нове , ни

Јована Симовљевића о историји Кате
дре . Направљен је и превод највећег
дела сајта на енглески језик .
Планови за даљи развој презента
ције су велики.
Постоје предлози за
израду ету дентског часописа, пребаци
ваље комплета Публикације Катедре у
електронски облик, програмираље

ефемерида . Такође, ради с~ на по
стављаљу изабраних материЈала за
спремаље појединих испита (курс О
браде

Нажалост , регистри, иако су веома
обимни, нису потпуни . Па ипак, много
олакшавају коришћеље кљиге.
Набрајаље би могло да се настави,
али сматрамо да је најбоље да се свако
сам увери у вредност ове јединствене
кљиге, која ће бити од велике користи
за све оне који су заинтересовани за ле

астрономских

пример) .
нова

и

посматраља,

.

1

1

ћа и Катарине I<овач . Затим су се nри

1

сутни , кроз сећаља неколико чланова
Катедре, nодсетили на nрофесора За
харија Бркића.
Свечаиа седница је завршена кок

1

на

презентациЈе,

телом и разговором са гостима.

nроф. др Јелена Милоградов-Турин

у

највећој мери зависиће од расположи
времена

и

расположивих

тписани (који је уједно и webшaster) .
И најважније, адреса сајта је : www .
matf.bg.ac.yufkatedre/ astronoпtija/ druga
.htm

i
1

НиЈСола Витас

лазну референцу света у којем живимо .
На самој мрежи могу се наћи милиони
различитих презентација, које се врло

грубо (али не и сасвим непрецизно) мо
гу поделити на сајтове који имају са
држај и оне који само лепо изгледају.
Интернет страна Катедре за астроно
мију Математичког факултета у Бео
граду постоји од 1999. године и без и
какве сумље припада првој врсти. Ми
нимални дизајн омогућава да се љене
странице лако учита.вају . На презен
тацији се налази прегршт информација
о самој Катедри, почевiiЩ од сервис

ВЕСТИ ИЗ НАШЕ ЗЕМЉЕ

них вести неопходних студентима (ра
сnореди

часова и

испита,

план

и про

грам студија итд), преко сnиска астро
номских линкова, shareware софтвера и
сличног, до личних страна чланова Ка
тедре и љихових изабраних_радова, ко
ји се такође могу учитати. Изузетно су
занимљиви и текстови професорке Је
лене Милоградов- Турин и професора

астронома, тако да

се,

времена

по
и

правилу,

nростора,

у

На

оквиру

могу

често недовољно привлачно не

студенте,

изло

само за

већ и за астрономе профе

.. Треће предаваље одржано је 16 . ја
нуара 2001.
године .
У љему је Је
лена Милоградов- Турин уnознала ау
диторијум са животом и радом nрема
ло познатог научника српског порекла

-

Атанасија Стојковића . Хеуристички

23.

и

24 .

1850 - 1918, који је
октобра 2000 . го

бра

изнет рад сарадника Астрономске оп
серваторије ·· на посматраљу спектра

као асистент-приправник на Катедри
за астрономију Математичког факул

Сунца, у временском интервалу. сада
већ дужем од . циклуса Суичеве акти
вности. Таквих nосматраља је и у све
ту сразмерно мало. Посебна nажња по-

2000. године, са средњом оценом
9,85 . Од 1. октобра 2000 . године ради
·

да на том локалитету.

Предвиђено је да се предаваља одр
жавају сваког другог уторка , у 18 ча
сова, у nросторијама Катедре за ас
трономију, током обају семестара . За
интересовани своје предлоге треба да
доставе др Дејану Урошевићу, ко.Ј!i је
тоји предлог да се у оквиру Семинара
држе и краћи курсеви nојединих рачу

дине у Новом Саду. Како ии студенти
ии већина колега нису том скуnу nри
суствовали, имало је смисла тај рад
nодробније изложити и nриказати ме
тодологију историјских истраживаља.
Друго nредаваље,
nод насловом
"Проблем манганове линије у спектру
Сунца", одржао је проф . др Иштван
Винце 18. децембра 2000. У љему је

1

Предавач је

истражио и порекло назива других бр

nреузео дужност координатора .

""е науЈСе у Срба

године. Одмах

ваља рада nредавача била непозната

Појединачна предаваља која би др
жали гости, била би заказивана nрема
nотреби, као што је и до сада рађено.
Прво предаваље, 5. децембра 2000 .
године , на обновљеном Семинару, има
ло је садржај симболички nрикладан
за почетак
"Први астрофизички
радови у Срба" . То је била nроширеиа
верзија саопштеља које је аутор, Је
лена Милоградов- Турии , изложи ла на

одржан

1

случаја је довела аутора до спознаје да

сионалце .

научном скуnу Природне и .мате.мати

потом се уписала на математички смер

тета .

дената укључило у то истраживаље.

југословенској јавности.

жити само коначни резултати, што је

чког факултета, професора др Неде Б о
кан, продекана, професора др Павла
Младеновића и других гостију, инж .
Слободан Бркић, син покојног профе~
сора др Захарија Бркића, уручио је
награду за ШЈ<олску 1999/2000. годину

гимназије "Јован Јовановић-Змај " у
Новом Саду .
Гимназију је завршила
1995. и исте године је уnисала. Мате
матички факултет у Београду, смер
Астрофизика. диnломирала је септем

доћи до занимљивих ефеката на Сунцу.
То даје подстицај да се манганова ли
нија посебно посматра и у спектрима
далеких звезда. Већ се неколико сту

1988) .

датог

На свечаној седници Катедре за ас
трономију , одржа.ној 8 . новембра 2000 .
године, у присуству декана Математи

1991.

више

је централно брдо у епицентру експло
зије Тунгуског космичког тела названо
у част Атанасија Стојковића љеговим
именом . Та чиљеница је пре објављи

конгресима

НАГРАДА "ЗАХАРИЈЕ ВРКИЋ"
2000. ГОДИНЕ

шила у Селенчи,

се

На иницијативу nроф.
др Јелене
Милоградов- Тур ии и асистената Ка
тедре за астрономију, обновљен је ре
довни Семинар Катедре за астрономи
ју, nосле BИIIIe од једне декаде (1987-

буде пристуnачан и студентима .

Катарини Ковач . То је шеснаеста до
дела
Награде од осниваља фонда,
1981 . године .
Катарина Ковач је рођена 1976 . го
дине у Бачу. Основну ШЈ<олу је завр

линији

ција Пастерове изреке да срећа фаво
ризује nриnремљене.
Игра знаља и

прика.же рад наших

L__A_c_т_P__o_н_o_м
__и_J_A__o_N_-_L_I_N_E~~ L----------------------~
Свеједно да ли нам се Интернет
свиђа или не, он представља незаоби

мангановој

струка исплатила јер се показало да
је она сложена и да се nреко ље може

СЕМИНАР КАТЕДРЕ ЗА
АСТРОНОМИЈУ

Намера је да се у оквиру Семинара

nроф. др Божидар Л Јовановић

1

свећена

део предаваља је био nоучна илустра

људских

ресурса .
Почетна идеја за прављеље
сајта и основни дизајн, дело су профе
сора Катедре, Стева Шегана. За љен
данашљи изглед, "кривац" је долепо

поте нашег неба.

ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
КАТЕДРЕ ЗА АСТРОНОМИЈУ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39

др Надежда Пејовић, је прочитала
биографије nрофесора Захарија Брки

Наравно, оствариваље .пла

прошириваље
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Катарина Ковач има иајвишу сред
љу оцену досад забележеиу на Катедри
за астрономију.
Пре доделе Награде, шеф Катедре,

line

вог

оне нису изостављене .

on-

ВАСИОНА

Пос

иарских техника.

nроф . др Надежда Пејовић

ГОДИШЊИЦА ПОТПУНОГ
ПОМРАЧЕЊА СУНЦА
Потпуно nомрачеље Сунца

11 .

ав

густа 1999. године, које је обухватило
и део наше земље , побудило је вели
ко интересоваље грађана Кикинде . На
nлатоу , у близини ЛЖТ "Кикинда",
било је организовано заједничко по
сматраље nомрачеља Сунца за грађа
не Кикинде и госте који су дошли у ор
ганизацији туристичке агенције "Маге
лан" Бранна Красојевића. Стручна о
бјашњеља тоном помрачеља давали су
др Милан С. Димитријевић, др Луна

Ч. Поповић и мр Петар В . Вуца. У
знак сећаља на овај редак догађај, до
нета је одлука да се на месту заједни
ЧRог посматраља nостави nлоча са на

тписом:

"11. 8 . 1999.

грађани су овде

организовано посматрали nоследње по

тnуно nомрачеље Сунца у другом ми
ленијуму, nод стручним руноводством

--------------------------------------------------------------------------~~--~
1

1

ВАСИОНА
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Милана С . димитријевића,

Луке Ч .

Поповића и Петра В. Вуце . Помраче
ље је трајало од 11:30 :37 до 14:28 :24,
било је потпуно од 12 :54:38 до 12:5б :

нике Александру Конекију, дипл . инж .

металургије Орестијему Ранкову и
дипл . инж . металургије Милану Ве

..
1

12. " Плоча је направљена и постављена
захваљујући дипл.
инж .
електротех-

Живковић и аутор ове вести.
Закључено је да Југославија треба
да се учлани у ЕСА и да не би треба
ло

кићу.
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из

таштих

слаљу нашег

разлога

инсистирати

на

космонаута.

Излагаља су пратиле видео бим
nројекције неких постројеља и nодухва
та ЕСА.

Петар В . Вуца

Милан Јеличић

Др Зоран Живковић:

Велика ти

IIIИНа у науци и :књижевности .

Током одржаваља циклуса придру
жили су се са својим предаваљима, 18.
септембра, и nредавачи :

9. академик Никола Пантић : О траго
вима првог :живота на Земљи и
10 . проф . др Иван Драганић: Трага
ље за постанком :живота на Земљи
и присуством у Сунчевом систему .
Сва nредаваља су била добро посе
ћена .

ВЕСТИ ИЗ ДРУШТВА

.1

8.

Милан Јеличttћ

П ЛЕТЊИ АСТРОНОМСКИ
СУСРЕТИ ( ЛАС)

i

Августовски астрономски сусрети
су 1999 . године nреименовани у Летље
астрономске сусрете . Разлог је љихо
во одвијаље и у септембру (1998. го
дине због додатног предаваља, а 1999.
због nомрачеља Сунца). Овогодишњи
Сусрети су били nосвећени деликатној
и комnлексној nроблематици ванземаљ
ског живота . Одржан је циклус од де
сет nредавања под називом "Живот и
разум ван Земље" .
Предаваља су се одржавала субо
том у

18.

18

и

19

часова, од

21 .

августа до

септембра, у Планетаријуму дру

штва .

Слика 1: Милан С. Ди.митријевић и Петар В . Вуца nоред сnо.мен nлоче У Кикинди .

Пре почетка II ЛАС-а, учесници
ма су се кратко обратили др Лука Ч .
Поnовић, управник Народне оnсерва
торије и Планетаријума, др Милан С .
димитријевић, председник нашег Дру
штва и мр Милан М . Ћирковић , један
од организатора овогодишљег скуnа .

Одржана су следећа nредаваља :

КАКО ПОСЛАТИ ПРВОГ
ЈУГОСЛОВЕНА У КОСМОС?
У сали "Погон" Дома омладине у
Београду , б. децембра

2000 .

године о

држан је скуп са горљим називом. Во
дитељ и излагач је био др SF-a Алекса
ндар Б . Недељковић, председник Ср
пског друштва за научну фантастику

(СдНФ) .
Нажалост, на овом слабо nосећеном
скуnу нису били nрисутни ни један
"ракеташ" (било моделар, или са фа
култета, или из Војске) ни астронау
тичар .
Због сnречености, није било
ни барда наше астронаутике, Миливој а
Југина, који је својевремено био члан
две комисије СИВ-а за мирољубиво ко
ришћеље космоса.
Близу реализаци
је ове идеје били смо 1975. године -

нажа-лост, из разлога еквилибристике,

nонуда СССР-а није била nрихваћена .

Југославија није члан ни једне кос

мичке агенције, а nриродно би било да
се учлани у Европску свемирску асо

цијациlу (ЕСА), која има 1б чланица 15 из Европе и Канаду . У ЕСА данас
ради 40 000 директно и 250 000 инди
ректно заnослених

радника .

др
Милан
Ћирковић,
секретар
СдНФ-а, истакао је да су летелице са
људском nосадом 100 nута ску!lље од
ефикасних роботизованих мисиЈа и да

зато овим летовима не би требало да
вати предност .
У дискусији су уче
ствовали Иван М. Uветковић, члан
nредседништва СДН Ф, који је тра
жио укључеље наше софтверске и друге

nамети у евроnске пројекте, Раде Мла
деновић у име "Галаксије", др Зоран

nроф . др Владо Милићевић:
станаЈ< :живота на Земљи,

1.

На

2. др Лука Ч . Поповић: Могућност
:живота у Сунчевом систему,
3. мр Владан Челебоновић: О настан
ку планетарних система у ГалаЈ<си
ји,
4. др Милан С . димитријевић: Бу
,цућност универзума и перспектива
разумног :живота,

5 ."

Предаваље Планетарни системи

око ,цругих звезда, које је требало да
одржи проф . др Јелена Милоградов

Турин, због љене болести одржао је др
Лука Ч. Поповић,
б . Ненад Миловановић: Комуникаци
ја са ванземаљским разумом,
7 . Мр Милан М . Ћир:ковић: Антро
пичко начела· и ванземаљске циви

лизације,

КЊИГЕ ИЗ ЗАОСТАВШТИНЕ

Љубитељ астрономије,
академик
Властимир Перичић је у свом теста
менту наnисао и: "Кљиге астрономског
садржаја молим да се nоклоне Народ
ној оnсерваторији на Калемегдану (ди
здарева кула). " Поштујући вољу свога

стрица, г-ђа :Весна Лазић је 2 . новем
бра посетила друштво.

Истога дана,

шест nа:кета, у којима је било преко
кљига

и

стотинак

свезака

200

различитих

публикација, стигло је на Народну о
псерваторију. Перичић је био врло ин
тровертан, па ни сарадници нису знали

за љегову склоност :ка астрономији. То
је, на пример, случај са композитором
академиком Љубицом Марић, чланом
нашег друштва.
Композитор, музиколог и педагог,
Властимир Перичић рођен је у Врш
цу 7 . 12 .
1927. године . Музику је
студирао у Београду . Усавршавао се
у Бечу и дармштату . Био је nрофе
сор у београдским музичким школама
"Јосиф Маринковић" и " Јосиn Славен
ски", да би 1955 . прешао на Музичку
академију.
доnисни члан САНУ по
стао је 1988 . године . Умро је у Бе
ограду,

1.

марта

2000 .

Писац је оркестарских дела (чувена

Simfonietta за гудаче, из 1957 . године),
као и камерних, најчешће за клавир и
виолину (Гудачки квартет,

1950) и во

калних дела. дела одликује неороман
тизам у :коме има и импресионистич:ких

nримеса. Интересантно је да је са ком
поноваљем nрестао половином шездесе

тих година.

Писац је и бројних музичких сту
дија и уџбеника .
Поменимо овде рад
"Јосип Славенски и љегова астроаку

стика" ("Звук" бр . 4 за 1984), који је
објављен и на немач:ком језику. Сло
вио је за одличног nознаваоца теорије

1"•
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музИЈ<е и, уопште, за музичког енцИЈ<ло
педисту.

По причама родбине, небо је посма
трао цео живот; и као десетогодишљак,

када се, летујући у Сукошану код За
дра,

искрадао из постеље

и као човек

који је ушао у осму деценију. Тако је,
прошле године, са терасе своје зграде
у Васиној улици, посматрао звездано
небо замраченог Београда, као и по
мрачеље Сунца. Користио је мали ру

ски терестрИЧI<и телескоп "ЗРТ

457".

Милан Јеличић
ЗАШТИТНИ ЗНАК
ДРУШТВА
Последљих десетак година се гово
ри о прављељу заштитног знака

-

ло

гоа друштва . У том циљу разговарало

ВАСИОНА

се више пута и покретане су неке неу

спешне акције . У овом броју "Васио
не" објављујемо предлоге које су доне
ли професор Боро Ликић, ментор ау
торке мр Снежане Вушовић, са Факул
тета ликовних умјетности на Uетиљу ( 1
и 2) и Душан ВуЧI<овић из Београда ,

1

<!Ј

Користимо

E-mail адреса нашег новог
mohamad_magdy@yahoo.com.

- 6) .

прилику

да

матрача Месеца и планета, Остинског
астрономског друштва , Астрономске
лиге и Сан Хозе астрономског удру
жеља, затим Румунског астрономског
друштва, Јужног астрономског дру
штва (Аустралија) и Новозеландског
астрономског друштва.

млади сарадник Народне опсерватори

је и Планетаријума (З
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позовемо

члана је:

Милан Јелuчuћ

чланове и друге заинтересоване да нам

у вези са бу дућим радом око логоа по
шаљу своја размишљаља, оцену пону
ђених решеља, као и предлоге везане

за заштитне знакове Друштва, Наро
дне опсерваторије, Београдског астро
номсЈюг викенда итд. Свакако најпо
требнији је заштитни знак друштва,
који ће се наћи на писмима, различи
тим публикацијама, интернет презента
цији и др.
Милан Јелuчuћ

ј
1

ДОЧЕК НОВЕ ГОДИНЕ
У ПЛАНЕТАРИЈУМУ
Како дочекати Нову годину?
На
Тргу , са хиљадама знатижељника? Не!
Сувише је обично. У неком од ресто
рана или дискотека? Не, не и не! То
је још горе, то је за нормалне људе .
Астрономи то нису . Можда организо
вати нешто у Планетаријуму, или по
ред телескопа, где смо провели безброј
ноћи и доживели најлепше тренутке у
животу? То је већ много боље. Пла
нетаријум је, на пр е лазу миленијума,
био изабран за дочек Нове, 2001. го
дине. Нас двадесетак ћемо дочек пам
тити целог живота .

сараднtщи

Радманић - Посјет Осијеку (о сунча
нику на капу цин ском самостану) и Ј о
вана Јанковић- Наши астрономи ама
тери (о Роберту Шпанићу, љубитељу
астрономије из Карловца). Ту су још :
Вијести из наше школе, укрштене речи
и; на последљој страни корица, кален
дар за школску 2000/2001. годину .
Билтен издаје астрономска секција
11 средље школе из Белог Манастира .
Главни и одговорни уредник је Милан
Стојановић . Полетној редакцији и са

..

радНицима желимо пуно успеха у да
љем раду.

детаљније информације могу да се
добију и на e-mail адреси:
astronomska sekcija@yahoo.coш
lvfttлcm Јелuчuћ

АСТРОНОМСКА ДРУШТВА
У МАКЕДОНИЈИ
Македонско астроно.мско друштво

(МАЛ) основано је

марта

14.

1996.

године . За председника је изабран др
Мијат Мијатовић, редовни професор
Природно-математичког факултета у
Скопљу. МАЛ је асоцијација љубите
ља астрономије, астрофизике и срод
них

наука,

као

и

научних

радника

!''·

из

ових области.

ВЕСТИ ИЗ БИВШИХ
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Предлог

ЧЛАН

-

Предлог

4
ЕГИПЋАНИН

На лични захтев од 10. 01. 2001,
члан нашег Друштва је Египћанин Мо
хамад Магди абд Ел-Расоуф из Гј)а
да Балтима, покрајина Кафер Ел-Ши
ек (северни део делте Нила).

5

Предло г б

Из писма се види да Мохамада ин
тересују
положајна
астрономија,
астрономски алгоритми, планетске ор

бите и ·небеска механика и да је члан
Јорданског
астрономског
друштва,
америЧI<их друштава: У др у жеља пос-

Захваљуј_ући Милану Стојановићу,
професору друге средње школе у Бе
лом Манастиру (Бараља,

Хрватска),

добили смо АСТРОномски БИЛТЕН
бр .

з а 2000. годину.
двоброј садржи следеће прилоге :
Фран Мажуранић - Свемир (песма у

5-6

прози), Николина Сауер и Јована Ва

каљац

-

Вишљанске комете (посвећен

новооткривеним

кометама

P1999DNЗ

(Корлевић-Јурић) и P1999WJ7 (Кор
левић)), Милан Стојановић - Утјецај
Сунца на Земљу, Милан Каракаш Винковци 6/7. 4. 2000. (о снимаљу
поларне светлости), Снежана Раушки
Помрчина Сунца и магнетно поље Зе
мље, Горан Поповић и Ренато Реба Снимаље короне Сунца, Бојан Мило
вац - Изванземаљци код куће (о ди
стрибуираној обради података вез аних
за SETI@hoшe пројекат), Маријана

У циљу афирмације и популариза
ције астрономије, МАЛ подржава ини
цијативе за формираље астрономских
секција и друштава и ради на коорди
нацији љихове делатности . МАЛ је ус 
поставио сарадљу са бугарском Наци
оналном опсерваторијом на Рожену. О
друштву се може више сазнати на пре
зентационој
адреси :
http/ /w,vw.

geocities.com/ CapeCanaveral/ 5393/,

од

носно

ад

преко електронске поште,

на

реси : mas@itmona.pmf. нkiш.edн . rnk
У надлежности МАЛ-а је Астро
но.мски

ал.манах

-

први

научио-попу

ларни годишљак на македонском јези
ку, чији се први број појавио 1995. го
дине .

У оквиру МАЛ-а раде Битољско
астроно.мско друштво (БАд), основа
но 17 . септембра 1996, и Скоnско а
строно.мско друштво (САд).
Сколско
астрономско
друштво
(САД) формирано је 10.
децембра
1998. године. Оснивачка скупштина
одржана је у Планетаријуму. Плане
таријум је био тесан да прими преко
150 љубитеља астрономије. Иако За
кон предвиђа пет пунолетних особа за
осниваље друштава, међу оснивачима

l.i
1

..
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особа.

На скупштини су

изабрани председник, председништво и

надзорни орган Друштва. За председ
ника САд-а изабран је Марјан Нико
ловски, предавач у Планетаријуму .
Том приликом е размотрен и усвојен
програм рада
руштва у 1999. годи

Ji.

маљи од Марсовог сателита деимоса ,
за кога се веровало да је најмаљи сате
лит у Сунчевом систему. девет сате
лита орбитира око Јупитера на удаље
ности већој од двадесет милиона кило
метара, док десети сателит орбитира
око матичпе планете

на удаљености од

ни.

око дванаест милиона километара .

Друштво издаје свој месечни часо
пис Инфо САД
Поменимо на крају да се у Планета
ријуму сваког четвртка организују по
пу ла р на предаваља за грађане и чла
н ове Друштва .

Све у свему, број за сада познатих
Јупитерових сателита се повећао на
28 . Слична технологија за добијаље е
лектронских слика је послужила и за
откриваље 12 нових сателита Сатурна
и 5 нових сателита Урана .

Але~есандар Проданов

Према : http:/ fwww.yahoo.com
из астрономије)

ЛЕТЊЕ Р АЧУНАЊЕ ВРЕМЕНА
2001. ГОДИНЕ

ОТКРИВЕНИ НОВИ
ЈУПИТЕРОВИ САТЕЛИТИ

Савезна влада је

Највећа планета у Сунчевом систе
му има још најмаље 10 сателита за ко
је се, до сада, није знало, потврђују а
строноми који су до тог открића дошли
користећи телескоп пречпика 2,2 т на

Мауна Кеи, на Хавајима.
Нови сателити, којима још нису да
та имена, уочени су помоћу компјутер
ске анализе електронски добијених
слика. Они представљају неке од нај
до

сада откривених

сателита

у

Сунчевом систему, и највероватније су
астероиди који су орбитирали у дале
ким регионима око Ј упитера током
протекле три милијарде година . "Ве
рујемо да су ови сателити ухваћени
још када је Јупитерова атмосфера била
много већа", каже двадесетчетворого
дишљи ету дент Скот Шепард, који је,
са својим професором Дејвидом Џуи
том, нове сателите открио у новембру и
децембру 2000. Касније, јануара 2001,
откриће је озваничила и Међународна
астрономска унија. То је био највећи
број сателита који је откривен одјед
ном.

km

(вести

Милан Гуцић

НОВОСТИ И БЕЛЕШКЕ

маљих

-

Нови сателити немају више од 4,5
у пречнику, тј . више од два пута су

године
ласка

донела
на

9.

одлуку

летље

новембра
о

2000.

тренутку пре

рачунаље

времена

и

тренутку враћаља на средњеевропско
време у 2001. години и објавила је 10.
новембра 2000.
године на стр .
1, у

Службеном листу СР Ј бр . 62 .
Према тој одлуци, летље рачунаље
времена

у

2001.

години

почиље

25 .

марта у 2", тако што се помераљем за
један час унапред, време у 2h рачуна
као зh.
На средњеевропско време се враћа

октобра у 3h, тако што се поме
раљем за један час уназад, време у 3h
рачуна као 2h, а час 2, који се због о

28.

вог помераља уназад појављује два пу
та, означава се први пут као час 2А, а
други пут као час 2В.
Треба се подсетити да се у нашој
земљи примељује средњеевропско зон
еко време, које је одређено средљим
Сунчевим временом за источну геогра
фску дужину од 15° и да се летље ука
зно време примељује од 1983 . године.
Милан С. Дti.митријевић

Слика на III страни корица: Фотографија обореног дрвећа на .месту nада Тун
гус~еог ~еос.мич~еог тела, близу речице Хуш.мо . Снимио .маја 1929. године Е. Л.
Кри нов.

Слика на IV страни корица: Брдо Стој~еовић, гледано са северозаnада. Сни.лtио
Трејнер 1992. године.

. Крис
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Јуnитеров сателиаz Ио. Црвени материјал на овом сmшку је

највероватније сумnор око области Монан Потера (ниже дес
но од средиtита снtшка) . Полуарстен белог материјала, лево
од средишаzа, је cмp;mymu сумаор диоксид нанесен еруuцијом
вулкана Амирани. Црне мрље су вулканске калдере. Јужна
аланина, сасвимдесно,је вrtсока око 8 кт, а друга, северније од
од ње, око

4 кт.
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(2 . Енох 10, 2)
ОтiСриће Ј уnитерових месеца спада у ред велИIСИХ астрономсiСИХ от1Срића. Ко
ЛИIСО је данас познато, љих је први голим OICOM посматрао још 364. пре Христа
IСИНеСIСИ .астроном Ган де, премда се верује да је он видео само Ганимеда, IСоји је
највећи и најсјанији Јупитеров сателит.
Званично, данас се усваја да је четири највећа пратиоца Јупитера ОТIСрио
телесiСопом славни звездар Галилео Галилеј 7. јануара 1610 . године. Прича се
да их је само неколико недеља пре љега посматрао један други астроном, Си
мон Маријус . Откриће је било ·епохално јер је помогло учвршћељу Коперникове
•rеорије да Земља није средиште сваког кретаља, тј. да око других планета исто

тако могу обилазити месеци. Такође, откриће је потврдило Кеплерове законе, а
у истом столећу ови пратиоци ће nомоћи данском астроному Олафу Ремеру да
одреди брзину светлости и докаже љену коначност. Ови месеци ће, исто тако,
бити коришћени и за тачно одређиваље земљописне дужине било ког места на
Земљи, а почетком ХХ веiСа љихове путаље ће указати на значај резонантних
феномена у небеској механици. Такође, у ХХ веку ће анализа Јупитерових прати
лаца помоћи разумеваљу настанка Сунчевог система.
Називе овим сателитима, тј. сапутницима, преузете из хеленске митологије
(Ио , Европа, Ганимед и Калисто), даће Келлер и Маријус, а заједнички назив
ће им бити Галилејеви сателити*. За боље упознаваље ових · небеских тела биће

Галилејеn месец о

дружење "Наука и друштво" Србије, Божидара Аџије 11, Београ,ц

ICOMe

ћемо овде говорити је Ио . Још пре проласка летелица

у његоnој близини, било је познато да он оставља прстен честица по својој путањи
око Јупитера, као и да му је површина црвенкаста . Ово црвенило није било у пот
пуности објашњено, али је тим стручњака, на челу са Стантоном Пелом, прет"

поставио да моћна ЈуllИтерова гравитација "дроби" Иово језгро, те да можда на
површини постоји маља вулканска активност. Та претпоставка није узимана за
озбиљно јер се пре летова ка Јуnитеру мислило да мала тела попут Ија не могу
имати такву активност, осим у најранијим стадијумима свога формираља.

Марта 1979. поред Јупитера је пролетела летелица "Војаџер 1" (а нешто кас
није и "Војаџер 2 "). Пројекат назван "ВеЛИI<о путоваље" је покренут током 1970их да би се истражиле дивовске планете Сунчевог система. два истоветна робота
су лансирана 1977, а прва мета им је био Ј упитер. После истраживаља Ј упитера,
потом и Сатурна, које су заједно исnитивали 1980. и 1981, летелица "Војаџер 2"

је сама наставила лет ка У рану и Нептуну (до којих је стигла

1986, односно 1989 .) .

Без сумље, "Војаџери" су обавили најуспешнију мисију ка спољним планетама .
Њихови резултати ће остати за дуго време потпуно јединствени и непревазиђени.

*

Ио (у латинској митологији), тј. Ија (у грчкој митологији), је била љубавница

Зевсова.

Ш

no

ога"ЈЬ овде, хладноћа и лед тамо, ~~:оји исушују и

сву њих6ву величанственост и разноврсност .

МИЛОГР Ад О В- ТУРИ Н др Лука Ч ПОПО"{1ана

i'1'

ту светла нема, и црни ога"ЈЬ nлам ти неnре~~:идно

са ог11>еном ре~~:ом ~~:оја извире

потребно сачекати тек другу половину двадесетог века и почетак тзв. IСосмичког

М
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Из страха од љубоморе своје жене Хере, Зевс (Јупитер) претвори

јуницу. У н,ену част Месец има рогове (срп).

Ио у
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Проучавајући један од снимака Ија, које су послали "Пионири" 10 и 11, члан
тима овог пројекта, Линда Морабито, угледала је бледи облак изнад површине
сателита . Био је то први активан, тј . живи вулкан откривен ван Земље. Ово
откриће је доказало да Земља није једино тело са активним, тј . течним језгром.
После проласка оба "Војаџера", набројано је укупно осам вулкана. Међутим, зах
ваљујући роботу "Галилео", који је у путаљи око Јупитерајош од 1995. као љегов
први вештачки сателити чији је основни циљ још ближе упознаваље Јупитера и
љегових задивљујућих месеца, данас се зна да активних вулкана има неколико
стотина, додуше много маљих од оних неколико главних . Према томе, Ио је свет
стално активних вулкана који у непрекидним млазевима избацују хиљаде тона
сумпора и сумпорних једињеља. Ерупције могу непрекидно трајати недељама,
па и месецима . Избачени материјал се делимично враћа натраг на површину
месеца, непрекидно мељајући љегов изглед. Процељује се да годишље површину
Иј а покрије слој дебљине око 1 cm . Маљи део, који надвладава И ову гравитацију ,
улази у путаљу око Јупитера градећи торус, тј . прстен од честица, који је иначе

1

i~
l
ј

i

мало нагнут према равни лутаље Ија. Између Јупитера и Ија постоји и струјна
цев која је настала интеракцијом јоносфере овог месеца са мапtетним пољем пла
нете.
За ову струју се процељује да има јачину од З 000 000 А, а напон од
400 000 V. Улогу проводника између два небеска тела игра Јупитерова магнета
сфера . Сматра се да Јупитер својом магнетосфером "граби" око једну тону чес
тица из Иове атмосфере сваке секунде . Један део ових јона, поглавито сумпора,
кисеоника, натријума и калијума, који доспева магнетним пољем до самог Јули
тера, изазива на љеговим половима поларну светлост (аурору).
Основни разлог вулканске активности на Ију је дејство Јупитерове гравитације
као и његових оближњих пратилаца - Европе и Ганимеда, који стварају nлимске
силе , исте онакве какве ствара и Месец на Земљи, само неуnоредиво јаче и са
далеко разорнијим последицама по Ио .
Ио се стално скупља и шири за неких 100 m. Језгро му је потпуно течно и
највероватније се састоји од гвожђа и никла . Омотач језгра је од истопљених
стена. Испод саме површине се налазе огромна језера сумпора. Зато је повр
шина Ија најмлађа у целом Сунчевом систему и сигурно није старија од милион
година . Захваљујући непрекидној активности, сви давнашњи ударни кратери,
који су уобичајени за већину тела у Сунчевом ситему, на Ију су одавно затрпани
слојевима сумпора, тако да се ни на снимцима највеће раздвојне моћи не могу
разазнати (у ствари, до сада је откривен само један ударни кратер и то на једном
планинском узвишељу) . С обзиром на величине самих вулкана, дуготрајност и
снагу љихових ерупција то не треба да чуди . Три највећа - Пеле, Прометеј и
Локи Патера - избацују лаву и до 400 km у вис брзином од 9 km/s, тако да не
само што стално стварају нове депозите, тј. наносе на површини, већ непрекидно
обнављају танак атмосферски омотач од сумпор-диоксида, чинећи да Ио буде
један од ретких месеца у Сунчевом систему са атмосфером. Око Пелеа (који
је добио назив по божанству огља у полИ:нежанској митологији) постоји чак и
кружни светлоцрвени паное вулканског материјала пречника

1200 km .

1

1
1

1
1

1
1

1

r

-љене деnресије (једна тамна област

Слика 1: И ове nланuне u две ~авом uc'.riiaмшy Патера горе десно} у nределу
сасвuм лево u друга, знаг;;о О~е ;оо7Ј.э:~-..он, тј. кланац, ~oju раздваја n.llaнuнe У

Шамшу Монс, снимљене
:
. kт (~нuмак лево). Планuне на Изу, снимљене 25.
левом делу снuмка, шuрок зе 1О
.
4 kт а ма-љu усамљени врх доле
11 . 1999; она лево од средuне снuмка зе вuсока
'

лево је вuсок

1,6

.

kт (снuмак десно) .

слабо магнетно поље око

и·

Ја.

у сваком случају,
.

·

"Галилео" Је пронашао веома
Ганимед има. на.јјаче магнетно поље, коЈе Је
међу свим .Ј уnитеровим месецима,
а испод Ганимедоnе површине nосТОЈИ

један од главних разлога за ве~о~аље д када је у питаљу Евроnа) . За разлику
течни океан (мада су ~окази сла ИЈИ ни~о има веома малу количину вод~· Већи
од остала три ГалилеЈева nратиоца,

.

део Је исnарио услед

Али иnак и он има сВОЈ ледени

nаклених услова на. месецу ·
•
а
.
ћ од смрзнутог сумnор-диоксид ,

nокривач који се састоЈИ не од воденог леда ве

који је, наравно, вулка.нског п~рекла.. ут истом страном ка матичкој nланети, око

И о као и наш Месец, увек Је окрен
·
н Евроnин обилазак**, па се за.
које с~ окрене тачно два. пута у одно~у нб Једа Оваква орбита појачава ефекат

њега каже да се налази у резонантноЈ ор ити .
nлимског гравита.ционог деЈства .
их Галилејевих месеца ; ока. се код ос-

Ио има највећу средљу густи~у о~ св отиче отуда што је кајвећи део лако

та.лих месеца прогресивно смаљује . анв~о~лотом Јуnитера још у на.јра.нијем добу

исnарљиnих суnс:;rа.кци дословно одув б. шљава и зашто се nланете Земљиног тиnа,
настајаља nланете. Та.ј исти nроцес 0 Ја.
уј у од nланета. Јуnитеровог тиnа. .

које су ближе Сунцу, толико ;о. густини %:Сзт~албедо), који износи око 60%, а.ли
Ио има висок nостотак од ИЈа.Ља. свет

1

се и nоред своје nривидне величине не може в

l

сјаја Јуnитера..

У самим

језгрима вулкана температура се пеље и до 1500°С . Многе од вулканских калдера,
тј. гротла , су удубљене и до 2 km (код Локи Патере чак и до 2,6 km) .
Поред вулканских кратера, велику пажљу су привукле и планине на Ију . Од
љиховог открића, пре двадесетак година, воде се расправе о љиховом пореклr.
Највиши врхови, колико је за сада познато, достижу 16 km висине (Босауле Монс),
што је далеко више него планине на Земљи, и надмашује их само угашени вулкан
Олимпус Монс на Марсу. Све те планиле изгледају на први поглед као дивовски
наноси сумпора; неке маље од љих то сигурно и јесу, јер се на снимцима високе
резолуције може видети степен љихове деградације, тј. пропадаља које настаје
услед гравитације самог месеца. За оне веће, мала је вероватноћа да им је сумпор
главни састојак. После најновијих посматраља са "Галилеа" схваћено је да се
најврелија лава углавном састоји од силикатних стена богатих магнезијумом. Она
је топлија и гушћа у односу на уобичајене базалтне стене на Земљи. С обзиром на
то да је Ијова кора богата силинатима, то може бити и разлог постојаља високих
планинских врхова., премда сам процес ствараља планина још није са сигурношћу
утврђен .

r

______________________________ 47
ВАСИОНА XLIX 2001 , З

хвата.

И о је био у жиж~ истраж~а.чног по~,

идети голим оком због близине и
Галилео" у nоследље две године .

онов'~ п одужена мисија за две године.
NASA је недавно_ обЈавила. да. Је "Га.лилеу n обота }е трајала од 1995 . до 199~' а.

Примарна мисиЈа овог изузетно усnешног р циљем да исЈшта. Европу, потом ЈОШ

1

затим је nродужена до 1999, са прим~~~~ми на. крају до 200З, када ће "Галилео"

једном до 2001 , са. Иом ка.о главном м

и·

да би на. крају био усмерен ка.

ЈуnитеровоЈ атмосфери . Од nрво Ј

Следећа. ближа. истра.жива.ља. ИЈ а. се

начин~ти ј~ш пет орбита., од тогби:f:~ ~~~ни~а.~них десет, "Галилео" је до ~а.да.
остварио тридесет обилазака. око

пла.ни а. ·

уnитера. .

тек за наредно десетлеће 21 . века..

.

н!кЬ~ју поменимо основне податке о са.телиту.

Пречкик : З6ЗО km

k
Средља. удаљеност од Јупитера.: 421 600 m

Сидерична. револуција.: 1d1~h28m
Средља. густина. : З,57 gfcm
Ексцентричност ор~ите : 0,0041
На.гиб орбите: 0,04

** Интересантно је да Европа обиђе око Јупитера тачно два пу
Ганимедовог обиласка.

та за време једног
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Средња орбиталиа брзина: 17,34 km/s

друга. носмична брзина: 2,56 km/s
Привидна звездана. величина :· 5 , 02

"идеалистичне" теорије . Међутим, и то је углавном остало у равни уопштеног,
нвалитатиююг дискурса.
Посебно је тешка била ситуација у о1шм временима
и местима у којима су nолитичке идеологије вулrарног материјализма (nопут

ЛИТЕРАТУРА

тзв. марксизма у бившем Совјетском Савезу, па и у нашој земљи) доминирале
и грубом силом сnречавале слободно мишљеље и напредак науке. При томе су

Просечна nовршинсна темnература (ван вуЛЈ(ана.):
димитријевић М .: 1993 Ј nите

.

nосебно страдале оне научне дисциплине I<oje су сумљичене за телеолошi<е 2 , па

В

Ивановић Г с 1998 Ј' У
р, асиона, XLI, 30 ~
· ··
' о ватре ГалаксиiЈ· 274 48
р

и теолошке I<онота.ције,

a.sachoff Ј. М .: 1998 From the Е'
а, · '
·
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А

у оквиру главне струје савремене носмологије. Пре него што укратко размотримо
овај развој, напоменимо да је космолошки и астрофизиЧI<и nриступ само један о,ц
асnеката антропичких начела и, уоnште,

а и кроз науку о микросвету - кваптну механику и ква.нтну теорију поља, о чему
немамо простора да. овде говоримо . Са. друге стране , nримена а.нтроnичких начела
у космологији је најинтрига.нтнија. с обзиром на то да. се ту на. дослова.н начин
одражава. оно што је и суштина. с-вих телеолошких дискусија. - однос човека. и
космоса..

Милан М. Ћирковић

Астрономсна оnсерва.торија, Београд

Антроnички nринциn и космологија
Када је Ајншта.јн 1917. први пут покушао да. примени своју нову теорију гра
витације на. космос као целину, у љу је ставио један додатни nараметар, тзв . кос
молошку константу (традиционално озна.чавану грЧI<ИМ словом Л), у намери да
омогући да. космос буде статичан. Касније, када је Ха.бл nосма.тра.чки открио
!ЦИреље космоса., Ајншта.јн се због овога покајао, и чак назвао космолошну кон
станту "на.јвећом заблудом свог живота".
Међутим, данас се она поново nо
јављује, и како сведоче најновија посматраља. супернових на висоi<им црвеним по
ма.цима (о чему се могло прочитати и у "Васиони" бр . 1999/1, стр . 24), вероватно

Hayi<a и сврховитост

постављено у античкој Грчкој

и неко

.

б

.

.

О се . е сврху, Једно Је од најста.ри
но _Је први nут на озбиљан начин

дати у тој колевци Западне ку' лтур . лико вар~Ја(нти одговора на љега који су
. .
е ЈОШ увек Је
мада. у
. .
ф орми ) у оnтицаЈу
неминовно другачиЈОЈ

Атомисти (Леукиn и демонрит) с
све што се дешава. у физичком космос у д?:;и ексnлицитно разрадили идеју да се

и доминира. укупном густином енергије у космосу (Perlmutter et al. 1998 , 1999).
Она. ефективно има. дејство а.нтигравита.ције, дакле одбијаља. међу масама (га.ла.к

Они су то заснивали на једнозначно!ти и ава no H!fЖHocmu, односно неминовно.

( атома)- аргумент који се (у знатно развиј::lа~кфиЈа између минроделића света
( видети рецимо одличну nопуларну
С
Ј орми, наравно) користи и данас
теорији"!) .
кљигу тивена Вајнберга "Снови о ноначној

друга важна идеја ноја је још увек п е
А

сијама., ја.тима галаксија , итд. ) . Њена величина је, међутим, толико мала, да ми
ово одбијаље не опажамо у свакодневном животу (иначе предмети не би падали
ка тлу када их пустимо), а ни у планетарној и звезданој астрономији , већ само у

е

биолошне еволуције као nриродног дела ф: дМ т ~иве расправе, јесте схватаље

се прво јавља у поеми Емпедон

зичне, ТЈ. носмолошне еволуције . Она

космологији, тј . на веома. великим сналама растојаља .
1

од ноје је сачувана свега па ~~с~~иннраганта (оно 520 . пре н . е . ) "О природи"

~оментатора. Међутим, у на~нијем

З:в:раћих фрагмената у делима доцнији~

Је експлицитно напуштено и то капу~
п: људске мисли ово становиште било
облИик у ~ознатој денартовој донтринит~~е~е н~ известан начин до?ило модеран
а.1ю Је ово денартовсно становиште б
дваЈању духа и материЈе.
физике и математике оно је ипак н оз
ило веома плодоносно у погледу развитка

љиве, а потом све г~асније нрити~е . Д~о:~гдо~ивљавало одређене, најпре бојаж

развитком савремене нвантне меха.ни
а Је посебно дошло са енсплозивним
пошто теорија нвантномеханичног ме :;:,: пери_оду 1920-тих и 1930-тих година,

матрача и посматраних физичних п!оцес.!.н(}1~е на блиску зависност између по~

нвантне механике (барем у орт

.

доводи до честих квалификациЈа

одонсноЈ, тзв . нопенхагенсној интерпретацији) као

Код 11ас се ова књига недавно nојавила у nоновљеном

град,

2000)

антроnичког начина мишљеља; истом се

може приступити кроз биолошке науке (како је то чинио нарочито сам Картер) ,

УВОД у АНТРОПИЧRЕ ПРИНЦИПЕ

ЈИХ nитаља. НоЈе је човек постављао себи

(Kragh 1996) .

нисано оно што се назива антропичним начелом (принциnом), чиме ћемо се у
наставку овог чланка позабавити (Ca.rter 1974) . Али, пре тога ћемо размотрити
како су идеје обједиљене у (различитим) антропичким начелима полако израсле

JUPITER'S MOON 10
short description of the ba.sic properties of Jupiter's moon lo is gjven.

Питаље и м~ ли универзум који видимо оно

што су генетика и I<осмологија . За nотољу, ноја нас

До стриктно физиЧI<ог и носмолошног nристуnа овом проблему дошло је тен
у ХХ веку, а до љегове детаљније разраде тен у nоследњој четвртини ХХ вена.
Нарочито значајан тренутак у овој nричи јесте nознато излагаље Брендона Карте
р а на симпозијуму Међународне астрономске уније 1974. године, у коме је дефи

УДК 523 .11

.

I<ao

овде занима, видети леn приказ у кљизи Хелrеа Крага

(Примљено маја 2001 . )

1
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иэдању "Полариса" (Бео-

1
1

Замислимо , м~ђутим, шта би се десило када би ово одбијаље било знатно
јаче . Тада не само што бисмо заnазили чудновате ефекте у свакодневном животу ,
већ би и само постојаље Сунчевог система било немогуће, јер је Сунчев систем
заснован на. кондензацији материје унутар гравитационе потенцијалне јаме Сунца .
Штавише, само формираље Сунца, као и свих других звезда, било би немогуће
уколико би I<осмолошка константа била већа од неке критичне вредности . Исто се
односи и на. галаксије- наиме, оне не би могле да. се кондензују из међугалактичне
материје пре око 14 милијарди година и да затим створе читаву компликовану
подструктуру: галактичке компоненте, звездане популације, облаке гаса из којих

настају звезде, ма.ње објекте као што су планете, комете, итд.
Овде видимо тиnичан пример тога како наше nостојаље nоставља а posteriori ограничење на природу космоса . Веома је важно уочити да то ограничеље
није ни по чему квалитативно различито од неког другог које би се могло до
бити, рецимо, опсежним посматраЧI<им програмом посматраља структуре или
састава I'алактичких јата. Оно може бити квантитативно различито у смислу
да је "дозвољени интервал" вредности космолошних параметара добијен кроз
2

Телеологија је филоэофска дисциnлина која се бави питаљем сврховитости : При

сутна код Аристотела , телеологија се често nојављивала и нестајала у оквиру науч
них теорија током nоследље две хиљаде година.
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интелигентни nосма.трачи као такви, а не

а.нтропичко расуђиваље знатно шири од оног добијеног конкретним посма.трачким

програмом tили експериментом).
Са. друге стране, и прецизност је релативна
ствар; тако, у одсуству икакве озбиљне теорије космолошке константе, једино
а.н·rропичко расуђиваље омогућује да се установи за:што је она. толико мала у
односу на. очекива.ну ("случајиу") вредност.
То је тек почетак приче. Космолошка.конста.ита. се манифестује, пре свега, сво
јим доприносом величини коју космолози традиционално означавају са
и која
представља меру количине енергије која постоји у космосу.
(често се назива

n

n

и ~еос.молош~еа густина) је однос између стварне густине енергије у космосу (где
су обухваћене све могуће врсте ен.ергије, дакле енергија садржана у материји,
зрачељу и другим егзотичиим формама енергије као што је већ поменута енергија

вакуума, односио космолошка. константа) и једне "специјалне" вредности густине
која одговара идеалном случају такозваног критичног. или равног космоса. Уко
лико је
маље од 1, за космос се каже да је негативно закривљеи , и он има
хиш:рболичку геометрију; обрнуто, за
веће од 1, геометрија космоса је елип
тичка (пра.ктично унутрашља геометрија сфере) и он је позитивно закривљеи .
Ово , међутим, никаi<о не треба - као што се чини у огромној nећини, nосебно
старијих уџбеника и поnуларних nриказа - бркати са дилемом да ли ће се космос
вечно ширити или не. да би се вредност
повезала. са овим питаљем, неопходно
је "кришом" увести и једну додатну претпоставку о карактеру материје која ис

n

n

Међутим, ии "обичне" материје не може бити произвољно много. YI<oJIИI<O би
било много маље од јединице, космос би се ширио знатно nећом брзином него
што је то запажено и у љему не би могле да настану I<ондензације неопходне за
ствараље галаi<сија и галаi<тичких јата. - основних форми организације материје

n

1
'
)

~~~~~р~~1~ив:е:~:.м ё~Јјеи;:;:к~с~пеку=:~ив 0~~ј т:~::И: ~~е:се;о,~~~~~~

1

о мноштв~ светова.

1

ко · а се несмаљеном жестином води и да ли~е

пр~нципи

1

11

,i
.1 1

За космос којим доминира I<ОСМОЛОШI<а константа може важити и
вечно шири, и обратно .

n > 1,

а да се он

.

на које се може наићи у литерат

'

из' лази ван оквира овог чланка.

ћемо само Један t свакако на.ЈП

а. размишљаља.

.

као илустрацију nримене ~-:~~~=~:::т~ васиони један је од најсдтариЈ~хр:_
Проблем nорекла. хеМИЈС

физика. икада. суочила.

.

уго .

најозбиљнијих nроблема. са коЈима ~ео:ОС:~~та.љу, што није чудно с обзирС?м на
мена. владало је апсолутно не~на.ње .

а.

олази до претвараља. једних хемиЈских

сложеност нуклеарних реакциЈа. у КОЈИМ дни издалека. није речена последља. реч,
а. по том питаљу
. ·
' ући управо
елемената. У друге. и ма. д
·
јесте да звезде СИЈЗ.ЈУ захва.љуЈ .
оно што на.м је постепено nостало ЈаСН?

се лакши елементи претвараЈУ у теже

таквим нуклеарним реакцијама, у коЈи.~а. Тако У звездама. Главног низа., гор~о
з ослобађаље велике количине енерГИЈ .
'
CNO фузионог ланца. реакЦИЈа
re водоник, 1:\ОјИ _се путем или пе\јо:с:~п~~~о:в::ље? Када. звезде ~сцрпи за.лих~
претвара. у хеЛИЈУМ · Шта. се, м у им' а тамо се нагомила.ва. хелијум .
стовре
·
редишњим де лов
'
· И д.еЈ· а. да ће
nоданика у своЈИМ с
и почиље да се контрахуЈе .
. том
мено, звезда. силази са Г ла.вног низа. ољно порасти да. отпочне фузиЈа хелијума у
приликом темnература. и притисак дов а. али шта. се тачно дешава у :·им усл~вима
теже елементе била. Је одавно присут~т~х година. . Први на.учник коЈИ се оз иљно

није било јасно све до сребдин~ 1950ики амерички а.строфизича.р Едвин Са.лпетер
nозабавио тим nроблемом

ио Је вел
.
(Edwin Salpeter). Он је указао на реакЦИЈУ
4

.

Не+ 4 Не+ 4 Не -t 12С

која. се наЈчешће назива "тростру

+ 2-у,

(1)

ка. алфа." реакција. (јер се језг~о 4 Н с у нуклеарно~
)

Међ

им овако како Је приказано, реа.к

физици обично назива а.~фа.-честицом б о . ~т је 'чак и у унутрашњостима звезда.
ција (1) се не може одвиЈаТИ довољно. ъ~~ Је~ергија.ма. исувише мали. Са.лпетер

број троструких судара. са одговара.ЈУреакција. одиграва. путем једног прелазног

је 1952 . године nредложио да се ова
корака., наиме
4

3 Технички говорећи, потребно је знати једначину cma11>a свих комnонената мате

једначиt1ом стања (као што је уnраво · космолошка константа, код које је nритисак nро
порционалан негативној густини) "квари рачун" и чини слику знатно сложенијом.

тд

{шје случај _ показуЈе више п~и~:~:тЈј~) овде представити са мало више детаља.,

1

детаље, онде ћемо навести само најзна.ча.Јније од тих дефиниција.. Нажалост, по
овом питаљу - као и у толико других случајева у а.I<тивним научним областима
-не постоји I<онсензус, па су се стога. појавили са.држајно различити а.нтропичi<и
принципи, али и донеi<ле различите дефиниције истих принципа .
Картер дефинише тзв. слаби антропички принцип I<a.o захтев да посма
тране nредности физичких параметара универзума буду у сi<ладу са. хемијсi<им
саставом, старошћу и другим особинама неопходним за развитаi< разумних пос
матрача у универзуму, тј . нас. Са једне стране ово се мqже назвати таутологијом,
пошто је неi<аi<ва другачија ситуација немогућа.. Међутим, дубље промишљаље
нам уi<азује да, мада је нужно истинит, овај став није и очиrле,цан, те је, сходно
томе, способан да. нам донесе мноштво нових информација. о свету у I<оме живимо .
То што су те информације на. известан начин угра!јене у само наше постојаље, не
меља ништа на чиљеници да их претходно нисмо били свесни . Ово ћемо илус
тровати у наредном одељi<у на. примеру тзв. троструке алфа. реа.I<ције у последљим
стадијумима. звездане еволуције.

n са вечним

апомен

партиципаторни, и

Пример антропичкоr пре,цвиђаља
n ема антроnичком начину резона~
Међу научницима критички расnолож:~: nринциn (барем у својој слаб?Ј
вања, често се чује замерка. да се ант~ва.ти) своди на та.утологију, тј. став КОЈИ
варијанти, коју је nећина склона. да. :~~огу извући никаква нова. сазнаља. Да_то
. е нужна увек исти~ит и из кога. се
nешиих антроnич~еих nредвиђа"IЬа, од коЈИХ

Картеровог (Carter) изла.га.ња. 1974. године, а затим и из енциклопедијске моно
графије Џона Бероуа и Френка Типлера (Barrow & Tipler 1986). Без улажеља у

Међутим, појава конституената са егзотично.м

коначни

чиЈе разматраље

\

Савремене ,цефиниццје антропичког принциnа

ширењем или колаnсом оnравдане.

контексту различитих теориЈа

ћ~мо видети у nоследњНем одељ:~~ ~~р~~fед о:Нх, постоје и други антропичкур:

Савремене дефиниције антропичких принципа потичу пре свега из чувеног

ришу нормалну материју и зрачење, тада су класичне nредставе о вези

и ·а:ки антроПИЧЮ'l прИНЦИП. КОЈИ су-

Поред слабог, Картер Је дефиниса~инеЈ неопходне за развитак интелиrентни.х

fine-tuned) .

Уколико се ограничимо на једначине стаtьа које каракте

1

неразумеваља суштине ове . теме .

n

рије nрисутне у космосу.

на. хемији какву везуЈеМо за ж(~:Н= се понекад срећу у ли~ератури) у смисл~:

!

напади на. антроnички принц~ре~евековног геоцентризма, Једноставно после
он представља nовампиреље
.

1

кai<ne данас запажамо, и без којих би постојаље звезда, планета, па и живота
I<a.I<a.в познајемо било сасвим извесно иемогуће . Уколико би, са. друге стране,
било знатно веће од 1, тада. би I<осмос престао да се шири и I<Олабирао би
у сингула.рност много пре него што би хемијска и биолоШI<а еволуција могле у
свом лаганом ходу да досегну ниво сложености неопходан за појаву интелигентиих
посматрача. Стога се и за овај космолошки парамета.р може рећи да је "фино

подешен" (енгл .

1·

Стога је назив "а.нтроnички д~ООО) Било какав облик разумног животаСбазиран
nроблема са. тим, ви~ Bostrom
. а Земљи би одиграо исту улогу .
тога су

n

пуљава I<осмос, I<oja никако није очигледна. 3

Важно је имати на уму да ch битни . ns као што се често nогрешно ~умачи .
нужна само припадници врс~е ~~:л:а;~~љујући (и сам Картер је касНИЈе имао

1

i

Не+ 4 Не -t Ве,
3

(2)

а Ве+ 4 Не -t 12С + 2-у.

б
асnада. се за. око 10-17 секунди!
Међутим изотоn а Ве је изrзетно неста. ила.нн:.~ било начина. ни да. се ова мо
Уз тада. 'по.зна.та својства. Језгра. угљеЈ_IИК~, о~иму И након Са.лпетеровог рада.
дификова.на. реакција. одиграва. у зна.ча.ЈНИЈем

.
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остало је мистериозне како се заправо одвија "трострука алфа" реакција, односно
како су настали сви елементи у васиони тежи од хелијума .
Кључну улогу у разјашљаваљу "троструке алфа" реакције, толи1ю битне за
постојаље света какав знамо, одиграо је велики енглески космолог и један од

структура и дешаваЈУ суштинск~

.

li

1

1
i
11

it

1
!

најоригиналнијих мислилаца овог века , сер Фред Хојл

(Sir Fred Hoyle) .

да би б ез "троструке алфа" реакције ствараље тежих елемената било немогуће.
Међу тим елементима налази се и угљеник, који представља основу живота на

Земљи, кисеоник, који удишу сви виши организми, као и други елементи без ко
јих не би било нас , а самим тим се питаље настанка хемијских елемената не би ни

nостављало . 4 У том смислу се реакција (2) мора одигравати, а ако је тако, онда

Заnазимо значај овог резоноваља: полазећи од сопственог nостојаља ,
Хојл је дошао до крајље конкретног предвиђаља из области нуклеарне физике .
Када је сугерисао нуклеарним физичарима-експериментаторима да изврше ла
бораторијске огледе у циљу провере постојаља резонатног нивоа, они га у први
мах нису схватали озбиљно . Ипак је убрзо после тога један такав е ксnеримент и
извршен, и пронађен је резонантни ниво на енергији од Е
7, 656 ±О, 008 MeV ,
дакле веома близу nредвиђене резонанце (Hoyle et al. 195З ; Hoyle 1954) .
Ово је одличан пример конкретне примене антропичког начина размишљаља
(односно оног који ће тек двадесетак година касније бити дефинисан као антропич

1

Ј<оји описује "велики

1

Постоје и бројни други слични примери, од предвиђаља бискупа Барнса

(Barnes) да ће се катастрофичка теорија настанка nланетарних система (владају
ћа у двадесетим годинама ХХ века, када је он nисао!) показати нетачном, до
Еренфест-Витрововог (Ehrenfest, Whitrow) објашљеља чиљенице да свет који опа
жамо има три просторне димензије. Због обима овог чланка не можемо се де
таљније бавити овим nримерима, а заинтересованог читаоца упућујемо на лите
ратуру наведену на крају те:кста .
АнтропИчl<о начело и ЮЈантна космолоrцја
Коначно , антроnич:ки принциnи добијају велики значај и у оЮ!иру нове и веома
динамичне дисцинлине - ~<:вантне ~<:ос.мологuје, :која се развила током последљих
двеју деценија . Најкраће речено , ова грана физике бави се применом теорија о

nонашаљу микросвета (квантне механике и :квантне теорије nоља) на онај nериод
у развитку космоса у коме је он био ми:кросистем - да:кле на време неnосредно
nосле Великог nраска. Нажалост, још смо далеко од разумеваља ових nојава из
једноставног разлога што још уве:к не постоји теорија :квантне гравитације , тј .

понашаља гравитационе силе на е:кстремно малим растојаљима и при екстремно
висо:ким енергијама . Ово је један од највећих проблема савремене физике , на
коме интензивно раде десетине иста:кнутих теоретичара, али је још увек далеко
од решеља.

Оно што је, међутим , за нас од највећег значаја јесте чињепица да квантна
:космологија сугерише уверљив механизам :којим се концепт мноштва космоса
може физич:ки реализовати . Без улажеља у детаље , довољно је помену ти да се

излазак космоса из епохе у којој :квантна гравитација доминира (а која се назива
План~<:ово.м еnохом) :може визуално представити у виду настанка лросторно - вре
менс:ке пене, састављене (:као и пена :коју видимо на површини воде, на пример у
кади) од огромног мноштва маљих и већих мехурића . У складу са математицки
детаљно развијеном сликом коју нам нуди :квантна :космологија , сваки од ових
мехурића је заправо засебни универзум који се потом шири. У љему се развија
4

Још једном се запажа. колико је неопходно (а у исти мах и тешко) да се одвикнемо

од наивних материјалистичких и позитивистичких представа о томе да. је природа
независна од нас и нашег постојаља .

Она је, треба нагласити, у извесном смислу
не з ависна од ин;џши,цуалног посматрача (што је закључено још у Средљем веку
од стране Вилијама Окамског и других следбеника филозофије номинализма, која
је и омогућила појаву савремене науке) , али је нужно зависна од низа предуслова
(генеричком) по с тојаљу посматрача. Управо тим предусловима се и баве антропички
принципи .

космоса" или "универзума" недо~ољно

.У би!мо могли превести :као мултиверзум, а

Ј<осмос ,

између љих . у оЈ<вирима. мултив

~рзума nитаље селе~<:цuје Ј<осмоса I<ОЈИ расnолажу
ота и

лтимативно, разумних nосмат.рача.,

ci ОВОМ имnресИВНОМ СЛИЈ<ОМ (!<ОЈа те!<
добија ново , сасв~ оnеративно значеље . емпиријсЈ<у проверу), завршићемо ово

'ј

условима ПОГОДНИМ за развитаl< ЖИВ

1

:;~~Ј<~а:в~;ео"~~зС::т~=~ :н;~~~~~н~роблематИЈ<е.

Суrестцје за рр.ље читаље

б

Заинтересованима за ову про лематику

стоји на располагаљу велиЈ<а. Ј<оличи~а

е

написана тоЈ<оМ nоследљих двеЈУ

Ј<аЈ<о с~ручне, таЈ<о и nопуларне з :ће~~~~~у~их разлога. догма.тсЈ<е з аслепљено~

7,7 MeV .

ки) .

о. ам

већ nојаВИ? израз "~ultJverse ' ;_оЈИсЈ<уП свих мехурова-универзума . и суnстрата

0, и то на енергији блиској

=

1

nрецизан и губи своЈ н~кад~љ

мора да постоји неки начин да се увећа љена вероватноћа, тј. мора да nостоји оно
12

што се у жаргону физичара зове резонанца у језгру

исти они физички nроцеси које nримећујемо у

Ј<осмосу око нас. у т.ом смислу ~е пнimе ;ални значај, те се у енглесЈ<ОМ ЈезИЈ<У

Полазећи

од онога што ће се тек касније назвати антропичким размишљаљем, он је закључио

5З

деценија . Нажалост, делимично~ом готово ништа од ове nозамашне грађе Ю~Је
ти материјалистичЈ<ОМ идеологнi·з~ача ' нија дела наведена су у библиографИЈ~,

доступно у cpncJ<OM преводу .

Ј

. Ј

а и Типлера друга "полазна тачка
American journal of ~hysics, који и

а поред енцикл~nедијсЈ<е мон(о~рlаф:~~ 1;:1}у у

1
1

је члана!< ЈуриЈ а Балашова

а as ИЧI<О

азматраље и :класифиЈ<адИЈУ литературе

не представља. ништа друго до :крит авнор до 1991 . године) . Најбољи nопул.арни
везане за антроnичЈ<и nринциn (нар
'
може се иаћи у члаиЈ<у Пола ДеЈвиса.

при:каз идеја везаних за антропичЈ<и принци~м часоnису Пацифичког астрономског
(Davies 1981) у часопису Mercury, популар~ у настајаљу и на располагању на Ин
друштuа Кљига. Ни:ка Бострома, трен~тн

са посебним нагласЈ<ом на логички

тернету (Bostrom 2000), представља до а~~:.оад до:к Пол Дејвис у свом скорашље.м
и статистичЈ<И acneJ<T антроnичк~х n;.е~пичка. ~ачела Ј<оја оперишу у Ј<осмологИЈИ
Петом чу ду" разматра везу I<OJY ан р
проблемом · настанком живота
"
б
ИЈ. ом и љеним централним
·
могу имати са иолог
.
таља од значаја за антроnИЧЈ<И nриЈЩИП разка Земљи (Davies 1999) . ПоЈедина. nи
Последља три минута" (Davies
матрана. су у :код вас недавно преведеним Ј<љигама. "
.
2000) и "Божија једначина" (Acel 2001) .
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INTRODUCTION ТО ANTHROPIC PRINCIPLE~
.
. .
.
.
ects of anthropic principles is g~ven. The emphasis
А bnef шtroductlOD toliv~ous r&e anthopic reasoning in cosmology.
is given, naturally, to арр са Jon

°

..
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телес~<оnу. Простор за nосетиоце је велиl<И ста~<лени 1<авез са nогледом на. унут

522 .1

Први утиса~<, ~<ада се навИl<нете на. nолумрак, је сивило . Велики телескоn је

ра.шљост ~<уnоле.

ПАЛОМАРСRА ОПСЕРВАТОРИЈА-

А

48

сив, што уз релативно лоше (за. nосетиоце) распоређена светла делује хладно.
Посетилац не може видети баш много детаља. на. телес~<опу. Телескоn је "парi<И
ран" у вертика.лном положају, тако да. се ,.кавез" у nрима.рном фо~<усу пра1<тично
и не види . Најбоље су видљиви додатни инструменти, nостављени у Касегренов

ГОДИНА RАСНИЈЕ

Предраг Б. Јованић
строномско друштво "Руђер Бошl<овић"

,

Б еоград

фо~<ус инструмента. Пошто се телескоn 1<ористи претежно за. снима.ња у инфрацр

Ue~ проје~<ат Паломарсl<е опсе вата
. .
ЕлериЈа
Хејла (George Ellery Hale) р . риЈе
Је животно дело астронома Џорџа
као и то да је Ро~<фелерова фонда~:офЈе вероватно већ свима nозната чиљеница

Трагаље за погодним местом за

инансир'!-лё!: изградљу.

веној области спектра., сви nостављени дете1<тори се хладе (течним хелијумом или

течним а.зотом), што 1<уnоли даје готово сабласа.н изглед, са. маг лом течних гасова.

'

се завршило избором Маунт Пало::;:р(вМ~орр~
Је nочело 19.28. године, да би
·
omar) ~<ао наЈпогоднијег, 19З4 .

Можда. је то и једина. nромена. за ових 48 година. Теш1<о се може отети утис1<у
да је на гиганту, бар што се ~<онструl<ције тиче, ишта nромењено, сем детектора..
Ча.~< је и пулт за. уnрављаље телес~<оnом исти 1<а.о и на оригиналним слИl<ама са

исnод вели~<оГ огледала.

године .

. Симултано
избо о
иng
развијане са
сушестогодишљим
технИl<е за изливаљ~
м места, у просторијама !(QМПаније Соr-

После дужег боравка. (аутор се задржао више од једног сата) на. галерији,

з~ваље ста~<лене масе за вели~<и теле~еЛИI<?Г петађметарс~<ог ста~<леног дис!<а.
!<ОП Је ур ено 2. XII 19З4. године

отвараља..

да и после осмомесечног хлађења

постајете имnресионирани чиљеницом да. петстотонс~<а 1<онструкција., у ствари,

Пасnдену на брушеље и полираље днадесетотонсi<И ста~<лени дис~< био пренет у

фуН!(ционише бесnре~<орно већ 48 година. и да још увек представља један од на.ј
већих телес~<оnа и~<а.да на.nра.вљених ( с1<оро пуних ЗО година. то је заиста. и био
највећи
телескоп).
ЧиљеЈIИда.
је да. сва.I<И посетилац зна. можда више о телескопу него људи 1<оји
ту живе. Можда је то и због чиљенице да телескоn данас представља маље
више туристИЧl<У атра.кдију и део а.мерич1<е историје, а. не више оно што је био

о избору ло~<ације , почела је и~г а а
.
Сом. Монтажа телес~<опа, теш~<ог 5fo ~ оnсеађрваториЈе са хиљадутонс~<ом купа-

ви радови на опсерваторији с

били она, р ена Је средином 1930-их година

пре~<ину:rи. да би били настављ:Ли 1947с!<оро зав)fени
nушКен Ј~ У рад вели~<и телескоп ~<оји је ·п~~~ће.

1941,

А а!<о Је. опсерваторија изгледала 48 годин: ен св~м? творцу.
уто р Је имао прилиl<у да из Сан Д

када су због рат~

оначно, З . јуна

~<асниЈе.

1948 .

године

. '

подразумевало ~<оришћеље увеl< оптерећ:~~га l<рене на Маунт ПаЈюма.р, што је

nро·rеклих педесета.~< година .

пра.!<т~но улази у подручје индијансl<ИХ ~з~~<реће се на ~оl<ални пут, чиме се
ваториЈа .. до саме опсерваторије . е пот р Р.ват~, у l<OMe Је и изграђена once -

који су о.могућили ову посету.

.

односно ка Лос Анђелесу .

Од Сан дијега, после 35 миља вожље

г nута са ознаком 405 према север

Аутор се захваљује компанијама ,.Оси/иs" и .,DAC Vision", као и Биљани Веран,

у,

(Примљено јануара 1998.)
PALOMAR OBSERVATORY- 48 YEARS LATER
The a.uthor who visited Hale Observatory on Mt. Palomar gives basic particularities
about Hale Telescope and its building.

рађен
своЈевремено .само за потре~е опс~~~~~јо~
Једнто·аЈ Сl<ре~аљ~,
на пут који Је
за м~тодиl<листе, l<ОЈИ у енормном б о .
РИЈе .
пут Је УЈедно и полигон
ториЈИ, тестирају своје љубимце

§

ЈУ, пре~о ВИ~<енда, l<ада су и посете опсерва

веза са реалним светом, односно ~ла~~~iу саме ~пс~рваторијс је и последњ~
ЦИ}(Мста. Пдаље иду: само посетиоци опсерва~~а_, l<OJa Је и l<рајља станица мотоаунт аломар Је декларисан ~<а
РИЈе.
НО QHOBHOj НаМ~НИ, Па Tai<O И nосет~ ИСТраЖИВаЧl<а ИНСТИТуција И СВе је nодређе-

УдК

nсерваторИЈа има четири телесl<оnа ·

- Хејл телес1<оn (5 m),
- Очин телес1<оn (1,2 m),
- Шмитову ~<амеру (0,45 m)
- телес~<оn од 1,5 m .
'

СУНЧАНИ ЧАСОВНИЦИ НА ROCOBY И МЕТОХИЈИ

·

Милутин Тади,ћ

Геогра.фсi<И факултет, Београд

У Приштини су nостојала два зидна. суичана. ча.совника са. садржајем уреза.ним
на мермерним nлочама. Један се налазио на. згради Природно-матема.тичког и

Од свих инструмената посетилац мож
остКлим
телескопима nристуn забраљен . е видети само вели~<и телескоn, до!< је

lt
[1

уnоли велиl<ог телесl<оnа можете п
ћ
налази
nар~<инг за nосетиоце . На цело .Р:о:
l<олима до на неi<И~ 200 метара., где се

'\

l<onмa., али само a.l<o спа.да.те У стали~ оn!е~ини оn~ерваториЈе се можете возити
.рво на.илазите на оnсерва.то и'сi<И
. ва.ториЈску екиnу.

l!

l<OJY

део Је, можемо слободно рећи, ~т~лна. м~;еЈ . Са.ста.вљ.ен је из два. дела.. Велиl<и
слик~ма. изгра.дње телес~<опа. и скуnом снимаставl<а музеЈа. То је ова.лна. соба са.
до?и~ених великим телесl<оnом Све в ем l<а.Ј?,азличитих астрономских објеката.

Је урадио Р~џер М ур (Roger мо!ге) .е и:!Ј.е видео np~a о ВеЛИl<ОМ телескоnу

снима.l< церемоније nушта.ља. телес~<опа. у р ЈИНТереса.нтИИЈИ део приче је cвal<a.l<o
стодиие људи !1-а. види прву светлост из тел::~::да се у ~<упали о~<уnило Ol<O две

руги део Је неизбежна., ба.р за. Аме Иl<
а..
разкчите дрангулије ~<оје ће вас увеl<Рnо%~iћа.:Ња. са. nоl<лонима! У l<ojoj се налазе
Н

ада. l<ренете

l<a

вели~<ој l<уnоли видећ

529 .7

ти на. nосету _овоЈ оnсерва.торији .

аНе, oc•.raJie l<ynoлe се И не ВИде са nрил:зте да ОН?- '()ЛУЈ.е ПОМаЛО усамљено.
а самом улазу је биста Џорџа Еле и·а. а в~лиl<оЈ. на. Је имnресивна .

nлатформи. Платформа је и место на 1<оме
р Ј ћХеЈ
ла, ода.l<ле се nосетилац пење ка.
е посетилац бити најближе велиl<ом

1
1
i
·1

Филолошког факултета., а један на згради Ректора.та Универзитета у Приштиии .
Када. су у јуну 1999 . г. у зграде приштинских фа1<ултета. уnали Шиnта.ри , почели
су у1<ла.њати све српс1<е трагове, од бронзаних споменИl<а Његошу и Ву~<у до нат
писа. на. вратима професорских 1<а.бинета, крат1<овидо сматра.јући да. се та1<о може
мења.ти историја. При томе нису nоштедели ии сунчане ча.совнике .
Шта су им сметали сунчани часовниu.и - па. и љима су моглИ својом сен~<оМ
nо1<азивати дневне ча.сове? Сметале су им две ствари . Прво - што су на мер

мерним nлочама били ћирилицом исnисани називи nоменутих установа., и друго

што је на оба. часовника. била урезана посебно 1<онструиса.на дневна. линија. за.
Видовдан, линија. која. би их могла. подсетити да су на. Видовдан 1389 . г. били

-

рет1<а појава. на плодним ра.вница.ма. Косова и Метохије .
Сваки сунча.ни часовник је не само отеловљење човекове наивне тежње да.
,.мери" време, љеговог nознаваља. астрономије и смисла. за. лепо, него и поуздан

показатељ културног нивоа. дате средине. Ра.збијени сунчани часовниu.и nосебно.

п
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Слике на претходној страни:

Горе лево :

Сун'lани 'lасовник на згради ПМФ-а у Приштини.

Снимак из 1995.

године. Осим •сасовних и дневних линија, 'lасовна .мрежа је садржавала и анале.му
за одре1јuва-ље поднева по сред-љоевропско.м времену.

Горе десЈiо: Место на коме се налазио сун'lани 'lасовник ПМФ-а. Снимак из 2000.
године .

До;Iе лево: Сун'lани 'lасовник на згради Ректората Универзитета у Приштини .
Снимак из 1995. године.
Доле десно:

Место (показано стрелицо.м) на коме се налазио сун'lани часовник

Ректората. Снимак из

2000. године.

Сунчани часовник на згради Електротехни'lке школе "Јован Пвијиli" у Штрпцу,
једини преостали сун'lани часовник на простору Косова u Метохије . Снимак нап
рављен на Видовдан (види крај сенке) 1996. године.
(Примљено фебруара 2001.)

SUNDIALS IN KOSOVO AND МЕТОНIЈА
The presentation of some sundials in Pristina which are destioyed Ьу AlЬanian extremists in June 1999 is given.
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МОГУЋНОСТИ ЦАЈСОВОГ РЕФРАКТОРА НАРОДНЕ

Међутим, због реконструi<ције те асе
и" аЈ~ (110/2000 mm) .
површина, па је остао само рефра~тор 1979
U : "године, смаљена Је љена ефеi<тивна

"

аЈС

.

Uajc" I<ao
мале ("популарне" или "народне") опсерв~ториј~ .
типични инструмент једне
Опис инструмента

Рефрактор "Uajc" је ахромат-дурбин П

б'

·

даљина 2000 mm. Ту бус је од метала . им речник о Јектива Је 11 О шm, а жижна
врло дугим ходом. Тубус је изнутра об'ојен а велиi<и противросник и фоi<усер са
Монтажаје еi<ваторијална а конст к . у црно, а споља у беЈю .

има могућност поi<ретаља за' случај Х~д:ИЈа метали;; и врло ма~ивна . Противтег
основних (тј . неопходних) детаља као

вања помо них уређаЈа на тубус . Сем

монтажа поседује и елеi<трично ~ аће:~о су кочнице и полуге за фино помераље,

часоююг угла. Телесi<оп је поседо~ао

З
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Пре свега , лоi<ација телесi<опа на I<ули ј' парi<у Калемегдан је добра .
Београд одЛИI<ују велиi<И смог и загађеље . Па., пођимо редом.

Астрономсi<о друштво "Руђер Бошi<овић", Београд
При изградњи Народне опсерваторије 1964 го
·
на су два дурбина екваторијала: "Отвеј" (lООј16ОЬ~%)на љUно_Ј ,~ераси поставље
овом чланку описаћемо рефраi<тор

XLIX 2001,

Визуелна посматраља

ОПСЕРВАТОРИЈЕ
Љубиша Јовановић

у

ВАСИОНА

и I<ругове за очитаваље деклинације и

и тражилац , али услед квара је скинут .

Али,

Сунце
Рефераi<тор поседује специјалну, "Колцијеву" призму за диреi<тно визуелно
посматраље наше матичне звезде, и мора. се рећи да је та.I<во посматраље прави
доживљај . Међутим, мана. ове призме је што се при дужем посматраљу "греје"
01<0 .

Други начин посматраља. је пројеi<ција. ЛИI<а . Окула.р од 25 mm има видно
поље од 37' , и цело Сунце се види на. пројекцији . Шта се може видети? Пре

свега, пеге у свој својој лепоти (I<а.да. их има.); виде се и најситније поре . Факуле
се увек виде у богатим пољима.. Гра.нула.ција. фотосфере се види скоро увек (сем
при изразитим а.тмосферским турбуленцијама.) .
Све у свему , рад на. Сунцу оваквим инструментом може имати научну вред
ност. На пример, пребројаваље пега и група пега је врло лаi<о . У максимуму
активности, на. Сунцу се може видети о.цједном око 250 до ЗОО пега, у око дваде
сетаi< група . Овакав сваi<одневни рад омогућава праћеље аi<тивности Сунца .
Са негатива. добијених у примарном фоi<усу, пројекцијом на милиметарсi<и па

пир може се одређивати површина пега (што је таi<ође један показатељ активности
Сунца) . Пошто постоји врло проста метода за оријентацију лика Сунца на нега
тиву, могу се одредити и хелиогра.фске координате свих битнијих nега .
дакле, оваква посматраља и снимаља Сунца дају много података са научном

вредношћу . Познато је да циклус активности Сунца траје просечно

11

то значи да би се описала посматраља и снимаља морала вршити сваi<одневно и

у врло дугом периоду времена да би имала потребну тежину.
Месец
Ово небесi<о тело се увеi< доживљава другачије при посматраљу Uајсовим ре
фраi<тором .
Виде се мора., кратери, планине, брда, пукотине, светле и тамне
површине. Резолуција је тако јака, да се виде детаљи величине до 2 km.
Помрачеља Месеца могу се лако посматрати и снимати .
Један врло озбиљан научни програм који се овим рефрактором може радити
је праћеље окултација звезда диском Месеца . Годишље има око 10-20 окултација
звезда сјајнијих од шесте привидне магнитуде .
AI<o се узме да је Месец савршено округао и да има дневно кретаље од 12°, при
грешци одређиваља тренутка окултације од ±0, 2' није тешко израчуна ти да је при
централној окултацији грешка одређиваља положаја Месеца на небу невероватно
мала- свега ±0, 1"! Ово је, наравно, идеализована ситуација , али она може да
послужи за илустрацију озбиљности података који се могу добити .

Планете

СлИI<а 1: Рефра'!Стор "Пајс" Народне опсерваторије (110/2000 тт).

З Од остале опреме поменућемо: I<омплет Плесл окулара (жижних даљина од
до 25 mm) , Барлов додатак, окуларни микрометар, призму за Сунце, спе:к

трометар, фотометар (у неисправном стаљу), адаптере за снимање

п има но

~~кi~~~. уззак~:::к~~~':r:~~т::о~:~дл~нва
ифпри о:кулфарној проје:кцији. ~Iахiоме~ће~
.
ре

леi<сни

отоапарат.

А~роматс:ки обЈеi<тив (:као ~то је llajcoв) има лонгитудиналну хроматс:к абе

раМуђо~ F/2000, што У слу_чаЈу обје:ктива 110/2000 mm износи око 1 mm у
е уrим, интересантно Је рећи да при посматр

компоненте различитих боја (нпр Албирео) уз у

·
· ·
ћ аљу двс;;-;их звезда. ЧИЈе су

фоi<ус" је сасвим неприметан. Н~супрот то~е п:: п~~::т~аљ:уса, о~аЈ "шифт-

~:~~~ц~фе=:е~еiт;~~~љ~Р:~~~-фii~л~~~;~~:~~:=о:б::g~:ц:f!~1Ес::а~::~
а, да се yi<paтi<o осврнемо и на историјат рефраi<тора "llajc".

У ствари, о _тражиоцу велиi<ог рефра~<тора

llajc" 650/10 550

А

РадЈ с~

'

::~~:=~Ј!~::~~FсРв~им~рн'~~~~Ј:е С:Л~~~:а~~;:;:::а:~~:т~~:~е~r:~~1:1
·
ови инструмент.

Механ~чi<О_ решеље је такво да се рефрактором Uajc" 110/2000
лаi<о рукуЈе, ТЈ . потребна је минимална вештина . да~ле ради te о врл~~олсиаднсвим
·
' .
ом
к НИЈе идеалан попут НОВИЈИХ модела фирме Uajc) .

телесi<опу (треба рећи да он ипа

1

година, па

Меркур се, због мале висине над хоризонтом, види врло ретi<о.
Венера је огроман и врло светао срп , без детаља .

Марс и Јупитер при увећаљу од 167 и 250 пута nоказују обиље детаља . На
пример, у опозицији 1982 . године, I<ада је привидни пречник Марса био oi<o 15",
аутор је успео да види детаље величине око 1"! У једној одличној посматрачкој
ноћи, за око четири сата врло се лепо видела ротација чувеног Syrtjs Major-a, а
у северној поларној капи видели су се детаљи!
Када смо већ код посматраља. планета, да споменемо и следећу интересантну
појаву . Планете су сјајне, и на први поглед потпуно је свеједно одаi<ле се оне пос

матрају (насељено или нена.сељено место). Ипак, аутор је приметио да се детаљи
на Јупитеру виде много боље када је он на већој висини изнад хоризонта. Може
се рећи да то настаје због прашине у градској атмосфери и знатног пада кон
траста (а детаљи на Јуnитеру нису много контрастни), што и доводи до смаљеља
раздвојне моћи . Ветар и атмосферске турбуленције су nосебан проблем . Тако,
при добрим условима, види се oi<o 8-10 (!) појасева (тамних пруга) на Јупитеру,
чувена Велика црвена пега, беле пеге у еi<ваторија.лној области, беле nеге у STB
појасу и разни други детаљи .

Све то може бити и предмет озбиљнијих посматраља (тј.
посматраља са
научном вредношћу) . Због врло брзе ротације Јупитера, за одређиваље лонги
ту де било I<ОГ детаља користи се метода проласi<а кроз централни меридијан . Тако
се може пратити промена лонгитуде неког детаља у односу на системе ротације I

1

'1

1
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и II; то практично омогућава, ако је та nромена константна, одређиваље периода
ротације тог детаља!
Поменућемо и да су четири Галилејева сателита Јупитера (Ио, Европа, Гани

Интересантно је споменути да се при снимаљу Месеца у примарном фокусу, неза
висно од врсте филма, примећује знатна разлика у оштрини снимка - када има и
када нема турбулеиција.
Помрачеља Сунца и Месеца такође се могу лепо снимати.

мед и Калисто) врло интересантна за посматраље, нарочито љихови пролази ис
пред планете!
Сатурн, због прстеиа, сматрају најлепшом планетом. Сем што се "llajcoм"
могу видети З-4 сателита, могу се видети и Касинијева разделница у прстену и
неколико тамних пруга у атмосфери (али маље спектакуларно него код Јупитера).
Ураи се у видном nољу llајсовог рефрактора (при увећању од 167 пута) види

као јасан диск (~ма пречник од око

4"),

и то плаво-зелене боје .

Нептун би се могао лако видети, али без тражиоца га је врло тешко пронаћи .
Плутон се не може видети јер има магнитуду 15m.
Мале nланете
Uајсовим рефрактором је могуће видети и много малих планета, али се мора
знати љихов тачан положај и имати добра карта неба .
Комете
Комете се слабије виде . Узрок су лоша локација и недостатак дугофокусног
окулара .
На пример, чувена Халејева комета се није најбоље видела у свом

посЈiедљем пролазу
да стане

у

(1985/1986 .

године) .

Због своје величине она није могла

видно поље .

Двојне звезде
Овим рефрактором се, због добре оптике и солидне резолуције

( 1"), види много
.цвојних звезда. На пример, Мизар и Алкор, Алмак, Кастор, Ригел, Акраб, Ал
бирео, Карлово срце итд.
Врло позната вишеструка звезда t: Lirae види се као четворострука већ при
увећаљу од 80 пута, иако су растојаља за t: 1 2,8", а за t: 2 2,3".
M-oбjet;mu
Исто као у случају комета, због лоше локације и недостатка дугофокусног

окулара

(!

= 40

- 50 mm), Uајсов рефрактор није баш повољан за посматраља

ових објеката .
На пример, због мале апертуре, ни једно збијена звездаво јато не може се

видети раздвојена у звезде. Насупрот томе, нека отворена јата се одлично виде.
Тако се у отвореном јату М 34 види око тридесетак звезда.
Прави успех представљају ауторова посматраља објеката М 1, М 32 и М 57.
Од чуnенијих М објеката које је интересантно посматрати овим рефра.ктором,

поменимо М

45,

М

42

и М

31

(~а жал?ст, само врло сјајно језгро ове галаксије).

Битна карактеристИI<а М објеката је љихова магнитуда . По формули

т=

6, 5+5logD(cm)

Uајсов рефрактор има граничну визуелну магниту ду

+ 11, 7m* .

Фотографс:ка посматраља
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Од nланета, могу се успешно снимати Венера, Марс, Јупитер (са четири
сателита - у примарном фокусу) и Сатурн. Само, ту треба напоменути да је због
малих ЛИI<ова нужна употреба окуларне камере. На пример, аутор је направио

· један

врло оштар снимак Венериног српа, који је по квалитету упоредив са из

Ј!анредним снимком Венере добијеним паломарским петметарским телескопом!

=

При F
20 000 mm, лик Јупитера на филму има пречник око 4 rnrn . На
најбољим снимцима виде се лепо три појаса, тамне поларне области и ВелИI<а
црвена пега (то су NEB, SEB и STB појасеви) . Чак се види и да SEB појас нема
исти интензитет по целој својој ширини!
У малој опозицији Марса 1978 . године, љегов лик на филму имао је само 1
mrn , али на десет пута увећаном позитиву виде се Syrtis Major и северна поларна
капа .

Аутор је са успехом, у примарном фокусу, добио лепе снимке неких врло раз-

двојених двојних звезда .

Што се тиче снимаља М-објеката , проблем је како их пронаћи пришпюм пос
матраља кроз тражило фотоапарата, па је ту аутор остварио прави мали подвиг

снимањем двојног звезданог јата х и h у Персеју!
Мора се, дакле, са жаљељем напоменути да матор за праћење на Uајсовом
рефрактору није асиихрони, а због грубог механИЧI<ог решеља изазива системат
ске вибрације цеви!?
За1<ључа1<

Овакав инструмент, као што је Uајсов рефрактор, је дакле минимум за неi<И
озбиљнији поглед у небо.

Иако се љиме може видети и снимити пуно

лепих

ствари на небу, то је само аматерски телескоn, врло погодан за обуку почет
ника . Могућности посматраља од научне вредности постоје, али нису велике и

захтевају пуно ангажовања.
На крају, илуструјмо мало оптичке могућности овог рефрактора у поређељу
са Њутновим рефлектором 140/1400 rnm . При посматраљу Јупитера рефлектором
(увећаље 233 пута), диск планете је савршено оштар у односу на фон неба, док то
није nри посматраљу Uајсом практично никада (последица хроматске аберације
визуелно коригованог ахроматског објектива) .

При посматраљу Ганимеда и Калиста рефлектором (увећаље 233 пута), диско
ви се уочавају на први поглед . Са сличним увећањем, у Uајсовом рефрактору се
види да ти сателити нису тачкасти, као звезде, али дифракциони ефекти ометају
посматраље дискова . То је последица разлике у пречницима објектива, то јест
резолуцији .
Месец је сличан у оба инструмента, мада је утисак о квалитету лика мало
повољнији при посматраљу рефлектором .

У посматра.чком раду са публиком, на малој опсерваторији , механичко решеље

Сунце се може врло успешно снимати у примарном фокусу на .,MIKROFILMN", при коришћељу наранџастог филтера . Због жижне даљине од 2000 mm ,
"попуљаnаље" кадра шириие 24 mm је врло добро ; ЛИI< Сунца има пречник око
19 mm . Најбољи позитиви на формату 1Зх18 cm су толико лепи да се могу

овог рефрактора је неупоредиво практичније. Висина носећег стуба и положај
фокуса стварају удобности које не могу бити постигнуте код Њутновог рефлек

поредити са снимцима Сунца . по озбиљним кљигама .

Може се извести закључак да за боље резултате треба користити апохроматски
објектив, и то нешто већег пречника .

Контраст пега (сенке и по

лусенке) са сјајним диском Сунца и тамним фоном неба је одличан . Резолуција
детаља је такође одлична. Факуле се лепо виде . Због појачаиог контраста, ефекат

тора .

Ш то се тиче примедбе да Uајсов рефрактор није идеалан као неки новији мо

дели телескопа,

ради се о томе да су могућности научних посматраља овим

"затамљеља крајева" се лако уочава (и поред тога руб Сунца је савршено оштар) .
Лепи су и снимци Сунца добијени коришћељем Барлов сочива. На жалост, због
недовољног оптичког квалитета филтера, снимци са окулариим повећањем немају

последљим много веће. Али, за нека основна (почетничка) посматраља ефекат
је исти, а овај "старински Uajc" је много јевтииији .

максималну оштрииу .

(Примљено јануара

Месец се такође може снимати на ова три начина . Аутор се може похвалити
успелим · снимцима детаља на Месецу при F = 10 000 mrn и F = 20 000 mrn!

*

У условима добре видљивости, при увећању од 400Х, ова величина може да
достигне вредност и lЗm (види .,Васиону" 1993/5, стр. 96).

1999.)

ТНЕ POSSIВILIТIES OF "ZEISS" REFRACTOR OF POPULAR OBSERVATORY

The possiЬilites of "Zeiss" refractor 110/200 mrn of Popular Observatory in Belgrade
are presented.

1

1'1

62 _______________________________________

ВАСИОНА

XLIX 2001 ,

ВАСИОНА

З

XLIX 2001,

З

---------------------------------------6З

снима.~а. овом CCD камером , а. има.јући у виду да. није nостојао никакав механи
зам КОЈИМ би се могло вршити nра.ћеље nривидног кретаља. небеског свода.. Из
овог лимитира.јућег разлога. снимаља. су обављена. обичним фот01 · ра.фским објек

ПОСМАТРАЧКИ ПРИЛОЗИ

тивом

PENTAX 1,8/50 mm ,

мада. је начиљен и један снимак коришћељем истог

објектива и 2 х Barlow сочива. , чиме је жижна. даљина. увећа.на. на. 1ОО mm . Већа.

УдК 52З . 6

КОМЕТА С/1999

увећа.ња. није било могуће nостићи оваквом монта.жом (без праћеља)

расnолагали и телеобјективима веће жижне даљине.

S4 LINEAR

Треба истаћи да је комета., иако тада циркумnоларна , била релативно ниско
над сјеверозаnадним дијелом хоризонта, у области гдје је nостојало nерманентно

Љубомир Ђуришић
Астрономске друштво "Руђер Бошковић", реоград

ометаље снимаља свјетлошћу кућа . То се на CCD снимку манифестује тако што је
одређени његои дио nренаглашено свјета.о . У ноћи између 19 . и 20 . јула , настало
је дванаест CCD снимака.
У поћима између 22. и 23 . и између 24 . и 25. јула. , наnрављена су по три

У периоду од 19 . до 24. јула 2000 .
године, током трију ноћи, са друге
плоче моје недовршене стамбене куће у

снимка .

Игалу , Мирослав Грња, Јарослав Гр

та. се ,

на. основу

84 LINEAR.

претходног

Коме

лоцираља

(Примљено аnрила

на. мапи израђеној и одш·rампа.ној nомо

ћу

планетаријумског

Charts (Cartes du Ciel)

ку донио Мирослав Грља .

Међу зви

јездама се на. на.значеном мје с ту у по
менутом инструменту уочавала. дифуз
на. мрља са готово непримјетним репом.
Међутим, на. CCD снимцима који су по
том начиљени , јасно се уочава. реп, и
ако је за. снимаље уnотребљена. најјед

носта.виија опрема : Celestron-oвa. Pixel
255 CCD камера (са чипом Texas Instruments те 255 , резолуцЈ!је 320х240 лик
села) и објектив PENTAX 1,8/50 mm,
на једноставном ста.тиву, без nогона за.
nра.ћеље привидног кретаља звјезданог
неба. . Ради добијаља што бољег одно
са. сигнал- шум (што је и есенцијална
приликом CCD снимаља.), искоришће
на. је метода. снима.ња Track & Accumulate (nрати и а.кумулирај), коју је раз
и

патентирала

2001 .)

софтвера 8ky
2.6 Ь2 , аутора

Петрика Шевалијеа , лако уочавала у
догледу 8 х50 , а који је за ову прили

вила.

Снимак на слици , настао 20 . јула у Oh42m TU, постављен је на сајт

Словачког астрономског друштва, www.szaa.sk/sliwca/obrazky.htm , посвећен пос
матраљу ове комете како у Слова.чкој, тако и широм свијета. .

ља. и ја обавили смо посмат раља. и сни

маља комете С/1999

мада. смо

'

реномира.на.

а.ме 

ричка. фирма

8BIG (8anta Barbara lnstruments Group) и која је саставни дио
софтверског пакета који припада. каме 

ри. Метода се састоји у сљедећем: од
реди се број сукцесивних снимака. и ду

жина. трајаља једног снимка (а она ва
жи за све снимке). Потом се, након до
бијаља. nрвог снимка, означи једна зви
језда у видном пољу коју софтвер узи

ма као реперну и у односу на коју "ли
јеnи" све nреостале снимке који се за
тим направе. На. овај начин се добије ,
рецимо десет снимака , од којих је сва
ки у траја.њу од, рецимо десет секунди,

а они се потом софтверски "стоnе" у
један снимак са. већим квалитетом сигнала и маљим шумом него један снимак

Слика 1: CCD снимци ко.мете С/1999
тог трајаља. , а. уједно се надомјештава
С4 LINEAR.
недостатак nраћеља .
На овај начин се , уз коришћеље методе flat-field ( " nеглаље" снимка ради откла

СОМЕТ С/1999

•

84 LINEAR

The author and other two observers have made few CCD images of c01net
LINEAR iн July 2000. This is presented in the article .

С/1999

84

IN MEMORIAM
МИЛИВОЈЕ Р АКИЋ
ПОСЛЕдЉА КАП
Кад .ми из тела и nослед11>а
каn

живота

исцури и

бесвесност у ве<~ност nретвори ,
н е ~С остат~С е врате .месту сталног
лс ирова"ЈЬа .

Лере.монија да с е обави збоz
са.ме 11>е .

На то.м .месту са.мо лишај, трава
и .маховина нек расту.

А ко некад nоходи ш ово .место,
nо.милуј .маховину, додирни траву
и лишаје .модре , осетићеш нежност
и .мекоћу не<~еz што некад
није nриnадало сећа11>у.
Миливоје Ракић

Последљег дана марта ове године nреминуо је др Миливоје Ракић . Престало
је да куца срце које је 77 година. било снажан извор енергије за један живот
више димензија .
Миливоје Ракић се родио 1924 . године у Земуну . диnломирао је 195З .
Електротехничком факултету у Београду . Одмах након дипломирања заnослио
у индустрији , радећи на. развоју електронских мерних инструмената . Стручпо

са
на
се
се

усавршавао у Француској и Енглеској ; био је стиnендиста. Међународне агенције
за атомску енергију из Беча. . докторирао је 1972 . на. Универзитету Астон у
Енглеској .

11

љаља. артефаката. на камери и објективу), nостиже максимум у погледу квалитета

11

J.i
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Свој научни и стручни рад је наставио у Институту за физику у Београду, где
је био све до 1980. године, када долази на МатематИЧЈ<и факултет, на Катедру

и Института за фундаментална истраживаља Монте Родуни (Италија) .

за астрономију (где је остао до одласЈ<а у пензију), I<ao доцент за Практичну
астро физику .
За Мићу Ракића је бављеље само једним послом било мало . Tai<o, радећи
у привреди, био је и хонорарни професор у средљој техничi<ој школи "Никола
Тесла", затим и асистент на Елеi<тротехНИЧЈ<ом факултету. У тоi<у израде своје

1

""
{

доi<торсi<е дисертације у Енглеској, држао је и вежбе ету дентима (био је руi<ово
дилац чаi< пет дипломских радова на Астону).
На Универзитету у Београду је студентима астрофизике, механиi<е и физике
држао наставу из Практичне астрофизике, Теорије мерних инструмената у тех
ници и Примене рачунара у физици . Написао је наш први и једини уџбеНИI< из
Практичне астрофизике . Био је члан Савета, као и продекан за финансије Мате
матичi<ог фаt<ултета .

У Астрономском друштву "Руђер Бошt<овић" био је члан Председништва .
Уз све то, Миливоје је налазио времена за своју велику љубав према музици
као виолиниста учествовао је на многим I<онцертима класичне музиi<е . Недавно је
изашла и прва збирка љегових песама, из I<oje доносимо песму "Последља кап",
која је читана на љеговој сахрани.
др Миливоје - Мића Ракић: научник, наставНИI< и педагог, музичар и песНИI<,
био је надасве сi<роман и племенит човеt<. У сећаљу љегових студената, I<олега и
пријатеља остаће у трајној успомени.
Трајко Ангелов
МИЈАТ МИЈАТОВИЋ

Поводом смрти nроф. др Мијата Мијатовића, на Природно-.лштемати-чком
факултету у Скоnљу је, 26. децембра 2000, одр-жана комеморативна седница . Из
говора nроф . др Донета Гершановског, шефа Института за физику, доносt1Мо два
исе-чка.

Професор Мијат Мијатовић је ро
ђен 15. марта 1950. године у селу Вуч
I<овица, општина Лучани, Србија, СР
Југославија. Основну ШI<олу је завр
шио у суседном селу Котража, а гим
назију природно-математичког смера у
Чачt<у . Године 1969 . је уписао При
родно-математичt<и фаt<ултет у Бео
граду, одсеi< за физику .
дипломирао
је 197З. Одмах затим је уписао пос
ледипломсt<е студије на истом факул
тету. Браиећи рад из теоријске физи

З

Објављено му је преко 70 научних радова из квантне и статистичке механике ,
теорије концентратора, непотенцијалних интераi<ција. и диференција.лиих једна.чи
на.. Од љих је преi<о 40 објављено у реномираним међународним часописима. . Од
доласка у СЈ<опље до последљих дана свога живота., презентовао је npei<o 60 радо
ва на научним сi<уповима, већином међународног t<apat<тepa . Био је коаутор трију
моногра.фија и члан рецензентских тимова двају међународних часописа. Учес
твоnао је у реализацији десет научних пројеt<ата, од којих је трима руi<оводио .
Сарађивао је са десетинама страних института . Бројне, од Јапана до Аме
рике, је и посетио. Ове школске године имао је позив из Сједиљених држава за
гостујућег професора, али је одлучио да остане, сматрајући да. је потребнији
Институту и породици.
Поi<ренуо је часопис Астроно.лсски алманах и био је љегов главни уредник.
Бројни су љегови стручни чланци, популарна предаваља, као и учешћа на семи
нарима., конференцијама и различитим расправама.

У два мандатна периода био је шеф Института за физику ПМФ-а у СЈ<опљу
ОД

1987.

ДО

1989.

И ОД

1997.

ДО

1999 .

***

•

Када си 1978. године дошао у Скопље да. радиш на. нашем Институту, примили
смо те као свога од првога дана, а ти си нам узвратио десетоструко . Уградио
си се у Институт са таквом преданошћу да си на свом путу низао успех до ус
пеха .
Предузео си толико много иницијатива. и отворио толико много путева.
Имао си много снова и већину си реализовао . Како је сада могуће да плани
рамо и изградимо Астрономску опсерва.торију Реnублике Македоније , план на
коме

(1950-2000)

XLIX 2001 ,

си

ти

радио

више

година,

када

ми

о

звездама

не

знамо

што

си

ти

знао .

Нестрпљив да сачека.ш да нађемо одговарајућу локацију, поставио си телескоп на
терасу зграде Природно-математичког факултета како би сви заљубљеници могли
да виде прекрасно ноћно небо изнад Скопља., јер I<ако I<аже велики Имануел Кант :
"две ствари ме фасцинирају у животу - звезда.но небо изнад мене и морални за
кони у мени . " За тебе ово важи посебно, јер је твоја преданост раду личила на
религиозну, на. љубав која никада. не пролази .

(Приредио и превео : Милан Јели-чић}
КРСТЕ НАУМОСКИ

тра физИЧI<Их науt<а.
Истовремено је
на Институту за физику ПМФ-а био а

децембра 1999 . године, у 56. години живота., у Зрељанину је изненада
преминуо физичар и а.строном Крсте Наумоски.
Рођен је 7. априла 194З . године у селу Сливову, код Охрида, у Републици
Македонији . Основну школу је завршио у Сливову, а. средљу у Охриду . На При
родно-математичком факултету у Београду дипломирао је на. ету диј с ким групама.
за физику и астрономију .
Прве професорске кораке направио је у Новом Бечеју 1968 . године, у Гимна
зији "Иво Лола. Рибар". Као професор физике ради у Зрељанину од 1970, најпре
у Гимназији "др Иван Рибар", а затим у Гимназији "Коча Коларов" .
Године 198З . одбранио је магистарску тезу "Теоријски основи ствараља оп

систент-приправник.

штеобразовног програма физике и предлог решеља".

I<е,

године

Године

1977.

1978 .

стиче зваље магис

долази у Скопље, где

ради I<ao асистент. Докторску дисер
тацију одбранио је у СЈ<опљу 1980. го
дине . Године 1981 . је изабран за до
цента , 1986 . за ванредног , а 1992 . за
редовног професора . Предавао је Ста
тистичt<у физику са термодинамиком и
Астрономију са астрофизиi<ом на Ин
ституту за физиi<у ПМФ-а у Сt<опљу .

Извесно време, паралелно је предавао
Статистичку физику и Физику чврстог
тела на Природно-математичt<ом фаt<ултету у По~орици.
Био је један од осиивача и први председник Македонсi<ог астрономског друш
тва . Био је спољни сарадник Института за. нуклеарна истра.живаља у Винчи, као

8.

Функцију диреt<тора l1росветно-педагошког завода у Зреља.иину обавља од
до 1992 , када постаје ШI<олски надзорник за физику за банатски регион
зрељанюtског одељеља. Министарства. просвете Србије.
Године 1996 . иницира осниваље Астрономског друштва " Милутин Миланко
вић" . Са великим еланом окупља око себе љубитеље астрономије . Организатор је
многих предаваља. и посматраља дневних и ноћних објеката за. чланове друштва.

1986 .

и грађане .
Чинио је велике напоре да Друштво дође до сопствених просторија . Тако су

настала два пројекта., која се односе на адаптације поткровља. Гимназије "Коча.
Коларов" и некада.шљег водоторља летљиковца "Каштел" у оближљој Ечки. На
дамо се да ће овај други пројеi<а,т бити реализован . Имао је у плану и изградљу
Истраживачке станице .

!ј
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Запажен је љегов рад на унапређе
љу наставе физике. Радио је на пројек
тима : "Активно учеље у настави физи
ке", "Рад са талентованим физичари
ма" и "Настава физике у основној шко
ли без предавача" .
Био је омиљен код наставника. Пос
тављао се као саветник,

ВАСИОНА

1

'\1'

i

а не као надзи

Са академским сликарем мр Милу

пет

зрељанинских

друштва "МиЈiутин Миланковић".
Живо и практично је радио на попу
ларисаљу астрономије међу ученицима
шкоЈiа,

у

оквиру

попу ларизаторске .

У трећем делу је дат животопис
Милутина Милаиковића .
Почиље се
од родоначелника Миланка и рођеља
Милутиновог 28. 05. 1879, па преко
ету дија, доктората технике и грађевин
ске nраксе у Бечу, долази до професу
ре у Београду од 1909. године, а затим
и најзад смрти 1958 . године и преноса
љегових земних остатака у родни даљ
1966 . године. Биографске чиљенице су

углавном засноване на Миланковиће
вим тротомним мемоарима "Успомене,

.

Кљига је добар водич за nрво уnоз

ос

новних школа и чланови Астрономског

основних

ва, клима Марса, календар) и научио

доживљаји и сазнаља"

•

наваље

са животом и

делом

нашег

ве

ликог научника.

Милан Јеличиli

них активности физиi<е.

АСТРОНОМИЈА

ON-LINE

НОВА WЕБ-ПРЕЗЕНТАЦИЈА
ДРУШТВА

Миша Bpaцuli

ницом

Никола Пантић: МИЛУТИН МИ
ЛАНКОВИЋ, илустрована моногра
фија, Вајат, Београд, 1998. (110 стра
ница, 20 cm, штампа: драслер парт
нер, Београд . )
двадесета юьижица едиције "Кљиге
за школу и дом" издавачке куће ,,Ва
јат", посвећена је Милутину Миланко
вићу . Ова едиција, која обрађује раз
личите теме, била је посвећена и неким
другим нашим ствараоцима, на пример

Николи Тесли и Јовану Uвијићу.
Подухвата популарног приказа жи
вота и рада. Милутина Миланковића
прихватио се академик Никола Пантић

(1927), геолог, један од наших ретких
познавалаца палеонтолошких

последи

ца промена у осунчаваља Земље.

Кљига има три дела:

Захваљујући заузимаљу нашег чла
на Миодрага Нејковића, ету дента фи
зике, друштво је почетком фебруара
2001. године добило нову презентаци
ју.
Рад је почео са примедбама на
nретходну презентацију. С тим у вези
стално се консултовао са Срђаном Са
муровићем, до љеговог одласка у Ита
лију, почетком 1999.

Миланковић је био опчиљен чиље

НОВЕ КЊИГЕ

да

су

некадашље

средњеевроп

ске тропске шуме у квартару биле за
мељене дебелим наслагама снега. Заш
то су се белине највиших европских
планина спустиле

равнице?
доба?

у долине

и прекриле

Зашто је дошло до Леденог

На адреси www.astrorb.org.yu се мо
гу наћи подаци : о прошлости и садаш
љости друштва, о Народној опсерва
торији, Планетаријуму и "Васиони", о
LXVIII Курсу астрономије за почетни
ке, чију је нову верзију детаљно разра

После дугогодишљег рада дао је ко
начан одговор на ово питаље. На жа
лост,

астрономским узроцима промена

у осунчаваљу Земље у кварта ру (ан
тропогену), којима је решена тајна ле
деног доба, у кљизи није посвећена до

дио АЈiександар Оташевић (руководи
лац и љегов главни предавач), о чла

вољна пажља.

Резултати Миланковићевог рада,
сумарно приказани у чувеном "Канону
осунчавања Земље" , за љеговог живо
та су на жалост били углавном оспо
равани . Крива осунчаваља Земље то
ком геолошког времена је после љегове
смрти добила бројне nотврде, најпре
nалеоклиматске, 1982. године, а затим
седиментолошке, стратиграфске, архе-

Одељак Ne,vs, можда зачетник бу
дућег електронског астрономског ча
сописа друштва, садржи новости из
астрономије и сродних наука.
За сада је презентација на енглес
ком језику. Има око 2,5 МВ информа
ција.

*

Прилика је да nодсетимо да је на
ше друштво добило nрезентацију и пре
неких много већих београдс:ких фирми .
За ово су заслужни Срђан Самуровић
и Ненад Трајковић tрачунарски им

плементатор) . Презентација је урађена
пред Београдски астрономски викенд
1996. Било је то време експлозије Ин
тернета, која је добро дошла нашој,
због санкција, одсеченој земљи. Пре
зентација је првобитно била поставље
на на сервер Факултета организацио
них наука, да би се касније поправљена

верзија нашла на

новима органа друштва, о начину уч
Јiањеља, о неким астрономским појава

•

EUnet-y .

Нажалост,

због недостатка снага, презентација је
слабо дотеривана. Ваљда ће сада бити
боље.

После ове nрве
новој су радили

ваннастав

Био је активни учесник скупа "Развој астрономије код Срба.", који је органи
зован 1997 . nоводом 110 година Астрономске опсерваторије у Београду.
Више година је радио на кљизи "Сазвежђа северног неба", чији излазак из
штамnе нажалост није дочекао. Она данас краси полице· библиотека многих љу
битеља неба у нашој земљи, nодсећајући их на нашега Крста.

web презентације, на
1999. наши чланови

Кристијан Лазић и мр ВЈiадан Челе
боновић, али она из више разлога није
завршена.

Милан Јеличиli

БАЛКАНСКИ АСТРОНОМСКИ
ЦИРКУЛАР
Септембра 2000, на Астрономској
опсеР.ваторији Бугарске академије на
ука tБАН), у Белоградчику, одржан је ·
састанак младих астронома балканских

земаља.
Присутни су били астроно
ми и физичари из Румуније, Бугарске,
Грчке, Македоније, Украјине и Југо
славије.
У току састанка одржано је неко
лико

предаваља

и

разговора

о

могу

ћим заједничким активностима у циљу
зближаваља мЈiадих научника . Тако је
договорено да се nокрене информатив

ни

цирку Jiap у

електронском облику .

Uиркулар је добио назив:

"Информа

тивно писмо о балканској а.строномији"

- lnformation Letter of Balkan Astronomy
- ILBA. УР.ед11ици су: мр Владан Челе-

ма, о видљивости космичких станица, о

боновић tИнститут за физику, Земун)

адресама неких астрономских сајтова и

и др Милчо Uветков (Институт за ас

установа

.. .

У одељку
стављени

Astronomy on line

неки

су пред

астрономски програми,

као и домаће астрономске презентације.

.

i
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и научног, инжељерског и другог рада,

и астроном", коју чине наставници фи
ученици

З

други део кљиге се односи на оста
ле Миланковићеве доприносе: грађе
винске, астрономске (помераље поло

тином Мићићем, на зграду зрељании
ске гимназије "Коча Коларов" постав
ља мурал "Суичани сат".
Са групом наставника физике орга
низовао је "Експедицију у зону тота
литета nомрачеља Сунца" 11 . августа
1999. године, која је била стациони
рана у Новом Кнежевцу . Учесници су
били чланови секције "Млади физичар
и

XLIX 2001,

олошке и друге .

ратељ. Више година је био председник
актива надзорника физике Србије.

зике

1

трономију БАН, Софија) .
До краја аnрила 2001. изашла су
четири броја . Uиркулар се може наћи
на интернет адреси: ћttp : / fwww.atm.
dal.ca/ --..andromedfbalk.html. добијена

1
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је nонуда за још једну адресу у Сједи

ност

љеним амерИЧI<ИМ државама .

1<осмолоШ1<ој стрелици времена, о nро

Uир1<улар nостоји захваљујући за
интересованим научницима , 1<оји оба
вештавају о свом раду , и уредницима,
1<оји га уобличавају и дистрибуирају .

отворен или затворен) и, 1<оначно, о то
ме да ли је модерна космологиЈа чиста

( CCD чиnа, оnтИI<е) се затим елимини
шу nрограмским nакетом IRAF. На ос
нову правих nрофила сnе1<тралних ли
нија а nосле 1<алибрације по таласним

Милан Јели'Чић

На веома интересантан начин ова
тројица nредавача су нам nриближила
тајне васељене . Питаља !<Ој а су nостав

и

свемира,

затим

о

блематици изгледа свемира (да ли је

нау1<а .

љана у

ВЕСТИ ИЗ НАШЕ ЗЕМЉЕ

изотроnност

то1<у ци1<луса су

nо1<азала nри

суство антроnоцентризма међу слуша
оцима, али исто тако и в~љу за nрихва
таље не1<е друге

"истине

КОСМОЛОГИЈ А"

се

У nериоду од 6. аnрила до 7. ма
ја , у Студентс1<ом 1<ултурном центру,
одржан је ЦИЈ<лус од десет nредаваља,

nод називом "Митологија и l<осмологи

могу

организовати

ја), nроф . др Петар Грујић (Институт
за физи~<у) и nроф . др Милош Арсени
јевић (Филозофс1<и фа1<ултет) . Слуша
оци су имаЈIИ јединствену nрили1<у да
сазнају нешто о историји 1<осмологије
и то са различитих асnе1<ата .

Уводно nредаваље је било интере
сантно не само зато што је nредстав
љало 1<раћи осврт на теме о 1<ојима је
било речи у то1<у ци1<луса , већ и зато
што су га одржала сва тројица nреда
вача.

Наредно nредаваље, на тему "Мит
СI<е и философс1<е 1<осмогоније Хеладе" ,
одржао је nрофесор Арсенијевић . Реч
је била о развоју филозофс1<е мисли у

старој ГрЧI<ој, од Талеса из Милета до

Хесиода, а 1<оја је ус1<о nовезана са раз
витl<ом 1<осмологије.
Затим је уследило предаваље о А 
1<онцепту

фраl<

таmюг 1<осмоса, 1<оје је одржао профе
сор Грујић.

Др Милан Ћир1<овић је на наред
ном предаваљу причао о развоју I<ОС
мологије ХХ ве1<а, 1<оји, између оста
лог, обухвата и усnон и nад теорије
вечног стаља, от1<риће nозадинс1<ог ми
l<роталасног зрачеља, 1<ао и формула
цију стандардног 1<осмолош1<ог модела .

Инфлаторни 1<осмолош1<и модел, по
моћу 1<ога је објашњен nрви, изузетно

изузетно

!<вали

тетка предаваља и ЦИI<луси , nосебно уз
добро одабране nредаваче, та1<о да нам
остаје да се надамо да ће их бити ви
ше .

ја". Предавачи су били др Милан М.
Ћир1<оnић (Астрономс1<а оnсерватори

љеговом

УI<ОЛИI<О она

звучи логичније .
У сва~<ом случају је добро знати да

"МИТОЛОГИЈА И

наl<сагори и

,

Зорана Жерае'Чић

АСТРОНОМСКИ СПЕКТРИ?"

У ОI<Виру ци1<луса предаваља "Сус
рети четврт1<ом са нау1<ом", који ор
ганизују Министарство за нау~<у, тех
нологију и · развој и Задужбина Или
је М . Коларца, 6 . аnрила 2001, у са

ли "Јосиф Панчић", одржано је nре

даваље "Шта нам nричају астрономс1<и
сnе1<три?" . Предаваље је имало за за
дата!< да nри1<аже онај део рада Астро
номсl<е оnсерваторије који је заснован
на анализи сnе1<тара.

f!редава;'Ье се састојало из три де
ла. Имало Је три излагача.

Најпре је Милан С. Димитрцје
вић изнео значај астршюмсi<Их cnel<уnознаваље

разЈiичитих

nара

метара небесi<Их тела, 1<ао и значај ис
траживаља у овој области за nроуча
ваље лабораторијс1<е плазме, ласерс1<и
nроизведене

плазме

и

nлазме

у

техно

логији и индустрији. Затим је дао !<ра
та!< nреглед истражиnаља обли1<а сnеl<

тралних линија у ЈугосЈiавији, nочев
од nрвог рада В . Вујновића из 1962 .
За1<ључио је да наша земља, 1<ада се ра
ди о 1<адровима, nоседује критичну ма
су

за

ова истражиnаља,

што

младима

ола1<шава наnредоваље и објављиваље
радова у

светс1<им часоnисима.

Еди Вон је nоказао 1<а1<о се од си

вели1<ог

ровог nосматрач1<оr материјала, nосле

прас1<а, био је тема наредног nредава

обраде, добијају 1<орисне информаци
је. Наиме, 1<оришћељем дугих еl<спози
ција за снимаље слабих ваигаЈiа~<тич
I<ИХ обје1<ата не добија се чист сигнал .
Штетни шумови и утицаји аnаратуре

1<рат1<и

период

времена

на1<он

ља .

Слушаоци су још могли
НеШТО

О

принциnу,

аi!ТрОПИЧI<ОМ

који

да чују

I<ОСМОЛОШI<ОМ

nодразумева

хомоге-
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дуж~нама и флу~<су, утврђују се nра~и

1!:1

параметри nлазме и застуnљеност . nоЈе

1

диних хемијс1<их елемената, што Је не
опходно за nравилно моделираље изво

ра светлости . Интересантно је да се на
не1<има од највећих евроnс1<их телесl<о

nа, "Вилијам Хершел"

и "И

(4,2 m)

са!< Њутн" (2 ,5 m), 1<оји се .налазе на
Канарским острвима, снимаЈу спектри
гала1<сија по програму истраживача са
Београдске опсерваторије .
Не1<е резултате рада Астрономс~е
оnсерваторије у овој области и~нео Је

Лу:ка Ч. Поnовић.
се

По1<азао Је 1<а~о

врши моделираље звезданих

линиЈа

и 1<оји се подаци могу из љих добити .
Затим је говорио о сјајним емисионим
линијама активних галаi<ТИЧI<ИХ језга

ра (Сејфертових гала1<сија и I<Вазара),

"ШТА НАМ ПРИЧАЈУ

тapa за

1

З

XLIX 2001,

1<оје су веома интересантне за М?дели

раље централних делова ових обЈеl<ата .
За1<ључено је да највећи део зрачеља у
емисионим линијама може да објасни
један 1<омnле1<сан модел који nодразу
мева nостојаље а1<реционог диска, !<О
ји се налази око црне рупе . Из уну
трашљег

дела

а1<реционог

дис1<а

nоти

че Х-зрачеље и Лајман cr линија, до1< из
сnољашљег дела настају линије Балме
рове серије . Нова област 1<ојом се ба
ви астрофизичl<а груnа су гравитаци
она. сочива . Истражиnаља су nо~<аза
ла да ефекти ми~<рогравитационих со

чива могу имати вели1<и утицај на об
ЛИI< спе1<тра1ших ЈIИНИја 1<оје nот~у из
средишта

а1<тивних

галаi<ТИЧI<ИХ Језга

ра.

Милан Јели'Чић

них

галаксија и масивни

неутрини".

Исnитну 1<оми-сију су чинили проф.

др Јелена Милоградов- Турин (пред
седниl< и ментор), nроф . др Трај1<о Ан
гелов и доц .
др О.1га Атанадl<овић
Ву~<мановић, сви са Катедре за астро
номију МатематиЧI<ог фа1<ултета Уни
верзитета у Београду .

У представљаљу тезе С. Самуровић
је пошао од nроблема тамне (или .,не

достајуће") масе код сnиралних галак
сија . За при1<аз зависности !<ружне бр
зине ротације гала1<сије 1<ористио је за
морче - гала1<сију NGC З198 . Идући
од центра 1<а рубу видљивог {барион

СI<ОГ) дела гала1<сије, ротациона брзи
на најпре нагло расте , затим се раст
успорава, да би на !<рају добио сату

рациону (сталну) вредност . А логично
би се оче1<ивало да је брзина са у да
љаваљем од средишта све маља . Реше
ље ове "~омалије" се види у nостој_а
љу

значајне

1<оличине тамне

материЈе.

У оној, рецимо, кој<~; се наводно нала
зи на веЛИI<ИМ растоЈаљима од центра,

и у љеном расnореду, . налази се објаш
љеље за nоменути равни део ротационе
!<р иве .

Сматра се да тамна материја углав
ном није барионског !<ар актера (од про
тона и неутрона), већ небарионс1<ог,
1<оји је теш1<о дете1<товати .
Један од
главних

1<андидата

за

конституента

тамне материје је масивни неутрино.
Рачуни С . Самуровића се слажу са
претnостав1<ом да би маса тих неутри

на требало да износи о1<о 30 еУ . Њего
nа нестабилност, тј . радијативни рас
nад, са друге стране , леnо објашљава
КОСМОЛОШI<У рејонизацију , Tai<O И
јонизациону стру~<туру гала1<тич1<ог га

l<ai<O
са.

ОДВР АНА МАГИСТАРСКЕ
ТЕЗЕ

Анализом ротационих кривих за
најnре 1000, па за 130 спиралних га
лаl<сиј а по1<азао је да би поменути не

Ни1<ада се није десило да је у "Ва
сиони" забележено да је не1<и од l<анди
дата на Катедри за астрономију одбра
нио до1<торс1<и или магистарс1<и рад;

а

било их је на десетине. Била би то ле
nа nракса. за убудуће, али су наше сна
ге малене .

Сада 1<ршимо то "nравило" и објав
љујемо urbi et огЬi да је наш Ср~ Са
муровић , предавач у Планетаријуму,
nостао магистар астрофизИЧI<ИХ нау1<а.
Дана

17 .

аnрила

2001 .

године, на

трећи дан У с1<рса, одбранио је тезу
nод називом "Ротационе 1<риве спирал-

1

утрини 'могли сачиљаnати највећи део
ове невидљиве масе .

Посебно се освр

нуо на детеюtију ових "проблема~ич
них" честица и nоследице по теорИЈУ·

После питаља чланова Комисије и
затвореног заседаља· Комисије, проф .
др Јелена Милоградов-Турин је са
оnштила д~ је рад _ усnешно одбрањен,
наглашаваЈући да Је то nионирски по
духват код нас у овој области .
Срђан Самуровић је рођен 30 . 11.
у Београду . Од 1985 . до 1992 .
је студирао астрофизИI<у . Као nреда
нач у Планетаријуму нашег Друштва

1966 .

1'
1
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12. 1992.

до

18 . 1. 1999,

када одлази на усавршаваље на Одсек
за астрономију Универзитета у Трсту

(Dipartimento di Astronomia, Universita
degli studi di Trieste) . За време рада на
Народној опсерваторији заинтересовао

се за проблем тамне материје ( сарадња

са мр В . Челебоновићем, В. Милоше
вић-З.цјелар и др М. Ћирковићем).
Поменимо на крају даје 2000. годи

не у Трсту почео израду доктората под
руководС'rвом проф. др Франческе Ма

теучи (Francesca Matteucci). У љему се
бави тамном материјом у елиптичним
галаксиј ама .

Милан Јели'lиli
ОВЕЛЕЖЕНА 114.
ГОДИШЊИЦА АСТРОНОМСКЕ
ОПСЕРВАТОРИЈЕ
У петак, 6. априла 2001. године,
обележена је 114. годишљица Астро
номске опсерваторије у Београду .
Госте је у библиотеци Опсервато
рије поздравио директор Милан С . ди
митријевић .
Затим је прочитао поз
дравне телеграме (тачније факс и e-

mail поруке) др Драгана Поповића,
председника У правног одбора Астро
номске опсерваторије и проф. др Бо
жида.ра. Јова.новића из Новог Са.да., ко
ји је поновио своју сентенцу:
Vivat,
crescat, floreat alma mater nostra* .
Из монографије о резултатима Оп
серваторије, која. је у припреми, про
читао је ва.жнија. достигнућа. запосле

них (лосма.тра.чка. и теоријска.), ка.о и
важније датуме, пре свега. везане за. ло
кретаље
различитих
публикација..
Прошле године су сарадници Астро
номске опсерваторије објавили
118
библиогра.фских јединица., од тога 14 у
светски 11а.јпозна.тијим а.строномским
науЧЈIИМ часописима. . Без помоћи Ре

публике Опсерваторија. је прошле го
дине издала. два. броја "SerЬian Astronomical Journal"-a. и три "Публикације".
Ла.уреа.ти овогодишњих награда. су:
1. ,цр Владимир Ча,цеж, за. на.
учни ра.д. У последљих пет година. об
јавио је у међународним ча.сописима. 17
радова из области истра.жива.ља. плаз
ме Сунца. и звезда .
2. ,цр Дарко Јевремовић, за на
учни ра.д младих.
За. последљих пет
година. објавио је четири ра.да. из об
ласти спектроскопије звезда. и ерултив
них звезда. у Astronomy & Astrophysics,
најлознатијем европском астрономском

*

Нека живи,

мати

наша.

расте,

цвета узвишена

научном часолису, и одбранио докто
рат.

З. ,цр Александар Кубичела, за.
допринос развоју Астрономске опсер
ваторије. Свима. је познат · по изузет
ном доприносу астрофизичкој групи и
својим златним рукама. . У емотивном
обра.ћа.љу присутнима. објаснио је ка
ко је nровео свој радни век, почев од
1949 . године, ка.да. је дошао на Опсер
ваторију као ету дент, ла. до да.на.шњих
пензионерских да.на., када су га. млади

ВАСИОНА
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1

Астрономско ,цруштво "Нови

Са,ц", за. допринос развоју Астроном
ске опсерваторије .

Руководилац
астрономске
групе
Друштва
истра.жива.ча.
"Владимир
Ма.ндић-Ма.нда." из Ваљева. , Никола
Божић, уручио је Милану димитрије
вићу Захвалницу Астрономској опсер
ва.торији за. "изванредан допринос ус
nешном раду друштва.". Том прили
ком на.ја.вио је поклон пакете са. светс1<и
познатим

а.строномсi<ИМ на.учним

ча.со

писима. :

Astronomical Journal, Astrophysical Journal, Montbly Notices и Publications of Pacific Astronomical Society, почев
од 1986 . Посебно су драгоцени ча.сопи
си из периода. ка.да. их на.ша. Земља. није
могла увазити због неразумне блокаде.
У питаљу је око 250 свеза.ка. .
После

званичног

дела

одржа.н

је

коктел .

Мuлан Јеличиli
"НОВИ ПРОДОРИ САВРЕМЕНЕ
КОСМОЛОГИЈЕ"
Деветнаестог ја.нуа.ра. је у за.дужби
ни Илије М. Кола.рца. започео циклус

предаваља. обједиљених насловом "Но
ви продори савремене космологије".
Током пет предаваља слушаоци су има
ли прилику да се упознају са. стаљем у
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За са.м nроцес су од изу

ва.жности

други

закон

намике и гра.витациона ентроnија . За.
теорије о формираљу галаксија. важне
су карактеристике тамне материје.
Појам тамне материје је ра.змотрен

1

рионска и видљива. ма.терија, преоста
је још увек велика. количина. материје,
за. коју не знамо шта. nредставља. Оз
начава. се термином та.миа. енергија, а.
љено nостојаље се у Ајншта.јновим јед
на.чина.ма. исказује у виду космолошке

ље еволуције, већ и у будућности.

посебно

Катарина Кова'l
СВЕЧАНО ОТВАР АЊЕ
ПЛАНЕТАРИЈУМА НА
ПЕТРОВАРАДИНСКОЈ
ТВРЂАВИ

На. предаваљу ,цр Олге Атанацко
вић - Вукмановић слушаоци су имали

Пла.нета.ријум на. Петрова.ра.динској
тврђави свеча.но је отворен у оквиру

nрилику да се упознају са. различитим
методама за. мереље у да.љености обје

манифестација.

ка. та. . Свака. од тих метода., почевши од
на.јјеДЈюста.вније, методе тригономет
ријске па.ра.ла.ксе, којом се одређују
растојаља. до најближих објеката, до
метода. које користе Суњајев- Зељдови
чев ефекат и ефекат гра.вита.ционих со
чива. за. одређиваље растојаља до нај

поводом

обележа.ва.ља.

"да.на. града." Новог Са.да., у четвртак
1. фебруара 2001. године . Пресеца.
љем црвене врпце, која. је била. ра.запе

та. између два телескопа., испред у ла
за у Пла.нета.ријум , На.да. Брегун, пот
председник С1<упштине града., у 16 са
ти је свеча.но отворила. Пла.нета.ријум.
У кратком говору, којим је поздрави
ла. око 200 присутних гостију, она. је
рекла. : " . ..да. је то предива.н поклон свим
Новосађанима., а. поводом Да.на. љихо
вог града." Затим су посетиоци ушли у
просторије Пла.нета.ријума., где их је у
изложбеном холу поздравио проф. др
драгослав Петровић, председник Ас

у да.љенијих галаксија. и ја. та. галаксија.,
користи се за. одређиваље брзине ши
реља. ва.сионе. Мереља. су показала. да.
је ово ширеље убрзано, што је и ука.за.
ло на. nостојаље одбојне силе, чији је
nа.рња.к тамна. енергија.
На предаваљу ,цр Јелене Мило
гра,цов-Турин,
организатора.
овог
циклуса,
разматрано је nоза.динско
зра.чеље, данас најбоље за.бележен nос
ма.·rрачi<И доказ Великог nраска.. По те
орији, ово зрачеље потиче из времена
око ЗОО 000 година после Великог nра
ска., на.јда.ље колико можемо да. видимо
у прошлост. Најновија. nосматраља. у
казују на. постојаље nросторних флу~<
туација. које би могле одговарати за.
чецима. ствараља ја.та. галаксија. . Та
кође, nосматраља. указују на. постоја
ље ексnоненција.лног инфла.торног пе
риода. после nочетног ширеља. у Вели

трономског друштва. "Нови Сад'' (Ад
НОС). После 1<ра.ћег поздра.вног гово
ра., председник АдНОС-а. је да.о реч
гостима. .

Потпредседниl< Извршног већа. Вој
водине, Миле Ма.ндић, пожелео је " .. .
да. Пла.нета.ријум бу де радост како Но
восађа.нима., та.ко и свим будућим гос
тима. и туристима. на. Петроварадин
ској тврђави." Он је нагласио " .. .да. ће
Извршио веће Скупштиие Војводине у
будуће више него до сада. пома.га.ти ра.д
Астрономског друштва. и Планета.рију 

ком nра.ску .

се ва.сиона. непрекидно ширити, и то у-

доса.да.ш

ћих циклуса..

константе .

мираља. структуре материје,

само током љене

тних бића. у љима .
Сва nредаваља. су била изузетно nо
сећена.. Прича. је била. nропра.ћена. од
гова.ра.јућим дија.nозитивима и фолија.
ма. . Слушаоци су се упознали не само
са. најновијим достигнућима. савремене
космологије , него и са тек nостављеним
питаљима. у овој области. О љима. ће
вероватно бити речи у не1<ом од следе

ма, као једном од индикатора nостоја
ља. тамне материје.

llиклус је започео ,цр Милан М.
Ћирковић, разма.трајући процес фор

не

предаваљу, предавач је у разма.тра.не
процесе укључио и положај интелиген

на. следећем предаваљу, које је одржао
,цр Слободан Нинковић .
Посебну
пажљу је nосветио ротационим криви

Последље nредаваље је било посвећено будућности ва.сионе, nредмету
којим се ба.ви физичка. есха.тологија. .
Недавна. посматраља супернових у да
леким га.ла.ксија.ма. указују на. то да ће

васиони,

брзано. Др Милан М . Ћирковић је
посебну nажљу посветио будућности
звезда. најмаљих маса., које ће зра.чити
најдуже после престанка. конвенционал
ног формираља звезда. Као и на првом

термоди

маса. чини око ЗО% укуnне масе ма. тери
је . Ако се дода. још 6%, у које улазе ба.

ључили у проблеме ва.нга.лактичке ас
трономије.

Тридесетогодишљицу верности др
Миодрага. да.чића. Астрономској оп
серва.торији, Опсерваторија. је обеле
жила. поклон кљигом "У сnомене, дожи
вљаји и сазнаља." Милутина. Мила.нко
вића..

зетне

З

Постоје две врсте тамне материје :
ба.рионска
и
небарионска,
чија

а.строноми, одвојивши га. од Сунца., ук

4.

га.ла.1<сија..

XLIX 2001,

.

ма" .

Прослави је, у име новосадског У
ниверзитета.,

nрисуствовао

проректор

проф. др Илија. Ћосић, који је нагла
сио " ... да. Пла.нета.ријум, осим попула.-
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ретар Астрономског друштва "Руђер
Бошковић",

nознати астрономски ен

тузијасти nроф .
Петар Кубичела,
nроф.
др.
Божидар Јовановић, мр
Жељко Михаљев, nроф. Јарослав Гр
ља, Павел Кевенски и други.
У току пролећа 2001. године Пла
нетаријум на Петровара.динској тврђа
ви биће отворен за nосетиоце два пу
та

седмично :

уторком

и

четвртком

у

часова . Приказиваће се пројекција
"Наше небо", у трајаљу од 60 минута.

19

Улазница стаје 50 динара.
Планира се да у летљим месецима
Планетаријум буде отворен за посети
оце сваки дан од 19 до 21 час.
Организоване nосете се могу зака

зати на телефон

021/ 4ЗЗ-ЗО8.
Јарослав Францисmи

са темом "Има ли живота изван Зем
ље?" .

Причајући о условима који су

потребни да би се живот створио и о
томе колико је живот лако уништити,
натерао је многе да се замисле да ли

људи имају право да раде шта им је
воља

.. .

Навече су учесници посматрали не
беска тела са терасе Народне опсерва
торије .
другог дана, у суботу 17 . јуна, др
Слободан Нинковић је направио прег

лед развоја људског знаља о нашој га
лаксији и о галаксијама уопште, у про
теклих сто година.
Најсвеобухватни
је предаваље (некима вероватно и не
баш најјасније) одржао је др Алексан
дар Кубичела, под називом "Акреци
они дискови код активних галаксија".
Како је предаваље трајало знатно дуже
него што је било планирано, предаваље

др Луке Ч. Поповића о гравитационим

i
1
Слева: Лука Поnовић, Јарослав Францисти, Милан Ди.миmријевић и Милан
Јели'iић на оmвара-њу Планетарију.ма .
рисаља науке и као место за атрактивно окупљаље омладине и грађана,
представља и врло значајну образовпу установу у којој ће знаље стида ти
бројни студенти . "

Генерални
директор
компаније
"Паншпед", која је била покровитељ
свечаности , дипл. ек. Владимир Стојановић, рекао је " ... да ће љегова компанија редовно учествовати у финанси-

Члан Извршног одбора Скупштине
града, задужен за науку, образоваље и
културу, Роберт Колар, рекао је : "Приближанајући звезде нашем граду, Пла-

раљу Програма Планетаријума на
Петроварадинској тврђави."
После ових поздравних говора приређен је коктел на коме је госте забав-

нетаријум истовремено представља и
још један од путева којима се Нови Сад
враћа у Европу и у друштво европских
метропола, где му је и место."
Савезни посланик из Суботице,
Мирко Бајић, нагласио је да ће " .. .пр-

љао Тамбурашки оркестар КУд "Соња Маринковић". Свечаност је завршена у сали Планетаријума промотивним пројекцијама "Наше небо", уз предаваља која је одржао Јарослав Францисти.

ви војвођански Планетаријум имати велики значај за популаризацију астропомије, не само у Новом Саду, већ и
на територији Војводине и Југослави-

На отвараљу су, поред наведених
личности, били бројни гости- грађани,
ђаци и студенти, новинари најпознатијих дневних листова и недељника у Бој-

је . "

у име Астрономске опсерваторије и
Астропомског друштва "Руђер БоШI<овић" из Београда, госте је поздравио
др Милан димитријевић, који је изразио ., ... велико задовољство да је после
Београда Нови Сад други град у Југославији који је добио планетаријум,
посЈiе скоро 50 година дугог и упорног
залагаља ентузијаста и љубитеља астрономије у Новом Саду."

во дини, седам ТВ екипа, два фоторе-

портера и пријатељи нашег друштва :
арх. Сава Форкапић, пројектант Планетаријума, проф. арх. Војислав Кујунџић, пројектант пројекционе куполе,
арх . дејан Рапајић, руководилац грађевинских радова , проф. др Јеврем Јаљић, директор Регионалног центра за
таленте, др Лука Поповић, управник
Народне опсерваторије и Планетаријума из Београда, Милан Је;rичић, сек-

1

сочивима је било максимално скраћено
да би се на време стигло на Астроном
ску опсерваторију .
Наш домаћин на Звезда ри, др Геор

ВЕСТИ ИЗ ДРУШТВА

гије Поповић, нам је, nосле кратке nри
че о историјату Оnсерваторије, nока

18. ВЕОГР АДСКИ
АСТРОНОМСКИ ВИКЕНД
Београдски
астрономски
викенд
(БАВ) одржан је 16. и 17. јуна 2000.
године у Планета~;>ијуму Астрономског

зао "Велики рефрактор", највећи наш
астрономски инструмент . Како је ноћ
била ведра, имали смо nрилику да кроз

њега завиримо у дубине свемира.

друштва "Руђер Бошковић", на Кале
мегдану.

У петак,

16.

јуна, у

17

nриnреме

астрономске

истраживача
Манда"

за

груnе _друштва

"Владимир
посматраље

Сарадници

ча

сова, од стране nредседника друштва
Милана С . димитријевића, свечано је
отворен 18. БАВ.
Пројекцијом звезданог неба, коју је
извела Тијана Зечевић,
почела су
nредаваља. Професор Иштван Винце
нас је подсетио на помрачеље Сунца од
11 . 08. 1999. године. У кратким црта
ма је говорио о плановима Астроном
ске опсерваторије, урађеним пројекти
ма и анализи добијених резултата. Ка
ко у астрономији и аматери имају зна
чајну улогу, могЈIИ смо још једном да
се уверимо из излагаља Николе Божи
ћа. На врло духовит начин је изложио

Мандић
nомрачеља

Сунца 1999, као и резултате које су
добили. Професорка Јелена Милогра

"НАСТАНАК ЗВЕЗДА ИЗ
МЕЋУЗВЕЗдАНЕ МАТЕРИЈЕ"
Дана

у
! 1

~

.

• 1

основе

термонуклеарних

ре

акција на звездама, Едингтонова заnа
. жања о старости звезда, класификаци
ја коју је увео и nојам галактичке еко
логије као сnецифичан процес кружења

материје.
Средина предавања је обухватила

анализу
звезда

ма. Последње предаваље првог дана је
одржао др Милан С. димитријевић,

године,

На занимљив и nопуларан начин су
изложене

стилу одржала, по мишљељу већине

живаљем слушали причу о метеорити

2001.

nроцеса у космосу .

дов- Тур ин је у свом nрепознатљивом

присутних, најзанимљивије предавање
на овогодишљем БАБ-у. Сви су са у

априла

7.

часова, одржано је у ПЈiанетаријуму
предаваље Милана Ћирковића на тему
"Настанак звезда из међузвездане ма
терије".
Предаваље је започето општим раз
матраљима о термодинамичкој нерав
нотежи као услову за одвијаље важних

19

ХР

уз

дијаграма

главни

низ

у

и

"nењање"

току

живота .

Истакнута је и чиљеница да се звезде
формирају у дисковима сnиралних га
лаксија.
Предаваље је настављено причом о

емисионој

маглини

(Стремгреновој

!;

74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ВАСИОНА XI.IX 2001 , З

ВАСИОНА

сфери) . OI<o 40% сјаја Млечног nута
долази од међузвездане материје . Иза
М 42 nостоји молеi<уларни облаi<, чија
маса износи 10 - 1 000 000 Сунчевих
маса, а температура свега 10 - 100 К,
доi< је унутар емисионих маглина тем
пература 1000 К Било је речи и о бра
он nатуљцима , као многобројним, вео
ма тамним објеi<тима, сличним Јуnите
ру, I<оји нису достигли 0,08 Сунчевих
маса и I<оји су топли I<ao нпр. Земља.
Затим је изложен сам механизам нас

Deep Field).

мале nланете 90 Antiope и да је неi<оли
ко недеља раније истим телесi<опом от
кривен nратилац 762 Pulcova. Отi<рића
двојних астероида 24З Ide , 45 Eugenie,
2000 DP 107 и одНедавно 87 Sy1vie, нај
већим делом су последица прогреса I<о
ји је донела техниi<а адаптивне оnтИI<е.

XLIX 2001,

З

------------------------------------------75

"Северно дубоi<о nоље" је
снимаi< дела неба у сазвежђу ВеЛИI<и
медвед (Ursa Major) . УI<упно време екс

неба помоћу јед1юметарског телесi<опа

nонираља је износило нешто nреко

на је и снимком љеговог сnектра по
моћу десетометарсi<ог :Кек-1 телескопа .

часова,

у

неi<оЛИI<О

ду од новембра

руара 2001 .

наврата,

1999.

године .

у

139

перио

године до феб

"Јужно дубоi<о

nоље" је снимаi< дела неба у сазвеж
ђу Пећ. УI<упно време еi<сnозиције је
невероватних

278

часова, што га чи

ни најбољим снИМI<ом у области Х-зра

таиi<а звезда од система у стаљу термо

I<а . Сваi<а тачi<а светлости на овим сли
I<ама је ai<TИBJia галаксија или I<вазар,

динамичi<е неравнотеже, I<оји није дос

на удаљености од неi<ОЛИI<о милијарди

тигао

светлосних

маi<симум

гравитационе

енерги 

ударни таласи); између осталог је ис

таi<нута Рејли- 'Геј ло рова нестабилност
(гушћи фЈrуид над ређим) и

I<ao

сли

слични и nознати су

Сдиi<а

Сни.мак: .лнм ~; 11ланеmе Ка

1.

ковит пример дата чаша воде оi<ренута

.мила и 11>еног nратиоца, ~1а•ш11>ен

наопаi<о, са I<артоном на отвору (вода

2001.

неће истећи). Последица I<олабираља
је ствараље велИI<е густине и на I<pajy
протозвезде, I<oja прави облиi< добија
I<асније, помоћу ротације и магнетног
поља.

Затим су уследила питаља слуша
лаца, I<ојих је nосле овог надасве за
нимљивог и добро изложеног предава

1.

З.

са HST-a .
Свак:и nик:сел nред
ставља 46 хиљадиmих делова лучне се
к;унде . Как;о је pacmoja11>e из.ме!ју ових
двају објек:ата ок;о 0,6 лучних сек;унди,
излази да се налазе на .међусобном pacmoja11>y од ок;о 1000 km.

Према:

L'Astronomie, Actualite, Mars

2001.

САд) су запа

зили, почетi<ом марта

2001,

пратиоца

астероида 107 Camilla. Разлиi<а у лу
мююзности ових двају објеi<ата, I<oja
износи седам магнитуда, говори да је
Камилин пратилац маљи по преЧНИI<у
25 пута .

Kai<o објеi<ти имају сличну боју,
претпоставља се да имају сличан хе
мијсi<и састав, што уi<азује на заједнич
ку еволуцију.
Tai<o

је друштво .,двоструi<их" ма

лих nланета добило свога седмог чла
на. Поменимо да је :Кековим телесi<о
пом, јануара 2001, отi<ривен сателит

што их

чини невидљивим

I<ОМ делу cnei<тpa,

у

не линије за .,најлаi<ше" црвене патуљ
I<е, одиосно "најтеже" мрi<е nатуљi<е, а

која износи 75 Јупитерових маса. Об
јеi<ат је спеi<тралног тиnа М9 и шесна

есте је nривидне звездане величине . То
је најближа и најсјајнија позната "звез
да" тако I<асног сnеi<тралног типа , због
чега ће сигурно постати penep за изу
чаваље објеi<ата врло малих маса . Об
јеi<ат је отi<рила једанаесточЈiана еi<ипа

астронома на челу са Хавијером дел
фосом (Xavier Delfosse) са Астрофизич
I<ОГ института :Канарсi<их острва .

Према :

Sky & Telescope,

јун

2001 .
г.п.

оптич

али не и у облас

МЕСЕЦ КАО ДЕТЕКТОР
КОСМИЧКОГЗРАЧЕЊА

nосматрају небо у Х делу елеi<тромаг

nа 11 процељује се да се налазе на уда
љеностима од 9 до 12 милијарди свет

ћу брзином већом од брзине светлости

нетног cnei<тpa са до сада недостижном

лосних година.

ЧАНДРИН ДУБОКИ ПОГЛЕД

верзитета (Мериленд,

не ,

ца), што га смешта врло близу гранич

За неi<е честице космичког зрачеља
ултра висоних енергија, I<oje бомбар
дују Месечево тло, очекује се да про
изводе у дар не таласе Черенi<овљевог
зрачеља - светлости I<ojy дају честице
(у овом случају наелектрисане честице·

Милан Јеличић

Анализом nет
снимаi<а са HST
(HubЬle Space Telescope - I<осмичi<и те
лесi<оп Хабл), астрономи Таусн уни

I<вазари тиnа

1048 - З9) и налази се у сазвежђу Шмрк

(Antilia). Површинсi<а температура му
износи 2200 К и има масу између 60 и
90 маса Јупитера (0,06-0,09 маса Сун

ти Х-зрака. Астрономи nретпоставља

Влади.мир Ћулу.м

КАМИЛИН ПРАТИЛАЦ

-

I<ao

Међутим , раних осамдесетих је прет
постављена постојаље и I<вазара типа
11 . Један 'l'ai<aв објеi<ат nронађен је у
Чандрином "Јужном дубоi<ом пољу".
Део астронома верује да су ови I<ваза
ри , уствари, ранија манифестација у
обичајеног типа 1 I<вазара. ОI<ружени
су огромним облацима гаса и праши

1.

Објеi<ат се води под именом DENIS-P
Jl04841. 7-З95606.1 ( сi<раћено: DENIS

ју да огромна I<оличина зрачеља, I<ojy
ови I<вазари ослобађају, одувава омо
таче, омогућавајући нам да их види
мо као I<вазаре типа 1, у оnтичi<ом де
лу спеi<тра. Ти I<вазари су остали не
отi<ривени до данас јер су старији од
квазара типа 1, удаљенији су од љих и
теже их је детеi<Товати . За I<Вазаре ти

ља било много .

НОВОСТИ И БЕЛЕШКЕ

година .

У једиом од посматраних објеката
отi<ривен је нови тип астрономских об
јеi<ата - квазар типа 11 . Сви до сада
посматрани
I<вазари
су
међусобно

је, и врши рад - I<олабира у зависности
од темnературе и nритиска . Помену
те су разне нестабилности (висi<озност,

Европсi<е јужне опсерваторије . Једин
ствена nрирода овог објеi<та nотврђе

Изузетно осетљиви уређаји на са
телиту Чандра (Chaпdra X-ray Observatory - Опсерва'l·орија за Х-зрачеље
Ч андра) омогућили су астрономима да

резолуцијом. Анализом добијених сни
мака отi<ривено је неш'l'о веома интере
сантно . Објеi<ат, посматран у сазвежђу
Пећ (Fornax), нови је тип I<Вазара , тео
ријски предвиђен пре двадесет година,

Анализа Чандриних снимаi<а се нас
тавља

...

Према :

Astronomy Now,

лова дубоi<а nоља), Чандра је успео да
направи најдаљи поглед у свемир у об
ласти Х-зрака .
Снимци су названи

"Чандрина

дубока

поља"

(Chandra

I<oje

се I<ре

у датој средини (по!'ледати шематски
nриi<аз на http:/ fwww .aip.org/mgrfpng).
За I<осмичi<е зраi<е са енергијом већом
зрачеља се налази у миi<роталасној об

НАЈБЛИЖИ МРКИ ПАТУЉАК
У

свом истраживаљу и мапирању

неба,

Deep New lnfrared Suгvey (DENIS)

Нови nреглед дубоког инфрацрвеног
неба, наилази на ·мноштво хладиих об
јеi<ата веома малих маса, I<оји до сада
нису детеi<товани .
Један недавно от
кривени објеi<ат је мрни патуљаi<, на у

-

даљености

производе неутрини)

од 10 20 еУ, маi<симум Черенковљевог

2001 .
Г.П.

а теi< сада уочен.

Чандраје лансиран у јулу 1999 . го
дине и са опремом I<ojy носи далеi<о
надмашује своје nретхоДЈIИI<е .
Једно од најзанимљивијих отi<рића
објављено је 1З. марта 2001 . године .
Снимајући небо на исти начин на I<О
ји је у зиму 1995 . године свемирсi<и
телесi<оп Хабл наnравио чувене снимi<е
изузетно дугих еi<сnонирања ('I'зв. Хаб

мај

I<oje

11- 15 светлосних година (у

даљеност ће yci<opo бити nрецизније
одређена мерељем паралаксе). Објеi<ат
је пронађен nрилиi<ом мапираљајужног

ласти елеi<тромагнетног спектра . Про
веру овог, Аск;аријановог, ефеi<та (Guг

gen Askaryan -

амерИЧI<и научниi< рус
I<ОГ пореi<ла) је извршила група нау
чника ,
бомбардујући гама зрацима

слој песка у
ат .

SLAC Final Focus Test

Ве

Очеi<ивано I<охерентно МИI<рота

ласно зрачеље је детектовано . Научни
ци су уперили два JPL радио-телеско
па (JPL, Jet Propulsion Laboгatory- Ла
бораторија за млазни nогон), која су
део Мреже дубоi<ог свемира (Deep Space Network), I<a Месецу, у потрази за
зрачењем I<oje би изазвали I<осмиЧI<и
неутрини .

.1
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Тренутно се прилююм калибраци
је посматрају удаљени квазари, али би
било пожељно имати неки извор микро
таласа на самом Месецу, што је луксуз
који тренутно није могућ .
Неке од најоптимистичнијих прог
ноза предвиђају детектоваље једног
космичког неутрина са енергијом од

10 20 eV па сваких 10 до 20 сати или .
чешће (за детаље погледати http:/ /
www.aip.org/physnews/select или http:/ /
www.physics.ucla.edu/ moonemp/public/
lunacee2/index.html) .
У мартовском издаљу часописа Nature (Природа), тим научника са про
јекта AMANDA је писао о посматра
љу неутрина космичког порекла,

u

ружи<~'IЬак:а

потом свој свет лови путевима
чuтаво.м .мрежо.м обавија
све своје к:орак:е

своје наде
к:ад не остане нuједно место

u

за почuнак:
за смрт

бесан
насумu<~но одабира једну
осред'IЬу звезду u брuше је
Тамо где је она стајала
сад 'IЬегове к:ости цере се
Малu човек:
.међу другu.м звездама
још .ма'IЬu је .

тако

Гордана Нuнк:овић

ђе детекцијом Черенковљевог зрачеља,
помоћу детектора закопаних у леду

***

Антарктика.

г.п.

Сав к:ос.мос
од <~уђе'ЈЬа
и

У овом броју доносимо nесме мла
дих nесникиља Аље Аранђеловић и
Гордане Нинковић,
чланица нашег
Друштва .
Ања Аранђеловић је рођена 1972 .
године у Београду .
По nрофесији је
новинар . Објавила је ~бирку nесама и

грешк:ом

гиља" .
Гордана НШ~Ковић је рођена у Бе
ограду 1973. године . Апсолвент је фи

лоЗофије на ФилозоФском факултету .

Објавила је драму ":Игролуди" . Песма
је из необјављене збирке "Набрајаља".

А 'IЬа Аранђеловић

те празнине .међу 'ЈЬu.ма
пустошu

Прво гради безброј к:ућа
са безброј безличних трав'IЬак:а
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***
Иэдuшем спокој
.монотонuх снова
и

пружа.м руке

ка бисерно.л« небу

чије су звеЗде
ужаренu крицu

Утишавам мислu
прuнцuп

Заборавља.л« сутра

не разуме

Слика на

(из збирке "Мала богиља")

унuштавам

Малu <~овек:
ба<~ен .лсеђу звезде

те

упала у мрежу

уснулог рuбара
к:ојu је эалуталu бог
у бек:ству
од досаднuх и неуморнuх људu
~~:oju стално нешто траже

кратких nрича ,.Кљига о чекању".
Приложене nесме су ив ове и из још
необјаnљене збирке nесама .,Мала бо

***

по нек:е песме

саздан
u једна мисао
к:оја је звезда

МАЛО ПОЕЗИЈЕ

страни корица :

опсерваторuје, 22.

А 'IЬа Аранђеловић

(из збирке ,.Кљига о чекаљу")
(одабрао Милан С . димитријевић)
Сунце снu.мљено телескопо.м "Пајс" Народне

VI 1978, у 14h 40"' ТИ на Mikrofilт - N FR-3, у прu.марном
фок:усу, уз експонuра1Ье од 1/60 s; снuмuо Љубuша Јовановuћ (горе).
Кратери Коперник и Ератостен на Месецу, снимљенu исти.лс телескопо.м 16.
V 1978. на филм КВ 21 (окуларна пројекција, F = 20 000 тт}, уэ експонира'Ље од
2 s; снuмио Љубиша Јовановић (доле}.
·
Слика на IV страни корица : У<~есници XVIII БАВ-а испред Планетаријума.
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NEO

(ОБЈЕКТИ У БЛИЗИНИ ЗЕМЉЕ)

Alejandro Oscoz Abad *
lnstituto de astrofisica de Canarias, Observatorio Teide, La Laguna, Islas Canarias,
Espaiia
Идеја о смаку света је стара колико и позната људска историја . Предвиђаља
ове врсте уткана су у многе религије и културе. Као резултат оваквих предвиђаља
настале су . многобројне кљиге и новеле о смаку света услед разних катаклизмичких

догађаја (нуклеарног рата, помора, или чак доласка ванземаљаца). И на крају, у
последље време велики број романа разматра могућност смака света услед удара
комете или астероида.

...

.

Посматрајући Месечеву Или Марсову површину може се закључити _ да је
Сунчев -систем веома опасно место за живот. Међутим, и најсвежији кратери
на Месечевој површини, као нпр . Тихо, су десетине милиона година стари, тако

да изгледа да је ера судара завршена и да таквог великог ризика нема данас.
Ипак, тридесетих година прошлог века откривено је да Земља још увек може бити
мета неких малих тела. Године 1937. једна стена, пречника око 1 km , прошла је
на само 0,0049 АЈ (735 000 km) од Земље или на око два растојаља Земље од
Месеца . Земља је избегла судар само за око шест часова; наиме, тело је пресекло
Земљину путаљу око Сунца. До 1990. године ово је био најближи нама познати
сусрет астероида са Земљом .
До 1960. године познавали смо само осам астероида који могу да приђу близу
Земље, до 1970 . овом списку су додата још два, а од 1975 . до 1980 . укупно се
знало за 17 оваквих тела. Тако је било све до краја осамдесетих година прошлог
века, када број "опасних" астероида почиње да расте и то овим редом : нових
10 у 1989, нових 10 у 1991, 13 у 1994, 11 у 1996. и 1997, итд . Лоша вест је
да статистички прорачуни показују да је број откривених оваквих објеката маљи
од 10 посто од укупног броја, тј . да око 90 посто објеката, пречника већег од 1
km, који нису још откривени, пресеца Земљину орбиту или јој прилази близу и
да сваки од њих има малу, али не и нулту вероватноћу да се судари са нашом
планетом . Ситуација је још гора код маљих објеката .
Ова и остала посматраља индицирају да у Сунчевом систему постоји огромна
количина комета и астероида. Орбитално кретаље оваквих тела око Сунца може
бити поремећено, тако да љихова модИфикована путаља може пресецати орбите
планета укључујући и Земљу . Истраживаља Месеца, планета Земљиног типа и
сателита спољаmљих планета открила су површине обилато покривене кратери
ма, које потврђују дуготрајну кишу пројектила којој су биле подвргнуте . Што се
тиче Земље, улога судара у љеној геолоmкој историји, љеној екосфери и еволу
цији живота, представља велики интердисциплинарни интерес. То је случај са
помором у периоду креде, пре 65 милиона година, када је изумро велики број
врста живих бића, међу љима и диносауруси, који је вероватно изазван ударом
комете или астероида. Тунгуски феномен, који се десио не тако давно, 1908, други
је пример судара Земље са небеским објектом . Ако говоримо о другим планетама ,

Јупитер је, само пре неколико година (јула 1994) био мета фрагментима комете
Р /Shoemaker-Levy 9 (SL9). То је и разлог да се данас одвија систематска кам
паља тражеља малих објеката који се називају NEO (Near Earth Objects - што би
у преводу значило: Објекти у Земљиној близини, прим . прев . ).

* Алехандро Оскоз Аба.д је технички директор опсерваторије Теиде и води програм
посматраља

NEO

са. ове оп.серва.торије.
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Популацију NEO чине објекти, чије
димензије се налазе у распону од ди
. мензија честица интерпланета.рне пра
шине

.

неколико

десетина

километа

т

љихова статистичка учестаност

судара може бити реда једног удара у
неколико милиона година. У дар и оваквих објеката могу имати катастрофал

ј

не по с ледице и за друге планете .

Откривени

..

·

Слика

1:

У.метнuч~ео в'IЈЈје111е

NEO .

које су доста прецизно одређене. О
пасност могу представљати NEO које
још висмо уочили (открили) - просто
ве знамо г де су и како се крећу .

Отi<рићем и класификацијом популације објеката који потенцијално могу уда
рити у Земљу , ми можемо унапред спречити овакав догађај . То је главни разлог
за општи програм претраге за непознатим NEO . Идеја пројекта претраге и одређи
ваља физичких карактеристика NEO дошла је од многих институција. . Упозореље
је стигло ударом фрагмената комете SL9 у Јупитер . Први корак је био форми
рати програм претраживаља простора у Земљиној околини, тражећи NEO . Овај
програм ће трајати 25 година .
.
Ове објекте је у принципу лако детектовати - било који NEO ће се , због бли
зине Земљи , кретати веома брзо по небу (имаће велику сопствену брзину) , тако
да га је лако разазнати међу другим астероидима (из астероидног појаса), који

се споро крећу. Међутим , највећи проблем су астероиди који се крећу ка Земљи ,

дакле они чија је тангенцијална компонента кретаља мала. Такви се веома тешко
детектују .
Међутим, симултана посматраља из неколико земаља, са неколико
континената, могу показати да су веома близу Земље , иако је љихово кретаље
споро.

·

Постоји и најгора ситуација, и Земља се понекад налази у љој . То се дешава
када астероид долази Земљи из правца Сунца . Један од најближих прилазака
последљих година је управо био такав, и астероид је био детектовав тек два дана

после највећег приближеља Земљи . То се десило марта

-!.:

NEO (већина љих) се

прате и познато је да у овом тренутку,
као и у будућности, ниједан од љих не
представља неку озбиљну опасност за
Земљу. То знамо из љихових орбита ,
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Табе.ца 1. Дванаест астероuда !С ·
·
на:ЈUв обје~Сmа, време npU.IIacJCa, npe~:u~yuc;a~~:'J~':~
1
Датум

Астероидје долазио

бомби· бачених на Хирошиму .

1

1

из правца Сунца , а минимум растојаља од Земље износио је 680 000 km . Данас је
познато око 12 астероида који су Земљи пришли ва маље од милион километара .
Познати астероид из 1937. је само десети по реду по близини приласка Земљи,
мада је он највећи међу љима. Већива ових астероида нема довољну величину
да изазове глобалну катастрофу при удару. Међународна астрономска унија је
поставила минимални праг за димензије "опасних" астероида, а то је пречник од
175 метара . Такав објекат при ударуможе изазвати експлозију равну експлозији

децембар

мај

1

на Ј>астојаљу маљем од 2,5 милиона километара од Земље (види Табелу 2) .
За утеху, nознати NEO не представљају опасност за Земљу у наредно м веку .

Међутим , није утешио да реална опасност долази од још неоткривених објеката .
Већина љих.нису тако велики, па их је из тога разлога тешко открити . Њихов

1

Обје:кат

1994.

1993.
1994.
јануар 1991 .
март 1995
мај 1996
децембар 1991
март 1989
новембар 1994
октобар 1937
октобар 1995
октобар 1993
март

Само

три од 12 астероида су имала nречвик већи од овог минималног .
У многим случајевима немамо довољно посматраља блиских објеката да би
било могуће сазнати љихову путаљу у будућности. Међутим, већина откривених
потенцијално "оnасних" астероида могла би ударити у Земљу кроз неколико м и
лиона година . У следећих 100 година , само девет откривених астероида ће проћи
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ра , који константно падај у на Земљ у,
формирајући метеоре или ства.рајући
ефекте трепереља звезда . Највећи р и
зик за опстанак живота на Зем љи је судар наше планете са телом које је веће
од једног километра у пречнику . По с ле
свега,

.

до
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1994 ХМ1
1993 КА2
1994 ES1
1991 ВА
1995 FF
1996 ЈА1
1991 VG
1989 FC (4581)
1994 WR12
1937 UB (Hermes)
1995 UB
1993 UA

а, а "РУЖU u.ма од 20. anpU.IIa 1998.

Пречник

11
7
9
9
22
350
8
350
175
1100
14
45

~~:лu:ж
6 U.IIU Зе.мљu. Дат је
:r

наз лuже.м nроласЈСу.

(m)

..

Растојаље

-~

.

112 000
150 000
165 000
165 000
434 000
450 000
464 000
689 000
719 000
734 000
749 000
1 000 000

(km)

,.
1

1

1

1

1

. -··--:::------:- ,.._
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Табела

2.

Cnuca~~;

11

nomaтux н.ајвећuх nрuблuже111а Зе.мљu од стране

NEO

.

у

по прозектној документацији у пе ио

ОбјеЈ<ат

Датум

Растојаље

Hathor
1997 XFll
Hathor
Nereus
1988 ТА
Toutatis
Asclepius
1994 РС1
Nereus
1998 DV 9
1989 UQ

2086 .
2028 .
октобар 2069 .
фебруар 2060.
октобар 2053 .
септембар 2004 .
март 2051 .
јануар 2022 .
фебруар 2071.
фебруар . 2058.
август 2093.

885 000
960 000
990 000
1 200 000
1 320 000
1 560 000
1 830 000
1 980 000
2 235 000
2 325 000
2 400 000

октобар

октобар

....
1

(km)

број је велики, али, на срећу, надамо се да ћемо их све детектовати у наредних
година. И на крају, вероватноћа за удар, који може изазвати експлозију екви
валенту експлозији једне хидрогенске бомбе, већа је него што је очекивано. Са

тонског факултета у Београду во

занемарљив .

(Примљено јула

1

(Превео: Лу~~;а Ч. Пonoвu1i)

2001)
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ћ
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др

ОЈислав Кузунџић са Архитек

Југосл~~ији. Монтираље купо~е о~~в~:t~Јектант за лаке кровне конструкције;

Центар ' на челу . са nроф . др В К .
ћ у шесторица радника из фирме ЛКВ
1998. године .
. УЈунџи ем , у периоду од 26 . до 29 . септ~мбра

25

друге стране, удар тела које би изазвало глобалну катастрофу (смак света) је

о

:од"!и.,е , осим израде куполе - про~к ~но~ . септембра до 25. децембра 1997.
· Је ПРQ)ектовао средином 1998. гdди:iе профекран~ и_ уређеља ентеријера. Куполу

овом ве~~;у.

Слика 1: Џомед
д
·
са унава на Петроварадuн.с~е
ђ.
3а смештај npojetcцuoн.e сале Планетарuјума ~е":=:)~ву {лево). Уређе"'е nростора

r

Монтирање пројекционог у еђа . ZKP .
.
27. фебруара, тако да · е Плар
Ја .
-1 Је реализовано у перио
о 5
средином марта 1999. гЈдине мтаријум био сnреман да nрими npвPf по~ет~од~

~~g 9планове, тако да је прва груп~ђ'::а_м~~~е~~~~дПоваље НА ~О-а онемогућило Је

NEO (NEAR EARTH OBJECTS)
The possiЬility of asteroid impact into the Earth and some of known NEO (Near Earth
Objects) and its passages near the Earth are given.

.

године.

ланетаријум тек

12.

новембра

1
УДК

1
1

;'

1

1

523.28
ПЛАНЕТАРИЈУМ НА ПЕТРО БАР АдИНС:КОЈ ТВРЋАВИ
Јарослав Фран.цuстu

Астрономско друштво "Нови Сад", Нови Сад
Прва иницијатива за изградљу Планетаријума у Новом Саду везана је за по
четак рада подружнице Астрономског друштва "Руђер Бошковић", при Вишој
педагошкој школи 10. октобра 1954. године, коју је основао и водио познати про
фесор, чувени војвођански педагог и популаризатор природних наука }Кивојин
Ћулум (1911 - 1991) . Иницијатива за изградљу Планетаријума покретана је и
1960, 1969, 1977, 1982. и 1985. године, али без успеха, у првом реду због високе
цене набавке пројекционог уређаја.
Захваљујућ~ низу повољних околности, крајем 1992. године добијен је од
Морнаричке академије Војске Југославије из Београда љен пројекциони уређај
- модел "Zeiss ZKP-1", погодан за школску употребу. На захтев Астрономског
друштва "Нови Сад" да се за смештај Планетаријума нађе погодан простор на
Петроварадинској тврђави, добијен је позитиван одговор од Јавног nредузећа
"Пословни nростор" , са nредлогом да се за ову намену адаnтира nодрумска сала

некадашље градске пивнице, на горљем nлатоу тврђаве (тзв.

• 1

"Parade Platze"),

код

Музеја Новог Сада.
.
Али тек nосле nет година, у пролеће 1997. године, nочиљу конкретни послови
у вези са реализацијом изградље Планетаријума на Петроварадинској тврlјави .
Уз rtомоћ Астрономског друштва "Нови Сад" комnлетан грађевински nроЈекат
бесnлатно је урадио "Нафтна Индустрија Србије - Инжељеринг" , на челу са
архитектом Савом. Форкапићем . Јавно nредузеће "Пословни простор " је среди
ном септембра 1997. године склопило уговор са Грађевинским предузећем "Бу
дућност" из Новог Сада о извођељу свих потребних грађевинских радова на а
даnтацији nостојећег простора на тврђави .
Ови радови су реализовани тачно

Н

О

D N

·PLANETARIJUM
na PotrovanadinskoJ tvrdJavl

Clt.м ADICO~JOOO.

Слика

2: Ш
. ем~тсtсu npu~~;a3 Планетарuјума на Петрова адuнс~е .
Планетаризум Је најсавремени · е
Р
ОЈ тврђави :
намену у образоваљу, култури и ЈпоЗ:~иао-визуе~но средство, које има вишеструку
а~тронаут~ке . Поред музеја, галеријi n~=~ациЈи науке, npe свега астрономије и·

ИЈуме . имаЈу ~ви већи културни и образов ришта и сличних установа, планетар
посllоЈи само Ј?Ш у Београду, на Калемегда:~ центри у Евроnи. у Југославији
ланетаријум на Петроварадинсксiј тв ђ . ћ

по угледу на многе у свету :

1

.

Е

.

дукациЈа ученика и ету дената

р ави

е имати вишеструку делатност

Ј

о.кви

ваља, по о_дговарајућим настав~им пл~~ основног, сре~ег и високог образо

астрономиЈе, астрофизике и сл .

овима географи;е, физике, геодезије,

·'\
------------------
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космонаутю~и, астровомији и сро:ни~е~~~~~~~· вечери под звезданим . небом,

З. ОрганизациЈа културних приред и,

4.
5.

кљижевних вечери итд.

промоција вобвих кљи~:~;ацзл~Ј·~б: ос;~:~~ацији за организације извиђача., гора:
Пра.ктична. о ука. у н

на, младих истра.жива.ча, наутича.ра итд.

ким

остигн ћима на атрактивне

-

Организација Ј:iЗЛожби оннаучним и жте~=~: и де~о Мих~ла Пупина"' "Велика
теме из историЈе науке.
открића Николе Тесле"

мосу" итд .

,

а пример, "
· ХХ века"
"Космичка техника на краЈу

б

б . Израда наставио-о разовних

' "

и

,

децембра

- 5. август 1977 - по~уда за купови
ну пројекционог уређаја "SPITZ SPACE SYSTEMS, INC. Chadds For~ Pe.nnsylvania USA, System 37З pla.netarшm шs
trument : 21 .000 $ USA", по елаборату

за изградљу Планетаријума на углу
Сремске и Ра.дничке улице.

- 18. новембар 1986 - п<?нуда. за куnо
вину nројекционог уређа.Ја "GOTO OPTICAL MFG.CO. Yazaki-Cho Fuchu, Japa.n, Pla.netarium model . GS: ЗОО . ООО $
USA", по елабора.ту за ~зградњу Планетаријума у оквиру обЈекта СПЕНСа.
.
- 10. новембар 1992 -: инициЈатива за
изградљу ПлВветарИЈума ва Петро
варв,цивској тврђави.
децембар

- 18.

1992 -

nредставници

АдНОС-а донели у Нови Сад из Мор
наричке академије (Б.еогра.д :-- Баљи

ца) пројекциови уређаЈ Carl Ze1ss модел

Слика З: Пocemuoцu ucnpeд nроје~Сцuо

ZKP-1 .

не сале Планетарuју.ма.

ка културе дао саглас-

9З - ПокраЈ·ински завод за заштиту спомеви
.
ђ
март 19
П
и· ма на ПетроварадинскОЈ твр ави.
ност на идејно решеље иа изградљъ Са~~-:;и~~ Војводине размотрило и прихва-

1997.

r
1

изложбене сале, ' подешаваље и модификација пројектора ZKP-1 .
ф~бруар 20.01- Свечаво отвараље Плаветаријума.

- 1.

(Примљено марта

2001)

ТНЕ PLANETARIUM ON ТНЕ PETROVARADIN FORTRESS
The presentation of the possiЬilities a.nd the history of the Pla.netarium in Novi Sad
are given.
УдК

528.28

GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) -

0

;и2;~ :::::;:~:r 0 ~с~;он~:~:Ој 0~~е:ва;орији и изградљи Пла.Нетаријума ва Пет-

Иван Ђелuћ
Астрономско друштво "Руђер Бошковић"

них платформи, в·исок ниво тачвости и континуалаи рад у свим временским усло

вима. Данас у свету постоје два глобална сателитска система за позиционираље:

амерички

NAVSTAR (Navigation System

.

ни министар за науку, технологи

~р р~;~~iбдlт~~=:~ по:;д~~~~~в~ек'ретар за привреду Бошко Баришић, ректор
Униве_Рзитета У Новом Саду иl'ЈiноС-·а и Јавног предузећа "Пословни простор"
- 22. ЈУН 1994- представници

.

ђ

и

пого не за смештај ПлаиетарИЈУ

прегл~дали су празне простори~е на п~~::ар' ИЈ. УМ ~ајподесиија сала некада.шње
ма и Једногласно закључили да Је за
пивнице на горљем платоу .

And Ra.nge)

и руски ГЛОНАС . Оба

употребу . У овом тексту ће укратко бити описан принцип рада NAVSTAR сис
тема, зато што је он више заступљен у комерцијалној употреби (ваздухопловство,
поморство ... ), више је заступљен и у литератури и, што је најва.жније, у верзији
доступној цивилној употреби даје далеко већу тачност .
Структура система

NAVSTAR GPS

се састоји из :

космичког дела, земаљског контролног дела и

корисничкоr дела.

~а Новоса~ском СС;~.ЈМУ· .zГрисут~и гћт~~к~~~иски секретар за културу и науку

.

Тime

ова система су пројектована за војне сврхе, али се касније прешло и на цивилну

1.

април

Београд

Увод

Космички део чине

.

,

У позним шездесетим годинама прошлог века кренуло се са развијањем сате
литског система за одређиваље положаја корисника на Земљи, који је требало да
задовољи следеће захтеве: глобално покриваље, могућност опслуживања покрет

ро1в4арадинскоl9~?~аllр. омоција Плаветаријума у Новом Саду, у Прес центру

-

ГЛОБАЛНИ СИСТЕМ ЗА

ОДРЕЋИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

- 15 .

1

за потребе изградље објекта Планетаријума на Петровара

септембра 1998 - израда пројекционог екрана (куnоле nречника 6 m)
по прејекту проф. др Војислава Кујунџића из Београда .
- 5 - 27. фебруара 1999 - монтира.ље пројекционоr уређаја ZKP-1 и прва nоде
шаваља за пројекцију. Цео посао самостално урадили сарадници АДНОС-а., под
руководством Јарослава Францистија.
- 12. новембар 1999 - прва јавна пројекција у Пла.нетаријуму, за ученике гимна
зије "Јован Јовановић-Змај" из Новог Сада .
- У току 2000. године, пробни рад Планетаријума и завршни радови на уређељу

прва nо~уда. за ку-

тариЈуМ, од страве VEB Carl .
па One medium- Туре Pla.netar.шm . Total price: 9.390 $ USA". ИнициЈатива за
изградљу Пла.нета.ријума. на Лиману 1, .
у оквиру Универзитета у Новом Саду.

14037/96

- 26 - 29 .

вом Саду, од стране проф . ЖивОЈИНЗ.

1969 -

Комплетан грађевински пројекат завршев је у јуну 1996. ·
мај 1996 - Завод за урбанизам УРБИ С издао УТУ (урбавистичко-технички

- 16.

1997 - почетак грађевинских радова на уређељу просторија за
смештај Плаветаријума . Сви грађевински радови по пројекту урађени су до 25 .

Хронологија иэrрв,zџье Плаветаријума
- 10. октобар 1954- прва~ниција.ти
ва за изградљу Планета.риЈума У .Но

nоВИ':fУ пројеКЦИОНОГ уређаја ЗZЗ.Е?SлSај::

равио идејни конЦепт пројекта за Планетаријум ва Петроварадивској тврђави .
услови) ·бр .

_

Ћулума.
_ 26. јун

мацију о изградљи Планетаријума. у Новом Саду и довео одлуку да. се обезбеди
одговарајући простор за љегов смештај на Петроварадинској тврђави .
- 17. вов~бар 1995 - у сарадљи са АдНОС-ом, арх . Сава Форкапић је нап

динској тврђави.
- 28. септембра

Човек у кос-

ф лмова. видео касета, дија.позитива за школе,

образовних постера, кљига и слично .

---------------------------------------83

-З . март 1!195 - Извршви одбор Скупштине града Новог Сада разматрао инфор

Организација научно-образовних предаваља о савременим достигнућима у
2.

' 2001, 4
XLIX

Космички део

24 сателита у шест кружних орбита са по четирИ сателита
20 200
km, са периодом обиласка орбите од 12 сати (у питаљу је звездано време). Равни
орбита су наrнуте у односу на раван екватора за 55° и међусобно раздвојене за
60° по географској дужини.

у свакој орбити .

Сателити су униформно постављени на висини од око

·
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БАСИОНА
1

Контролни део

Земаљски контролни део контроли
ше емитоваље сигнала сатели:-а и ша

ље корекцију љиховог nоложаЈа да би
ну грешку (због деформације сигнала У

. јоносфери, · услед кише .. .) . Кон;гролни
део се састоји од nет контролних стани

2.

ца, главне контролне станице и три зе
маљске nараболичне микроталасне ан
тене . Контролне станице су nостав_ље

новремено nраћеље свих сателита и да
би усаглашавале атомске часовнике на
сателитима, који имају тачност реда

Кориснички део пасивно прима на

Слика 1: NAVSTAR GPS ~еохстелацuја .

вигационе сигнале и прорачунава ко
рисников п~тожај, брзину и време .
Пријемник Је проЈектован као вишека
нални, што му омогућава да истовре
мено прати сигнале са више сателита.

(2-D)

Тродимензионо позиционираље

(3-D)

сфере (од три сателита) које се секу у двема тачкама, а пријемник се налази у

10 ns. Главна контролна станица об

З. Кориснички део

Дводимензионо nозиционираље

Одређиваље nозиције авиона, возила на земљи, космичких станица итд, ради се
у 3-D простору јер је висина nлатформе непозната. У 3-D простору пријемник се
налази негде на сфери nолуnречника једнаког nроизводу времена nреноса сигнала
nредајник- пријемник и брзине простираља сигнала. Као резултат добијамо три

не широм света да би омогућиле Јед

ко микроталасне антене .
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Уз раније наведене претпоставке, позицију nријемника можемо одредити помо
ћу два предајника . Позиција пријемника биће дефинисана у пресеку два круга .
Међутим, овакво одређиваље позиције довешће до велике грешке, јер се два круга
секу у двема тачкама . Проблем се решава увођељем трећег предајника. На овај
начин позиција пријемника је одређена пресеком три круга .

задовољио унаnред дефинисану укуn

рађује све информације, прорачунава
корекције и шаље их сателитима nре

1.
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l

једној од љих. Ова неодређеност се може решити за уређаје који су лоцирани у
релативној близини Земље, где се од две nонуђене тачке узима она која је ближа
nовршини Земље . Уколико nостоји одступаље времена на које указује часовник
предајника од времена на које указује часовник nријемника, nотребно је скуnу
сателита додати још један како би се извршила корекција.
Извори rpemaкa

GPS-a

Тачност са којом nријемник може да одреди своју позицију и брзину зависи
од различитих фактора. У суштини, тачност GPS-a зависи од квалитета спрове
дених мереља као и од података о nоложају сателита . Неке од грешака, које се
различитим nоступцима умаљују, дате су у Табели 1.
Табела

О,цређиваље позиције

Да бисмо објаснили одређиваље nози

1.

Извори zреша~еа.

Извори rpemaкa

Метри

Грешка часовника сателита

1,5
2,4 - 5,2
1,0
1,2 - 2,7
1,5

ције, увешћемо следеће nр_етпоставке :

- познат је положај предаЈника (груnе
предајника);
.
- nут 'који прелази сигнал од nредаЈ

Атмосферска капi:њеља
Кашњеља оnреме сателита

ника (сателита) до nријемника ~оже се
оnисати идеалном правом линијом;

Вишеструке рефлексије

.

Шум nријемника и резолуција

-

nостоји . аnсолутна синх~онизациЈа
између часовника ~а nредаЈницима и

часовницима нс;~. приЈемницима (на nl?и

. .1

јемницима нису атомски час_овници Јер
се системском конфигураЦИЈОМ елими
нише захтев за прецизним локалним ча

совником);

ефекти интерференц_ије ?ригиналног
сигнала, као и утицаЈ поЈединих сло
јева атмосфере на време простираља

-

сигнала су занемарени;

-

Слика 2: Од еђива1Ье noзuцuje ~eopucxu!Са {npuje.мx!~e Је uлu у maч~eu 1 uлu у
maч~eu 2. )

·

на

нема одстуnаља времена часовника
предајницима у однос_у на време

UTC (Universal Тime Coordшated);
- nознато је вре~е nочетка емитоваља
сигнала са предаЈника.

n и ' ема сигнала и на основу познатог тренутка

поч~:к~с=~:~iЈ:в~2:;~~ат~~н~~;:шfт~ до~и~~е~~ в~е:С~~~:.Нео~~е~и~~~~а-о:р~Ј:~=

~=~ад~~иЈ~иЈ:::2~~~~::1~~~~~~~:~{:~~~~~~ии бб:э~:оемп~~~::~:Т~). сд::::,

:~r{~~:с:е~~;~: :о~:ес:~а~~~~~ (~;:;~~~~)к:а~~:~~~ ~~~:т:/~~~~~~'. са

Диференцијалии
Максимална тачност коју
и

13 m

GPS

у вертикалној равни .

GPS

може да обезбеди је

25 m

у хоризонталној равни

То није довољна тачност за поједине апликације.

Употреба DGPS~a (Диференцијални

GPS)

побољшава тачност

GPS

пријемника

и отклаља корелисане грешке двају или више пријемника који посматрају исти
сателит. У основној констелацији DGPS-a, један од тих пријемника се назива
референтна станица и љена прецизна позиција је позната . Други пријемник се
зове "луталица" и налази се у видокругу референтне станице. Референтна ста
ница врши мереља као и било који GPS nријемник, па nошто јој је nознат соп
ствени, тачан положај, може да израчуна одступаље добијене позиције у односу
на стварну вредност. За сваки сателит који се налази . у видокругу референтне·
станице, ова одступаља израчуната су формираљем разлике израчунатог псеудо
растојаља и геометријског растојаља сателит - референтна станица. Референтна
станица емитује одстуnаља свим корисницима у зони покривања станице . Корис
ници примељују ове корекције како би повећали тачност . На овај начин може се
смаљити грешка у позиционираљу на вредност маљу од 10 m . Да би се постигла
још већа, чак и центиметарска тачност, развијене су GPS технике које користе и
информацију о фази сигнала носиоца.

!i
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Позната позиција

Слика 3: Дuфере-кцuјал-кu GPS.
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(Примљено јула 2001)

GPS- GLOBAL POSITIONING SYSTEM
А short description of the satelite Global Positioning System is given.
УДК

523.51

НОВИ СО:КОБАЊСКИ МЕТЕОРИТ - ТРГОВИШТЕ
Борuвоје А. Јова-ковu1i

(по слободној nроцени), а на дну је лежало ужарена тамноцрвено тело . Оно се
хладило "скоро два часа" . Када су комад извадили, једна страна му је била црна,
а друга шарена. Малој Баљи је то "личило на торту", а љеној баби "на прекрасну
шарену вазну" . Када су се касније укућани nрикупили, дошли су до помисли да
је реч о скупоценом драгуљу - дијаманту, па су га пренели у кућу . Домаћин
га је одмах чекићем разбио на комаде. Комади су раздељени: два или три с:у
остала у кући, један је дат гимназијском професору Жики Илићу (Сокобаља)
"да га покаже ученицима", један је однео љихов рођак Драган Бекић у Аустрију,
један су сами поклонили примаријусу др Храниславу Радивојевићу, кардиологу
из Сокобаље, и дали су још један некоме "што ради у Винчи, да га тамо испита".
Случај је хтео да се за време свога лечеља у Сокобаљи (18 . септембар - 8 .
октобар 2000 .} настаним код Душана Вељковића, који је мој школски друг из
сокобаљске ниже гимназије . Господин Вељковић је магистар . електротехничких
наука и пуковник . Он је заинтересован за миоге ствари . Тако ме је једног дана
одвео на извор Моравице и показао ми је место пада познатог каменог метеорита
из 1877. године, кога је описао Јосиф Панчић, а који се чува у Природљачком
музеју у БеоградУ . Поменуо ми је да се у библиотеци у Баљи чува љегов модел .
Онда се сетио да је пре неколико година пао још један метеороид, а да се један
љегов део налази код др Хранислава Радивојевића. Одмах смо се договорили да
то истражимо. Неки дан иза тога, др Радивојевић нас је врло љубазно примио
и предао нам је свој комад на истраживаље.
Ми смо га разгледали и грубо
премерили .
Међутим, хтели смо да видимо шта се налази у Трговишту и да
испитамо очевидце .

Почетком октобра 2000. стигли смо у Трговиште, у дом Јовановића, на уго

Удаљени ГПС
Кориrована позиција

База

ворени састанак. Тамо смо затекли госпођу Смиљу, љеног сина Мићу и љегову
кћер Ваљу . У својој причи, госпођа Смиља виј~ сигурна да ли је тутљаву чула
пре удара и потреса или истовремено, а такође је у недоумици да ли је у том
изненадном догађају светли траг видела и западно од себе, а не само са истока.
(То би могло значити да се метеорит распао и да је већи део одлетео много
даље.) Висину на којој је уочила бљесак показала је руком (око 60° изнад хор
изонта), а ва бусоли смо видели да је то источна страна . Величиву метеорита
господин Мића је упоредио са једним каменом у дворишту (преко 50 kg, па смо,
ОдУШевљени, пожурили у кућу да видимо раскошну лепоту метеорита . Али, гле
разочареља! Донесоше нам један мали комад, дУЖИНе неколико центиметара . На
срећу и овај комад је био занимљив: било је то стакло . Површива му је глатка .
Дијамантски нож га гребе. Има више боја и нијанси у слојевима. Један љегов

крај је таман, црв (око

Откриће

Пад метеороида Је непосредно в

иђ

ен .

Догодило се то 5.

маја 1990 . У 16

оз ачном ваздУХУ у селу Трговишту.

часова, по в_еома ведром дану и савршен~~~ л~није северозападно од Сокобаље и

;~~~~~тјеЈ~о~~б=~:ек::~~=~:~г=:~рдинате очитане са карте су : !(Ј= 43°41,5 '
N; . Л

= 21°48,2' Е; h = 300 m .

ћ

н ком Вањом се нашла у дво-

Реченог дана, госпођа: Смиља Јованов~ л~а ·iкr светлост са источног неба ,
ришту своје куће, када Је изненада бљес у
Јава На десетак корака од љих
( "као муља" ) ' а

онда су се чу ли тресак и тутњ

подигли су се прашина и песак.

·

.

Готово на самом путу' покраЈ дворишта, они су

п стила погледали

.

имали око 15 mз грађевинског песка. Кадау ~~сЈ:узбЈР~~~~~: поокЈ" један 'и по метар
су шта је тамо .

Нашли су левкасти ров

,

2/3),

а остатак је у измотаним слојевима обојеним : цр

венкасто, жућкасто, тамнозелено . Грубом вагом смо проценили масу на 400-450
g, а потапаљем и одређиваљем волумена истиснуте воде , нашли смо да би густина

могла бити између 1600 и 1700 k~/m 3 .

,
Ова стаклена компонента ме Је одмах подсетила на тектите. Могао сам зак
ључити да је стакло настало очвршћаваљем у процесу хлађеља растопљене фазе
метеорита, настале при лету кроз ваздУХ . Мој пријатељ Душан је фотографисао
тај комад напољу при слабом вечерљем сунцу . Домаћин вије желео да нам покаже
највећи , главни комад, под разним изговорима, а како мислимо , из бојазни да му
не буде ОдУзет, а све у нади да ће за љега добити много новца за откуп.

Астрономско друштво "Руђер Бошковић" , Београд

·
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Особине I<амеиоr 1юма,ца

Са собом сам понео камен др Х . Радивојевића са намером да га подробно
испитам када се будем вратио кући у Градишку (Република Српска). Успут,
при проласку кроз Београд, један комадић, који се сам по напрслинама одвајао

(око

30 g),

оставио сам Александру Томићу да обезбеди стручну минералошку

анализу.

Комад који је код мене има масу 856,70 g, а густина му је 2800 kg/m 3 и одређена

је Архимедовом методом. Камен је прекривен сивкасто-пепељастом покорицом
дебљине око 0,3 mm. Највеће димензије су 12xllx7 cm .
Напрслинама се четири комада лако одвајају и поново лако уклапају на своја
места . Једна . страна је равна као длан, а супротна испупчена; обе су са плитким
рељефом и са стријама. Све преломне површине су тамносмеђе боје; ово је доми

нантна боја. На површини камена, на малом равном сегменту од око 8

cm 2 , пре-
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о - зелена боЈ·а , и то само ту · У непосредној близини магнетна
иглу не реаi'Ј:ршину и посебно површине прелома сам посм~тра:о најпре кру

смисла расправљати. Али, у великим биоскопским хитовима: Armagedon, Deep
и Contact, где је цео филм запакован у, наизглед, реалну науку да би био
довољно уверљив за сумњичаву публику и да би представио нешто inтo се може

~r:~~~м~~Ј ос~ови ви%и се конгломерат. разноврснћих дел~ва: м~о.го ор~~~:~~~~;~

десити свакога часа; е, у таквим филмовима научна критика не сме да изостане
из простог разлога: да се стане на пут гомили научних дезинформација које ти
филмови носе у себи .

овладава маслинаст
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lmpact

купну м к оз мик оскоп са увећа.љем од 100 пута, у одбијеНОЈ светлости.
е нити и мрље беле боЈе, комади и калаЈНОГ СЈаЈа,

~~т~;ј:н:р:fi,га 'видео с::ам и једну дугачку метално светлу пругу. Нисам уочио

"Armagedon" (Армаrе,цов)

хонflае"о~~:магт~~=iее~ Ј~оја~~:О~~т?~меној, тако и на стакленој ко~поненти,

п· ет~о!тавити да је вероватни минералошки еаст~ следе~и: наЈвише има
~~;:к~:нi (Fe Са Mg)SIOз и/или пижонита (Mg, Fe, Са)2S1~Ов (боје: тамносмеђа,

За почетак, да видимо шта је тачно у овом филму што се тиче науке. lleлa
радља и заплет се врте око једног великог астероида који претећи иде право на

мркожута) з~ти~ фелдспата (К, Са, Na)AlSiзOa (они су боја: црвене, ~ужичасте,

Земљу. Оно што је ту тачно је да велики астероиди, који би могли изазвати
Армагедон* на Земљи, заиста постоје и могуће је да ћемо се некад наћи неком

млечнобел~), мало има зеленог оливина (Fe, Mg)2Si04, врло ~ало Је кал=~:
СаСОз (беле боје), троилита FeS (жут), можда камасита (FeNl) и др. О
однос би могао бити овакав: пироксени + оливин 70%, фелдспати 20% и остало

од љих на путу . И то би, отприлике, било то што се тиче тачне науке. Сцена која
нас уводи у заплет филма је сцена у којој видимо астероид како срља право ка
Земљи. Ту се каже да се катастрофа слична овој која нас очекује у филму, десила
пре 65 милиона година када су поубијани сви диносауруси. Такође се каже да. је

!Оо/Стварни минералошки састав се може сазнати тек када се изврши стручна
нализа ко · а је мени недоступна, али се надам да ће Је неко урадити.

а ПосебнаЈ помисао је да је примарно тело при уласку у нашу атмосф;ру имало

~~~~:~ј~~ ј!Х~Шу!~,~·7:~:$~:) :;:Ef~i:~E~::J~~:.~::·=~;

је н~стало стакло), то се онда са нашом атмосфером (и планетом) сударило веома
велико, вишетонско, астероидно тело .

(Примљено јула 2001)

r

ТНЕ NEW SOKOBANJA METEORITE - "TRGOVISTE"
The article ives the presentation of the m~teorite which has fallen in the village
Тrgovi.Ste near t~e town Sokobanja (eastern Serb1a), on Мау 5, 1990.
УЛК

удар тог а.стероида. о Земљу био раван ексnлозији 10 000 атомских бомби.
Међутим, поставља се nитаље одакле сцена.ристима баш тај број од 10 000?
Претпоставимо да. имамо астероид који има. 10 km у пречнику (што је нека. ти
nична величина. !(Оја би довела до толике катастрофе) и да се тај а.стероид креће
брзином од око 11 km/s, што је нека. минимална брзина. Пад а.стероида таквих
карактеристика. на. Земљу, би ослободио око 80 000 000 мегатона енергије! Ако
за.окружимо снагу једне атомске бомбе на 100 мегатона., мада. је то много јаче од
било које икада детониране, дати пад астероида. . би се свео на. експлозију од

800

атомс ких бомби. Значи, то је 80 nута више од предвиђаља. (или боље речено
нагађаља) које су дали сцена.ристи овога филма. Они су, уствари, желели да онај

000

број од 10 000 изгледа драма.тично, ни не саља.јући да. је у стварности то велики
еуфемизам, пошто би било много дра.матичније . .
У једној сцени касније у филму, директор агенције NASA каже да је тај наш
дотични а.стероид пореклом из астероидног појаса. који се налази између Марса и
Јуnитера, али је доживео судар са једном кометом и при томе је био избачен са
своје пута.ље и ката.пултиран право ка. нама. И још се каже да. је тај наш а.стероид
величине Тексаса, дакле има око 1400 km у пречнику. Прво и прво, нема. чак
ни теоретске ша.нсе да толики астероид постоји у Сунчевом систему, а да. остане•

001.92

неnримећен (llepec, на.јвећи астероид у појасу, има у пречнику око 1000 km и
већ одавно знамо за љега), а да. не причамо о томе да би· једна комета. тешко
могла. избацити толики астероид из појаса. . Ви можете оволики а.стероид гађати

:i

годинама. кометама, али га. не бисте много nомерили са. љегове првобитне пута.ље .

,ј

У случају астероида. са.чиљеног од гвожђа. (то је речено неколико nута. у филму),

чија је густина. 7,86 х 103 kg/m 3 , произлази да. би астероид радијуса. 500 km имао
масу од око 4xl0 18 тона. и биЛо би га, практично, немогуће померити . Ако још

~

1
ј

.

узмемо у обзир да је верова.тноћа да. комета. погоди астероид врло мала, тада
лако можемо видети да. је овакав сценарио тешко изводљив .
·
Ла се задржимо сад мало на. проблему "невидљивости" толиког астероида,
који сам већ сnоменула. . Наиме, наш астероид је у филму био примећен тек кад

му је остало још свега 18 дана до судара. са Земљом. Када. је у филму неко на
конференцији за. шта.мпу упитао директора. NASA како то да. га нико није приме
тио раније, овај је одговорио: "Ми имамо само милион долара. да претражимо
читаво небо, а. небо је огромно." Небо јесте огромно, а професионални телескопи
гледају само мали део тог неба., међутим, то и даље није баш неки изговор . Наиме,
постоје људи чији је посао баш трагаље за оваквим а.стероидима који би били по

тенцијално катастрофални по Земљу. А уосталом, шта. је са хиљадама. астронома
ама.тера који свако вече будно посматрају то велико небо? Астроном аматер

*

Армагедон- по Новом завету место на коме ће краљеви Земље под демонским

вођством водити коначну битку против

Бога, на крају људске историје; касније
постаје симболичан назив за судњи дан; помиље се и у Библији, у Откровењу светог

Јована Богослова
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можда не би могао да открије неки нови вангалакти'_IКИ објекат , али огр~ма~ ас
тероид у "комшилуку" му сигурно не би промакао, Јер би био много СЈаЈНИЈИ ~д
већине објеката на ноћном небу, а то ћемо сад и да израчунамо . Рецимо да Је
тај наш астероид убица величине Uepeca, значи има ~ко 1000 kш у пречнику, и

План је био да астронаути закопају бомбе на дубини од 800 стопа, тј . око 240

ш, да би појачали ефекат експлозије . Идеја да се бомбе закоnају је на месту , с
обзиром на то да би у супротном половина енергије ослобођене у детонацији , била
изгубљена. Али, свега 240 ш у дубину? Ако астероид има 500 kш у полупречнику,
бомба која експлодира на 240 ш од површине би га само загребала , јер 240 ш је

нека се креће брзином од око

18
50

35 000 kш/h, при чему Је , као и у _филму, удаљен
5,2 милиона километара. На том растоЈаљу он би био
нама него Uepec, (који је сувише далеко да би се мога~ видети
самим тим и 2500 пута сјајнији не:о Uepec, ТЈ . био би Ј~дан од

дана од нас, тј.

пута ближи
голим оком), а
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свега двехиљадити део полупречника . Толика "дубина" сигурно не би помогла да
се астероид преполови .

Армагедон је типичан високобуџетни холивудски спектакл који , као што смо

најсјајнијих објеката на ноћном небу . У том случаЈу, свако ко иоле познаЈе небо,
приметио би нешто што иначе није ту, и тако би овај наш астероид убица био
примећен много раније него што је то био у филму. .
.
у филму се у више наврата лепо приказује астероид. Можемо видети да Је
он доста неправилног облика, оштрих граница, изроварен, са мноштвом зашиље
ља и окружен паром . Таква слика није у реду. Наиме, ка:да неко тело достиг~е
одређену величину, оно под дејством сопствене гравитациЈе ~ежи да се обликуЈе
у сферу . Зашто је онда овај толико незаобљен? Неко каже да Је то зб_ог судара са

видели, има мало везе са стварним животом, физиком и астрономијом .

глумци са главним акционим хероје_м Брусом Вилисом у главној улози и на први

поглед интересантна тематика . Сумљам да је неко отишао да гледа овај филм по

нечијој препоруци. Ово не кажем саМо због ненаучног а-сnекта овог филма, већ

и зато што је Армагедон генерално оставио лаш утисак на мене као недовољно
уверљив, са неуспелим покуm:ајем ствараља драматичне атмосфере.

кометом, која је овај астероид и упутила ка нама (то би значило да Је првобитан
астероид био још већи) . Међутим , то није разлог . . Судар, довољно снажан да
тако велико тело пошаље са своје првобитне nутаље у нашем правцу , ос.лободио
би огромну енергију , која би при томе истопила и сам астероид, _ а ка:д Је нешто
истоnљено оно се онда лако заобли . Што се тиче оне паре КОЈОМ Је окружен

астероид, ~о је такође било мало чудно . Могуће је да а~тероид у себи и~а гасне

џепове, тако даје nостојаље те паре оправда~о. Оно што Је ту било чудно Је то што
је та пара била зелена и црвена . Тако обоЈен гас може се видети у маглинама,
и то као последица ексцитације атома гаса nод дејством UV зрачеља. А пара
на астероиду би била бела, јер је _осветљена сунчевом светлошћу . Ова греш~а
није тако страшна, али лепо показује како Холивуд воли да да што драматичНИЈИ

.

изглед стварима .

.

Сцена са руском космичком станицом Mup Је била , благо речено, катастро
фална. У филму се дешава следеће : пре него што моћна летелица Х-71 треба да
пристане на Mup ради танкира.ња горива, руски космонау'! заротира Mup да би до
био "гравитацију", како би Х-71 могао да пристане . НаЈпре, било би Јако тешко
пристати уз ротирајућу станицу . При томе би Х-71 т~ебао да лети у вел~ким
круговима да би поклоnио брзине . Иначе, прави J:fup ниЈе ротирао , а ~ристаЈаље
је веома деликатан посао . Сетићете се да се наЈвећа катастрофа КОЈа се м?гла
десити десила приликом једног покушаја пристајаља ракете уз Mup . Прист~Јаље
уз станицу која још и ротира би било мног? ~еже. Међутим, ~осле пристаЈаља,
чиме се Х- 71 држи за Mup? Све што видимо Је Једна мала цев коЈа их држи везан~ .
Мислим да тако мала цев дефинитивно не би могла да држи Х- 71 уз станиrч- КОЈа
ротира. И још нешто . Кад се налазите у нечему што ротира осећате силу ~ОЈ а вас
вуче на супротну страну од осе рота~ије. Јачина те силе зависи о~ растоЈаља од
осе ротације и од саме брзине ротацкЈе. У центру станице, кроз КОЈИ пролази оса
ротације, ова сила се не би осетила. Међутим, у следећим ~ценама на Mupy, ова
сила је усмерена на. све стране . А, уосталом, одакле рускоЈ станици Mup гориво

за две ракете??!!

.

. .

План који ће нас спасити у филму Јесте да се астероид преполови, док Је ЈОШ
довољно далеко од Земље, јер ће тада обе п_оловине да нас мимоиђу за длаку .
Последља шанса да се ово половљеље деси Је четири сата пре удара. З~ачи,
треба разнети астероид на два дела, тако да се они разлете под углом коЈ~ ~е
промашити Земљу, која има око 6400 kш у полупречнику . Невероватна енергиЈа Је
потребна да се уопште преполови тако масивно тело пречника 1000 kш, при чему
се тражи да се новонастале половине још и. довољно раздвоје . По некоЈ рачуници,
за такав подухват потребне би биле стотине милиона мегатона енергиЈе . дакле,
бомбе коришћене у филму дефинит}!ВНО нису дорасле том задатку, чак ни уз nомоћ
супер-хероја Бруса Вилиса (Bruce Willis), који у овом филму има улогу каnетана
мисије .
.
· Наведени астероид је довољно велики и масиван _да има довољну гравитациЈу
да може да се хода и вози по љему, али то ипак НИЈе довољно за безбедност ас

тронаута тако да они у својим оделима имају додатн_и погон ~а не би одлетели

у космос . Међутим, унутар брода астронаути без своЈИХ специЈалних ~дела НОЈ?
мално ходају у филму . Изгледа да су писци заборавили да гравитациЈа пробиЈа
чак и ,,непробојан титанијум", од кога-је љихова моћна ракета направљена.
.

Сматрам

да једино што је привукло публику овом филму су скупа продукција, још скупљи

"Deep lmpact" (Судар)
. 1

Радља овог филма је слична радљи Армаzедона у смислу још једне катастрофе,

коју нам овога nута доноси комета убица, к_оја ће збрисати са Земље све живо и
неживо .

У уводној сцени видимо групу деце, аматера астронома, која посматрају небо.
Деца уз себе имају и карте неба, које проучавају лампама. Овде имам само једну

замерку, а то је да обичне лампе са белом светлошћу кваре ноћни вид , тако да

око које се таман било навикло на мрак, сада мора поново око 20 минута да се
прилагођава на потпуни мрак . Међутим, црвена светлост не квари ноћни вид,

тако да астрономи користе црвене лампе да не би сваки nут кад треба нешто да
запишу изнова морали да навикавају очи на мрак .

·

Мало касније, у овој истој сцени, видимо јунака филма Леа Бидермана (Leo
Biederшan), кога игра млади и перспективни глумац Елија Вуд (Elijah Wood) . Он
посматра звезде Мизар и Алкор својим телескопом , међутим ту се јасно види

и трећи објекат, отприлике истог сјаја као ове звезде . И како се исnоставило,
тај трећи објекат је баш наша комета убица . У реду, Мизар и Алкор стварно
јесу звезде . Оне су у сазвежђу Великог медведа, при чему је Мизар прилично
сјајан - сјај му је око друге магнитуде- док је Алкор нешто блеђи . Оно што је
овде проблем је што комета изгледа сјајније од Мизара. Ако је та комета толико
сјајна она би била примећена много раније. Комете се не крећу брзо по небу,
тако да би јој требало доста времена да постане толико сјајна, што значи да би

је неко сигурно приметио месецима раније . Скоро свако зна где је и како изгледа
Велики медвед, тако да би сигурно веома много људи приметила да се ту налази
нешто чега иначе нема.

Али добро , део заплета се базира на томе што је баш

Лео открио комету. Иначе, влада је у филму крила ову информацију о комети

око годину дана. Као што рекох, комета би сигурно била примећена први пут
много раније, док је још сасвим бледа, а да не говоримо да би касније, као толико
сјајан објекат у Великом медведу, била примећена од стране још хиљада људи .

Чим би комета била примећена неко би израчунао љену пута.њу и људи би давно

почели да nаниче . Тако да чак и ако се овакав сценарио стварно деси, претља ће

бити довољно рано откривена, јер тако нешто не може дуго да се држи у тајности

из наведених разлога и сви ћемо имати довољно времена да паничимо и да се
nрипремимо.

Лео, nошто је приметио комету, nријављује своје откриће локалном профе

сионалном астроному, који програмира свој софтвер да нацрта nутаљу комете . Ту
видимо тродимензионални график који показује да комета лети право на Земљу .

Проблем у овој сцени је то, што је потребно неколико посматраља у временским

интервалима од много дана да би се израчунала nутаља комете . Наиме, потребна

су нам најмаље три довољно раздвојена положаја комете да бисмо израчунали
љену nутаљу. Ово што је урађено у филму је као да на делић секунде видите фуд
балску лоnту у лету и онда да nокушате да одговорите на nитаља када ће лопта
пасти на Земљу и у ком правцу лети . И наравно, непотребна је била погибија

дотичног астронома , који се, јурећи својим колима да би што пре проследио ве

лико откриће комете убиц~ , сурвао у nровалију . Али, цео сценарио је потчиљен
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Могуће је да се за ову чиљеницу знало, али она није уважена због техничких
проблема.
Четрнаест сати је остало до удара и видимо нашег јунака Леа како се вози
комбијем. Он погледа у небо и види две комете на изузетно звезданом ноћном
небу . Тако близу тренутку удара комета би била толико сјајна да би се мало
звезда видело . Сетимо се само колико звезда се види кад је пун Месец, а колико
кад нема Месеца. Сцена : . прва комета, грмећи, полако се креће преко неба ос
тављајући за собом траг од дима и ватре . Хиљаде људи је гледају и слушају
како улеће у океан . Наука каже : комета улеће у атмосферу и креће се брзином

од око

40 km/s,

ту зграду .

Све у свему, утисак који овај филм оставља, што се тиче науке, није толико
страшан . Замерке су маље . Изгледа да је екипа овог филма послушала своје
стручно-научне консултанте бар донекле. На мене лично, овај филм је оставио
дубљи и драматичнији утисак него Ар.маzедон.

___________________

9з

већина љих су прилично мали, а самим тим релативно бледи, тако да кад бисте
се налазили у средини најгушћег дела појаса вероватно не бисте видели ни један
астероид голим оком.

Камера се још више удаљава од Земље , излази из Сунчевог система и пролази .
коначно кроз Орао (Eagle} маглину. Снимак Орао маглине је вероватно најпоз
натија слика икада снимљена помоћу Хабловог телескопа . Структура и боје су ·
дивни и све то изгледа веома импозантно . Међутим, пошто камера прође кроз
маглину ми је и даље видимо онако како она изгледа са Земље, а требало би да
је видимо са љене "задље" стране, која може бити потпуно другачија од љене
"предље" стране јер је ипак реч о тродимензионалиом објекту . У најмаљу руку,
требало би да је видимо бар обрнуту . И поред овога, ефекат ове сцене је био
стварно невероватан.

Касније у филму видимо Ели Еровеј (Ellie Arroway), младу девојку, астронома,
како слуша радио-сигнал помоћу слушалица, док телескопи иза ље скенирају небо
у потрази за животом.

тако да је на филму љено кретаље приказано много спорије него

што би требало да буде, а у питаљу није био успорен снимак . Такође, приликом
уласка у атмосферу, комета би била много сјајнија, чак заслепљујуће сјајна .. И
још нешто. Комета се кретала брзином већом од брзине звука, што би створило
снажан ударни талас, који би покосио све који гледају комету на неколико стотина
километара од места удара и, наравно, нико не би ни чуо комету како грми .
У завршној сцени видимо разорен, али не потпуно, Капитол . Вашингтон, у
коме се налази ова зграда, је прилично близу океана . Оно што хоћу да кажем
је да би Вашингтон био збрисан са лица Земље од оноликог цунамија, који је
настао од удара прве комете у океан . Међутим, ми у филму видимо како врхови
зграда у Њујорку вире изнад воде, иако би и Њујорк био водом однешен исто
као Вашингтон. Размишљајмо овако : кубни метар воде има масу од једне тоне .
Водени зид висине и ширине једне зграде, који се креће као цунами брзином од
неколико стотина километара на час, без проблема би потпуно сравнио са земљом .
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астероида . Растојаља међу астероидима су мало већа него што је Приказано, а и

ствараљу што напетијих ситуација, баш онако како то Холивуд највише воли - са
што више мртвих.

Површина комете је у филму углавном бела или сива . Међутим, у стварности ,
комете спадају у најтамнија тела у Сунчевом систему . Eвponc~ta ~toc.мuч~ta лете
лица Ђото {Giotto) је 1985. године била послата до Халејеве комете и натраг и
током те мисије је откривено да је језгро комете тамније него угаљ . Мада, морам
признати да би било веома тешко снимати тамно тело на тамној позадини неба .

ВАСИОНА

-

Радио..:телескопи раде на сличан начин као и оптички

телескопи . Они сакупљају зрачеље, само што је у овом случају оно већих талас
них дужина , тј . припада делу спектра који називамо радио-зрачеље . У већини
случајева, радио-сигнал који примамо из космоса је сувише слаб и потребни су
компјутери и софистицираии програми да издвоје сигнал из шума који праве
позадински објекти (шум праве и објекти на Земљи, као што су аутомобили, разни
уређаји и све што ради на струју) . Додуше, могло би да се ради и без компјутера
који би обрађивали сигнал, али би то било много спорије . Оно што је битно
је да нам "сирови" радио-сигнал који добијамо из васионе не говори много јер
је потпуно "потопљеи" у шум. Зато астрономи немају баш обичај да слушају
небески радио-сигнал помоћу слушалица . Међутим, то се у филму исплатило јер
је сигнал који је Ели чекала целог живота био довољно јак да је могао јасно да
се чује и поред позадинског шума, и како кажу у филму, тај сигнал је имао снагу
од око 100 јанскија. Јански је величина којом се изражава количина енергије
радио-зрачеља, али већина радио-извора има снагу у милијаискијима, тако да је

100

јаискија поприлично снажан сигнал, чак можда сувише .

У једном моменту у филму Ели каже, цитирам у слободном преводу : "Знаш,
тамо негде налази се 400 милијарди звезда, и то само у нашој галаксији. Ако
само једна звезда на сваки милион од тих звезда има планете, и ако само једна од
милион таквих планета има живот, и ако само једна од милион тих планета има

интелигентан живот, тада би постојали буквално милиони цивилизација." Овде су

"Contact"

(Контакт)

Овај филм је рађен по роману чувеног писца и астронома Карла Сагана .
Самим тим, Contact се разликује од претходна два филма по томе што су се и
људи који су радили на љему поштено потрудили да поштују научне чиљенице .
Иако постоји известан број грешака у љему, од кога су већина веома мале, неки
делови филма су урађени толико тачно и прецизно да је задивљујуће до којих
детаља се ишло .

У уводној сцени камера се удаљава од Земље и иде све даље и даље кроз
Сунчев систем, поред Марса, астероидног појаса и полако долази до Јупитера.
На Јупитеру видимо љегову Велику црвену пегу како ротира у смеру супротном
од казаљке на сату. Ова ротација је један од оних зади'вљујуће тачних детаља
које видимо у филму . Наиме, Велика црвена пега је ураган који се налази на
јужној хемисфери Јупитера, а урагани на Земљи на јужној хемисфери ротирају
у смеру казаљке на сату . Међутим, Црвена пега је систем високог атмосферског
притиска, док су урагани на Земљи системи ниског притиска . Области високог
притиска ротирају у супротном смеру у односу на области ниског притиска, тако

да је ротација Велике црвене пеге у смеру супротном од казаљке на сату тачан
податак . Мала замерка овој сцени је то да Велика црвена пега ротира сувише
брзо .
Она је огроман ураган, величине скоро као три Земље, тако да · нешто
толико велико тешко може да ротира толиком брзином .
У тој , уводној сцени,
камера се удаљава, чини се по правој линији, од Земље и редом пролази поред

Марса, Јупитера и тако даље, све до Плутона . Оно што је ту проблем је то што
тако лепо видимо све планете поређане у једној линији , што је ипак веома мало
вероватна појава . Али, није страшно. Још једна замерка овој сцени. Она се
тиче астероидног прстена , кроз који камера 1:акође пролази - види се превише

се сценаристи мало зарачунали. Милион пута милион пута милион је 10 18 , што

је много више од 400 милијарди . Оно што је вероватно хтело да се каже је да у
вашој галаксији има 400 милијарди звезда, а да таквих галаксија као што је наша
има 100 милијарди. Па чак и тада, то би значило свега 40 000 цивилизација .
У једној сцени Ели се сећа иоћи када јој је умро отац . То вече био је метеорски
пљусак и они су имали два мала телескопа постављена за тај догађај. Оно што
смета у тој слици су телескопи .
Метеори се ве гледају телескопом .
Метеор
пројури преко великог дела неба за пар секунди, а пошто телескопи гледају само
мали део неба било би сулудо опремити се телескопом за спектакл метеорског

пљуска . За такав догађај све што вам треба је удобиа лежаљка и пуно кафе, јер
тако можете удобно гледати велики део неба .
Последљи коментар који ћу дати на овај филм тиче се тога што су се, док су

примали сигнал, радио-астрономи забрину ли да ће изгубити део сигнала кад Вега
зађе за хоризонт, тако да су упослили мрежу телескопа широм целог света да би
могли у сваком тренутку да посматрају Вегу . То је било непотребно, јер Вега је
циркумполарна звезда за географске ширине Шведске и навише, . а циркумполарне
звезде су оне које се налазе изнад хоризонта током целе године , тј . које никада
не залазе . Значи, све што је њима требало је један радио-телескоп у Шведској
да посматрају Вегу све време .

Осим наведених ситница, Конта-кт је савршен филм и то не само због нивоа
научиости ва коме је рађен, већ и због самих ефеката и драматике, који гледаоца
просто увуку у причу. Због свега тога, поготово због труда који је уложеи да се
дође до што тачније слике, овај филм заслужује све похвале и личио га сматрам

најбољим иаучно-фантастичним остварељем од давне

2001 -

одuсеје у све.мuру.
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Посматраље

Шта. се догоди~о 8. Х 1999? Јутро је било савршено ведро, и Сунце је тога
дана изашло тачно иза. суседног солитера. , који је око 100 m далеко .

Застра.шујуће је колико има. филмова., поготово из жанра на.учне фантастике, у
којима. сцена.ристи, у циљу постизаља што драм!!-тичнијих ефеката, изврћу науку
и сами је пишу. Филмови и телевизија имају веома велики потенцијал као сред
ства. образоваља.. Међутим, често се деси да материјал који приказују носи у
себи велику количину дезинформација које неупућени могу лако да прихвате као

Посматрана. је појава. слична помра.чељу. Видљиви део диска. Сунца се лагано
повећавао јер је бивао све маље закl.'ољен равном ивицом крова солитера.
Затим, игром случаја, диск Сунца је наишао тачно на ТВ антену . Запаљен сам
био када. сам видео да је и најситнија жица антене била савршено оштра.! Треба
наПоменути да се у том обиљу неоштрих ликова Сунца , из неких разлога, увек
могу наћи бар два или три која су практично савршено оштра .
Природно је било упитати се да ли је на тај начин могуће видети и неку пеrу
на Сунцу . Одговор је брзо уследио . Чим се лик Сунца померио са ТВ антене,
близу центра диска Сунца., на свакоме од она два или три оштра лика, видела се

истине , па зато на овакве грубе грешке треба указати . Иако су филмови превас

ходно у сврси забаве, не би шкодило да. с времена на време прикажу стварност
онаквом каква она. јесте јер је она довољно мистериозна , страшна и драматична
сама. по себи.

ЛИТЕРАТУР.N.

мала тамна мрља.

Goldman S. Ј .: 1998, The Science of Hollywood, Sky & Telescope, 95 , No б, 28.
www.eb.com
www.ba.dastronomy.com
(Примљено јула
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Да бих разрешио све сумље, узео сам свој дурбии 20х50 и извршио пројекцију
лика Сунца; практичво ва. истом месту нашао сам _крупну пегу . Видело се и више
маљих пега . На основу искуства проценио сам да Је угаона величина пеге око два
лучна минута .

2001)

Овај рад је nucaN у o~tвupy nредмета Memoдu~ta Nаставе u ucmopuja acmpoNoмuje,
nод ру~tоводством nроф. др ЈелеNе Мuлоградов- TypuN.
1

SCIENCE OR FICTION?
The discussion on what is scientific truth and what is unscientific fiction in movies
Armagedon, Deep Impact and Contact is presented in the article.

•

Мала onmuoч~ta дuc~tycuja

!

Како је моrуће помоћу мрачне коморе видети та~о ре~ативно малу пегу на
Сунцу? На отвору мрачне коморе долази до дифракциЈе , КОЈа ограничава резолу

1

цију у добијеном лику , па се, · слично као код телескопа, може израчуна.ти угао
раздвајаља у добијевом лику .

Отвор мрачне коморе је очигледно мали , али друге окол:'lости су аrто~у веома
ишле на руку . Посматраље је вршено у релативно дуга_чкоЈ просториЈи t568 cm),

УдК

523 .74

ПОСМАТРАЉЕ ПЕГЕ НА СУНЦУ ПОМОЋУ МРАЧНЕ :КОМОРЕ

прилично оштар; може се приметити и трепереље руба због атмосферских турбу
ленција .
Улогу екрана су имала врата помоћне просторије, обојена квалитетном белом
бојом .

Hei<e

Посматрајући тако лепе ликове Сунца, који се лагано крећу, дошао сам ва
идеју да се помоћу мрачне коморе може направити врло прецизан сунчани часов
ник (који би, на пример, показивао право подне).

Увод

Сунца . Ова може да се направи од неког јевтиног материјала. При томе , морала
би да прати кретаље Сунца по небеској сфери, односно вужав је неки облик

Мрачну комору, претечу данашљег фотоапа.рата, открио је универзални геније
Леонардо да Винчи (1452 - 1519). У мрачну комору (собу, кутију) светлосни

Мрачна комора се може лепо употребити за безбедно ЈIОСматраље помрачеља

мовтаже .

зраци улазе кроз мали отвор . Лик на екрану мрачне коморе је обрнут у односу
на. оригинални објекат који се посматра.. При прола.ску светлосних зра.ка сви
углови остају исти, па се на. екрану добија. лик посматраног објекта. без ика.ка.ве

Ако је неко од читалаца овог текста заинтересован да понови овакво посма
траље, подаци који су дати биће му довољни за почетак . Не би б~ло лоше про~а.~и
фотографију Сунца од 8. Х 1999. и тачно измерити пречник наЈвеће пеге коЈа Је
посматрана . Ауторов је утисак да се без дугачке мрачне коморе не може видети
пега на Сунцу јер је лик Сунца, у случају кратке коморе, сувише мали .

Ауторова мрачна I<омора

.Дана 9. Х 1999. извршено је накнадно мереље пречника лика Сунца и добије'!а
је вредност 53 mm . То , у угаоној мери , износи 32' . Због сасвим прозирног слоЈа.
облака опао је контраст слике, па се пега на Сунцу није могла видети .

дисторзије . Ако се за екран мрачне коморе узму мат-стакло или полупрозрачни
папир, лик ће се видети и када се посматра са спољне стране коморе .

Аутор у свом стану на прозорима има пластичне ролетне (ради замрачиваља) .
На спојевима ових ролетни постоји велики број рупа вели чине 3 х 15 mm. Сваког

раног преподнева, када је ведро, на зидовима могу да се посматрају бројни ликови

Сунца који се лагано померају у складу са Сунчевим кретаљем по небеској сфери .
Како рупе нису округле, већ правоугаоне, долази до размазиваља лика. Сунца

по једној оси.

·

Ипак, аутор је још пре пар година, мерећи уга.ону величину Сунца, добио за.
пречник 34'. Иако се не ради о правој мра.чној комори, а. с обзиром на то да је
Сунце најсја.јнији природни извор светлости, добијени ликови су довољни сјајни
и довољно контра.стни.

i1

НАПОМЕНА : више о теорији мрачне коморе може се наћи у литератури .
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Љубuша ЈоваNовuћ

Астрономско друштво "Руђер Бошковић" , Београд

1

која је затворена са свих страна сем према улици , где Је прозор .

Ако се за. угаони пречник Сунца узме вредност 34', уз поменуту дужину про~
торије, добија се прилично велики лик Сунца на екрану - 56 mm . Руб Сунца Је

ПОСМАТРАЧКИ ПРИЛОЗИ
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Физика - Оптика, Научна кљига , Београд .

1999.)

OBSERVATION OF ТНЕ SUNSPOT ВУ DARК-ROOM METHOD
The report about the observation of the sunspot which is made Ьу dark-room method
in October 8, 1999 is given in the article.
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ОДРЕЋИВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ПОТПУНОГ ПОМРАЧЕЊА СУНЦА
11. 08. 1999. НА ПАЛИЂУ
Алексан.дар С. To.мuli
Астрономско друштво "Руђер Бошковић", Београд
Иzор А. To.мuli
студент Електротехничког факултета, Београд

-

За израчунаваље грешке средљих вредности примељен је поступак у којем свако
мереље даје по једну вредност и за први и за четврти контакт по формулама :

Rp

Опис експедиције је објављен раније (Томић и др; 2000) . За снимаље фаза
коришћене су две камере. Једном камером, (D/F = 100/1590 mm) , снимано је
до минут после другог контакта, а другом, (D/F = 62/988 mm), после другог
Проблем облачности био је изразит у првих пола сата, па из тог периода многи
снимци нису употребљиви. Коришћена су кућишта фотоапарата ZENIT, и лајка
филм KONICA 100 VX . Време је бележено према ручном кварцном часовнику,
који је коригован на Астрономској опсерваторији у Београду сигналом московске
часовне службе . Мереља су вршена помоћу инверзног микрометра (Чабрић и др,

1985),

при увећаљима од

13

до

20

Са снимка бр.

82

1

45, начиљеног у llh04,928m TU, одређена је топоцентрична
q = Rм / Rs = 1,0392, која је

даље коришћена у израчrнаваљу параметара помрачеља. За обраду је коришћен

метод функције тетиве (Томић,

1976),

где је

t" -

ID
1

1

f(x) -

1

yl(l- x2)(q2- х2)- xz .

(1)

тат , јер помрачеље је приближно симетрично и око тренутка кулминације Сунца.

Из ових података, методом најмаљих квадрата (МНК), решавана је парабола :

а;:::: О, 000

299 353 392,

Ь

= -Ь/(2а),

с

83, 015m,

Т1

= 30, 938m,

снимаља,

ово

1

. ја

(5}

q~~----~г-----.

+1

f(x)

нас

чини

D.5

и

Због знача-

усамљеног првог мереља, поново је

премерен тај снимак десет пута и до
бијена је средља вредност за тетиву:

180.

о.

После тога, поновљен је ра

1,

под редним бројем

2

(претходне

под бр . 1). Рачун је извршен и посебно
за грану између првог и другог контак
та . Ефемеридске вреднщти су дате у
врсти под бројем О, а разлика посмат

рано

- рачунато, у колонама О - С.

·1

.f(X) 1 " ..... 'l '... .... :. т ·.. :. '.:...,.......
1:15 1()jl) 11 :ОО 12:00 tp(ТU)

Код тоталног помрачења гране дру

/(Х)= с- Ь /(4а),

2

Зато је примељен оригина

лан, другачији поступак

-

за сваку гра

ну одвојено је решавана једначина:

(3 . а)

наведене вредности параметара а, Ь, с дају:

Т=

делу

теменима.

= 2, 863 420 004 1.

(З.Ь)

Tm = 113, 953m,

и

121m

гог и трећег контакта су са одвојеним

добијено је :

= -0,068 224 547 885,

Т= уlь2- 4а(с- q)/(2a),

{4.с)

= VL{Tt,4 -TJ,Jv)2/[n(n -1)].

Гране унутрашље параболе

(2)

За максимум фазе, односно временску координату темена параболе (Тm), полу
ширину трајаља помрачеља ( 1ј, тренутке првог и четвртог контакта ( Т1 , Т4) и
минимум функције тетиве f(X), одређене односима:

Tm

том

бели

Око првог контакта - нисмо имали довољно мереља због облака, што се види на
графику зависности функције тетиве од времена (слика 1) . Стога смо одступили
од поступка прелиминарног одређиваља тренутака првог и четвртог контакта,
(Томић и др; 1976). Искористили смо могућност да сва мереља утичу на резул

За снимке под редним

~ Tm) .

чун, а добијене вредности су дате у та

Спољна парабола

f(x)=at~+Ьtp+c
бројевима 1 - 23 и 45 - 82.

(4.Ь)

рачунату ефемеридску вредност за пр

х= О,

Ово су биле улазне вредности за даље рачунање .

(tp ::5 Tm),
(tp

љена за грешку мереља има тачно из

nак веома задовољнима.
1

/(х)=

= tp +Т(1- Rp),

Rp),

О' 1 v = О, 123m. Занимљиво је да за пр
ви контакт прво мереље даје вредност
29,615m , чиме добијена вредност ума

v

функција тетиве рачуната

по формули:

т4

Т{1 -

ви контакт, а прва четири мереља дају
30,490m. С обзиром на јаку облачност

тренутак посматраља изражен

у минутима, у скали времена рачунатој од 09h TU, х - дужина измерене тетиве
изражена преко Сунчевог привидног пречника,

= tp -

Добијене су вредности : О' Ј =О,

снимка формиран скуп

вредност односа угаоних радијуса Месеца и Сунца:

Tt

O'J,IV

пута. За снимке лошијег квалитета мереЉе је
Тако је за

(4.а)

Средља грешка средљих вредности тренутака контаката одређена је формулом:

контакта .

понављана неколико пута и усредљавано.
података који су ушли у даљу обраду.

= yl[f(x)- f(X)JI[q- /(Х)),

1

at~ + blp +с= 1/[/(х) + 1),

Слика 1: Сnољха nарабола u zpaxe у
хутрашље nараболе; вре.мехске зaвuc

{б)

xocmu

"фухкцuје тетuве".

која је симетрична у односу на вертикалну праву кроз теме спољне параболе .
На f(x) је додата јединица зато што је хоризонтална оса такође асимптота ове
криве трећег реда, а минимална вредност коју остварује f{x) је -1. Ово тачно
одговара ситуацији коју имамо код тоталитета. То ј~ донекле. неочекивано, али
крајље логично, јер је у питаљу огледалска симетрија. добијени резултати су
задовољавајући, као што се види у табели 1.

Највећа фаза помрачеља (однос шир ине помраченог дела диска и пречника

Т4

= 196, 968m,

/(Х)=

-1 , 0138.

Изражено у светском времену, МНК даје као средље, највероватније вредности:

диска) израЧуната је по формули (Томић , 1976):

Фm = [1 + q-

Vl + q

2

+ 2/(Х))/2,

{7)

98------~~~~~~~~~~~~-~~~~~--:::::::::::_--B•A•C•И•O•H•A
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и добијена је вредност Фm

=

1, 0346, што значи да је nомрачење за нас било

nотnуно, али да нисмо били у центру сенке, где је Фm

центара се рачуна по обрасцу:

П=

и добијена вредност је П

{1

= 2.

Најмање растојаље

+ q)/2- Фm,

•

(8)

= О, 0149 Сунчевих радијуса.

Табела 1: Поређе11>е ефе.меридс"uх тренута"а и вредности добијених из мере11>а.
Р.В.
о

n

1

Т1

0-С

+93,7

2

1-23,
45-82
1-23

29:22,0
30:55,7
29:31,0

+9,0

Р.В.

n

т2

23-44

53 :00,0
53:03,7

о

3

.

Tm
53:59,0
53:56,7

0-С

Т4

О-С

16:58,0
16:57,8

-0,2

О-С

Тз

О-С

+3,7

54:53,0
54 :49,2

-3,8

-2,3

Захваљујемо дР Стеву Шеrану, nрофесору Математичког факултета, који

Је израчунао ефемеридске тренутке за наше посматрачко место и тиме доnринео
комплетности нашег рада.
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Посебно је волео историју и био велики познавалац српске

Милан С. Дuмитријевић

ВЕСТИ ИЗ НАШЕ ЗЕМЉЕ
У ИЗГЛЕДУ ОСНИВАЉЕ
АСТРОНОМС:КОГ ДРУШТВА У
ЛЕС:КОВЦУ

АЛЕ:КСАНдАР САША ПОПОВИЋ

Првог јуна 2001 . године навршиле су се две године од када је млади члан
нашег Друштва, Александар Саша Поповић, погинуо храбро бранећи своју родну

Чланови

"Јован Јовановић Змај" у родном граду, коју

завршава као "Вуковац , пошто Је у свим разредима и на матури имао средљу

5,00.
' Од малих ногу гаји велику љубав према астрономији, чему је допринео и ље

оцену

гов деда проф . др Божидар Поповић, члан нашег Друштва од љеговог осниваља

1934. године и дугогодишљи члан Уређивачког одбора {1970-1977) и издавачког
савета {1982-1991). н~~е "Васионе" . Проф. Вожидар Поповић је управо 1973.

године, го,дине у КОЈ<?Ј Је Саша рођ~н, био nредседник нашег друштва . Саша још

у основноЈ и средљоЈ школи nоказује таленат за пр.иродне науке и постиже добре

друштва

б . јула 2001 . свој први отворени сас
танак у Лесковачкој гимназији .

NATO агресора. Рођен је 24. априла 1973. године у
Новом Саду, као син Јединац др Љиљане и др Боривоја . Када је био у последљем
умро му је

Астрономског

"Влашићи" (у осниваљу) одржали су

земљу од злочиначк~х

1988. године отац. Уnкос великој тузи због ненадокнадивог губитка' наставља са

1:

·

укорењен у историјско и православно наслеђе свога српског народа."

IN MEMORIAM

:r, гимназиј_и

резултате на такмичељима из математике и физике . Свој први рад пише као сред
љошколац, 1990. године, на течају из астрономије, који је у два наврата похађао
у Петници . Објављен је 1993. године у "Васиони" у броју пет, на 90 . страни , под
насловом "Одређиваље географских координата истраживачке станице Петница" .
Игром случаја, одмах иза тога чланка, на стр . 93, објављен је "In memoriam"
љеговом деди, покојном проф. др Вожидару Поповићу .
Од своје ране младости је желео да студира астрофизику, али је у четвр
том разреду гимназије ипак променио одлуку, па 1992. уписује информатику на
Природно-математичком факултету у Новом Саду . Факултет завршава 1997. са
просечном оценом 9,96 и одмах се запошљава као асистент-приправник на Ин
ституту за математику и уnисује магистарске студије.
За изузетно квалите
тан дипломски рад добио је награду "Милева Марић-Ајнштајн" Универзитета
у Новом Саду .
За непуне две године положио је са највишом оценом све предвиђене испите
на последипломским студијама . У склопу летљег научног програма боравио је
месец дана на Универзитету "Илиноис" у Чикагу. Учествовао је на више научних
скупова, објавио шест научних радова у земљи и иностранству и био коаутор три
уџбеника. На жалост, млади живот и блиставу будућност сурово су прекинуле
NATO бомбе. Александар Поповић је погинуо приликом зликовачког NATO бом
бардоваља у атару села Надаљ код Новог Сада, где је као мобилисани резервиста
противваздушне одбране храбро бранио свој родни град .
За свој допринос одбрани отаџбине од немилосрдних NATO моћника, пос
мртно је одликован медаљом за заслуге у областима од?ране и безбе_дности , 16.
јуна 1999. године . Универзитет у Новом Саду основао Је награду КОЈа носи име
нашег члана Александра Поповића, а која се једном годишље додељује најбо
љем дипломираном информатичару. У спомен књизи љегове Гимназије "Јован
Јовановић Змај" у Новом Саду записано је о љему :
"Био је пожртвован, храбар, цељен, прави ослонац и узор људима у колективу
око себе ... Сашину интелигенцију, таленат и марљивост употпуњавале су весела
нарав и скромност, због чега је био омиљен међу сарадницима и nријатељима .
Обожавао је књиге, сваки слободан тренутак користио Је да чита литературу
историје. Био је веома друштвен, духовит, зрачио је ведрином, са задовољством
помагао свима око себе никада не злоупотребљавајући своју генијалност . Био
је интелектуалац широких видика и разноврсних интересоваља, али веома добро

The elements of eclipse are derived from 82 shots obtained at Palic (>. =- 01h19mo5•
<р = 46°06'05") on telescope-camera. The least squares method and chord function ar~
used.

успешним школоваљем
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DETERMINATION OF ТНЕ ELEMENTS OF ТОТЛL SOLAR ECLIPSE ON
AUGUST 11, 1999 АТ PALIC
·

разреду осмогодишље школе, коју је завршио са највећим усnехом

.
B.

8888

,,

.1
1

У пријатном и пригодно уређеном
ентеријеру сале Гимназије, др Милан
Димитријевић, директор Астрономске
опсерваторије у Београду, одржао је
предаваље за грађане и чланове Др:уш

тва ("Зашто је ноћно небо тамно?").
После предаваља, млади, претежно
средљошколци,

постављали су

питаља

доктору Димитријевићу и учествовали
у разговору. Млади су заиста били ра-

дознали и, изгледа, добри познаваоци
материје о којој се расправљало.

Астрономија је, коначно, кренула
и нешто јужније од Ниша. Има изгле
да да од јесени Астрономско друштво
почне са редовним радом .

Телевизија Лесковац је урадила леп
прилог

и

емитовала

га

у

два

ударна

термина.

Овај, први сусрет са заинтересова
ним младим астрономима припремио је
Иницијативни
одбор
Астрономског

друштва "Влашићи".
И једна занимљивост : у пријатном
дијалогу с доктором Димитријевићем
учествовала су два Војислава Груји

ћа, отац и син (син је ету дент астро
физике). Сазнали смо да је астрономи
ја предмет интересоваља читаве љихо
ве породице.

Јован Мuљ"овић

•.
.

1
1.
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ЛЕОНИДИ 1999. ВИЋЕНИ
У ЦРНОЈ ГОРИ
Ноћу са 17. на 18 . новембар 1999.
године, око два сата ујутру, идући ау
томобилом из Подгорице у Никшић,
професор Математичког факултета у
Београду др Павле Миличић и његов
брат Драган, видели су метеоре у ве
ликом броју. Застали су да би их по
сматрали, изнад села Дреновштица .
Прво су се метеори појављивали један
по један, а онда су почели да долазе
у јатима. Тако интензиван пљусак је
трајао око пола сата. То су били Лео
види.

Ј елен а МШiоzрадов- Турuн

ВЕСТИ ИЗ ДРУШТВА

НОВА ФУНКЦИЈА
ПЛАНЕТАРИЈУМА
У оквиру међународног пројекта
"Нефункционална
места/ измештене

..фунционалности"
фестивала 2001 .

Београдског летњег
год . (БЕЛЕФ 2001),
Планетаријум је био једно од шест мес
та у Граду за необична уметничка со
битија .
У четвртак 19. јула 2001, стотинак
конзумената нове уметности је током
пола сата прелазило из куле Небојше

В:АСИОНА

НОВОСТИ И БЕЛЕШКЕ
УДАЉЕНИ ЗАЛЕЋЕНИ
СВЕТОВИ ПРЕМОШЋУЈУ
ЈАЗ У ВЕЛИЧИНИ ПЛАНЕТА
nос.матрачу

неба"

комбиновао је nодатке о измереном сја
ју са резултатима nосматраља помоћу
телескоnа Џ. К. Ма~есвел на Мауна Кеи
(Јames Clerk Мaxwell Telescope, Mauna
Кеа) у субмилиметарској области елек
тромагнетног спектра, да би одредио
пречник Варуне .
Њихови резултати,
објављени у мајском издаљу часоnиса

Прuрода

показују да је њен

објекта Којnеровог појаса (око
и Харона

600 km)

(1200 km).

Али,
ако
постоји један велики
"свет" иза Плутона, сигурно их има

још . "Овај рад nовећава вероватноћу
да Плутон није "Планета Х" , већ са
мо једна од многих", рекао је Стивен
Теглер (Stephen Тagler) са Универзите
та северне Аризоне (North Arizona University) . "Сада можемо замислити да
се могу nронаћи тела која су и већа и
удаљенија од Плутона . Ти објекти су

с•••••••
·;

.

:.,-_

тако дуго остали неоткривени захваљу

јући делом слабащној светлости која
до љих допире са Сунца и делом љихо
вим веома тамним nовршинама" .
Док• се nотрага са Земље убрзано
наставља, астрономи су узбуђени пред
могућностима које ће добити лансира
љем Кос.мuч~еоz uнфрацрвеноz meлec
~eona (Space lnfrared Telescope Facility SIRTF) 2002. године. Помоћу љега мо

Девет највећ.ш: од до сада

noзнamux транснеnтунс~еш: обје~еата .

у "Турско купатило", како се наш об
јекат назива у БЕЛЕФ-овом проспекту .
У пројекциону салу се улазило од стра
не канцеларије. У очи је упадао цр
ни nрекривач преко nланетаријумског

nројектора .

(Nature),

nречник 900 km, што је сврстава тач
но на средину између највећщ·.-ilознатог

комета у Сунчевом систему . Како се
мисли, Варуна би могла коначно да ус
постави везу између највећих познатих
објеката Којперовог појаса и најмаље
планете Сунчевог система - Плутона .

1:

није говорио о љеним тачним ди

(Inst'itute of Astronomy- Hawaii), nред
(David Jewitt),

ли да су извориште краткопериодичних

Слика

сазвежђ:у. Стрелац

Али, до сада нико са сигурнош

вођен Дејвидом Џуитом

nута већој удаљености од Сунца него
Земља. Астрономи су прво помислили
да би тај објекат, назван Варуна, могао
бити неки од објеката иза Неnтунове
путање (Тrans-Neptunian), тј. објеката
Којперовог појаса (Kuiper Belt Object КВО) - класе објеката за које се мис

"

рона.

ИнсЏtтута за астрономију на Хавајима

Watch Telescope, Arizona) је 28 . новем
бра 2000 . године случајно приметио
објекат врло слабог сјаја, који је на 43

.

лијарди километара.

мензијама . Недавно, тим астронома са

(Space

Изнад њега, на екрану су

ћи ће да се посматра на десетине слич
них објеката .

врхунили углавном ротирајући диско- ·
ви нејасних ивица. Били су различи
тих светлих боја . Неки су дрхтали, не
ки су nрецесирали, а два су била мир- .

Према:

Astronomy Now,

јул

2001 .

Горан Павuчtt.ћ.

на.

Ове понављајуће ефекте изазивала
су три раштимована магнетофона и је
дан велики старовремски грамофон.

Налазили су се на nоду иза поменутог
nрекривача . На њиховим ротирајућим
деловима били су СD-ови, који су од
бијали светлост двају великих рефлек
'тора изнад себе. Аутор ове инсталаци
је била је груnа Talent Factory ("Фаб
рика талената") .

ХАБЛОВО ОТ:КРЙЋЕ

"ВИЈУГА СТИХ" ПР АМЕН ОВА
У СТРЕЛЦУ
Хаблов cameлtt.mc!Ctt. телес~еоn је от
крио огромне "вијугасте" nраменове
који се извијају из маглине Uрвени па
ук (Red Spider Nebula}.
Ова топла и

Слика 2: Креmа'Ње Варуне. Гор'Њtt. снu

.ма~е је од

24. IV,

а до'Њtt. од

25. IV 2001 .

ветровита nланетарна маглина скрива

1
1
1

1.

"вијугасте" праменове дужине

Од око 400 nознатих објеката Кој
nеровог појаса, Варуна је најсјајнији
после Плутона и љеговог пратиоца Ха
ћу

Тим астронома који ради на "Телес
~еоnу
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једну од најтоnлијих звезда у космос у и

њени моћни звездани ветрови стварају

100

ми

Маглина llрвени nаук се налази у
љености од око

(Sagittarius), на уда
3000 светлосних година

од Земље.
Маглина Uрвени nаук, NGC 6537,
по изгледу упадљиво подсећа на "леn
тира"

или

на

биполарну

nланетарну маглину .

двокрилну

Ова маглина та

кође личи и на сјајну жеравиХЧ' састав

љену од обичних (нормалних) звезда ,
као што је наше Сунце . На крају сво
јих живота, ове звезде избацују вели
ки део свог материјала у космос, често

формирајући структуру у облику два
крила, као што је то случај са Uрвеним
пауком. Са слике добијене Хабловtt..м

cameлumc!Ctt..м телес~еоnо.м

НuЬЬ/е

Space Telescope)

(NASA/ESA

уочава се да гас

ни зидови ове двокрилне структуре ни

су равни, већ су прилично таласасти.
Ове таласе "носи" зрачење звезданог
ветра од вреле

централне

звезде,

као

што ветар на воденој nовршини изази
ва таласе

.

. Већ

годинама астрономи из Евро
nе и САД успешно користе Хабл за ис
питиваље разноврсности изгледа и об
лика планетарних маглина . Још један
пример је "S" -облик симетрије латица;
латице, _ које су насупро~ једна другој,
изгледају слично . Верује се да Је ово
nроузрокована

присуством

nратиоца

вреле централне звезде (ни једна од
љих се не види на снимку са Хабла).
Врхови таласа се nружају 100 ми
лијарди километара далеко и вероват

но су створени Помоћу снажлог звез
даног ветра, који "дува" брзинама од
2000 до 4500 km/s (око 7 - 16 милио
на km/h). Сами таласи се крећу пре
ма сnољним областима маглине маљим

брзинама- 300 km/s (око један милион
Међутим, ова маглина не са
мо што је "ветровита" , већ је и вре

km/h).

ла. Темnература гасних таласа износи
10 000 К Детаљнија испитиваља сли
ке са Хабла су' показала да централни

бели патуљак, који је остатак збијеног
језгра првобитне звезде, мора да има
темnературу од најмаље nола милиона
степени, што га чини једном од најтоп

лијих познатих звезда . Он је толико
врео, да је потnуно невидљив за Хабл
и емитује углавном Х-зраке .
Таласи су створени суnерсоничним
у дарима који се формирају када се ло
кални гас сабије и загреје на фронту
нагло ширећих латица . Атоми подврг-
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нути

овим

у дарима

зраче

настаје захваљујући наелектрисаним и
брзим честицама у Јупитеровој магне
тосфери, а које су поглавито nореклом

видљиву

светлост која се запажа на снимцима.

Према :

ESA lnformation Centre,
2001.
Наташа

јул

Bopu1i

А УР ОР А НА ЈУПИТЕРОВОМ
МЕСЕЦУ

Током прелета поред Јупитера , на
путу за Сатурн, NASA-uнa васионска
летелица Kacuнu снимала је 01 .
01 .
2001 , са даљине од преко 10 милиона
километара , Јупитеров месец Ио у сен
ци дивовске планете и то за време ље

говог потпуног помрачеља . Без обзира

на то што је била заклољена од Сунче
вих зрака, Ио је ипак приуmтила науч
ницима своју величанствену светлосну

да

..

. ,,

"сагореваЈу

тице се су да рају са честицама изузет
но ретке атмосфере Ио , а захваљујући
љима, између Јупитера и Ио постоји и
стални струјни ток . Због сталног кре
таља линија магнетног nоља Јуnитера ,
аурора на Ио се стално креће у сме

cope)

може да детектује UV зраkе са ових ма

ру казаљке часовника , дуж целог њеног

сивних звезда , који се затим могу ана

екватора и тиме показује однос између

лизирати и . искористити за проучаваље

себе и струјаља честица које је nобуђују.
.

љихових особина .

гравитационим

маса.

Xaбл(NASA/ESA НuЬЫе Space Telesтакође помаже у изучаваљу вео~а

не звезде у

www.opl.nasa.gov

Маглина је део N103 суnер-мехура
и изгледа као већ nознати остатак су

nернове

Необично двојно јато NGC 1850, ко
је је откривено у једној од наших галак
сија - схседа, Великом Магелановом
облаку (Large Magellanic Cloud), јесте

Према:

магличастим влак

површини она исијава плаву светлост

због велике количине сумпор диокси
да. За разлику од тежих молекула сум

пор диоксида, лакши атоми кисеоника

су застуnљенији на већим висинама из
над nовршине Ио , па аурора на тим ви

синаМа има црвенкасту боју, достижу
ћи висину од

900 km . Аурора на Ио

Bopu1i

ље астероидног појаса око звезде

(

Зе

ца, удаљене 70 светлосних година од
нас . Наиме, количина nосматраног ма
теријала око те . звезде, као и љег.ова

Главно глобуларно јато

налази се у центру система за разлику

температура , наЈла~е с;е могу обЈаС
нити астероидним ПОЈасом и то оваквим

·

какав је окруживао Сунце у време на~

тајаља Сунчевог система . Откриће Је
засновано на посматраљима у инфра
црвеном подручју сnектра, 4. јуна ове
године на Ке~tово.м meлec~tony на Мау

милиона година , а маљег на само

четири милиона година .

јул

ESA Information Centre,
2001.

Тим америчких астронома претп~с
тавља да је nронашао доказ за постоЈа

најсјајније звездано
јато у Великом Магелановом облаку .
Обе комnоненте овог јата су рела

50

nоуздано зна да има пратиоца,

Један од нај

важиијих Хабловuж доприноса изучава
љу NGC 1850 је истраживаље форми
раља звезда ва оба краја звездане ска
ле маса - Т Tauri звезда малих маса и
ОВ звезда великих маса.
Т Тauri су звезде Сунчеве класе,

на Кеи' на Хавајима . Уколико је nрет

постав~а тачна, то је nрви астероидни
појас откривен ван Сунчевог система .
Према :

Astronomy Now,
Н.

младе звезде у формираљу, тако младе

1.

:1·

КОЈИ Је

назван Харон.
Ако је Плутон двојни
планетоид, онда је 1998 WW 31 други
двојни транснеnтунски астероид.

Према : L' Astronomie, Actualites , мај
2001 .

.

f.

Мuлан Јелuчuћ
МИРИН ПРАТИЛАЦ
Још 1918. године , астрономи су уо
чили да спектар Мире, најсјајније ме
ђу црвеним дугоперио~ичним промен
љивим звездама, показуЈе знаке пр.ису с 

јул

Bopu1i,

2001 .

А. Оташевuћ

ви пут директно виђен 1923. и дуго Је
сматран необичним објектом - нечим
између белог патуљка и плаве звезде
Главног низа .

Едвард М . Сајон (Edward М. Sion)
и Џон Џ. Бочански (John Ј . Bochanski) са Виљановског у ниверзитета (Villanova University), сматрају да су от
крили природу овог објекта. На основ у
љеговог ултраљубичастог спектра зак
ључили су да се ради о белом ,патуљ
ку релативно ниске поврmинске

ратур е

(10 000

темпе

К), окруженом топли

јим акреционим гасовитим д~ском нас 
талим заробљаваљем материЈе из звез
даног ветра са Мире који донесе од око

једног милијардитог дела Сунчеве ма
се годишље .

Откриће показује да акрециони
дискови могу бити формирани зароб
љаваљем материје донеmене звезданим
ветром. До сада се сматрало да звез
дани

ветар

нема довољан

мо м ент

1

!1
1.

тва топлог слабог пратиоца. Он Је ПЈ?

АСТЕРОИДНИ ПОЈАС ВАН
СУНЧЕВОГ СИСТЕМА?

radus, NGC 1850 је

При

(Лабудова петља)

Наташа

нима, која су створена за време ексnло
зија суnернових . После објекта 30 Do-

близу екватора огљеног месеца .

Cygnus Loop

у нашој галаксији .

објекат видљив голим оком . То је мла
до глобуларно јато, звездолико - тиn
објекта који је непознат у нашој галак
сији . Осим тога , објекат NGC 1850 је

ва светлост у потпуности опасује Ио ,
с тим што је најјаснија и најсветлија

Ово откриће nоново оживљав~ по
лемику везану за Плутон, за КОЈ~ ~е

дач снажних сила у судараљу фронто
ва, где суnернове ексn_лодирајући mа

ДВОЈНО ЈАТО
ВИЋЕНО СА ХАВЛА

од нешто млађег и маљег јата . Млађе
јато чине веома топле плаве звезде и
слабе црвене звезде тиnа Т Tauri. Ста
рост главног јата се nроцељује на око

да се ради о двојном астероиду .

такуларне филигранске облике, састав

љу таласе и згушљаваЈу гас .

Али , научнике је највише · узбудила
појава поларне светлости- ауроре . О

је Међународна астроном ска униЈа, де
петом од 16. аnрила 2001, обавеmтена

главном Јату су .експлоди 

љене од дифузног гаса . Претпоставља
се да рађаље звезда може да бу де оки

nрироду

овог изузетно издуженог тела , т~о да

Слика ·двојног глобуларног јата са

мене мишљеље .

тивно младе .

ла су nочетне сумље у праву

Хабла nредставља добар nример инте
ракције између гаса, праmи~е и звез
да . Милионима годи~а раниЈе, масив

Мuлан Мuљушевuћ

Еруnције вул~tана на Ио.

вим 3,6метарским телескопом отклони

масивних звезда . Ове звезде емитуЈу
велике количине UV зрачеља, које аn
сорбује Земљина атмосфера. Са свог
nоложаја изнад атмосфере Земље, Хабл

рале као супернове , формирајући спек

окружен дугачким

Крајем децембра 2000, астрономи
су Канадс~tо-францус~tо - хавазс~tu.м meлec~tono.м
( СFНТ) снимили објекат
1998 WW 31 , за који је 1998. годи
не утврђено да nрипада транснеnтун
ским малим nланетама . Посматраља о

сажимаљем .

имају значајнију атмосферу . Открића
попут овог натераће научнике да про

Према:

ДВОЈНИ ТРАНСНЕПТУНСКИ
ПЛАНЕТОИДИ

.во-

Проучавањем ових звезда астрономи
уче о рађаљу и животима звезда малих

је се дешавају само на планетама које

најјачих вулкана, Пелеа, као и два ма

да

ховим

се мислило до сада да су то појаве ко

На снимцима се, пре свега, може ви

-

тек nочеле

са Сунца (сама Ио, захваљујући сво
јим вулканским ерупцијама и путаљи
која је дубоко унутар дивовског маг
нетног nоља, такође "храни" магнета
сферу Јуnитера честицама) . Ове чес

ва појава виђена на неком месецу , јер

дети веома светла ерупција једног од

су
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доник у хелијум. Код ових звезда, ЈОШ
увек , енергија зрачеља се ослобађа њи

Откриће ауроре на Ио Је nрва так

представ у .

ља , одмах десно од њега (видети сли
ку) .

ВАСИОНА

им:

пулса да доведе до нечег таквог . ОваЈ
процес може бити важан извор акреци
оних дискова око других белих патуља
ка, неутронских звезда и црних рупа .
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Међусобно растојање Мире и љеног

пратиоца износи око

100

АЈ, тј . око

15

милијарди километара .

Према :

Sky & Telescope,

септембар

2001

Н. Борuћ, А. Оташевuћ
ОТКРИВА
nВЛА:КНАСТУ" ВАСИОНУ

VLT

Изгледа да живимо у "влакнастој"
васиони . На то упућују тродимензионе
рачунарске симулације настанка првих

галаксија,
снажно потврђене новим
посматраљима помоћу VLT ( Very Large
Telescope - · Веома вeлul!:u телесl!:оn) на
Европској јужној опсерваторији (ESO
- European Southern Observatory) у Чи
леу.

Коришћеље супер - рачунара у си
мулацијама еволуције раног космоса је
уобичајено у последље две деценије. У
тим симулацијама се разматрају раз
личити модели еволуције васионе то
ком милијарди година, полазећи од

различитих почетних услова (услова
непосредно после Великог праска).
Те симулације нам сугеришу да
је гравитација раног космоса примора
вала првобитну материју да се органи
зује у уска влакна, налик тродимензио
ној мрежи. У гушћим деловима влака
на гас се сабија и ту долази до појаве
интензивног рађаља звезда . Ти, рела
тивно мали региони

Недавно је група астронома на ESO
и у Данској одредила растојања до не
ких протогалаксија веома слабог сја
ја у околини квазара Q1205-30, коме је
црвени помак 3 ,04, што значи да га гле
дамо оваквим какав је био 2 милијарде
година након Великог праска .
Те
протогалаксије
су
откривене
приликом трагаља · за компактним во
доничним облацима, а видљиве су зато

што ови облаци апсорбују ултраљуби
часто зрачеље новорођених звезда тих
галаксија и реемитују га. Користећи
филтер који пропушта само ово зраче
ље, тим је могао да nрепозна те сла
бе протогалаксије из раних епоха уни
верзума. Тако су, марта 2000 . године ,
добијени спектри осам оваквих објека

та, помоћу Antu телескоnа (пречник 8,2
једна од компонената VLТ) и ви

m -

шемодалног инструмента FOR$1.

На

основу љих одређени су тачни црвени
помаци објеката , тј. · љихове даљине .
У комбинацији са положајима на не
бу, оне су могле дати просторни распо
ред ових протогалаксија . Показало се
да су оне · распоређене дуж танке, јас
но дефинисане струне - баш онако како
је предвидела теорија развоја првобит
них структура у раном универзуму .

Према : Astronoтy

Now,

јул

2001.

Н. Борuћ, А; Оташевuћ

се полако помера

ју дуж влакна и када доспеју у чворове
просторне мреже, спајају се постеnено
градећи структуре које данас видимо
као галактичка јата.
За све то време, структура космо
са се меља. Влакна nолако ишчезава
ју, а све више долази до изражаја "ос
трвска" грађа, тј. материја се груnише
у велика јата галаксија сnојена "мос
товима" материје - остацима највећих
међу првобитним влакнима .

ИСПРАВКА

У nрошло:м броју Васuоне (2001/3),
у члавку "Јуnитеров месец Ио" Мила
на Миљушевића, на страни 46, први
ред, уместо: "Пионири" 10 и 11, треба
да стоји: " Војаџер 1" .
Реда!!:цuја

Слика иа III страни I<орица: Комад метеорuта "Трzовuште", nреостао од
тела naлoz у селу Трzовuште, !!:Од Co!!:oбa'lfJe, 5. V 1990. (вuдетu члана1е на 86.
страни.).
Слика иа IV страни корица: Комбuнацuја nет снu.м.а1еа двојноz эвеэданоz
јата NGC 1850, нaчu'lf>eнux Шuро!!:оуzаоном nланетарном 1еа.м.ером 2 (Wide Field
Planetary Сатеrа · 2) на Хабловом сателuтс1еом meлec1eony, ?СрОЭ раэлuчuте фuл
тере (вuдemu вест на 102. страни.). Тамно nлавu делови. су e1ecnoнupaнu 1000 s
!!:роэ фuлтер эа 428 nm, зелени. 1000 s ?Сроэ фuлтер эа 552 nm, жymu 520 s ?СрОЭ
фuлтер эа 671 nm, црвени. 1000 s ?СрОЭ фuлтер эа 797 nm u светло nлавu 3080 s 1ероэ
фuлтер эа 656 nm.
.
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ЧАСОПИС ЗА АСТРОНОМИЈУ

2001
ГОДИНА

КЊИГА

5

Све.мирски Шелесl(()а Хабл. Предњи . ужи део Шелескоаа је Шу
бус, у I(()AU! су аршсарно (2,44 т) и секундарно огледало (радu
се о Ричи-Креtnјен оатичl(().м сиСШе.му). У задње.м. арошире

XLIX

Ше.м у йредње.м делу tneлa fileлecкolla служи 1(()0 сакуйљач зра

хп

но.м делу mелескоаа с.ме~иtnени су инсШру.менmи- деШекШори

и анализаiuори apucaeлoz зрачења, кojli.Afa Шелескоаски сис-

чења . Kymuja у l(()joj су с.меи~Шени ови инсШру.менfllи је ше
.машски. ариl(()зана на слицu.

.
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Pocetak godisnjih doba {UT) :
Jesen: 23.09. u 04h55'?4
Prolece: 20.03. u 19h16'?2
Leto:
21.06. u 13h24'?4
Zima: 22.12. u 01h14'?4
Polozaji Zemlje na putanji oko Sunca (UT) :
Perihel: 02.01. u 14h08'?8
Afel:
06..07. u 03h46'?8
Efemeridska popravka iznosi 668 • Svi trenuci u SEV dati su za posmatraca na
Narodnoj opservatoriji u Beogradu (>. = 1h21'?8, ср= 44°50') .
Prema preporuci Medunarodne astronomske unije {MAU), umesto pojma efemeridsko vreme (ЕТ) , uvodi se dinamicko vreme {DT) , kao vreme vezano za koordinatni sistem u kome se vrsi integracija jednacina kretanja tela Suncevog sistema. U
sistemu vezanom za centar masa Suncevog sistema koristi se baricentricno {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 + t::.T, gde је !::.Т efemeridska
popravka. U na8e vreme, efemeridska popravka је relativno mala {reda 1m), tako
da svi utaЬliceni podaci za Oh TDT u ovim efemeridama istovremeno odgovaraju i
trenutku Oh UT.
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Osnovni podaci о ovogodisnjim pomracenjima:
Pomracenje Meseca polusenkom, 26. maja. Maksimum pomracenja (ро UT) u
12h06m. Nije vidljivo iz Jugoslavije.
Prstenasto pomracenje Sunca, 10. i 11. juna. Vidljivo (ро UT) od 20h51m {10.
juna) do 02h36m {11. juna). Nije vidljivo iz Jugoslavije.
Pomracenje Meseca polusenkom, 24. juna. Maksimum pomracenja (ро UT) u
21 h26m. Vidljivo iz Jugoslavije.
Pomracenje Meseca polusenkom, 20. novembra. Maksimum pomracenja (ро
UT) u 01 h43m . Vidljivo iz Jugoslavije.
Potpuno pomracenje Sunca, 4. decembra. Vidljivo (ро UT) od 04h50m do
10h10m. Nije vidljivo iz Jugoslavije.

U rubrici Kalendar dati su, za svaki datum u godini: dan u nedelji (D), julijanski
dan (JD), koji pocinje u 12h, i zvezdano vreme u Grinicu (So) u Oh UT.
U rubrici Faze, perigej i apogej Meseca dati su trenuci (UT) za sledece pojave
(Р): mlad mesec (е), prva cetvrt (€>) , pun mesec (0), poslednja cetvrt (<t), perigej
(п) i apogej · (л) .
Rubrika Sunce daje, za svaki cetvrti dan, trenutak gornje kulminacije {Т), izlaz i
zalaz, rektascenziju {а) , deklinaciju (д), pozicioni ugao ose rotacije {Р), heliografske
koordinate centra diska (В 0 , 1 0 ), uglovni poluprecnik diska (р) i geocentricno rastojanje (!::..).
U rubrici Mesec date su, za svaki dац u godini, ekvatorske koordinate {а, Ј),
kao i trenuci izlaza i zalaza.
Rubrika Planete daje efemeridu velikih planeta {Merkur, Venera, Mars, Jupiter,
Saturn, Uran i Neptun). Utabliceni su: trenutak gornje kulminacije {Т), ekvatorske
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koordinate (а 6) daljine od Zemlje i Sunca (D.,.,D. 0 ), ugaoni poluprecnik (р) i
vizuelna prividna' veliCina (m 11 ). Korak izme~u u~ablicenih_ podataka za Merku~
iznosi cetiri, za Veneru i Mars osam, za Jup1ter 1 Saturn sesnaest, а za Uran 1
Neptun trideset dva dana.

01
04
08
10
14
17
18
26
27
29

PLANETSKE KONFIGURACIJE 1 POJAVE U 2002. (dato u UT)
januar
d h
01 06 Jupiter u opoziciji
09 05 Merkur u konjunkciji sa Neptunom 15
11 23 Merkur u najvetoj e1ongaciji 19Е
14 12 Venera u gornjoj konjunkciji
15 02 Merkur u konjunkciji sa Mesecom 4N
15 22 Uran u konjunkciji sa Mesecom 4N
18 09 Merkur u zastoju ро rektascenziji
18 22 Mars u konjunkciji sa Mesecom 5N
27 19 Merkur u donjoj konjunkciji
28 14 Neptun u konjunkciji sa 5uncem
februar
08 10 Merkur u zastoju ро rektascenziji
08 10 5aturn u zastoju ро rektascenziji
10 05 Merkur u konjunkciji sa Mesecom 5N
13 17 Uran u konjunkciji sa 5uncem
17 ОО Mars u konjunkciji sa Mesecom 5N
21 16 Merkur u najvetoj e1ongaciji 27W
24 13 Merkur u konjunkciji sa Neptunom 0,15
mart
01 15
09 03
10 09
11 17
12 01
18 01
22 12
april
06 16
07 09
08 01
14 17
15 23
18 23
maj
04 ОО
04 04
04 17
05 10
07 18

Jupiter u zastoju ро rektascenziji
Merkur u konjunkciji sa Uranom 15
Neptun u konjunkciji sa Mesecom 4N
Uran u konjunkciji sa Mesecom 4N
Merkur u konjunkciji sa Mesecom 3N
Mars u konjunkciji sa Mesecom 4N
Jupiter u konjuilkciji sa Mesecom 15

Neptun u konjunkciji sa Mesecom 4N
Merkur u gornjoj konjunkciji
Uran u konjunkciji sa Mesecom 4N
Venera u konjunkciji sa Mesecom 3N
Mars u konjunkciji sa Mesecom 2N
Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 1,15

Neptun u konjunkciji sa Mesecom 4N
Merkur u najvetoj e1ongaciji 21Е
Mars u konjunkciji sa 5aturnom 2N
Uran u konjunkciji sa Mesecom 4N
Venera u konjunkciji sa 5aturnom 2N

10
13
13
16
16
27
31

21 Venera u konjunkciji sa Marsom 0,05N
14 Neptun u zastoju ро rektascenziji
21 Merkur u konjunkciji sa Mesecom 3N
05 Merkur u zastoju ро rektascenziji
12 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 25
07 Merkur u donjoj konjunkciji
08 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 4N

jun
01 18 Uran u konjunkciji sa Mesecom 4N
03 07 Uran u zastoju ро rektascenziji
03 18 Venera u konjunkciji sa Jupiterom 1,1N
08 11 Merkur u zastoju ро rektascenziji
09 11 5aturn u konjunkciji sa 5uncem
09 14 Merkur u konjunkciji sa Mesecom 35
13 04 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 25
13 21 Venera u konjunkciji sa Mesecom 1,15
21 15 Merkur u najvetoj e1ongaciji 23W
27 16 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 4N
29 02 Uran u konjunkciji sa Mesecom 4N

juli
02 08
03 06
08 13
13 12
20 01
21 02
24 23
26 09

Merkur u konjunkciji sa 5aturnom 0 ,055
Mars u konjunkciji sa Jupiterom 1,1N
5aturn u konjunkciji sa Mesecom 1,15
Venera u konjunkciji sa Mesecom 45
Jupiter u konjunkciji sa 5uncem
Merkur u gornjoj konjunkciji
Neptun u konjunkciji sa Mesecom 4N
Uran u konjunkciji sa Mesecom 4N

avgust
02 01 Neptun u opoziciji
05 04 5aturn u konjunkciji sa Mesecom 25
10 01 Merkur u konjunkciji sa Mesecom 45
10. 22 Mars u konjunkciji sa 5uncem
11 22 Venera u konjunkciji sa Mesecom 65
20 01 Uran u opoziciji
21 04 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 4N
22 13 Venera u najvetoj e1ongaciji 46Е
22 14 Uran u konjunkciji sa Mesecom 4N

septembar
01 10 Merkur u najvetoj e1ongaciji 27Е

17
13
17
02
14
09
18
11
19
03

5aturn u konjunkciji sa Mesecom 2S
Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 4S
Merkur u konjunkciji sa Mesecom 9S
Venera u konjunkciji sa Mesecom 8S
Merkur u zastoju ро rektascenziji
Neptun u konjunkciji sa Mesecom 4N
Uran u konjunkciji sa Mesecom 4N
Venera u maksimumu sjaja
Merkur u donjoj konjunkciji
Saturn u konjunkciji sa Mesecom 3S

31 12 Venera u donjoj konjunkciji
novembar
02 18 Mars u konjunkciji sa Mesecom 45
04 12 Uran u zastoju ро rektascenziji
10 22 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 5N
12 05 Uran u konjunkciji sa Mesecom 5N
14 05 Merkur u gornjoj konjunkciji
19 04 Venera u zastoju ро rektascenziji
22 12 Saturn u konjunkciji sa Mesecom 3S
26 07 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 4S

oktobar
02 07 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 4S
05 01 Mars u konjunkciji sa Mesecom 45
06 02 Merkur u zastoju ро rektascenziji
08 10 Venera u konjunkciji sa Mesecom 105
10 09 Venera u zastoju ро rektascenziji
11 13 Saturn u zastoju ро rektascenziji
13 08 Merkur u najvetoj e1ongaciji 18W
14 14 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 5N
15 22 Uran u konjunkciji sa Mesecom 4N
20 11 Neptun u zastoju ро rektascenziji
26 09 Saturn u konjunkciji sa Mesecom 3S
29 22 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 4S

decembar
01 10 Mars u konjunkciji sa Mesecom 3S
01 13 Venera u konjunkciji sa Mesecom 2S
04 21 Jupiter u zastoju ро rektascenziji
07 01 Venera u maksimumu sjaja
08 08 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 5N
09 14 Uran u konjunkciji sa Mesecom 5N
17 17 Saturn u opoziciji
19 15 Saturn u konjunkciji sa Mesecom 35
23 12 Jupiter u konjunkciji sa Mes ecom 45
26 05 Merkur u najvecoj e1ongaciji 20Е
30 09 Venera u konjunkciji sa Mesecom 2N

1/

!

11

1
!

FAZE, PERIGEJ 1 APOGEJ MESECA 2001.

1
ј

FAZE, PERIGEJ 1 APOGEJ MESECA 2002 .

п 06.03 .
() 14.03 .
14.03.
А 22 .03 .
() 28.03 .
о 28 .03.

() 04.05 .
А 07.05.
12.05 .
() 19 .05 .
п 23 .05.
о 26 .05 .

02.01.
06 .01.
13 .01 .
18 .01 .
21 .01.
28 .01 .
30.01 .

07
03
13
08
17
22
08

13
55
29
49
47
50
59

04 .02 .
12.02.
14 .02.
20.02 .
27 .02.
27 .02.

13
07
22
12
09
19

33 () 04 .04 . 15 29 ()
41
10.04. 05 30 А
21 А 12.04. 19 21
02 () 20.04 . 12 48 ()
17 о 25 .04. 16 24 п
43 п 27 .04 . 03 оо о

•

01
01
02
02
07
18

25
09
02
28
42
25

•

07
19
10
19
15
11

16
14
45
42
32
51

п

•

•

03 .06 .
04 .06.
10.06.
18.06 .
19.06.
24 .06.

оо 05
12 57
23 46
оо 29
07 30
21 42

1

•

() 02 .07 .
А 02 .07.
10.07.
() 14 .07.
п 17.07.
о 24 .07.
30.07.

07
17
10
13
04
09
01

35 А 07.09. 03 10
19 () 08 .09. 03 18 п
26
13 .09 . 18 08 ()
21 п 21.09. 13 59 о
47 () 23 .09. 03 26 А
07 о 29 .09 . 17 03 ()
43 А

() 01 .08.
А 08 .08.
10.08.
() 15.08 .
п 22 .08.
о 26 .08.
31 .08 .

10
19
23
10
22
17
02

22
15
30
12
29
41
31

•

•

•

() 06 .10.
06 .10.
п 13.10.
() 20.10.
о 21 .10.
А 29 .10.
()

•

11
13
05
04
07
05

•

04 .11 .
04 .11.
11 .11 .
16.11 .
20.11.
27.11.

02 .12.
18
17 п 04 .12 .
33 () 11 .12.
40 А 14.12.
20 о 19.12.
28 () 27.12 .
30.12.

оо

20
20
11
01
15

08
07
15
03
19

47
35
52
30
34
46

51
34
49
56
10
оо 31
01 06

п

•
()
А

о
()

п

•
()
А

о
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Datuт

d

./

т

01 .01 .
02.01 .
03 .01.
04.01.
05 .01 .
06.01 .
07 .01 .
08.01.
09 .01 .
10.01.
11 .01 .
12.01.
13 .01.
14 .01.
15.01 .
16.01 .
17.01 .
18 .01 .
19.01.
20 .01.
21 .01.
22 .01 .
23 .01.
24 .01 .
25 .01 .
26.01.
27 .01.
28.01.
29 .01 .
30.01.
31.01 .
01 .02.
02 .02 .
03 .02.
04 .02 .
05 .02 .
06 .02 .
07.02.
08 .02 .
09.02.
10.02.
11 .02 .
12.02 .
13.02.
14.02.
15.02.
16.02.
17.02.
18.02 .
19.02.
20.02 .
21.02.
22 .02.
23.02 .
24 .02 .
25.02 .
26 .02.
27.02 .
28 .02 .

Dan

JD

D

24 ...

UTO
SRE

52276
52277
52278
52279
52280
52281
52282
52283
52284
52285
52286
52287
52288
52289
52290
52291
52292
52293
52294
52295
52296
52297
52298
52299
52300
52301
52302
52303
52304
52305
52306
52307
52308
52309
52310
52311
52312
52313
52314
52315
52316
52317
52318
52319
52320
52321
52322
52323
52324
52325
52326
52327
52328
52329
52330
52331
52332
52333
52334

СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ

РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ

Datum

So
h

т

06 41
06 45
06 49
06 53
06 57
07 01
07 05
07 09
07 13
07 17
07 21
07 25
07 29
07 33
07 37
07 41
07 44
07 48
07 52
07 56
08 оо
08 04
08 08
08 12
08 16
08 20
08 24
08 28
08 32
08 36
08 40
08 44
08 48
08 52
08 55
08 59
09 03
09 07
09 11
09 15
09 19
09 23
09 27
09 31
09 35
09 39
09 43
09 47
09 51
09 55
09 59
10 02
10 06
10 10
10 14
10 18
10 22
10 26
10 .30

KALENDAR 2002.

KALENDAR 2002.

KALENDAR 2002.

8

54
51
47
44
40
37
34
30
27
23
20
16
13
09
06
03
59
56
52
49
45
42
38
35
32
28
25
21
18
14
11
07
04
01
57
54
50
47
43
40
36
33
30
26
23
19
16
12
09
05
02
59
55
52
48
45
41
38
34

d

т

01 .03 .
02.03 .
03 .03 .
04.03.
05 .03.
06.03 .
07.03 .
08 .03 .
09.03 .
10.03 .
11 .03 .
12.03.
13.03 .
14.03.
15.03.
16.03.
17.03 .
18.03.
19.03.
20 .03 .
21.03 .
22.03 .
23 .03 .
24 .03 .
25.03 .
26.03.
27.03 .
28.03.
29 .03 .
30.03 .
31 .03 .
01.04 .
02.04 .
03.04 .
04.04 .
05 .04 .
06.04 .
07.04 .
08.04 .
09.04 .
10.04.
11.04.
12.04.
13.04.
14.04.
15.04 .
16.04.
17.04 .
18.04.
19.04 .
20.04 .
21.04 .
22 .04.
23 .04 .
24 .04 .
25.04 .
26 .04 .
27 .04.
28 .04 .
29.04 .
30.04 .

Dan

JD

So

D

24 ...

h m s

РЕТ

52335
52336
52337
52338
52339
52340
52341
52342
52343
52344
52345
52346
52347
52348
52349
52350
52351
52352
52353
52354
52355
52356
52357
52358
52359
52360
52361
52362
52363
52364
52365
52366
52367
52368
52369
52370
52371
52372
52373
52374
52375
52376
52377
52378
52379
52380
52381
52382
52383
52384
52385
52386
52387
52388
52389
52390
52391
52392
52393
52394
52395

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ

РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB

NiШ

PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO

10 34
10 38
10 42
10 46
10 50
10 54
10 58
11 02
11 06
11 10
11 13
11 17
11 21
11 25
11 29
11 33
11 37
11 ·41
11 45
11 49
11 53
11 57
12 01
12 05
12 09
12 13
12 17
12 20
12 24
12 28
12 32
12 36
12 40
12 44
12 48
12 52
12 56
13 оо
13 04
13 08
13 12
13 16
13 20
13 24
13 27
13 31
13 35
13 39
13 43
13 47
13 51
13 55
13 59
14 03
14 07
14 11
14 15
14 19
14 23
14 27
14 31
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Datum Dan

31
28
24
21
17
14
10
07
03
оо

57
53
50
46
43
39
36
32
29
26
22
19
15
12
08
05
01
58
55
51
48
44
41
37
34
30
27
24
20
17
13
10
06
03
59
56
53
49
46
42
39
35
32
28
25
22
18
15
11
08
04

Dan

JD

So

Datum

Dan

JD

So

Datum

Dan

JD

So

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 .
02. 07.
03 .07 .
04.07 .
05 .07 .
06.07 .
07.07 .
08 .07 .
09.07 .
10.07 .
11 .07 .
12.07.
13 .07 .
14 .07 .
15.07 .
16.07.
17.07 .
18.07.
19.07.
20.07.
21.07.
22.07.
23.07 .
24 .07 .
25 .07.
26 .07.
27.07 .
28.07.
29 .07 .
30.07.
31 .07 .
01 .08 .
02 .08 .
03 .08 .
04 .08 .
05 .08 .
06 .08 .
07 .08 .
08.08 .
09 .08 .
10 .08 .
11.08.
12.08 .
13.08 .
14.08.
15 .08.
16 .08 .
17.08 .
18.08 .
19 .08 .
20.08 .
21.08.
22 .08 .
23 .08 .
24 .08 .
25 .08 .
26 .08 .
27 .08 .
28 .08 .
29.08 .
30.08 .
31.08 .

PON
UTO
SRE

01 .09 .
02 .09 .
03 .09 .
04 .09 .
05 .09 .
06 .09.
07 .09 .
08 .09 .
09.09 .
10.09 .
11.09.
12.09 .
13 .09 .
14 .09 .
15 .09 .
16 .09 .
17.09.
18.09 .
19 .09 .
20.09 .
21 .09 .
22.09 .
23 .09 .
24 .09 .
25 .09 .
26 .09 .
27.09 .
28 .09 .
29 .09 .
30.09 .

NED
PON
UTO
SRE

52519
52520
52521
52522
СЕТ 52523
РЕТ
52524
SUB 52525
NED 52526
PON 52527
UTO 52528
SRE 52529
СЕТ
52530
РЕТ
52531
SUB 52532
NED 52533
PON 52534
UTO 52535
SRE 52536
СЕТ 52537
РЕТ
52538
SUB 52539
NED 52540
PON 52541
UTO 52542
SRE 52543
СЕТ 52544
РЕТ
52545
SUB 52546
NED 52547
PON 52548

22 39 57
22 43 54
22 47 50
22 51 47
22 55 43
22 59 40
23 03 37
23 07 33
23 11 30
23 15 26
23 19 23
23 23 19
23 27 16
23 31 12
23 35 09
23 39 06
23 43 02
23 46 59
23 50 55
23 54 52
23 58 48
оо 02 45
оо 06 41
оо 10 38
оо 14 35
оо 18 31
оо 22 28
оо 26 24
оо 30 21
оо 34 17

01 .1 1.
02.1 1.
03.11 .
04 .11 .
05 .11 .
06 .11 .
07.11.
08 .11.
09 .11.
10. 11.
11 .11 .
12.1 1.
13.11.
14 .11.
15 .11 .
16.11 .
17.11 .
18 .11 .
19 .11.
20 .11 .
21.11.
22 .11 .
23 .11 .
24 .11 .
25 .11 .
26 .11 .
27.11.
28 .11 .
29.11 .
30.11 .

РЕТ

52580
52581
52582
52583
52584
52585
52586
52587
52588
52589
52590
52591
52592
52593
52594
52595
52596
52597
52598
52599
52600
52601
52602
52603
52604
52605
52606
52607
52608
52609

02 40 27
02 44 24
02 48 20
02 52 17
02 56 13
03 оо 10
03 04 06
03 08 03
03 12 оо
03 15 56
03 19 53
03 23 49
03 27 4603 31 42
03 35 39
03 39 35
03 43 32
03 47 29
03 51 25
03 55 22
03 59 18
04 03 15
04 07 11
04 11 08
04 15 04
04 19 01
04 22 58
04 26 54
04 30 51
04 34 47

UTO
SRE

оо
оо
оо
оо
оо
оо

24 ...

01 .05 .
02.05 .
03.05 .
04 .05 .
05.05 .
06.05 .
07 .05 .
08.05 .
09.05 .
10.05.
11 .05 .
12.05 .
13 .05 .
14 .05 .
15.05.
16.05.
17.05.
18 .05 .
19.05 .
20.05 .
21.05 .
22 .05 .
23 .05 .
24 .05 .
25 .05 .
26.05 .
27.05 .
28.05 .
29 .05 .
30.05 .
31.05 .
01.06 .
02 .06 .
03.06 .
04 .06 .
05.06 .
06 .06.
07 .06 .
08.06 .
09 .06 .
10.06 .
11.06.
12.06.
13.06.
14.06 .
15.06.
16.06.
17.06.
18.06 .
19.06.
20.06 .
21.06 .
22.06 .
23.06 .
24.06 .
25.06 .
26.06 .
27.06 .
28.06 .
29 .06 .
30.06 .

SRE

52396
52397
52398
52399
52400
52401
52402
52403
52404
52405
52406
52407
52408
52409
52410
52411
52412
52413
52414
52415
52416
52417
52418
52419
52420
52421
52422
52423
52424
52425
52426
52427
52428
52429
52430
52431
52432
52433
52434
52435
52436
52437
52438
52439
52440
52441
52442
52443
52444
52445
52446
52447
52448
52449
52450
52451
52452
52453
52454
&2455
52456

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ

РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED

KALENDAR 2002 .

Datum

D

РЕТ

KALENDAR 2002.

So

d m

СЕТ

KALENDAR 2002.

JD

14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18

35
38
42
46
50
54
58
02
06
10
14
18
22
26
30
34
38
42
45
49
53
57
01
05
09
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
56
оо

04
08
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
оо

03
07
11
15
19
23
27
31

01
57
54
51
47
44
40
37
33
30
26
23
20
16
13
09
06
02
59
55
52
49
45
42
38
35
31
28
24
21
18
14
11
07
04
оо

57
53
50
47
43
40
36
33
29
26
22
19
16
12
09
05
02
58
55
51
48
45
41
38
34

СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
С ЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ

РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB

52457
52458
52459
52460
52461
52462
52463
52464
52465
52466
52467
52468
52469
52470
52471
52472
52473
52474
52475
52476
52477
52478
52479
52480
52481
52482
52483
52484
52485
52486
52487
52488
52489
52490
52491
52492
52493
52494
52495 ,
52496
52497
52498
52499
52500
52501
52502
52503
52504
52505
52506
52507
52508
52509
52510
52511
52512
52513
52514
52515
52516
52517
52518

18 35 31
18 39 27
18 43 24
18 47 20
18 51 17
18 55 14
18 59 10
19 03 07
19 07 03
19 11 оо
19 14 56
19 18 53
19 22 49
19 26 46
19 30 43
19 34 39
19 38 36
19 42 32
19 46 29
19 50 25
19 54 22
19 58 18
20 02 15
20 06 12
20 10 08
20 14 05
20 18 01
20 21 58
20 25 54
20 29 51
20 33 47
20 37 44
20 41 41
20 45 37
20 49 34
20 53 30
20 57 27
21 01 23
21 05 20
21 09 16
21 13 13
21 17 10
21 21 06
21 25 03
21 28 59
21 32 56
21 36 52
21 40 49
21 44 45
21 48 42
21 52 39
21 56 35
22 оо 32
22 04 28
22 08 25
22 12 21
22 16 18
22 20 14
22 24 11
22 28 08
22 32 04
22 36 01

01 .10.
02 .1 0.
03.10.
04.10.
05 .10.
06 .10.
07. 10.
08 .1 0 .
09 .10.
10.10.
11 .10.
12 .10.
13 .10.
14 .10.
15.10.
16 .10.
17.10.
18.10.
19 .10.
20.10.
21 .10.
22.10.
23 .10.
24.10.
25 .10.
26 .10.
27 .10.
28.10.
29.10.
30.10.
31 .10.

52549
52550
СЕТ 52551
РЕТ
52552
SUB 52553
NED 52554
PON 52555
UTO 52556
SRE 52557
СЕТ 52558
РЕТ
52559
SUB 52560
NED 52561
PON 52562
UTO 52563
SRE
52564
СЕТ 52565
РЕТ
52566
SUB 52567
NED 52568
PON 52569
UTO 52570
SRE 52571
СЕТ 52572
РЕТ
52 573
SUB 52574
NED 52575
PON 52576
UTO 52577
SRE 52578
СЕТ 52579

38 14
42 10
46 07
50 04
54 оо
57 57
01 01 53
01 05 50
01 09 46
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13 З7
01
25
-02
13
-24 зо 02 оо 10 44 05.06 . оо зо . о
05 .02. 15 19.2 15 18 01 02 11 06 05 .04. 19 24 . З
Об . О6. 01 1З . 1 02 48 01 44 14 39
11
45
02
44
-2З
Об
20
18.0
06
.04.
11
40
02
12
06.02. 1б 12.6 -19 15
07.06 . 01 57.0 07 4б 02 05 15 42
оз 19 12 48
07 .02. 17 06 .9 -22 08 03 20 12 20 07.04 . 21 09 .2 -20 З8
08 .06 . 02 42 .6 12 З2 02 27 1б 48
оз 48 1З 51
-17
20
21
57.7
.04.
08
1З
07
04
21
-23
50
18
01
.9
08 .02 .
04 12 14 53 09 .06 . 03 30.7 16 52 02 5З 17 55
09 .02 . 18 5б . 9 -24 18 05 16 14 01 09 .04. 22 44 .0 13 22
04 З4 15 55 10 . 0б . 04 21 .9 20 32 оз 24 19 оз
10.02. 19 50.9 - 23 32 06 02 15 оо 10.04. 23 28 . б -08 5З
04 54 1б 57 ll . Oб . 05 1б . 5 2З 16 04 оз 20 08
04
06
оо
12.1
11
.04
.
16
02
11.02. 20 4З . 2 - 21 40 06 40
12 . 0б. Об 1З . 9 24 48 04 51 21 08
оо 52 05 14 17 58
оо
55
.2
12
.04.
05
17
07
11
-18
51
12 .02. 21 зз . з
1З . Об . 07 13 .2 24 5б 05 50 21 59
01
З8 . 8 05 51 05 З4 19 01
1З
.
О4
.
18
07
07
38
-15
14
22
21
.1
1З . О2 .
20 05 14 .06. 08 12.8 2З 35 Об 57 22 41
14.02. 2З Об . 8 -11 04 08 01 19 09 14 .04 . 02 2З . 5 10 39 05 56
06 20 21 11 15.06. 09 11 .3 20 49 08 10 23 17
15.02. 2З 50 .9 -Об 29 08 2З 20 10 15 .04. оз 10 .1 15 Об
16.06. 10 07 .9 16 49 09 2б 23 4б
Об 50 22 17
16.02. оо 34 .2 01 41 08 4З 21 11 1б . 04. оз 59.1 18 59
17.0б. 11 02 .2 11 52 10 42 - 5
23
21
07
2
оз
22
04
51
.1
17.04
.
17 .02. 01 17 .4 оз 12 09 оз 22 1З
11 54 .8 Об 1 511 57 оо 12
18.06.
9б08
о
24
о
05
45
.8
18.04
.
2З
1б
18.02 . 02 01 .2 08 о о 09 24
19 . 0б. 12 4б.5 оо 1 81З 1 з оо Зб
09
о з оо 21
4
24
5
Об
43
.0
19.04.
8409
4
12
з
19 .02 . 02 46 .7
8 01 01
б 01 14 20 . 0б . 1З З8 . 2 - 05 4 114 2
20 .02 . оз З4 . 7 1б 4 з 10 1 6 оо 21 20 .04. 07 41 .5 24 1 910 о
14
зо . 9-11 2 2 15 4 5 01 27
21
.06.
802
оо
7111
22
1
08
40
.
З
21 .02. 04 25 .9 20 1 з 10 5 101 27 21.04.
4 02 38 22 . 0б . 15 25 .4 -1б 2 5 17 о 101 5б
22.02. 05 20.7 22 4 911З 402 З4 22.04 . 09 38.4 18 5 з 12 з
2 03 10 2З.Об . 16 21. 9 - 20 з 218 1 502 зо
71З
5
14
1
10
35.2
2З.О4
.
7
2З . О2. Об 19.1 24 1 412 2 оз 38
оз З9 24 .06 . 17 20 .4 23 2 4 19 2 з 03 12
2
515
1
08
4
11
ЗО
.
7
24.04.
04
З7
з
з
13
з
24 .02 . 07 20.З 24 1
25.0б . 18 19. 7 - 24 5 2 20 2 2 04 02
02
з 8 16 з 2 04 05
12
25
.
З
25
.04.
705
27
6
14
4
з
22
25 .02 . 08 22 .8
2 04 З1 26 . 0б . 19 18.4 24 5 2 21 1 005 оо
26.02. 09 25 .0 19 2 516 о 8 Об 10 26.04 . 13 19. 8-ОЗ 4 о 17 5
204 58 27 . 0б. 20 15. 2 -2З 2 9 21 4 90б 04
27.02. 10 25 .5 14 5 з 17 з 1 Об 45 27 .04 . 14 15. 0-09 4 б 19 1
105 28 28 .06 . 21 09 . 0 - 20 5 б 22 2 107 10
28.02 . 11 2З.8 09 2 о 18 5 2 07 15 28 .04: 15 11. 4-15 14 20 з
8 22 4 6 08 15
29 .04. 1б 09.2 19 4 2 21 4 б Об 04 29 .06 . 21 59 . 5-17 2
ЗО . Об . 22 47. онз 1 9 2З о 9 09 20
ЗО . О4. 17 08 . 1-22 5 з 22 5 5 Об 46

-

-

-

о" TDT

01.07.
02 .07.
03.07 .
04.07.
05.07.
06 .07 .
07 .07 .
08 .07.
09 .07 .
10.07.
11 .07 .
12.07 .
13 .07.
14.07.
15.07 .
16.07 .
17.07.
18.07 .
19.07 .
20 .07.
21 .07.
22 .07.
23 .07.
24.07 .
25 .07 .
26.07 .
27 .07 .
28.07 .
29 .07 .
30.07 .
31 .07 .
01 .08 .
02 .08 .
ОЗ . О8.

04 .08 .
05 .08.
06.08 .
07 .08.
08 .08 .
09 .08 .
10.08 .
11 .08 .
12 .08 .
13.08 .
14.08 .
15 .08 .
16 .08 .
17 .08.
18 .08 .
19.08 .
20.08.
21 .08 .
22 .08.
23 .08 .
24 .08.
25 .08.
26 .08.
27.08.
28 .08 .
29 .08.
30.08 .
З1 . 08 .

h
2З

т

о

32.1 -08

lzlaz Zalaz Datum
1

h

4З 2З

оо 15 . б - ОЗ
оо

01
02
оз

04
04
05
Об

07
08
09
10
11
12
1З

14
15
1б

17
18
18
19
20
21
22
2З

оо
оо

01
02
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
14
15
1б

17
18
19
20
21
22
2З

23
оо

01
01
02
03
04

о" TDT

SEV

8

Q

50 2З
58.6 01 10 41 .9 06 09 оо
26 .6 10 58 оо
1З . 4 15 2б оо
оз . з 19 21 01
5б.7 22 26 01
5З . б 24 25 02
5З . 1 25 02 оз
53 .9 24 09 04
54 .2 21 44 05
52 .7 17 57 07
48 .7 1З 06 08
42 .5 07 З1 09
З4.8 01 3З 11
2б.4 -04 27 12
18 . З - 10 11 1З
11.5 -15 19 14
06 .5 -19 Зб 1б
03 .3 -22 4б 17
01.4 - 24 Зб 18
59.5 - 25 01 19
5б . 5 -24 04 19
51.1 - 21 52 20
42.6 - 18 39 20
31 .2 -14 40 21
17.2 i-10 10 21
01 . З ј-о5 19 21
44.4 -ОО 20 22
27.3 04 40 22
11 .1 09 З1 22
56 .6 14 05 23
44 .7 18 09 2З
З6 . 1 21 30 31 .1 23 54 оо
29 .4 25 02 01
29 .9 24 4З 02
31 . 1 22 49 оз
З1.4 19 2б 04
29 .7 14 4б 06
25 .6 09 12 07
19.8 оз 07 08
12.7 -ОЗ 05 10
05 .5 -09 02 11
59 .0 -14 25 12
53 .8 -18 55 13
50.0 - 22 19 15
47 . З -24 2б 1б
44 .9 - 25 10 17
41 .5 - 24 З1 17
3б . 1 - 22 37 18
28 .0 - 19 40 18
17.0 - 15 52 19
ОЗ . б 1-1127 19
48 .1 -06 40 19
31.4 -01 40 20
14.2 03 22 20
57.4 08 17 20
41 .9 12 5б 21
28 .5 17 08 21
17.9 20 41 22

MESEC 2002 .

MESEC 2002.

MESEC 2002.
SEV

т

h

29 10
48 11
- 12
08 1З
29 14
53 1'5
22 16
57 17
42 18
З7 19
4З 20
56 21
1З 21
З1 22
47 22
03 23
18 2З
зз 2З

48 01 оо
10 01
12 01
04 02
46 оз
20 04
48 06
12 07
33 08
52 09
11 10
З2 11
54
20
52
31
21
2З

34
51
11
З1

50
07
24
39
53
03

12
13
14
15
16
17
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
-

Об
оо оо

45 01
21 02
50 03
15 04
37 05
5б 07
16 08
35 09
5б 10
20 11
48 12
24 1З

т
2З

24
26
28
З2

38
46
5З
5б

52
39
17
49
16
41
05
зо

58

-

зо

d m

8

Q

h

01 .09 . 05
02 .09 . Об
ОЗ . О9 . 07
04 .09 . 08
05 .09 . 09
Об . О9 . 10
07.09 . 11
08 .09 . 11
09 .09. 12
10.09 . 13
11 .09 . 14
12.09 . 15
1З . О9 . 16
14.09. 17
15.09. 18
16 .09 . 19
17.09 . 20
18.09 . 21
19 .09 . 22
20.09. 22
2З

т

о

21 .09 .
22 .09 .
23 .09 .
24 .09 .
25 .09 .
26 .09.
27 .09.
28 .09 .
29 .09 .
30.09 .

18
22
28

01 .10. 07 42 .9 24
02.10. 08 41 .7 22
ОЗ . 10 . 09 40 .0 19
04 .10. 10 37.2 14
05 .10. 11 33.3 08
06 .10. 12 28 .6 01
07 .10. 1З 23 .9 -04
08 .10. 14 19 .8 10
09 .10. 15 17.1 -1б
10.10. 1б 15.8 -20

З5

39
39
30
1З

48
18
44
09
34
01
31
07
50

42
40
44
49
55
59
02
04
05
07
10
15
20

11 .10.
12.10.
13 .10.
14 .10.
15 .10.
16.10.
17.10.
18 .10.
19. 10.
20.10 .
21 .10.
22 .10.
23 .10.
24 .10.
25 . 10.
26.10 .
27 .10.
28 .10.
29 .10.
30.10.
31.10.

оо

оз

04
04
05
06

17
18
19
20
21
21
22
2З
оо

оо

01
02
03
03
04
05
06
07
08
09
10

lzlaz Zalaz
1

h

2З 23 2З
24 58 05 .2 25 12 оо
05 .5 2З 56 01
05 .8 21 08 02
05 .1 16 54 оз
02 .6 11 зз 05
58.5 05 27 Об
5З . З i-00 59 07
47.8 -07 18 09
42 .7 - 1З 07 10
З8 . 7 -18 оз 11
35.8 -21 51 12
ЗЗ . 8 -24 18 14
31.8 25 21 14
28.7 - 24 59 15
2З.5 -2З 20 16
15.7 -20 З5 1б
05 .0 - 1б 57 17
51.7 - 12 40 17
Зб . 4 -07 5б 18
19 .8 -02 5б 18
02 . б 02 09 18
45.6 07 09 19
29 .6 11 55 19
15.4 16 16 19
03 .5 20 01 20
54 .4 22 57 21
48 .3 24 51 21
44.8 25 32 22
10 . б

Об . б

08
54
48
50
55
01
06
10
12
14
15

01
01
02

о" TDT

SEV

15.6 -2З
15.5 -25
14.1 25
10.4 - 24
03.6 - 21
53 .6 - 18
40 .7 -13
25.6 ј-о9
09 .0 -04
51.8 оо
34 . б 05
18.4 10
ОЗ . 8 15
51.4 19
41.б 22
З4 . 5 24
29 .7 25
26.4 25
23 .5 23
20.2 20
15.9 16

т

h

т

Datuт

d

т

h

SEV

8

Q
т

о

01 .11 . 11 10.5 10
02 .11 . 12 04.4 04
ОЗ . 11 . 12 58 .5 - 01
04.11 . 1З 5З . 5 1-08
05 .11 . 14 50.4 -14
Об . 11. 15 49.4 -19
07 .11 . 16 50.4 -22
08.11 . 17 52 . З - 25
09 .11 . 18 5З . 5 - 25
10.11 . 19 52 .5 24
11 .11 . 20 48 .1 -22
12.11 . 21 З9 . 9 19
13 .11 . 22 28 . З - 15
14.11 . 2З 14.0 -10
15.11 . 2З 57.7 -05
4б
- 16.11. оо 40 .5 -оо
24 оо З5 17.11 . 01 2З . 1 04
54 01 40 18.11 . 02 Об.б 09
20 02 46 19.11. 02 51 . б 14
42 оз 50 20.11. оз З8 . 9 18
02 04 53 21 .11 . 04 28 .8 21
21 05 55 22.11 . 05 21 . б 24
40 Об 57 2З . 11 . 06 1б . 7 25
24 .11 . 07 1З . З 25
оо 07 59
23 09 01 25 .11 . 08 10.2 24
49 10 05 26 .11. 09 06.З 21
21 11 10 27 .11 . 10 01.0 17
28 .11. 10 54.2 12
оо 12 14
49 1З 14 29 .11 . 11 46 .4 07
49 14 10 30.11 . 12 З8 . 4 оо

08 14 24
- 15 25
оз 16 19
09 17 05
2З 17 4З
4З 18 15
05 18 4З
26 19 09
4б 19 35
Об 20 01
25 20 31
4З 21 Об
5б 21 47
02 22 37
59 2З зз

-

49 23 58 14
З8- - 15
01 01 14 16
09 02 33 16
20 03 54 17
54 05 16 17
40 06 З8 17
57 08 оо 18
29 09 22 19
54 10 40 19
56 11 52 20
2б 12 54 21
26 1З 46 22
04 14 27 2З
32 14 59 03 15 26 оо
53 15 48 01
13 1б 09 02
15 16 27 оз
51 1б 46 04
5б 17 06 05
50 17 27 06
21 17 52 07
18 18 21 09
29 18 58 10
40 19 4З 11
41 20 38 12
22 21 42 12
40 22 53 13
36- - 14
17 оо 08 14

58
З8

12
41
07
33
59
28
01
41
29
24
26
31

-

37
42
45
48
49
51
54
58
02
07
08
05
54
36
11
4Q

01 .12.
02 .12.
03 .12.
04 .12.
05 .12.
06 .12.
07 .12.
08 .12.
09 .12.
10.12.

1З

14
15
16
17
18
19
20
21
22
11 .12 . 22
12.12 . 23
13.12. оо
14.12 . 01
15 .12 . 01
16.12 . 02
17 .12. 03
18.12 . 04
19.12 . 05
20.12. 06
21.12. 06
22 .12. 07
23 .12 . 08
24 .12. 09
25 .12. 10
26 .12. 11
27 .12. 12
28 .12. 13
29 .12. 14
ЗО . 12 . 15
31 .12. 15

31.1 - 05
25 .5 -11
22 .5 - 17
22 .3 - 21
24 .3 -24
27.0 - 25
28.5 -25
27.1 -23
21 .7 20
12.4 - 16
59.6 -12
44.4
27.5 2
10.1 02
53.2 08
37.6 12
24 .1 17
1З . 5 20
05 .9 23
01 .1 25
58.3 25
56.2 24
5З . З 22
48.7 18
42 .2 13
34.0 08
24.9 02
15.8 - 03
07 .9 -09
02 .1 15
59.2 - 19

:=g;

lzlaz Zalaz
1

h

т

h

т

2б 15
45 15
06 15
27 16
50 16
13 17
З1 18
41 19
З9 20
25 21
01 22
30 23
54 15 оо
З4 01
52 02
11 оз
32 04
55 05
2З 06
58 07
40 09
З2 10
зз 10
42 11
54 12
09 12
- 1З
4З 02 оо 25 1З
52 01 41 1З

07
31
56
23
54

27

оз оо

зз

20
41
02
17
23
17
58

22
49
22
03
53
52
59
08

57 01
52 02
37 04
05 05
05 06
10 08
57 09
11 10
4б 11
49 12
3З 13
16 13
13 13
З7 14
41 14
35 14
32 15
З1 15
12 15
22 1б
49 1б
18 17
З8 18
З9 19
17 20
З4 21
З9 23

04
01 05
25 07
24 08
44 09
25 10
36 10
35 11
40 11
09 12
16 12
10 12
59 13
01 13
48 13
09 14
51 14
41 15
22 16
45 17
43 18
16 19
35 20
52 22
23 23
2543 оо
4З 02
14 оз
55 04

14
14
15
16
16
17
18
20
З1 21
58 22
20 2З
39 58 оо
16 01
36 02
58 03
25 04
57 05

З1
1б

10
12
18
25
32

-

3б
З9

40
42
45
48
54
59
оз

02
53
37
13
4З

09
3З

57

1б

23
27

29
З1

33
Зб

41
47
Зб Об 52
2б 07 54
25 08 49
З3 09 Зб
45 10 15
59 10 47
14 11 14
29 11 38
- 12 01
44 12 24
оо 12-50
18 13 19
З7 1З 55
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::,::::::::.:
-.==·=====~~=-===-::..:-~-=
--~-=
~~~~~~~~~~~~~~~~~~---''1-===
·---

1 1 4 - - - - - - - VASIONA XLIX Astronomske efemeride za 2002. godinu

oh TDT

Т
d m lь m

а

Datuml

h

1

д

m 1о

1

1 !:::.z 1!:::.0
1 A.J.l А.Ј .

1Р lmv
1" 1m

1 . 2ЗО

О.З84

1.151
1.058
0.954
0.846
0 .750
0.683
0 .658

0.361
0.338
0.320
0 .310
0.308
0.317
0 .333

12 49 19 51 .9 -2З оз
12 59 20 17 .1 -21 зо
13 05 20 39.4 -19 41
13 05 20 56.6 -17 45
12 57 21 05.8 -16 01
12 38 21 ОЗ . 9 -14 54
12 08 20 50.5 -14 41
11 32 20 ЗО . 4 -15 19

02.02.
06 .02 .
10.02 .
14.02.
18.02 .
22 .02.
26 .02 .

10 59 20 12.4 -16 20
10 З5 20 02.4 -17. 22
10 19 20 01.4 -18 09
10 10 20 08.0 -18 З9
10 07 20 20.0 -18 48
10 07 20 З5 . 9 -18 36
10 10 20 54.5 -18 03

0 .673
0.717
0.777
0.843
0 .909

0 .355
0.378
0.400
0.421

0.97З

0 .451
0.461

02 .03 . 10 15 21 15.0 -17 08
06 .03. 10 21 21 З6 . 8 -15 53
10.03. 10 29 21 59.7 -14 17
14 . 0З . 10 З7 22 2З . 3 -12 21
18 . 0З. 10 45 22 47 .7 -10 06
22.03 . 10 55 2З 12.9 -07 31
26 .03. 11 05 23 З8.8 -04 37
зо . оз . 11 16 оо 05.7 -01 26

1.089
1.141
1.188
1.230
1.267
1.299
1.324
1.341

02 оо
05 З8
09 21
12 59
16 19
19 08
21 20

1.347

11 29 оо 33.6
11 42 01 02 .7
11 57 01 32.8
12 12 02 03 .7
12 26 02 З4.3
12 40 03 03 .5
12 50 оз 29.9

oh TDT

SEV

01 .01 .
05.01.
09.01 .
13.01.
17.01 .
21 .01 .
25 .01 .
29 .01.

03.04.
07.04 .
11.04.
15.04.
19.04.
23 .04.
27.04 .

VENERA 2002.

MERKUR 2002.

MERKUR 2002 .

SEV
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1.03З

0 . 4З8

Datuml Т

2.7 -0.7
2.9 -0.7
3.2 -0.7
3.5 -0.4
4.0 0 .1
4.5 1.3
4.9 З.4
5.1 4.3

d m lь m h
04.07.
08 .07.
12.07.
16.07.
20.07 .
24.07 .
28 .07.

10 26 05
10 41 06
11 оо 06
11 21 07
11 43 07
12 03 08
12 20 09

а

m

1д
1о

1

3З.7 22 07
04 .5 2З 05
39.0 2З 33
15.6 23 21
52.6 22 26
28 . З 20 52
01.8 18 47

1.092 О . ЗЗ8 З.1 -0.6
1.175 О . З20 2.9 -0.9
1.246 0 .309 2.7 -1.3
1.299 О.З08 2.6 -1.7
1 . 3З1 О . З17 2.5 -2.0
1.340 0.334 2.5 - 1.7
1.З32 0 .355 2.5 -1 .2

01.08 . 12 З5 09 З2.6 16 19
5 .0 . 2.4 05 .08. 12 47 10 00.8 1З 39
4.7 1.2 09.08. 12 57 10 26.6 10 50
4 .3 0.6 1З . О8. 13 04 10 50.3 08 оо
4.0 0.3 17.08 . 1З 10 11 11.9 05 10
3.7 0.2 21.08 . 1З 14 11 31 .8 02 26
3.5 0.1 25 .08 . 13 16 11 49 .8 -0011
3.3 0.1 29.08. 13 16 12 05 .9 -02 37

0.355 З . 7
0.378 4.1
0.400 4.5
0.421 5.0
0.4З8 5 .4
0.452 5.8
0.461 6.1
0.466 6.1

02 .06.
06.06 .
10.06 .
14.06.
18.06 .
22.06.
26 .06.
30.06.

11 01 04 05 .8
10 41 04 01.2
10 25 04 00.7
10 14 04 04.8
10 о 7 04 1З . 6
10 05 04 26.9
10 о 8 04 44.7
10 1 4 05 07 .0

17 З6
16 44
16 24
16 36
17 16
18 18
19 З3
20 53

0.563
0 .593
0 .637
0.694
0.760
0 .836
0 .918
1.005

0.466
0.462
0.454
0.442
0.425
0.405

0.0
0.5
1.1
1.8
2.7
3.9
5.3
5.4

1

А.Ј .

А .Ј .

52.6 -02
28.9 01
05.2 05
41.9 09
19.2 1З
57.6 16
37.0 19

14
53
57
53

1.664
1.646
1.625
1.602
З5 1.575
55 1.544
48 1.511

5 .0 -З.8
5.1 -3.8
5.1 -З.8
5 .2 -3.8

06 . 0З.

13 21 04 17.5
13 31 04 59.0
13 42 05 41 :2
1З 53 06 23 .4
14 03 07 05.З
14 12 07 46.3
14 20 08 26.0
14 27 09 04.1

1 . З01

0.320 4.6 2.0
О.ЗО9 4.1 0 .5
0.308 3.6 -О . З
0.317 З.2 -0.7
0.334 2.9 -0.9
0.355 2.7 -0.9
0.378 2.6 -1.0

1.356
1.396
1.424
1.441
1.448
1.446
1.435
1.415

0 .401 2.5 -1 .0
0.421 2.4 -1.1
0 . 4З8 2.4 -1 .1
0 .452 2.3 -1 .3
0.461 2.3 -1.1
0 .466 2.3 -0.9
0 .466 2.З -0.8
0 .462 2.4 -0.7

04.07.
12.07.
20.07 .
28.07 .
05 .08.
13.08.
21.08.
29.08.

14
14
14
14
14
14
14
14

09
10
З6 10
36 11
З5 11
33 12
29 12
24 1З

40.5 15
15.2 12
48.4 08
20.2 04
50.6 оо
19.9 -03
48.0 -06
14.8 -10

45
21
41
50
53
04
57
39

1.072
1.011
0.949
0.887
0.823
0.759
0.696
0.632

0 .722
0.723
0.724
0.725
0 .726
0.727
0.728
0.728

06.09.
14.09.
22.09.
30.09.
08. 10.
16.10.
24.10.

14
14
13
13
13
12
11

18
09
56
39
14
40
57

13
14
14
14
14
14
14

39 .9 -14
02 .7 -17
22.0 -19
36.2 -21
43 .3 -23
41 .3 -23
зо . о -21

05
11
49
50
04
13
57

0 .570
0.509
0 .450
0 .396
0.347
0.308
0.281

0.728
0.728
0.728
0.727
0.727
0.726
0.725

11
10
09
09
ОЗ . 12. 08
11.12. 08
19.12. 08
27.12. 08

08
22
44
15
55
41
32
27

14
13
13
13
14
14
14
15

13.2 -19
58.2 -16
50.8 -13
53.0 -11
ОЗ.8 -11
21 .3 -11
43.9 -12
10.5 -14

20
04
14
31
01
29
38
11

01.11 .
09 .11 .
17.11.
25.11 .

14
14
22.0З. 14
ЗО . О3. 14
07 .04. 14
15.04. 14
23 .04 . 13

2З

37 23
42 оо
46 01
52 01
57 02
04 02
12 03

01 .05.
09.05 .
17.05.
25.05.
02.06 .
10.06.
18.06 .
26.06 .

1 .З 86 0.454 2.4 -0.6
1.346 0.441 2.5 -0.6
1.296 0.425 2.6 -0.6
1.2З5 0.405 2.7 -0.6
1.161 0.383 2.9 -0.6
1.075 0.360 з . 1 -0.6
0.978 О.З38 з . 4-0.4
0.875 0.320 3.8-0.1

16
15
15
15
15
15
15
14

01.01.
09.01.
17 .01 .
25 .01.
02.02 .
10.02 .
18.02.
26 .02.

0.462 З.6 о.з
0.454 З.9 0 .4
0.442 4.2 0.6
0.425 4.5 0.9
0 .405 4.8 1.5
О . З8З 5.1 2.6
0 .360 5.2 4.5
О.З38 5.0 4.2

0 .823
0.932
1.044
1.145
1.232

h

4.9-3.9
4.9 -З.9
4.9-3.9
4.9 -З . 9
4.9-3.9
4.9-3.8
4.9-3.8
5 .0-3.8

0.929
0.869
0 .808
0 .750
0 .698
0.661
0.649
0.671
0.7З1

m

39 1.707 0 .727
01 1.710 0 .728
38 1.711 0 .728
З4 1.710 0 .728
53 1.706 0 .728
42 1.700 0 .728
08 1.690 0.727
16 1.678 0 .726

З2

З5

22
23
24
25
24
23
21
18

0 .726
0 .725
0 .723
0.722
0.721
0.720
0.720

т

d

-2{
15. 1 -2З
58. 2-21
40. 3-19
21.0 -16
00.5 -1З
38.8 -10
16 .0 -06

1З

1З

Datum

"lm

З1 . 3

18
19
19
20
21
22
22

2З.О4.

12 13 17 20.4 -25 02
12 25 17 47.5 -25 32
12 36 18 14.5 -25 40
12 47 18 41 .0 -25 24
12 56 19 06.З -24 44
13 о 3 19 29 . 3-23 44
13 о 5 19 48 .1 -22 27
1З о о 19 59. 9-21 03

0 .920
0.828
0 .746
0.675
0.618
0 .577
0 .554
0 .550

1128
11 40
11 52
12 03
12 12
12 20
12 26
12 З2

f:::.z !:::,.0 Plmv

1 б

1о

12
12
12
12
12

6.0 4.0 ОЗ.12.
5.7 2.9 07. 12.
11.12.
5.З 2.1
4.8 1.5 15.12.
4.4 1.0 19.12.
4.0 0 .5 23 .12.
27 .12.
О.З8З 3.7 0.2
0.360 3 . З -0.2 31.12 .

22 52
23 44
24 01
23 45
23 оо
21 50
20 23
18 54

01 .01 .
09 .01.
17.01.
25.01 .
02 .02 .
10.02.
18.02.
26 .02 .

m

06.03 .
14.03.
22.03.
30.03.
07 .04 .
15.04.

01 .11 .
05.11 .
09.11.
13.11 .
17.11.
21 .11.
25 .11 .
29.11 .

12 56 03 52.6
12 58 04 10.6
12 54 04 23.5
12 45 04 30.8
12 31 04 32.5
12 11 04 29.0
11 48 04 22.0
11 24 04 1З.4

h

2.6 -0.9
2.6 -0.6
2 .7 -0.4
2.8 -0.2
2.9 0.0
3.1 0.1
3.2 0 .1
3.4 0 .2

10 5З 13 53.9 -10 16
11 02 14 18.8 -12 54
1111 14 43.8 -15 23
11 21 15 09.1 -17 40
11 зо 15 34.6 -19 42
11 41 16 00.5 -21 29
11 51 16 26.8 -22 59
12 02 16 53.4 -24 10

01.05 .
05.05.
09 .05.
13 .05 .
17.05.
21 .05 .
25.05 .
29 .05.

а

mh

d m

0 .378
0.401
0.421
0.438
0 .452
0.461
0.466
0.466

1.265
1.196
1.110
1.016

1 . З12

т

Datum

oh TDT

SEV

1.311
1.279
1.241
1.197
1.150
1.099
1.045
0 .988

0.466 З . 1 0.0 02 .09 . 13 14 12 19.9 -04 48
0.466 2.9 о . о 06 .09 . 13 09 12 31.2 -06 39
10.09 . 1З 01 12 39.0 -08 03
0.46З 2.8 -0.1
0.454 2.7 -0.2 14.09. 12 48 12 42 .5 -08 49
0.442 2.7 -О.З 18.09. 12 29 12 40.3 -08 44
0.425 2.6 -0.5 22.09. 12 04 12 32 .0 -07 36
0.406 2.5 -0.8 26.09 . 11 З5 12 18.8 -05 23
0.384 2.5 -1.1 ЗО . О9 . 11 06 12 04 .7 -02 35
0.360 2.5 -1.5 04.10. 10 42 11 55.5 -ОО 07
0 .338 2.5 -2.0 08 .10. 10 27 11 55.3 01 12
12.10. 10 21 12 04.5 01 06
О .З20 2.6 -1.8
0.309 2.7 -1.5 16.10. 1Q 22 12 20 .9 -ОО 11
0 .308 2.8 -1 .2 20.10. 10 27 12 41 .8 -02 17
0.317 3.0 -0.8 24.10. 10 35 13 04.9 -04 49
-07 З3
О.З33 3.З -0.4 28.10. 10 44 13 29 .2

1.З39

SEV

1 !:::.z 1 !:::.0l Р tmv
1 А.Ј.-~ А.Ј . 1"1 m

MARS 2002.

oh TDT

5 . З -З.8

5.4 - 3.8
5 .5 -3.8

08 1.474 0.719 5.7 -3.8
49 1.434 0.719 5.8 -З.8
47 1.390 0 .718 6.0 -3.8
оо 1.344 0.718 6.2 -3.8
27 1.294 0 .719 6.4 -3.8
11 1.242 0.719 6 .7 -3.9
15 1.187 0.720 7.0 -3.9
45 1.1ЗО 0 .721 7.4 -3.9

14 . 0З.

а

!:::,.z !:::.01

1 б

Р lmv

А.Ј.

А . Ј. 1" 1 m

о8

23 12.8-05 50
58 2З З4. 2-03 23
48 23 55. 4 -ОО 56
З7 оо 16.6 01 31
27 оо З7.7 оз 55
17 оо 58.9 06 17
06 01 20.1 08 34
56 01 41.5 10 45

1.496
1.555
1.615
1.676
1.736
1.797
1.857
1.916

1.425 3.1
1.4ЗЗ 3.0
1.442 2.9
1.451 2.8
1.461 2 .7
1.471 2.6
1.481 2.5
1.491 2.4

46 02 ОЗ . 1 12 50
З7 02 24 .8 14 48
27 02 46 .8 16 З6
18 03 09.1 18 15
09 оз З1.5 19 44
оо оз 54.3 21 01
51 04 17.2 22 07

1.975 1.502
1.512
2.089 1.522
2.143 1.533
2.197 1 . 54З
2.248 1 . 55З
2.297 1 . 56З

2.4
2.3
2.2
2.2
2.1
2.1
2.0

1.3
1.3
1.4
1.4
1.5
1.5
1.6

m h ml

о

1

2 . 0З2

0.7
0.8
0 .9
1.0
1.0
1 .1
1.2
1.2

01.05.
09.05.
17.05.
25.05.
02.06.
10.06.
18.06.
26.06.

13 43 04
13 35 05
1З 26 05
1З 18 05
13 10 06
13 01 06
12 52 06
12 43 07

40.2
03 .4
26.7
49.9
13.0
36.0
58.8
21.3

23
23
24
24
24
24

оо

41
08
23
24
13
2З 49
23 13

2.З44 1.573
2.389 1.582
2.4З1 1.591
2.470 1.600
2.506 1.608
2.5З9 1.615
2.568 1.623
2.594 1.629

2.0
2.0
1.9
1.9
1.9
1.8
1.8
1.8

1.6
1.6
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.8

7.8 -4.0
8.2 -4.0
8 .8 -4.1
9.4 -4.2
10.1 -4.2
11 .0 -4.3
12.0 -4.4
13.2 -4.5

04.07.
12.07.
20.07.
28 .07.
05.08.
13.08.
21 .08.
29 .08.

12
12
12
12
11
11
11
11

34 07
24 08
14 08
03 08
53 09
41 09
30 09
18 10

43.5
05 .3
26.8
47.8
08.5
28.9
48.9
08 .5

22
21
20
19
17
16
14
12

26
28
20
03
38
05
26
41

2.617
2.635
2.650
2.661
2.668
2.671
2.670
2.665

1.636
1.641
1.647
1.651
1.655
1.659
1.661
1.664

1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8

1.8
1.8
1.8
1.7
1.7
1.7
1.8
1.8

14.6 -4.5
16.4 -4.6
18.5 1-4.7
21.1 -4.7
24.0 -4.6
27.1 -4 .4
29.7 -3.9

06 .09 .
14.09 .
22.09.
30.09.
08.10.
16.10.
24.10.

11
10
10
10
10

06
53
41
28
15

10
10
11
11
11
10 .0З 12
09 50 12

27.9 10
47 .1 08
06.1 07
24.9 05
43 .6 02
02.3 оо
21 .0 -01

51 2.655 1.665
57 2.641 1.666
оо 2.622 1.666
оо 2.600 1.666
58 2.573 1.665
55 2.542 1.663
08 2.507 1.661

1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.9

1.8
1.8
1:8
1.8
1.8
1.8
1.8

0.271 0 .724 30.8 -3.5
0.279 0.722 29.9 -4 .0
0.305 0.721 27.4 -4.4
О .З 43 0 .720 24 .3 -4.7
0.390 0.720 21 .4 -4.8
0.444 0.719 18.8 -4.8
0 .501 0.719 16.7 -4.7
0.560 0 .718 14.9 -4.6

01 .11 .
09 .11.
17.11.
25 .11.
03 .12.
11 .12.
19.12.
27.12.

09
09
09
09
08
08
08
08

37 12 З9.8 -03 10
24 12 58.7 -0511
12 13 17.7 07 10
оо 13 36.9 -09 06
47 13 56.3 -10 58
36 14 16.0 -12 45
24 14 З6.0 -14 27
1З 14 56.4 -16 02

1.9
1.9
2.0
2.0
2.1
2.1
2.2
2.2

1.8
1.8
1.7
1.7
1.7
1.6
1.6
1.5

2.467
2.424
2.377
2.326
2.272
2.215
2.155
2.092

1.658
1.654
1.650
1.646
1.640
1.634
1.628
1.621

.-- - -

....
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о" TDT

SEV
DatumJ Т

б
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m

d m lh m h
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/ Az
1

1 А0

р
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1 А . Јј А.Ј .

ffiv
m

Datuml Т

Q

d m lh m h

1 б
m 1 о

1
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ПОТПУНО ПОМРАЧЕЊЕ .СУНЦА 11. АВГУСТА 1999.
И АКТИВНОСТИ НАШИХ ЧЛАНОВА У МЕДИЈИМА

о" TDT

SEV

XLIX 2001, 5

Az / А0 / Р /mv

1 А . Ј . 1 А.Ј .

1

11

Мu.лан. С. Дu.мumpujeвu1i

Астрономска оnсерваторија, Београд

1m

01.01.
17.01.
02.02 .
18.02.
06 .03 .
22.03 .
07.04 .
23 .04 .

23
22
21
20
19
18
17
16

38
27
16
09
06
06
09
15

06
06
06
06
06
06
06
06

46 .4
37.3
29.9
25.5
24 .7
27.4
33.5
42 .3

23
23
23
23
23
23
23
23

01
12
20
25
27
27
24
17

4 .188
4.233
4 .354
4 .537
4.764
5.016
5.273
5.521

5.171
5.177
5.183
5.188
5.194
5.200
5.206
5.212

22 .0 -2 .7
21 .7 -2 .7
21 .1 - 2.6
20 .3 -2 .5
19 .3 -2 .4
18 .4 -2 .3
17.5 - 2.2
16 .7 -2 . 1

01 .01 .
17.01 .
02 .02.
18.02.
06 .03 .
22 .03 .
07 .04.
23 .04 .

21
20
19
18
17
16
15
14

24
18
13
11
10
11
14
18

04
04
04
04
04
04
04
04

31 .7
28 .2
26.4
26 .6
28 .8
32 .8
38.4
45 .3

20
20
20
20
20
20
20
20

04 8 .206
оо 8.375
оо 8.596
04 8 .850
13 9 .115
26 9.372
40 9 .605
56 9 .799

9.062
9 .060
9 .059
9 .057
9.055
9 .054
9 .052
9.051

9.0 - 0.3
8 .8 - 0.1
8.6 0 .0
8.3 0.0
8.1 0.1
7.9 0 .1
7.7 0.2
7 .5 0.2

09.05.
2.5 .05 .
10.06.
26.06 .
12.07 .
28.07.
13 .08.
29 .08 .

15
14
13
12
12
11
10
09

23
33
44
55
08
20
31
42

06
07
07
07
07
08
08
08

53.4
06.1
20 .0
34.6
49.6
04 .6
19 .3
33.4

23
22
22
21
21
20
19
19

06
49
26
57
22
41
57
10

5.746
5.938
6 .090
6.195
6.252
6.256
6.210
6.113

5.218
5 .224
5.230
5.235
5 .241
5 .247
5.253
5.259

16 .!) -2.0
15 .5 - 1.9
15.1 -1 .9
14.9 - 1.8
14 .7 -1 .8
14.7 - 1 .8
14.8 -1 .8
15.1 -1 .9

09 .05.
25.05 .
10.06.
26 .06 .
12.07 .
28.07.
13.08 .
29.08.

13
12
11
10
09
08
07
06

23
29
35
40
46
51
55
58

04
05
05
05
05
05
05
05

53 .2
01 .7
10.6
19.4
28 .0
36.0
43 .0
48 .8

21
21
21
21
21
22
22
22

12
27
40
50
58
04
07
08

9 .944
10.033
10.062
10.031
9.940
9 .794
9.601
9.371

9 .050
9 .049
9.048
9.046
9.045
9.044
9.044
9.043

7.4
7.4
7.3
7.4
7 .4
7 .5
7.7
7 .9

14.09.
30.09 .
16.10.
01 .11 .
17.11 .
03.12 .
19.12.

08
08
07
06
05
04
03

52
01
08
13
15
14
10

08
08
09
09
09
09
09

46 .5
58.2
08 .1
15.9
21 .0
23.0
21.7

18
17
16
16
16
16
16

23
39
59
28
08
02
12

5 .970
5.785
5 .567
5.327
5.077
4 .836
4.622

5.265
5.270
5.276
5.282
5.287
5.292
5 .298

15.4 -1 .9
15.9 -2 .0
16 .5 - 2 .1
17.3 -2 .2
18 .1 -2.3
19 .0 -2.4
19.9 - 2.5

14.09.
30.09 .
16.10.
01 .11.
17.11 .
03 .12.
19.12.

05
04
03
02
01

59
59
56
52
46
оо 38
23 25

05
05
05
05
05
05
05

53 .1
55 .5
56.0
54.4
51 .0
46.1
40 .6

22
22
22
22
22
22
22

08
08
07
06
05
04
03

9 .115
8.852
8.597
8 .372
8. 196
8 .086
8 .052

9.042
9.041
9.039
9.038
9.038
9.037
9.036

8.1 0 .-1
8 .3 0 .0
8 .6 0 .0
8.8 -0.2
9 .0 -0 .3
9.1 - 0.4
9 .2 -0.5

0.1
0 .1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1

Основни задатак нашег Друштва, nоnуларизација астрономије, остварује се и

обавештаваљем јавности о актуелним астрономским nојавама .

· Потnуно nомрачеље Сунца од 11. августа 1999. ставило је Народну оnсер
ваторију и астрономе уопште у центар интересоваља, тако да је nрисуство ас
трономије и наших чланова у медијима достигло до тада незабележени максимум .

Интервјуи са нашим члановима, nредаваља, настуnи на радију и телевизији и

nомиљаље у средствима информисаља одражавају љихово изузетно ангажоваље у

објашљаваљу и приближаваљу људима ове прекрасне небеске појаве и у делаљу

против сујеверја и активности разних nророка, магова, астролога и видовљака

који су покушавали да потпирују сујеверни страх и прорицали nропаст света .

У циљу илустроваља ове наше делатности доносимо непотпуни nопис актив

ности београдских астронома на медијском плану, који је везан за помрачеље .
Још 16. децембра 1998, Астрономска оnсерваторија и Савезни хидрометео
ролошки завод одржали су округли сто о предстојећој појави, на који су били
позвани представници министарстава, заинтересованих_установа, штамnе, радија

и телевизије. После стручних излагаља о nомрачељу Сунца и дискусије, донети

су следећи предлози мера и акција :

.

-да влада СР Југославије nрогласи 11 . 8 . 1999. године нерадним даном .

- да Савезно министарство за рад, здравство и социјалну политику, Репуб-

личко министарство за здравље и Реnубличка министарства за заштиту животне

средине и Савезни завод за заштиту и унаnређеље здравља уз консултацију Ас

трономске опсерваторије у Београду донесу одговарајућа упутства о начину nос
матраља nомрачеља Сунца и о употреби заштитних средстава за очи .

-да Републичко министарство nросвете донесе уредбу да се школске 1998/99.

године у програм наставе из предмета географије или физике у основним и сред
љим школама укључи један школски час са · обавештељем и објашљељем о nом

рачељу Сунца .

- да Министарство за информисаље донесе решеље о обавезном емитовању
информација о помрачељу Сунца у вестима дана 9, 10, и 11 . августа 1999. го

дине, односно да радио станице у Суботици , Новом Саду и Београду емитују

oh TDT

SEV
Datum

т

б

Q

m

о

одбројаваље до почетка помрачеља и да обавештавају колико траје потпуна фаза

у Суботици, Хоргошу, Каљижи, Сенти, Мокрину, Кикинди и Ђали, nочев од 11

NEPTUN 2002.

URAN 2002.

Az

А0

1

А.Ј .

А.Ј .
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сати. Текст информације nрипремиће Астрономска опсерваторија .

oh TDT

SEV
р

т

m"v

Datum

m

d m

h m h

б

Q

m

о

Az

А0

1

А . Ј.

А.Ј .

d m

h m h

01 .01 .
02.02.
06.03 .
07.04 .
09.05 .
10.06.

14
12
10
08
06
04

34
35
36
37
35
30

21
21
21
22
22
22

40.2 -14
46.8 -14
53.9 -13
00.0 -12
04.0 - 12
04.9 -12

41
08
31
59
39
35

20.705
20 .956
20 .927
20.633
20 .157
19.629

19.987
19.990
19 .994
19.997
20 .000
20 .002

1.7
1 .7
1.7
1 .7
1 .7
1 .8

5.9
5.9
5 .9
5.9
5.8
5 .8

01.01 .
02 .02.
06 .03 .
07.04.
09 .05.
10.06.

13
11
09
07
05
03

34
33
31
29
25
18

20
20
20
20
20
20

39.3 -18
44 .1 -18
48 .8 -17
52.2 -17
53.6 -17
52.9 -17

18
01
43
29
24
27

30.967
31 .078
30.898
30.483
29 .951
29 .455

12.07.
13.08 .
14.09.
16 .10.
17.11'
19.12.

02 22
оо 12
21 57
19 48
17 42
15 39

22
21
21
21
21
21

02.8 - 12
58.5 - 13
53.7 - 13
50.4 -13
50.1 -13
53.0 - 13

48
12
37
53
54
37

19.201
18.999
19.091
19.453
19.976
20.503

20 .003
20 .005
20 .006
20 .008
20.010
20 .012

1.8
1 .8
1.8
1 .8
1.8
1 .7

5 .7
5.7
5.7
5 .8
5 .8
5.9

12.07.
13.08.
14 .09.
16.10.
17.11.
19 .12.

01
22
20
18
16
14

10
56
47
40
35
33

20
20
20
20
20
20

50.3 -17
46 .8 -17
43 .8 -18
42.4 -18
43 .3 -18
46 .3 -17

38
52
04
10
07
56

29.137
29 .093
29.336
29 .798
30.342
30.804

р

ffiv

11

m

30.094
30.095
30.096
30.096
30.095
30.093

1.1
1.1
1 .1
1.1
1.1
1.1

8 .0
8.0
8 .0
7.9
7.9
7.9

30.091
30.088
30.08ti
30.084
30.083
30.083

1.1
1.2
1.1
1.1
1.1
1.1

7.8
7.8
7.9
7.9
7.9
8.0

- Савезно министарство за саобраћај да донесе уредбу о обавезној сигнали
зацији учесника у саобраћају у интервалу од 12 сати и 30 минута до 13 сати и 30
минута дана 11. 8 . 1999. године, под условима који владају после заласка Сунца .
Да се организује појачана регулација саобраћаја на дан помрачеља 11 . 8 . 1999.

године, када се очекује знатно повећан саобраћај ка зони тоталитета.

- предлаже да се Савезно министарство за развој, науку и животну средину ,

као и Реnубличком министарству за науку и технологију на основу Елабората о
научним експедицијама за посматраље nомрачеља Сунца 11 . августа 1999 . го

1!
1'

1

дине, издвоје посебна средства за припрему и опремаље научних експедиција за

1
1

праћеље nомрачеља Сунца.

Како су у ратној 1999. години други проблеми били на дневном реду, наше

жеље да се адекватно дочека ова дивна небеска nојава нису биле уважене, па су на
новинским страницама nростор су добили различити пророци, који су nредвиђали
страшне догађаје за

11.

август.

да ствар буде гора, Министарство за здравље Републике Србије, без консул

товаља астронома, је издало саопштеље у коме, између осталог, стоји:

"Ко год не мора, посебно деца и старије особе, не треба да излази из куће

за време помрачеља, нити да посматра појаву . " {видети нnр . Ексnрес nолитика,

10.08.1999, 6)
Колико је друкчија атмосфера била приликом делимичног помрачеља Сунца
од 19 . јуна 1936 . године, у Београду, када је у максимуму било заклољено
1

1.1

/]
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83% Сунчевог диска, види се из описа оснивача нашег Друштва Ђорђа Николића
(Сатурн , 11, 1936, No 6-7, 129):

послушали позив Министарства за здравље за бекство у подруме.

Марјановић у Гласу Јавности

(12 . 08. 1999, 11)

Тако је С.

написао :

"Поред опсерваторије, на зидинама калемегданске тврђаве у БеоградУ било
је неколико стотина људи са "наочарима за помрачеље" од 10 динара . Испред
улаза у Астрономско друштво "Руђер Бошковић" било је педесетак људи који су
безусnешно nокушавали да продру унутра, како би са куле nратили помрачеље.
На кули је монтиран телескоп, који је на папиру рефлектовао слику nомрачеља .
За nитаља заинтересованих, која су се кретала од уско стручних до оних који су
тражили коментар тврдњи Пако Рабана и осталих окултиста да се nрипрема смак

"Ову небеску појаву, за коју је А.строномско друштво развило веома ~иву пропагандУ посматрао је огроман броЈ грађанства . У БеоградУ и љеговоЈ околини
било је ~а ногама преко 20 000 људи, села око Београда, места ?О ун:утрашљости
Младеновац, Смедерево, Крагујевац, Ниш.• Јагодина, како нам Јављају, имала су
живост као на Ђурђев-дан . Интересантно је и то, да су путници из возова посмат
рали овај редак природни догађај . Кад се узме у обзир, да ~е помрачеље десило
одмах после
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4h (ујутро) , а да га је посматрао огроман броЈ становништва заин

света , углавном је био задУжен Деј~~. Илић ... , с:хден.т ~.строфизике ... "

тересован баш од Астрономског ~руштва , друштво може бити потпу,~о задовољно
својим радом јер су досад ове поЈаве пролазиле готово незаnажено .

.1

.ј
Слика 1: Мuлан Јелuчи.ћ одzовара на бројна nu.ma'Њa .м.едuја (фото Зоран Гpyjv.1i} .
Ја сам новинарима који су ме салетали тих дана указивао на разлике У ме

дијском пристуnу код nотпуног помрачеља Сунца

1961, када штампа, радио и

телевизија нису давали простор разним шарлатанима и 1999 . када Министарство

nозива људе у подруме, али нико то није објавио осим новинара , "Борбе" И .

Јанковића , који је, вероватно да би закамуфлирао праву поруку, обЈавио овакав
текст (И . Јанковић, Борба, 13. 08. 1999, 12):
.
"Овога пута, за разлику од

1961 .

године, медиЈИ нису дали пристуnа разни.м

видовљацима и врачарама да пл.аше народ nричам~ о смаку света . Такође ниЈе

·,

nозивано од битнијих институциЈа да се народ криЈе по nодрумима или на не~и

други начин, већ напротив, овакву ствар ниnошт<;> није тре~ало nропустити . НиЈе
било ни nозива да се избегавају штетна зрачеља , јер Сунце Је и~вор свих зр.ачељ~ 1

а када је оно прекривена с.ва зрачеља су. маља, а не ~ећа рекао Је римитриЈевић ·
· Тих дана на НародноЈ опсерваториЈИ телефон Је звонио од ЈУ'х;Ра до. мрака ,

а Милан Јеличић је неуморно одговарао на пита~а и давао бр.оЈне ИЗЈаве но
винарима .

Тога

11 .

августа nрипреме на НародноЈ оnсерваториЈИ nочеле су са

слабом кишом . Испред Опсерваторије и по северозападно~ бедему Гор~ег града
налазило се неколико стотина људи, а на самој НародноЈ опсерваториЈИ стално

је било преко сто људи . У новинама су ос~аЛЈ:i лепи оnиси догађаља то:а дана
на Народној оnсерваторији и атмосфере коЈа Је владала међу онима КОЈИ нису

Слика

2:

Народна Oncepвamopu.ja

11 .

У Илустрованој nолитици (М . Л. Илустрована

авzуста

1999.
nолитика, 14 . 08 . 1999 , 8)

овако су описани догађаји тога дана на Калемегдану :
· "Београдске улице као у рано недељно предвечерје : биле су nолупразне, са
ужурбаним пролазницима, Сунце као на заласку. На небу сумљиви облаци.
Калемегдан, најnоnуларније београдска шеталиште, сасвим је nуст . Без деце
тај парк губи драж . Све личи на слутљу апокалиnтичке катаклизме .
Тек на дрвеном мосту што спаја Зиндан капију са Десnотовом ку лом и горљим
градом - гужва . То су они радозналци које је најављени небески спектакл извукао
из кућа, па сад разочарано гледају у облаке и nрижељкују да се отворе макар на
час, колико да се види тренутак кад Месец nочне да гута Сунце.
Пред Народном опсерваторијом већ од десет пре nодне тискало се двестотинак
најрадозналијих и најпреданијих . Астрономско друштво "Руђер Бошковић" је ту
организовало nосматраље необичне небеске nојаве. Али, нити је на врху куле
било места за све, нити им је време било наклољено .
- Ако вам је то нека утеха, управо су ми јавили телефоном да је у Кикинди
nрава провала облака, све са севаљем муља и праскањем громова - обратио се
преко мегафона окупљенима Милан Јеличић, секретар Друштва . -И иначе, све
једно вам је да ли помрачење, ако се уоnште буде видело, гледате одоздо или са
врха куле.

! о

1!
1

1

1
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Прилично пустим градским улицама шетала је само по која групица туриста ,

Милан Јеличић је, на радост окупљених, преко тог истог мегафона, са ма

лог испуста-терасе, водио прави пра~цати прен:ос помрачења Сунца, уживо. Ко

са _рекви~итима за помрачење у р,rкама,

Онамо, с ивице Београдске тврђаве, са које се пр,rжа поглед_ на Дољи град и

Дунав, неколико хиљада Бе~грађана опремљених наЈразличитИЈИМ реквизитима,

.

Многи мештани су се

склонил~ у куће и спустили ролетне, а у~лавном старији су "спас" нашли
руму, заЈедно са кућним љубимцима, КОЈе су, кажу, у склоништа вукли и
недавног бомбардоваља .
На посматрачком пункту код Ливнице неколико стотина људи што је
очекивања организатора, окупило се са "заштитом" од наочара до маски

разочаране, држао штимунг.

.

пристиглих организовано или у приват

НОЈ режиЈи из градова целе СрбиЈе, посебно из Београда.

ментарисао је сваку фазу чудесне поЈаве, навиЈаО гласно за лепо време, бодрио

пратило је помрачење за СВО)У душу . ..
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Тренутак климакс а .. .још Једно разочарење : Јесу боЈе избледеле, заиста Је све

њеље, а са бине су од 11 h30m штимунг правили тамбураши .

личило на сутон, али су сви, очигледно очекивали потпуни мрак праћен ко зна
каквим фантастичним пратећим појавама . ..
·

у под
током
испод
за ро

Тензија је расла

из минут~ у минут, како се делимично помрачење Сунца видело изнад облака.
Кренуло Је одбројаваље.

А онда је разочарани момак прокоментарисао све речима: Париз управо гори,
само што то неће да нам јаве . "

..
1

1
Слика

4: Мuлан. С. Дu.мuтрuјевuћ, Петар Вуца u Лу'/Са Ч. Поnовuћ у Дому О.мла
10. авzуста 1999.
- Сенка је сада у М~арској, ту је за четири минута, ту је за три, за два ...

дuн.е у Кщсuн.дu

Слика З: Исnред Народн.е once_P.вamopuje 11. авzуста 1999. са н.аочарu.ма за nо.м

раче'Ње фuр.ме First Production (фото Зоран. Грузuћ}.
Лука Поповић и ја, заједно са Петром Вуцом, организ~вали смо праћење ове

. др Мил~н ДимитриЈевић, директор београдске Опсерваторије, објашљавао је

ПОЈаве у боЈи дрвећа и неба . Како је напетост расла облаци су све више прекри

појаве за грађанство код Ливнице у Кикинди, у зони где Је помрачење потпуно,

вали Сунце, да би долазак сенке и хладног ветра измамио гомиле узвика

што је преносила и телев_изија.

.
Драгољуб Петровић Је у Гласу Јавности (12 . 08 . 1999, 10) овако описао ат-

петарде и севаље блицева. КраЈ тишине означили су петлови означавајући поче
так новог дана."

"Немојте ово схватити катастрофално, али тотално пом~ачење, вероватно нећемо видети . Облаци су данас били немилосрдни, рекао Је тужним гласом ас

да би се сагледале разм~ре активности наших чланова, и уопште подсетило на
присус~во друштва у медиЈима, сачинио сам листу појављиваља наших чланова

троном др Лука Поповић, нешто пре 12h5gm, преко разгласа у посматрачком

у медиЈима и љихових предаваља која, мада непотпуна , пружа увид у овакво
ангажоваље поводом потпуног помрачеља Сунца .

кампу код Ливнице у Кикинди .

Неколико стотина људи распоређених на паркинг простору испред Ливнице,

вела црвена сенка, и створила мрак усред дана . . ..

.

.

Кикинђани склони апокалиптичким вероваљима , ЈУЧе УЈутро су скоро поверо
вали да се спрема смак света. Провала облака која је поче~а н~гло .... ,нешто пре
поноћи допринела је да киша лије читаву ноћ ... , тако да Је уЈутро ранораниоце
дочекало тмурно небо, па још двосатни пљусак уз севање и грмљавину ... .

чак и

политичких:"Слобо, врати нам. Сунце" и "Ово је Србија" . Чуо се праса~ једне

мосферу у Кикинди:

уздахнуло је готово истовремено, када се из правца Мађарске, над платоом над-

1

1

li
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Зашто Астроиомска опсерваторија тражи да

28 .

јули,

11 .
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• еч
б4 .

~.г~::в:~овић:

1999,

1999,

Мрак усред дана, (Милан Јеличић), ~черњ~ нс;о~::~~~~в:,В;У~~~~аг

11 ав;уст, 35.
65. С. U .: 1999, Телевизија .,Политика"; О помрачењу Сунца,<. ила)н П. и
Лачић Милан Јеличић, Александар Томић, Зоран ТанасО Ијевић • олСитика,(М~лан С Лими•
т
· п
ика" данас од 9 часова;
помрачењу
унца,
·
66 . С. ~· ' 1ћ999М, елевизЛиаЈв ;ћ о~::ан Ј~личић Александар Томић, Зоран Танасијевић), Политика
триЈеви ,
иодраr
ч
,
'
експрес, 11. август, 1З .

14.

август,

У ноћи између

6.
12.

12.

и 1З. августа београдски астроном и посмат

рали метеорски рој Персеида; Над Београдом виђено
Политика експрес,

14.

60

звездв падапица, (Милан Јеличић) ,

Сунчева небеска магија;

Мрак у подне, а без смака света,

август, б.

1999,

(Иштван Винце), Илустрована политика,
М . Л.:

1999,
6.
88. *** : 1999, др

14.

август,

6.

.,Париз гори, ал' неће да јаве", (Милан Јеличић), Илустрована политика ,

14.

1

август,

Милан Лимитријевић : Ово је требало да видимо, Комуна, Кикинда,

19.

август,

б.

1. 24.

октобар

Иwтван Винце, Сунце и његово помрачење, Астрономско аматерско друштво

1997,

.,Алфа", Природно-математички факултет, Ниw.

2. 15.

октобар

1997,

Иштван Винце, Програми експедиције за помрачење Сунца

11.

августа

1999.,

Физички факултет, Београд.

З.

31 .

октобар

1997,

Иwтван Винце, Тотално помрачење Сунца

:1

' 1

Пре,цавања

ађане n елаза

59

август,

Југославије ; Астрономи победили магове, (Милан С. Лимитријевић, Иштван Винце, Еди Вон,

Сјајна звезда иза Месечевог диска, (Лука Ч. Поповић),

мерили" понашање радио-таласа; Сунчеви пламичци .,сагорели

13.

Утисци и резултати научног посматрања помрачења Сунца на небу изнад

~б . А . (Слободанка Андрић) :
б ду

Потпуно наоблачење (повремено са кишом) ; Последње помрачење

Сунца у старом миленијуму покварило облачио в реме ; Смака света није било (М. С. Лим

55.

1999,

нам сто билиона киловат-сати енергије , (Иштван

5.
70. ***· 1999, Хоргош; Најдужи мрак усред дана, (Иштван Винце), Борба , 12. август, 5.
71 . М . М .: 1999, Хоргош, (Иштван Винце) , Вечерње новости, 12. август, б .
72. В . Лалић : 1999, Из Опсерваторије на Калемегдану многи су отишли раэочарани; Лепше је на
сликама, (Милан Јеличић, дејан Илић), Вечерње новости, 12. август, 6.
73. Бранка Јакшић: 1999, У Хоргошу са највећом Југословенском експеднцијом за посматрање

..

8. август, 2б.
. (Н
ъ Јанковић) Блиц 8. август,
54. Драган Мојовић: 1999, Животиње научиле астрономију,
енад .
•
•

1999, Недостајаће
18.

август,

li.

август,

болиду, (М. С . ЛимитриЈевић), Поли
'
е С~нца- најнеобичнија и најлепша астрономска
37. М. (Милан) Иветић: 1999, Потпуно помрачењ .
ћ Вечерње новости 2. авгут, стр. 1 и 11.
·
б
с аве (М С. Лимитријеви ),
•
.
nојава ; чари не еске пред т
'
.
. ћ
ачење Сунца 11. августа почетак краја
З8 . Гордан Бркић: 1999, Лок је за пророкебпредстоје ~ п5;ркилометара на сат, (М . С. Димитрије
света, научници најављују; Спектакл рзином од .
вић) Данас, З. август, 17.
б ·
Србију неформално
39 . Б. (Вранка) Јакшић: 1999, Ватрена лопта која је про~~: ~~~~":ч:њ:с~;:ца (М. С. Лимитринајављује метеорски рој Персеида; Метеорска киша по
•
јевић , М . Јеличић), Политика експрес, .4. август, стрС 1 иа~ ·Свакодневна корист од божанства,
40 . Слободанка Андрић: 1999, Зашто настаје помрачење унц •
(И. Винце), Политика, 4. август, 20:
за гледање без прекида, (И. Винце),
4 1 , в. (Бранка) Јакшић: 1999, Ни најбоље наочаре нису
Политика експрес, 5. август, б.
27
42 . Кристина Радовановић , Е~липса 1999 ·• (И. Винце): н;:н~:~;::~~ојн~ знатижељнике; Телес43 д и . 1999 Опсерваторија на Калемегдану очекује
·
· · ..
'
(М ан Јеличић) Заштита , Август, 3.
копи спремни за космички спектакл,
ил
•
ова · Кинески цар плаши зеленог
44 . Слободанка Андрић: 1999, Помрачење Сунца тема вечитих мит
•
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1999.,

Институт за физику При

i

!

1,

ј

·ј

ј

родно-математичког факултета , Нови Сад.

4. 5. новембар 1997, Иwтван Винце, Припреме
1999., Астрономске опсерваторија, Београд.
5. 7. фебруара 1998, Иштван Винце, Сунчева

за посматраље помрачења Сунца од

11 .

августа

активност и његово помрачење (Уводна реч на

округлом столу), друштво .,Соларис", Кишкунхалаш, Мађарска .
б.

11 .

фебруар

Сунца

7. 24.

11.

март

1998, Иштван Виице, Припреме програма за посматрање потпуног помрачења
1999, државни семинар на Катедри за астрономију, Будимпеwта , Мађарска.
1998, Иштван Винце, О помрачењу Сунца, Истраживачка станица Петница, Ваљево.
августа

il
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42 . 10.
43 . 10.
44. 10.

године, Коларчев народни уни-

верзитет, Београд.
Поповић, Како долази до помрачења Сунца?, Коларчев народни
20 . 12. фебруар 1999, Лука Ч.
универзитет, Београд.
П
С нца У Кикинди 1999., Лом омладине,
2 1 . 16. фебруар 1999, Лука Ч. Поповић,
омрачење
У
Кикинда.
С
08 1999., Природно-математички
22 . 12. јуни 1999, Лука Ч. Поповић, Помрачење унца 11 ·
·
23

факултет, Бања Лука .
Сунца 11. августа 1999., ХVП
. 18. јуни 1999, Иштван Винце, У сусрет потпуном помрачењу
Београдски астрономски викенд.

24. 18. јуни 1999, Лука Ч. Поповић,

П

омрачење

С

унц

а и историјски догађаји, ХVП Београдски

.

астрономски викенд.
Ј
М
ов-Турин Георгије Поповић, Како смо
18 ·
1999 Александар Кубичела, елена илоград
'
25.
. ЈУНИ
'
15 ф б ара 1961. XVll Београдски астрономски викенд.

26.
.
27
28 .

посматрали помрачење од
. е РУ
'
а планинарског друштва "Победа" .
13. јули 1999, Иштван Винце, Помрачење Сунца, Сединц
С
11 08 1999 Ротари Клуб
4. јули 1999, Милан С . Димитријевић, Потпуно помрачење унца
·
·
•
1
Београд- Стари град.
И Ф
а ·а о потпуном помрачењу за време планетари24. јули 1999, Олгица Кузмановски, н ор':' ЦИЈ
јумске пројекције за грађанство, ПланетариЈуМ.

29. 30.
30. 31.

М

Иђ 0

јули 1999, Иштван ~инце, Помра~:::,:~~::·а~0~0:~;:~~е~ом~::ењу :~ време планетаријули

1999,

Олгица

узмановски,

.

јумске пројекције за грСађандство, П~ане;а~иУЈ:;· наша звезда - У сусрет помрачењу, Библиотека

31 . з . август 1999, Милан

.

имитриЈеви

,

града Београда. Иштван Винце, Како безбедно посматрати помрачење Сунца?, Библиотека

32. 4.

август

1999,

града Београда.

33. 5. август 1999, Лука Ч. Поповић, Како и зашто долази
града Београда .

до помрачења Сунца?, Библиотека

34. 5. август 1999, Милан С. Димитријевић , Потпуно помрачење

с

унц

а

11 08. 1999,
·

Гимназија

"Никола Тесла"' Апатин . Л
.
ћ Лука Ч Поповић Потпуно помрачење Сунца 11. 08.
35. б. август 1999, Милан С . имитриЈеви ,
·
•
1999 Народно позориште, Кикинда.
и доживљаји помрачења
Зб. б . ~вгуст 1999, Јелена Милоградов-Турин, Незаборавни призори
Сунца из 1961. год, Библиотека града Београда.
08 . 1999, Планетаријум,
37. 7. август 1999, Лука Ч. Поповић, Потпуно помрачење Сунца 11.
38.

~-ео::::с~ 1999, Олгица Кузмановски, Информ_ација о потпуном помра.чењу за време планета
ријумске пројекције за гUрађанств~, ~л:Нусе;:::~:~ачењу Сунца, Месна заједница "Лештане" .

39. 9 август 1999 Зорица веткови '
Н
Н
Сад
40. 9: август 1999: Лука Ч . Поповић, Помра.чење Сунца, НИС а.фтага.с, ови
·

11. 08.

1999,

друштво инжењера и

август
август

1999,
1999,

Иштван Винце, Помрачење Сунца, дом културе, Хоргош.
Милан С. Димитријевић, Лука Ч . Поповић, У сусрет помрачењу, Лом омла

август

1999,

Милан С. Димитријевић, Лука Ч. Поповић, Потпуно помрачење Сунца, Град

ски трг, Кикинда.

45. 10.

август

1999,

Миодраг Лачић, У сусрет помрачењу, Трибина младих социјалиста, Плане

таријум, Београд.

4б.

11.

август

1999,

Милан С. Лимитријевић, Лука Ч. Поповић, Петар Вуца, Програм праћења

потпуног помрачења Сунца

47. 11.

август

11. 08. 1999,

Простор испред ливнице, Кикинда .

1999,

Иштван Винце, Програм праћења потпуног помра.чења Сунца

1999,

Милан Јеличић, Дејан Илић, Програм праћења потпуног помрачења Сунца

11 . 08. 1999,

Хоргош.

48. 11.

август

11. 08. 1999,

Народна опсерваторија.

ТВ и ра,цио емисије о потпуном помрачељу Сунца

1.
2.
3.
4.

вод~, Београд.
С
његово помрачење, Раднички универзитет, Суботица.
17. 23. Јануар 1999, Иштван Винце, унце и
С
Годишња скупштина просветних радника
18. 23. јануар 1999, Иштван Винце, Помрачење унца,

фебруар 1999, Иштван Винце, Помрачење Сунца 1999 ·

Лука Ч. Поповић, О помрачењу Сунца

дине, Кикинда.

викенд, Планетаријум, Београд.
и програм за помрачење Сунца 11 ав10. 6 . август 1998, Иштван Винце, Београдски посматрачк
ик
густа 1999., 1 бугарско-српски астроно~ски семинар , Бело:~~=тр~а помрачења Сунца, Ис11. 5-6. новембар 1998, Иштван Винце, еминар о начину
траживачка станица Петница, Ваљево.
А
"ски аспекти тоталног помрачења
. . новембар 1998, Војислава Протић-Бенишек, строметриЈ
В
12 7
Сунца 11. августа 1999. године, Истраживачка ~таниц~ Пет=~~ ~:Вво~
13. 12 .. новембар 1998, Иштван Винце, ~омрћач~ња унца, аг::: Окр~гли сто. о помрачењу Сунца
4 16 децембар 1998, Милан ДимитриЈеви ' водио изл
'
Б
1 .
.
С
дрометеоролошког завода, еоград.
1999. године, Библиотека авезног хи
Сунца Округли сто о помрачењу
15. 16. децембар 1998, Лука Ч. Поповић, Феноменоп:~~:ч:::шког з~ода, Београд.
Сунца 1999. године, Библиотека Савезног хи~ м 1i 8 1999 године- Како се припремити,
16. 16. децембар 1998, Иштван Винце, Помрачење i:'~ о~е~а С~езног хидрометеоролошког за
Округли сто о помрачењу Сунца 1999. године , и ли

Војводине, Суботица .

1999,

----------------------------------------127

техничара, Зрењанин.

астрономски скуп, Београд.
С
1999
одине XV1 Београдски астрономски
9. 20 . јуни 1998, Иштван Винце, Помрачење унца
. г
'

19. 5.

август

41 . 9.

ами Беог адске астрономске опсерваторије за посматраље
8. 8. мај 1998, Иштван Винце, Прогр
р
олу 1V југословенско-румунски
потпуног помрачења Сунца 1999., Уводна реч на округлом ст
'
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11. 08. 1999.

Јутарњи програм, Лука Ч. Поповић, ТВ Београд
Позајмљена планета, Лука
Јутарњи програм, Лука Ч.

1, 19. 12. 1998.
Ч . Поповић, ТВ Београд 1, 22. 12. 1998.
Поповић, ТВ Београд 1, 18. 1. 1999.

НИТ (Наука и технологија) магазин, Милан С. димитријевић, ТВ Београд П,

9. 02. 1999,

22h15m .

1

•

5 . Наука и технологија, Милан С. димИ1:ријевић, ТВ Београд 1, 23 . 02 . 1999, 21 h55m.
б. Програм за младе, Милан С. Лимитријевић, Радио Београд 1, 8. 03. 1999, 9h .
7. Изјава о помрачењу Сунца, Тијана Зечевић, Радио Студио Б, 24 . 06 . 1999.
8. Изјава о помрачењу Сунца, Тијана Зечевић, Yu Радио, 30. 06. 1999.
9. Музика коју волим, Војислава. Протић-Бенишек, ТВ Београд П, 6. 07. 1999.
10. Јутарњи програм, Иштван Винце, ТВ БК, 7. 07. 1999, 7h20m.

11.

Информација бр .

1

Астрономског друштва "Руђер Бошковић" о помрачењу Сунца, Лука Ч.

Поповић, Милан С. Лимитријевић, Милан Јеличић, ТАНЈУГ (агенција),

11 . 07. 1999.
12. Изјава о помрачењу Сунца, Милан Јеличић, Радио Студио Б, Београд, 12. 07. 1999.
13. Јутарњи програм, Милан С . Лимитријевић, ТВ Београд 1, 18. 07. 1999.
14. Јутарњи програм, Милан С. Лимитријевић, Радио Смедерево, 26. 07. 1999, 9h14m .
15. Информативни програм, Милан С . димитријевић, ТВ Суботица, 2б. 07 . 1999, 19h.
16. Телефакт, (О потпуном помрачењу Сунца 11 . 08. 1999, Конференција за штампу заједно
путничком агенцијом "Магелан" и са произвођачем заштитних наочара

17.
18.

са

productioп"),

Милан С. Лимитријевић, ТВ БК, 26. 07 . 1999, 15h55m и 18h55m.
Зашто тако?, Иштван Винце, ТВ Београд ll1, 27. 07. 1999.
Изјава о помрачењу Сунца, о предавању Л. Поповића и о промоцији часописа "Васиона",
Милан Јеличић, Радио Сити, Београд,

19.

"First

27. 07. 1999.

Јутарњи програм, (О потпуном помрачењу Сунца

11. 08 . 1999,

Конференција за штампу заједно

са путничком агенцијом "Магелан" и са произвођачем заштитних на.очара
Милан С. димитријевић, ТВ Студио Б,

,.First

productioп"),

27. 07. 1999.

20. Изјава о помрачењу Сунца, Александар Кубичела, Радио ЈАТ, 28 . 07. 1999, 17h .
21. Изјава о помрачењу Месеца и Сунца, Милан Јеличић, Радио Београд 202, 28 . 07. 1999.
22. Аргумент више (О помрачењу Месеца и Сунца), Милан Јеличић, Радио Београд 1, 28. 07.
1999., 17h55m.
23. Емисија о помрачењу Сунца, Миодраг Лачић, Радио Новости, Београд, 29 . 07 . 1999, 9h- 10h.
24 . Београдска разгледница, Милан С. димитријевић, Радио програм Студија Б, 29. 07. 1999.
8hзom- 9h.
25. Информација бр. 2 Астрономског друштва "Руђер Бошковић о помрачењу Сунца, Лука. Ч.
Поповић, Милан С. Лимитријевић, Милан Јеличић, ТАНЈУГ (агенција), 29. 07. 1999.
2б. Изјава о ранијим помрачењима и помрачењу Сунца од 11.08.1999, Јелисавета Арсенијевић, ТВ
Студио Б, 30. 07. 1999.
27. Јутарњи програм, (О потпуном помрачењу Сунца 11 . 08. 1999 и о специјалном броју Васионе
посвећеном овом догађају), Милан С. Лимитријевић, ТВ БК, 30. 07. 1999, 8h15m.
28. Музика, туризам, музИЈ<а, (Снимљено на конференцији за штампу заједно са путничком агенци
јом "Магелан" и са произвођачем заштитних наочара.

јевић, Радио Београд 1, 31. 07. 1999, 9h- llh.

"First

productioп"), Милан С. Димитри
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29 .
30.
31 .
32 .
33 .
34 .

Реnортер , Милан С. Димитријевић , Лука Ч . Поnовић, Александар Кубичела, Иштван Винце ,

Јелена Милоградов-Турин, Радио Београд!,

31 . 07. 1999, 12h15m -13h .
Музичка телевизија Србије (агенција), Милан Јеличић, 31 . 07 . 1999 .

О nојави сјајног болида и Персеидима, Милан Јеличић, Радио Београд 202 , 31 . 07 . 1999 .
О nојави сјајног болида и Персеидима, Милан Јеличић, Радио Студио Б, 31. 07. 1999.
О nојави сјајног болида и Персеидима, Милан Јеличић, ТАНЈУГ (агенција), 31. 07. 1999.
Информативни програм, (О nојави сјајног болида и Персеидима) , Милан Јеличић , Радио Љиг,

31 . 07 . 1999.
35. О nојави сјајног болида и Персеидима, Милан Јеличић, Бета (агенција) , 31 . 07. 1999.
Недељно nоподне, Миодраг Дачић , ТВ Сат, Пожаревац, 1. 08 . 1999.
Зб .
.
h
37. Информативни програм, Милан С . Димитријевић, ТВ С, Варварин, 1. 08 . 1999 , 19
Јутарњи
програм
,
Иmтван
Винце,
Александар
Кубичела,
ТВ
Београд
I,
1.
08.
1999
.
38.

39. Информативни програм, (О nомрачењу Сунца и о nојави сјајног болида), Милан Јеличић,
Радио ЛИЛ. Крагујевац, 2. 08. 1999.
40. Информативни nрограм, (О nомрачењу Сунца и о nојави сјајног болида) , Милан Јеличић, ТВ
5, Ужице, 2. 08. 1999 .
41 . Дневни nрограм, Милан С. Димитријевић, Радио Сити, Београд, 2. 08 . 1999 , 8h30m - 9h15m
42. Преnорука грађанима да nосматрају nомрачење Сунца 11 . 08. 1999, Јелисавета Арсенијевић,

1:
11,,
,,
1:

11.
!j l l

:11
\:1
v
i• 1

r.1
11l
1,
~~

;1

lit ;'
:1[

!ој
IH
i Г,,!
rЧ

~1

&~

11.

ш:

'i

ТВ Студио Б, 2. 08. 1999.
h
43. Јутарњи nрограм , Миодраг Дачић , ТВ Студио Б , Београд, 3. 08. 1999., 10
44 . Информативни nрограм, (Метеорски рој Персеида), Милан С . Димитријевић, ТВ С, Варварин ,
h
3. 08. 1999, 19 .
h
Информативни
nрограм, Лука Ч . Поnовић , СРТ Бања Лука, 3. 08 . 1999, 20 .
45.
Зелени прстен, Лука Ч. Поnовић , ТВ Београд П, 3. 08. 1999, 20h .
4б .
47. Информативни програм , Милан Јеличић , Радио Зајечар, 4. 08 . 1999.
48 . Научни nрограм, Иштван Винце, Радио Румунија, 5 .08. 1999 . 2~h10: .
49. Јутарњи nрограм, Наташа Станић , ТВ Београд I, 5. 08. 1999 . 7 - 9
50. Недељно nоnодне, Миодраг Дачић, ТВ Сат, Пожаревац, 6. 08. 1999 ., реnриза.
51 . Сто линија, Милан С . Димитријевић, РТВ Крајина, Неготин, б . 08. 1999 20h - 21 h30m
52 . Информативни nрограм, Милан Јеличић, Радио Студио Б, б . 08. 1999.
53. Београдска хроника, (О nомрачењу Сунца и Персеидима) , Милан Јеличић, ТВ Београд I, б .

08. 1999.
54. Информативни програм, (О nомрачењу Сунца и болидУ) , Милан Јеличић , Радио Београд II ,
б. 08. 199~
h
55 . Изјава о nомрачењу Сунца, Иwтван Винце, ТВ БК, б . 08. 1999. 8 10m
56. Емисија о nомрачењу Сунца и екиnи београдске Астрономске оnсерваторије у Кикинди , Натаmа
Станић, Татјана Милованов , Предраг Јовановић, Наташа Поnовић, Радио Кикинда, 7. 08.
1999. 17h30m - 18h30m .
57. Јутарњи nрограм, Милан С . Димитријевић, Л. Ч . Поnовић, ТВ Београд I, 7. 08. 1999.
58 . Шта да се ради?, Лука Ч. Поповић, Радио Београд П, 7. 08 . 1999, 9h- 12h
59. Информативни програм, Лука Ч . Поnовић, ТВ Крајина, Зајечар, 8. 08. 1999, 19h .
ТВ Дневник 2, Милан С. Димитријевић, Л . Ч . Поnовић, ТВ Београд 1, 8. 08. 1999. 19h30m .
бО .

61 . Програм за младе: Поштована децо, Милан С. Димитријевић, Наташа Станић, Радио Београд
!, 8. 08. 1999. 13h15m- 14h .
б2.

бЗ .

б4 .
б5 .
бб .

БК Парламент (Заједно са једним астрологом и директором ЗОО врта), Миодраг Дачић, ТВ
БК , Београд, 9. 08. 1999., 19h30m .
Информативни програм, Милан Јеличић, Радио Смедерево , 9. 08. 1999.
Информативни програм , Милан Јеличић , Радио Нови Пазар , 9. 08 . 1999.
Информативни nрограм , Милан Јеличић, Пословни радио Кљајић, 9. 08. 1999.
Информативни nрограм, Милан Јеличић , Радио Сити , Београд, 9. 08. 1999 .

67. Информативни nрограм , Милан Јеличић, (други разговор истог дана), Радио Смедерево , 9.
08 . 1999.
Информација бр. 3 Астрономског друштва .,Руђер Боwковић" о nомрачењу Сунца, Лука Ч .
б8 .
Поnовић, Милан С . Димитријевић, Милан Јеличић, ТАНЈУГ (агенција) , 9. 08. 1999 .
Информативни nрограм, Милан Јеличић, Радио Ћуnрија, 9. 08. 1999.
б9 .
70. Информативни nрограм, Милан Јеличић, Радио Мадона, Пожаревац, 9. 08. 1999 .
71 . Изјава о nомрачењу Сунца, Милан Јеличић, НТВ Студио Б , 9. 08. 1999 .

Иштван Винце, Лука
72. Слике из научне радионице: У сенци еклиnсе, Милан С. Димитријевић,
h m
h
m
Ч . Поnовић , Александар Кубичела, ТВ Београд 1, 9. 08. 1999, 13 5

- 1З. 34

73. Мозаик 904 , Милан С. димитријевић , Радио Црне Горе 1, 9. 08. 1999, 9h - 12h.
74. Информативни nрограм , Милан С . Лимитријевић, Радио С, Варварин , 9. 08 . 1999, 13h .
75 . И';.формативни nрограм, Милан С . димитријевић , Радио Бачка Паланка, 9. 08. 1999, 11 h 11 зоm .
7б . Информативни nрограм , Милан С . Димитријевић, Радио Кикинда , 9 . 08. 1999 , 17h .
77. Информативни nрограм, Лука Ч . Поnовић, Радио Зрељанин, 9. 08. 1999.
78. Изјава о nомрачењу Сунца, Александар Кубичела , Миодраг Дачић, Иштван Винце, ТВ Бео
град III, 9. 08. 1999.
79. БК Парламент (Заједно са једним астроло гом и директором ZOO арта) , Миодраг Дачић , ТВ
БК , Београд, 10. 08. 1999, реnриза.
80. Информативни програм, Миодраг дачић, Радио Ариље, 9. 08. 1999.
81 . Изјава о nомрачењу Сунца, Александар Кубичела, Миодраг дачић, Иштван Винце , ТВ Бео
град П!, 10. 08 . 1999, реnриза
82. Информативни програм, Милан Јеличић, Радио Београд 11, 10. 08. 1999.
83. Информативни nрограм, Милан Јеличић, Радио Новости, Београд, 10. 08 . 1999 .
84. Информативни програм, Милан Јеличић, Бобар Радио, Бијељина, 10. 08 . 1999 .
85. Информативни nрограм, Милан Јеличић, Радио Сајам, Нови Сад, 10. 08 . 1999 .
8б . Информативни програм, Милан С. димитријевић, Радио Бачка Паланка, 10. 08. 1999 .
87. О nотnуном nомрачењу Сунца 11 . 08. 1999, Милан С . Димитријевић , Л . Ч . Поповић, И . Винце ,
Г. Поnовић , Н . Поnовић, ТВ Ритам, Панчево , 10. 08. 1999.
88. О nотпуном hnомр~чењу Сунца 11 . 08. 1999, Слободан Нинковић , Радио Индекс, Београд , 10.
08 . 1999, 23 - 24 .
89 . дан , Милан С . димитријевић , М . дачић , М. Јеличић, А. Томић, З . Танасијевић , ТВ Поли
тика, 10. 08 . 1999 , 22h .
90. Јутарљи nрограм, (О nр.иnремама за nосматраље nомрачења, nодаци о nомрачењу и заштита),
Наташа Станић , Георгије Поnовић, Наташа Поповић , Татјана Милованов, Предраг Јовановић,

Радио Кикинда, 10. 08. 1999, 9h - 10h .
91 . Јутарњи програм , Миодраг дачић , ТВ Студио Б , 10. 08. 1999, 9h
92. Изјава о nомрачењу Сунца , Миодраг Дачић, Радио .,Слободна Европа", 10. 08 . 1999.
93. Београдски nрограм, Миодраг Дачић, ТВ Београд 1, 10. 08. 1999 .
94. Србијо добро јутро, Миодраг дачић, Радио Београд 1, 11. 08. 1999, 7h30m .
95. Изјава У току nомрачења, Миодраг Дачић , Радио Београд 1, 11 . 08. 1999, 12h30m.
9б . Београдски nрограм, Миодраг дачић, ТВ Београд I, 11 . 08. 1999, 18h30m .
97. Јутарњи nрограм, (О инструментима за nосматраље помрачења и nланираном nрограму), На
таша Станић, ТВ Београд 1, 11 . 08. 1999.
98. О nриnремама за посматраље помрачења , Натаwа Станић, Радио Београд П, 11. 08. 1999 ,
10hзom .
99 . Информативни nрограм , Зорица Uветковић , Радио Краљево , 11 . 08 . 1999.
100. дан, Милан С . димитријевић, М . Дачић , М . Јеличић, А . Томић, З . Танасијевић , ТВ Поли
тика, 11 . 08 . 1999, реприза 9\ 22h .
101 . два укључења у програм на дан nомрачења Сунца, Милан Јеличић Радно Студио Б Београд
11 . 08. 1999.
•
•
•
102. Три укључења на дан nомрачења Сунца, Милан Јеличић, Радио Београд 202, Београд,
11 . 08. 1999.
103. Из~ава о nомрачењу Сунца, Милан Јеличић , Милком радио, Пожега, 11 . 08. 1999.
104 . ИзЈава о nомрачењу Сунца, Милан Јеличић, Радио Јагодина, 11 . 08. 1999 .
105. Из~ава о nомрачењу Сунца и Персеидима , Милан Јеличић, ТВ Београд 1, 11. 08. 1999 .
10б . Из~ава о nомрачењу Сунца, Милан Јеличић , ТМК Радио Баља Лука, 11 . 08 . 1999.
107. Из~ава о П()мрачењу Сунца, Милан Јеличић , Радио Дабар, Пожаревац, 11 . 08 . 1999.
108 . Изјава о nомрачењу Сунца, Милан Јеличић , Радио Београд I, 11 . 08. 1999 .
109. Изјава о nомрачењу Сунца, Милан Јеличић , Радио Београд П, 11 . 08. 1999 .
110. Изјава о пом рачењу Сунца, Милан Јеличић , Радио Љиг, 11 . 08 . 1999 .
111. Из~ава о помрачењу Сунца, Милан Јеличић , Бета (агенција), 11 . 08. 1999.
112. Из~ава о nомрачењу Сунца, Милан Јеличић , РТВ Шумадија, Аранђеловац, 11 . 08. 1999.
113. ИзЈава о помрачењу Сунца, Милан Јеличић , (друго укључење истог дана) , Милком радио
Пожега, 11 . 08. 1999.
'
114.

~ с:{~~~ ~омрачењу, Милан С. димитријевић , ТВ Монтена, Подгорица, 11 . 08 . 1999, 11 h30m

115.

Информативни nрограм, Милан С. Димитријевић, Радио Бачка Паланка,

1

.1
ј.

!

11. 08 . 1999.

1

.

1
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130-----------------------------116.

Дневни програм,

М пан С
и

·

Димитријевић, Радио Сити,

Б еоград, 11. 08. 1999,

у току пом-

рачења.
.
ћ Радио Београд 1 11 . 08 . 1999 .
117. Време разоноде, Милан С . Д~м';:::врииј~вић, Радио Беог~ад I , 11. 08 . 1999 .
118. Изјвва о помрачењу, Милан .
.
ћ р
Новости Београд, 11. 08. 1999 .
119 . Изјава о помрачењу, Милан С . ДимитриЈеви .' а~и~ Ч Поп~вић, С . Нинковић, ТВ Београд
Пренос помрачења Сунца, Милан С . ДимитриЈеви ' . .
h
h m
h
120.
I, 11 . 08. 1999, 11 - 14 ЗО ·
М
Дачић ТВ БК 11 . 08. 1999, 11 С
А
сандар Кубичела
иодраг
•
'
121 . Пренос помрачења унца, лек
•
h m
•
999 19h30m
14 30 .
.
Л Ч Поповић ТВ Београд 1, 11. 08. 1
'
.
М ' Јепичић Радио Смедерево, 12. 08 .
1 22. ТВ Дневник 2, Милан С . ЛимитриЈевић, · ·
123. Изјава како је протекло помрачење и о Персеидима, ипан
•

је млади Хојл био llираков једини студент у каријери , пошто је llирак презирао
менторство и педагошки рад.
Мада је Хојлов рад на студијама био везан за
квантну механику, он се брзо окренуо проучавању космоса, и тој љубави остао

·

веран до краја живота .

1999 .
Персеидима Милан Јеличић, БК Телевизија, 12. 08.
124 . Изјава како је протекло помрачење и о
•
1999 .
П сеидима Милан Јеличић , Бета (агенција), 12 . 08.
•
.
125. Изјава како је протекло помрачење и о ер
М
Јепичић , Радио В2-92 , 12. 08.
1999.
126. Изјава како је протекло помрачење и о Персеидима,
ипан

r,

1999.
ћ р
0 Београд II 13 . 08 . 1999 .
127. Изјава о Персеидима, Милан ~епичи • ~~
ћ Г llоповић Н . Станић , Н . Поповић, ТВ
СрбиЈ· а данас, М . С . ДимитрИЈевић, Л .
.
опови ' .
'
28
h15m 14h
1 .
Београд 1, 14. 08. 1999, 12
· Л Ч П
ћ ТВ Кикинда 14. 08 . 1999.
'
1999) '
Сунца 11 . 08 .
129. Зов природе, м илан С . Д им итријевић • · · опови о' пуног помрачења
130. Ипак се окреће, (Уочи поласка на место. посматрања п т 15 08 1999 18h 25m - 19h .
.
ћ л Ч Поповић ТВ Београд 1,
·
·
'
Милан С . ДимитриЈеви •
. .
•
етаријуму резултатима посматраља пом131. Из сата У сат, (О Астрономским сусретима У ппанћ") Л
ч
' Поповић 20. 08. 1999, 9h30m
Руђер Бошкови
, ука .
•
рачења и о Астрономском друштв у "
- 10h30m .

(Примљено септембра 2001.)
TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 11 AUGUST 1999
AND ACTIVITIES OF OUR FELOWS IN MEDIA
.
R d "er Boskovic" on the explanation of 11 August
Activities of felows of So_c~ety " u Ј
. ·
of uЫic observations at "People's
1999 total Solar eclipse to C1t1_ze~. :n~ descr11?t~': Alfa а list of articles and notices in
Observatory" in ~elgradeTanV d 1~ .1 ш a~dpeu~lic l~ctures concerning total Solar eclipse
e~lSsюn~
news papers, Radю and
and connected with our felows 1S prov1ded.

IN MEMORIAM

Тешко је и побројати сва значајна - постигнућа сер Ф реда, тако да ћу се овде
ограничити на најбитније . Током позних 1930-тих година и раних 1940-тих год

ина, заједно са Литлтоном (Littleton), дао је значајне доприносе теорији црвених
џинова, nрироди комета и акрецији ("прикупљаљу") међузвездане материје . Био
је џрви астрофизичар који је предложио да материја може прелазити са једне
компоненте блиских двојних звезда на другу . Такође је, у пионирском раду са
Литлтоном, исправио грешку коју је у свом ауторитативном уџбенику о теорији и
еволуцији звезда, у поводу звездане акреције међузвезданог гаса, дао сер Артур
Едингтон . Однос Едингтона- nотnуно неприкосновеног ауторитета на nрактично
свим астрономским и многим физичким пољима између два светска рата - и Хој
ла , младе астрофизичке звезде у успону је карактеристичан. Иако га је уnознао

тек

n"ap година пре своје смрти, Едингтон је у Хојлу (са nравом) видео свог

наследника у теоријској астрофизици и космологији. Хојл је, са своје стране,
одавао велику nочаст Едингтону у свим својим доцнијим радовима, али у свом
карактеристичном стилу није проnуштао nрилику да nомене да је резултат љи
хових расnрава био 1:1 (Едингтон је кориговао Хојла у nогледу атмосферског

састава цефеида, док је Хојл указао на Едингтонову грешку у формули за акре
цију међузвездане материје). Током

YllK 520/527(091)

ОДЛАЗАК ВЕЧНОГ БУНТОВНИКА- СЕР ФРЕд ХОЈЛ

(1915-2001)

МШ1ан М. Ћиркови1i

Астрономска опсерваторија, Београд

Двадесетог августа ове године,_у
8 6 · г одини Је

ца можданог удара У

в

а т

орнм У У

.

(Велика БританиЈа), од последи-

Ф

Х ·

(Fred Hoyle) један

преминуо сер
ред
ОЈЛ
. •
ХХ века Као што је неко своЈевремено

од највећих астрофизичара и к?сћмолога

рекао за Волтера (парафразираЈу и самог

Волтер~ о Богу) да Хојл није постојао
'

Бог би морао да га изм9~~ли.
Хојл је како признаје у својој изузетно з_анимРођен у Јоркширу 1
. го_.цине,
~та
ва· поглавља из живота Једног

11

светског рата, Хојл је

-

nопут практично

свих британских научника који су били мобилизовани за војна истраживања радио на усавршаваљу радара, који је омогућио Савезницима надмоћ на мору
и у ваздуху. Био је први који је предложио производљу ракета вода-вода, које
су немерљива nовећале убојитост ратних бродова који су се до тада ослаљали
искључю\о на артиљерију.
Вероватно најзанимљивија епоха из Хојлове професионалне каријере лежи у
касним 1940-тим и у 1950-тим годинама, када је - заједно са млађим колегама
и пријатељима Херманом Бондијем и Томасом Голдом - био главни бранилац

и застуnник теорије Вечног (или стационарног) стања. У лето 1948. године ,
у "Месечним свескама Краљевског астрономског друштва" (тада, као и данас,
најауторитативнијем светском астрономском часопису), појавила су се два сен
зационална чланка - један из пера Бондија и Голда, други Хојлов - nосвећени

љивој аутобиографији "Дом Је ~ам? где в б!ж~ и~ школе да би се , кришом од

излагаљу "нове теорије стационарног космоса", како су је у прво време нази
вали . Насупрот ономе што се данас назива стандардним моделом Великог nраска ,

родитеља, бавио хемијским експеримк:~бмр:/у за кој~ је , са краћим прекидима,
успео да се упише на универзитет у
.
'
била везана читава љегова научна каi:Ј:~;·руководством великог Пола Дирака,
Ту је 1939. године стекао до:~ор~Ј· е поља · занимљивост се састоји у томе да
нобеловца и оснивача квантне т
'

теорија Вечног стања застуnала је гледиште да се космос на великој скали уоnште
не мења. Свака nојединачна nланета, звезда или галаксија имају своје порекло и
старост; космос, као целина, Хојл је стално наглашавао, нема ни nочетка ни краја
и у свим епохама изгледа исто. lla би густина стално остајала иста, а и да ва

космолога"' био лош ученик, КОЈИ Је често

гаражи' Иnак је након гимназије

сиона не би стигла у стаље максималне ентроnије ("тоnлотну смрт"), неопходно је

неnрекидно ствара11>е нове .материје, и то у стању ниске ентроnије . Ова шокантна

'1
11
1

i

•
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· е вероватно највећи камен спотицаља У

ил:о!пке битке проливено највише мастила и

вези са КОЈИМ Је, током велике косм)о

а М~ а с

бројчано били у маљини,

размељено највише (често иВжучних репали~у . то :естЈ надокнађивали изузетном
аутори, као и присталице

ечног. стаљ '

конт ааргумената . Као после

борбеношћу и доми~љатошћу .свОЈИХ аргумен~т: ~а ст ~ктно научна космолошка

дица ~ога, ова те<?ри.Ја остала Ј~ з:~~~~~:а ::пи:Ијске ~тј. посматрачке) тестове

славне кљиге "Прва три минута

складну теорију која се показала
током ове велике контроверзе

тивен

аЈН е

1990) :
ли се сећам да сам прилично рано,
"Не сећам се када сам први пут чуо З<;'- љегаћ:о а . е модел вечног стаља Бондија
сигурно већ до пос~диплом.ских студиЈ.а, осе нед Йма много ствари у љему које
и Голда, као и ХоЈлОв' наЈпривлачниЈи за м:чн~ фо м лисао шта ми се у љему

су биле веома привлачне. Нисам сасвим н:Зад ми~ш~ да је најзначајније било
највише. свиђало, али ;Кадћаус:~гпућн:ес~а~ауправљ~ље егзактних предвиђаља. "

нагомилаваљем раних 1960-тих година,

Међу ове доказе спадају

·адио-и~вора и други .

Међутим,

постојаље . квазара,, броЈаље вангалак и · е В~чног стаља ј'е постојаље микрота
далеко наЈЗначаЈНИЈИ доказ прот.ив те1~61 године случајно открили Пензиас и
ласног позадинског зрачељаиђ,коЈе су виш~ космолога , међу којима су најзнача

~и~сон . у складУ Дса предll t:Сим:икроталасна позадина је остатак првобитне
ЈНИЈИ били Гамов,

ике и . и
• .
мате и·е на црвеном помаку од при
ватрене лопте, зрачеље коЈе се одвоЈило одо о нfо ~иљада година након Великог
ближно z = 1200 (што одговара периодУ од к
е температуре од 2 735

праска) , и охладила се ~а ширељем васио:: :~с~~~~~љи астрофизичаре да' на

Келвина . Ово откриће Је навело готов<;>н~виЈ· ег времена xuje бuло хачuха да се
пусте слику Вечног стаља и, све до наЈ . В
•
.

nозадuхс"о зраче111е о бзасхu У

0

"

виру теорuзе

ечхог

cma111a.

ата остала је и дословно незаборавна.

Једна од епизода.из т~г косм~лошк~~г~х на чно-популарних радио емисија на
Око 1950. године, у ЈеднОЈ од свОЈИХ м е ож~о за своје космолошке противнике
ВВС-у, Хојл је, у шаљивом тону, ~~~в~:~::и заиста верују да је све што постоји
подругљи~ израз "велики пр:~:~м"" енгл. big bang) - пежоративни призвук је у
отпочело Једним великим пр т а ' но'остао (и добио велико почетно слово) .

међувремену нестао, а назив р Ј
Х · л ·е 1950-тих година први предложио за
Током космолошке. контроверзе, бОЈ Ј
броја (четврт века пре него што
0

то доба шокантне идеЈе о н.еоч~ваљу о~~=он~:ог и постојаље поља са негативном

је то постало део "уобичаЈене му др ћ

ј

Ј
[Ј•,

1

~·овог периода је неизбежно поменути.

енергијом . Још двС\: љегова постигнуиђа=е засновано на ахтроnuч"о.м npuxцuny,
Године 1953. Хојл Је дао прво пtfедвфилозофског значаја. Наиме, он је теоријски,
од огромног не само научног, ве и
ризнаљу _ не знаЈ'ући практично ништа о
а" а - по сопственом п
"на парчету папи.р
'
. ф зици предвидео постојаље метастабилног нивоа у
експериментално Ј нуклеарноЈ и
'
.
Када Ј. е предложио
језгру угљеника

12с

неопходн 0 г

за наше сопствено постоЈаље .

ве е они с

га прво у подругљивом

нуклеарним експеримеита:rорима да то~ пр~ т!к~в експ: имент и изведен, и ниво

ј;

,.{
п.

је интуитивна идеја (потврђена од стране звезданих астрофизичара и нуклеарних
теоретичара) да се у језгрим:а звезда м:огу стварати тешки елементи, али како
се то тачно одвија било је обавијено велом тајне. Вео је , међутим: , стргнут 1957,
када је Хојл, заједно са калифорнијским: физичарем: Вилијемом Фаулером (William
Fowler) и својим: студентима, младим брачним паром Маргаритом и Џефријем

Барбиџом (BurЬidge) , дао дефинитивну теориј у производље х е м:ијс ких еле мената
у звездама (звездаха ху!СЛеосuхтеза). У свом: обимном: радУ они су приказали
детаљне шем е мреже нуклеарних реакција различитих елемената и љихових изо

:-ону одбили, али је ка.сниЈе ист~ ~t:ОнЈ.еј:tЈ·акоју је Хојл :редвидео . (Детаљније о
Је

пронађен на енергИЈИ веома

·

л

о

итати у чланку

Ћ

иркови

ћ

2001 )
··

целом овом случаЈу може се . пр ч осежније своје откриће Хојл је учинио четир.и

год~н~i:~:~ј~~ :о~С::.~~::~:~:~г гостоваља у Сједиљеним Државама .. Оно Је

[,

топа, те показали да управо такав начин производље тешких елемената доводи до

оног хемијског састава који су спектроскопи одавно показивали на Сунцу, другим
звездама и у међупланетарној средини . Хојл је несумљиво био главни инспира
тор те студије, која је, иронично , била првих година посматрана као један од на
Слично као и са кованицом "Велики прасак", контекст у коме је настала, се са
револуционарним: променама у посм:атрачкој космологији, брзо изгубио, али је
теорија звездане нуклеосинтезе остала као трајан споменик генију Хојла и ље

емпиријских доказа о е~олуциЈИ косм тичких

! о~

(Оно је представљало проблем и за Велики

погрешним често историЈСКИ кориснијеЈtо ошто је по1нато~ теорија вечног стаља је
одбачена од огромне већине на;учникао~~ са временом

,·

проблем за теорију Вечног стаља .

јснажнијих {посредних) аргумената у прилог исправности теорије Вечног стаља!

правне, пошто су тешке за тестираље.

l!

лику језгара водоника (као и одговарајућег броја електрона), пошто су сви тежи
елементи стаља знатно веће ентропије . Пошто је очигледно да се свет око нас
не састоји uс!СЉучuво од водоника, постојаље хемијских елемената представља

то што Је он нудио нај ве

.
.
науци теорије коЈе се покажу
То је још једна потвl?да дУбоке и.стине ::х сЈа ~о . е се .ош увек верује да су ис-

1\'

Овде је у питаљу било очуваље Хо

још је неко време била жива, данас готово "очигледно" погрешна, идеја Георгија
Гамова да су сви хемијски елементи настали у самом Великом праску . ) Постојала

ОЈЛ .

Многи значајни космолози данашљице, ~ОЈИ ас~ризнају свој дУГ идејама Хојла

,1.

(или, боље речено, неостваривим) циљем.

јлове најдраже теорије - Вечног стаља . Наиме , поменули смо да се материја у
овој теорији ствара у стаљу ниске ентропије; то значи да она мора бити у об

идеја. Тек Је велики изазов, КОЈИ су

били студенти или постдипломци, н~ ок:~=а«о~елове награде за физику и писац
и сарадника. Тако, на пример;, део ит В . б рг каже (према Lightman & Brawer

'!

било , као и многи слични случајеви у историји науке , мотивисано " погрешним "

прасак, м:ада љегови заговорници још нису били тога у потпуности свесни ; наиме ,

мологији, омогућио формулисаље тих идеЈа У
сагласна са свим посматраљима .
.

"

XLIX 2001, 5 ----------------------------------------133

теориЈа: прва коЈа Је нудила Једр
ска идеја Великог праска до тог времена
којима би се могла оповргнути .
ивал
. .
·е био ша ени скуп разнородних

није још би~а сасвим уобличен~ као ~ори~а~:;;днИци уп:тили стандардној кос

{

ВАСИОНА

гових сарадника .

Касне 1960-те године представљају једну специфичну кризу у Хојловој научној
каријери. Иако није могао да игнорише одлучујуће посматрачке налазе, попут
микроталасне позадине или загонетних квазара, Хојл је био веома незадовољан
укупним: стаљем у космологији и некритичношћу са којом: су се многи бацили у за
грљај "нове догме" Великог праска . Стога се сам: донекле повукао из· космолошке
арене, оставши вероватно једини припадник " првог ешелона" космолошке мисли
који се није приклонио ономе што се од почетка 1970-тих назива стандарни м

космолоmким моделом (тј .

Великом праску) .

Уместо тога, Хојл се посветио

са једне стране административним: питаљима , а са друге проблемима фундамен

талне физике, природи гравитације и Маховог принципа . Не треба наглашавати
да је и у једном и у другом био натпросечно успешан . Раних 1960-тих је , пре
свега Хојловим: напорима, основан Институт за астрофизику у Кембриџу, данас
вероватно најугледнија космолошка институција на свету, и Хојл је постао ље
гов први управник.
Заједно са својим: младим индијским студентом Џајантом

Нарликаром поставио је алтернативну {Хојл-Нарликарову) теорију гравитације,
која има врло интересантну предност над Ајнштајновом: теоријом јер објашљава
искључиво привлачни карактер гравитације . Мада се данас сматра делом физи
чке егзотике, Хојл-Нарликарова теорија одиграла је значајну улогу при дефин
исаљу нове генерације експерименталних тестова теорија гравитације и посебно
методолоmког формализм:а {тзв . парам:етризованог постљутновског форм:ализма)
за ове теорије . Хојл се такође интензивно бавио проблемима аксиоматског зас
ниваља електродина.'мике и електромагнетне стреле времена ; отуда монументална
монографија "Деловаље-на-удаљеност у физици и косм:ологији", коју је 1974. го
дине објавио у сарадљи са Нарликаром . И поред отпора великог дела научне
јавности због љегових изразито неортодоксних ставова, као и сталних саркас
тичних примедби на рачун присталица Великог праска, љегов рад стиче све више

·'' '
1; '

11

~

1

заслужених признаља .

Између бројних научних награда и титула, 1972. године за своје нау чне за
слуге добио је од британске краљице Елизабете племићку титулу .
Крајем седамдесетих година отпочиље нова фаза Хојловог рада, пре свега
сукобом са догматском бирократском структуром: у Кем:бриџу због које је дао ос
тавку на положај управника Института за астрофизику. Последица тога је да се
Хојл окреће у сасвим новом правцу и почиље да се бави проблемима астроби
ологије, односно постојаљем и евентуалним особинама живота у космосу . Први
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је на свету сугерисао постојаље сложених органских молекула у међузвезданом
простору и посебно у честицама м~узвездане прашине .
Данас, кад се посто
јаље молекула попут фулерена или Једноставних аминокиселин~ у молекул~рним
облацима помиње и у уџбеницима, лако је превидети колико Је неуобичаЈ.ена и

спекулативна ова идеја била пре тридесетак година .

Током девете децениЈе ~Х

века Хојл се углавном бавио астробиолошким питаљима; тим поводом оживео Је,

заједно са још tедним својим ?риљантним . ету дентом ~андЈ,:ЮМ В.икрамасингеом
(Wickramasinghe), стару АрениЈусову теО19ИЈУ панспермиЈе, тЈ . идеЈу о преношењу
једноставних облика живота кроз космос, у кометама и честицама међуз~ездане
прашине (о томе се доста материјала може пронаћи на http:/ jwww.panspermla.org/,
као и на http:/ jwww.cf.ac.uk/maths/wickramasinghe/) . Наравно, не би личило на
сер Фреда да се ограничи само на једну, макар и тако широку, област; у том пе
риоду је, између осталих, објавио и један чланак п_освеће~ механизмима наста:нка

ледених доба на Земљи, као и други у коме развиЈа (као Један од првих) идеЈу о

значају квантне механике за космологију.

.

Од посебног значаја је његов допринос младој интердисци~линарноЈ области
археоастроно.мuјu, који такође припада овој фази ~егове кариЈере. С7оунхенџ га
је, како истиче у аутобиографији и бројним инт.ервЈу~ма, фас~инира~ ЈОШ од ране
младости . Тек у зрелим годинама, међутим, обЈавио Је теорИЈУ како Је Стоунхенџ
могао бити коришћен као опсерваторија за предвиђање и посматраље циклус~
помрачења Сунца и Месеца. И раније су људи приписивали ас:рономски зна~аЈ
овом древном споменику . Међутим, Хојл је први запазио постоЈање репера КОЈе,

када се на љих стави некаква ознака (каменчић "маркер") и помера три пута
годишње у одговарајућим тренуцима кад~ Сунце изађе изнад одређених мегалита,
читав круг се обиђе за 18,67 година, што Је веома блис;'<о периодичности лунарних
и соларних чворова. Ова астрономска интерпретациЈа Стоунхенџа ~стаЈе веома
спекулативна (као и друге теорије о љеговој сврси и значају), али Је допринела
узлету археоастрономије и њеном легитимитету као праве научне_ дисциплине:
Током 1990-тих се враћа на космолошку сцену, пре свега заЈедн~ са СВОЈИМ
старим сарадником Џефријем Барбиџом, али и Холтоном Арпом и ЈОШ неколи
цином младих астронома који, делећи љегово незадовољство стандардним мод
елом, формулишу алтернативну космолошк:>: теорију коју Хојл назив~ квазиста
ционарним стањем, указујући на корене заЈ~дничке са старом теориЈОМ Вечн<?г
стања. Иако су изгледи да она буде успешниЈа од свог претходника мали, теориЈа
квазистационарног стаља је корисна и космолозима који раде у оквиру стандард
ног модела, омогућујући им да изоштре и боље дефинишу савремене посматрачке

i
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космолошке тестове.

Коначно, последља нова тема која је заинтересовала сер Фреда у љеговој вечи
тој духовној младости била је веза комета са великим катастрофама и масовним
изумирањима врста током Земљине геолошке историје . После открића ириди
јума у геолошким депозитима везаним за прелазак из епохе креде у епоху терци
јера, током кога су изумрли диносауруси, од стране Алвареза и ље.гових сарад
ника 1980. године, интересоваље за катастрофе космичког порекла Је поново по

расло (након дугачког периода у коме је ова тема била ПЈ?актично табу).

То

расположење је још више порасло након судара комете Шумејкер-Леви са Јуп~те
ром, у лето 1994. године, када_ се показало да се катастрофални судари дешаваЈу у
Сунчевом систему до данашљег дана. Заједно са шкотским астрономима Клубеом
и Напиером Хојл је развијао теорију структуре земаљског катастрофизма и рас

пада џиновс~их комета као главног "регулатора" стаља на унутрашљим планетама

Сунчевог система . Међу многим смелим идејама које је тим поводом предложио,
је и интерпретација једног дела историјске евиденције везане за период од око
1500. године пре н. е. па до 500. године н. е . у кључу небеских феномена и
разараља која су окончала многе велике цивилизације тог периода.
За све то време, Хојл се бавио многим другим активностима, пре свега обра

зовног карактера (вероватно је најплоднији писац астрономских уџбеника на чи
тавом енглеском говорном подручју), а међу љегове студенте спадају и такви
великани попут Фаулера, Барбиџа, Нарликара, Викрамасин!'еа, Риза и ~угих .
Хојл је не само кљигама, већ и бројним наступима на радиЈу и телевизиЈи, дао
потпуно нову димензију појму "популаризација науке" . С~е је то утолико импре
сивније, јер је због повреде кичме у раној младости, ХоЈл чит":вог живота био
неспособан да седи дуже од пар минута за радним столом . Зато Је већину кљига
и научних радова написао је у шетљи или у полулежећем ставу.
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Од ос:zоалих Хојлових делатност~ треба ~оменути љегов допринос научнофан

тасти;ноЈ кљижев.ности . Његово наЈпознатиЈе дело у овом домену је роман "Uрни

облак (1957), КОЈИ први пу: сугерише на могућност постојаља облика живота у

космо~у, радикално другачиЈег од свега на шта смо навикли у конвенционалној би

ологиЈи: наиме облика живота (па и разума) који опстаје у самом међузвезданом

простору. друга позната љегова дела су романи

А као Андромеда" (1962) и

"Халејева комета" (~985), која се такође баве тема~а везаним за опсесивну тему

контакта са другачијим облицима живота, вероватно најдубљим и најтрајнијим
мотивом научне фантастике . (Ова дела су, трудом и прегалаштвом др Зорана

Живковић~, одавно преведена на наш језик.)

Писа? Је и филозофске и с~циолошке есеје, предлагао реформу образоваља у
БританиЈи, иступао у многим Јавним дебатама као ватрени антикомуниста и ан

тиклерикалиста, противни~ колонијализма и заговорник решаваља проблема Сев

ерне Ирске. У свему што Је радио немилосрдно је нападао бирократску глупост
догматизам, конформизам, уштогљеност и "неоспориве" ауторитете - што му ј~

донело много радних и живо:н~х проблема због којих је, између осталог, и ос

;ао без Нобелове награде КОЈУ Је Фаулер добио за радове у нуклеосинтези које
Је, по Фаулеровом сопственом признању, не само коауторисао већ и потпуно ин
спирисао Хојл . Познат је као један од најљућих критичар'а "корпоративног"
погледа на свет .У науци, те устаљених. метода рецензије и рецепције научних

резултата. Тако Је, на пример, за уобичаЈени метод анонимне рецензије у великим

светским часописима говорио да "подстиче неодговорност, па и криминал". Зара
злику ~д многих других ~олега (појава нажалост јако распрострањена на домаћој

!fаучноЈ с~ени) сматрао Је да се никад не треба задовољити постигнутим, тако да

Је .до к~аја живота остао акт.иван, размишљајући, рачунајући и пишући чланке
КОЈима је - званично у пензиЈи - стављао као афилијацију своју кућну адресу у

~орнмаут~. Стручљаци. из многих области, бавили се они звездама, космологи

јОМ, теорИЈОМ гравитације, односом науке и друштва или многим другим темама

као и шир.ока публика, фасцинирана оригиналношћу љегових научних и литер~

арних идеЈа и његовом популаризаторском вештином, разумеће колико смо изгу
били одласком тог великог визионара.
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ТНЕ DEPARTURE OF ETERNAL REBEL- SIR FRED HOYLE (1915-2001)
The s.hor~ pr~en.tation of Sir Fred Hoyle's scientific and pedagogical activities is given.
The mot1vatюn 1s h1~ recent death.
ВЕСТИ ИЗ ДРУШТВА

XIX БЕОГР АДС:КИ АСТРОНОМС:КИ ВИКЕНД
. XIX Београдски астро~омски викенд, одржан у периоду од 22 . до 23 . ју
на 2001 . године, отворио Је Милан С. Димитријевић председник Астрономског
друштва "Руђер Бошковић" . П_оздравио је присутне и 'пожелео им добродошлицу,

а потом изложио кратак историјат Друштва и његових гласила. Затим је предста
вио издавачку и посматрачку делатност, план курсева које организује Друштво,
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и у неколико речи дао осврт на рад библиотеке , поменувши и стаље фонда , као и
напоре које чине запослени и чланови Друштва на популаризацији астрономије .
Александар Оташевић је на већ уобичајени препознатљив , mармантан начин,

уз пројекцију на купали планетаријума, присутнима приказао лепоте ноћног неба,
од сазвежђа до сазвежђа, од пролећа до зиме, уз обиље. појединости и интересант
них легенди о сазвежђима и најсјајнијим звездама .
Друго предаваље, на тему "Спектри - говор васионе", одржао је господин Ми
лан С . Димитријевић, и у љему је присутнима предочио какво обиље података
нам mаљу звезде путем зрачеља, како у видљивом тако и у невидљивом спектру .

Никола Витас, од скора асистент на Катедри за астрономију Математичког
факултета , је одржао предаваље на тему "Физика Сунца" у коме је присутнима
изложио најинтересантније чиљенице о физичким процесима који се догађају на
нама најближој звезди - Сунцу .
Последље предаваље првог дана БАБ-а, које су многи очекивали са нестрп
љељем, одржао је др Милан М . Ћирковић . Махов принцип је објаснио' на себи
својствен, савремен начин, са филозофског и физичког аспекта и присутнима пру

жио задовољство да проблем сагледају са више страна . Упркос томе што се није
добро осећао, то се није одразило на квалитет предаваља, осим можда на трајаље,
које је било нешто краће него што је уобичајено .
У суботу, другог дана БАБ-а, присутни су имали част да уживају у предаваљу
једног од наших највећих популаризатора науке Владимира Ајдачића, на тему
"Човек између а тома и свемира" . Изложио је пресек између микро и макросвета
кроз развој научних достигнућа, са акцентом на место и улогу човека .

Натаmа Борић је посетиоцима показала како су стари народи уз помоћ врло
једноставних инструмената постизали велике резултате и долазили до открића
са просто невероватном прецизноmћу . И поред малих проблема са пројектором
дијапозитива, предаваље је успеmно окончано.
Лука Ч . Поповић, управник Народне опсерваторије и Планетаријума , је своје
предаваље на тему "Гравитациона сочива- васионски телескопи" , које је на прот

лом БАБ-у одржао у скраћеној верзији због недостатка времена , овога пута успео
да доврши и изложи присутнима до каквих се све података долази

проучаваљем

зрачеља које нам стиже појачано при проласку кроз гравитационо сочиво.
По завршетку свих предаваља организована је посета Астрономској опсерва
торији на Звездари, где је секретар Друштва Милан Јеличић присутнима причао
о настанку и развоју Астрономске опсерваторије, највише се задржавајући на
почетцима и заслугама Милана Недељковића, нашег првог астронома и метеоро
лога. Лука Ч. Поповић је информисао посетиоце о тренутно активним пројектима
на којима ради тридесетак запослених астронома, као и о плановима за будуће
пројекте.
На срећу посетилаца време је било ведро, па је уз помоћ 135 милиметарског
телескопа организовано посматраље Месеца, који је тада био у трећем дану, и
Марса, који је био скоро у опозицији .
На велику жалост и разочареље присутних, није било могуће организовати
посматраље помоћу великог 650 милиметарског рефрактора због радова који су
се одвијали на поправци куполе; ипак је Лука Ч . Поповић провео дуго времена
поред телескопа и уз помоћ својих сарадника Александра Оташевића и Горана
Павичића одговорио на сва питаља.
XIX Београдски астрономски викенд је , на задовољство организатора, био доб
ро посећен: седамдесетак посетилаца и првог и другог дана, а посебно задовољ
ство је била посета групе чланова Природњачког друштва "Геа" из Врmца.

Со1Ьа Видоiевић
СЛИI<а на 111 страни Ј<орица: Кон.јуюсција Јуnитера и Марса б. IV 2000.
Ова два тела се виде десн.о од Месеца . На снu.м?Су се уочава nеnељаста светлост
Месеца. И:mад 'IЬUX се види Сатурн . Снu.ма~е је наnравио Драzан Мuловановић

о~ео 2d', исnод Кале.меzданс~ее тврђаве у Беоzраду. Коришћен је 58 .мили.метарс~еи
обје~етив, nри релативно.м отвору

f/2 .

Е~есnонира1Ье

15 s

н.а филм

Kodak Gold, 100

ASA .
СЛИЈ<а на IV страни I<орица:
{видети вест на 135. страни).
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~ШМU!Ш ПOI(IJOfJtЖJ јаје (0/123 1.8+4.2) у сааtЈежру

Кр,на. О инсtйиШуй-:tу аадужтом аа rюЬшы! Шежю<.оllа
Хабл видеll/и у члшt"У lta 21. ctllpa!lи.
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Ове zодине наше Друштво обе.л.е
жава значајну zодишљицу. "Васио
на " је уш.л.а у nедесету zодину из.л.а-
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днице. То је ко.л.ичински и информа
тивно равно неки.м енцик.л.оnедија

.ма. Ова чиљеница је ве.л.ика nохва.л.а

·
'
Ма.л.о је наших nериодичних nуб- ·
.л.икација доживе.л.о ову старост :
Није .ми nознато да је неки наш на- :
учно-nоnу.л.арни часоnис из nрирод- :
нш наука оnстао nет деценија. А '
астроно.ма је .мноzо .маље од друzш ;

ре.л.ативно .ма.л.о.м броју сарадника.

nриродљака . Да .л.и је задивљују!iа '
васиона раз.л.оz?
'
1
\

УРЕЋИВА ЧКИ ОдБОР

ГОдИНА L
БРОЈ 1
БЕОГРАД

2002

На основу nрича nокретача часоnиса и на основу каснијеz искуства

·
·

.може се закључити да је nо.л.уве7еов
ни nут био трновит Више од три
деценије са.м сведок да је у.л.аzан ве-

Ненад Јан1еовuћ {1911 - 1997}, nослед111u
мавнu уредни1е "Сатурна" u nрви "Ва
сuоне"

.л.ики труд и да су доживљавани најразноврснији nотреси nри.л.ико.м сав.л.а1ји.ваља .мноzих nрепрека, како би часоnис .моzао редовно да из.л.ази.
Своје из.л.ажеље на nостоје!iе.м нивоу и у ово.м об.л.и'К:у, то'К:о.м nо.л.а века,

"Васиона " .може да захва.л.и :

.

Критично.м броју 'Чита.л.аца, који је у тесној вези са бројнош!iу ста
новништва, стеnено.м љеzове nросве!iености и ку.л.туре уоnште и љеzови.м
е1еоно.мски.м статусо.м. Са те стране, разбијаље Ве.л.ике Јуzос.л.авије био је
ве.л.ики ударац. Тираж је с.маљен са 2000 на 1000 nри.мерака . Нова вре.мена,
'Која раде на укидаљу вешта-чки nодигнутих zраница на наше.м језич'К:о.м nо
дру-чју, зато су обе!iавају!iа .

-

- Професиона.л.ни.м астроно.ми.ма, 1еојих је Беоzрад и.мао у да.л.еко ве!iе.м
броју у односу на све наше центре у унутрашљости, како бивше тако и
садашље Јуzос.л.авије. Иако су се наши астроно.ми доста раз.л.икова.л.и no
сво.м доnриносу, оби"Чно су се зна'Чајнији више заузи.ма.л.и око Друштва, "Чини
.л.и су .миље који се одразио на .мноzе е.л.е.менте nреnознатљивости 'Часоnиса.
- Подршци са стране. "Васиона" је nокренута 1953. zодине у сарадљи са
Астронаутички.м друштво.м Ваздухоn.л.овноz савеза Јуzос.л.авије, као часоnис
за астроно.мију и астронаутику. На жа.л.ост, од 1962. zодине, љеzова финан

1

сијска nодрш'К:а је nреста.л.а, па је часоnис nрешао на .маљи, данашљи фор.мат.

·1

По.мени.м.о овде да се вре.мено.м број астронаутичких nри.л.оzа с.маљивао,

је од 1980.

"Васиона" само часоnис за астроно.мију.

"Часоnиса у!Сљу-чи.л.о се nочев од

науку.

1971.

na

У редовно nо.маzаље

zодине Реnуб.л.и'Ч'К:О .министарство за

Би.л.о је zодина 1еада су .материја.л.ни трош1еови де.л.о.м би.л.и финан-
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ПОСМАТРАЉЕ ПОТПУНОГ ПОМРАЧЕЊА СУНЦА
У ЗАМБИЈИ

2001.

ГОДИНЕ

Cepzej Коротuн*
Астрономска опсерваторија, Одеса
Идеја о експедицији за посматраље потпуног помрачеља Сунца у јужној Аф
рици 2001. године, родила се на Астрономској опсерваторији Одеског државног
универзитета после сличне експедиције августа 1999. године у Румунију. Рекли
смо : "Експедиција је готова - живела нова експедиција . " Тада је у појас пот

пуне фазе помрачеља Сунца са четири аутомобила пошло 15 посматрача са 800
научне опреме и добијени су прекрасни снимци Сунчеве короне и области око
Сунчевог диска. За време тог подухвата, ми практично нисмо били ограничени у

kg

избору научне опреме што се тиче љене тежине . Чак смо понели и део паралак
тичког инструмента масе око 150 kg.

Али када смо пожелели да кренемо у Африку, прво о чему смо почели да
размишљамо било је са каквом научном апаратуром да кренемо. Аутомобилом
свакако не бисмо могли да кренемо- мало је далеко, много граница треба прећи

До сада uзaШ.IIe

-

7C1!1UZe

"Bacuoxe " .

-

.

сирани и из средстава намењених за лu-чне дохо"!"tсе заnослених. Часоnис зе

и данас неnр_офитан - сараднuци nомажу у брозним nословима везаним за

nри~рн:~еТZuД;~~~~~~еђ~:ј~ су -чланови, од са.моz nо-четtса, nоставили 'Ч.а:
conuc на добре темеље. Овоме је cвatcatco доn!!инело иск;уство са "<;а ту!!

ном" -часоnисом за астрономuју, метеоролоzuзу, zеофизик;у и zеодезизу, tcOJU

је на~е Друштво uздавало шест zодина пре Дpyzoz светсtсоz рата и то
дванаест б о ·ева zодuшње. Чланови Друштва, астрономu u астрономи

~атерu су ур hасиону" уложuлu оzромно време, к;а?Со за сnремање разн;вр_

сних nрилоzа, ':natco u за њихову рецензију, лек;туру уи к;орек;туру, к;аод uc~pa о~~~
еђ

а nрел.амања и шта.мnања.

nо'Ч.етк;у се ра

;~н~~С:С~~~ д:бЈ~р::u'ше од двадесет zодина та минимална наzрада морала

бuтKa~~uJ;y:~~enu терет овоz рада nадао на zл.авн; Ј одzово,r(н1е9g~е!~~~~~

n илuк;а је да ux nоменемо. Уреднuцu су били: Нена анtсовu
,
-ч~ан Уређива'Ч.tсоz одбора био је 44 zодине}, Перо М. Ђурtсовиn (1(;;~S ~ ~~~~~
'Ч.дан УО је бuо 15 zодuна}, nроф. др Јелена Милоzрадов-Турuн
,
-члан УО је 32 zодuне}, nроф. др Бранuслав !f!еварлиn {1983. и 1984, 'Члан
·е био 18 zодина} и др Милан С. Димuтризевun (од 1985 до данас, 'ЧЛаН У
\ 24 zодине). Од 'Чланова Уређива'Ч.tсоz одбора nоменимо оне tсози су У њему
~ровели 20 u вuше zодuна. То су: Алек;сандар Toмun (27}, nроф. др Радован
даниn (24) Милан Јели'Ч.иn (21} u др Владан Челебоновun (~0).
_

Yg

Када је у nитању будућ.ност -часоnиса, у Друштву nостоз; ~е струЈе .

Класи-чна сматра да "Васuона", к;ао орzан Друштва, _поре о авештавања
'Чланова 0 новостима из астрономuје и о методолоzизама ~ резултатuма

пре свеzа а.матерсtсоz рада, треба знатну nажњу ~а noc:;_:n;зye :а:~тiе~~т;
штва

u

њеzових 'ЧЛанова, к;ао

u

астрономс?Сим

ивањ

'

саддшњz~·: :!:~::,.~~иражни, а самим тuм nрофитабилнu 'Ч.асоnис - за
Вас~~нu~у" намењену шtсола.ма u најширој nублици. Чaconuc бu о~лu?С?вали
~ атtси nрилози uлустрације у боји, већu формат u атраtстиван

иза~н.

.

р Идеја има. А да лu има снаzа за издавање два -чaconuca? Можда зе наз-

бољ; ~:;~:~u:~:~;r;::;:б~сбитu веран
тек; следи.

u

та?Со nомоnи -часоnису, јер најбоље
Милан Јели'Ч.un

и бојали смо се да наш ентузијазам не нестане за време прибављаља огромног
броја виза и различитих дозвола . Варијанта са путоваљем морем више нас је
привлачила, али после консултација са превозницима схватили смо да би морали
путовати теретним бродовима, пошто у тој области редовних путничких линија

практично нема. А било би прилично жалосна да у одредишну луку стигнемо
дан ПОСЛЕ помрачеља, пошто је, на пример, у некој успутној луци утовар или
истовар робе трајао пар дана дуже од предвиђеног.
Преостао је авион . Ливота летеља би била да је ред вожље познат и да може
много раније да се испланира маршрута, као и да се проба да се набаве карте.
Проблем је овде вишак терета. Више од 20 kg по човеку је непожељно. Прво , то
много подиже трошкове превоза, а осим тога, ако је терет велики, такав пртљаг
понекад не лети нашим авионом него следећим или по другој маршрути. Ми смо
пак хтели да будемо сигурни да ћемо опрему добити чим стигнемо, да бисмо
у току једног или два дана све припремили за рад.
Стога је пред нама био
задатак да максимално олакmамо опрему прикупљену за ексnедицију из 1999. и
да разрадимо научни програм узевши у обзир ограничену тежину апаратуре .
После низа "усавршаваља" успели смо да апаратура за посматраље има при
хватљиву тежИну за авион . У след тога, за лични пртљаг остала су два до три

1

il
\1

килограма по човеку.

:1

У пролеће 2001 . године формиран је и састав нове експедиције . Цене авион
ских карата јако су ограничавале могућности учешћа . Надати се финансијској
помоћи државе било је бесмислено . дуготрајна трагаља за спонзорима нису дала
резултат- ни "нови Руси" ни "нови Украјинци", нису желели да се растану од
својих пара због науке. Нису их интересовала наша обећаља о постављаљу ло
готипа фирме на амблеме и заставе експедиције, будуће изјаве захвалности на
странама научних и ненаучних часописа и спремност да рекламирамо било шта на
све могуће начине . У почетку су нам чврсто обећавали помоћ, затим су тражили

li
li
li

да мало

причекамо,

онда су

говорили да тренутно

нема пара,

али

их

веома ин

тересује то што радимо, да су сви они залуђени астрономијом још од детиљства,
само да не тражимо паре . Вероватно да би се од таквих људи добиле паре треба
велики таленат . Како су то само успевали велики светски путници и морепловци?

А можда су управо зато велики?
Из Одесе у Африку успела су да пођу само петорица . Неочекивано, у састав
експедиције ушао је бивши одески астроном- грађанин Канаде, Леонид Федосов .
Али нема "бивших" астронома чак и ако је неко одавно на другом месту и ради
посао који је далеко од астрономије. Када је сазнао за нашу експедицију, Леонид
је успео буквално у последљем моменту да реши све проблеме са одсуством и
авионским картама и да стигне у појас тоталитета готово недељу дана пре нас .

*

На молбу М. С . Лимитријевића, С. Коротин, астроном са Астрономске опсерва

торије у ОдесИ, описао је специјално за "Васиону" утиске са експедиције те опсерва
торије у јужну Африку

2001 .

године ради посматраља потпуног помрачења Сунца.

!1

111'
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Захваљујући томе сазнали смо још у Одеси у каквим условима ћемо живети у
Замбији и да не треба да носимо вреће за спаваље, шаторе и залихе хране.
Појас помрачеља пролазио је кроз Анголу, Замбију, Зимбабве, Мозамбик и
Мадагаскар .

---------------------

За циљ наше експедиције изабрали смо град Лусаку, престоницу

Замбије, која се налазила у појасу потпуног помрачеља . При томе, централна
линија је пролазила око 30 km северно од града. Трајаље тоталитета у центру
траке било је више од три и по минута, што је за цео минут дуже од помрачеља
у Румунији. Истина да у Анголи траје још дуже - скоро пет минута, али појас
пролази далеко од великих лука и аеродрома, а путовати хиљаду километара кроз

земљу у грађанском рату није било привлачно .

Остало је да кренемо за Замбију . Али нисмо само ми тако расуђивали . Када
смо коначно обезбедили новац за карте, испоставило се да ка Лусаки, на потпуно
помрачеље, јуриша хиљаде Љ:)'битеља астрономије из Европе и Америке и да су
све карте за погодне летове у Замбију не само резервисане него и распродате још
три - четири месеца раније . Остало је да летимо дужим и скупљим путем преко

Дубаија (Уједиљени Арапски Емирати) и Адис Абебе (Етиопија).
Али захваљујући томе видели смо "чудо у пустиљи " - Дубаи, који је за четврт
века израстао на голом песку и који је просто поражавао својим новим облакоде
рима, хотелима са местима за слетаље хеликоптера и ресторанима који "путују"
између спратова. Аеродром има 32 терминала и зграду дугачку око два киломе
тра, унутар које расту палме и налазе се покретне стазе, и што је најважније,
потпуно је климатизован .
Јер на улици, температура је чак и ноћу виша од
30 степени, при влажности од 85 %, а да не говоримо о сауни од 45 степени
даљу . Климатизовани су и градски аутобуси, а по граду смо се кретали кратким
претрчаваљима између климатизованих радњи . Али, када смо стигли у "Златну
четврт" врућина је заборављена. Двеста метара радњи било је буквално затр
пана златом. Брда златних наруквица и појасева смељивала су се са гомилама
правих брилијаната. Чак и они који су обично равнодушни према накиту, на сре
дини ове четврти почиљу дрхтећи да се хватају за новчаник и пребрајају се да
нешто купе или бар пробају . Шта значи Оријент!
Највише брига задавао нам је пртљаг . Ма како да су запаковани стативи и
апаратура, довољно је да се нешто испусти код претовариваља и један од плани
раних експеримената би пропао. Стално смо водили рачуна о томе да у тран
зитним аеродромима пртљаг настави пут са нама и страховали да не оде негде у

Индију . А осим тога, на свакој царини требало је објашљавати да делови моћних
фотообјектива и Фабри-Перо интерферометар нису никакве експлозивне направе
ни бомбе са сатним механизмом . Свакако, требало је разумети и царинике. Не
види се сваки дан фотообјектив од 12 килограма, који више подсећа на неки део
уређаја за лансираље ракета . То није био случај на аеродрому у Лусаки, где
су се и цариници и чувари према нашој опреми односили са филозофским миром .
Видело се да су се већ нагледали различитих астрономских помагала довожених
за "Празник помрачеља Сунца" .
Ево, на крају смо у Африци . Прве вечери све време покушавамо да се ори
јентишемо на звезданом небу, а све је друкчије . Изненађујуће је када је у јуну
месецу у седам увече већ потпуни мрак, при чему сумрака практично нема . Мрак

пада у току десет минута после заласка Сунца, јер Сунце одлази испод хоризонта
готово вертикално, односно веома брзо . Ми смо само 15 степени од екватора .
Чудно је видети, например, сазвежђе Лава на северу, преврнуто са ногама на
горе, а Шкорnију која "виси" готово у зениту. Да не причам о Сунцу, које у
подне пролази северно од зенита - па то је јужна nолулопта . Да би се оријен
тисао међу познатим сазвежђима осећао сам жељу да дубим на глави са ногама
на горе . Веома је чудно било да се један професионални астроном осећа као
"бруцош" на "туђем" звезданом небу . Остварио се сан да видим Јужни крст и
алфу Кентаура, а са Магелановим облацима нисам имао среће - није сезона. У то
време они су били веома ниско над хоризонтом nриликом заласка и изласка, тако
да утисак није онај који сам очекивао . Али је зато Млечни пут много сјајнији
него што смо на средњим северним ширинама навикли.

Сместили смо се у малом приватном хотелу у коме је било nет соба, тр
п.езарија, кухиља и дневна соба са енглеским камином и сатом .
Раније је то
очигледно био дом колонијалног чиновника средље класе. Око куће био је ен
глески трављак и мали врт. Пријатно нас је изненадила услуга . Куварица нам
је спремала јело кад год смо то пожелели, а понекад смо се у хотел враћали и

•

Од

E?Cuna

у

ес?Се оnсерваторије са својом оnремом на nосматра-ч?Сом месту
.
Помисао да уштедимо на возачу и са~али смо ђрентирани мипибус са возачем.
току целог боравка у Замбији и

после искуства са енглеским начино и се сна емо за воланом, одбацили смо
наслеђе колонијалне прошлости С м вћжље левом траком, што је замбијско

тражимо место за посматраље . П леде ег дана после доласка почели смо да

раче

·
ошто смо дуж центра
·
ља nрошли око сто километара
ПоЈ_аса потпуног nом-

таван задатак . Наоколо с

били п ' схватили смо да то НИЈе ни мало једнос

пуштена струја, или жбуi'е и густ~иватпи посеfЈи ограђени жицом кроз коју је

1

: Власник Једне велике. фар~е, преко које
Је да з~ помрачеље изнаЈмљуЈе своја поља .

1

!~а таблу :

"Камп помрачеља С н а" растиље .

Је пролазио центар појаса, одлЈч::О
Схватили смо да ћемо тешко наћ

фарма пажљиво ограђена и улаз ко~т ~~~-

_риликом повратка наишли смо

оказало се да не само што је цела

строги поредак , што нам је омог ћ р
ше обезбеђеље, него и да унутра влада
палости локалног становништва Й ило да буде~о поштеђени неумерене радоз
изгубљено јужној Африци, зн~ча~::н:дило нас Је да ?ВО пољопривредно добро,
башти у КОЈИма гаји руже и извози Јих ~ход ос:варуЈе од џиновских стаклених
Власник фарме дао нам · е за а в у оландиЈу .
.

r

послуже као столови и сто~ице ~ доб~~~ко поље, на. КОЈе су довезли бале сена да

посматраља - велико брвно

З~

д

смо и КЈ?аЈље неопходну ствар за наша

1

1
1

1

помрачеља, нисмо могли да. поне~:~лику од раниЈих експедиција за посматраље

1

користили масивно брвн~.
статива за nостављаље фотометара Фабри-Перо,
И ето, дошао је 21 . јун_ ан
помрачеља требало да почне дпос~~мfsачеља . Без обзира на то што је пуна фаза

1

апаратуре, тако да смо

место

стигли на "наше" поље . Монтира

ишчекиваље .

о неке велике и тешке делове за монтираље

часова, ми смо већ почетком дванаестог

ли смо и подесили инструменте, а онда је nочело

На дан помрачеља небо је 0 · т
б
nодне, по хоризонту је почела дt' с~ с~: ило прекрасно .. Али када је nрошло
да се nодиже све више . Изгледа а . араб измаглица, КОЈа Је nостепено почела
да су Африканци у овим месецим: суЈ~ то ила углавном прашина, а могуће је
·
не сезоне запалили траву и жбуље. до

1
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последљег тренутка смо се бојали да ови облаци прашине и дима не стигну на

"радну" област неба .

Сунце је зашло, а ми мокри до голе каже пошли смо да на. месној тржници сувенира

Али, имали смо среће и ове сметље су остале на јужном

допунимо егзотичне утиске .

делу неба .
Када је почела делимична фаза помрачеља, било је интересантно запазити
како су сенке предмета постале оштре . На сенци подигнуте руке човека који стоји

оштро су се видели сви прсти , што је при "обичном" Сунцу немогуће. Постепено,
почели су да реагују инсекти и птице . Uврчци су запевали као да је наступило
вече . Птице су престале да лете. А када се приближила потпуна фаза помрачења ,
из села у близини зачули су се бубљеви .
Али нама није било до егзотичног
понашаља урођеника . Почео је рад .
Експедиција је имала у плану неколико задатака : истраживање стања мате
рије разних делова Сунчеве короне, посебно концентрације електрона, трагаље
за облацима међупланетарне прашине у простору око Сунца . ~елели смо да

.

1

"'

Али то је био незабораван призор.

носорози и леопарди од малахита .

онда смо кренули на. дуги, дуги повратак кроз ноћн

кспедициЈа Је готова

прелази један метар, осећа.ли смо се као да се преко даске спасавамо од пожара.

-

живела нова експедиција!

"Када. ће сле~еће?"

·

P.S. Сада се у Одеској а.строномској опсерва.торији врше припреме за. посматраље
потпуногБпомра.чеља Сун~а децембра 2002. године у Анголи, у сарадљи са коле
гама из
разила . Треба ЈОШ само да нађемо паре ...

(Примљено септембра 2001)

г
1

(Превео са руског : Милан. с. ди.митријевић)

OBSERVATION OF. ТНЕ TOTAL SOLAR ECLIPSE 2001 IN ZA~BIA
The ~dessa astro~om~ca.l observatory organized an expedition to Za.mbla for the total
Solar eclipse observatюn ш June 2001 . The report from this expedition is given.
УдК

523 .11
УВОД У КОСМОЛОГИЈУ КАО ПРЕДСТАВУ СВЕТА
Петар Грујић

Институт за физику, Београд
Физички факултет, Беог~а.д

филм, не могу да опишу лепоту тог бело-зеленкастог светлећег прстена . Сада је

каменом прелазу преко каљона, који иде у страну од водопада, а чија ширина не

·

Све Је добро што се добро сврши . Ево већ летима кући из успешног лова."

Еа. помрач~љ~ , а разговор се све више креће ка питању:

максимум Сунчеве активности и корова је била веома ку драва, са неколико уских
тамних улегнућа . Голим оком се видела огромна црвена протуберанца , која је
вирила иза ивице црног Месечевог диска . У близини је синуо Јупитер. На небу

Али сви посетиоци добијају довољно хладан туш од распрскане воде у ово доба
године . А када смо почели да трчимо по мосту "Оштрица ножа" , природном

Аф ик

НОЈ
. рици човек може ~текако да. се смрзне . Једва. смо успели да у Ливингстон
откријемро у тако "ка~не сате - осам сати увече - кинески ресторан и покажем~
како се . уси загреваЈу дуплим вискијем.

Ни једна фотографија, ни један

су се појавиле сјајне звезде, а на хоризонту се видео пламени одсјај . Природа је
замрла . Чули су се само афрички бубљеви .
Три и по минута - како је то било мало . Остало нам је да маштамо да ћемо
једном посматрати потпуно помрачење које ће трајати више од седам минута,
што је најдуже могуће трајаље ове појаве . Али ипак смо били срећни. Нама,
ловцима на помрачења Сунца, опет се посрећило . Временске прилике су нам
само запретиле , али су дозволиле да извршимо сва посматраља . Остаје нам да у
току дугих месеци обрадимо добијене р езултате . Срећни и веома уморни вратили
смо се у Лусаку .
Пошто смо испунили основни задатак, закључили смо да је недопустиво да
дођемо у Замбију, а не видимо чувене Викторијине водопаде . Следећег дана смо
нашим ауто м пошли на југозапад . Испоставило се да наш воза ч никада није био на.
тим местима, мада нас је уверавао да ћем о растојаље од пет стотина километара
прећи за најв.ише шест часова . Као што се и могло очекивати , наше путешествије
трајало је један и по пут дуже, и у Ливингстон, град близу водопада, стигли
смо само један сат пре заласка Сунца . Али утисци добијени за тај сат довољни
су за цео живот. Непрестана грмљавина воде, водоскоци од распрскане течности
који су се дизали пет стотина метара у висину и дуга залазећег Сунца у њима .
Викторијини водопади , које човек у потпуности може да сагледа само из авиона
или балона, достижу ширину од километар и по . Прекрасно постављене стазе
и платформе за посматраље дају могућност да им се приђе са разних страна.

Трговало се као на сваком 0 и·ентално~

баз).РУ· Ако не успеш да снизиш цену бар четири пута, опасно су те ~dеварили

мо~'д.офм оделу, при температури од пет степени . Испоставил~ се д~ у ~~i'а.т~~т~~~~

не само о Сунцу него и о стаљу у атмосфери Земље у том моменту . За решавање

секунди .

Осим осталих дивота, Замбија је земља малахита и драгог камеља и пошто

Је драго камеље било изван наших могућности , пртљаг су нам попунил~ слонови

фотографишемо Сунчеву корону кроз уске интерференционе филтере у опсегу од
ближе ултраљубичасте до инфрацрвене области спектра. У видљивој области смо
хтели да измеримо и степен поларизације светлости, који у себи носи информацију
ових задатака направљена су три инструмента од којих је сваки допуњавао рад
другог . У суштини то су били фотоапарати са моћним објективима и могућношћу
брзе промене светлосних филтера, а један од њих је био снабдевен полароидним
филтером и аутоматизованим системом за љегово окретаље и фиксацију. Потрази
за облацима међупланетарне прашине у простору око Сунца служио је и експе
римент у коме су се користила три фотометра са Фабри-Перо еталонима , који
су могли да фиксирају слабо светљеље гасова са испаравајућих зрнаца прашине
у три веома уске спектралие области и да омогуће да се измере брзине облака
прашине . На крају, за добијаље квалитетних фотографија короне, користили смо
моћни телеобјектив са жижном даљином од 1,5 m .
Када су планирана посматраља, чинила с е да је три и по минута пуно времена .
Остварићемо цео програм и још ћемо уживати у помрачељу . Али било је као и
увек .
Посматрачи готово да нису ни видели пом рачеље . Uелокупно време је
отишла на навођеље и сервисираље фотоапарата, као и на замену светлосних
филтера . И, када се све сабере , свако од нас је успео да види корону током 15
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" Ншr.ада н.е трчите за аутобусом,
шш ~~:ос.моАошки.м .моде.11о.м , јер уве~~:

има други за неко.11и11:о .минута ."

(професор француске историје, Yale)
Уводне напомене

Ако се васи~>На схва.ти као Свет у свом тота.литету, јасно је одмах да. се а и
о изузетном објекту изучаваља.. Да бисмо избегли могуће неспоразуме неко~и~о

терминолошких напомена . Свемир , васиону, универзум, као синониме ~а. Свет с
хватамо као све замисливо (и незамисливо) што нас окружује , без обзира на на:Пе
представе и увид у љегову (не)уређеност. Термин космос користимо у изворном
значељу, дакле као уређен Свет. У том контексту космологија у савременом

значељу речи, има ужи дом~н него што се стварно под љом подра:зумева. дакле ·
када говоримо о космолог~ЈИ у даљем, подразумеваћемо под љом науку 0 Уни~

верзуму.

Међутим, и оваЈ термин није довољно адекватан да означи природу
_
шавали да докуче природу свог (материјалног) окружеља у најширем смислу у
човековог интересоваља за Свет око себе, односно начин на који су људи пок

литера~ури се често прави дистинкција између космологије у ужем смислу ~ос
могониЈе као науке ? настанку космоса и космичке есхатологије (аутор користи
и термин космотелиЈа, у приближно истом смислу) , која се бави (могућим) крај

љим судбинама

KOCl:fOCa

(Islam 1989) . Овде треба напоменути, међ тим

1
ј

1
1

а се

?ваква терминологиЈа често користи без довољно опрезности поштоуимп~идци а

Једну специфичну класу космолошких модела, односно космол~шку парадигму ру

оквиру неких других парадигми, ови термини имају други смисао или чак нем.ају

1

.
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никакав, као у случају тзв .
на пример Narlikar 1977) .

стационарне васионе

(steady-state cosmology,
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видети

мену. Наше стандардне мет?де развијене су на изучаваљу просторно-временски
ограничених домена и мораЈу се прилагођавати, па и драстично модификовати

Митолоппса мисао

Када Се ради О КОСМОЛОГИЈИ .

Може се са великом поузданошћу сматрати да је питаље порекла Света зао
купљало ум праисторијског човека, можда чак и више него савременог. Две су
индиције, најмаље, које указују на то. Прво, увид у митолошку мисао савремених
" примитивних " друштава, уколико су се још увек одржала у изворном стаљу под
налетом савремене "цивилизације" . Друго, васиона у своме најближем појавном

1

Већ је Аристотел скретао пажљу на то да целина није само збир делова и
да се мора в~,дити рачуна о новом квалитету целине као такве.

"{бес)коначно

Термини као

(у просторном и временском смислу), на пример, добијају друго

значеље када се ради о Свету у свом тоталитету.

Претпоставка да се ради 0

"затвореном систему" намеће разна ограничења на могуће моделе и особине за
мишљене васионе . Са тачке гледишта нашег могућег искуства, којим би се ве
рификовале или оповргавале разне теоријске претпоставке, једина средства која

виду, звезданом небу , била је много ближа "примитивном" човеку него савременом

цивилизованом (тј . градском) становнику Земље , хендикепираном модерним начи
ном живота, али пре свега "светлосним загађељем" , које га одсеца од онога што
је за Канта чинила један од два најупечатљивија утиска на мисао човека - звез

имамо на располагаљу су астрофизичка и астрономска осматраља и разматраља .

О~е ове дисциплине су битно осматрачке и материјална евиденција о космосу

дано небо . О томе колики је проценат градског становништва које никад {или
скоро никад) није видело звезде, постоје процене, које делују у сваком случају
алармантно {барем са тачке гледишта астронома).
Ми се овде нећемо упуштати у разматраље питаља да ли је (савремена) кос

су физика, хемиЈа, биологиЈа и друге науке у КОЈИМа експеримент има значајну
улогу . Истин~, неки претпостављени астрофизички феномени могу се симулирати
у лабораторИЈИ, али то не може дати поуздану информацију о томе шта се тамо

мологија наука у ужем смислу, већ само указујемо да је у еволуцији представе
коју је имао homo sapiens о космосу, љегова мисао пролазила кроз разне фазе, од

Али и сама опсервациона евиденција задаје многе проблеме и питаља како

НИЈе доступна ек_сперименти_ма, за разлику од др:угих наука о природи, као што

на космичким у даљеностима, стварно дешава .

Верзије "ствараља света" постоје у свим развијенијим, до нас допрлим ми
толошким системима . У ствари , рационале за конципираље митолошке свести била
је управо човекова потреба да објасни своје постојаље и начин на који је "дошао

ИЈални с~стем на пример, мо~е се посматрати изнутра или споља .

r

бити У "божиЈОЈ позициЈи

старозаветна митолошка слика

Да мотивација за конципираље неке митолошке слике ствараља не мора бити у

сфери науке (тј. рационалног), говоре примери из релативно касних историјских
доба , као што је Вергилијева Енеида . Задатак " митолога" {тј . оних који се ми
тологијом баве) и јесте да разоткрију скривену мотивацију за специфична , наиз
глед политички неутрална решеља, како су претстављана у литерарној форми . (О
упливу ирационалних

-

религиозних, односно идеолошких мотива у сфери модер

не космологије, биће речи у једном од наредних текстова из овог циклуса , видети

нпр . Грујић

1996).
Космолоrија и метОдологија

Будући нестандардни објект изучаваља, Васиона захтева и специфичну мето
дологију за теоријски и опсервациони увид у своју структуру и еволуцију у вре-

спољашљег посматрача, који једним "погледом" {без

1

1.

што се данас зове Сунчев си~тем, од Питагоре и Еудокса до Коперника и Ке

'1

плера . данас знамо да ротациЈа Земље око сопствене осе ствара привид ротације
"космоса" око Земље . . Требало је преко 2000 година да се ова "визуелна варка"

итд . Како се опсервациони, па и ментални, видокруг ширио расла су средства ,
па и амбиције које је имао homo sapiens да објасни егзистенцију, начин настанка

Генеза, илуструје (видети, на пример , сумерски еп Енума

1

ционих) утисака~ ме~талних, теори~ских схема . А колико ови чулни утисци могу
бити "заводљиви најбоље илуструје историја нашег конципирања модела оног

"система" садржи приче о ствараљу своје скупине (рода, племена, народа итд . ) ,
човека, животиљских врста , биљног света, Земље (схватане на разне начине), неба

ствараља света, тзв .
Елие, Вишић 1994) .

свету (с_уб)атомских честица, чулни {експериментални) увид није могућ у многим
ситуациЈама (видети нпр . Ledermen 1998). Ми никада нећемо моћи да видимо
фотон. {или електромагнетни талас), јер су фотони управо средство виђеља . Но,

обзира на то шта то значи) обухвата васиону у целини . У том погледу остаје нам
само могућност прављеља слике-мозаика на бази парцијалних, чулних {опсерва

ципирати развој "космолошке мисли" појединих заједница . Сваки од ових митских

имамо мешавину свега тога, као што, на пример,

Обе врсте

евиденције се пореде и. добиЈаЈу се нови , квалитативно различити резултати . Ва
сиона се, по дефиницији, може посматрати само изнутра. То практично значи да
љу не мо>,~<емо никада "видети", барем не у стандардном смислу речи . То није
принципиЈелна тешкоћа специфична искључиво за космологију . У микрокосмосу ,

када Је космос у питаљу, тешкоће су ове друге врсте . Ми можемо само да пос
матрамо љего~е_ делове,_ н,~ пример галаксије, али не можемо очекивати да ћемо

на свет " , па чак и како је сам Свет "дошао на свет" . Мит о ствараљу чини
централно место свих разуђенијих митологија (тачније - "митских система", јер
"митологија" у строгом смислу није мит, већ наука о љему) {Maitte и Marmier
1988) . Ако се анализира садржај и структура појединих митологија , може се кон

па и сврху , како Света у целини , тако и појединих љегових делова и сегмената .
Свако специфично решеље има своју мотивацију - личну, еснафску, политичку,
идеолошку итд . Треба рећи, међутим, да данас не постоји консензус међу онима
који се баве митовима {тј. митологијом као таквом) о методологији изучаваља,
стварном садржају, могућој интерпретацији митолошког језика, идеолошке мо
тивације итд, митологије као такве. Чак није јасно, у већини случајева, у коју
област културе митологија спада- литературу, науку, (сублимирану) магију, ис. торију, религију, политику, (научну) фантастику итд. У конкретним случајевима

'

п:рактична, тако и методолошка . У принципу, један макроскопски објекат, ~атер

наивних прича-бајки, преко митолошких представа (средстава), до модерне , маље
више рационално конципиране , епистемолошки научио фундиране методологије

изучаваља универзума (Пајин 1991). Јер нема сумље да се интересоваље човека
за природу и порекло своје и свега што га окружује може трасирати уназад до
дубоке праисторије (Cavendish и Ling 1990) . Каква је била, односно могла бити,
једна таква мисао бића чије су опсервационе , па и менталне могућности, (по
претпоставци) биле инфериорне у односу на те могућности савременог човека?

~

1:

ели:Минише и ПтолемеЈев систем замени Коперниковим . Овде се треба подсетити

,.
1

да Је Сунчев планетарни систем са звезданим небом (за које ми данас знамо да
у~азе У састав наше "локалне галаксије", тј. Млечног пута) сачиљавао Басиону,
ТЈ . нашу представу свемира, све до Канта {1755) {видети на пр. Грујић 1996), у
строгом _смислу до Едв~на Хабла, 1924 {Асе\ 2001) .

1 '1
fl

могућност разлике субјекат-обЈекат, Јер Је и сам посматрач део система дакле

li.1

1

Још Једна принципи~елна те~коћа_ вез~на за "посматраље изнутра" јесте не

и посматра: и "у~есник у игри " .

:1

Овај проблем ю~а пак два аспекта . 'Један,

маље круциЈалан, Јесте физичко присуство унутар обЈекта изучаваља . Но како је
човек, па и наше целокупно планет~рно окружеље , {практично) бесконачна мали

део у~уп~е васионе, ова пе.l?турбациЈа може се занемарити . Други ефекат је много
знс;tч~ЈНИЈИ и интересантниЈи . Ради се о чиљеници егзистенције посматрача, бића
КОЈе Је, по претпоставци, еволуи:рал~ током једног косми.чки незанемарљивог вре
менског пери~да, а . настало као (краЈљи?) продукт неке ЈОШ глобалниЈе еволуције
мртве материЈе, К?Ја сачиљава универзум (видети нпр . Davies 1982} . Сама чиље
ница нашег постоЈаља, па пр_ема томе бављеља космосом као свесюfх бића , има
по неким космолозима круциЈалне последице по к_осмологију као такву. Овај ас
пект космолошког увида у структуру и еволуцију васионе дао је читаву једну
дисциплину унутар космологије, из које су изашли тзв. антропички принципи

{Ћирковић

2001) .

ј

1;'
lj

1· '

l!

1'1
Опсервациоии аспекти

Модерна космологија битно је релативистичка научна дисциплина . Не само да

се у васиони срећемо са брзинама космичких објеката које су упоредиве са брзи
ном светлости , већ су простор и време неразлучиво међусобно повезани када се

1
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ради о временски-просторно глобалним аспектима космоса . Ова чиљеница уводи
у игру још један методолошки аспект научног испитиваља природних ф~номена

односно неке љихове интепретације, налазе се негде између научног и религиоз

ног). Нас ће овде интересовати интерпретација и значеље термина "коначно" и
"бесконачна".

неразлучивОС'I: теоријског (пред)знаља и посм.атрачких података, тачније, кру
цијалну улогу теоријских претпоставки у добијању и интерпретирању опсерва

-

Једно од централних питаља код конципираља васионе јесте :

да ли је уни

Као и у случају аналогије између могућност~ непосредног

увида у стварност микрокосмоса и Космоса, како смо видели раниЈе, та~о и овде

верзум просторно-временски (не)ограничен и у ком смислу, да ли садржи (бес)
коначно много материје и слично (строго говорећи, коректније би било рећи да

срећемо исти проблем у домену физике (суб)атомских честица, када Је и~тер

ли смо у стаљу да тако нешто замислимо, а да то буде консистентно са неким ел

претација мерених резултата немогућ~ без поседоваља (адекватног) теориЈског
модела. Овај ефекат, међутим, има своЈ корелат и у свакодневном животу. добар

ементарним принципима логике и др) . То је питаље мучило још предсократовце
и они су га решавали на разне начине (видети, на пр . Grujic 2001) . Нас ће овде

део нашег чулног искуства више је препознаваље старих, него упознаваље нових

интересовати питаље просторних димензија космоса, и то са једног специфичног,

ционих података.

чиљеница.

(Само тотално непознаваље теоријског. модел~ Планетарног система

антрополошког аспекта .

могло је да наведе наивног Гледамесеца из "ОдисеЈе 2001 Артура Кларка да се
попне на дрво да би дохватио Месец) . Препо~наваље значи, пак, поређеље са

Проблем би се могао формулисати питаљем : "Да ли смо сами у космосу?"
Тачније, смислом таквог питаља и могућношћу одговора на љега, у контексту

ранијим искуством или готовом представом, _КОЈУ _из неко~ разлога имам? У сво
јој свести. (Пробајте да процените димензиЈе објекта КОЈИ никада раниЈе нисте

чиљенице да до сада немамо никакве доказе ни за потврдан ни за одречан одго

вор .

одговара теоријском моделу у научном истраживању, без којег многи з~ачаЈНИ
феномени пролазе незапажени (мада "виђени"). Но врат.имо се ~осмологиЈи .

даним системима, постаје ирелевантно.

Релативистички ефекти који се срећу у астрономији и КОЈИ су релевантни

за космологију везани су, како смо в"!дели, за бl?зину, односно удаљеност об
јеката . Први ефекти, из домена СпециЈалне теориЈе релативитета, срећу се и У

земаљским условима и на љима се нећем? задржавати. други се тичу приро~е
комуникације са удаљеним космичким ~бјектима, као што су звезде, галаксије,

квазари и др . Круцијални параметар који диктира врсту и _ могућност комуници
раља јесте брзина светлости . Брзина преноса информације, било да се ради о
звучним, електромагнетним, корпускуларним ~ли дру_гим средств~ма комуници

раља, одређује границе и приро_ду интеракциЈе. са објектом са КОЈИМ се комуни
цира . у свакодневном животу таЈ се проблем наЈчешће не по~тавља, чак_ и када ~е
ради 0 звучним сигналима, јер се комуницира са блиским објектима, КОЈИ реагују
а tempo на наше активности, ~ обрнуто . У зем~љс~~м условима, светлост за н~с

Овде ћемо се позабавити смислом и реалним значељем оваквог проблема.

Видели смо да због коначности и мале бројне вредности (у космичком амбијенту)
брзине светлости (и сваког другог евентуалног преносника информације), питаље
(двостране) комуникације чак и са, по космичким мерилима веома блиским звез

видели, снимљеног без икакве позадине, тј . без амбијента) . Ј!репознаваље о~де

1

Ако је временски распон потребан за

размену информација са "ванземаљским цивилизацијама" (без обзира на то шта
то значи) упоредив са периодом еволуције "интелигентног света", питање постаје
не само бесмислено, већ и ирелевантно . У том контексту "наш део космоса", тј .
свемирски простор око нас, који је у комуникацијском суседству, постаје инфор
мационо "затворен систем", квази-изолован од остатка васионе . И као што је
величина неког мегаполиса од преко милион становника ирелевантна за љеговог

грађанина, који не само да не познаје највећи део других суграђана, него није
никада у животу ни посетио неке друге квартове, тако је и величина универзума
за нас ирелевантан параметар када се ради о могућности. комуницираља . У том
погледу укупан космос може се схватити као својеврсни мултиверзум (који не
треба бркати са неким специфичним космолошким, апстрактним моделима, о ко

путује "бесконачна брзо", па Је ефекат "заостаЈаља занемарљив . У астрономИЈИ

јима ће бити речи у неким каснијим написима), скуп одељених "мезокосмоса",

.
.
.
Светлост до најближе звезде, Prox1ma Centauп,_ путуЈе 4!3 године, до Андроме-

од којих сваки чини засебну комуникацијску, па тиме и цивилизацијску затворену
средину . Дакле, можемо се осећати смештенима у један бесконачан космички
систем, који ће заувек остати непознат нама или некој замишљеној сличној циви
лизацији .
Да ли ово треба схватити као ограничавајући фактор, односно хендикеп? То
ни из чега не следи . Јер, пре свега, зашто бисмо очекивали битно различита ин

није тако, наравно .

дине галаксије око дна милиона година, итд.

НаЈуд~љениЈИ до сада посматран~

космички објекти удаљени су од нас преко 10 милијарди светлосних година, ТЈ.
оно што ми сада видимо јесу слике које описују извор светлости од пре то

лико дугог временског интервала . Гледајући у ду_бину ко~мичког ~ростора, ~и
гледамо не у космос, већ у љегову историју. То Је само Један, наЈочигледни~и

аспект повезаности простора и времена, када се ради о васиони. Општа теориЈа
релативитета не оперише зато ни простором ни временом, већ тзв. просторн?
временским вишеструкостима, где се просторне и временс~е координате повезу]~

аутоматски, већ према дистри?уцији ~р,~витационе материје у универзуму. Но таЈ
аутоматизам припада "високоЈ теориЈи (Стокић 1994) . У пракси, примена Ајн
штајнових једначина још увек је врло ограничена, пре св~га из математичких раз

лога и треба много труда и среће у ко.нципираљу те_ориЈских модела и др . да би

се добило неко употребљива решеље (тЈ . резултат КОЈИ се да поредити са опсе?ва
ционим подацима). Многе геометријске и физичке величине, као што су растоЈаље

(удаљеност космичког објекта), односно густина (материје), могу се тако дефини

сати на разне начине, већ према примељеном физичком моделу . Пошто прихват
љивост једне космолоmке схеме зависи од љеног сл.агаља са о~сервираним мате

ријалом, интерпретација овог nосле~ег има круциЈални значаЈ . С друге стране,
наш циљ јесте управо конципираље , ТЈ. тражеље аде~ватног модел~, и ту се круг

затвара. Укратко, не постоји опсервациона евиденциЈа у космичкоЈ астрофизици,
већ само скуп партикуларних ментално-чулних искустава .

Коначни или бесконачни универзум

Већ смо напоменули раније да неки од појмова које користимо у свакодневном
животу, или специфичним наукама, добијају радикално други смисао к~да Је ко~
мологија у питаљу а неки губе смисао уопште . У последљу категорИЈУ . спадаЈу

и концепти као шт~ су узрок (causa efficientis), (крајљи) циљ (causa final1s) . и др .

Ови појмови, на~авно, битни су елементи многих религиозних догми, па и ЈУдео
хришћанских. (У том контексту неки од формулисаних антропичких принципа,

телигентна бића, односно радикално друга чију цивилизацију коју би она развила?
Ако су физички закони универзални, важе свуда у васиони, постојаље других ци
вилизација нити може да ствара проблем за нас нити има разлога за неку научио
фундирану знатижељу. То не значи да бисмо били равнодушни ако примимо сиг
нале које је нека цивилизација послала пре, рецимо, милион година и у међувре
мену изумрла.

Закључке напомене
Многе претпоставке стандардне научне методологије могу се сматрати валид
ним у изучаваљу васионе као целине, али, како смо видели, космологија намеће и

додатне захтеве, како методолошке, тако и епистемолоmке природе. Неки од ових
захтева изводе космологију, у неким љеним аспектима, из домена "чисте науке",
што не треба схватити као љен недостатак, већ просто као специфичност у много
чему изузетног објекта изучавања. Две су карактеристичне црте космологије које
је издвајају у односу на друге науке о природи (осим теорије фундаменталних ин
теракција, како смо видели). Прво, велики број теоријских модела, у поређељу са
опсервационим материјалом, и неразмрсива повезаност опсервираног материјала
са теоријским претпоставкама, односно спекулацијама . И док се неке црте пос
тојећих теоријских схема могу сматрати маље-више добро фундираним (концепт

"Великог праска", инфлациона парадигма и др.), други аспекти текућег знаља
и схватања структуре и еволуције васионе подложни су варијацијама, тако да
се понекад тешко може говорити о еволуцији нашег знаља, поготово кад се ради
о цикличном понављаљу једне исте претпоставке, односно интерпретације неког

опаженог феномена, какав је случај са тзв . космолошком константом (о којој ће

бити речи у једном од наредних написа).

То све чини космологију узбудљивом
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била је кћЏерка Џ~рџа. Видела, добростојећег фармера из Сафока (Suffolk) Осно -

дисципином, која готово подједнако ангажује људску потребу за откриваљем тајни

ну школу

природе, нашу ма.шту, интимне преференције (које су често мотивисане естетским,

религиозним и другим мотивима.) . То никако не значи да. космологија. као таква

·

ђутим, како му то ни · е било

очевој библиотеци.

(С

·
в
ol~h~ter), гдје је са десет година

Ј

ио омиљен међу школским

и~метиком и много читао кљиге .

Ме

довољно, брже Је напредовао проучавајући кљиге у

У след послова у државној служби Џ

лили . Почевши од 1812 Џо

·
' орџови родитељи су се неколико пута ce(Arthur), који је имао ф~рм/~ ~п~~~~~д(1° љ~т:) коЏд свог У:јака, Артура Видела
у породичном дому, што се на очито
pswJc . орџ НИЈе б~о одвише срећан
живи код љега. Ситуација кодрк ће с:~ди из љегове мо.лбе УЈаку да остане да.
државног запослеља 1813 годин~
огоршала када Је љегов отац остао без
0

неnроверљивим сликама космоса и љеговог

настанка, од науке .

но . Због школоваља мла~ог Џор~а д тада nородица почи~е да живи сиромаш

Век који је nред нама сигурно ће бити испуљен новим узбудљивим увидима
у структу~;>у и еволуцију васионе, што космологију чини једном од неколико нај

љегов ујак практично п е зео

лог ' љеговим родитељима Је било драго што је

nет година провести ко~ ~јакау би%ао~а .. Чиљениц!!- да ће око половине наредних

важнијих lако не и најфасцинантнијом) авантура људског духа у нашем времену .

био учен човјек, у чијој библи~теци с~ Ј:~оа~:чаЈна за Џорбџа. Артур Бидел )е
· Е'
иле многе до ре кљиге из хемиЈе,
ђ'
Ј Је ЈРИ нарочито читао . у ових пет година од 1814 до
поха ао средљу mколу у К
Г
' ·
·
колеџ у Кембриџу (Caml:iridge) као с ф олчестер_у.ћ одине 1819. у_писуЈе Тринити
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(Примљено новембра

1819 ЕЈ'ри Ј·е
,

да ради у послузи да би плаћао с У. инансираЈу и студент, па Је био принуђен
испунити свој

1823.

•

иљ

а м

БОЈе mк~>nоваље . Међутим, овдје не би могао

Ејри зав;шав~ ст[д~Јее:fо ~~Ј~~~и~е притекао љегов ујак Артур. Године

запослеље на Тринити колеџу.

тудент У класи, те стога одмах добија

Основне кара.ктерне црте Џо

· б
када је ступио на Тринити колерџаnа ЈРИЈа .иле су дисциnлина, рад и ред. Од
придржавати . Никад није ба. ио џ~и · до краЈа живота,_ он ће се овога стриктно
рачуне из продавнице. Хрон~лошк~е~~н . докуменат, НИЈедну преписку, па чак ни

Е'

сваком тренутку могао да нађе сваки одЈе слагао по свом правилу , тако да је у

Као млади свршени ету дент, Ејри

ЉИХ .

се 1824. обрео на. nикнику у дербиши-

ру (Derbyshire), као гост црквеног вели

ко~остојника Ричарда Смита (Richard
Sm1th) . Стиг!!-вши касно, није упознао

те вечери СВЈештеникову кћерку

гос

~ођицу Рикарду (Richarda.) . Сље~ећег

~утра, "наше очи су се среле ...

2001)

и мо

Ја судбина била је запечаћена ... Имао

INTRODUCTION ТО COSMOLOGY AS AN IMAGE OF ТНЕ WORLD
А number of ba.sic cosmological concepts and methodological proЬiems in studying
the Universe ha.ve been expounded.

сам не~~ољив осје~ај ~а се морамо сје

динити

,

записао Је ЕЈри .

Рикарда је

била обдарена љепотом , али исто тако

и интелектуалношћу, те јој Ејри , на
кон свега два дана, нуди брак .
Али

љен отац Ричард одбија да уда своју

520/527(091)

кћер, уз образложеље да млади Ејри

ЏОРЏ БИдЕЛ ЕЈРИ

-

ДВЈЕСТОГОДИШЊИЦА РОЋЕЊА

Љубомир Ђypuшu1i
Астрономско друштво "Руђер Бошковић", Београд

Седми енглески краљевски астроном, Џорџ Бидел Ејри

(George Biddell Airy),

у свијету науке је nознат по свом оклијеваљу да nредузме кораке на откриваљу
осме планете, Нептуна, иако је имао у руци прорачуне које му је предао астроном

Џон Коуч Адамс

К

друговима. у школи је добро овладао Ј:рчима, НИЈе

вредностима), и претпоставкама (теорије, модели и др) које се могу тестирати и
оповргнути или потврдити (барем у принципу) . То је уnраво она црта која одваја

УДК

орџ ЕЈри Је завршио

био најбољи ђак. Према сопств~ни~л;:~теру

није егзактна наука . Напротив, сами захтеви егзактности намећу потребу тести
раља свих могућности које могу да нам помогну да стекнемо што бољи увид у
Свет који нас окружује у свем својем тоталитету. Егзактност у науци о природи
значи _ оперисаље величинама које се могу квантификовати (тј . изразити бројним

религију, која оnерише статичним,
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(John Couch Adams) .

Међутим , Ејри је дао доста доприноса,

нарочито инструменталној астрономији, али и другим научним и техничким дис
циплинама : математици , геологији , физици, инжељерству , итд .

Џорџ Бидел Ејри рођен је 27 . јула 1801 . у Алнвику (Alnwick), у Енглеској .
Његов отац, Вилијам (William) Ејри био је из мјеста Ладингтон (Luddington) у
области Линколншир (Linkolnshire). У почетку, Вилијам је био фармер, али се
сам mколовао и постао порески радник . Џорџова мајка, Ен Бидел (Ann Biddell),

нема сред~тава да их обоје издржава.

Зато ће ЕЈри потражити друго запос
леље. Године 1826, nоред друга два
кандидата, Френча (French) и Бебиџа
(Ba.bbage), Ејри бива изабран за редов

ног професора математике у Кембри

џу. Међутим, ни ново заnослеље , као
и постављеље за члана Бироа за лонги

ту~е (Board of Longitude), нису му до

НИЈели довољно средстава да се ожени

Рикардом . Покушај да постане ирски
краљевски астроном му је пропао

1827.

године .

Џору Вuдел

Ejpu

Sоu~)зикмоуЈ_и18г2а3/Ј.е24, Ејри бива позван у Лондон од стране Џејмса Саута
,

одвео

између остал

·

Г

(James

ту га nрви . пут ~позвао' са практично~~;,;ре~~~~:Ј~М риВнићчку оnсеЕ~ваторију и

11
Ј

1"

да посвећуЈе СВОЈУ паж

·

е

тада

ЈРИ почиље

љу изучаваљу астрономије, и то у почетку проучавајући

'.
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оп;rику, која га привлачи од ране младости. Један од Еријевих првих радова,
КОЈИ се односи на ахроматизам окулара и микроскопа, има научну вриједност,
а објављен је 1824. године. "Математички трактати о физичкој астрономији"

~~~~~иј;:~;:~;,ж~;:ц:;:~о~а~~ви::Је~~вљено угловно одстојаље од хоризонта. у

ка~а се десио звијездин пролаз. Ов~ дв~ ЈЈ:~~~~тор,_ биљежи тренутак вр~мена
КОЈе се РЕ!ђају у таблице за сваку сјајнију звијезду ~~~а~~~бко~~~~енате звиЈезде,

(Mathematical Тracts on Physical Astronomy), дјело је које Ејри објављује 1826.
године, а које је ваишло на добар пријем у научним круговима. Године 1827,
Ејри даје објашљеље појаве астигматизма, недостатка од кога је и сам боловао
од ране младости . Биоd·е и први који је дизајнирао сочива за љено уклаљаље. О

навигациЈи .

"чу~о

гао да даЈе иоле вриједније резулта

те .

ше_ње : "Раванска д~формација чврстог
тиЈела, без сила КОЈе би из љега дјело
вале, може се приказати у виду три ме

ђусобно ортогоналне компоненте . Оне

~е могу_ изразити помоћу диференци
Јалних Једначина првог реда . Ако су
?Ве три компоненте једнаке одговара

Јућем другом парцијалном изводу неке
ЈУ усло1;1 р~вн?те~е." Ради се овдје о

познато~ ЕЈри~евоЈ функцији у матема'!-'ИЦ~- ЕЈРи НИЈе много пропагирао сво-

/.

Ејријев nасажни круг

~~F~~~:;:~~::а~~Ј;~:~~~~:~~:~~~~~нз~е Ј~~~:~~'::~ :;~;с~ав~~~~~~и:е~е~~~~~
Ьткриће Нептуна је прича о пропуштеним жељама и шансађма,

матрачком раду није придавана дужна пажља, изузев Ејријевим меридијанским

чиљавају географске карте . С друге стране, када звијезда прође кроз овај, нулти

1

~ада те функције, онда оне задовољава.

друге опсерваторије у Енглеској), али, са друге стране, истраживачком, па и пос

[.

Чувши за ово, Ејри се замислио

над проблемом, и убрзо понудио рје

ната на опсерваторији. Може се подвући, а то и сам Ејри признаје, да је квалитет
инструмената на Опсерваторији подигнут ва завидни ниво (тако да су је копирале

представља прецизну тачку у односу ва коју се данас мери свјетска вријеме и са

Ме_ђутим, овај инстру

мент се због своЈе тежине изобличио
по уздужн?ј оси, те због тога није мо

обучавав на овој опсерваторији за љегово вријеме. Био је бескомпромисан према

менту прецизно дефинише нулту лонгитуду (географску дужину) на Земљи, те

уде ме ународно усвоЈен

од телескопа открити пред очи

ма Јавности .

запосленима, обавезујући рачунџије (младиће који су обављали рутинска про
рачунаваља) да раде 12 сати дневно, а такође је захтијевао од асистената да
буду присутни Покрај телескопа чак и када пада киша. Са друге стране, Ејријеве
инжељерске способности дошле су до изражаја приликом реновираља инструме

редио Бредли (Bradley) . "Помакнуо" га је Џорџ Ејри, пуштаљем у рад новог,
високо прецизног инструмента (којег је сам пројектовао), 4. јануара 1851. годи
не . Наиме, љегов телескоп, пасажни круг, замијенио је дотадашље инструменте
за фундаментална посматраља у меридијану. (То су она посматраља којима се
одређују апсолутне координате звијезда). Нитни крст у овом Ејријевом инстру

ридиЈан

?орављеља у Гриничу, стигла је ви

Како није толерисао слободу мишљеља запослених, ниједан млади ваучник није

којем је, нешто касније те године, придодато и Одјељеље за спектроскопију .
данашљи нулти Земљин меридијан "помјерен" је 1851 . године за 19 стопа
(мало маље од шест метара) источвије у односу на положај који му је био од

·

Јест да се у Француској гради велики
телескоп. Свијет је с нестрпљељем иш
чекив~о каква ће све нова открића ово

канцеларији почиље да обавља нову дужност октобра исте године, али до краја
те године није се уселио у круг Опсерваторије .
Ту подузима реорганизацију
Краљевске опсерваторије и то са доста успјеха, али и неких нежељених ефеката.

отворено Магнетно и метеоролошко
и Одјељеље за соларну · фотографију,

се користе у

су се телеграфом почели преносити
сигнали тачног времена до свих жељез
ничких станица . У вријеме Ејријевог

(Baldrey) посматрао је око 5000
пролаза, а млађи Глејшер (Glaisher) отприлике исти број зенитних удаљености .
Године 1834. Ејри објављује рад "0 латитуди Кембриџске опсерваторије" (On
the Latitude of Cambridge Observatory).
11. августа 1835 . Ејри постаје Краљевски астроном - наслиједио је Џона
Понда (John Pond) - и сели се из Кембриџа у Гринич (Greenwich) . У својој

1840. г . је
1873. године

Ј

За вријеме Ејрија постављен је у
Гриничу први електрични сат, а затим

тент. Наредне године, старији асистент Болдри

Ејријев захтјев (из 1836. г.),
одјељеље на Опсерваторији, а

"

г

,
t
~:ишљаку, а љихов? сас:rавЈ?аље пред
љег~в" ~~ке оп~ервбаториЈеђ. ЕЈри Је доживио

· елатности

и ту сатисфакцију да 1884~ године

за почетни .

довољно средстава, тако да се жени Рикардом Смит, 24. марта 1830. С љом ос
таје у браку све до љене смрти у Гриничу, 1875. године . Имали су деветоро дјеце,
од којих је петоро умрло у раној младости. Када је ступио на дужност директора
Опсерваторије у Кембриџу (коју ће обављати наредних седам година), Опсер
ваторија бијаше навршила четири године постојаља, али није имала објављено
ниједно посматраље иза себе, није имала асистента, а једини иструменти били су
пар добрих часовника и инструмент за посматраље травзита . Ери се предано дао
на посао, тако да су посматраља за 1828. годину била објављена већ почетком
наредне године, а он је сам пронашао најбоље методе за корекцију и редукцију
својих посматраља . Године 1829. додијељен му је један, а 1833. и други асис

прецизношћу задатке због којих је и основана - позициона мјереља, као и службу
тачног времена . Посматрачка астрономија је била запостављена, што ће се, као
што ћемо видјети, нарочито одразити приликом потраге за планетом иза Урана
- Нептуном. Са друге стране, Ејри је био тај, више него сви краљевски ас
трономи прије љега, који је репутацију Гриничке опсерваторије подигао до нај
већих висина. Ово, у првом реду имајући у виду одређиваља положаја небеских
тијела у циљу одређиваља географских координата на копну и мору. Даље, на

Ове таблице штампају се

ставља једну од основних

1•

овоме је написао рад "
неким дефектима ока" (On а Peculiar Defect in the Еуе).
Године 1828. Ејри насљеђује Вудхауса (Woodhouse) на мјесту професора ас
трономије и директора опсерваторије у Кембриџу. Ово му коначно омогућује

мјерељима (због потреба наутике). Међутим, естаблишмент тадашље Енглеске
је био задовољан Ејријевим радом, пошто је Опсерваторија обављала са високом
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ђ

прича о изузетној научној дедукцији и математичком п

...

•

алД тако е и

математичара, Ирбен Леверије (Urbaiп Le Verrier) и Џон ~:;: А~с р:~и~~с~;

0 на~чника израчу~ала су вјероватно мјесто налажеља нове плане~: ~~- Ура:а
.
ли наступио Је период чекаља у коме је Ејри
·

~ре~ано н {fсно уоченим одступаљима кретаља планете У ран од љене ~зрачунате

удио, так_о да су на крају енглески и француски астрономи пропус~~~~ ~~~;~а~:н
~а о)криЈу планету Н_ептун . Коначно, Леверије је писао Јохану Галеу (Јоhап~

1

ае

на опсерваториЈу у Берлину, а овај је 23 .

септембра 1846

године

за

свега п~ла сата претраживаља вјероватне локације нове планете (кој; му је поdлао

иевериЈе), пронашао Нептун ~вега једэ:н степен даље од предвиђеног положаја
э:нас историчари ~строномиЈе сматраЈу да је Ејри био превише к итикован

·

~=~е~~~р~ћем случаЈу, мада се мора признати да је заиста пропустиорприлику д~
млади

А

учини ен~леским, а не француско-љемачким .
даме, тек што Је завршио студије математике на к

Године
б

1845 када -е
1·
'

?рве ;рорачу~е ~ептуновог положаја {на основу података е:: к~=~~~з~~~~~ с:~ј=

i~:роониоом одВЕЈ~ИЈа фебруар~ f844)' . Еј ри је већ читаву деценију био Краљ~вски
·

ИдЈели смо да Је устрОЈИО Гриничку о

·

раунаваљем података потребних за навигациона ~с~у:;;~~и~~е~~~: бК~~:~У-

~е
даме први пут, 23 . септембра 1845 донио копи · сво · их
Је боравио У Француској . Исте године '21 октобрlу А Ј
да доспије до Ер ·
•
·
, даме
им

б

п

·
·
рорачуна, ЕЈри

поново покушава

ИЈа, овога пута приликом љегове посјете Кембриџу али овај је

ао нео ичну навику да вечера у три и тридесет по подне, те је А~амс оставио
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свој рукопис са предвиђаљима положаја нове планете . Ејријева реакција је била
да тражи више детаља, а не да једноставно усмјери телескоп у жељеном правцу .
Адамс, међутим, није одговорио на овај захтјев, вјероватно осјећајући да Ејри
нема повјерења у љегове прорачуне . Разлог Ејријевог тражења додатних детаља
у овом случају, био је тај што је сматрао да можда Њутнов закон гравитације не
важи на тако великом растојаљу, тј . да гравитација на тој удаљености не опада
обрнуто сразмјерно тачно квадрату растојања, те да је то прави разлог одступаља
Урановог кретаља. Адамсово пропуштаље да одговори на ово Ејријево питаље
вјероватно је појачало Ејријеву сумљу у прорачуне младог математичара. Поред
своје уздржаности у погледу постојаља нове планете, Ејри је 1845 . и ,1~46,. био
преокупиран ислеђивањем и правним посљедицама у вези убиства , које Је по
чинио један запослени на Опсерваторији; даље, рођељем свог деветог дјетета, те
радом у комисији за одређиваље ширине жељезничких пруга у Енглеској . Међу
тим, када је 23 . јуна 1846 . године добио рукопис у коме Леверије у Француској
долази до истог предвиђаља за положај нове планете, Ејри сада има више пов
јереља у Адамсов налаз . Наиме, 29 . јуна, приликом сусрета са астрономима

Џејмсом Челисом (Јашеs Challis) и Џоном Хершелом (John Herschel), Ејри из
јављује: " ... Сва је прилика да ће у најскорије вријеме доћи до открића нове
планете, уколико се једна од опсерваторија посвети потрази за љом ." Он 9 . јула
даје инструкције астроному Џемсу Челису, директору Кембриџске опсерваторије,
да претражи област неба од читавих 10°х30° -толико је мало имао повјереља у
ове прорачуне, а остајући вјероватно и даље при свом мишљељу да треба радије
посумљати у закон гравитације. У сваком случају, оваква претрага је захтије
вала трајаље од три до четири мјесеца . У ствари, Челис је посматрао Нептун

т=

р~нц~Је и дифракције СВЈетлости, ПОЈављују свијетли и тамни прстени.

циловања клатна на врху и дну дубоког рудника Долкот lDolcoath) у Корнуолу
{Cornwall), Ен~ле~ка (1826) ._ За ово посљедље добио је знатно већу вриједност
од стварне . ЕЈрИЈев рад {обЈављен под називом On Pendulum and Balance Wheel
Theory", 1826 године) дао је за Земљину сnљоште~ост вриједност 1/289. Ејри је у

циљу одређивања гравитационог убрзаља вршио посматрања осциловаља клатна
У руднику Хартон Колјери (Harton Colliery), близу Саут Шилдса (South Shields) .

1

Ј
1

.1

новембра

1846 .

да се утвр~и да се пол~жаЈи извЈесних МЈеста, одређени астрономским мјерењима ,

не покла~аЈу с положаЈима одређ~ним триангулацијом . Ово је nрво посматраље

из кога Је н~ђено да се тежа МИЈељ~ од тачке до тачке на Земљиној површи
ни, прециз~иЈе Ј?ечено, са топографиЈОМ .

Маса једне планине врши привлачеље

маса У су9едноЈ долини . Ово привлачеље, удружено с другим силама, изазива
лаку промјену тежине праћену скретаљем вертикале. Овај налаз је навео Прата
лаких_мате~иЈала КОЈИ пливаЈу _на гушћОЈ средини. Њих двојица су дали одвојене

теориЈе своЈих м_одела .

Uијела прича о доприносима Адамса, Челиса и Ејрија објављена

13 .

О овоме је наnисао рад "0 клатну- експерименти у Хартон Питу" (On Pendulum
- Experiments at Harton Pit), 24 . октобра 1854. године .
Значајан је и Ејријев допринос геологији (1829 . године изабран је за члана
Енглеског геолошког дру~тва) . _Трианг.улација Индије омогућила је у XIX вијеку

(Pratt) и Ејрија да, ~ко 1850 .. године , nре_тпоставе да су континенти образовани од

пропустио је да га идентификује као планету (није уочио љегово помјераље међу

звијездама).

Унутар

ЕЈрИЈев?г диска концентрисано је 87 % енергије, а у првом прстену још 7 %.
ИмаЈући у виду Сабинов покушај, израчунао је густинr. Земље на основу ос

два пута на самом почетку свог трагаља, али као и многи астрономи прије њега,

је у виду рада,

1, 22ЛF/D,

гд~ су D и Fпре~ник и ~ижна даљина објектива респективно, а Л - таласна дужина
свЈетл_ости . ОваЈ ра~ЈУ~ се назива ~јријев радијус. Око љега се, због интерфе

године, приликом - једне седнице Краљевског

~рат Је сматрао да висинске разлике потичу од тијела

разне густине КОЈа ~ливаЈу ~а разним нивоима. Ејри је пак, са друге стране, сма
трао да ови материЈали имаЈУ исту х:устину, али да се налазе на разним дубинама
-:- као к?д _ледених коцки КОЈе плутаЈу по води, више планине имају дубље кори

астрономског друштва .

Године 1857, из анализа података о ранијим помрачењима , а на основу Хан
сенове теорије о Мјесечевом кретаљу, Ејри добија за секуларну варијацију у
Мјесечевом кретању 12" ,18. Касније се показало да Хансенове таблице нису биле
тачне , а и епоха коју је Ејри био усвојио за помрачеље посматрано из Ларисе, 19.

Јене . ЕЈРИЈев модел боље се слаже са посматраљима тако да је опште усвојен од

научника и наз~ва: се модел изо~татичке равнотеже (енгл. isostasy). Други начин

да се изрази ЕЈРИЈева хипотеза Је да се претпостави да материјали коре пливају

мај - 547. године (умјесто 30. септембар -609 . године, или 18 . мај -602 . године),
није била тачна . Осим организоваља многобројних астрономских експедиција,

~а густом и помало вискозном омотачу . У овоме се моделу врши компензација
Једним процесом сличним хидростатичкој равнотежи: свако накнадно оптерећеље

Ејри је и сам у три наврата учествовао у онима који се односе на помрачеље
Сунца: 1842, 1851 . и 1860 . године.
Потпуно Сунчево nомрачеље од 8 . јула 1842 . године сматра се првим научио

краЈу Једно~ од ледених доба или због ерозије), кора се поново издигне и заузме
нов положаЈ ~зостатичке равнотеже . Неки диЈелови Норвешке и Шведске још се

посматраним у свим појединостима (корова , протуберанце, ... ) од стране многих
астронома: Бејлија (Baily), Арагоа (Arago), Струвеа (Struve), те Ејрија. Посма
трачки доnринос, нарочито у описиваљу ружичастих пламенова (протуберанци),
дала је и Ејријева супруга Рикарда, једна од првих особа која их је посматрала .

зар?н~ће кору У дубину, а кад оно ишчезне (на примјер, послије топљеља леда на

~здижу, што Је ~осљедица топљења дебелог глечерског слоја из плеистоцена, које

·i

Ј

1

ј

О том свом налазу она је писала
другим астрономима,

међу којима и

Чарлсу Пјацију Смиту (Charles Piazzi
Smyth), који се похвално изразио о ње

1

ном посматраљу .

Године

1849,

Ејри даје комплетну

математичку теорију дуге, а која обја
шњава и настанак прекобројних дуга .
Његово објашњење се заснива на диф
ракцији и интерференцији свјетлосних

1

ј

u

дuфра-к;цuонu npcmeнu

су научници одреди_ли коријен_е планинских вијенаца и различит састав контине
ната _и о~еана, што Ј~ доприниЈело да се потврди изостатичка компензација .

~Јри Је био предсЈедник комисије за успостављаље стандардног система тежина
Године 1835 . изабран је за члана Краљевског друштва
У Единбургу, а 1836 . и _Краљевског друштва у Лондону . Од овог посљедљег је
добио пр~стижну _КоплиЈеву (Copley) медаљу 1831. Године 1840. објављује рад
"0 теор~Јском обЈашљељу привидне поларизације свјетлости" (On the Theoretical
Explanatюn of ~n Apparent New Polarity of Light), а 1845 . године, за рад о ирским
и МЈера, 1834. године .

Лонд~нско Краљевско астрономско друштво га те исте, 1845 . године, бира за свог

потоњег. Нак~н што ЈУ Је претходно,_ због немогућности да плаћа чланарину, три

пута одбио, ЕЈри ~872 . године добиЈа титулу сера (Sir) .

потиче

од

Године 1871. Ејри подузи~а експеримент у_којем_ посматра звјез~ану аберацију

кроз тел~ско!I испуњен_водом .

(ди ск). Полупречник тог кружића израчунава се по формули :

Проналази да Је вриЈедност абераци~е потпуно јед

нака ОНОЈ КОЈа се добиЈа о?ичним телескопом (испуљеним ваздухом) . Овај резул

љегових

тат иде у nрилог непостоЈаљу етра, супстанције за коју се сматрало да се кроз

коначних димензија, због чега лик тач
кастог извора није тачка, него кружић

Ејрuјев дuс-к;

данске тону : изостатичка равнотежа се одржава промјеном дубине коре. Касније

предсЈедника, а 1871 .. и. Краљевско друштво. Двије године бива предсједник овог

Проучавајући појаве интерферен
ције и дифракције, Ејри установљава
да утицај објектива телескопа на ква
видљивости

док се не врати у равнотежу . У исто вријеме, холандска обала и извјесни дијелови

плимама, добиЈа Краљевску медаљу поменутог Краљевског друштва из Лондона .

таласа.

литет

Је започело приЈе 10 000 година. Сматра: се да ће се кора издизати још 213 метара

ј

*

Замишљен од Pyljepa Бошковића да се утврди да ли је светлост честичне или

таласне природе (Прим . ред . )

18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ВАСИОНА L 2002, 1.
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љу свјетлост преноси васиопским простором. Надаље, резултат управо подржава
Ајпштајпову теорију да брзина свјетлости не зависи од кретаља посматрача или

Осим на:ведених~ Ејри је дао и друге ~оприносе математици и астрономији .
Побољшао Је теориЈу кретаља Венере и Мјесеца, проучавао је интерференционе
пр1ге У оптици, одре~о масу Јупитера ... Његово име носи један од кратера ва
Мјесецу (латитуда 18 ,1, лонгитуда. 354°,3, пречвик 36 km) . Ејријево поставља

извора.

·

Децембра 1874. године Ејри организује експедицију која има задатак да посма
тра пролаз Вепере преко Супчевог диска . Оп шаље посматраче из Грипича па пет
локација широм свијета, укључујући Хополулу и. Кејпта:rп . Свака екипа имала
је препоспи телескоп и пасажни инструмент . Добијене вриЈедности Сунчеве пара
лаксе прилично су разочарале астрономе . Тако су коптактна посматраља дала за
вриједност паралаксе 8" ,76, што је вриједност коју је утврдио Ејри. О овим пос
матраљима Ејри је написао рад "0 посматраљима пролаза Венере 8. децембра
1874. године" (On Account of the Тransit of Venus, 1874, December 8) .
Године 1838. сачинио је систем за корекцију рада компаса, а који ће користити
Краљевска морпарица.
Уз своја професионална научна проучава~а, Ејр~ је имао ~ирока ипт~ресо
ваља . Сем астрономије и математике волио Је поезиЈу, историЈу, теологиЈу, ан
тиквитете, архитектуру, ипжељерство и геологију . На ове теме је чак објављивао
и радове. Био је у ово вријеме експерт за познаваље Британије у римско доба .
Написао је рад о римској_ инвазији па Британију, а који је објављен у часопису

ље пасажног круга у нулти меридиЈан, у Грин"!чу, није ј~дЈ'!ВО nочетно одређи

ваље географске дужине на неком небеском тиЈелу, а КОЈе Је везано за Ејрија.

Наиме, љему у част, нулта _географска дужина в~ Марсу ~јери се од кратера

пречника пола киломе:ра, КОЈИ носи љегово име : Аиу-0. ОваЈ кратер по једанпут

су снимиле, прво летЈелица Маринер

9 (1972), а потом и летјелица Викинг 1
(1978), а та ~а снимка чин~ла с:у: основу о~ређива~а географских дужина на
Марсу до краЈа ХХ ВИЈека. ЕЈРи НИЈе међу наЈпознатиЈим, али је учинио да наука

буде већа и боља.
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Природа tNature), априла 1887. године . У овом раду је п<;>кушао да идевтиф~ку~е
право мјесто на које се Јулије Uезар искрцао у БританиЈи, као и оно са коЈег Је
отишао . Надаље, објавио је многобројне радове са религиозном тематиком .

Због свог крутог става и непоколебљивости стварао је себи непријатеље. А
ли, он се уопште вије обазирао на љихове опаске. Био је у сталним песуr:ла
сицама са својим земљаком Бебиџом.
Прво су се спорили око квалитета Јед
не конструкције телескопа, 1832. године, а на крају и око ширине жељезничког
колосјека, чији стандард се уводио у Британији 1854.
године.
Из свих ових
несугласица Ејри је излазио као побједник, али далеко од тога да је био сасвим
у праву по свим питаљима. На примјер, Ејри је Бебиџову машиву за рачунаље

(претечу данашљих рачувара) назвао "безвриједном",

1842.

·'

године, што је за

посљедицу имало аутоматско заустављаље финансираља овог пројекта од стране
владе . Последљих седам година своје професионалне каријере Ејри је радио на
побољшаљу теорије Мјесечевог кретаља, а да би је на миру довршио повлачи се
15. августа 1881 . године из службе, послије 46 година проведених у љој . Године

1886.

објављује кљигу "Нумеричка теорија Мјесеца"
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(Примљено новембра 2001)

GEORGE BIDDELL AIRY - TWO CENTURIES FROM BIRTH
А short presentation of Sir George Biddell Airy's life and scientific activities is given.

(Numerical Lunar Theory).

До краја живота живи са своје двије неудате кћери у Бијелој кући, nоред
Гриничког nарка. Умро је 2. јануаt:~а 1892. у својој кући у Гриничу, а сахраљен

УДК

је на гробљу у Плејфорду (Playford) , у области Сафок (Suffolk), nоред своје жене
и nеторо дјеце. "Ејријев живот био је, у суштини, исти као онај nрезаnосленог

529 .7
СУНЧАНИЦИ- ТИХИ ГЛАС ВРЕМЕНА

бизнисмена, а разликовао се од nрезаnослених људи у квалитету и различитости
свог дјеловаља. Његов живот није био узбудљив, али је био пун интересоваља ... " ,

записао је Ејријев син Вилфред (Wilfred, 1836-1925), ипжељер и nројектант Орвел
Парк опсерваторије, у кљизи "Аутобиографија сер Џорџа Видела Ерија" (The AutoЬiography of Sir George Biddell Airy), 1896. године . Ову кљигу, објављену четири:
године након Ејријеве смрти, nриредио је и штамnао управо љегов син Вилфред.

Познати енглески астроном Ален Чеnмен

(Allan Chapman)

бави се истраживаљем

Ејријевог живота и приnрема објављиваље кљиге о седмом краљевском астроному .
У том циљу, дозвољен му је пристуn гриничкој архиви, као и документацији коју
nосједује фамилија Ејри. Према Чепмену, само документи које посједује фамил

ија Ејри могу се послагати на xpny високу читавих девет метара - толико је
обимна заоставштина овог астронома .
Од многобројних Ејријевих писаних дјела издвојимо : "0 алгебарској и ну
меричкој теорији грешака посматраља и комбинација посматраља" (On the Algebaric and Numerical Theory of Errors of Observations and the ComЬinations of Obser-

"Тригонометрија" (Тrigonometry, 1825), "Гравитација" (Gravity, 1834),
"Парцијалне диференцијалне једначиве" (Partial Differential Equations, 1866), "Ка

vations),

талог циркумполарних звијезда састављен на основу посматраља Стивена Грум

бриџа" (А

Catalogue of Circumpolar Stars, Deduced from the Observations of Stephen
Groombridge, 1838), те "Шест предаваља из астрономије" (Six Lectures on Astronomy, 1849). Објавио је једанаест кљига и nреко 500 радова и извјештаја, који су
резултат nреданог рада, као и високе организованости у раду, што му је давало

могућпости да више уради од већине осталих научника.

Mt~.~~ymuн Тадuћ

Географски факултет, Београд

··

<;та~,и часовници су свједочанства ув"!јек присутне човјекове тежње да "мјери
- сувчаници посебно . Колико Је наивна та тежља симболично говоре

вриЈеме

приложене фотографије зидних сунчаника, снимљене у десетогодишљем размаку.

. На првом ~ару фотографија је зидни сунчаник из Земуна, посебан због свог

маЈсторс_ки риЈешеног бацача сенке (полоса), снимљен 1986. године (Слика 1 на

сљ~дећоЈ страни) и 1996. године (Слика 2). Смишљен да "мјери вријеме "

сам
'
Н~ другом пару фотографија је зидни сунчаник са библиотеке "В. Фохт" у
СараЈеву, сни~Ј_Ьен 1984. године (Слика 4), и ратне 1994. године (Слика 5).
Његов садржаЈ Је укл~сан ва мраморној nлочи, и није био тако лако подложан на
гризању атмосферилиЈам_а као земунски сунчаник . Али ... у посљедљем страшном
свођељу рачуна нико НИЈе био поштеђен, и ништа није било поштеђено - па ни
НИЈе одолио зубу времена .

сунча;'lици. Градитељи с;rнчаника обично. исnисују неки мото. Овом сунчанику
то ниЈе потребно. РазбиЈен гелерима он Је сам себи порука - тихи глас једног
несретног времена.

П ри ч а о земун ском сунчанику није била у залудна, сунчаник је реновиран 2000.
3) .
(Примљено новембра 1996; допуљено децембра 2001)

године (Слика

SUNDIALS - QUIETLY VOICE OF TIME
The pictures and story of sundials in Zemun and Sarajevo are given.

1
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НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА САТЕЛИТСКИ ТЕЛЕСКОП
Милан. Воzосављевuћ
студент астрофизике Математичког факултета у Београду

1.

Уво,ц- настаиа~t и прва ера операција

Године

1980. оформљен је Научни институт за Сателитски телескоn (Space
Telescope Science Institute, STScl}, у nосебној згради nри Џонс Хоnкинс универ
зитету у Балтимору, у држави Мериленд, САД (Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland). Примарни задатак овог института је да nредставља астроном
ску. заједницу у извршељу научног nрограма Сателитског телескопа Хабл (HubЬle
док се контрола лета и све директне операције управљаља
сателитом обављају у Uентру за космички лет Годард (Goddard Space Flight Center, GSFC}, лоцираном у ближој околини Балтимора. STScl извршава свој задатак
под надзором двеју, у Америци веома значајних, организација: Асоцијације уни
верзитета за истраживаље у астрономији (Association of Universities for Research in
Astronomy, AURA) и Националне администрације за аеронаутику и космос (National Aeronautics and Space Administration, NASA), у партнерству са Европском
агенцијом за космос (European Space Agency, ESA) .
Сателитски телескоп је лансиран десет година након осниваља Научног ин

Space Telescope, HST},

Слика

Слика

1

2

ститута - тачније 24. априла 1990. године. HST је највећа и најкомплекснија
астрономска опсерваторија до данас постављена у орбиту око Земље. У периоду
између лансираља сателитског телескопа Хабл и прве сервисне мисије на орбити
(изведене коришћељем Спејс шатла, децембра 1993}, фокус рада Научног инсти
тута је био на управљаљу сателитског телескоnа ка остварељу максимално могуће
продуктивности употребљивих астрономских посматраља . Тада то није био лак
задатак .
Огледало телескопа, пречника 2,4 m, имало је "фабричку грешку",
конкретно- сферну аберацију, те су техничари и астрономи на STScl све своје на

поре усмерили ка nроналажељу начина за редуковаље ефеката аберације (nомоћу
сnецијално развијених комnјутерских алгоритама обраде слике) и ка изради де
таљних nланова за сервис телескоnа на орбити. Аберација је nотnуно исnрављена
тек након сервисне .мисије и то тако што је испред огледала додат сnецијални ко
рекциони оnтички систем.

2. HST

сервисираи- ку,ца ,цаље са Ииститутом?

Након успеха те nрве, најважније сервис-мисије (Хабл телескоп је касније
nосећен још два nута на орбити, 1997. и 1999 . године), и тиме враћаља на режим

Слика З

оnтималних перформанси инструмента, научни институт је зашао у другу еру

својих операција . Суочени са драстичним смаљељем буџета, стручљаци NASA и
су оформили комитет који је требало да донесе дугорочне планове за развој

STScl

Института

[1].

Донешена је одлука да се Институт ОдРжи и ојача тако што ће

следеће фазе љеговог развоја бити усмерене ка томе да он постане много шира
научна институција од центра за обраду и анализу снимака добијених сателит
ским телескопом. Будући научни рад на STScl би требало да својим квалитетом
привуче независне изворе финансија, те би тако Институт стао на своје ноге и
не би у nотnуности зависио од буџета за Хабл телескоп. Од HST се очекивало
да сакупља научне nодатке укупно 15 година, а данас се верује да . ће тај план

сигурно бити премашен (очекују се операције бар до 2010} . У STScl се и сада уве
лико ради на планираљу будућих сервисних мисија- прва од љих је већ спремна
за јесен 2001 . године.
Постављени план развоја довео је до великог успеха : данас је Научни инсти
тут за Сателитски телекоп један од највећих истраживачких центара на свету.

На љему ради око

500

запослених, од којих су око

100

доктори наука

(2].

Јак

истраживачки кадар на Институту је неопходан за представљаље и преношеље·
главних истраживачких трендова техничком делу Института и, у складу са тим,
учествоваље у планираљу нових инструмената, који би били уграђивани у HST.

Слика

4

Слика

5
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1
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Такође већи број астронома истраживача је неоnхоДан и за оnтимизоваље ком
nлетно~ процеса коришћеља Сателитског телескопа, од nодношеља предлога за

HST

посматрачке пројекте до финалног складиштеља у базу nодатак~.

Од многих nројеката на којима се ради на_ Институту , nостоЈе два ду~орочна

nројекта којима се nридаје посебна nажља и КОЈИ су названи "Кључним проЈектима
Хабла" (HubЬle Кеу Projects) [3] . То су :

1. Одређиваље Хаблове константе nомоћу nроменљив~;~х звезда Uефеида .
2. " Сондирање " космоса анализом апсорnционих линиЈа у сnектрима квазара.
Међутим, научници и техничари врше истраживаља и у ~бластима које нису
директно везане за Хабл телескоn. Одржава се "виталност и повећава искус

тво научног особља Института кроз учешћа на бројним техничким и н~учним

nројектима који су у неком индиректном погледу n?везани са главном мисИЈОМ. То

су, на nример, nројекти космичке интерферометриЈе или астроном~ког к<?ришћења

космичких станица. Астрономи-истраживачи Институ~а покривају СВОЈИМ радом
области од комета, nланета, звезда и удаљених галаксиЈа, до ексnлозивних_извора
-у-зрака . При том се користе и nодаци са других сателита и оnсерваториЈа осим
Хабл т.елескопа.

·

STS I

На STSci се редовно одржавају велике научне конфер~нциЈе и ~еминари.
с
је nостао раскршће на коме се_ свакога дана срећу наЈугледниЈи научници ас
трономске заједнице . Интерна Је шала да "ако желите да разговарате са неким

nознатим астрономом само треба да сачекате неколико дана и већ ће бити семи-

нара на STSci на ком~ ћете га упознати".

.

Једна од кључних ставки која је доnринела ?рзом развОЈУ Н:аучног института

је била и велика nосвећеност образоваљу ш~ре Ја~ности . ПостОЈИ цео огранак при

STSci, који се искључиво тиме бави, упућуЈући ).авност у откри_ћа и рад Инсти
тута . Значајан nодатак је да љего_ва wеЬ-страна thttp:/ jwww.stsc1.edu) бележи око
3 5 милиона посета месечно што Је само око nола милиона мање од wеЬ-странице
н~винарске агенције CNN [4ј. ~а S~S~I wеЬ-страни се може наћи, nоред стручних

nрезентација, и много садржаЈа КОЈИ Је намељен свим узрастима, од основаца до
искуснијих астронома ам атера.

Врата Института су отворена и за усавршавање млад~х астронома- студената
основних студија и nостдиnломаца . Аутор ових редова Је имао nрилику да ради
на Институту током лета 2000. године , у оквир у летљег студентског _ nрограма,
који се одржава сваке године . Студенти завршних година астрономиЈе из целог
света имају прилику да конкуришу за место истраживача и да раде током лета на

nравим истраживачким nројектима, nод надзором додељених ментора са ~нсти
тута . Уколико се из nријаве може закључити да студент расnолаже одговаразућим
предзнаљем, научници са STSci, из буџета за соnствене истраживачке nроЈекте,
покривају све љегове трошкове (укључуЈУћИ nут и месе~ну ~лату) . Конкурс се

објављује обично током јесени, а рок за подношеље nриЈава Је фебруар наредне
године

[5) .

З. Фо:кус- операције са Сателитс:ким телес:копом Хабл
Годишљи nлан за nосматраље Хабл телескоnом (назван "циклус" ; ове године

се могу поднети предлози nројеката за наредни, Uиклус 11) разматра се на STSci
од стране nосебно формиране комисије . Типично се по циклусу при~и око хиљаду

nредлога за nосматрачке nројекте, од научника са разних институциЈа ~з Аме~ике,
а и из Евроnе (што је омогућено учешћем ESA у STSci) . КонкуренциЈа Је вр~о Јака,
тако да се обично одобрава само један од десет поднешених предлога проЈеката .

Време на Сателитском телескопу се додељује у :умношцима вр~мена потребног
за један обилазак телескоnа око Земље (95 минута), ма~а током Једног обиласка

телескоn не може све време да сакуn~а nод~тке, већ _зе н~ко време с~андардно

одвојено за одређене техничке операције . НаЈвећи броЈ nроЈеката добиЈа време У

које се оставља сваке године слободно за евентуална изненадна открића, која би
требало одмах да пропрати. Тада је тренутни директор STSci, који има право
одлуке о распореду тог одвојеног телекопског времена, одлучио да га уnотреби
тако што би се константно снимало једно мало nоље на небеској сфери . Уколико
би ексnонираље било веома дуго, камера би детектовала најудаљеније галаксије
у васиони . Као што је nознато, тај снимак је довео до неких од вајвећих открића
у астровомији nоследље декаде, а из љега се научни резултати извлаче и данас 
иако је направљен далеке 1995 . године .
Астроном ва STSci, уколико то жели ; може да nрисуствује, nреко комnјутер

ске конзоле , самом чиву nосматраља. Међутим, годишњи план посматраља , који

донесе комисија ва

STSci,

прослеђује се у целини контролном центру

(GSFC),

и

никаква тренутна, сnонтана контрола телескоnа за време посматраља обично није
достуnна астроному.

Сателитски телескоп комуницира са Годард центром за космички лет nреко
сателитског релејног система . Посматрач на Земљи може, у року од неколико
минута, да nогледа "сирове" снимке, међутим, комnлетни nодаци се у року од
24 сата прослеђују из GSFC до Научног инситута за сателитски телескоn . STSci
је одговоран за nроцесираље података (калибрацију, складиштеље и одржавање) .
Астроном- посматрач на крају nута добија nодатке nотnуно сnремне (калибрисане)
за директна мереља и обично има ексклузивно nраво на те nодатке годину дана .

Након тог рока , они постају доступни сваком астроному (нису обично достуnни
астрономима аматерима, лицима која раде у образоваљу и сл . због специфичвог

формата и nотребног познаваља сnецијалног астрономског софтвера (IRAF), којим
се из снимака добијају научни резултати) . Астроном мора да се региструје и
добије свој регистарски број, што се ради врло једноставно nреко Интернета .
Након тога он може затражити до 20 гигабајтова nодатака годишље , док веће
квоте захтевају посебно објашљеље . Ове услуге су nотnуно бесnлатне . Данас ,
HST архива садржи преко 100 000 посматраља и око 20 000 објеката [6) .
Такође, STScl одржава и базу са подацима од још nетнаестак сателитских
мисија (међу којима су и FUSE, HUT, ROSAT), који могу nослужити за употnу
љаваље nодатака са Хабл телескоnа у другим оnсезима таласних дужина [7) .

4.

Планови за бу,цућност

Већа група научника се већ неколико година бави nројектом Сателитског те

лескоnа нове генерације

(New Generation Space Telescope, NGST) [8]. Тренутно

је nројекат у средишљој фази развоја пре одобреља nочетка саме изградље . С
обзиром на дугогодишље искуство у раду са Сателитским телескоnом, које имају
научници са STSci, логично је да они буду најпозванији за реализацију још једног,
али овог nута много већег nројекта. Занимљиво је да Институт не очекује неко
знатније повећаваље броја истраживача по евентуалном лансираљу NGST (плани
раног за 2009. годину). Зато се убрзано ради на оnтимизацији свих nроцеса ис
траживаља, како би са истим бројем научника Институт могао да води и Хабл
телескоn и Телескоп нове генерације.
NGST је велика тема сам по себи , на коју би могао да се наnише nосебан
чланак, тако да ће овде бити nрезентовани само оквири мисије . Ради се о телес
копу са огледалом пречника 6,5 метара, који би требало nоставити у Лагранжеву
тачку L2. Ова тачка, посебно значајна у теорији орбиталних кретаља, налази се
на суnротној страни од Сунца у односу на Земљу и удаљена је од Земље четири
nута више него Месец! То значи да се мора узети у обзир то да, након лансираља
телескоnа, никаквих сервисних мисија не може бити, јер је та удаљеност далеко
ван домашаја Cnejc шатла .
Телескоп би снимао у опсегу таласних дужина од

0,6

до

28

микрометара, што

распону од једног до тридесет обилазака (око 75 %) , док су изведени и nосмат

значи у блиској и средљој инфрацрвеној области . Тиме би он био "наставак"
Хабл телескопа, nошто би био у стаљу да боље nосматра најудаљеније крајеве

с обзиром на велику научну оnравданост КОЈУ мораЈу ~а имаЈу.

данас најдаљих nознатих галаксија је nомерена услед Доnлеровог ефекта ("црвени
nомак") у инфрацрвену област, за коју HST није nредвиђен.

рачки пројекти који су захтевали и преко 100 обилазака (ка~ nознато "Хаблово
дубоко nоље " - HubЬle Deep Field, HDF) . Меl,?утим, о_вакви nр~Јекти су врло ретки ,
Занимљиво је да један временски тако захтеван проЈекат као HDF ~е би могао,

nод нормалним околностима , лако да буде прихваћен . У регулар~ОЈ nроцедури
одабира .

HDF

пројекат је изведен коришћењем сnециЈално одвојеног времена ,

свемира . Таласна дужина на којој се налази максимум емисије светлосне енергије
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ВАадuмuр Heнe3U1i, Ненад Трајх:овuћ
Астрономско друштво "Руђер Бошковић", Београд
Према ефемеридским подацима, током

2001 .

се виде две окултације Сатурна Месецом:

године из Београда су могле да

новембарска

-

З . ll .

и децембарска

Нажалост, због лоших временских услова, децембарску окултацију није
било могуће посматрати.
Новембарска ок:ултација је снимана катадиоптричким телеобјективом МТО-

- 1.12.

1000 (100/1000 mm)

и кућиштем фотоапарата

Canon F-1.

Како је Сатурн малих

угаоних димензија, употребљен је и телеекстендер Canon 2хВ, тако да је ефек
тивна жижна даљина износила приближно 2000 mm.
Оптички систем је био
учвршћен на провизорну екваторијалну монтажу без праћеља, па је време ек

спонираља морало да буде краће од

1/4 s ,

како би померање лика Сатурна у

фокусу објектива било реда величине Ејријевог диска .

На основу тог услова

одабрано је време осветљаваља од 1/8 s, а према томе и емулзија Fuji Superia
Extra., ISO 400 . да би се смањиле вибрације, непосредно пре експонирања ручно

ПОСМАТРАЧКИ ПРИЛОЗИ
УдК

УдК

је подизано огледало фотоапарата.

Квалитет снимака на негативу далеко је превазишао сва очекивања . Нажалост,
због недостатка потребне опреме, дигитализација. негатива је обављена у рела

521 .85
ОRУЛТАЦИЈА СА ТУРИ- МЕСЕЦ
Екипа "Белерофонт" опсерваторије, Крагујевац

Поред тога што имају на.учни значај, окултације веома често могу изазвати
велико интересоваље јавности. То је посебно изражено када се ради о плане
тама и сјајнијим звездама. Окултација Сатурна Месецом, која се догодила. З .
новембра 2001 . године, привукла је пажљу већег броја заинтересованих грађана,
који су присуствовали јавном посматраљу организованом од стране опсерваторије
"Белерофонт" на крагујевачком Природно-математичком факултету.
Први контакт, како је то предвидео чувени астрономски програм "Red Shift" ,
почео је пар минута после 22 часа . Тај тренутак, због заинтересованости присут
них, нисмо успели да снимимо, па смо телескоп наместили за период Сатурновог
изласка иза Месечевог диска, за отприлике сат времена . Тај део Месечевог диска
није био потпуно осветљен , јер је Месец већ почео да се "једе", након уштапа.
Зато се на снимцима види како Сатурн излази из тамне области, а не иза ос
ветљеног дела Месечевог привидног диска, што је још више појачавало ефекат

тивно ниској резолуцији (2400 dpi), што је драстично умањило квалитет скени
раних података. Снимци су затим рачунарски обрађени . Приликом обраде, Са
тури је различито третиран од Месеца, што је условило појаву непостојеће праз
нине између ова два небеска тела и мало визуелно несла.гање . са ефемеридским
подацима о контактима (видети четврту страну корица) . Поред тога, због прови
зорне екваторијалне монтаже, проблем је предстанљала и "ротација поља", која
је у великој мери отежала оријентацију обрађених снимака.
Добијени резултати ипак показују да сви љубитељи, уз релативно скромну
опрему и невелики труд, могу да добију углавном добре резултате посматраља
појава овог типа .

(Примљено децембра

2001)

SATURN OCCULTATION ON NOVEMBER 3, 2001
The report about Saturn occulta.tion Ьу Moon, on November the зrd 2001, is given .
The observation of this occultation was done Ьу members of our Society, Vladimir Nenezic
and Nenad Ћajkovic .

окултације (видети четврту страну корица.) .
Примељена техника фотогра.фисаља је већ добро познато снимаље у фокусу
телескопа . На место окулара нашег Carl Zeiss телескопа (150/2250 mm) ставили
смо фото-апарат познате руске фирме ZENIT, са жичаним окидачем. Времена ос
ветљаваља су се кретала у опсегу од 0,5 до
се кадар успешно забележи на филму FUJI

1,0 секунде, што је било довољно да
800. За овако сјајне небеске објекте
(око 200 ASA), али пошто смо догађај

довољни су филмови слабије осетљивости
снимали из града са зага.ђеном атмосфером, да бисмо избегли замућиваље изаз
вано титраљем атмосфере, били су нам потребни кратко експонираље и брз филм .

Оштрина слике, која би тиме била нарушена, знатно би умаљила моћ Zeiss-oвe
оптике.

(Примљено новембра

2001)

ТНЕ OCCULTATION SATURN - MOON
The report about the observation of the occultation Saturn - Moon, on November
2001, on the Belerofont observatory in Kra.gujevac is given.

З,

ВЕСТИ ИЗ НАШЕ ЗЕМЉЕ

НАГРАДА "ЗАХАРИЈЕ ВРRИЋ"

2001 .

ГОДИНЕ

На свечаној седници Катедре за ас
трономију, одржаној 8 . новембра 2001 .
године , у присуству декана Матема
тичког факултета професора др Зора
на Каделбурга и продекана за наста
ву професора др десанке Радуновић и
других гостију , којима се касније при
дружио и продекан за финансије про
фесор др Александар Липковски, инж .

Слободан Бркић, син покојног профе
сора. др Захарија Бркића, уручио је
награду за школску 2000/2001. годину
Слободанки Богосављевић, мајци Ми
лана Богосављевића- најбољег дипло

мираног студента школске 2000/2001.
То је седамнаеста додела награде од
осниваља фонда

1981.

године.

Милан
Богосављевић
је
рођен
1977. године у Нишу . Основну школу
"Ћеле кула" у Нишу је завршио 1992.
године, а гимназију "Бора Станковић"
у Нишу, 1996 . године . Уписао се на
Математички факултет у Београду,
смер астрофизика , 1996 . године. Ди
пломирао је

28.

августа

2001 .

године ,
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са средљом оценом

Од октобра

9,42.

године уписан је на последи

2001 .

пломске студије астрономије на Кал
теку ( California Institute of Technology,

Pasadena, California, U.S.A.).

Милан Богосављевић је био један
од најактивнијих ету дената у Истра

живачкој станици Петница {ИСП). Пр
во је 1995. и 1996. године био полазник
семинара астрономије ИСП , урадивши
два рада које је објавио у Петнuч~~:u.м
свес~~:а.ма . Од 1996. до 2001 . године
радио је на реализацији семинара ас
трономије ИСП као млађи сарадник .
Учествовао
аматерског

Нишу

-

тва је

је

у

осниваљу

астрономског

nрвог

друштва

у

"Алфа" . Са члановима Друш
организовао

неколико

nосмат

рачких акција и јавних предаваља .

Године 2000 . примљен је на Летљи .
програм за ету денте на Институту за
сателитски телескоn (Space Telescope

Ћулума, 10. октобра 2001. године у
19 часова, на Институту за физику у

Новом Саду, одржан је скуп "Сећање
на професора Ћу лума" , у организацији

Факултета техничких наука, Природно
-математичког факултета и Астроном
ског друштва "Нови Сад" . У nрвом
делу,

на

скупу

о

сарадљи

и

раду

са

познатим војвођанским педагогом, ко
ји је још 1954. године покренуо ини

цијативу за изградљу Планетаријума
у Новом Саду, говорили су љегови са
радници и ученици, академик проф . др

Драгутин Зеленовић, проф. др Важи
дар Јовановић и проф . др Дарко Ка
пор. У другом делу, директор Астро
номске опсерваторије у Београду , др
Милан Димитријевић, одржао је пре
даваље "Астрофизика данас и сутра".
На крају скупа, др Милан Димитри
јевић је предао проф . др Драгославу

Science Institute, Baltimore, Maryland,
U.S.A .), где је са менторима Максимом

Петровићу, председнику Астрономског
друштва "Нови Сад" , диплому годиш
ље награде Астрономске опсерваторије

галаксија у средини инфрацрвене об

резултате "АдНОС-а" у популариза
цији астрономије .

Робертом и Торстеном Бекером радио
на истраживаљу језгара Сајфертових
ласти.

У лето 2001 . године био је на VII
Летљој школи у организацији Ватикан
ске оnсерваторије (Vatican Observatory

Summer School, Castel Gandolfo, Rome,
Italy) .

у Београду, за вишегодишље успешне

У касним вечерљим сатима, др Ми

дом Друштва,

трани

Пре доделе награде, шеф Катедре,
др Надежда Пејовић, прочитала је
биографије Милана Богосављевића и
nрофесора Захарија Бркића . Затим су
се присутни, кроз сећаља неких члано

истакнути

научни

радник,

економиста

југословенски

предат примерак Васuоне,

2001 ,

број 1.-2/

у коме је дат nриказ nрошлого

1999/2000. годину,

Катарине Ковач. Часопис је уручила
nроф .
др Јелена Милоградов-Турин,
аутор тог nриказа .

Свечана седница је завршена кокте~
лом и разговором са гостима.

Јелена Мv..л.оzрадов-Турuн
СЕЋАЊЕ НА ПРОФ. ДР
ЖИВОЈИНА ЋУЛУМА
На десетогодишљицу смрти истак

нутог војвођанског nедагога и nоnула

ризатора науке, проф.

др ~ивојина

питаља

у

вези

са

ра

али и питаља која су

се односила на астрономију и "гледаље
звезда" . Састанак је трајао приближно
90 минута . Локална телевизија, "ТОР
З", снимила је овај скуп и у емисији
од петнаестак минута приказала га као

догађај дана у Прокупљу .
По завршетку састанка, Шеган, Ва
љаревић, Симоновић и Мијајловић,
обишли су места на оближљој планини
Видојевици, на којима би се евентуа

Јарослав Францuстu

лно могла изградити посматрачка ста

АМАТЕРСКО
АСТРОНОМСКО ДРУШТВО
"МАГЕЛАНОВ ОБЛАК"

дишње доделе награде и животопис до

битника за школску

разна

нумизмати

ва Катедре, подсетили професора За
је

тављали

и

чар и филателиста .

Недавно је у

Прокупљу

основано

Аматерско астрономско друштво "Ма
геланов облак" . Друштво је уписано у
Регистар удружеља грађана Југосла

вије, 16. маја 2001 . (регистарски лист
број 983, nод редним бројем 2375). Ос
нивачи Друштва су професори Мате
матичког факултета у Београду , др
~арко Мијајловић и др Стево Шеган ,
и студенти географије из Прокупља,
Александар Ваљаревић и Александар
Симоновић .

С обзиром на то да по

стоје два Магеланова облака {Велики

леnом погледу, постало нам је јасно ка
ко су ова планина и ово место добили

своје име. Стојећи на самом врху пла
нине, приметили смо чудан феномен у

кретаљу ваздуха. Наиме, из подножја,
са југозападне стране , струјао је топао
ваздух, док је са североисточне долази
ла хладна струја . Температурна раз
лика износила је , отприлике, десетак
Uелзијусових степени .

Потом су двојица углед

за сталну изложбену поставку покло
нио изузетно вредну збирку nоштан

ски телескоп.

Бркићу

Симоновић .

ваздушном линијом nреко 30 km . Раз
гледајући околину и уживајући у пре

них Прокупчана изабрана за почасне
чланове Друштва: Милутин Поповић,
заслужни гимназијски nрофесор гео
графије, у пензији, и Ђорђе Ваљаре
вић, директор Прокупачке гимназије .
На овој седници је љубазни дома
ћин, директор Ђорђе Ваљаревић, одр
жао поздравни говор, а затим су ~ 
Мијајловић и С . Шеган изложили
стручне и друштвене циљеве Друштва,
као и nланове за љегов развој .
По
том су присутни, љих двадесетак, пос

љегов чланак о Институту за сателит

харија Бркића .
Инжељеру Слободану

и Мали), у називу Друштва подразу
мева се Велики Магеланов облак.
У
овом тренутку Друштво има двадесе
так чланова, углавном студената, ђака
и nрофесора из Прокупља .
У Прокупачкој гимназији, 8. сеn
тембра 2001, одржана је свечана сед
ница Друштва, на којој је у Друштво
примљена већина чланова . Том прили
ком изабран је Управни одбор, у којем
је, поред поменутих оснивача, и уни
верзитетски професор математике из
Ниша, др Душан Ћирић. За председ
ника Друштва изабран је др ~арко
Мијајловић,
а
за
потпредседнике
Александар Ваљаревић и Александар

лан Димитријевић је посетио Планета
ријум на Петроварадинској тврђави, и

ских марака на тему "Освајаље космо
са" , које је сакуnио љегов отац, др Сер
гије Димитријевић {1912-1987), свес

У овом броју Васuоне можете наћи
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ница Друштва . По свему судећи, нај
боље место је сам врх Видојевице , "Ви

довача" или "Бандера"

{1155

ш), уда

љен око 20 km путем, односно 12 km у
ваздушној линији од центра Прокупља .
Дан је био веома леп, небо једва про
шарано облацима, док је видљивост би
ла изузетна

-

сигурно преко сто кило

метара . Одатле су се, "као на длану",
виделе околне планине: Јастребац, Ра
дан планина, Ргајски висови, веома
добро Сува nланина, Копаоник и Ку
кавица, али и врхови удаљених плани

на: Старе планине и врх једне nланине
иза Јастреnца, вероватно Јухор плани
не. У Топличкој , котлини, Добричу и
Пустој реци исцртавали су се засеоци
и локални путеви . Разазнавале су се
и зграде у Нишу и Лесковцу, удаљене

Стево Шеzан, Але~~:сандар Сu.мон.овuћ,
један студен.т U3 Про~~:уnља u Але~~:сан
дар Ваљаревuћ , на 11 Ван.дерu", највuше.м врху Вuдојевuце .
Експедиција је искористила прили
ку и посматрала Сунце помоћу малог
аутоматизованог

рефрактора

Mead

ЕТХ 60АТ, отвора 60 mm и жижне да
љине 350 mm, са окуларима од 9 mm и
25 mm жижне даљине и објективског
филтера за Сунце . На Сунцу су при
мећене четири тамне nеге, распоређе
не око екватора , затим груnа ситнијих

и светлијих пега , које су се налазиле
нешто јужније од екватора . Јасно су се
разазнавали детаљи, облик nега и по
лусенка. Екскурзија је забележена на
камкордерској траци.

друштво у овом тренутку има на
расnолагаљу солидан телескоп Њутно

вог тиnа (огледало пречника 23 cm , ре
лативног отвора f/8) . Монтажа је ек
ваторијална , а урађен је и део часов
ног механизма за аутоматско праћеље
по ректасцензији. Телеск~n и три оку

лара {32 mm, 16 mm и 9 mm Plбssl-oвoг
типа) ставио је на располагаље Друш
тву ~ - Мијајловић . С . Шеrан је пок
лонио један рачунар РС 486. Друш
тво има малу библиотеку , од неколико
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десетина кљига из астрономије, рачу
нарства и математике, које су, такође ,
поклонили Шеган и Мијајловић.
·
Писац ових редова користи прили

ку да опише догађаје и околности које
су претходиле осниваљу Друштва.
Под утицајем и уз помоћ нашег нај
познатијег астронома аматера и гради

теља телескопа, др Александра Јовано
вића, направио сам свој први телескоп

Њутновог типа (огледало пречника 18
cm и релативног отвора f/8) крајем се
дамдесетих година прошлог века. Тај
телескоп је још увек у одличној функ
цији. Споменимо да је овај инструмент
користила мр Војислава Протић-Бени
шек у експедицији Београдске астро

номске опсерваторије код Суботице,
приликом посматраља помрачеља Сун
ца

11 .

августа

1999.

је неко цинично приметио да су кому
налци ово искључеље једва дочекали с
обзиром на то да је до љега дошло у
познатим

околностима наше

направио сам и други,

cm). С обзиром на
(150 kg), телескоп је

калној телевизији , на астрономске те
ме.
Емисије нису остале без одјека.
Једна од љих је репризирана неколико
пута . Убрзо су покренули иницијативу
за осниваље

23

постављен на по
родичном имаљу, поред села Гојино
вац, код Прокупља . Поред власника,
многобројни пријатељи и мештани има
ли су прилике да помоћу овог телеско
па посматрају разне космичке објекте и
појаве . На пример, последљи пролазак
Халејеве комете 1986, тамне мрље на
Јупитеру 1994, настале падом фрагме

(SL9),

Ве

лику црвену мрљу и сенке Галилејевих
сателита на Јупитеру, Касинијеву пу 
котину у Сатурновом прстену, Алпску
долину на Месецу, геостационарне са
телите и већину Messier-oвиx објеката.
Већ у то време,

тада дечак-осно

вац, Александар Ваљаревић се изузет
но занимао за посматраље и астроном

ске појаве . Прошлог лета, Ваљаревић
и Симоновић су ме питали како да нап
раве или купе телескоп . У ступио сам
им свој телескоп на неко време, уз на

помену да се то време може и продужи
ти уколико то на неки начин оправдају.
Ваљаревић и Симоновић нису губили
време . У току прошле зиме организо
вали су у Прокупљу два јавна посмат
раља, у којима је учествовала неколи
ко

стотина посматрача,

ник Општине .

астрономског друштва,

и

највише захваљујући љиховом ангажо
ваљу Друштво је основано.

Адреса Друштва је :
Александар
Симоновић , "Магеланов облак", Кнез
Михаилова 44/3, 18 400 Прокупље .
Електронска адреса: zarkom@mi.sanu.
ас . уп.

Жар~ео Мuјајловuћ

горе опи

величину и масу

ната Шумејкер-Леви комете

електрое

нергетике. Затим су Ваљаревић и Си
моновић имали две лепе емисије на ло

Почетком осамде

сани, телескоп (огледала пречника

па и

председ

За ту прилику, у делу

Прокупља из кога се посматрало, ис
кључено је улично осветљеље, што је
вероватно први случај ове врсте у на
шој земљи.
Био је то вредан допри

нос борби против светлосног загађеља,
главног непријатеља астронома

-

про-

***

фесионалаца и аматера. Споменимо да

сетих прошлог века , уз помоћ С . Ше
гана,
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Подсетимо

да је

Стално запослени на Народној оп
стара

поставка

слика астрономских тела, инструмена

та и астронома била, уствари, избор
начиљен од експоната са "Прве астро
номске и астронаутичке изложбе", ко
ју је наше Друштво организовало у са
радљи са Астронаутичким друштвом

Ваздухопловног савеза Југославије.
Ову изложбу је, 25. маја 1954. годи
не у Београду, отворио Милутин Ми
ланковић .
Изложба је затим обишла
многа места у Србији .
Нарочито је
велику

пажљу изазвала у Војводини,

г де су том приликом основане многе на

ше подружнице (видети "Васиону" бр .
2/1954, стр. 55).
Експонати

астрономског садржаја

НОВА ПОСТАВКА
АСТРОНОМСКИХ СЛИ:КА
Поставку црно-белих фотографија
на астрономске теме, на Народној оп
серваторији, из 1964. године, замени
ла је 1. септембра 2001. нова, у бо
ји . Вишегодишља идеја о замени пос
тавке реализована је током 2001 . го
дине . Јануара и фебруара и~абрано је
50 слика и направљени су потписи, ко
је је у марту графички дизајнирао и
дигитална штампао Дејан Владисавље
вић. Плакате формата 58х48 cm каши

тички" плакат), да би пред отвараље
Народне опсерваторије били поставље
ма.

Сећам се, на пример, да је доста

црно-белих плаката било у канцелари

оници и постављаља ламперија у кан

целаријама, последљих неколико годи
на

практично

су

се

налазили

само

на

степеништу и то љеговом горљем делу .

Временом су се многи рамови распали
под теретом стакла, а многе слике, ра

су трајно оштећене од стране микроор
ганизама.

Милан. Јелuчuћ

ПОКЛОН СЛИКА

"ТОТАЛИТЕТ

1999."

ракете .. . , а идући уз степениште наи
лази се на Сунце, планете , галактичке
и вангалактичке објекте .
Планирана је стална изложбена
поставка плаката и у Планетаријуму.

не скице потпуног помрачеља на Хвару
15. фебруара 1961.

у

ходнику

испред

канцела

извлачи окуларну

самим тим врши

изоштраваље,

цев,
а по

природи квар је непоправљив, присту
пило се изналажељу алтернативног ре

шеља, како би се дурбин довео у функ
ционално стаље. У том циљу изврше

же пажЉивије извести, што би требало
да гарантује квалитет и трајност.

Увод

У ло га овог ч ланка је да, поред упо
знаваља

на

основу

претходно

начиље

Обе слике се налазе у канцеларији
секретара Друштва.

са

извршеним

променама

на

дурбину, да и упут за наредно раскла
паље, с обзиром на то да су обављене
корекције унеколико утицале на редо
след који се по логици сам намеће.

запете на унутрашљим рамовим;а, биле

урадио

и

и

ји управника (Коперник, Галилеј, Кел
лер, ... ). Због влажеља зидова у учи

зе снимци оптичких и радио-телескопа,

тирнице

таљу увлачи и

система, при чему није нарушено прет
ходно стаље , што је дало прихватљиве
резултате. При евентуалној следећој
интервенцији, постојеће решеље се мо

нашем

рија секретара и управника . На ула
зу у Народну опсерваторију се нала

и распоређиваљу радили су Горан Па
вичић , Лука Ч. Поповић, Александар
Оташевић, Наташа Борић и Милан Је
личић .
Плакати су постављени испред пор

Пошто је утврђено да је квар нас
тао у делу чија је улога да при окре

на је маља прерада унутар оку ларног

припали

Наш члан Петар Кубичела, академ
ски сликар из Новог Сада , преко свог
брата др Александра Кубичеле, астро
нома, поклонио је Астрономском друш
тву "Руђер Бошковић " , крајем августа
2000. године, слику помрачеља Сунца.
Ради се о уљу на лесониту димензија
30х40 cm. Слика представља потпу
но помрачеље Сунца, које је аутор пос
матрао са Палића, 11. августа 1999.
Поменимо да је Петар Кубичела
пре више година поклонио слику "То
талитет помрачеља Сунца" , коју је

шић. Укупно је урамљено 50 плаката .
На организацији овог замашног посла,
избору слика, љиховом коментарисаљу

САНАЦИЈА ПАНОР АМС:КОГ
ДУРВИНА НАРОДНЕ
ОПСЕРВАТОРИЈЕ

Друштву

касније

рао је на картон, застаклио и поставио

у старе, преостале (освежене и лаки
ране) рамове и исте причврстио за зид
у јулу и августу, столар Зоран Плав

Милан. Јелuчuћ

(оно не поседује ни један "астронау

су

ни практично у свим љеним простори

ВЕСТИ ИЗ ДРУШТВА

серваторији и чланови Друштва ср
дачно захваљују Петру Кубичели на
новој пажљи.

Дефинисаље квара

Квар је лоциран у делу ОС (видети
слике), чија је улога да при окретаљу
окуларног наставка (ОТ) спољне цеви
(Т1) , зависно од смера окретаља, ув
лачи и извлачи окуларну цев (Oill и
OU2) , чиме се врши изоштраваље . Ма
нифестација квара је очигледна, с об

зиром на то да ОС не обавља своју уло
гу , али због неприступачне конструк
ције квар и није могуће отклонити . Ка
ко је последица тога немогућност изо
штраваља, следи да · је и сам дурбин
неупотребљив, те се сходно томе прис
тупило изналажељу решеља , којим би
се оспособио .

Коментар решеља

Сагледавши проблем,

било ми је

јасно да би ново решеље требало да

симулира рад ОС-а. Проблем се своди
на то да треба изнаћи решеље, које би
обезбедило да при окретаљу ОТ-а ље
гов

ход

П{>ати

и

окуларна

цев

(OU1 и OU2). То захтева да OU бу

де причвршћена за ОТ . Ако пажљиво
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сагледамо постојеће стаље, уочићемо
да на ОТ-у , негде на средини, постоје
симетрични отвори за фиксире. Има
јући то у виду, треба решити на ко

ји начин може доћи до синтезе Oll-a и
ОТ-а . Узме ли се у обзир да се Oll
састоји од два дела, Oll1 и Oll2, и да
су међусобно ужљебљени , као решеље
се намеће могућност да се начини ва

љак (П) са једном базом , која би на
средини имала кружни

отвор пречни

ка довољног да стане у жљеб Oll1-a и

Oll2-a

и да при томе може слободно да

се окреће у љему, док би омотач био

причвршћен фиксиром за ОТ кроз већ
постојеће рупе .

Симулација:
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Реализација
За улогу прстена П предвиђен је од
говарајући метални поклопац, на чи

како је ОС директно

јој средини је начиљен кружни отвор,

то при окретаљу ОТ- а долази до љ~

док је, због тога што руб нема довољну
висину да досегне до отвора на ОТ-у,
било неопходно предвидети наставак у

причвршћен за Т2, а индиректно за Т1,
говог помераља дуж осе дурбина, тЈ.

клижеља по жљебу спољљег дела ОС
а, који се окреће (и при том би, да је
исправан , требало да сам помера OU) ,
тако да се, заједно са ОТ-ом, помера

OU.

и

ОТ се увлачи и извлачи путем

спиралног усека захваљујући завртљу,

који га наводи (налази се споља)

виду парчета лима (Л) са једне стра
не, причвршћеног за П, а на другој,
на потребном растојаљу начинити ру
пицу, кроз коју би требало механичким
фиксиром спојити П, самим тим и OU,
за ОТ . Фиксир је направљен од тела
шрафа потребне дужине, који је на јед
ној страни засечен, како би се омогу
ћио приступ шрафцигера . Симетрични
отвор на ОТ-у није искоришћен, што
би и те како допринело стабилности и
чврстини конструкције .

Примедбе
По отвараљу дурбина, била је при
метна истрошеност материјала, као и
оштећеља настала услед дејства висо

к

от

ке температуре (последица излагаља
дурбина Сунчевим зрацима). Тако је

Сnољаш11>u тубус

дијафрагма, која се налази испред оку

пара , унутар

ОЦ2

... .... ..

.. ..... .. ... .
.. ..

OCl,

видно смежурана .

Bpaxtco

•

Сu.моховuћ

НОВОСТИ И БЕЛЕШКЕ

ковао успораваље Земљине ротације . )
Сунце загрева једну Венерину страну,
док је на љеној другој страни темпера

тура нижа, па се јављају ветрови (кре
таља у атмосфери), који се крећу око
читаве планете и који, заправо, "по
кушавају" да убрзају окретање Венере
у ретроградном смеру .
"Резултујуће
стаље Венерине ротације је, заправо,
равнотежа између ове две силе", каже
Ласкар .

Из модела се може закључити да се
ретроградна ротација јавља без обзи

ра на почетни смер ротације . "Већина
почетних услова ће довести до рота
ције која је уочена код Венере", кажу
Кореа и Ласкар . Овај ефекат "је оп
шти облик еволуције ротације планета
Земљиног типа са веома густом атмо
сфером .. ."

Према :

Sky & Telescope,

октобар

2001 .

МАРСОВА "ПЕШЧАНА ОЛУЈА"

2001.
ЗАШТО БЕИЕР А РОТИР А
"УНАТРАШКЕ"?
ос

от

Венерина ротација је била мистери
ја све до 1961. године, када су радио
астрономи

први

радарским

сигналима

"завирили" испод облака и густе Вене
рине атмосфере . Оно што су открили
изненадило их је. Венера се окреће ве

•

ома споро,

у супротном смеру од кре

таља свих осталих планета око Сунца.
Већина астронома је до недавно смат
рала да је разлог оваквог Венериног
кретања снажан судар, који је Венера

············· ·

Otcyлapxu тубус (ОТ} са оtсулархu.м сuсте.мо.м (ОС)

доживела у раној фази постојаља Сун
чевог система. Али , нова истражива
ља показују да судар није прави разлог
супротне Венерине ротације .

!r-~

~~
Ј~>· ~"':\~1
-.U..--f-----'LJi\r- . ... . ...
~
П..--{::::······~

све до тачке када се зауставила и када

је Венера почела да се окреће у суп
ротном смеру . (На сличан начин је Ме
сец својим плимским дејством проузро

Наташа Ворuћ

......... ...

.....

ротацију. У току времена, плимско деј
ство Сунца на Венерину изузетно гус
ту атмосферу се повећавало, тако да се
ротација Венере постепено успоравала ,

ОЦ1

ОЦ2

Оtсуларха цев (ОЦl} са nputcaзo.м .мохтаже npcmexa {П) u cnoja са ОЦ2

Александр Кореа (Aleksandre С . М .
и Жак Ласкар (Jacques Lascar),
из француског Националног центра за

Correia)

научио истраживаље (National Center
for Scientific Research), објавили су 14.
јуна 2001, у часопису Nature, модел ко
ји

објашљава

Венерину

ретроградну

ГОДИНЕ

Иако је Марс недавно био нај ближи
Земљи у протеклих 15 година , посмат
рачи

су доживели велико разочареље .

Током јула и августа 2001, када се мо
гао лепо ':'осматрати на ноћном небу,
на љеговоЈ површини се није могао уо
чити ни један детаљ. Нешто слично се
десило и 1965. године, када је Марс

такође био у опозицији и када му је по
вршина скоро "нестала" иза густих об
лака прашине . Велико разочареље за
посматраче Марсове површине , али ве
лико узбуђеље за оне који проучавају
атмосферске активности.

Шта је то посебно у "Олуји

2001"?

Величина области која је захваћена о
лујом или време појављиваља?
На Марсу су честе "пешчане" олу
је .
Највише их је у другој половини
Марсове године, када су пролеће и ле
то на јужној хемисфери и када је пла
нета најближа Сунцу . Олуја 2001 . је
почела врло рано, свега неколико дана

после пролећне равнодневице на јужној
хемисфери .
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Упоређујући радове Доналда Пар

керса и Џефа Бајша (Donald Parkers,
Jeff D. Beish), закључује се да је врло
мала вероватноћа да олуја почне у то
доба године . Поред тога, преглед ра

дова Ричарда Мек Кима (Richard McKim), члана Британске астрономске
асоцијације (British Astronomical Association), открива да су олује, које могу
захватити

целу

планету ,

прилично

ре

дак догађај. Свега девет олуја је пос
матрано : 1900, 1924, 1956, 1971, 1973,

1975, 1977

(две олује) и

1982.

посматраних само је олуја из

Од свих

1971.

го

дине захватила обе хемисфере . С обзи
ром на то, олуја 2001 . године је крајље
несвакидашља. То је прва олуја која
је захватила целу планету посматрана
током последљих 19 година и тек друга

забележена уопште . Такође, поставила
је и рекорд најранијег почетка у сезо
ни .

Посматраља овог догађаја обеле- .
жила је велика међународна сарадља
и жива комуникација путем интернета .
Марс се око своје осе окрене за
24,56 сати, што је веома близу периоду

Земљине ротације . Због тога, форма
ција која је центрирана на Марсовом
диску за посматрача у Јапану нпр, би

ће центрирана за посматрача у Аме
рици тек након две недеље.
Посмат
раља обављена из Јапана , Сингапура,
Аустралије, са Маршалских острва, из
Хонг-Конга,
Француске,
Португала,
Енглеске, Намибије, Бразила и САД
омогућавају подробну анализу развоја
олује.
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се уочити само врхови четири велика

Марсова вулкана, који су се као тачке
видели изнад облака . Током августа се

детаљи Марсове површине нису могли
:уочити, све док крајем месеца олуја ни
Је почела да слаби .

Додатне информације погледати на

www.lpl.arizona.edu/alpo
Према: Sky & Telescope, децембар 2001 .
Горан. Павичић

АСТЕРОИД

2001

nовршине рефлектованог и на површи

ну упадног Сунчевог зрачеља . Из ових
података се може одредити пречник ас

тероида. Ако се претпостави да албедо

2001 КХ76 износи око 7% (што одгова

ра албеду Варуне, познатог објекта из

Кајперовог појаса), и упореди са вред
ношћу .за Месец, добија се да му преч
ник ниЈе маљи од 1200 km . А ако се
прет~остави да му је албедо само 4

%,

што Је карактеристично за језгра хлад

них комета, добија се вредност од 1400
km. Астероид 2001 КХ76 чека свој на
зив .

КХ76

Група америчких астронома, пред
вођена Робертом Милисом (Robert MilJis) са Ловелове опсерваторије (Lowell),
у Флагстафу у Аризони, 2. јула 2001.

Према: ESA Information Centre, август

2001 .
Наташа Ворv.ћ

године објавила је откриће тзв . Кајпе
ровог објекта и означила га као 2001

КХ76 . Објекат припада типу залеђених

ПРИМЕЋЕН ТРАНЗИТ

планетоида, који орбитирају иза nута

Е:КСТР АСОЛАРНЕ ПЛАНЕТЕ

ље Нептуна, у удаљеном делу Сунче
вог система, познатом под називом Кој

перов појас. Више од 400 оваквих об
јеката је до сада откривено и за љих се
верује да су остаци из доба формираља
Сунчевог система .
Тим немачких, финских и шведских
астронома је, користећи тeлecкoпAstro

virtel и један стандардни телескоп на

Европској јужној опсерваторији, пот
Серија CCD с1ш.ма?Са, ?Соји nо?Сазују nро.мен.у и3Z.IIeдa Марсове nовршин.е Ја време
олује . Први сн.u.ма?С је н.аnравио Морис Вали.мберти и3 Аустралuзе 26. зун.а 2001 , а
друzа два Дон.алд Пар~tер са Флориде, 13. јула и 19 . авzуста 2001 .
Све је почело

24.

јуна, када је Ма

сацугу Минами (Masatsugu Minami),
директор "Одељеља за Марс Источне
астрономске асоцијације" (Mars Section

ofthe Oriental Astronomical Association),
у сарадљи са својим колегама Теру
акијем Кумаморијем (Teruaki Kumamo-

Јасунобуом Хигом (Yasunobu Higa)
и Хирошијем Ишадохом (Hiroshi lsha-

ri),

детектовао мали облак прашине
у северном Hellas-y. Како ово није н~
обично, узбуђеље на самом старту Је
изостало . Али, 27. јуна, облак се већ
проширио источно, на област Hesperia
и прешао на јужну хемисферу.

doh),

Многи искусни посматрачи су пред

виђали да ће ова олуја, с обзиром на
доба године у ком је почела , бити крат
ког даха, али ... Следећих неколико да
на олуја се несмаљеном жестином ши

ри на север и исток, захватајући ве
ћи Део области LiЬya и Amazonis, као

и велика "мора" на југу : Tyrhennum и
За то време, посматрачи
из Северне и Јужне Америке су још у

Cimmerium.

век видели површину Марса и за љих је
све изгледало нормално . Трећег јула,

Морис Валимберти (Maurice Valimberti) из Аустралије, Кент де Гроф (Kent
de Groff) са Маршалских острва и Тим
Паркер (Tim Parker) из САД, сними
ли су светао јајолики облак прашине
у области Daedalia, пустиљском реги

ону западно од Solis Lacus. Седмог ју
ла, Дејвид Мур (David Moore) из САД,
прави снимке који показују да се облак
проширио и на Solis Lacus, Aurorae Sinus и Chryse. Meridiani Sinus је 9. јула
једноставно нестао , и до 12. јула олуја
је захватила целокупну јужну хемисфе
ру Марса. Током следеће три недеље
олуја је наставила да се шири на север
све док обе полу лопте нису у потпуно
сти биле прекривене густим облацима.

врдио откриће 2001 КХ76 и одредио
љегову величину . Мереља овог тима

указују да је то ледена тело, чији преч
ник се процељује на најмаље 1200 km,
што га чини већим од било ког дру
гог до сада познатог астероида у Сун

чевом систему .

зи иза Плутона .

Овај објекат се нала

Из неких анализа је

утврђено да је nутаља 2001 КХ76 ве
ома слична Плутоновој орбити .

Но

вооткривени астероид је већи од Плу

тоновог месеца, Харона (пречник
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Од скоро седамдесет познатих пла

нета ван Сунчевог система, само код

једне је посматран прелаз преко диска
"матичне" звезде (у овом случају зве
зда ј~ HD 209458 у сазвежђу Пегаз) .

Она Је у транзиту свака 3,5248 дана,

током нешто више од три сата . Анали

за криве сјаја овог догађаја може нам

рећи колики су пречници планете и ље

не "матичне" звезде и још много дру
гих података . Међутим, обавити дово
љно прецизна мереља за такав прора

чун није ни мало лако .
гуши маље од

2

Планета при

процента сјаја звезде .

Другим речима, планета смаљује при
видни

СЈаЈ

звезде

за

0,02

магнитуде

(промена коју није лако детектовати).

Звезда HD 209458 је спектралног типа

Goy, привидне магнитуде 7,6 .

ца Је удаљена

153

Од Сун

светлосне године.

km), и због тога се још жешће настав

;у-nркос проблемима, тим астрон о

ља расправа о статусу Плутона (да ли

м~, Је успео да направи довољно "чис

спада у "мале" или "велике" планете).

Најновији подаци казују да 2001 КХ76

има два пута мањи пречник од Плута

на, чији пречник је око 2300 km . Ово
откриће уверава у могућност открива
ља сличних астероида, тј.

оних који

имају димензије сличне Плутоновим .
Редослед у одређиваљу величине
било ког астероида је следећи : прво се
мора одредити љегова путаља око Сун

ца, па тиме и Љегова удаљеност од Зем

ље.

Следећи корак је процена вред

ности љеговог ал беда, тј .

односа од

те

снимке пролаза планете, користе

ћи телескопе ван Земљине атмосфере.
Тимоти Браун (Timothy М. Brown, Na-

tional Center for Atmospheric Research),
Дејвид Шарбоно (David Charbonneau
Harvard-Smithsonian Center for Astro~
physics) и љихове колеге, користили су
спектрограф на телескопу Хабл (Space Telescope l71'_1.aging Spectrograf, STIS).
Иако STIS ниЈе намељен мерељу сјаја
звезда,

астрономи су успели да изме

ре слабљеље сјаја са прецизношћу од

0,0001

магнитуде .
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би се и они указали приликом транзи
та . у тврђено је да. планета нема систем

Крива. сјаја. коју су добили открива.
неколико важних пла.нетних карактери

прстен ова .

стика.. Планета. има. с.а.мо 70 % Ј упите
рове масе, а притом Је 1,35 ± 0,06 пу

та. маљег пречника. него Јупитер (неш

Према: Sky & Telescope, децембар 2001 .
Горан Павичић.

то маље од раније рачуна.те вредности,

Sky & Telescope, јануар 2001, стр . 29).

МИЛИСЕКУНДНИ ПУЛСАРИ У
ГЛОБУЛАРНОМ ЈАТУ

На јужној небеској полулопт~ се на

лази велико сјајно глобуларно Јато 47

Тuсапа.е (NGC 104), које вероватно са
држи више од 100 милисе~ундних пул
сара - кажу астрономи кОЈИ проуча.ва

ју језгра јата уз помоћ NАSА-иног те
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хе телес~~:оnом ха ЗемљиноЈ nовршихи .

nредставља nодат~ее

добијене
Све.м~рс~~:им
телес~еоnом
Хабл. На оба дизаzра.ма, ха верти~еал
хој оси је релативан сјај, а ха хори

зохталхој време npoтe!I:AO од средине
трах3Uта, у часовима .

То је гасовита планета, која. око ма.
тичне звезде кружи на. растојаљу од

О 05 астрономских јединица.. Како пла

н~та има. већи и маљи пречник (изду

жена. на еква.тору, а спљоштена на по
ловима) може се изра.чуна.ти љена. про

сечна. гу~тина., која. је три пута маља. од

•'

1

густине воде, и љена површинска. гра
витација, која је готово исте вредности

као и на. Земљи. Астрономи су тако
ђе . открили да планета. нема сател~те

већег пречника од

помоћ Чахдре, испитуЈу се могућнос

ти стандардног модела. форм_ираља о

вих невероватно брзо ротираЈућих објеката.
Харвардски

тим је

посматрао

1/2 Земљиног, Јер

чеља у области од пет квадратних луч
них минута . (Низ извора даљих од јез

гра овог јата још увек се .анализира.)
За. бар половину од 108 објеката се ве
рује

да

су

милЈ:~секундни

пу~сари .

Процељује се да Је укупан брОЈ ових

пулсара. у јату већи од 100.

Милисекундни пу лсар_и су неутрон-

--ске звезде у блиским fЏ!ОЈНИМ системи
ма. Оне брзо ротирају - направе сто
тине ротација у секунди- уз пренос ма

се са "нормалне" звезде пратиоца. Док

се одиграва прерасподела масе, врео
гас се судара са неутрон~ком звездом,

којом приликом се емитуЈе ?С-зрачеље.

Такав систем се региструЈе као тзв.
двојни систем Х-зрачеља мале масе -

LMXB (Low-Mass X-ray Bina.ry). Само

после за.устављаља прерасподеле м_асе
брзоротирајући пулса.ри се детектују У
радио- домену.

Радио-астрономи су већ пронашли

15

милисекундних пулсара у централ

ном региону 47 Тuс, много више .него
у било ком другом гл.обуларвом Јату .
Чахдра је све ове објекте детектова.о

као слабе изворе Х-зрачеља .

У часопису

Ј!рема

од

Science,

18. V 2001,

тим износи мишљеље да око 30

%

од

108 извора Х-зрачеља чине системи у
којима. је друга компонента бели пату
љак .
Међу љима, 13 је идентифико
вано са снимака сателитског телескопа

Чан.дра

( Chandra X-ray Obse1'1Jatory) .

А

ко је ово заиста црна рупа, тада. се не
вероватно мало материје "конзумира.",
узима.јући у обзир богатство гала.ктич

ког центра

(10

милиона звезда. се на

лази унутар једне светлосне године од

Хабл .

тамног објекта.), или је "гутаље" ма

Право изненађеље је то што изгле
да да 47 Тuс садржи само два. или три
мирна LMXB, за које се претпоставља.
да су "потомци" милисекундних пулса

терије тако ефикасно да. је веома оте

ра (тј .

некада су били милисекундни,

жа.но емитоваље електрома.гнетног зра

чеља.

Свака. алтернативна теорија се

може одбацити, према. за.кључцима. ко
је су објавили Фредерик Ба.ганов Frede-

али су током времена успорили своју

rick Baga.noff

ротацију) .

лошког

Изгледа да се аутори слажу да мо
ра да постоји неки другачији начин
ствараља

милисекундних

пулсара .

Једна од могућности је да се ствара
ју директним колапсом белог патуљка. .
Друга је да се формирају у великом
броју нешто раније у историји глобу
ларних јата.

Према:

август

Sky & Telescope,

2001 .

Наташа Борић.

47

Идентификовано је 108 извора Х-зра

Трах3Uт nланете npe~~:o дис~~:а звезде
HD 209458. Дијаzра.м . У средини nред
ставља nодат~~:е добизехе ~999. zоди
Дијаzра.м доле,

сонијан центра за а.строфизику, КОЈИ се
бави истраживаљем о~их пулса.ра уз

Тuс током 19,4", средином марта. 2000.

~

1·

лескопа. за Х-зрачеље Чандра ( Chandra) . Према Џоната.ну Гриндлеју (Jona.tha.n Е. Grindlay) са Харвард-С~ит
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ЦРНА РУПА У СРЕДИШТУ
МЛЕЧНОГ ПУТА
Претпоставља се да свака галакси
ја, која има централни овал, има у свом

са. Масачусетског техно

института и десет љегових

дра.стично варира. у току маље од десе

так минута . За. тако кратко време свет
лост пређе око једне астрономске једи
нице (150 милиона километара.), тако
да извор Х-зрачеља не може да има. ве
ће димензије од 1 А.Ј . Према. општој
теорији релативности, било шта. што је

маље од 1 А.Ј. и садржи 2,6 милиона.
Сунчевих маса., веома брзо би колаби
рало у црну рупу . (Црна. рупа ове масе
би имала пречник од

Она се открива (показује) преко гра
витационих ефеката на околне звезде и

гас . Разумљиво је зашто се претпос
та.вља да је тај објекат заправо црна
рупа .

Међутим, ово не мора да буде једи
ни кандидат . Неки астрономи су се пи
тали да ли нека друга могућност може
да објасни посматране чиљенице. Ма
сивно јато тамних звезда би могло да
буде једна од могућности, уколико су
пер-густина

потиче

или

од велике

ко- . ·

личине неутрина или од неке егзотичне

врсте тамне материје. То је загонетка
која је подстакла спекулације да је о
вај објекат чудно "таман и тих" у поре
ђељу са веома "енергичном" околином
која окружује централне црне рупе у
многим галаксијама .

15

милиона кило

метара . ) Претпоставља. се да Х-зра.че
ље потиче од са.бијаља гаса и љеговог
загреваља на путу ка црној рупИ .

Према :

Sky & Telescope,

језгру супермасивну црну рупу . Заис
та, веома тамна маса, која се процељу
је на око 2,6 милиона Сунчевих маса,
лежи у самом центру наше галаксије .

ко

лега (Natиre, септембар 2001) . Корис
тећи Чахдра телескоп они су открили
да Х-зрачеље, које потиче од Sgr А*,

јануар

2002 .

Наташа Борић.
ПРВИ СНИМАК И СПЕКТАР
ТАМНЕ МАТЕРИЈЕ

Астрономи су, по први пут, посма
трали тамну материју (тачније објекат
-представник тамне материје). Сним
ци и спектар МАСНО (MAssive Compact
Halo Objects - Масивни компактни об
јекти халоа) микросочива - звезде па
туљка, која својом гравитацијом фоку
сира

светлост

лаксије

-

са

звезде

из

друге

га

добијени су помоћу сателит

ског телескопа Хабл и телескопа VLT
( Very Lar9e Telescope - Веома вели~еи
телес~еоn). Резултат је добра потврда
теорије да велики делови тамне мате
рије егзистирају као мале , слабе зве
зде, у галаксија.ма попут наше.
Природа тамне материје је једна од
великих загонетки данашље астрофизи

Гриндлеју, Х-зрачеље ових објеката

Централни објекат наше галаксије
је обележен као слаб радио-извор Sa.-

ке .
Посматраља галактичких јата и
структуре индивидуалних галаксија на

тационе енергије и термалне емисије са
веома вреле површине неутронске звез-

gitta.rius

А*), а и као слаб из

великим скалама, говоре да се маље од

вор Х-зрачеља, који је откривен 1999.
помоћу Оnсерваторије за Х-зрачење -

1/4 укупне количине материје у васио
ни састоји од "нормалних" атома и мо-

углавном се јавља услед губљеља. ро

де.

А*

(Sgr

..!

36 --------------------ВА СИОНА L 2002, 1
лекула . Од ове, "нормалне" матери
је , не више од 1/4 емитује зрачеље ко
је видимо као ,цолазеће од звезда и о,ц

предвиде теоријски . МАСНО се опи
сују као "микросочива" јер су много

врелог гаса . Дакле, велики ,цео мате
рије у универзуму је тамна материја,

тационих сочива, као што су, нпр . јата
галаксија .
Астрономи из Uентра за честичну
астрофизику при Националној лабора

маљи о,ц свих познатих примера грави

непознате грађе .
Једна од многих могућности је ,ца
се тамна материја састоји од масивних ,
субатомских честица слабе интеракци

торији "Лоренс Ливермор" (Lawrence
Livermore National Laboratory, the Center for Particle Astrophysics), у САД и

је, познатих као

WIMP (Weakly Interacting Massive Particles). Алтернатив

Аустралијског националног универзи

тета

на могућност је ,ца је тамна материја
изграђена од масивних, компактних о
бјеката, као што су мртве или умиру

у Аустралији ,ца би одредили сјај
више од десет милиона звезда у Вели
ком Магелановом облаку, у периоду од
осам година . Прво гравитационо сочи
во у правцу Великог Магелановог об

ry)

величина, или објеката који су изгра
ђени о,ц смеше камеља и леда, величине
планета .

Године
1986, Богдан Пачински
(Bohdan Paczynski), са универзитета у
Принстону {Princeton University), прет

лака су открили још 1993 , а до сада су
објавили открића око двадесетак сочи
ва . Ови резултати показују да попу ла

поставио је ,ца ако се одређени део там
не материје налази у облику МАСНО,
се

љегово

присуство

може

ција МАСНО у Млечном путу и око ље
га, сачиљава половину укупне барион

дете

ктовати по гравитационом утицају на
светлост удаљених звезда . Ако се МА
СНО у Млечном путу налази испред
звезде која припада некој блиској га
лаксији , као што је Велики Магеланов
облак, тада ће гравитационо поље МА
СНО-а савити светлост удаљене звезде
и фокусирати је у телескоп .
Дакле,
МАСНО се понаша као гравитационо
сочиво , повећавајући сјај поза,цинске

ске тамне материје у нашој галаксији .

Помоћу снимака са Хабла је установ
љено ,ца се звезде малог сјаја (звезде

патуљци) налазе на удаљености од о
ко

страна корица:

rope-

светлосних година, а маса им

5 % ,цо 10 %

Сунчеве масе. Помоћу VLT је добијен
спектар објеката. Међутим, није било
могуће одвојити спектар МАСНО-а од
спектра поза,цинске звезде. Утврђено
је ,ца су апсорпционе линије патуљасте
звезде типа М суперпониране на спек
тар плаве звезде са Главног низа у Ве

периода потребног ,ца МАСНО прође

111

600

се· налази у интервалу од

звезде у току неког кратког временског

испред звезде . У зависности од масе
МАСНО-а и љегове удаљености од
Земље, овај период може ,ца траје да
нима, недељама или месецима . Начин
и трајаље повећаља сјаја - микро гравитациона крива сјаја - могу ,ца се

у

јекта МАСНО, 1991 .
године .
Кори
стили су телескоп опсерваторије Ма
унт Стромло (Mount Stromlo Observato-

ће звезде (неутронске звезде и хладне
звезде патуљци), црне рупе различитих

тада

(Australian National University),

дружили су снаге за формираље про

ликом Магелановом облаку .

Према :

.

ESA Information Centre,
бар

,цецем-

2001.

Наташа Борuћ

По.мраче11>е Сунца снu.мљено

21 . VI 2001 .

у Зu.мбаб

веу. Сни.мuо Cepzej Коротин (видети 'Ч.IIана?С на З . страни). д.о.пе- О?Султација
Сатурна Месецо.м - део .мозаи?Са састављеноz од два сни.м?Са .
Тренута?С сни

.ма1Ьа 2:i' О 7"' З8' ИТ1 З.

новембра 2001.

Телес?Соn Celestron Ultiтa 11 ; nред ?СО

ре?Сционо.м nлочо.м .мас?Са са два ?Сружна отвора nречншса 70 тт; жuжна даљина
1820 тт; CCD ?Са.мера SBIG-ST7 са R фото.метријс?Си.м фUАтеро.м; е?Ссnонира1Ье
01 11 s. Снu.мцu обрађивани у npozpa.мu.мa CCDops 1 AstroArt u PhotoShop . Снимили
Иzор С.молић и Небојша МUАадиновић са Wooden оnсерваторије у Сре.мчuци (?Сод
Беоzрада).

IV страна корица: rope -

Низ снu.ма?Са наnрављених на завршет?Су и неnосред 

но no завршет?Су о?Султације Сатурна Месецо.м 1 З. XI 2001 (видети 'Ч.IIана?С на 24.
страни). доле - О?Султација Сатурна Месецо.м у шест сли?Са : nрва трu снu.мtеа
nредстављају дuсnарицију1 а nоСАед1Ьа три реаnарицију Сатурна (видети 'Ч.IIана?С
на 25. страни} . Празнина између Сатурна и Месеца на nрве три C.llи?Ce 1 јавUАа
се то?Со.м рачунарсtее обраде и nоследџца је одстра11>ива11>а ирадијације са неzатива .

Време снu.мам (UT}: 1. 2rf' 58"' 58' 1 2. 2rf' 5!1" 1 З" 1 З. 2rf' 59"' 20' 1 4. 2:i' 07"' З О' 1 5.
2:i' 07"' 46" 1 б. 2:i' 07"' 58' . Снимци су оријентисани nрема Сатурну.

2002

2

Фошоzрафија комете Икеја - Џанz
рављена

14.

Краzујевца, у

марта

18h UT

2002 .

(телеобјектив

Максутов-Касzреновом телескойу

ГОДИНА

КЊИГА

L

XII

(lkeya-Zhang)

най

из села Вучковица код

Tair 651300 mm на
Zeiss 15012250 тт.

ексйонирање 15 минута). Сниматељи Драzо Јосовиh и
Саша Си.миh, сарадпици Белерофонtu ойсерваШорије

у KptiZyjeвцy. Најсјајнија звезда на слици је

f3

Овна .

Чланак о йосматрању комете Икеја-Џанz доносимо
на

63. страни

овоz броја .
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ПРОФ. ДР БРАНИСЛАВ М. ШЕВАРЛИЋ

(ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК "ВАСИОНЕ" 1983-1984)
Uелу југословенску астрономску ја
вност, како стручну тако и популариза

торску, је потресла вест да проф . др
Бранислав М. Шеварлић, популарни
чика Брана, није више међу живима .
Иако је више од две деценије био у пен

зији и даље је вредно учествовао у ја
вном раду .

Рођен је

Наташа БОРИЋ, Милан ВУЛЕТИЋ, др Миодраг ДАЧИЋ , др Ми~ан С. дИМИТРИ
ЈЕВИЋ (главни И одговорни ур едник), Милан ЈЕЛИЧИЋ , Татјана МИЛОВАНОВ,
проф . др Јелена МИЛОГРАдОВ-ТУРИН, др Слободан НИНКОВИЋ, Александар

5

11000

тику, б) Рационалну механику и небес
ку механику и в) Астрономију, на Фи
лозофском факултету Београдског уни
верзитета.

Горн}и град

16,

трономију на Филозофском факултету
Универзитета у Београду, на коме се

астрономија тада предавала. Године 1948 . је изабран за предавача, 1953. за до

цента, 1957. за ванредног, а 1961. за редовног професора за Геодетску положајну
астрономију на Геодетском одсеку Грађевинског факултета Универзитета у Бео
граду. Године 1964. је постао редовни професор за астрономију на Природно
математичком факултету Универзитета у Београду.

L,

књига

XII,

стр .

37-72,

Београду, на којој је непрекидно и раније радио на научном пољу .

Своју докторску дисертацију "Прилог испитиваљу промена географске ширине
Београда" је одбранио 1960. године на Природно-математичком факултету у

\
"'

413-00-1336/2001-01 од 12. I?C 2001 , ово издање је ослобођено пореза на промет ,
као публикациЈа од посебног интереса за науку.

11,

Уопште посматрано, рад проф. др Бранислава М. Шеварлића, обухвата три
главне области : 1) научнu рад (монографије, саопштеља, библиографије, терми
нологија), 2) наставу (факултетски и средљошколски уџбеници, методика, при

.у

раду научних, стручних и популаризаторских друштава.

Библиографија проф. др Шеварлића има, за сада, 206 јединица.
НАУЧНИ РАД обухвата: кружне путаље небеских тела, меридијанска пос

матраља, кретаља малих планета и комета, лонгитуде и латитуде Астрономске

опсерваторије у Београду, хронографе, зенитске серије, окултације, помераља
Земљиних полова,

грешке (одступаља) код мереља,

средље паралаксе звезда,

хоризонтални круг, теодолит, деклинације звезда, утицаје ветра на посматраља,

аномалне рефлексије, примену фотографије у астрономији, библиографије ...

"

Писаље историје астрономије код нас, које је започео академик Милутин М.
Миланковић, довршио је "Историјом астрономске науке, од Њутновог доба до
наших дана", 1986 . године. Две године касније је преведена на словеначки језик.
Сакупио . је око 2000 астрономских израза на српском језику . Млађим сарад
ницима је оставио да рад на терминологији доврmе, допуне и објаве .

Компјутерска обрада текста: Н . Борић, Г. Павичић и А . Оташевић
Штампа: Удружење "Наука и друштво" Србије , Божидара Аџије

Београду .

ручници), З) nоnуларизацију (предаваља, кљиге, чланци). Не треба заборавитИ ни
сарадљу у уређиваљу часописа (научне и популарне публикације) , као ни учешће

2002 .

На ~снову мишљена Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије,

брОЈ

Београд

је из тога

љу са Природно-математичким факултетом и са Астрономском опсерваторијом у

Калемегдан, тел .

штампапо јуна

Године 1980.

зваља отишао у заслужену пензију . Промена статуса· му није ометала даљу сарад

односно З USD . Претплату слати у корист новог жиро-рачуиа број 40806 - 67В
- 4 - 3006639.
година

постаје астро

дине је постављен за асистента за ас

011/3283-74?, e-ma.Il: astrorbo@eunet.yu, URL: http :/ /www.astrorb.org.yu. Рукописи
2002. годину износи 300 дин, за иностранство
5 USD. Uена ПОЈединог броЈа Је 90 дин, а двоброја 180 дин . За иностранство 1 5

2002/2,

1937.

номски опсерватор на Астрономској о
псерваторији у Београду . Следеће го

се не враћаЈу. Г~дишња пре!п~ата за

ВАСИОНА бр.

После дипломираља са од

личним успехом,

бројева годишњ е. Издаје Астроном 

Београд,

године у

граду . Од 1932. до 1936. године сту
дира на групи за а) Теоријску матема

ско друштво "Руђер Бошковић ". Спонзор фото-ЈЈито припреме "BS Proceso1· ". Адреса
уредништва и адм~нистрације:

1914 .

основну и средњу школу у свом родном

О'ТАШЕВИЋ, Горан ПАВИЧИЋ , др Лука Ч . ПОПОВИЋ, Александар ТОМИЋ (помоћник уредника), др Зорица UВЕТКОВИЋ, др Владан ЧЕЛЕБОНОВИЋ
ВАСИОНА, часопис за астрономију, излази у

јуна

ника . Са одличним успехом је завршио
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За свој nредани рад је награђиван . Одликован је 1979 . Орденом рада са цр
веном заставом, а добитник је и награде Астрономске оnсерваторије у Београду,

У оквиру већ сnоменуте универзи
тетске НА СТАВЕ наnисао је, са З аха
р иј ем М . Бркићем, "Геодетску астро
номију", Кљигу 1, а затим , сам, "Оn

као и више nовеља и једне nлакете ..

Године

шту астрономију" . Претходно је са ру

ског nревео "Сферну и оnшту астроно
мију" од К А . Uветкова и И . Ф . Пола
ка и "Практичну астрономију" од С. Н.
Блажка .
За средље школе је, са М . Б . Про
тићем , Ф . Доминком, П. М. Ћуркови
ћем и З. М . Бркићем, nревео са руског
и редиговао уџбеник "Астрономија за
средље школе" (издаља 1945 , 1947. и
1949 . године) од М . Е . Набокова и Б .
А . Воронцова-Вељаминова . "Астроно
мију за 111 разред гимназија nриродно
математичког смера" од Б . А . Ворон
цова-Вељаминова (издаља 1969, 1970 ,
1972, 1973 . и 1974) , nреводи са рус
ког и редигује заједно са Софијом П.
Саџаков . Са Мирјаном Вукићевић-Ка
рабин и са Софијом П . Саџаков, 1974 .
nише "Астрономију за IV разред гим
назије Природно-математичког смера" ·

не) .

(друго издаље

1975, треће 1977. годи

Још једном се јавља, сам, као nисац "Астрономије за IV разред средљих

школа" ,

1980 . године. Из овога се види да је био најnлоднији nисац и nреводилац

астрономских уџбеника код нас .

Превео је са руског и "Методику nредаваља астрономије у средљој школи" од
М. Е . Набокова, која нажалост још увек није штамnана!
За nотnуну наставу су nотребни и nриручници , какав је на nример "Астроном
ски атлас" (са Софијом П . Саџаков , 1972. године; друго, nроширено и доnуљено
издаље, са С. Саџаков и Б . Д . Јовановићем , 1997. године) .
Са Милорадом Б . Протићем објављује 1956 . године "Логаритамске и ну

меричке таблице са четири децимале" . У то доба рачунари још нису били у
свакодневној уnотреби , па се без ових таблица није могло рачунати!

Велику nажљу је nосветио ПОПУЛАРИЗАЦИЈИ. Држао је nредаваља на нар

одним и радничким универзитетима и сличним установама , на радију , телевизији

и у астрономским друштвима .

Публику је увек nривлачило љегово кљижевно

изражаваље. и :nогичан ред мисли, чиме су се одликовала сва љегова nредаваља,

како она КОЈа Је држао као nрофесор универзитета, тако и она на којима је ту

мачио астрономске nојаве лаицима . Сигурно је да је такав љегов настуn надахнуо
и многе будуће студенте астрономије .

li
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Поред nреводил~чког обиман му је био и оригинални nоnуларизаторски опус .
Нећу га наводити Јер би то био веома дугачак сnисак. Издвојићу само кљигу
"Путеви сазнаља о Васиони" (Младо nокољеље, Београд , 1967) . У часоnису
"Васиони" је објављено бар 12 наnиса са љеговим nотnисом .
Учествовао је у nокретаљу часоnиса : "Математички весник", који је касније
nрерастао у "Весник друштва математичара, физичара и астронома ". На љегову
иницијативу покренут је "Зборник радова Геодетског института" и "Публикације
Катедре з~ астрономију", научне nубликације на енглеском језику.
Живо . Је учествовао у раду научних и стручних друштава, удружеља и ор
ганизациЈа, уnравних и уређивачких одбора у љима .
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Више година је био члан

Националног комитета за астрономију Југославије, а једно време и љегов nредсед
ник . У Међународној астрономској унији био је члан трију комисија. Један је
од оснивача Астрономског друштва "Руђер Бошковић ". Био је члан љеговог Уn
равног одбора (једно време је био и nрви секретар , док је nисац .ових редова био
други секретар), као и љеговог Надзорног одбора, Издавачког савета и Уређи
вачког одбора "Васионе", а био је и главни и одговорни уредник " Васионе" од

1983 .

до

1984.

1984 .

је на Астрономској оnсерваторији у Београду приређена nро

слава nоводом љегове седамдесетогодишљице живота (о чему је nисала "Васи
она" у броју 1-2/1985). Године 1996 . је за осниваље и руковођеље Груnом за
nромену географске ширине, као и за развој Часовне службе и Службе за рела
тивне координате, добио награду Астрономске оnсерваторије у Београду.

1
1

Много тога је овом nриликом изостављено . На томе нам наш драги nроф . др
Бранислав М . Шеварлић неће замерити . Немогуће је на ограниченом nростору
навести све што је урадио и чему је и колико доnринео!
Преминуо је 10. III 2001 . године и сахраљен у Београду.
Сачуваћемо га у трајној и леnој успомени!

Вожv.дар Д. Јоваховv.ћ
НЕ:КА МОЈА СЕЂАЊА НА ПРОФЕСОРА ШЕВАРЛИЂА

Бранислава М . (како је инсистирао да му се званично nише) Шеварлића сам

1

1

'1

уnознала када сам се заnослила 1960 . године као асистент на Катедри за механику
и астрономију Природно-математичког факултета у Београду, код доцента Ивана
Атанасијевића . Како је Атанасијевић озбиљно схватао своју улогу руководиоца,
тражио је да се упознам са свим људима тада малобројног астрономског колек
тива, као и свим установама и љиховим радом . Зато ми је саветовао да дођем
на одбрану докторске дисертације Бранислава Шеварлића. Било је то јула 1960,
у згради на Студентском тргу бр . З, на 1 сnрату, у једној од учионица Матема
тичког завода чији су nрозори гледали на Студентски трг . Иако сам тада мало
знала о класичној астрометрији, па тему дисертације "Прилог исnитиваљу nром
ена географских ширина Београда" нисам могла у детаље да пратим , осетила
сам да је тај догађај нешто важно и дуго очекивано у астрономској заједници
Београда. Мало из коментара, а мало из кљига, схватила сам да ће Бранислав
Шеварлић улази у nлејаду "јунака" који су најзад "nробили леД" и доктори
рали из области астрономских наука. Први је био Иван Атанасијевић, јула 1956
(на Катедри за физику), па следи Добривоје Михаиловић у сеnтембру исте го

дине (на Катедри за математику). На самој Катедри за механику и астрономију
nрви је докторирао Захарије Бркић, сеnтембра 1958, па Љубиша Митић, јуна

1959 . Тим одбранама је кренула серија доктората; до данас је одбраљена још
21 дисертација из астрономије. Пре љих нико није докторирао код београдских
nрофесора астрономских наука!
Те исте године, у септембру, одржан је III конгрес Савеза друштава математи
чара и физичара Југославије {СдМФЈ) . То је био nрви конгрес на коме сам била.
Ту сам срела многе астрономе које до тада нисам уnознала . Био је ту наравно
и Бранислав Шеварлић, сада већ доктор наука .
Из разговора, а и каснијих
сазнаља, схватила сам да је он био у СдМФЈ од самог nочетка и да је био један
од истакнутих чланова који је астрономију са жаром застуnао . Био је на свим
конгресима Савеза све до свог пензионисаља .
Професор Шеварлић је веома озбиљно схватао nотребу повезиваља међу науч
ницима. Био је на многим конгресима Међународне астрономске уније, па и члан
љених Комисија за Земљину ротацију и Положајну астрономију, што је била ве
лика част у оно време . Касније је био и члан љене Комисије за наставу .
Од младих дана се много бавио писаљем стручних текстова. Још као сред
љошколац је сарађивао у Мате.матv.ч~ео.м листу за сред'/Ье ш~еоле. Као студент
математике био је и један од иницијатора покретаља Mame.мamv.ч~eoz весхv.~еа .
Сада ми је жао што га нисам nитала више о тим nионирским данима.
Мало
је живих сведока тих времена. Имnулс из младости се исказао и у иницијативама

nокретаља Зборхv.~еа Геодетс~еоz

v.xcmv.myma (nрви број 1958 . године) и Pv.Ьiica
tions of the Department of Astronomy (nрви број 1969). Сарађивао је до nозних

година у великом броју часописа, био у уређивачким одборима, па и уредник,
укључујући Bacv.oxy.
Имnулси из младости су га nодстакли да наnише своје радове из историје
астрономије о грешкама и заблудама професионалних астронома, по угледу на
Михаила Петровића који је писао о грешкама математичара. Своја запажаља

-ШМ
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из историје астрономије је изнео и у раду о томе шта су астрономи открили у
другим наукама и несигурним првенствима у астрономским открићима .
Први астрономски уџбеници који су се на српском језику појавили после П
светског рата били су руски уџбеници преведени од стране Бранислава lllе
варлића. И ја сам знаље из опште астрономије стекла из љеговог превода кљиге

Uветкова и Полака.

Касније је и сам написао неколико уџбеника, како за Уни

верзитет, тако и за средље школе .

Бранислав lllеварлић је најактивније године свог живота посветио Астроном
ској оnсерваторији и Универзитету . На Опсерваторији је nочео као астроном
ски оnсерватор,

1961 .

1937.

године, и досnео до највишег зваља

научног саветника ,

-

године. За асистента за астрономију Филозофског факултета Универзитета

у Београду изабран је

1938.

године, што је и остао до

1948 .

ског факултета. Ту је брзо наnредовао : 1953 . године изабран је за доцента, 1957 .
године за ванредног nрофесора и шефа Катедре за вишу геодезију, а за редовног

1960/61.

и

1961/62 .

био је и

Није ни чудо што је кадровицима
Природно-математичког факултета би
ло стало да га доведу на Катедру за ас
трономију, која је 1962 . постала звани
чно самостална . По nреласку на При
родно-математички

факултет,

nочет

ком 1964.
године, изабран је за ше
фа Катедре за астрономију. Са својим

старим nријатељем, тада јединим (ван
редним) nрофесором на Катедри, Заха

ријем Gркићем, кренуо је да јача ас

трономски смер. Нарочито се ангажо
вао око првих nостдиnломских студија
које су тих година почеле да се уводе
на Универзитету .

fj

Како је велики број чланова Катед
ре за астрономију одрастао уз nрофе
соре Миланковића и Мишковића, љи
хов утицај се дуго осећао . Иако nро
фесор lllеварлић у многоме није одоб
равао начин рада професора Мишкови

~1
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ћа, о чему је често nричао, и он је до-

Бранислав Шеварли!i. у бироу Службе
ширине Астрономс~ее оnсерваторије у
Београду, децембра 1959. године.

некле носио nечат старих времена . На

Катедри за астрономију се држало до
хијерархије и неписаних nравила. Асистенти су морали бити оно што реч

каже - nомоћници професору . Он је, међутим, дозвољавао да nерсонал има ини
цијативу и није се nротивио nотезима који би били од користи Катедри за ас
трономију , па и астрономији уопште . Штавише, он сам је небројено пута nоказао
велико залагаље у погледу унапређеља положаја астрономије код нас.
Како се показао као одличан организатор, nрофесор lllеварлић је школске

1972/1973 . године изабран за уnравника Одсека за математичко-механичке науке
(касније ООУР за математику, механику и астрономију) Природно-математичког
факултета. Према речима професора lllеварлића, до љеговог избора дошло је на
следећи начин . Када је требало изабрати уnравника после професора Боривоја
Рашајског, математичари се нису могли сложити око кандидата из својих ре
дова, па су предложили nрофесора lllеварлића .

1

када је изабран за

nредавача (Геодетске) Позицијске астрономије на Геодетском одсеку Грађевин

nрофесора 1961. године . Током школских година
nродекан Грађевинског факултета .

·./

Када је, изненађен, професор

lllеварлић nитао свог старог пријатеља професора Војина Дајовића како је до
nредлога дошло, добио је овакав одговор : "Фламанци неће Валонца, а Валонци
неће Фламанца, а lllвaбo је свима добар." Да је тај посао добро обављао види
се и по томе што је биран у два узастопна мандата , до краја школске 1974/1975.
године .

Доживео је многе почасти; одликован је орденом рада са црвеном заставом

(1979), добио nлакету Коларчевог Народног, а на Астрономској опсерваторији

1
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прослављена је 70. годишљица љеговог живота . Није се радовао одласку у nензију
јер је желео још многе ствари да уради . Такорећи до краја живота је гурао своје
започете пројекте са великом уnорношћу. Иако није имао толико помоћника после
одласка у пензију , он је ипак налазио сараднике који су из поштоваља хтели да
му помогну. Жарко је желео да остави за собом позитиван траг и у томе је успео .
Професор lllеварлић је био веома интересантан и духовит човек. Умео је
дивно да имитира многе nознате људе . Било је увек ' занимљиво с љим nопричати .
Неколицина нас, која га је посећивала такорећи до пред смрт, може потврдити
да је до краја био висnрен .
Та страна љегове личности ће остати забележена у љеговој nоследљој кљизи

Моје интимне усnомене

(1997) .

То је необичан текст . За струку су занимљиви

делови који се односе на љегов рад . У колико је неко бу де користио као извор
морао би да то критички чини, јер је писан очевидно по инсnирацији, крајље
лично. Има грешака у датумима и навођељу неких чиљеница .
Веома често користим љегов начин nохвале за добро обављен посао : "Похва
љујем вас nред строј ем у име народа." Том приликом обавезно поменем професора
lllеварлића , и nред новим генерацијама које га нису лично упознале . Да знају о
љеговој духовитости.
Бранислав lllеварлић је током времена постао веома мек и пун разумеваља .
Желео је да га се људи no доброме сећају .
Сада, на зиду учионице Катедре за астрономију висе слике наставника за
служних за развој астрономије у Србији, које је највећим делом он скупио. ·То су
Вук Маринковић, груnа nрофесора са Велике школе : Коста Алковић, Љубомир
Клерић и Димитрије Нешић , затим Милан Недељковић, Ђорђе Станојевић, _М':i
лутин Миланковић, Војислав Мишковић и Бранислав lllеварлић. Сли~а КОЈУ Је
професор lllеварлић желео да окачи - он поред телескопа - нажалост НИЈе нађена,
па је стављен љегов последљи лични портрет, из 1991 . године . Професору lllе

варлићу, nрвом ше ф у (самосталне) Катедре за астрономију, једном од пио ни~ а
астрометрије у Југославији, вредном nосленику на nољу наставе и популаризације
астрономије, одато је тиме признаље које је желео .

Јелена Милоzрадов- Тур ин
СЕЋАЊА НА ПРОФЕСОРА ШЕВАРЛИЋА

Када се сећамо неког човека nадају нам наnамет неки "битни" детаљи . Сећају
ћи се професора lllеварлића оnисаћу неколико сличица и то редом како ми буду
наилазиле.

"Он нам је ,цао четири милиона" су речи које сам пар пута чуо од по
којног професора Данића, који је био врло цељен у кругу увек младих - јер су
се смељивали - сарадника .
Ове речи су значиле тада много више професору
Данићу него нама. Данас .знам да је то било тешко време, условљено нередовним
и произвољним финансираљем делатности Друштва . Тадашљи градски фондов_и
за културу и образоваље дуго времена нису хтели да nрихвате чиљеницу да је
Друштво, у објектима које је Град сnецијално адаптирао, добило стално заnос
лене .

Четири милиона - била је то nовећа сума.
Средства су употребљена за
опремаље фотолабораторије Народне опсерваторије. Новац је добијен почетком
седамдесетих година. По речима професорке Јелене, професор Шеварлић је у
периоду од 1772. до 1975. био декан ООУР-а за Математику, механику и ас
трономске науке.

Пре,цаваље. Некадашљи nредмет Општа астрономија П, који је по садржају
сличан данашљој Општој астрономији на првој години студија, слушао се на дру

гој години . У оквиру овог предмета професор lllеварлић је често диктирао . Јед
ном приликом диктирао је текст који је објашљавао привидно кретаље планета.

Када је завршио, рекао је да му шема није ту, али да ће је донети следећи nут.
Била је слична шеми из Миланковићеве "Историје астрономске науке".
"Да сам знао ,ца ће бити оваi<о, не бих учествовао у осниваљу Друштва
rо,цине" . Новац и астрономија- у нашем случају бављеље љеном nопу ла~
ризацијом - су дисјунктни појмови. Радећи у Архиву Србије 1987. године, оваЈ

1934.

.: ::~-, -.-
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закључак ми се и у nисменој форми nотврдио . Прегледаљем безбројних аката Ми
лана Недељковића, оснивача Астрономске оnсерваторије у Београду, констатовао

У љој има свега и свачега . Пон<;>Во је с:рушио моју _младалачку представу да су
астрономи свети људи . Причао Је о СВОЈИМ шумадиЈским nрецима херцеговачког
порекла, о свом строгом оцу Миладину, инспектору за математику краљевине
Југославије, о свом деди no мајци Никодију, о школоваљу, о раду на Астрономској
оnсерваторији (1937-1971), Грађевинском (1950- 1973) и Природно-математичком

сам да су то углавном захтеви за средства.

Бројне делегације Друштва су у циљу nрибављаља средстава обилазиле ра
зличите, углавном градске адресе . Раних осамдесетих, у једној од љих били су
nрофесор Шеварлић, Александар Томић и ја . У великој сали nред двадесетак
nрисутних одвијао се нови "судар" nредставника Друштва са Миодрагом Си
ментићем, nредседником и Јефтом Јефтовићем, секретаром Градске самоуnравне
интересне заједнице за културу . Поменута двојица, седећи као nредседавајући
за издигнутим столом са белим чаршавом, била су неумољива . Горљу реченицу
је изговорио nрофесор Шеварлић у жестоком излагаљу које нас је изненадило .
После овог скуnа рекао нам је да је у току излагаља добио наnад камена у бубрегу
и да треба настуnати оштро, јер они онда сматрају да сте комуниста.

факултету (~964-1980), о nородици и ~аследницима ... Хвалио је људе и судио им,

и nри томе Је морао да буде грешан, Јер смо сви такви. Кљига ће бити корисна
nроучаваоцима nрошлости најразличитијих усмереља.

1

1727."

Прилика је да се нешто каже о раду nрофесора Бранислава Шеварлића у
нашем Друштву. На жалост, како нема времена за дужи архивски рад ево само
неких цртица:

Милутина Ми

После овог nодухвата убрзо је дошао са nрофесором Ђорђем Мушицким,

- Био је учесник оснивачке скуnштине Друштва, одржане 22 . аnрила 1934.
године. Као један од nет чланова nрвог Уnравног одбора (благајник), nрилогом
од 105 динара учествовао је у формираљу "nочетног капитала" Друштва .
·
- Био је nредседник Друштва од 1966. до 1970 . године.
- Заједно са П . М . Ћурковићем, маја 1966. учествовао је у nрезентоваљу
Планетаријума nредседнику Титу, чијим је заузимаљем откуnљен са Сајма техни
ке. Професор Шеварлић је Планетаријум званично отворио 27. фебруара 1970.

na

смо се утроје уnутили у Статистички завод код Александра Стојковића, како би
извршио nриnрему љегове кљиге .

Енци:клопе,ција

астрономије .

Док сам радио на завршном рачуну nо

ВранuС./Iав Шеварлuћ
зuнzер

са Пауло.м. Рај

и том nриликом· је одржао nредаваље .

четком 1997. године, nрофесор Шевар
лић ме је телефоном замолио да му nо
могнем у објављиваљу "Енциклоnедије
астрономије", љеговог коауторског де
ла са nрофесорком Јеленом Милогра
дов-Турин.
Пред разбијаље Југославије кљигу
је nрихватило за штамnу Издавачко
nредузеће "Вук Караџић". Од nроје
кта није било ништа јер је у nрират
ном стаљу ова издавачка кућа проnа
ла, као и многе друге . На Професоров
захтев, nосле много nериnетија, "кљи
гу" смо усnели да добијемо од стечај
ног уnравника, nреко уреднице Зорице
Константиновић.

У nитаљу је био куцани текст од nреко 600 страница са nуно илустрација.
Кљига је својим обимом nодсећала на "Откриваље васионе" Ненада Ђ. Јанкови
ћа, која се nојавила nочетком 1997, nред смрт свога аутора.
Јако се обрадовао када сам му рекао да је уредник nоменуте кљиге, Александар
Петровић, обећао да ће Енциклоnедију штамnати Музеј науке и технике, када се
она nреда у форми сnремној за штамnаље. Радосне вести смо добили и од nрофе

сора Стева Шегана, издавача тридесетак астрономских разгледница намељених

љеговј nланираној Енциклоnедији астрономије у

1000

слика, јер је прихватио да

се текст технички уреди у љеговој фирми и да ради на љеговом ажурираљу и илус

тровању . Решено је да се најпре постојећи куцани текст, са бројним рукописним
исправкама и често обимним допунама професора Шеварлића, унесе у рачунар.
Са пристанцима за ажурираље текста је већ ишло теже. Начелни пристанак
смо добили од Иштвана Бинцеа, Слободана Нинковића, Трајка Ангелова, Луке
Ч . Поповића ... А онда. .. Операторка на рачуна ру је изгубила свих око 300
укуцаних страница .
Почело се са новим уношељем текста .
А онда је nочело
НАТО бомбардоваље. Бомбе су nогодиле хотел Југославију у којој се налазила
Шеганова Vesta соmрапу. Енциклопедија nрофесора Шеварлића и професорке
Јелене Милоградов-Турин је тада била заувек изгубљена .
Моје интимне успомене је необична кљига у нашем астрономском свету.
Професор Шеварлић ме је учинио поласканим поклаљајући ми је међу првима.

варлић .

***

Историја астрономс:ке на)'IСе 11. Мој углед код nрофесора Шеварлића nо
растао је ваљда nосле усnешно обављеног nосла везаног за nриnрему за штамnаље
његове кљиге "Историја астрономске науке од Њутновог доба до наших дана",
која је имала задатак да nокрије временски nериод који није обрађен у чувеној

"Историји астрономске науке од љених nрвих nочетака до
ланковића.

· Сећаља су дра~оцена, мада могу да заведу више од званичних докумената.
Камо среће да их Је више . да би се ово урадило nотребно је имати npe свега
храбрости и добро памћеље и не знам шта још, што је поседовао nрофесор Ше

- Био је главни и одговорни уредник "Басионе"
Уређивачког одбора је био 18 година .

1983.

и

1984.

године . Члан
Милан Јелuчић

СЕЂАЊЕ НА ПОКОЈНОГ БРАНИСЛАВА ШЕВАРЛИЂА
Када сам изабран за сталног сарадника на Астрономској опсерваторији у
Београду 1960. године, био сам nостављен као диnломирани астроном за стручног
сарадника у научно-истраживачкој групи за исnитиваље промена географске ши

рине Београда из астрономских посматраља на зенит-телескопу Талкотовом мето
дом. Руководилац ове научно-истраживачке груnе био је тада професор Бранис
лав Шеварлић. Није дуго остао у овој груnи јер је био ангажован на органи
зоваљу нове истраживачке груnе која је започела рад на великом меридијанском

,..
!

кругу за одређиваље каталошких nодатака одређеног броја звезда релативном
методом . Међутим, nоред тога што је организационо nрешао у другу област ис
траживаља и даље је био nрисутан у овој груnи својим саветима, уnутствима и
занимаљем за развој nослова и службе . Било је то довољно за стручљаке, за љи
хов даљи рад и развој у свим областима . дакле, професор Шеварлић је увек био
спреман да помогне, да уnути и брине за све своје сараднике, и нове и старе, за
љихов развој у сваком погледу . Тако, на nример, у циљу вишег образоваља био је
заслужан за организоваље nостдипломских студија астрономије, што је тада већ

nостало обавеза за сараднике који се баве научно-истраживачким радом . Ове
активности усnешно је остваривао, и многи сарадници на Оnсерваторији, међу
којима сам био и ја, стекли су ово научио зваље.
Професор Шеварлић је брзо радио у разним акцијама, пажљив према саго
ворницима и са идејама за решаваље nроблема који су настајали како у струци
тако и у личном животу и nотребама сарадника . Није занемаривао ни педагошка
nравила у понашаљу и раду са својим сарадницима који су му били nоверени .

Није био завидљив nрема усnесима других, напротив, сам је настојао да друге
уздигне у струци али и у друштвеним делатностима.

Uенио је личне и стручне квалитете других, и у тренуцима када је то било
nотребно те квалитете и достигнућа радо истицао. Сећам се, када су били у
nитаљу моји резултати рада на посматрачким пословима на самом nочетку моје
научне каријере, а резултати су no тачности били као да сам био искусан nос
матрач, он је то јасно истакао и чак nодвукао : "Да се такво искуство до сада на

Оnсерваторији није догодило ."
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Пленио је и као nредавач и као саговорник. На сваком месту и у сваком
дриштву. Својом дискусијама и идејама остављао је nријатан утисак на са.говор

музику, nозориште, нарочито литературу .

синтагмом "nотnуни човек" .

У нашој кући, на Оnсерваторији , у којој сам рођен и у којој и сада nишем ове
редове, налазила се велика библиотека у којој су, осим очеве стручне литературе,
била бројна дела из области историје и леnе кљижевности скуnљана током неко
лико генерација . У тој библиотеци сам- док се тамо негде градила nруга. Шамац
- Сарајево, док су наnољу радне бригаде nошумљавале звездарске голети и док
су nод нашим nрозорима nролазили војници с руским машинкама nевајући : "Ој
Стаљине, стара бако, не вара се Тито лако" - у тој библиотеци сам, изолован

нике и слушаоце .

Поштовао је друштвене обичаје, карактеристичне за изузетно важне nразнике.

Увек је имао неки nоклон који је остављао на столу свог сарадника. То Је чинио
и кад се враћао са. својих nутоваља. по иностранству .
Многи доживљаји су из кратког nериода. у коме је руководио научном груnом

у којој сам радио, а и касније.

Све то остало је чврсто уко~ељено у сећаљу на

nрофесора. Шеварлића , драгог и великог човека, искреног nриЈатеља и драгоценог

од света обнове и изградље тадашљег новог друштва у чијим аnокалиnтичким
развалинама данас вегетирамо, од најранијег детиљства сабирао оне утиске и
садржаје који су касније свакако доnринели да, уз nриродне склоности и стицај
околности, изградим своја nрофесионална оnредељења . Изграђиваљу тих оnре
дељеља доnринео је и мој отац .
У оно доба није било телевизије . У нашој кући увече су се чита.ле кљиге.

сарадника .

Радомир Грујић

~

СЕЋАЊЕ НА МОГ ОЦА БРАНИСЛАВА ШЕВАРЛИЋА, И ЈОШ
ПОНЕШТО

Када ми је nочетком аnрила

2002 .

године телефонира.~ госnодин Милан Дими

Отац је имао обичај да, као у стара времена, наглас чита своју омиљену лектиру.
Сећам се, на nример, да је мајци и мени наглас , · у наставцима, nрочитао читав
"Рат и мир" . Читао нам је и nоезију . "Антологија новије српске лирике" Бог
дана Поnовића била је љегова nесничка хрестоматија . Са nосебним емоцијама

тријевић, директор београдске Астрономске оnсерваториЈе, _ и замолио да nовод~;"f

. 1r

1
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'

nрве годишњице очеве смрти наnишем текст за наредни броЈ . часоnиса. "Васиона

Волео је и nознавао историју, а затим уметност,

,

који ће бити nосвећен очевом животу и раду, ставио ме Је nред nрилично де

интерnретирао је ·срnске народне nесме - на драматичним местима често са сузом
у оку . Приnоведао ми је и о срnској историји, о предратном Београду и љеговим

ликатан задатак .

Без обзира на то што ме је овај nоз~в затекао усред рада на. саста.~ља~у

једне nоnуларне астрономске енцик_лоnедиЈе, nод_ насловом "Чове~ и космос , КОЈУ
nосвећујем усnомени на свога nОКОЈНОГ оца , и КОЈУ nишем о~ла.љаЈући се углавном
на љегову велику библиотеку а.строномских дела, међу КОЈИМа се налази и неко
лико љегових кљига. намељених широко ј nублици - чиљеница. је да. ме моје аматер

којем је учествовао и његов отац, чије име носим .

еко интересоваље за ову област ни издалека не квалификује да говорим о очевом
научнем и nедагошком раду . Стога. се морам ограничити на то да говорим о љему
као човеку, да nокушам да бацим мало, дакако субјективне, светлости на љегов
људски лик, у оној мери у којој то неnоуздано сећање једног већ времешног човека.
дозвољава., и на онај начин који неће, nревеликом интимом, nрекора.чити оквире
једног, иnак, официјелног nовода..

зимском времену nодешава окулар, у рукавицама са исеченим nрстима .

људима, а нарочито о enonejи Првог светског рата и nреласку nреко Албаније, у
Водио ме је, каткад, и на ноћна посматраља - мислим да је у nитаљу ин
струмент звани "Астрограф" . Будући да је у nосматраљу nроводио многе ноћне
часове, nонекад бих му тамо носио сендвиче што их је мајка nриnремала. Сећам
га се за инструментом - био је тада деценијама млађи него ја сада - како по
Мада сам, каткад у то време, и већим инструментима, нарочито "Великим
рефрактором", имао nрилике да посматрам атрактивнија, ближа небеска тела.,
као што су Месец и nланете, изгледа да је она друга страна очеве личности, из
које је nроизилазила љубав nрема литератури, била за мене атрактивнија .
Више су ме, чини се, nривлачили одласци у nозориште, куда ме је отац често

\
а

водио од најмлађих мојих дана. Сећам се редова за улазнице nред Народним nо
зориштем - била су то другачија времена - и, као кроз сан, nредстава, нарочито
по делима Шексnира и Крлеже, са великим глумцима Љубишом Јовановићем и
Рашом Плаовићем, од којих је овај nоследљи долазио у нашу кућу. Одлазили
смо и у Београдско драмско , где су се у оно време - будући да је то био nоче
так отвараља наше земље nрема Западу - играле драме савремених америчких
nисаца: Артура Милера, Тенесија Вилијемса и других . Нисам ни слутио тада
да ћу једнога дана и сам радити у оба та nозоришта - у Народном краће , а у
Београдском драмском, на разним дужностима, скоро двадесет година .
У време мога детињства, када је Астрономском опсерваторијом још увек уn
рављао Војислав Мишковић, озбиљан аутократа, масон и светски човек, сећам се
луксузног аутомобила који га је чекао пред nрочељем "Главне зграде" на којој и
сада стоји девиза OMNIA IN NUMERO ЕТ MENSURA, као избледело подсећање
на негдашњи ред и поредак и на време када су младу генерацију астронома чинили

сада nокојни Шеварлић, Ђурковић, Протић и Бркић. Круг Оnсерваторије личио
је на рајски врт, за разлику од садашљег стаља које асоцира на свеоnште расуло

земље у којој живимо. Неколико људи, које су тада звали nослужитељима, свакога

Враtшслав Шеварлuћ nрима хаzраду Астрохомс~ее оnсерваторије у Веоzраду за доnринос астрохомuји,

1996.

zодихе .

.

Отац јесте интензивно и истрајно био nосвећен астрономској нау~и и nеда
гоiпком раду на Универзитету, о чему су остали да сведоче љегови броЈИ~ научни
радови и генерације љегових студената и о чему _ ће nозвани рећ_и свОЈУ. реч али је, такође, чиљеница да он није nриnадао ОНОЈ врсти људи КОЈИ остаЈу уско
везани за своју струку . Био је то човек широких интересоваља и темељног оnштег
образоваља, коме хуманистичке дисциnлине нису биле ни с:ране ни неnознате .
Био је свеобухватан, синтетички дух, близак ономе идеалу КОЈИ се може изразити

јутра је великим метлама nомно чистило оnсерваторијске стазе. На више места у
кругу налазили су се хидранти, одакле је стари баштован уредно заливао цвеће
засађено свуда унаоколо, из великог црева што га је, намотаног на дрвени точак,
котрљао исnред себе од хидранта до хидранта .

За разлику од мене који сам волео живот у окружељу звездарске шуме , отац
је увек nомало чезнуо за урбаним београдским амбијентом. Рођен и одрастао
на Зеленом венцу, у кући свога деде Никодија Стевановића, учитеља и nеснш: :
школујући се касније у Другој мушкој гимназији, у Македонској улици, би1 '
везан за то старо београдско језгро . Био је на сваки начин грађанин - по вас . · ·
тању, менталитету, а и по nолитичким уверењима. Мада је, као срnски пач .
ота, био nротивник мондијалистичке еуфорије која је у nоследње време захватила

део нашег (nсеудо)грађанства .
националистичке искључивости.

Притом је био далеко од сваког шовинизма и
Говорио је стране језике, nутовао по Евроnи,
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Од 1962 . године професор Шеварлић преузима руковођеље Групом за рела
тивне координате и почиље да се бави задацима фундаменталне астрометрије . Ор
ганизује испитиваље делова и мерних прибора Београдског меридијанског круга
и учествује у првим посматраљима на овом инструменту. Касније на меридијан
ском кругу добијамо седам посматрачких каталога, од којих неки представљају у

познавао љену културу и доживљавао је као део интегралног грађанског света,
али је, притом, био заговорник аутентичних националних вр~дности , духа и кул
туре, противник слуганског, некритичног потчиљаваља, ЧИЈИ смо сведоци ових
дана и година, потчиљаваља које прети поништаваљем идентитета овога народа

датом моменту вредан астрономски резултат.

.

и суверенитета ове државе.

Мада су математика и астрономија биле љегово поље рада, као човек н.иЈе био

Кроз чика Бранину школу су прошле генерације астронома, а памте љегово
име многобројни студенти , ђаци и љубитељи који из ових или оних разлога бивају
окренути астрономији.
Поред стручних и научних радова, професор Шеварлић је написао неколико
уџбеника, више кљига и многобројна штива која популаришу астрономску науку.
Од 1937. године, када са неколицином коаутора потписује први рад, па до изласка
"Астрономског атласа" 1997, пролази пуних шездесет година . То није радни век;
то је читав животни век!
Професора Бранислава Шеварлића, чика Брану, познајемо као свестрану о
собу, ерудиту и ненадмашног наратора . У чика Браниним текстовима очигледна
је тежља да се негује језик, да се истакне љегова лепота, да се мисао што боље
искаже. И дан-данас држим при руци универзитетски уџбеник астрономије који
је он написао са професором Бркићем . Не само да бих се присетио неке дефини
ције или проверио заборављену формулу, већ и да бих решио неку своју језичку
недоумицу . Мада постоје кљижице које су за ово последње погодније, мени је
"Општа астрономија", ипак, много ближа.
Драги пријатељи и поштоваоци Професоровог дела, за све што је урадио и
што нам је пружио слава му и велика хвала!

одвише рационалан, без обзира на аналитички дух и критичку св~ст КОЈИМа се

одликовао .

Ма колико култивисан и грађански кодификован, био Је емотивне и

афективне природе , као што су то често људи овога тла. Но, своје афекте је знао

брзо да релативизује и заборави. Био је, такође, дРУ1!<ељубив , омиљен у друштву
као духовит козер и елоквентан саговорник . И такав Је остао до дубоке старости.
Године нису помутиле љегов дух и љегову веtwину .

.

Мајка и отац имали су круг кућних приЈатеља са КОЈИМа су се, пород~чно,

дружили деценијама .

То нису били астрономи, ни математ~чаi?и .. Било Је то

весело друштво интимних пријатеља из млађих дана, од КОЈИХ Је Један свира~

виолину, други гитару, а сви, укључујући и моју мајку, клавир . Често се у на~?,Ј
кући орила песма и свирка, док сам ја у др~гој соби , као. млади "пубертетлиЈа ,
водио целомудрене разговоре са СВОЈИМ приЈатељима,"коЈе су занимали кљиж~в

ност, филозофија и такозвано питr;tље "смис.ла живота

. Притом смо сви потаЈн~

завидели "маторцима" на љиховоЈ животноЈ ведрини, расположељу и позитивнОЈ
енергији која је зрачила из љиховог друштва.
Отац је имао разумеваља за моје животно опредељеље,

прижељкивао да студирам нешто "конкр~тно" .

.

мада Је у почетку

У доба сазреваља, каткад сам

водио са љим велике спорове о прин.ципијелним, па и пр~тичним животним пи
таљима, који су, захваљујући очевОЈ е~:Фективности и МОЈОЈ упорности, знали да
буду и прилично жестоки . Но, отац ме Је, у суштини, увек подржавао и показивао

Muoдpaz Дa-чuli

•
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интересоваље за мој рад. Када је тај рад почео да даје и "конкретне" резултате,

он га је пратио са поносом и осећаљем искреног задовољства .
И поред извесних сличних афинитета и погледа, били смо, уствари, прилично

различити људи . Ипак, целог живота одржали смо однос међусобног уважаваља
и љубави .
.
.
.
Ако бих, на крају, покушао да дефинишем оно ~аЈважниЈе што сам од малена

примао као духовни утицај од свога оца, мислим да Је то била сл?бод~а, недогмат

ска, неспутана, критичка, аналитичка и толерантна мисао, коЈа НИЈе подлегала

нити политичким императивима тренутка, нити малограђанским предрасудама

средине, нити било којој врсти искључивости и априорног шематизма. На томе
му остајем заувек захвалан .

Мuладuн. Шевар.11u1i

ОПРОШТАЈНИ ГОВОРИ М. дАЧИЋА И А. ТОМИЋА
Уважене колегинице и уважене колеге!
Поштована господо!
Драги пријатељи и рођаци професора Шеварлића!
Чланови породице! Госпођа Јано!
У овом тужном тренутку припала ми је част да се, у име Астрономске опсерва

торије, опростим од професора доктора Бранислава М. Шеварлића, чика Бране,

Поштована породица Шеварлић, поштовани пријатељи
Професор Бранислав Шеварлић имао је богат и дуг живот. Радио је и урадио
много, а многе од година љеговог живота требало би, због учинка, множити са

два. У име Астрономског друштва "Руђер Бошковић", коме је један од оснивача
и дугогодишљи активиста, желим истаћи следеће:

- волео је свој позив, добро га је познавао и умео је то преносити, једнако
својим ученицима и аматерима;
- оставио је многе лепе текстове својих предаваља, како на Народној опсер
ваторији, тако и на Коларцу, зашто је и награђен плакетом Коларчевог народног
универзитета;

-

као главни уредник часописа ВАСИОНА залагао се за лаке и свима зан

имљиве текстове, мада је знао да се до љих не долази лако;
- указивао је пуно повереље и младим сарадницима, дајући доста слободе у
решаваљу проблема;
- сматрао је да се прихватаљем одговорности људи кале за даља прегнућа .
Тражио је и прецизност, али истовремено дозвољавао лични израз .

Поред лако читљивих средљошколских уџбеника припремио је са сарадницима
"Астрономски атлас" за основце и наравно, аматере, а љегов уџбеник историје
астрономије садржи прилог из пера љеговог ученика.

јим сарадницима Опсерваторија улази у Међународну .службу .поларног кретаља.

Објавио је и текстове о грешкама и заблудама астронома и историчара ас
трономије . И то много говори о љеговом схватаљу права на грешке оних који
раде стваралачки . Био је отмен, омиљен и цељен и зато предлаган и биран на све
функције, од благајника до председника Друштва. Коректно их је и са успехом
обављао . Сам је увек предлагао младе људе на функције. Из пера Ђорђа Телек
ија, љеговог блиског сарадника, у часопису ВАСИОНА објављен је леп приказ
живота и рада професора Шеварлића поводом 70. рођендана. То нам је посебно
драго сада, јер се тако и он сам могао уверити у наше високо уважаваље љеговог
прегалаштва. Као ученик професора Шеварлића и као потољи сарадник, носим
најлепше успомене на двадесетгодишље контакте , као и многи други људи . Због
свега тога, драгом професору Браниславу Шеварлићу, у име свих нас из срца
захваљујем . Нека му је вечна слава и хвала .

Својим Монографијама и докторском дисертациЈОМ даЈе значаЈаН допринос испи

У Београду,

дугогодишњег нашег сарадника .

Са двадесет три године, после дипломираља на ондашљем Филозофском факу.л

тету и одслужеља војног рока,

1937.

он долази на Астрономску опсерваториЈу,

где са осталим сарадницима обавља разне послове под руководством професора
Мишковића. Овај запажа жустрог, виспреног човека и узима га за помагача у
администрацији. Млади Шеварлић је, уз калкулаторске и астрономске радове,

једно време и секретар Опсерваторије.

.

Године 1947, заједно са чика Пером Ћурковићем и ЗахариЈеМ Брки11ем, чика

Брком, отпочиље прва одређиваља географске ширине на АстрономскоЈ опсерва

торији у Београду, а после 1949 . води Службу за праћеље ~ромена географске
ширине .

Захваљујући љеговом залагаљу и резултатима коЈе постиже са сво

тиваљу промена ширине.

14 .

марта

2001.
ААе~есан.дар To.мuli
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:КОМЕМОРАТИВНА СЕДНИЦА ПОСВЕЋЕНА ПРОФ. ДР
БРАНИСЛАВУ М. ШЕВАРЛИЋУ

УдК

520/527(091)

СПИРУ ХАРЕТ - ИЗУЗЕТНА ЛИЧНОСТ РУМУНСКЕ И СВЕТСКЕ
:КУЛТУРЕ

Да је поживео до свог рођендана, 28. јуна 2001 . године, професор Бранислав
М. Шеварлић би напунио 87 година. На жалост, дан касније, на Катедри за· ас

Магда Ставuнс~еu*

Астрономска оnсерваторија, Букурешт, Румунија

трономију Математичког факултета у Београду, одржана је комеморативна сед

ница љему посвећена .
Тридесеторо присутних поздравио је проф.
др Зоран
Каделбург, декан Математичког факултета . Међу присутнима налазили су се
љему увек одана г-ђа Јана, син Миладин, кћер Милеса и друга родбина .
Око овог скупа највише се заузела професорка Јелена Милоградов-Турин. По
чела је од Видовдана 1914, када се професор Шеварлић родио. Када су љеговог
оца Миладина, професора математике, зауставили на улици ђаци да му саопште
важну вест- да је Гаврило Принцип убио у Сарајеву аустријског престолонаслед
ника Франца Фердинанда, одговорио им је : "А, има нешто много значајније од
тога - родио ми се син" .
Присутнима је затим показала чувену слику запослених на Астрономској оп
серваторији, из 1938. године, на којој је професор Шеварлић са црним флором - у
то време је умро љегов омиљени деда по мајци, Никодије. Од астронома са слике,
после одласка Б . М. Шеварлића, у животу је остао само Милорад Б . Протић, али
нажалост и он је умро ујесен исте године. Затим је показала комплет Публикација
Института за астрономију, чије је излажеље покренуо професор, као и љегове
уџбенике и преводе руских уџбеника . На зид учионице у којој је одржао многа
предаваља, професорка Јелена је поставила слику Бранислава М . Шеварлића
првог управника Катедре за астрономију, настале после раздвајаља астронома
и механичара 1962. године . Тако се слика професора Шеварлића нашла поред
слика наших најистакнутијих професора астрономије.

Румунска културна јавност је не
давно прославила

150

година од рође

ља Спируа Харета, једне од најзначај
нијих личности које је имала. Румун
ске библиотеке чувају љегове радове,
систем образоваља му дугује свој мо
дерни концеnт, историја разматра ље
гов рад. Грађани Букурешта, румун
ске престонице, подигли су испред У
ниверзитета сnоменик љему у част, али

они који су га заувек уздигли на небо
су румунски астрономи:

кратер на не

видљивој страни Месеца , са координа
тама -176°, -59°, носи име Спируа Ха
рета готово пола века.

То је захвал

ност не само за љегов рад у култури,

него и за љегов допринос астрономији .

•

Али ко је он? Пре свега велики чо
век румунске културе, који је имао зна

Др Миодраг Дачић је приказао рад професора Шеварлића на Астрономској

чајну улогу у организацији и осавре

опсерваторији. Посебно се осврнуо на резултате љеговог праћеља промена ге
ографскре ширине. Поменуо је да је поред организоваља службе ширине учество
вао и у осниваљу групе за релативне координате, која је на меридијанском кругу

мељаваљу

основног,

средљег

и

вишег

система образоваља, а бавио се чак и

математичким истраживаљем друштвеног живота (поменимо љегову чувену кљигу

постигла запажене резултате.

"Социјална механи:ка" из 1910) .

Проф . др Наталија Братуљевић је подсетила да је Б . М . Шеварлића на тек
основани Одсек за геодезију Грађевинског факултета, за nрофесора Позицијске
(касније геодетске) астрономије, nозвао љен оснивач Милан Андоновић . Тако се
са геодетских премера за грађевинце nрешло на вишу геодезију, којој је професор
. Шеварлић "дао печат". Астрономија је била неоnходна за израду референтни х
геодетских мрежа . Професор Шеварлић је организовао nрактичну наставу студе
ната геодезије на Астрономској опсерваторији . У астрогеодетском nавиљону од
nомоћи су му били асистенти Владета Миловановић и Душан Шалетић . Руково
дио је радом везаним за одређиваље лонгитуде, латитуде и азимута на Лаnласо
вим тачкама астрогеодетске мреже Југославије.
О активностима професора Шеварлића у Астрономском друштву "Руђер Бош
ковић" говорио је Александар Томић. Истакао је да се професор није либио ни
од какве активности у Друштву и да је стално тражио да се задужеља nреносе на
млађе, у које је имао повереље и које је стално подстицао да се искажу . Са љиме
је било лако сарађивати. Био је духовит и nроницљив . Знао је мане сарадника
до филигранског нивоа, па је у nаузама рада знао да зачикава и да се шали .
После комеморативне седнице професорка Јелена је nрисутнима показала кан
целарију у којој је радио професор Шеварлић .

Овде ћемо осветлити пре свега улогу коју је

играо у астрономиЈИ.

Још као ђак чувене гимназије "Свети Сава" у Букурешту, Харет је nоказао
изузетну зрел_ост, о чему сведоче два уџбеника која је објавио још као ученик

ове школе - ~е~ан из . алгебре и други из тригонометрије . Други, "Елементи
тригонометриЈе , био Је допуљен и поново штампан 1873. и опет следеће године

~ био коришћен као уџбеник на висок_о~, школи у току пола столећа . Касније је о б~

Јавио и "Курс_ елементарне геометриЈе

за четврти разред ниже и за први разред

више гимназиЈе .

Ипак, оно што га је посебно интересовало била је астрономија . Почео је да се
занима за ову . науку у треће~ разреду гимназије, када је прочитао један чланак

о Месецу. НиЈе ни саљао да Је Месец небеско тело на коме ће једног дана бити
заувек уписано љегово име.

Пошто је 1869. године положио велику матуру, уписао се на Природно-матема
тички факултет Универзитета у Букурешту, а истовремено се запослио као про
фесор математике на Нифон семинару у Букурешту.
Прошло је већ ~есет година од како су се Молдавија и Влашка ујединиле у

Кнежевину fумун~ЈУ . под вођством Алексан~ра Јона Кузе (24. јануара 1859).
Једна од наЈЭначаЈНИЈИХ К;rзиних мера било Је осниваље Универзитета у Јашију
(1860) ~ Букур~шту (1~64) . Његов основни циљ био је да са ових Универзитета
РумуниЈа добиЈе специЈалисте по европским стандардима. Најбољи студенти су

***

одмах слани у иностр~нство да !lрипремају своје докторате .

Тако је и Спиру

Харет доб~о ст~пендИЈУ. за студиЈе математичких наука у Паризу.
. Пошто Је наЈпознатиЈИ Универзитет тога доба био Сорбона, а најинтересант
НИЈа област у математичким наукама небеска механика, природно је било да од

Професор Шеварлић је сахраљен 14. марта 2001 . на Новом гробљу у Београ
ду . Пред капелом су се од љега опростили проф . др Јелена Милоградов-Турин у
име Математичког факултета и др Миодраг Дачић у име Астрономске опсерва
торије, а на самом гробу Александар Томић, члан Председништва нашег Друш

четири румунска докторанта из области математике у Паризу , три узму тезе из

области небеске механике . То су : Спиру Харет, Константин Гогу

тва .

(1854- 1897)

и

Николае Кок):'леску (1866- 1952) . _Четврти, Георге Титеика (1873-1939), постао је
велики специЈалиста за геометриЈу.

М'Шiан Јелuчuћ

..

, ,

•

---,,
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Харет је у Паризу дипломирао математику, а

1876 .
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и физику.

*(Маzда Ставин.с!Си је дире1етор Астрон.омс1еоz института Румун.с1ее а1еадемије

Дана 18/30. јануара 1878. одбранио је и докторску тезу под насловом "0 инва
ријантности великих оса планетарних орбита" . Астрономи и математичари су се
питали дуго времена шта ће се дешавати са Сунчевим системом . Знајући да се
кеплеровске елипсе полако мељају као резултат интеракције Сунце - планета, као
и услед привлачних сила других плане:rа, почео је озбиљно да n~оуч?-ва nроблем
стабилности Сунчевог система и nрви Је уочио систематске вариЈаЦИЈе, . нарочито

н.ау1еа У чи;ем се саставу налазе Астрон.омс1еа оnсерваторија у Бу1еурешту, чији

зе та1ео1је дире1етор, _ и астрон.омс1ее оnсерв~торизе у Клужу и Темишвару. Она је
и !Соорzан.изатор, зазедно са мном, четири Јуzословенс!Со - румунс1еа астрономс1еа
сусрета. За време свозе nосете Ву1еурешту, у новембру 2001 . zодине, уnозн.ао са.м

се са радом Сnируа Харета и замолио z-ђу Ставин.с!Си да за читаоце "Васион.е"

наnише 'Ч.Аан.а!С о овом вели1еом чове1еу.)

секуларне.

Он је у својој тези показао постојаље једног чисто секуларног чл3:на у вари

SPIRU HARET - EXCEPTIONAL PERSON OF ROMANIAN AND
WORLD CULTURE
Spiru Haret. was on_e o_f the greatest Romanian astronomer and cultural worker. The
short presentatюn of h1s !Jfe and work is given.

јацији велике nолуосе nланетарне орбите, у оквиру треће апроксимациЈе у односу
на масу . Користећи Тисеранов метод, Спиру Харет је добио резултат фунда
ментално различит од резултата љегових претходника . Осим тога, љегов при
лаз проблему nрипремио је будући прилаз Поенкареа {који је Харетов резул

тат оnисао као "велико изненађеље") и резултате добијене у двадесетом веку од
стране Колмогорова, Арнолда, Мозера или Ванга . Његове закључке потврдили
су и љегови савременици Ле Верје и Егинитис.
Много касније, 1955. године, Жан Мефруа је истражио од nочетка налажеље
секуларног члана у изразу за варијације велике nолуосе . Он је дао _критич~~
nреглед ранијих резултата и np~mao проблему у _окв~ру апроксимац~Је у КОЈОЈ
се nосматрају Сунце, nланета КОЈа трпи поремећаЈ и Једна nланета коЈа изазива
поремећај .
Његов резултат је бриљантна потврда резултата Спиру3: Харета :
постојаље чисто секуларне пертурбације велике полуосе у аnроксимациј~ трећег
степена у односу на--Мае:f"'Харетова докторска теза може се сматрати за Један од
камена темељаца небеске механике, због чега га Румуни сматрају nрвu.м румун.С!Сим теоријс1еим астрон.омом .
.
Касније Харет је публиковао и друге чланке из астрономије, наиме о секу

ларном убрзаљу Месеца {1880), о црвеној пеги на Јупитеру и о сјајном метеору

УДК

ЈУПИТЕРОВ МЕСЕЦ ЕВРОПА
Милан. Мuљушевић.

Астрономско друштво "Руђер Бошковић", Београд
"Из чије је утробе изашао лед,

и !СО је родио слан.у н.ебес1еу,

и астрономске оnсерваторије и nоставио 1. аnрила 1908. године за љеног пр
вог директора професора Николаеа Коку лескуа. На тај начин је управо Сnиру
Харет nостао министар који је имао "част да nонесе име оснивача астрономске

опсерваторије у Букурешту."

.

.

.

После готово једног века постоЈаља установе, име ЧИЈег оснивача Је дуго вре
мена уnисано на небеском своду, данашљи истраживачи Астрономског института
Румунске академије могу на најбољи начин да се одуже своме nретходнику за 150.
годишљицу љеговог рођеља међународним nризнаљем љиховог доприноса нашем
познаваљу универзума .

(Примљено децембра

2001 .)

{Превео : Милан. С. Дu.митријевић.)

и tсрајеви nроnасти срастају?"

{Кљига о Јову 38, 29- 30)

.

на часопи~ за популаризацију астрономије "Орион". После повратка кући 1878.

време био министар Спиру Харет. Он је nотписао оснивачки акт Метеоролошке

Да се воде скривају и nостају 1еао 1еамен

•

од 30. новембра 1912. Он је такође покушавао да изгради код деце ~нтерес за а~
трономију успевmи да обезбеди бесплатну претплату за све гимназиЈе у РумуниЈИ

године, Харет је постављен за професора ра~ионалне механике на У_ниверзитету
у Вукурешту, где је предавао до 1910, када Је пензионисан. Такође Је радио као
професор математике на Школи _за мостове и путеве .
.
Као и други млади људи КОЈИ су докторирали на небескоЈ механици, желео
је да у својој земљи нађе институцију где би могао да продужи астрономска
истраживаља, али такве у Румунији није било .
.
.
Године 1870, на једној од седница новоосноване АкадемиЈе, ентузиЈаста, учени
човек и државник Петру С. Аурелиан упутио је питаље влади и законодавним
телима : "Још колико времена ће Румунија бити лишена једне тако важне институ
ције која постоји у другим државама, које немају ни десети део наших ~ржавн~х
прихода? ... Када ћемо коначно и ми имати астрономску опсерваториЈу? ~ОЈИ
министар ће имати част да nонесе име оснивача астрономске оnсе~ваториЈе у
Букурешту?" Ова nитаља nонов~о је Стефан U. Хепитес {1851-19~2), нарочито
током својих иступаља у АкадемиЈи , али такође у чланцима о историЈи астрономи
је које је nубликовао .
Резултат је био тај да је председник Сената, Петру С. Аурелиан, :>:nутио
31 . марта 1908. nредседнику Савета министара предлог закона по коме Је Ме
теоролошки институт требало 1.
априла да буде nребачен из . М~нистарства
nољопривреде у надлежност Министарства просвете и вера, на чијем Је челу у то

523.4

Оно што је био Мардук за Вавилонце, Зевс за Грке, а Перун за Словене, то

Је за с;гаре Р~мљане био Јуnитер ; врховно . божанство оличено у једној од приви

дно на~светлиЈих планета . Настанком телескопске астрономије почетком 17. века,
човек Је по први пут б~о у nрилици да види размере највеће планете Сунчевог

~истема. Тако су у СВОЈИМ првим посматраљима Галилео Галилеј и Симон Мари

ЈУС угледали и четири пратиоца овог дива.

Значај тог открића није се умаљио

током времена . Данас су нам прелети васионских летелица сваки од ових месеца
nредставили као nосебан свет. Прва два пролаза, која су начинили Пионир 10 и

Пи~нир 11, у~апредила су нам многа сазнаља о Јуnитеру, али због несавршености
СВОЈИХ уређ3:Ја не и о љеговим пратиоцима . Откриће љихових чудеса учиниле су
летелице ВозаУ_ер 1 и Возау.ер 2 током 197?. Њихови снимци су наnравили праву

малу ре~олуциЈу и то не само у астроноМИЈИ већ и у многим другим областима, од

геологиЈе до микробиологиЈе. Тако смо, посредством роботских очију Војау.ера, по

\

~

први пут угледали активне вулкане ван Земље, на месецу Ио , док се на преостала
три nрати~::ща видела само ледена пустош . Али на једном од та три, на Европи 1 ,

научнике Је такође чекало изненађеље. Уместо nовршине разроване кратерима

овде се видело прилич~о глатко "неизреше~ано" тло. А то је могло значити у ге~
олоii!ком смислу само Једно : nротивно раниЈим пр·етnоставкама , Европина површ
ина Је геолошки млада.

Још из проучаваља нашег најближег небеског суседа Месеца, зна се да су

nовршине маљих небеских тел3: са више крате_Ра геолошки старије . По свим
~осадашљим моделима" могуће Је одредити да Је пре око 3,8 милијарди година
Јак "астероидни флукс засуо све планете и љихове nратиоце. Стога нам учес
таност кратерских ожиљака на неком небеском телу може nуно тога рећи. Тако
1

По грчкој митологији Евроnа је била кћерка феничанског краља Агенора. да би

сакрио заљубљеност у њу од своје љубоморне жене Хере, Зевс се nретворио у белог

бика и на леђима nренео Евроnу до Крита. Касније ће она родити њиховог сина

Миноса, nрвог владара Крита .

'

n
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на пример, Земља нема пуно ожиљака од тих астероидних удара 2 , јер су их разни

~~~А't~~=.н~; ~~~n~ad :~;е:~~~л~~~~~авног униврезитета Аризона и сарадници

геолошки (попут земљотреса, вулкана и сл) и атмосферски процеси избрисали .

Земља има ваздушни омотач који је многе ударе ублажио успораваљем и разби
јаљем астероида и делимичним сагореваљем, што је, опет, резултирало плићим

не.реда, пруга, гребена и кратерског ма;:;иоЈ.~~~внР:_з~олтиркиаћ: еобласти равни це,

вреле лаве на површину избац ·е см зн ·

ријег доба. Са неких снимака .се ви и

Нере,ц (Хаос) Је назив најзанимљивијих об

мију је први пут уведен да означи такв

·
·б
онамар.
а снимака Галt~.~~еа се
Санте т· плоч~е лможда и НаЈ ~љи доказ за постојаље потповршинског океана

ћајућ~ Ј~ делиће :~::о;и~~:~~:Јсалл:~а~~~=- УЈ:~:~~~ :скрзане и ра_збијене, подсе~

друга Одисеја", сликовито рекао да су:

могу потпуно уклопити једни

•

!
1

.~

i

~

.i
11
[

~

1

!f'1.
,1

ге иако с

иди да се ПОЈедини блокови

вид тла настао тачно изнад врелих унутрашљих извора Т одел говори да Је оваЈ
љости се повремено nробијала до површине изазивајући . оп ла водари з унутраm

~е~, у виду санти, nлутајући се окретао и санте с

се :;{~аље тла .

Је Један део љих делимично или потnуно потонуЈ ка д

аздробљени

у~бн_о уда.~!'авале , док

nростор између љих није поново потпуно смрзао и ос нr.
о Је траЈало док се
или раэбацане слагалице . На снимцима начиљеним
т вио нам утисак нереда

f

ове области, уз раздвојну моћ од само б- 9 мета nдецембру 199?. види с~ део
су многе плоче наборане и храnаве и да се неке з~в о пи~селу , КОЈИ показуЈе да
преко 100 m . Понегде се виде и дугачки усеци
. бршаваЈу литицама високим и

3

1·

д

делови те "слагалице" очигл/дн~~едостају.у llрке~:~~::ии:а далеко, док nо~един~

Евроnу. С обзиром на то да је Европа богата водом, плимске гравитационе силе

Јупитера и суседних месеца, И о и Ганимед , топе стеновито језгро стварајући
маље вулкане . Топлота ослобођена тим унутрашљим ерупцијама топи околни
лед, чинећи Европу можда јединим светом у Сунчевом систему, поред Земље,
који има замашну количину течне воде. Како топла вода тежи кретаљу навише,
лагано се пробија до површине, где дроби и ломи површински лед . У додиру са
спољним вакуумом вода се мрзне nопуљавајући новонастале пукотине. Овакви
процеси објашљавају недостатак кратера на овом месецу. У ствари, до сада су
откривена свега три кратера већа од 5 km, а највећи међу љима, Пвил, има 24
km у nречнику.
На nитаље да ли на Евроnи има воде у течном стаљу, надовезала се nитаље
о могућностима за развој океанских облика живота . Наједном је Европа, по nи
таљу могућих ванземаљских облика живота, постала много занимљивије "острво"
Сунчевог "архипелага" од Марса. Овоме су доnринеле и две сонде, Вшсuнz 1 и
Вu~~;uнг 2, које су само четири године раније установи ле да је Марс мртва планета.
Евроnа је тако постала најзанимљивије место за егзобиологе. Наравно, иза овог
почетног усхићеља, заснованог на претпоставкама , крило се још много питаља на
која је требало одговорити. А одговори су се почели, бар делимично, помаљати
са открићима новије и много предузимљивије роботске мисије, Галt~.~~ео, која је
од 1996, па до 2000, надлетела Европу десетак пута и притом послала на Земљу

вницама .

ласти за проучаваље, а у астроно

Најпознатија таква област на Европи ~е ~~ie о~ласти башС проучаваљем Европе .

тврдио да исте nлимске силе које топе језгро Ио утичу у знатној мери и на суседну

jl

в

види тло које

" ... подсећале

/t

~е да Је ве ина оваквих равница из ско

околиш, па се стога оне такође смат:ајуд · су такве Р~_внице потопиле гребенасти
ском океану. Вреди напоменути да пост~ј~дним од налач_их доказа о потповршин
наведена типа, па ~е зато називају неодређе~::в;:це КОЈе садрже оба претходно

Испитиваља Јупитеровог система летелицама Војауер, крајем седамдесетих,
и Галt~.~~ео, открила су нам сасвим другачије светове од очекиваних . Тако су на
прва два пратиоца, Ио и Европи, научници били изненађени потпуним одсуством
великих ударних кратера .
Њихов изостанак на месецу Ио је убрзо објашљен
сталном вулканском активношћу, која тамошље тло стално изнова обнавља новим
слојевима сумпора и стена. Али на суседној Европи није било ни трага од по
вршинских вулкана. Глатка и ледена површина исцртана усецима и шарама које
се пружају хиљадама километара у свим правцима, красила је овај месец. Артур

јавио се чланак "Загонетка Евроnе" (The Europa Enigma) у америчком астроном
ском месечнику "Star and Sky" (Звезда и небо) . Његов писац, Ричард Хогленд, је

криовулканизмом, 1юд кога се уместо

прекривајући низијски околижlЈ Сма~рzти лед. из ућутрашљости nод притиском,

површина, као и површина љему сличних тела, стара и пуна кратера.

"2010,

мо сваки од љих

Равнице су најзаступљенији облик т
д
хов настанак није потпуно јасан али се ла .
еле се на гребенасте и глатке . Њинастале давно, постепеним ломљ~љем
~~етпоставља да су гребенасте равнице
равнице су настале највероватније ;з':! љељем и развлачељем терена . Глатке

падавина и ветрова, који такође доприносе непрекидној ерозији тла, па самим
тим и брисаљу трагова удара . Овај процес је још запаженији на Венери јер је
тамошља атмосфера око сто пута гушћа, а падавине сумпорних једиљеља још ко
розивније, тако да тамо и нема трагова маљих кратера. Зато је концентрација
кратера на Венери око хиљаду пута маља од оне на Месецу . Како на Месецу нема
ни тектонских помераља ни атмосферског покривача, јасно је зашто је љегова

на фотографију из неког медицинског уџбеника који приказује ус
тројство вена и артерија ." Очигледно је неки, дотад непознати процес, бришући
трагове астероидних удара преобликовао површину Европе .
Одговор на ову загонетку је лагано почео да испливава проучаваљем вулкан
ских nојава на Ио . Недуго nосле прелета Војау.ера, у јануару 1980. године, nо

·

ПОЈединачно.

кратерима него на Месецу. Осим тога, Земљина атмосфера је непрекидни извор

Кларк је касније, у свом роману
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десетина метара .

'ТЈ.

Пруге су кривудаве, као клином обликоване об

кују најчешће по свом албе

(сnособности

разде, ширине и до неколико

·

;Ласти, КОЈе се од осталих разли-

пруга ј~ често виша и светл'Zа од околног т~:е~и1ак~~~~тлости) . Уну~рашљо~т

1

изгледаЈу као гребен и или насипи . Верује се да су настаја~~х ксе виде о о ди КОЈИ

Ј;

тла. Нова попуљаваља дуж средишље осе п

'/1

·'

а потповршински материјал попуљавао узани међупростор насада се тло цепало,

тао после пуцаља

те су такве пруге можда и последљи стадију~у;~:с~:ј:~;аг~~бiи~~енасте ободе,

1

l

мноштво бољих снимака и нових података .
Захваљујући томе, данас знамо да је Евроnа заиста један шаролик свет . Пла

нетарни геолози, Синтија Филиnс
2

(Cyntia Phillips),

са Универзитета Аризона,

У ствари, посматрањима са Земљиних вештачких сателита откривено је преко 200

јако еродираних кра тера насталих падом астероида и комета током разних раздобља
историје Сунчевог система .

данас се верује да су ти удари битно утицали на нас

танак и развој живота на Земљи, као и да су кривци за пет данас познатих великих

истребљеља живих врста на Земљи .

3

Ово потиче отуда што су та три Јупитерова месеца у тзв. резонантним путањама;

наиме, за време за које Европа једанпут обиђе Јупитер, Ио то учини два пута, а
Ганимед пређе само половину своје путање .

Важно је напоменути да су ова три

сателита увек једном истом страном окренута ка Јупитеру, као и наш Месец Земљи.

Снu.мцu nруга (лево) u zребена (десно) на Евроnиној nовршини.
Гребен~ су узвишеља која могу бити различитих облика·
ви
кр~ве. линиЈе, могу бити појединачна , двочлана или чак
. у
ду nраве или

НиЈе ЈОШ даћо ниједно поуздано објашљеље љиховог нас~~~~:нм:ж~~~~д;:ова.

[

1

остацима ве их криовулканизама или о местима на којима је п~вршински ледд;и~

1/
1 1
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сабијан и наборан увис. На приложеном снимку се види област широка 20 km,

ма_са испод осам маса Јупитера. Такве планете, гравитационо слободне од било
коЈе звезде, могле би да се слободно крећу кроз простор са мноштвом својих
пратилаца . С обзиром на то да би на некима од тих nратилаца, због близине
масивне планете, било извора топлоте изазваних гравитацијом исте, није тешко
претпоставити како би неки од љих (nод условом да имају залихе воде као Европа)
могли бити места погодна за живот, бар онакав какав би за нас био препознатљив.
Данас се такве планете још не могу открити због несавршености наших посма
трачких уређаја, али би потврда таквих претпоставки једног дана била највеће

прошарана гребенима .

Кратери су, као што )е напред већ речено, најређи облик рељефа Европе . На

снимцима велике раздвоЈне моћи виде се кратери од неколико. десетина метара

у пречнику . Код оних већих постоје наноси избаченог материЈала . Тако се код

Пвила, светли зраци и избачени материјал могу пратити и _преко 1000 km од
средишта . Како је при самим ударима долазило до отапаља Јед~ог дела ледене

коре ; то су и сами остаци кратера прилично еродирани. Код поЈединих (Тир и

завештаље садашљих истра.живаља Европе.

Каланиш) постоје и вишестране прстенасте структуре.

Још од Хоглендовог текста води се жустра расправа око питаља на којој ду
бини, у ствари, треба тражити Европина мора, односно колико је дебела повр
шинска ледена кора изнад љих. Горља граница дебљине леденог омотача никад
није озбиљно разматрана, али доља представља право искушеље за планетарне
геологе . Процене се крећу од само 1- 2 km до оних од чак 10- 100 km . Први

Поред ових, основних, научници су видели и мноштво других занимљивих по,;
јава . Такве су тамн.е мрље са веома ниским албедом, затим остаци ледене "лаве

која је после пробиЈаља кроз кору текла површином и до _30 km . Иако се Европа
сматра глатким телом, јер љене површинске структуре наЈчешће не _пре~азе _виси

ну од 200 m, на љој постоје и ретка усамљена већа узвишеља, <:Јд КОЈИХ.Је наЈвише
планина Силикс, висине 1500 m. Супротност узвишељима су Јаме, коЈе предста

(оптимистички) табор претпоставке заснива на површинским појавама као што су
гребени, кружни усец~ и пукотине, глатке :равнице и сл . Други (песимистички)

вљају улегнућа не већа од 10 km и не дубља од 200 m.

Летелица Галuлео је успела да открије и сопствено магнетно поље Евро~е . Оно

сматра да су све те ПОЈаве настале не пробиЈаљем течне воде него кружељем само
делимично здробљеног, тзв . топлог, леда.
Питаље о дебљини омотача собом
повлачи и питаље колико се често обнавља Европина површина и колика је самим
тим и љена старост .. да би на то одговорио, један тим научника се прихватио
те~ког ~адатка . Он Је, наиме, упоредио снимке са Војауера од пре 20 година са
наЈНОВИЈИМ снимцима са Галuлеа. Пошто су ови nотољи много квалитетнији, нај
пре су деградирани на ниво старих да би се могли поредити са љима (Војауер

је прилично слабо, можда четири пута слабије од Ганимедовог. Нађено Је. да се
северни магнетни пол помера сваких пет и по сати. Такви су услови могући Једино
ако испод ледене површине постоји неки добар електрични проводник . С обзиром
на то да лед то није, остаје само течна вода и то у позз:машним ко~ичинама.

Како је Европа богата стенама, вулканске подземне ерупције ослобађају не само

топлоту већ и минерале, чинећи Европине океане _сланим . Слана вода не само

2 је снимио око 20 % Европине површине са раздвојном моћи од тек 4 km по
пикселу) . Осим тога, пошло се од претпоставке да можда на Евроnи повремено

што има нижу тачку тоnљеља од чисте воде, него Је и добар електропроводник.
То даје веома добар одговор на питаље о пореклу магнет~ог поља, мада се тиме

истовремено отвара једно ново занимљиво питаље: колики Је салинитет Европини~

долази до ерупција водене паре, које би избацивале пару и до 10 km у вис . Ме
ђутим, детаљно проучаваље снимака, чак и оних снимљених за време проласка
Европе кроз Јупитерову сенку, није показало ништа слично томе . Осим тога, и
међусобна поређеља снимака су показала да у последљих 20 година, бар у облас
тима које су испитиване, није дошло ни до каквих већих промена. То наравно не
зна ч~ да тренутно на Европи нема геолошких активности, него да се оне дешавају

мора и колико он сам омогућава или угрожава настанак или одржаље живота.

Само откриће течне воде ван ~емље је више него узбудљиво от~риће, а~и нам на

подручју микро и егзобиологиЈе не би ништа значило да на краЈу откриЈемо само
једно огромно ванземаљско Мртво море .

или јако ретко,

и то углавном онда када нису

вршена никаква посматраља,

или

су тако мале да се не могу приметити при садашљим посматраљима .

Резултат најновијег истра.живаља на ову тему објављен је у новембру 2001, у
време писаља овог чланка . Две научнице, Елизабета Тертл (Elizabeth Тurtle) и

Елизабета Пјерацо

(Elisi!obetta Pierazzo),

са Универзитета Аризона, су на основу

проучаваља највећих кра тера на Европи изнеле претпоставку да је лед Европе де
бео најмаље 3-4 km. Наиме, и тамошљи велики кратери (баш као и на другим те
лима Сунчевог система) имају средишља узвишеља која су настала избациваљем
потповршинског материјала при удару . Да су астероиди при удару успевали да
се пробију до водених дубина, средишљи врхови не би ни могли постојати јер их
вода не може начинити . Тако је нпр. удар који је створио раније поменути Пвил

1
fJ
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Схu.ма~е дела nовршuне Евроnе са врло велu~ео.м резолуцијом.

Иnак, могућност открића оваквих океана (чије постојаље представ~а је~ан
од основних услова за настанак живота) је огромна, посебно у светлу наЈНОВИЈИХ

истра.живаља чувеног молекуларног облака ОМС 1 (Orion Molecular Cloud 1), иза
маглине М 42 (NGC 1976), у сазвежђу Орион (испод Орионовог пој~с.а, у нашем
народу познатог као Штапи). Двојица научника, Филип Лукас (Ph1llp Lucas) и
Патрик Рош (Patrick Roche), су открила у овом облаку 13 тела са масом маљом
од 13 Јупитерових маса4 , која су гравитационо независ~а од околних звезда . Иако
са том масом не могу бити сврстане међу планете, није тешко претпоставити да
су маглина у Ориону и љој сличне маглине права породилишта за гасне дивове
4 Што је близу доње границе за масу мрких (смеђих) патуљака, а која износи осам
маса Јупитера .

кратер, у овоме начинио средишљи врх широк око пет и висок око nола киломе

тра. Међутим, по процени ових научница, врх би (уколико би уопште и настао)
нестао з~ маље од годину дана да је испод места у дара било течне воде или бар
"мекшег

леда.

Кратери Европе су омогућили и приближну процену старости коре.
Како
су светли зраци трију највећих кратера настали пре око 20 милиона година, та
вредност је и узета као приближна старост Европине површине . Горља граница
старости је процељена на највише око 100 милиона година. У оба случаја nовр
шина се сматра геолошки младом.

Спектроскопска посматраља са Галuлеа и васионским телескопом Хабл показу
ју да Европа поседује изузетно ретку атмосферу састављену од кисеоника. То,
међутим, није узето за доказ постојаља живота заснованог на процесу фотосин
тезе. Кисеоник потиче од високоенергетских честица са Сунца, а нарочито из

Јупитерове моћне магнетосфере јер се Европа креће дубоко унутар ље 5 . Те чес
тице, долазећи са Сунца, бивају скренуте дуж линија сила магнетног поља Јупите
ра . Погађајући Европину површину, разла.жу воду на саставне делове . Водоник,
5

Само се Калисто налази ван најјачих појасева Јупитерове магнетосфере . О ат

мосфери Европе и могућности живота на Европи видети сажет приказ у Bacuoнu
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као веома лаган, брзо одлази у околни међупланетарни простор , док се кисеоник ,

као тежи, некако задржава уз површину, чинећи тако Европу једним од ретких
6

месеца у Сунчевом систему који поседује своју атмосферу .

Спектроскопским

посматраљима са Гмuлеа пронађени су и трагови сумпорних једиљеља, наро

чито сумпорне киселине. Ова једиљеља су вулканског порекла и верује се да су
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(Примљено децембра 2001.}

на површину Европе дошла са Ио, али постоји и претпоставка да су доспела из
љене унутрашљости.

Дакле, из свега приложеног можемо закључити да је Европа један загонетан ,

шаролик и надасве занимљив свет.

А

То је свет окован вечитим ледом, са готово

JUPITER'S MOON EUROPA
short description of the basic properties of Jupiter's moon Europa is given.

сигурно течним океаном слане воде испод тог покривача, који можда садржи и

више воде него Земља . Испод слојева леда и воде се налази више силикатних
слојева , од којих се Европа углавном и састоји и који је и чине сличном са пла

УдК

523.44

нетама Земљиног типа . У самом средишту је мало и густо метално језгро богато
гвожђем .

Због тајанствености и лепоте коју представља, Европа је изабрана за једну од

главних мета будућих истраживаља.

УдАРИ АСТЕРОИдА О ЗЕМЉУ: СЛУЧАЈ АСТЕРОИдА

Својевремено задивљена снимцима и под

стакнута оптимистичким претпоставкама стручљака НАСА-е, бивша Клинтонова

администрација је одобрила средства за подухват назван "Европин орбитер ".

Уколико га много шкртија и ратоборнија Бушова администрација у међувремену
не откаже (као што је то већ урадила са многим другим пројектима}, ова летелица

требало би да полети око 2008 . године са изузетно унапређеним радаром, да би

из лутаље око Европе радарским снопом снимала површину овог месеца . Једино
је радар способан да нам да тачну слику о дебљини леденог омотача. Uиљ подух

вата је да се нађе (уколико уопште постоји} нека свежа напрслина у леду, односно

место где је лед довољно танак, да би стручљаци NASA могли да на Европу упуте
роботску мини подморницу (названу хидробот}, која би , пробивши се специјалним

пенетратором кроз лед, испитивала могући океан . Овај други део истраживаља

је изузетно сложен па ће можда бити и замељен једноставнијим роботима, попут

самоходних возила (ровера) какви су се већ кретали Месецом и Марсом. Верује

се да би се, ако на Европи има макар и микробиолошких облика живота, љегови

остаци могли наћи смрзнути на самој леденој површини . Било како било будућа
истраживаља овог света би требало, дакле, да уследе крајем ове деценије.

Следе неки основни подаци о овом месецу :
Пречник: 3138 km
Маса: 4,8 · 1022 kg
Средља удаљеност од Јупитера : 670 900 km
Сидеричка револуција : 3d13h 14m
3
Средља густина : 3,01 · 10 3 kgmЕксцентричност лутаље : 0,009
Нагиб путаље : 0,470°
2
Убрзаље силе теже на површини : 1,31 ms1
Средља орбитална брзина: 13,74 kms1
Друга космичка брзина : 2,02 kmsПривидна звездана величина : 5,3

9

Просечна површинска температура: -170°С
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Преостали месеци код којих је откривен гасни омотач су Ио, Ганимед, Титан и

Тритон . Сунчево зрачење чини да и наша Луна nоседује танки омотач од гасовитог
натријума .

9

Преузето са http:/ fnssdc.gsfc.nasa..gov и Astronomica.l Alma.na.c 1997.

1950DA

Владан Челебоновuћ
Институт за физику, Београд
Увод

Истраживаља Сунчевоr: система показала су да у љему, поред тзв . "великих"
тела (планете и љихови Н?-Јвећи сателити), постоји и велика група "малих тела" .
Овим термином означаваЈу се астероиди и комете (а и маљи сателити планета) .
Први ас-х:ероид (1 Ceres) откривен је прве ноћи XIX века, а број нумерисаних ас
тероида )е 28 . ~арта ~ОО~ . _износио 39 462 . Овај податак потиче са Универзитета
У Пизи (ИталиЈа), КОЈИ _Је Један од светских центара за теоријска истраживаља
кретаља а~тероида . НаЈвећи део љихових лутаља се у простору налази између
лутаља КОЈима се о~о Сунца крећу планете Марс и Јупитер .
З Међутим , постоЈе и астеро~ди који у свом кретаљу могу да пресеку путаљу
е~ље око Сунца. О~акви:с обЈеката има много маље. Ако се усвоји критеријум
~а Је "~лизак сусрет онаЈ у коме астероид nрође на удаљености маљој од или
ЈеднакоЈ 0,0~ астрономских Јединица од наше планете

долази се до броја од 418
познатих о_бЈеката. Пошто се овај број полако увећ~ва са временом (откривају
се нови О~Јекти), поменимо да се наведена вредност односи на 13. април 2002, а

преузета Је са интернет адресе http:/ fwww .spaceweather.com.
Постоји ~и могућност да неки астероид (или можда језгро комете) прође тако
?л и{) нашоЈ пла:нети да удари о љу? Какве би биле последице таквог догађа

7

Ја .

во питаље Је научио интересантно, али и веома практично важно за нас као

стi;'-новнике планете Земље. Често се наводе. два историјска примера таквих у дара
КОЈИ су имали веома о~б~љне последице : Један је онај који се десио пре неких
65 м~лиона година, КОЈИ Је тако пореметио процесе у биосфери да је дошло до
нестаЈаља многих врста биљака и животиља, укључујући и диносаурусе . други
се одиграо почетком ХХ века (1908 . године), када је "нешто" ударило у тајгу
У СибИЈ?У и оборило шуму у кругу пречника неколико стотина километара а

резултуЈући земљотрес је регистрован и на другим континентима .

'

. У. неколико

водећих земаља света постоје озбиљни истраживачки програми
ЧИЈИ ~е циљ управо благовремено откриваље астероида који би у некој ближој или
даљоЈ. будућности ~огли да се сударе са нашом nланетом. Вероватно насл ћујете

да наЈсв~обухватниЈИ такав програм nостоји у САД и да га води НАСА . dрограм
комбинуЈе nосматрачки рад са компликованим теоријским израчунаваљима кре

таља nосматраних астероида у будућности .
Почетком аnрила . 2002 .
из информационог центра овог програма,

који се

налази У Лаборат?РИЈИ за мл~ни . погон

у Паса

(JPL- Jet Propulsion Laboratory)

дени у КалифорниЈи, пуштена Је у Јавност вест о озбиљној

ненултој" вероватноћи
0
том открићу. На nочет!<У битан детаљ : овај судар, ако до љега заиста дође, неће
имати никаRВоr утицаЈа на наш живот, пошто треба да се деси 16. марта 2880

да се такав судар деси. Uиљ овог чланка је уnраво да в'~с прецизно обавести
године .

·
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:Корисни извори нформација на интернету

1950DA

ЗаинтеР_есовани за детаље могу на следећа три сајта на интернету да нађу

Астероид 1950DA откривен је 22 . фебруара 1950. са Ликове (Lick) опсерва
торије у Калифорнији . Праћен је неко време , тако да је на основу измерених
положаја било могуће израчунати љегову путаљу. Астероид затим није посма
тран пуну 51 годину и поново је откривен са Ловелове (Lowell) опсерваторије
у Аризони, на самом крају 2000 . године . Марта 2001, када је прошао на 21
пут већој даљини од Земље него што је Месец, посматран је помоћу чувеног
радио-телескопа са опсерваторије Аресибо у Порторику и неким од великих ан
тена које NASA користи за комуникацију са космичким бродовима . У периоду
од открића (првобитног) до 17. октобра 2001 . извршено је 227 оптичких и 13
радарских, астрометријских посматраља . Временски интервал обухваћен овим
посматраљима износи 18 865 дана . Сва прикупљена посматраља искоришћена
су за израчунаваље орбите овог астероида. Наведимо да велика полуоса љегове
путаље износи 1,69862 астрономских јединица , а ексцентрицитет (мера одступаља

од кружног облика) износи

0,507591 .

информациЈе о астероидима и љиховом кретаљу, а посебно о астероидима који

пролазе у близини Земље :

1. http:/ / www.spaceweather.com/
Овде можете наћи nодатке о активности Сунца, предстојећим пролазима ас

теР_оида У близини Земље, као и "линкове" на изворе детаљнијих информација.

СаЈт Је погодан за аматере, пошто не захтева велико знаље физике и астрономије .
2. http:/ /пeo.jpl . nasa . gov/
Ово је звани';!НИ сајт NEO (Near Earth Objects - Објекти у близини Земље)
nрограма агенциЈе NASA . Пружа обиље nодатака, али захтева већа nредзнаља .
3. http:/ /newton.dm . uпipi.it/
Ово је ПР?Фесионални сајт групе за динамику NEO објеката Универзитета у
Пизи . Богат Је подацима, али захтева добро познаваље физике и небеске механике .
(Примљено априла 2002 .)

Период ротације око сопствене осе износи

час, а пречник је нешто већи од једног километра. Период обиласка око Сунца
износи 808,62 дана . Сви ови параметри астероида 1950DA одређени су комби
новаљем оптичких и радарских посматраља из Аресиба. Показало се да се посма
траља обављена у временском интервалу од преко пола века међусобно одлично
надовезују и да се могу међусобно комбиновати у израчунаваљима путаље .
Управо тако уочена стабилност путаље побудила је истраживаче да се по
забаве проблемом будућег кретаља овог објекта. Екстраполацијом су добијени
интересантни закључци . Показано је да предстоји неколико "блиских сусрета"

2,1

овог астероида са нашом планетом .

У XXI веку предстоје нам два таква сусрета : 2. марта 2032 . и 19. марта 2074.
године . Интересантнији је други догађај, пошто ће том приликом минимална
даљина на којој ће астероид проћи износити свега 0,0226 астрономских јединица .
Много важнија и nотенцијално опаснија nојава очекује нашу nланету 16. марта
2880 . Показано је да тог датума у кретаљима овог астероида и Земље nостоји ин
тервал од 20 минута када вероватноћа да се они сударе износи чак 1/3 процента!
Резултат је формулисан као "вероватноћа", а не као сигуран догађај, због
недовољно добро познатих физичких особина 1950DA. На пример, постоје две
могућности за nоложај пола овог објекта, а досадашљи посматрачки материјал
не дозвољава да се дилема реши . Исто тако, није добро nознат хемијски сас
тав астероида , а самим тим ни љегов тоnлотни каnацитет. Астероид апсорбује
топлотну енергију Сунчевог зрачеља, тиме се загрева, што меља љегову укупну
енергију, а коначна nоследица је мала nромена nутање којом се креће. Постоји
још један битан извор несигурности у оваквим израчунаваљима . Познато је да се
сва небеска тела крећу под дејством силе гравитације, која се оnисује Њутновим
законом гравитације. Међутим, маље је познато да се проблем кретаља под де
јством силе гравитације може егзактно решити само у тзв . проблему "два тела" .
Овим термином означава се пар тела која међусобно делују силом гравитације,
а сви остали објекти у љиховој околини се занемарују . Проблем "више тела" у
небеској механици, и у физици уопште, нема егзактно већ само nриближна решеља.
Тачност ових решеља је утолико већа што се већи број тела узме у обзир .
Природно се намеће nитаље да ли се можда може нешто предузети како би
се овај удар спречио . Одговор је "тврдо" не, из два разлога . Прво, удар треба
да се деси кроз "само " осам векова . Логично је очекивати да ће технологија
наставити да се развија и да ће данашља технологија нашим далеким nотомцима
у то доба изгледати као што нама данас изгледа технологија из доба када су
зидани манастири . Дакле, ако нешто и буде требало nредузимати, можемо бити
сигурни да ће то бити лакше изводљиво љима тада . Други разлог због кога ништа
не треба предузимати потиче из нашег недовољног познаваља овог астероида .
Једини закључак који се са сигурношћу може извући јесте да кретаље ас

тероида треба пратити комбинованим (оптичким и радарским nосматраљима).
Досадашље анализе су показале да nостоји вероватноћа да 1950DA удари у Земљу
за осам векова, али никад се не зна. .. Можда постоји и неки други астероид са
којим нам "прети" судар много раније . Једини начин на који се такво хипотетично
тело може открити и по питаљу заштите од љега евентуално нешто предузети су

свеобухватна посматраља и љихове анализе .

COLLISIONS OF ASTEROIDS WITH ТНЕ ЕАRТН: ТНЕ CASE OF
1950DA
·
T~s is а description for initiated amateurs of the recently puЬlicized discovery that
asterшd 1950DA might collide with the Earth оп March 16, 2880.

•
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да би неко постао научник, односно
бавио се научним радом, није довољ
но

само

завршити

одговарајуће

тко

ле, nронаћи занимљиву област и поче
ти . радити на .томе .. Поред финансија,
коЈе се увек ПОЈављуЈу као један од важ

1

них фактора, потребно је и више . Сма
трам да треба остварити одговарајуће

'i

контакте са људима, ући на тај начин

ј• li

у свет науке и користити данашље сис

теме ~а комуника~ију и размену инфор

l

1

'

~ација . Можда Је и ово једна од иде
Ја Ватиканске опсерваторије, да nутем
школе, окуnљаља и повезиваља , помо
гне људима и упути их у свет науке .

Ватиканска опсерваторија спада
међу старије установе те врсте . По
везана је са Ватиканом, као седиштем
католичке цркве, и смештена је у пала

ти у градићу Кастел Гандолфо

( Castel
Слика .1: Зда11>е Ватu"ан.с~ее оnсерваGandolfo), двадесет пет километара jymopuзe У zрадuћу Кастел Ган.долфо.
гоисточно од Рима (слика 1).
Ватиканска опсерваторија (позната на италијанском као Specola Vaticana) је
фор~ално основана 1891 . године од стране папе Лава XIII. После увођеља гре
гориЈанског календара, католичка црква је показала интересоваље за астрономска
истраживања и под љеним nокровитељством основане су три опсерваторије. На

: ј .'
•'
;

.,

\
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једној су, између осталог, обављени први радови из сnектроскопије . ~у је среди

ном 19 . века Анђело Секи (Angelo Secchi) извршио прву класифи_каЦИЈУ звезда на
основу сnектара. У nочетку, астрономи Ватиканске опсерваториЈе су nроуча~али

и nосматрали небо са брда иза цркве Свети Петар у Ватикану, учеству(;ући

у интернационалном пројекту тачно г картираља милиона звезда, . званом " arte
Са ширељем и урбанизац_иЈОМ небо Рима

du Ciel" и Астрографског каталога.

је постајало све светлије, тако да је године 1935 . оnсерваториЈа. премештена У

поменуту палату, која се, као и сам град_ић, налази на брду поред Језера Албано.
Све је окружено прелеnим вртовима, кОЈИ су такође власништво Ватикана. Кас
тел Гандолфо nриnада интересантној области града Рима, под називом ~астели
Романи (Casteli Romani), где се налази још пар занимљивих замкова. То Је мало,
туристичко место које, углавном лети, преп~аве nосетиоци за време nаnиног бо

равка. Место је доста мирно за бучне ИталиЈане и као створено за истраживачки
рад .
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~рупа Ватиканске оnсерваторије (Vatican Observatory Research Group- VORG) . За
Једно са Универзитетом у ТЈусону , Ватиканска оnсерваторија је 1993. године за
вршила изградљу великог оnтичког и инфрацрвеног телескоnа пречника огледала

1,8

метара (слика

На љему ради велики број љених чланова и тамо се обављају

4).

главна nосматраља, а резултати се обрађују и тамо и у Кастел Гандолфу.

·

Током година Ватиканска оnсерваторија је ширила и развијала идеју да се ова
~рста науч;'fо-истр~ивачког рада nрошири н~ читав свет, а nосебно на индустри
ЈСКИ слабиЈе развиЈене земље. Година 2001 . Је била рекордна, јер је било дваде
сет _шест nолазника из деветнаест земаља, са четири континента .

То је потврда

идеЈе са nочетка текста, да се кроз масовност, поред упућиваља у свет науке,
допринесе ширељу култура разних нација и љиховом повезиваљу и помагаљу у
научно-истраживачком раду._ Интересантно је још истаћи да је те године наша
земља по први пут имала СВОЈе представнике, и то чак двоје . Толико су имали још
само Аргентина, Венецуела и Сједиљене Америчке Државе . Из наше земље смо
били Милан Богосављевић из Ниша, апсолвент астрофизике и ја, студент четврте
године астрофизике из Београда .
Овогодишљи учесници школе били су
углавном

полазници

nостдиnломских

ету дија из области астрофизике и фи
зике,

као

и

студенти

завршне

године

редовних ету дија . Иако за избор по
лазника нису били nостављени стрик
тни захтеви nретходног знаља, курс је
иnак

организован

и

замишљен

на

неш

то вишем нивоу, који треба да допуни
и

надогради

основна

знаља

из

астро

физике и физике стечена на редовним

студијама . Наравно, незаобилазан ус
лов је солидно познаваље енглеског је
зика, који је званични језик школе .
Пун назив теме рада школе, одржа

не ове године, је био "Звездани оста
ци :
1,
1

Слика 2: Двостру~tи Цајсов астроzраф Вати~tан.с~tе оnсерваторије у Кастел Ган.
долфу. Састоји се од рефра~tтора nречн.и~tа обЈе~tтива 40 ст и Њутн.-Касzрен.овоz
рефле~tтора nречн.и~tа обзе~tтива 60 ст.

Прва летља школа Ватиканске оnсерваторије (Vatican Observatory Summer School- VOSS) одржана је 1986. године и од тада се одржава сваке друге године, сва~и
пут са различитом темом из области астрофизике или nосм_атрачке астрономиЈе .
Тако је, на nример, тема претnоследље школе била о ДВОЈНИМ зв~здамd а ово
годишље о комnактним звездама. Школа се одржав':!- у nросториЈама nсерва

торије, која заузима једну половину nалате и д?ста Је добро оnремљена. Посе

дује више телескопа, од којих су рефрактор и двоЈНИ астрограф смештени на крову
nалате, а друга два, Шмитов телескоп и астрограф се налазе у околним вртовима
(слике 2 и З) . Оnсерваторија има веома добро снабдевену библиотеку (22 0~0

кљига), са доста старих и ретких кљига! као што су дела Коперника, ГалилеЈа,

Њутна и Кеплера. У школи се налази и Једна од наЈвећих светских збирки мете

бели

nатуљци,

црне

рупе

и неу

тронске звезде". Пошто је то тема која
обухвата три велике области, било је
немогуће обезбедити једног стручља
ка да држи сва предаваља, тако да је
логично што је ангажовано више пре

давача .

То су били: Гери Шмит (Gaпрофесор на У ниверзите
ту у Аризони и ФЈ?анческа Д' Ан тона
(Francesca D'Antona), астроном на Оп

ry Schmidt),

серваторији у Риму, који су предава
ли о белим nатуљцима; Рамеш Нарајан

(Ramesh Narayan),

шеф катедре на Хар

вардском универзитету, чија су специ
јалност неутронске звезде и Вилијам

Стегер

(William Stoeger),

члан Вати

канске опсерваторије, који се бави спе
цијалном релативношћу и црним рупа

ма.

Треба 1_10менути и др Џорџа Којна

Слика 3:
Цајсов визуелни рефра~tтор
Ватикан.с~tе оnсерваторије у Кастел
Ган.долфу. Пречн.ик обје~tтива 40 ст.

(George Coyne),

директора Ватиканске

орита (1086 комада из 464 nада), ка:о и лабораторија за м~реље густине метеорита .
Такође, опремљена је добром комnЈутерском лабораторИЈОМ, г~е студенти могу ~а
користе неколико умрежених компјутера за обраду и. редукциЈу nодатака nомо У
најсавременијих nрограма. Све скуnа nредставља Једну установу са одличним

опсерваторије, главног организатора школе, који је заједно са осталим чланови
ма Ватиканске опсерваторије, био све време на располагаљу ету дентима и доп
ринео. да школа функционише како треба . Предаваља су организована тако да

условима за рад.

рупа потребно претходно знаље из специјалне и опште релативности. Међутим ,
предавачи су успе.ли д<Ј: презентују не само ово, већ и основне ствари о компак
тним звездам_а, наЈновиЈа достигнућа, као и тренутна nитаља и дилеме . Тако је
било речи о Једначини поља и неким љеним решељима, о процесу хлађеља белих
патуљака, о разним врстама двојних система, nосебно о тесним двојним системима

Оnсерваторијски телескопи су увек оперативни тако да се љима могу вршити проучаваља Сунца, разна школска истраживаља, као и занимљива аматерска

nосматраља. Међутим, у циљу озбиљног научног и посматрачк?Г рада, Ватикан
ска оnсерваторија је остварила сарадљу са Универзитетом у ТЈусону, У Аризони

(САд), где је формиран други истраживачки центар, nод називом Истраживачка

покриЈу све три области што боље и што је више могуће. Наравно да је то био
изузетно тежак посао, јер рецимо да је само за разумеваље и проучаваље црних
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и механизмима акреције , о орбитама око црне рупе ~ тако даље.
у окви

сваке школе, поред предаваља, циљ Је да се уради и н

еки зајед-

нички n 0 -~~ат. Ове године идеја је била да се врше nосматраља изабраног белог
патуљк~ ~а одговарајућим израчунаваљима и обрадом податђака. Студенти сС
били по~ељени у груnе од којих је свака имала да одради одре е~и део посла ..

обзи ом на то да је немогуће вршити посматраља тако слабог објекта као што Ј~

белирпатуљак опсерваторијским телескоnом, тако близу великоМг града, У ':эомо
с

nозвани моћнији телескопи, са Универзитета у Аризони.

ожемо сло одно

р~ћи да су посматраља била виртуелна, јер су ету денти одрАдили све n~~ia,e~~

за nосматраља са ове стране океана, послали их људима У
~из~ни, а
ебно
преко интернета ужива пратили, убацујући се nов_Ремено а~о и ило n~~~к а

неко упутство или корекција .

Примера ради, МОЈа груnа Је имаба :а:везде ~а

еди најnогодније време за nосматраље белог патуљка, да иза ер

к~ибрацију флукса, да израчуна оптималну експ?зицију и. за бело~ патуљ~ас:е~~
калибрационе звезде и да после активно учествуЈе У ком_пЈутfрАк:Ј o_бpF~ilit )

0

тара помоћу астрономског програма IRAF (Image Reductюn о

n yslS

У ·

Интересантно је описати како изгледа

један радни дан ~етље школе Ватикан
ске оnсерваториЈе .

Основна предава

ља почиљу одмах после доручка и тра

ју, уз малу паузу, око три сата.

По
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јеку помоћ .

О Ватиканској летљој школи је изашао илустровани чланак (Joson and Aguirre,
у коме можете сазнати нешто више и погледати пар леnих фотографија.
Такође, све информације о будућим школама и условима nријављиваља можете
наћи на интернет адреси http:/ /clavius.as .arizona.edu/vo/. Моје је мишљеље да
ништа не губите ако nробате, а много добијате јер постајете део летље школе

2000),

Ватиканске опсерваторије.
ЛИТЕРАТУРА

Joson I.B., Aguirre E.L.: 2000, Sky ё1 Telescope, 99, No 5, 82.
Maggio Е.Ј .: 1997, The First Ten Years, Vatican Observatory PиЫication, Мау.
(Примљено фебруара 2001 .)
Овај рад је nисан. у O'ICBUpy nредмета Методu'/Са н.аставе и ucтopuja астрон.о.мu

је, nод ру!Соводство.м nроф . др Јелен.е Мuлоzрадов-Турин..

универзитетима, опсерва~оријама, об

ластима истраживаља коЈе су код љих

УДК

Драzо Јосовиn, Саша Cu.мun
Опсерваторија 13елерофонт, Крагујевац

но се одслуша неко занимљиво доnун

да слушају одлично предав~е ~лава
ексnедиције на Антарктик, коЈа је ис
траживала метеорите, па предаваља о
мрким патуљцима и о потраз~ за nла

нетама

или о садашљим проЈектима и

будућ~м плановима организа~ије ESO
(European Southern Observator1es - Ев
роnске јужне опсерваторије) .
Летља школа Ватижанске опсерва
торије не доноси само знаље и нове ин

формације из астрономије и астрофи-

Слика 4: VATT (Vatican Advanced Technology Telescope- Вати"ан.с"~ телес"оn
н.аnредн.е техн.олоzизе). ОваЈ оnти-ч!(;о-

- она доноси и нова искуства.
Ствара нова пријатељства, з_наље о

зике

другим људима и култур~ма, Јер сва-

ки заједнички рад на nроЈекту упозна-

ин.фрацрвен.и рефле"тор nре-чн.u"а оБЈе"-

је људе и приближава их, а за младе

љuн.е} заједн.и-ч"и !(;Ористе Вати"ан.с"а

ред наставног програма организатори

тива 1,8 т (и исто толu!(;е жuжн.е да-

оnсерваторија и Ун.иверзuтет Аризон.е.
Налази се н.а Стјуард (Steward} oncepваторијu овоz ун.uверзuтета (у САД} .

је то вечити изазов .

Осим тога, nо-

су користили сваки слободни тренутак
да nокажу студентима богату и прелепу историјску и културну баштину И-

талије . Тако су били организовани обиласци ~иренце, Сијене, остатака античког
Рима

Ватикана и познатог Ватиканског музеЈа .

.

.

н~ крају желим још да додам како ова летља шжола ниЈе нешто што је не

достижно

н~што што је резервисана само за одређене студенте из богатих и

развијени~ земаља . Напротив, жеља је школе да п?могне ?аш оним љу~има из
земаља код којих се не улаже толико у науку и коЈе немаЈу баш раз~иЈену ас

т офизику . Како више од половине студената д~тази из зе~аља У развоју, таквим

с~удентима фондација Ватиканске оnсерваториЈе обезбеђује делимичну финанси-

1

ПОСМАТРАЊЕ КОМЕТЕ ИКЕЈА-ЏАНГ

сантно, могућностима за друге да оду
тамо .
После ручка и предаха од пар
сати, ради се на пројекту и евентуал

су, на пример, студенти имали прилику

1;

523.6

заступљене и, што је посебно интере

ско или ваннаставна предаваље . Тако

1

ПОСМАТРАЧКИ ПРИЛОЗИ

дентске презентације. Тада с:rуденти
углавном причају о својим ПР?Јектима,

Откривена 1. фебруара ове године, комета Икеја-Џанг (Ikeya-Zhang) брзо је
постала предмет интересоваља бројних астронома широм света. Открили су је,
у размаку од само седам часова, чувени ловац на комете Каору Икеја (Kaoru

из Јапана, и Даћинг Џанг (Daqing Zhang) из Кине, рефлектором од само
осам инча (20 cm). После више од 300 астрометријских nосматраља, астрономи са
Смитсонове астрофизичке опсерваторије (САД) су закључили да је ово, уствари,

Ikeya),

повратак комете из 1661. године . Та чиљеница је још више мотивисала бројне
заљубљенике у ове прелепе објекте да што пре усмере своје телескопе ка овом
старом госту .
Прве процене максималне магнитуде показале су се, на срећу,
нетачним јер је комета средином фебруара почела да појачава свој сјај брже него
што се очекивало . Почетком марта ефемериде су nоказивале да би у перихелу,
18. 03, максимална магнитуда могла да буде око 3,4, што је значило да би ово
требало да буде најсјајнија комета још од проласка чувене Хејл-13оп-ове (Hale-

Bopp) комете 1997. године. Закључили смо, такође, да би сnектакл на небу могла
да поквари релативно мала елонгација комете у периоду највећег сјаја (око 31°) .
Активности наше опсерваторије су nочеле већ nрвих дана марта, а састојале
су се, углавном, од визуелних посматраља. Због лоших метеоролошких услова,
комета је nрви nут уочена 7. марта око 18

h

VT (из околине Крагујевца- 2 km

заnадно од града) . Ко.мету смо посматрали двогледом 8х35, као и монокуларним

дурбинима 20х60 и 50х65.

У видном пољу дурбина од 60 милиметара уочили

смо јонски и прашинасти реп, процењене дужине од око

1,5°,

а Бобровниковљевом

методом смо проценили укупан сјај комете на приближно пет магнитуда . Комету
смо и наредних дана више пута посматрали и уочавали константан раст сјаја.
Тада су настали и бројни посматрачки прилози, цртежи и коментари .
Главни део посматраља и снимаља смо обавили 14. марта из села Вучковица

(15 km

од Крагујевца), када се комета налазила у сазвежђу Овна и када је достиг

ла скоро максимални сјај.

Небо је било изузетно ведро, што је омогућило да

ј

1!
1

ТНЕ VATICAN OBSERVATORY SUMMER SCHOOL
The article includes the short description of activity on the Vatican Observatory Summer School 2000.

сле љих је термин резервисан за сту

1.',

11

П1

1
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комету уочимо двогледом још у време касног сумрака . Комета је изгледала заиста
прекрасно у свим горе nоменутим инструментима. Са лакоћом смо nриметили
јасно дефинисану кому, као и двојну структуру pena комете, који се nротезао
више од 3,5°. Иако се налазила веома ниско над хоризонтом, комета се касније
видела веома лако и голим оком, неколико степени јужно од звезде Шаратан tfЗ

~ијеових објеката (маглина, звезданих

сонов телескоn, окулар, Галилејев те

Јата и галаксија, које је у свом катало
гу на~ео у XVIII веку астроном Шарл

лескоn, Грегоријев телескоn, светлосна

моћ, увеличаље, Максутовљев телес

МесиЈе), око 280 чланака о најважни
~им оnсерваторијама у свету (истори

коn, огледало, Њутнов телескоn

Овна).
Пошто се могла ефективно nосматрати нешто маље од једног часа, били смо

Јат, доприноси,

тор, рефрактор, раздвојна моћ, Шми

у nрилици да те вечери наnравимо само три снимка. Комета је снимљена телеоб

Наведимо сада основне области ко
је су обрађиване у овој Енциклоnедији :

јективом Tair 65/300 mm, који је био монтиран на телескоn Zeiss 150/2250 mm,
Максутов-Касгреновог тиnа {nраћење моторно са nовременим корекцијама по" дек
линацији). Коришћен је филм Fuji 800 ASA . Искуство из снимаља ранијих комета
{Hyakutake, Hale-Bopp i Linear 84) nомогло нам је да за ово кратко време начинимо
nоменуте снимке (један од љих је на nрвој страни корица овог броја "Васионе") .
Помало смо били изненађени релативно малом дужином јонског pena на сним
цима, јер смо, у складу са ранијим nредвиђаљем љегове дужине, очекивали да он
бу де дужи отприлике три nута од прашинастог pena.
Пријатно изненађеље у вези са кометом Ikeya-Zhang је била чиљеница да је она
наставила да nојачава свој сјај и после nроласка кроз перихел, што је указивало
на nостојаље асиметричне криве сјаја. Поједини астрономи из света су јављали да
је крајем марта комета достигла магнитуду од 2,9, што је за nола магнитуде више
од nрогнозиране величине . Међутим, фаза Месеца у то време, као и лоши вре
менски услови код нас, нису нам дозволили да исnратимо комету у љеној највећој
раскоши . Комету смо nоследљи nут nосматрали 6. аnрила, када се налазила у
сазвежђу Андромеде, неколико степени североисточно од галаксије М31.

(Примљено априла

2002.)

nретnлатника
nретnлатника

НОВЕКЊИГЕ

350 000 GBP,
450 000 GBP .

а за 7-9
Цена оба

издаља заједно (четири свеске nлус го

ENCYCLOPEDIA OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS (Ас
трономска и астрофизичка енциклоnе

дија), издавачи: lnstitute of Physics PuЬlishing (Bristol and Philadelphia), NATURE PuЬlishing Group (London, New

York and Tokio), 2001.
Главни уредник М . Мердин и

15

на

учника светског гласа чинили су Из
давачки одбор. Исто тако познатих 19

стручљака сачиљавало је Саветодавни
одбор. Осим љих било је око 800 са
радника .

а) Свеске 1-4, 3594 стране (у два ступ
ца) и 75 страна Индекса (у три ступ
ца), 20,5х27,5 cm; или
б) "on line", увек пристуnачно издаље
преко интернета (од О до 24 часа, сва
кодневно).
Цена шта.мnахих ~ељиzа (свеске 14) је 450 000 GBP. Годишља претпла
та на "on line" издаље : nристуn за 1-

3

nретnлатника

300 000 GBP,

"web-site",

за

4-6

дишља nретnлата за "on line" nристуn
за 1-3 nретплатника) је 630 000 GBP.
Да видимо шта се н у ди за сваки
случај nосебно .

ШТАМПАНО ИЗДАЉЕ има, као
што смо већ рекли, 3594 стране тек
ста у по два ступца . Садржи: око 2500
јединица, око 2 500 000 речи, око 3500
илустрација, црно-белих и у боји, ук
ључујући и табеле, слике и графике,
око 650 дужих чланака од којих сваки
има 2500 до 5000 речи, око 650 биогра
фија чувених светских астронома и ас
трофизичара, како из ранијих времена
тако и из садашљости, преко 14 000 је

диница у Индексу (све су оне узајамно
унакрсно повезане - у једној се nозива
ју на друге, сродне), око 780 дефини
ција, које читаоцу дају сажето и јас
но тумачеље за термине и nојмове (да
би на тај начин олакшале уnознаваље
како

стручљацима

тако

и

нестручња

цима, неnознатих им области), око

сочи

во објектива, радио-телескоn, р~флек

како би мо

гла да се успостави веза са љима).

тов телескоn, Шмит-Касгренов телес

коn) (једна страна), Изградља телеско
nа (са nод_насловима : астрономске оn

активне галаксије, астрометрија, атмо

серваториЈе

ка?

системи,

механичко

лаксиЈе уопште, ДВОЈНе звезде, звезда

тражеље и nраћеље, куnола и зграда,
~онтрола и виђеље изграђено човечи

на астрофизика, звездане nопулације,

пројектоваље,

системи

за

Зем~а ~ао nланета, инструменти, ис

ЈОМ

торија, Јата, координате, космологија,

седам наслова) (седам и по страна),

магнетосфере, мат~рија (уопште), ме
ваље, nоnуларизација обе науке, свет

теоријска астрономија, теоријска

После уnознаваља са целином ус
редсредимо

кљигу.

се,

рецимо,

на

четврту

Сnоменимо nонешто што може
на nри

мер: називи сазвежђа су дата у латин

ском облику (са уnутницама на љих,
nолазећи од уобичајених). Ту су Tau-

rus {Бик), Telescopium {Телескоn), Ћi
angulum {Троугао), Ћiangulum Australe
(Јужни троугао), Thcana {Тукан), Ursa Major {Велики медвед), Ursa Minor
{Мали медвед), Vela (Једра), Virgo
(Девојка), Vulpecula {Лисица) . Наве

ден је и Пегазов четвороугао . Од nла
нета су наведене Уран {на 14 страна)
и Венера {30 страна) . О малој nла
нет_и Вести се говори на три стране.
НаЈвећи Сатурнов nратилац, Титан, је

библиографија

структора,

астронома-nосматрача

ни телескоnи , рефлектори, развој са
времених рефрактора, савремени реф

лектор; библиографија два наслова)
(шест страна).

Као и свака добра енциклоnедија и
ова на крају скоро сваког чланка

и

ли у љему самом, даје библиографиЈу о

тумаченом nојму. На тај начин се сва

ком. заинтересованом nружа могућност

да ЈОШ више сазна. Понекад се наводи
и интернет адреса на којој могу да се

нађу даља обавештеља .

Пре него што nређемо на најнови
ји начин добијаља обавештеља нагла

симо да је ово што је наведен~ узето

насумице, као nроизвољан узорак nоје
диних врста .

Оно што некада није nратило изда

рој Тауриди је такође подробно оnи
сан. Протумачени су и прелази маљег
небеског тела nреко већег. Од звезда
су у nојединостима обухваћене: Сnи

-

мер:

сnиралне галаксије, љихове гра

не, збијена јата (седам страна), магли
на Тарантула, супернова 1987 А (чети
ри и по стране).

да нам слика буде јаснија колико
се улазило у суштину и:>:' nојединости,

290

изабраћемо, рецимо, nоЈам meлec~eon.

nодробних наnиса о васионским лете
лицама и мисијама, око 100 описа Ме-

nојмови о грађи, са уnутницама : Бар

бЈављиваље ткз .

"ON LINE' издаља

nодатака који су nристуnачни nреко
интер~ета . Уз одговарајућу nретnла

ту,

КОЈУ

смо навели на nочетку ,

може

да се, у току целог дана, nристуnи ба

~и nодатака који су штамnани у рани
Је nоменуте четири свеске .

Са друге

стране, издавачи су обећали да ће сва
ка три месеца додавати нова сазнаља и

исnравке (уколико их буде) . При томе,
nомоћу кључних речи могу да се про
нађу жељени nојмови .
Пружа се : могућност Буловог тра

жења (и/или/не), налажеље јединица
{постојећи уређај осим жељених саоп

Обрађени су засебно: Телескоn (оnшти

штава и љима сродне), тражеље било

лов сочиво, Касгренов телескоn, Доб-

ког текста {било које речи у Енцикло
педији), налажеље било које кључне

1

t, 1

и

Вi;\ље енциклоnедија је истовремено о

дубина васионе су сnоменуте, на nри

l

љихових резултата) {три стране), Те
лескоп до 1950. (са nоднасловима : ра

заузео седам страна. Сnорадични ме
теори су на једној страни. Метеорски

ка (једна страна) и Вега (једна стра
на), као и SS Лабуда (три стране) . Из

·~ i

личите врсте) (једна страна), Телеско
nи кроз историју ( nодробан сnисак кон

лост, Сунчев систем, Сунчева актив
ност, Сунчева унутрашљост, телеско
астрофизика, хелиосфера .

трошкови;

1

[ј .

Монтажа телескоnа за астрономе ама
тере (азимутална, екваторијална- раз

ђузвездана матерИЈУ посебно, образо

nи,

руком ,

'
1 '

материјал ,

сфере1 биографије, в_асиона, време , га

нарочито да занима аматере,

ТНЕ OBSERVATION OF СОМЕТ IKEYA-ZHANG
The authors observed comet Ikeya-Zhang during March and April 2002 and made the
picture of comet, which is on the cover of this issue. This is descrihed in article.

.1
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да чини један обрт за

речи, тражеље имена било К?Г сарад

ВЕСТИ ИЗ НАШЕ ЗЕМЉЕ

ника, налажеље резултата кОЈИ су рас

поређени и рангирани по ~ажност~ и по
nовезаности, тражеље nоЈмова К?ЈИ су
истакнути у оквиру текста за nоЈедине

ФОТОГРАФИЈА У
АСТРОНОМИЈИ

јединице, могућност насумичног "nре

Z,

графије, одржао је др Алексано!'-ар Ку

ље обележивача и испитиваље развоЈа .

бичела предаваље "Фот~графиЈа у ас

Такође се наводе уnутничке рефере~це
за важна астрономска места, укључуЈУ

трономији" . Предаваље Је одрж~но 21 .

ћи катедре за астрономију, институте,
јавне базе nодатака, банке слика, оп

јекцијама. Овом предаваљу. су nрисус

02.

2002 .

године и праћено Је про

твовали ету денти АкадемиЈе ~метнос

серваторије и томе слично.

Већ је речено да ће nретплатници

ти, који у свом nрограму имаЈу фото

на овај начин имати прилику да сазна

графију као предмет, а од наставника

су били присутни : доцент Ђорђе Ода
новић, ванредни професор Гордана Ка

ју какви су nроцеси у току, моћи ће ~а
уnознају најновија истраживаља , коЈа

љаловић, стручни сарадник Иван Кар
лаварис, асистент Дубравка Лазић, а
систент Јелена Ковачевић .
Такође,

су тек отnочела, nружиће им се могућ

ност да nрате најновију библиографи
ју ...

nредаваљу је nрисуствовао и

Говори се да ће сваке године око 20

%

грађе бити осавремељено .

Па иnак,

***

и nоред све

крале су се неке омашке.

nажље,

На nример,

на страни З405, у тексту исn.од слике 1
nише да је то иста слика коЈа. се у до

датку у боји налази под броЈем 45, а
треба

47!

Фотографија у астрономији

Треба да се нагласи да је исте и-

Фотографија је веома значајна у ас

више сарадника и да се на таЈ начин

трономским истраживаљима . У одно~у
на визуелна nосматраља, сј_lотографиЈа

пружа nрилика да читалац стек~е nот

-

из различитих углова.

Нажалост, мора да се каже да све

јединице немају библиографију или у
nутнице за сродне појмове!
Одељак

о

Сун.чевu.м

је, на пример, вео~а штур- заслужио

је да бу де nотпуније обрађен!
Уколико

\ine"

се неко претnлати на

nрименом дуже експозиЦИЈ~ - постиже
већу осетљивост и поседуЈе драгоце
ну особину документарности, што омо
гућава накнадно изучаваље снимљеног

објекта и nоновљена мереља.

часовн.uцu.ма

Са сни

мака се мери nоложај, облик и крет~ље
небеских тела, врше се фотометриЈска

и спектрофотометријска мереља . . Н~

достатак фотографске фот~метриЈе Је

"on

издаље, треба да му буде осигу

неnропорционалност енергије осветља

ваља фотоемулзије и постигнутог зацр

рана савременост обавештеља з?ог не

љеља на снимку, односно на негативу .

прекидног допуљаваља, што ниЈе слу

Познато је да небеска сфера при
видно ротира око Земље и то тако да

чај са одштамnаним свескама.

.

Додајмо на крају и то да би оваЈ
приказ био nотпунији да није заснован

само на четвртој свесци коју сам добио
на увид од издавача!
Нагласимо да свака озбиљнија биб
лиотека треба да има овај приручник,
који је од користи за све и за .сваког~
кога занима стаље у савременоЈ науци .

Божuдар Д. Јован.овuћ.

1 . Обичним фотоапаратом на ста
билном и непокретном стативу .
2 .

Везиваљем фотоапарата за телес

коп тако да су им оптичке осе паралел
не.

З

.

Постављаљем фотоаnарата иза о

кулара телескопа .

4 . Везиваљем фотоапарата, којем је
уклољен објектив, за телескоп без оку
лара. То је случај примене телеобјек
тива веће жижне даљине.

5 . Постављаље фотоапарата на еква
торијалну монтажу без телескоnа .
У току предаваља пројекцијом су
показани

мака.

nримери

начини један пун обрт (З60°) за 24 ча
са.

Да би се nриликом астрономских

посматраља и снимаља отклонио ути

цај овог кретаља небеске сфере, телес
копи се најчешће оријентишу тако . да

им је једна оса nаралелна Земљи~ОЈ о
си ротације.

Ова оса телескоnа Је она

око које се и телескоп такође окреће

пратећи окретаље небеске сфере, тако

Дигиталне

камере

познате су као

камере (Charge Coupled Device приближно преведено: уређај спрегну
тих наелектрисаља). Битан део овог
уређаја је сензор који у више стоти

CCD

астрономских

сни

Прво су nоказани снимци непо

позицију, и то снимак ротације небеске
сфере, а затим снимак метеорског ро
ја.
Малим телескопима се лако могу

***

nунију слику о нечему nосматраЈући то

рама .

кретним фотоапаратом уз дугачку екс

Скраћени садржај овог nредаваља

ли сродне јединице, nонекад, об_Радило

монтажа.

ски сликар Петар Кубичела, nрофесор

је следећи :

48, а не 46!

жа телескопа назива се екваторијална

су неки снимци планета, звезданих ја
та, планетарних и дифузних маглина,
као и галаксија снимљених овим каме

у пензији и члан Астрономског друш

То важи и за текст nод сли

ком 2, на страни З406, код које треба
да пише

академ

тва "Руђер Бошковић", па је том nри
ликом приказана љегова монтажа фато
аnарата (без објектива) на цев телеско
па (без окулара) , којим је снимио пом
рачеље Сунца 11 . 08 . 1999. године .

nот-

часа у сме

шити на неколико начина :

Новог Сада, а у оквиру наставе фото

прилика за нал~е

24

ру од истока ка западу . Оваква монта

Снимаља у астрономији могу се вр

На nозив Академије уметности из

листаваља" у оквиру теме или кроз цео

листинг, од А до
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добити снимци Месеца и Сунца. У ве
зи са снимцима Сунца потребно је рећи
да се они могу успешно добити само уз
заштиту ока употребом довољно там
них филтера постављених исnред објек
тива и уз употребу довољно кратке екс

nозиције .
Потпуно помрачеље Сунца
снима се, међутим, као и Месец. Тако
ђе, овде је пројекцијом nриказан и је
дан пример екваторијалне монтаже са

мог фотоапарата (без телескопа) и тро
минутни снимак комете На\е-Ворр ос
тварен на овај начин .
На уобичајеним аматерским телес
копима са објективима пречника око
100 mm и жижне даљине око 2000 mm,
погодно је снимати и велике nланете,

на nример Јупитер или Марс .

на или пар хиљада редова и колона, на

силиконској подлози, садржи неколико
стотина до 80 милиона фото-осетљивих

ћелијица, ткз. пиксела . Сваки пиксел '
у току експозиције групише и задржава

(памти) одређен број електрона .

При

очитаваљу овог садржаја, строго одре

ђени електрични напони између редова
и колона пиксела , у одређеном ритму,
nостепено преносе "запамћени" број е
лектрона из сваког пиксела до једног
појачавача, који се везује за серијски

улаз компјутера.

Тиме се добија ма

трица нумеричких података која се мо
же

на екрану

монитора приказати

као

слика или уnотребити за даљу матема
тичку обраду . Ту су могућности, тако
рећи , неограничене, што директно омо
гућује најразноврснију научну анали
зу nосматраног астрономског објекта .

Дигитална фотографија је распрос
траљена

и

у

свакодневном

животу .

Практично све телевизијске и видео ка
мере имају CCD сензор као пријемник
зрачеља. Све чешће су у уnотреби и
дигитални фотоаnарати за појединач
не снимке.
Снимак се добија или на
компјутерском монитору или директно
из апарата, преко посебног штампача.

Границе ван астрономске примене диги
талне фотографије не могу се још са
гледати . Такође, nомоћ дигиталне фо
тографије ликовном уметнику у креа
тивном раду ограничена је само маш
том уметника.

Слаби,

Иван. Карлаварuс

дифузни објекти, као што су маглине
и галаксије, захтевају објективе преч
ника бар 100 mm и више, као и дуге

ВЕСТИ ИЗ ДРУШТВА

експозиције (више минута до једног са

НОВА Р А ЧУНАРСКА ОПРЕМА

та) .
Пројекцијом је, на овом nредаваљу,
приказана и комерцијална понуда реф
лекторских телескопа америчке фирме

MEADE, nречника од 200 mm до 400
mm.
Ови телескопи су оnремљени
комnјутеризованим командама за руко
ваље које истовремено садрже мемори
ју са координатама за преко 12 000 поз
натих небеских тела. Иста фирма нуди
и

три

дигиталне

ска снимаља.

камере

за

астроном

Као пример приказани

Захваљујући

средствима

зарађе

ним
пре
свега
у
Планетаријуму,
Друштво је у децембру 2001. године
купило :

1.

2.

рачунар у рангу Пентијума З (про
цесор брзине 1 GHz, хард диск ме
марије 40 GB, RAM меморије 256
МВ, монитор од 17 ин ч а);
ласерски штамnач НР 1200 са nост
скриnт емулацијом, резолуције 600
х600 dpi;

t ;
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3.

колор штамnач инк џет НР

845

(ре

золуције бООхбОО тачака по инчу, а

на сnецијалном паnиру до

1200);
4. скенер Mustek 1200, резолуције 600
х1200 dpi .
Захваљујемо нашем члану Милану
Вугдраговићу, власнику фирме "Monolit computers", који је опрему испору
чио , иако је знао да је "Беобанка", у
којој су деnонована средства Друштва,
блокирана .
МUАан Јеличић
ОВЕЛЕЖЕНА ПЕдЕСЕТА

ГОДИНА "ВАСИОНЕ"

Последљим предавањем - "Педесет
година ВАСИОНЕ" - М . С . Димитри
јевића, у оквиру поменутог скупа, по
чело је обележавање годиmњице нашег
вршио

М . С . Димитријевић је из

квантитативну

анализу

доса

дашњих , уствари, 49 годишта. Нагла
сио је да часопис представља наше бо
гатство, јер се поред праћења новос
ти у астрономији бави и нама самима,
као гласило нашег Друштва, односно,
југословенских астронома. Како је ау
тор обећао да ће овај рад у скраћеној
и nрерађеној форми понудити "Васио
ни", то га даље нећемо nредстављати .
Водитељ обележавања годиmњице
Л . Ч . Поnовић је затим дао реч М. Је
личићу, који је изјавио да му је част
да ради у нашем најстаријем научио
поnуларном часоnису. Подсетио је да
су

часоnис

на

nраве

темеље

Под nланетаријумским звезданим
сводом, Наташа Станић - астрофизи
чар и nесник, која је недавно нашој
библиотеци поклонила збирку својих
nесама "На хоризонту догађаја", гово
рила је своје стихове . Чули смо че

тири песме :

"Сунце у човеку " , "Уну

траmњи свемир", "Луда комета" и
"Између звезда и гнезда". Поменимо
да је трећу песму nосветила Алексан
дру Оташевићу , нашем nредавачу у
Планетаријуму и своме супругу Ива
ну.

У трочланој композицији априлских
астрономских збиваља у БеоградУ, о
бележавање годишњице "Васионе " би
ло је треће по редУ. Најпре је nрос
лављена 115 . годишњица Астрономске
опсерваторије (5. априла), на којој је
отворен скуп "Развој астрономије код
Срба 2", који је затим одржан б.
и
7. априла у Планетаријуму Астроном
ског друштва "Руђер Бошковић" .

часописа .

лауз на овом тродневном астрономском
дружењу .

nостави

ла, како он каже, "света тројица нашег
Друштва": Ненад Јанковић, Перо М.
Ћурковић и Радован Данић и да би се
сnоменицом за рад у Друштву требало
да ОдУжимо и П. М . Ћурковићу . Поз
вао је све присутне да сарађују са ча
сописом, јер он личи на своје сарадни
ке, којих би свакако било много више
када би се nрилози хонорисали .

Затим је Бранко Поnовић, син Л.
Ч . Поповића, ученик Музичке школе
"др Војислав Вучковић", извео на
флаути Менует из Моцартове Мале
ноћне музике . Побрао је највећи an-

Поново смо затим чули флауту .
Бранко Поnовић је одсвирао Глукове
Армиде.

"Званични" део обележавања nола
века "Васионе" завршен је читањем
прилога "Како је рођена ВАСИОНА?
одломак из мог дневника " др Божи
дара Јовановића, дУгогодишњег члана

-

нашег Друштва из Новог Сада .

Овај

прилог дајемо у наредном тексту .

Скуn је завршен коктелом у плане
таријумском холу .

МUАан Јеличић

КАКО ЈЕ РОЂЕНА "ВАСИОНА " ?
(ОДЛОМАК ИЗ МОГ ДНЕВНИКА
Освануо је леn и сунчан дан - неде
ља, 22. фебруар 1953. године . Као да
је и небо схватUАо да ће тог дана да
се роди дуговечни nрвенац астроно.м
С!Ш nосле Другог светс!Сог рата.
Овог nута са.м изоставио свој ре

довни "ви~Сенд": одлаза!С у Нови Сад ра
ди nосете својим драгим родитељима и
обнове својих "залиха", !Са!Со у на.мирни
ца.ма

та~ео

и

у

.материјалним

"средствима" - динарима и боновима.
(Првобитно су бонови бUАи намељени
за ~Суnовину те~естUАнuх nроизвода, ~еао
што су штофови, nлатно и слично, а
~еасније, зато што тога није бUАо до
вољно , одобрUАи су да се за љих .могу да
7eYne и !Сљиге. Однос је био: четири ди
нара у, !Са!СО с.мо ux тада звали, " те~е
стUАним боновима" UАи "тач~еица.ма"
и један динар у готовини. Сви 'ЧЛанови
.моје шире nородице су .ме богато снаб

девали љима, а динаре са.м не~еа!Со са
~еуnио, штедео. ВажUАи су и за анти!С
варнице, та~ео да са.м .многа nредратна
издаља та!Со и набавио!} .

Са Вождовца, где са.м становао !Сад
родбине, ~Сренуо са.м "десет~ео.м" до
Славије, а оданде тролејбусо.м до Сту
дентс!Сог трга. Природно-.мате.матич
~еи фа~еултет, на ~ео.ме са.м тада студи-
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рао Астрохо.мију (П годиха), био је у
зzради данашљег ФUАолош~еог фа~еулте
та.

Журио са.м да стигне.м ха Другу

редовну

с!Суnштину

Астроно.мс~Сог

др~штва "Ру!јер Вош~еовић" (АДРВ),

ЧиЈи са.м члан био {чланс~еа ~еарта бр .

16/51) од 1951. годихе.

Као и већина nредава'Ља, та~ео се и
ова седница одржавала у сали 33 на Ј

сnрату.

Отворио ју је nроф.

др Радо

~ан Данић, nредседхи~е АДРВ. Као што
Је то био обичај у Астроно.мс!Со.м друш
тву Францус~ее, та~ео је и у наше.м, nрва
тач~еа

дневног

реда

бUАа

nреглед достигнућа у астроно.мији у
nериоду из.ме!ју Ј и П с~еуnштине
АДРВ. Присутни су - умавно.м сту

денти са све 'lетири године Груnе за
Астроно.мију и Груnе за .мате.мати~еу

- тоnло nоздравили речи хашег

чи~еа

Раде". {~еа~Со с.мо га ~Сасније звали}: За
ти.м Је се!Сретар, Ђорђе Теле!Си, nоднео
извештаЈ о раду у о~евиру Астроно.м

с~еог друштва и љеговог Уnравног од
бора . Пре расnраве о nоднесено.м nро

товић из Астронаутич!Се се~еције ВСЈ.

Када су се утишали бурно одобраваље
и снажан аnлауз свих nрисутних, иза

бран Је нови Уnравни одбор АДРВ за
следећи.х годину дана, у ~еоји са.м иза
бран и Ја . Две године ~еасније са.м обав
љао дужност другог се!Сретара и водио
заnисни!Се са седница .

Штета што је

~еа~ео са.м чуо, затурена свес!Са (са зеле~
но-црним шарени.м !Сорица.ма) у -к;ојој је

(

гао видети развој сарадље два друштва
- Астронаутич~Сог и Астроно.мс-к;ог у
nомеду административних и дру~их

1 '

бUАо забележено све из чега би се .мо

делатности, na и друге nојединости у

вези са издаваље.м "Васионе" .

Као што се зна овај часоnис је из

лазио четири nута годиш'Ље

за сва-к;о

тро.месечје no један број. Врој 1/Ј је
изашао за Јул -сеnтембар 1953, а 2/Ј за
о~етобар -деце.мбар 1953, са nоднасло

вом "Астроно.мс~еи и астронаутич~еи
часоnис".
Отада излази неnре~еидхо

редовно, са .маљим или већи.м за~еаш~
љељима, у

no

nет бројева годишље.

У

'lитан Ј~ и извештај Надзорног одбора.

.међувремену се nретворио у '!исто ас

ља, !Са!Со је изzледало

више да -к;ажу.

Дис~еусиЈа се сводUАа на низ леnих же

-

хеостварљивих

и на n]Једлоге !Са!Со да се о~еуnи што ве~
ћи броЈ љубитеља астрономије .

Заnазили с.мо да у nоследљој !CJiynи

другог реда од врата седе двојица на

.ма неnознатих људи.

троно.мс!Си лист, али о то.ме ће други

Вожидар Д. Јовановић

НОВОСТИ И БЕЛЕШКЕ

Један од љих је

био у ваздухоnловхој ухифор.ми са 'lи

но.м nотnу~еовхи!Са . Ме1јусобно с.мо се
расnитивали, шаnато.м, не би с.мо ли
сазнали ~ео су они, али ни~ео није .могао

да на.м да бUАо -к;а~ево обавештеље о љи

~а. Реч је тражио авијатичар - устао

:КЕПЛЕР, МЕР:КУР И СУНЦЕ
Меркур ретко пролази исnред Сун

ца, приближно 13 пута у једном веку.

У наше време то се догађа у мају и но

вембру, када се Меркур налази у равни

Михајло

Земљин~ путање. Маја 1607. године
Кеплер Је био убеђен да посматра један

ног савеза Југославије (ВСЈ) . Сви с.мо
~е заnаљили ~еада је nредложио да за

диска и пожурио је да о томе обавес

но.мс~еог и астронаутич-к;ог листа .

?Сабзбуршког. Неколико година касни
Је, Фабрицијус, Шајнер и Галилеј су

Је и nредставио се -к;ао инж .

Велимировић, nредседни" Ваздухоnлов

Једнич!Си nочхе.мо са издаваље.м астро
Од

.мах нас је охрабрио да nристанемо на
то, ре~еавши да неће бити ни~Са~евuх .ма 
тер.иЈалних nроблема О!СО тога. Треба

ло Је са.мо да се усnостави сарад7Ьа са

Астронаутич~Со.м

се~ецијо.м

Ваздуха

nловног савеза Југославије. Додао је да

неће бити ни~еа~Свuх nотеш~Соћа да се
~еднице АДРВ у будућности одржава

Ј'!/ У nросторијама садашљег " Аеро~елу

ба " у Узун Мир~еовој улици бр. 4/Ј. Ис

то та~ео, и стручни састанци .моzу да
се nреселе у nросторије у nризе.мљу ис

те .зграде, са улазо.м из тадашље улице
7. ЈУА~, садашље Краља Петра . Све ре

чено Је nотврдио инж . Владислав Ма-

такав nролаз Меркура преко Сунчевог
ти свог заштитника, цара Рудолфа

откри;'Iи и описали Сунчеве пеге .

11

Тек

тада Је Кеnлер схватио да је то била
пега .

1'Да ли је пега·, за коју сам мислио

да Је Меркур, била Сунчева?" - запи
тао се Кеплер 1617. године . "Ако је то
тако, био сам први који је посматрао
Сунчеве пеге у овом веку. "
Кеплер је nредвидео· стварни про
лаз Меркура испред Сунца из 1631. го

~ине, али није дочекао да га види, јер
Је умро годину дана раније

. .· ·

Према : Les Cahiers Clairaиt, 1995.
Лу!Са Иванишевић

1i
.1 1'
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ПРО НА ЋЕН ТРОЈАНАЦ
БЛИЗАНАЦ
Укупан број откривених двојних ас
тероида

је

порастао

на

осамнаест

прошлог септембра, када је Вилијам
Мерлин (William Ј. Merline) открио да

је астероид

617

Патрокле

(Patroclus),

из групе Тројанаца, заправо пар тела

скоро идентичних пречника (105 и 95
километара) . Тројанци се налазе на по
шездесет степени испред и иза Јупите
ра на љеговој путаљи око Сунца - бли
зу гравитационо стабилних Лагранже
вих тачака. Ова тела су највероватни
је остаци из периода Јупитеровог нас
танка. Откриће дуплог Тројанца ни
је изненађујуће. Чудно је да су "бли
занци" скоро исти у пречницима. Су
дари астероида се дешавају при вели
ким брзинама, а после љих остају кр
хотине. Али, Патрокле је највероват
није пар од давнина.
"Није вероват
но да је тако велики астероид доживео
судар у последљих милијарду година",

каже Стјуарт Вајденшилинг (Stuart Ј.
Weidenschilling) из Планетарног науч
ног института (Planetary Science Institute) у САД .
Према:

Sky & Telescope,

јануар

2002 .

Јан"о Сu,.оше"
ПРАВА БОЈА БРАОН
ПАТУЉАКА
Астрономи су утврдили да браон
патуљци нису стварно браон.
Наше Сунце је жута звезда. Топли

је звезде, као што су Вега и Слика су
плавичасто-беле . Хладније звезде, по

пут Бетелгејза и Антареса, су наран
џасто-црвене.
Боја звезда је повеза
на

са

љиховом

nовршинском

темnера

туром . Пре десетак година сматрало
се да су најхладније познате звезде цр
вени nатуљци, чија маса је маља од 10
% масе Сунца. Боја им је наранџасто
црвена, а површинска температура је
нижа од 2000 К
Астрономи су претnоставили да по
стоје и хладније звезде, чија је маса

маља од граничне масе

(0,08

маса Сун

ца) за објекте који "сагоревају" Бодо
ник у термонуклеарним реакцијама у
својим језгрима .
Пошто би видљива

-

астрономи су морали да направе но

ву класификацију посебно за љих : уве

дени су спектрални типови L и Т (Sky
& Telescope, сеnтембар 2000, стр. 38) .
Адам Бароус (Adam Burrows), са Уни
верзитета Аризоне (University of Arizoи љегове колеге, анализирали су
посматраља неколико L и Т патуљака
на далеким црвеним и блиским инфра

na),

црвеним таласним дужинама, маљим од

једног микрометра, и направили су мо

деле који апроксимирају део спектра
који се односи на видљиву светлост.
Њихови модели се поклапају са пода
цима два добро проучена Т патуљка.
Па како онда заиста изгледају бра

он патуљци?
Бароус објашљава да спектар Т па
туљака

има

карактеристичне

апсорп

ционе линије натријума . Без ове, жуте
светлости, боја звезде показује меша
вину црвене и плаве. Према Бароусу,
када температура опадне са 2000 К на
600 К, тј. од типа М до L и Т, ни
јансе боја се мељају од црвене преко
тамно црвене до љубичасте . Како тем
пература опада, тежи елементи форми
рају различите молекуле . Формираље

смеше алкалних метала (Li, Na, К, Rb,
у најхладнијим браон патуљцима

Cs)

може да повећа апсорпцију малог ос
татка плаве светлости . Други матери
јали који се налазе у атмосферама па
туљака такође могу да одреде љихову
боју. Како су Бароус и љегове колеге
саопштили,

љихови

модели

игноришу

могуће ефекте облака прашине и кон
дензованих метала, који циркулишу у
нутар горљих слојева звезданих атмо
сфера.
Неки браон патуљци могу да
имају облаке, а други не. Изглед об
лака зависи од брзине ротације звезде.
Ако патуљак ротира довољно брзо, та
да облаци могу да формирају систем
трака, сличан оном на Јупитеру .

Према :

Sky & Telescope,

фебруар

2002 .

Наташа Ворuћ.

"РУПА" У ГАЛАКСИЈИ М87

светлост са ових звезданих "комадића"
требало да буде веома слаба, Џил Тар
тер ( Jill Tarter, сада на SETI Инсти

Након
активних

туту) их је назвала мрки (смеђи, бра
он) патуљци. Истраживачи су откри

разумеју процесе у овим језгрима, али
сада поново морају да се замисле над

ли

стотине мрких

патуљака у

протек-
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лих пар година, захваљујући осетљи
вим инфрацрвеним детекторима. Пош
то су ови објекти хладнији од најхлад
нијих звезда спектралног тиnа М - на
лазе се на крају спектралне лествице

доста година моделираља
галактичких
језгара,

астрономима

се

учинило

да

коначно

..
Млаз релатuвисти""их "естица uз je:npa гала1есије М87 снимљен у "етирu ра

злu"ите области сnе1етра: радио (горе лево) - снимљено радио-интерферометром

VLA У Новом Ме?Сси?Су (САД}, инфрацрвеној (горе десно) - снимљено северном
снимљено Хабловим сателитс1еuм телес~еоnом, рентгенс1еој (доле десно) - сним

1еомnонентом телес1еоnа Џемини (Мауна Кеа, Хаваји), вuдљивој (доле лево)
љено сателитс!'им рентгенс~еuм телес,.оnом Чандра.

Снuма1е у uнфрацрвеној об-

ласти nо,.азузе одсуство о"е1еuваног nрашинастог торуса о1ео је:пра гала~есuје.

љима. Посматраљима у инфрацрвеној
области електромагнетног спектра откривено је да галаксији М87 недостаје

"унифицираном моделу", језгро активне галаксије, као што је и ово, требало би да буде окружено масивним тан-

велики тамни торус, који би требало

ким торусом који не пропушта светлост

не рупе У језгру ове галаксије . "Ово ће

си неколико светлосних година) и ко-

да окружује централну област око цр-

(а чија карактеристична ширина изво-

дефинитивно проузроковати поделу ме-

ји "храни" врео диск и апсорбује део

мен

љеговог зрачеља.

ђу теоретичарима"

, каже Ерик Перл(Eric Perlman) са Универзитета
М
(
ериленда University of Maryland).

т

орус зрачи

(секун-

дарно зрачење) у инфрацрвеном делу

спектра . Модел једноставно објашља-

М87 је нама најближа џиновска е-

ва различите типове језгара активних

срцу галактичког јата у девојци, на
удаљености од око 50 милиона свет лос-

изглед зависи од угла под којим их видимо . Понекад нам торус не дозво-.iьа-

вим

у Језгру.

липтична галаксија.

Она се налази у

них година . Спектри добијени Хабло-

Sрасе

свемирским

телескопом

(HubЬle

Telescope) показују да брзине зве-

галаксија која су посматрана:

љихов

ва.да видимо процесе који се дешавају
Модел такође разматра ви-

соку инфрацрвену луминозност, која је

зда, кој': се налазе у језгру галаксије,

уочена код многих активних галаксија.

не рупе -!1-О сада познате, чија се маса
процељуЈе на око три милијарде Сун-

он Је бар 1000 пута слабији од очекиваног . Перлмен и љегове колеге су пос-

чевих маса. Суперврела материја, која
се креће кружно, формирајући дискоко црне рупе, избацује се у облику мла-

матрали М87 у току маја 2001. године инфрацрвеном OSCIR камером Увиверзитета Флориде (University of Flori-

потврђују присуство најмасивније цр-

зa гаса чије честице имају веома велике енергије и "видљиве" су на свим таласним дужинама.

Према популарном

Међутим, ако код М87 торус постоји,

da), која је монтирана на северну компоненту 8-метарског Џемини телескопа
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на Мауна Кеи
Надали су се да ће добити

(Gemini North Telescope)

ло телескопа са циљем да се смаљи у

(Хаваји) .

тицај атмосферских сметљи, што нам

,.чисту" слику торуса , на таласним ду

жинама од
торуса ни

8 до 13 микрометара,
трага ни гласа - чак

али од
ни ви

шак инфрацрвеног зрачеља који потиче
од праmине . Једина инфрацрвена еми
сија зрачеља , која потиче од прашине
из језгра, одговара ономе што се оче

кује из неки х других разлога. Ово је
објављено у Astтophysical јоитnаl letteтs,

1. 11. 2001 .

Али, према Илсе фан Бемл

.
(Ilse van

Bemmel) са Гронингенског универзите
та (University of Groningen) у Холанди
ји, унифицирани модел активних галак
тичких језгара није озбиљно угрожен .
,.Ако је М87 веома стара галаксија, м и
смо онда сведоци финалне фазе љене
активности", каже она . ,.У том случа
ју , највећи део прашине је већ нестао,
а црна рупа се ,.храни " остацима вре
лог гаса . "

Према :

Sky

fj

Telescope,

фебр у ар

2002 .

Наташа BopиFi

"ВЕШТАЧКА ЗВЕЗДА"
ПОБОЉШАВА КЕКОВ ВИД
Вештачка звезда, која је створена

ласерским зраком, ускоро ће помоћи
астрономима да помоћу система адап
тивне оптике посматрају небо са до са
да недостижном прецизношћу , користе
ћи највеће земаљске телескопе. У де
цембру је по први пут успешно тести
ран ласерски систем на Кек опсерва
торији на Хавајима (Keck Observatory,

Hawaii) .

Лас ер је пројектовао вирту

елну звезду у високим слојевима атмо
сфере, која је могла да се посматра јед
ним од Кекових телескопа . Принцип а

омогућава посматраља са неупоредиво

бољом резолуцијом (оштрином) .

Ueo

систем ради тако што се фоку

сира једна звезда (,.звезда водиља") и
потом се облик огледала подешава на
стотине

пута

у

секунди

са

циљем

звезда водиља остане константног сја
ја . Само један проценат неба има звез
де које су довољно сјајне да би . могле
да се користе као водиље ,

'\»

да

r

1

што знатно

смаљује ефикасност целог система . Да
би повећали део неба на ком се може
користити систем АО, Кек опсервато
рија и Лоренц Ливермор национална
лабораторија (Lawrence Livermore Nati-

onal Laboratory, LLNL)

су створили ла

серски систем који може да направи
вештачку звезду водиљу .
Систем ко
ристи ласер снаге 20 W, који емитује
зрак таласне дужине 598 nm . На виси
ни од 100 km овај зрак ствара вештач
ку звезду магнитуде 9,5. Иако је не
видљива голим оком, звезда је довољ
но сјајна да Кековим телескопима по

служи као звезда водиља .

Ueo

систем

је, на одушевљеље астронома , први пут
успешно тестиран 23 . децембра прош
ле године . Директор Кек опсерватори

је, Фредерик Чејф

(Frederic Chaffe),

ка

же да ће цео систем бити у пуној упо
треби с редином 2002 . године . ,.Гледа
ли смо како се ласери употребљавају

1

1

на разним пољима , од м едицине па све

до индустрије забаве" , рекла је Клер
Макс (Claire Мах) , астроном са LLNL
и водећи истраживач на пројекту ла
серске звезде водиље .
,. Наша звезда
је означила почетак нове ере употребе
ласера."

Према : Astтonoтy

Now,

март

2002 .

даптивне оптике (АО) састоји се у то
ме да се деформише примарно огледа-

Горан ПавичиFi

111 страна ЈСорица: Јуnитеров сателит Евроnа (видети члана~е на 51 . стра
ни). Први ред : Конамара - област нереда (лево), јаме у тлу (средина) , Евроnина
nолулоnта о~еренута суnротно од Јуnитера (десно} . Други ред : npyze (лево} , Си 
ли~ес - усамљено брдо (средина), инфрацрвени снима~е nовршине ~еоји nо~еазује ма11>е
разли~ее у хемијс~еом саставу тла (десно). TpeFiи ред: тамне мрље (лево), ишарано
тло са мноштвом малuх брда (средина}, Тир Ма~еула -највероватније ја~ео ероди
рани ~ератерс~еи ожиља~е (десн.о) . Четврти ред: тростру~ее npyze (лево), zлат~еа
равница са ~еасније насталим !Сратером у средишту (средин.а) , светли зраци и
избачени материјал П вила (десно} . Пети ред: област zребена (лево} , остаци ~ери
овул~еанuз.ма у дужини и до 30 kт (средuн.а), Пвил ~ератер (десн.о) .

IV страна ЈСорица: Сни.ма~е Јуnитеровоz сателита Евроnе са летелuце "Гали
лео" (видети члана~е на 51. страни) .

1
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. Слика лево - Нови и· ctuapи Шелескоа Наро;џrе

2002
ГОДИН А .

3-4
L

оасервайlорије. У арвом алану је Шелескоа рефлек.

Ulop ТАЛ-200 К (20012000), а uaa њеw fileлecкoa
peфpa'Кiilop Цајс (110/2040). Шине ао ·којшш иду
Цајсове зaшfilutllнe куШије .м.aillepиjaлuayjy .м.ериди·
јан. Београда . У fЮзадин.и се види Сахаш кула.
Слика десно - Поглед у Шубус ТАЛ-а. У арвом
.алан.у је за1еривљен.и н.осач · (ааук) секундара, а у
другом ilpu.м.ap и 1СОН.усн.и Шfilиfilник ОД ааразиfi1ске

· књигл

XII

свеfi1Лосши .- бафл, Уари.Млру се виде ликови секун.·
дара, бафла, ааука и .самог аршшра. о новом

ш.еЛескоау вuдefilU у члан.ку iю 86. сШран.и.

~

ASTRONOMICAL
REVIEW

VASIONA

YEAR
L
. 2002
Nt 3-4
BELGRADE

Bulletin of the Astronomical Society "Ruder Boskovic" Adch·ess: VA~ON1 .
Narodna opservatorija, (Kalemegdan), Gornji Grad 16, 11000 Belgrade, ugos av1a

ВА СИОНА
УдК

Јефрем Павлович Левитан: Соцuј~
хо-~еултурна фух~еција nоnуларизацизе

астрономије и ~еос.мохаути~ее. · ... · 79

Luka С. Popovic: At the Editorial Offj;ce
ој the Journal "Zeтlya i Vselennaya . 84
Milan Jelicic: New Telescope ој РиЫiс
Observatory- TAL-200K ... .. .. . · · · · 86
Jelena Milogradov- Тurin : Ing. Slobodan
Brkic {1946- 2002) ................ 91
Jelena Milogradov-Тurin: The Award
"Proj. Dr. Zaharije Brkic" . .. .. . .. .. 92
Оиr People at Abroad . . ... . ........ · 94
News froт our Country ............ · · 97
News froт the Society . .. .... . ..... · · 99
News and Notes .. . ........ .... .. · · 104
Jovan Skuljan: Astronoтical Epheтeris
jor the Year 2003 . . . .............. · 105
- Planetary Configиrations and Phenoтenas .... . .. .. ... .. . .. ... .... . 106
- Phases, Perigees and Appogees ој the
Moon ....... . ............. . . . .. 107
- Calendar . . .. .. . . . .. . .. ... . . · · · · 108
- The Sиn .... . . . ....... · . · · · · · · · 110
- The Moon .. . .. . . . ....... .. · · · • · 112
- Planets .................. · · · · · · 114

Лука Ч . Поповић: У реда~ецијu часо-

nиса "Зе.м.мr и Вселехха.н" . . . . .. . . · 84
Милан Јеличић : Нови телес~еоn На
родне оnсерваторије- ТАЛ-200К .. 86
Јелена Милоградов-Турин:

z.

Диnл.

ихж. Слободан Вр~еић {1946- 2002}. 91
Јелена Милоградов-Турин: Наzрада
"Проф. др Захарије Вр~еић ".... .. ... 92
Нашu у иностранству ...... . . ··. · · 94

Вестu из наше земље . .. . .... · · · . · · 97
Вести из Друштва . ......... . . · . · · 99
Новости и белеш~ее . ....... .. . · · · · 104
Јован Скуљан : Астрохо.мс~ее ефеме-

риде за 2003. zодиху ... . ..... · · · · · 105
- Плахетс~ее ~еохфuzурације и noja106
ве ... .... · · ··· · ············· · ··
- Фазе, nepuzej u anozej Месеца . . 107
- Календар . ........... .. · . · · · · · · 108
- Сунце. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
-Месец ............. . . . . . ... . ... 112
-Планете .... . ... . . ..... · ······ 114

УРЕЋИВАЧКИ ОдБОР

М

ДА ЧИЂ др Милан С . ДИМИТРИ-

Наташа БОРИЂ, Милан ВУЛЕТИЂ, др иодра~ЕЛИЧИЋ Татјана МИЛОВАНОВ,
ЈЕВИЂ (главни и одговорни уредник), Милан С б
НИНКОВИЂ Александар
проф. др

Ј

МИЛОГРАдОВ-ТУРИН, др

ло одан

'

елена ан ПАВИЧИЂ др Лука Ч . ПОПОВИЂ, Александар ТОМИ

ОТАШЕВИЂ, Гор

З

Ђ

(

nо-

' UВЕТКОВИЂ др Владан ЧЕЛЕБОНОВИЂ
моћник уредника), др орица
,
·
5 бројева годишње. Издаје АстрономВАСИОНА часоnис за астрономиЈу, излази у
BS Procesol·". Адреса
'
ђ
Б
ћ" Сnонзор фото-лито приnреме "
еко друштво "Ру ер ошкови. . 1 000 Беог ад Го њи град 16, Калемегдан, тел.
уредништва и адм~истраЬЈ~ 1 t
URl http·/;www.astrorb.org.yu . Рукоnиси
011/3283-745, e-mюl: astror о eune ·У~ОО2 г~дину .износи 300 дин , за иностранство
се не враћају. Г?дишња nре;п~ат;Оза
а. двоброја 180 дин . За иностранство 1,5,
5 USD. Uена nоЈединог броЈа Је
дин,
о-рачуна број 40806 - 678 - 4 3 USD Претnлату слати у корист жир
односно
.
3006639.
ВА СИОНА бр. 2002/3-4, година · L, књига XII , стр .

2002.
к

73-116,

штамnано новембра

технологију и развој Републике Србије,

На основу мишљена Мин1истаlр2стlвХ ~~Он1ауо:~ издање је ослобођено пореза на промет, .
број 413 ОО-1336/2001-0 од
·
•
као nубликација од nосебног интереса за. науку.
. е ска обрада текста: Г. Па.вичић и А . Оташевић
КомnЈУТ Р

Штамnа: Удружење"

Н

аука и др

ПОГЛЕД НА ИСТОК

Zarija Lukic: Look at the East . . . ... . . 73
Jefrem Pavlovich Levitan: Soci~l a:nd
Cиltural Function ој the Populanzat1on
ој Astronoтy and Astronautics . .. . ... 79

Зарија Лукић: Поглед ха uсто~е ... 73

уштво " Србије, Божидара Аџије 11, Београд
.

ГОдИНА L
БРОЈ 3-4
БЕОГРАД

2002

52

CONTENTS

САДРЖАЈ

ЧАСОПИС
ЗА
АСТРОНОМИЈУ

Зарuја Лу~еuћ
студент астрофизике Математичког факултета у Београду
За све нас који пратимо популарне емисије или читамо чланке о разним кос

мичким пројектима,

NASA

је синоним за истраживаље космоса . У последње време

стидљиво ће се ту и тамо појавити љен европски пандан - ESA , али да ме је неко
до пре годину дана питао шта је то NASDA вероватно бих одговорио да је у
питаљу пиратизована верзија скраћенице NASA. Још кад се види да су фонтови
слова идентични, а лого веома сличан, дилеме нема. У таквој ситуацији не мало

је изненађеље сазнати да NASDA (National Space Development Agency of Japan Јапанска национална агенција за космички развој) има годиmњи буџет од две
милијарде долара, преко хиљаду запослених и пар десетина активних пројеката .

Основана 1. октобра 1969, у дебелој сенци Нила Армстронга и љеговог "малог
корака" који се десио пар месеци раније, у земљи која је под изразитом доми

нацијом Америке (што на крају крајева гарантују амерички маринци који не желе
да признају да је Други светски рат завршен), овај гигант је и данас непознат
широј јавности. Очигледно слаби у маркетингу, али пословично вредни радници,
Јапанци су ову агенцију довели од такорећи једног пријатељског кружока до ор
ганизације која данас игра значајну улогу у изградњи Међународне сателитске

станице (МСС), можда највећег људског подухвата. Но, да кренемо редом.
Официјелно прокламовани циљеви
агенције NASDA су развој сателита, у
кључујући космичке експерименте и
свемирске

станице,

изградља

ракета,

као и љихово лансираље и праћеље.
Такође се бави унапређељем објеката и
опреме потребне за што боље изврше
ље свега тога . Да би све ово успешно
остварила, NASDA користи десет зе
маљских база , рд којих се једна нала
зи у Шведској, унутар арктичког кру
га и служи за праћеље сателита и раз
мену информација са љима када је то
потребно. Осим ове, још три станице
су задужене за праћеље и комуникаци

ју ; једна се налази код Токија, а дРуге
две на најјужнијим јапанским острвима

-

Танегаmими и Окинави .

Штаб целе

организације, који се бави администра

тивним пословима, смештен је у Токи
ју, а остали центри, који врше разна
научна испитиваља, гравитирају љему;
једино је одсек за тестираље ракетних
мотора измештен на север Јапана . На
острву Танегаmима се налази и лан
сирни центар који је верна копија
лансирног центра NASA - Кејп Кана
верала на Флориди.
Од свог осниваља до данас NASDA
је у оперативној употреби имала шест
вишестепених ракета: N- 1, коришће

1
'!

r;
1'

Слика 1: Ра7>ета Н-2А . ха лахсирхој
pa.мnu у ~еос.мuч~ео.м центру Тахеzашu
.ма ( схu.ма~е хачu111ех хоћу) .

ну у периоду 1975-1982, N- 2 (19801986), Н- 1 (1986-1991), TR- 1A (19911998), Н- 2 (1993-1999) и Ј- 1, која је први пут полетела

1996.

године и још

1' \
ј

r

•
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увек се користи. Неко детаљније раm

trL-\.a7•J! ..~-?.(.:t' зl..·-;..~.. {tl<f~~
::;;;;нГ~ ill~fl .;,H'to i•t.i./1 LiiU '~I 'ћbl:;\tio
(I.I'!Jmc•,t!r. v.:flcS~)

значајна финансијска средства, јер су научници већ дошли у ситуацију да љихове

члаљиваље карактеристика ових раке

жељ.е за експеримент~ма доста премаmују жеље обичних Јапанаца за плаћаљем .

та-носача свакако превазилази обим
овог скромног текста. Рећи ћу само да

То Је пробле~ са КОЈИМ и NAS~ озбиљно кубури последљих година, а решеље
тог _проблема Је свакако комерциЈализација васиоие и међународно удруживаље у

су успешно поставиле десетине ~атели

1'

1

та, како научних тако и комерциЈалних,

на разне орбите. Задржаћу се зато на
поносу јапанског инжељерства - ~ак~
ти Н-2А, верзији ракете Н-2, КОЈа Је
на своје прво путоваље кренула 25. ав
густа 2001. из Танегашима космичког
центра, носећи материјал за Међуна-

7 : 7 1 •1 '"Ј1

;•·:...

родну сателитску станицу.

.

Својим изгледом и основном идеЈОМ
Н-2А изразито подсећа на амерички

али само подсећа, јер је знат
но моћнија и софистициранија. Висо
ка је 53 метра и у својој најснажни
јој верзији има масу од 403 тоне, без

TITAN,

корисног терета.

Као покретач првог

степена се користи мотор на течно го

риво који у својој ко~ори сагорева во
доник и кисеоник, КОЈИ затим, кроз су

жене сапнице излећу у спољаmљи про
стор изузетно великом брзином, обез

беђујући потисак од
на).

1100 kN (112

то

Вочно, измештено од осе ракете,

налазе се два стартна мотора, попут

?-

них који се користе за подизаље СпеЈС
Шатла, што су суштински две засебне
ракете на чврсто гориво, потиска 230
тона свака. На све ово се, у циљу поди
заља већег терета, може додати још ј~
дан стартни блок на течно гориво, чиЈа
је структура идентична-првом степену
ракете,

с тим што се завршава са два

мотора, па је и потисак двоструко ве

ћи . Други степен такође користи течне
кисеоник и водоник и даје потисак од
14 тона. Ракета овакве снаге је у мо
гућности да на геостационарну орбиту

(висина 36 000 km) изнесе 7,5 тона, а
у ниску орбиту (висина испод 600 km)
чак 17 тона корисног терета . Међуна
родна сателитска станица се гради на

неких

400

километара од Земље, тако

да је за очекивати да ова ракета одиг

ра значајну улогу у допремаљу потреб

ног материјала . . Систем за 1_1ав?ђеље
код Н-2А показуЈе доминацИЈУ Ј~пан
ске електронике:

контролни компЈут~р

'
~ену трошкова, бар ~ад је транспорт у питаљу, треба драстично да смаљи и
nрОЈекат НОРЕ-Х, што Је практично беспилотни Спејс-шатл који би требало да
проЈектима .

lt

полети ~004. године . Уопште, о~о што, бар мени, одмах упада у око кад гово

римо о Јапанским космичким проЈектима, то је избегаваље Јапанаца да пошаљу

људе у вас~ону. НОРЕ-Х изгледа као било који амерички Шатл, осим што нема

прозоре КОЈИ су толико намучили америчке конструкторе; маmиие немају пси

хичку нел~годност од дугог ?оравка у потпуно затвореном простору и не морају
да одмараЈу очи и фокусираЈу мисли погледом у даљину . Слаље људи у космос

повеЈ?.ава трошкове, али се ипак .стиче утисак да и култура и начин размишљаља

~граЈу велику улогу код таквог Јаnанског става . Наша, западњачка, психологија
Је таква д~ нешто сматрамо достигиутим и освојеним тек кад спустимо ногу на
то, и чим Је техника дала могућност да се човек стрпа у конзерву, у којој једва
има м_еста да главу окрене, и пошаље у космос, то Је и урађено. Ми волимо да
дамо Један људ~ки, емотивни печат свему што радимо. Кад у неким вестима јаве
о полетаљу сnеЈс-шатла и пусте кратку секвеицу одбројаваља и полетања, то је и
пар секунди нашег саживљаваља са људима унутра, љиховим мислима, животима
и увек присутним страхом да баш сад не закаже нешто . Јапанци нимало не пате
од свега тога; љима је бит_ан крајљи ефекат и ако нешто може да уради машина
нема разлога да се ризикуЈе са ~удима. Одговорни до фанатизма, Јапанци под
носе оставке кад метро закасни Један минут, па можемо да замислимо реакцију
надлежних у NASDA да се Челенџер десио љима.

Ипак, Међународна космичка станица дефинитивно захтева људе који ће вр

шити испитиваља и Јапан ће учествовати са три космонаута, који већ увелико
пролазе обуку. да би се стекло искуство у томе, први јапански космонаут је поле

~ео 1992. године на Шатл мисији агенције _NASA, која је трајала недељу дана. Он

Је имао мала задужеља, али су уследила ЈОШ три таква "гостоваља" током којих
се све ~И?Је напредовало, тако да су од 1996. постали пуноправни чланови мисија

и добиЈЗ:ЈУ све задатке као и љихове америчке колеге. Полако се стиче искуство,

регру:ГУЈУ се кандидати за астронауте, затим се пролази базична обука, па потом

специЈалистичка и врло брзо ће то и за Јапанце постати рутина као што је већ

постала за Американце или Русе . Када 2006. године МСС постане оперативана
и Јапан ће имати људе спосо~не да одговоре с_вим потребним изазовима . Но, до
сад се главна активност састоЈала у реализациЈи беспилотиих соиди.

Сателити које је NASDA поставила могу се грубо поделити у три категорије:

инжељерски, сателити за проучаваље Земље и телекомуиикациони .

Ин~ење_Рски носе озн_аку ETS (односио KIКU на јапанском), што је скраћеница
од Engшeerшg Test ~~teЉte, и броЈ; последљи лансиран је био ETS-7, а ускоро ће
полетети и "осмица . Они се користе за испитиваље и провераваље нових идеја
које тр~ба да побољшају и убрзају развој космичких истраживаља. Поменути
ETS-7 Је, рецимо, коришћ~н за испитив~е разних начина сусретаља и спајаља

две сонде у орби_ти. Имао Је два дела коЈе су звали "Трагач" и "Мета" и који су
два пута раздваЈани и поново састављаии.

Осим тога, испитана је и механичка

.1

о стварима актуелним за пројекат Међународне свемирске станице односно оним
љеним деловима које Јапан треба да реализује .
'
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рука која има могућност манипулисаља врло ситним предметима . Значи, ради се

О сателитима за проучаваље Земље не треба трошити пуно речи - име им све
к~ује . Њима су урађена разна мереља; мерена је к~личина падавина у тропском

је аутономан и може да врши корекц~Је
у току лета и довођеље на одговарад'
ћу путаљу без даљинских интервенциЈа
са Земље.

поЈасу, кретаља ур_агана и других ветрова, сни~ана Је Земљина јоносфера и љене
карактеристике, а Један метеоролоmки сателит Је постављен у геостационарну ор

Још неколико активних пројеката ракета-носача је у завршној фаз~ и очекује се

за агро-култивацију разних територија и све оно што буди пажљу јапанске владе.

Слика

2:

Схематс~~:u npu~~:aз ра~~:ете. Н2А .

да ступе у акцију у следећих неколико година . Ради се модификаци)а Ј-1 ракете

која би требало да поставља мале и средље сателите по знатно нижОЈ цени, пошто

убрзо неће виш~ бити повластица великих коицерна. Јасан је мотив NASDA да

да тестирамо током светског првенства у фудбалу, и показује се одличним . до

.,

1'

Мала занимљивост су геодетски сателити (јапанска верзија GPS) постављени са
првобитним циљем прецизног позиционираља великог броја изолованих јапанских
острва .

буде коикуреитна на том, потенцијално великом, тржишту и на тај начин обезбеди .

1·

Ј.

биту . Врши се мап.ираље рудних бога~става планете, љене вегетације, могућности

све процене говоре да ће у скоријој будућности доћи. до већег интересоваља

фирми за космос с обзиром на то да постављаље комерциЈалних сателита у орбиту

1

'·

Што се тиче јапанских телекомуникационих сателита, љихов квалитет можемо
душе, један од ретких киксева NASDA се баш на том пољу и десио : сателит Каке

хаши (Мост), лансиран 1998. године, неславно је завршио. Требало је да се нађе
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на геостациоиариој орбити, али се други степен ракете Н-2, која га је носила,
угасио раније него што је то било планирано, тако да је остао испод потребне
висине . Неке корекције орбите су урађене, колико је то било могуће, и нека испи
тиваља су ипак одрађеиа љиме, али је то све ишло доста тешко и контакт са тим
сателитом је ПiЈекинут већ у августу 1999.
Но, оно на шта је скоицеитрисана пажља свих зиачајиијих космичких аген
ција целог света је заједнички пројекат новог Земљиног сателита - Међународне
сателитске станице. Основна идеја припада NASA и обелодаљеиа је 1982. го
дине, а већ 1984, тадашљи председник Сједиљених Америчких Држава Роналд
Реган , позвао је на међународну сарадљу. Овај пројекат је велика прекретница
у иаучној историји човечанства; пре љега истраживаље космоса је значило так
мичеље два у ровове укопана џииа - СССР и САД. Тај велики ривалитет, који је
деценијама држао животе свих живих бића о концу, итекако се видео и у науци
на лош начин; ко зна колико пара је отишло на дуплираие пројекте. NASA , као
иезваничии победник космичке трке, имала је довољно мудрости да, уместо лико
ваља, противнику пружи руку и с љим крене да реализује велике идеје. Идеја је
да се направи станица која се за досадашље стандарде заиста може назвати огром
ном- димензија 110х75 метара и масе 415 тона. Седам астроиаута би прилично
"опуштено" боравило у љој и изводило разне експерименте, укључујући и оне који
захтевају доста простора и времена. Станица ће се састављати на лицу места у Земљиној орбити и биће потребно преко 40 летова ракета и шатлова да би се
донели сви потребни делови. Кретаће се на висини од неких 400 километара и
требаће јој 90 минута за пун круг око Земље. Осим просторија за живот и рад ,
имаће и роботску руку за спољље грубе радове и соларне плоче за сакупљање

енергије (трошиће

75 kW)

које ће бити толико велике да многи тврде да ће се са

Земље видети као једна од сјајиијих звезда на ноћном небу . За раз,!Iику од Руса,
који су се дуго нећкали око сарадље са дојучерашЊим супарииком и ствараљу
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МСС приступили тек 1993, Јапан, Европска Унија (и Швајцарска) и Канада су
се одмах одазвали на позив NASA . Прелимииарии уговор за овај пројекат, тада
назван "Слобода" (Freedom), Јапан је потписао маја 1985 . године и од тада је
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Чини се да скоро све што NASDA последљих година ради има директне везе
са МСС, да су скоро сви ресурси окренути томе . Осим поменуте ракете Н-2А,
која ће у орбиту избацивати потрепштине током рада сателитс.ке станице, ту
је и пројекат HTV (Н-2 Тransfer Vehicle). Ради се о летелици КОЈУ ће у орбиту
избацивати Н-2А ~ која ће доносити материјал из орбите до саме станице - значи
летелици која има довољно фииу технику и прецизност у управљању да може да

обави пристајање уз МСС.
Што се тиче саме станице, Јапан је преузео велику обавезу - изградљу екс
перименталног модула (ЈЕМ - Japan Experimental Modul), који је назван Кибо,
што на јапанском значи нада . То ће бити први јаnански објекат у космосу у
коме ће се налазити људи, односно максимум четири човека која ће унутар овог
дела станице вршити експерименте . Кибо се састоји из четири компоненте : два

експериментална дела (Pressurized Module - РМ и Exposed Facility - EF), логис
тичких модула закачеиих за оба експериментална и манипулатора . Унутар РМ
састав ваздуха и nритисак се одржавају истим као на Земљи, док се температура
и влажиост коитролишу тако да све време буду пријатни за астронауте. Ту се,
осим вршеља експеримената, коитролише цео Кибо, тако да осим експе~имеи
талних постоје још и кон~ролни и системски ;rређаји . У системске сnад_аЈУ сви
за станицу витални уређаји: генератори струје , средства за комуникацију, пре
.чишћивачи ваздуха, воде и слично; одавде се, такође, управља маниnулатором .

Експерименти ће углавном интересовати биологе и технологе . Овај модул има
десет експерименталних одељака у којима ће се испитивати како се жива бића
понашају и, пре свега, развијају .У услов~ма микрогравитације . Такође, експер~
ментисаће се и са новим материЈалима, Јер малопре поменута микрогравитациЈа

омогућава ствараље легура које се на Земљи не могу створити. У одсуству
гравитације било које две течиости се могу хомогено помешати; нема ефеката
таложеља услед различитих густииа. EF је, такође, nростор за експерименти
саље који је у ствари само једна платформа без било какве заштите. Ту Је, дакле,

осим одсуства• гравитације nрисутан и вакуум врло високог нивоа (и практично
бескрајних димензија), и иижељери су јако заинтересовани за испитивања која ће
се обављати у таквим условима. Овај модул веће користити само Јапан, већ ће
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експерименте сnроводити све земље учеснице .

За ·вршеље интервенција астро

наути веће мор.ати да излазе напоље (бар не често) јер ће Кибо· nоседовати ма
нипулат?р или Јед~у вели~у механичк:у руку за "грубе радове " и једну малу руку

за фи~иЈе оn_ерациЈе . .То Је стара идеЈа, али у досадашљим истраживаљима кос

моса ЈОШ НИЈе у nуноЈ мери коришћена.

Не чуди да су баш Јаnанци добили тај

део посла да обаве;.на пољу роботике им нико не може конкурисати и ови маиипу
латори то и. доказују . Рађени су по узору на људске руке, с тим што имају шест

зглобова КОЈИ омогућаваЈу извођеље скоро било каквог покрета . На свакој руци

се налази и камера, тако да астронаут може у потnуности да прати "свој" рад док

врши маневрисаље . Логис.тички модули су нека врста васиоиске оставе; у љима

ће се налазити сав материЈал потребан за извођеље експеримаиата. Касније, како
рад буде одмицао, ту ће се налазити и спакован материјал већ завршевих експе
римената: Када ~е одради ~ве што је замишљено логистички модули се откачиљу

и стављаЈ~ у спеЈС шатл КОЈИ ће их вратити на Земљу, где ће се опскрбити свим
оним што Је nотребно за нека нова испитиваља . Потом следи поновио укрцавање

на шатл, враћаље .У орбиту ~ тако више од десет година, колико је предвиђено
да ~ви модули трају. Све то Је врло велики и леп изазов за целу јапанску индус
трију, нарочито с обзиром на то да до сада нису имали искуства са прављељем
сателита ··у којима ће боравити људи . То је отворило још многе техничке nроб
леме, . почев~и од решеља за прозоре па до тога да сада сваки шав, ~;вака ивица

и споЈ мораЈу бити фино обрађени да се космоиаути не би озледили . Но, иајвећи
део nосла је. већ урађен, још пре четири године су завршена сва тестираља, а
изградља Киба, која је почела 1994. године, у завршној је фази . Лаисираље свих
делова и љихово склаnаље у орбити је предвиђено за

2004.

и

2005.

годину, што ·

f]
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ово ће бити само прва мисија у једноме низу чији је крајљи циљ успостављаље
база и експлоатација Месеца. За науку је то веома значајно; довољно је, рецимо,
замислити радио-телескоп на другој страни Месеца, где нема човекових радио

лошки и инжељерски истраживач), од
носно јапанско освајаље Месеца . Пла

таласа. Даље освајање Сунчевог система, а пре свега Марса, је по казиваљима
инжељера јако тешко извести са Земље. Ако би се кретало са Месеца као базе све
би било много лакше извести . Иако су се последљи укључили у космичку трку,
врло је могуће да Јапанци постану први који ће "колонизовати" неко небеско

слаље истоиме

не сонде коју ће до Месечеве орбите
донети ракета Н-2А . ~ву~и доста не

озбиљно у први мах, Јер Је много го
дина прошло од како се човек проше

тело .

И још пар речи за крај; немогуће је на пар страна представити цео рад једне
организације са толико аспеката, толико пројеката најразличитијих садржина и
још више идеја спремних за реализацију . Све специфичности једне друге културе,

тао (и проскакао) Месечевом површи
ном и данас то више нико не доживља

ва к~о неко чудо; размишља се о Марсу

другог начина мишљења, одражавају се и кроз

и другим планетама Сунчевог система.
У чему је ствар? Зашто потрошити ве

сонда да испитује Ме~ец? qдговор, по

мени, има две стране; Једна Је званично

вршиће се мног~ лепи

експерименти много ширег значаЈа него
што је то испитиваље нашег сателита.
Биће ту неких четрнаест инструмената
који ће снимати разне ствари, не само

NASDA. Но, циљ овог текста и

јесте да заинтригира, много више него да систематизује. Свим заинтересованима
стоји на располагаљу море информација звано Интернет. Они који преферирају
хартију остаће кратких рукава; нема литературе о NASDA код нас, а мало је и
на енглеском језику. Деца земље излазећег сунца су кренула пут васионе тихо
и неприметно . Читаоци Васионе имају у рукама једини текст о љој на српском
језику .

лике паре да би се послала беспилотна
прокламована :

З

цизно мерити, па самим тим и гравитација. Са свим тим мапираљима долазимо до
другог аспекта ове мисије, о коме се не пише директно, али који заиста одише из
целог контекста : ово неће бити хладноратовска демонстрација моћи једне нације,

Иако је највећа пажља целог св~.та
окренута МС<;:, на мене оставља наЈЈа

2005,

L 2002,

Разлика у времену путоваља два таласа код интерферометра се може врло пре

значи да на то нећемо још дуго чекати.

нира се, негде за
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СелехолоШ'/СU

u

uхже?Ьерс!Сu

uстрliжuвач (SELENE).

Месец, већ и Земљу, Сунце, космичке

ЛИТЕРАТУРА:

NASDA: Utyu kaihatsu zigyoudan: Zinrui no asu wo utyu ni hiraku.
www.nasda.go.jp
(Примљено јуна 2002.)
Слu'/Се у овом "Ч.Аах'/Су добuјехе су љубазхошћ.у
Веоzраду.

NASDA u janaxc'/Ce

амбасаде у

Овај рад је nucax у о~евuр11 nредмета Методu!Са наставе u историја астроно
мије, nод ру!Соводством nроф. др Јелене Мuлоzрадов - Турuх .

LOOK АТ ТНЕ EAST
The article gives the presentation of activities and plans of National Space Development Agency of Japan (NASDA).
УДК
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СОЦИЈАЛНО-КУЛТУРНА ФУНКЦИЈА ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ
АСТРОНОМИЈЕ И КОСМОНАУТИКЕ
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Слика 5: Прu!Саз лета ха Месец СелехолоШ'/СОZ u uхже?Ьерс?Соz uстражuвача (SELENE} .
зраке и разне друге ствари .

Но , пре свега, радиће се изузетно прецизно мапи

раље Месечеве површине помоћу ласерског висиномера и радара, а радиће се и
фотографисаље терена . Испитаће се тачан минералн_и састав тл~ преко спе~тра,
количина радиоактивних супстанци, а пре свега калиЈУма, ураниЈума ићториЈума ,

уз помоћ спектрометра за гама зраке . Свим тим инструментима доби е се врло
прецизан састав Месеца до дубине од неколико километара . Користећ)и зема;ски
адио-интерферометар VLB (Very Large Baseline - Веома вел~ка база мери е се

Месечева гравитација, јер и најмаља промена у гравитациЈИ изазива промену
кретаља сателита, што се одражава на промену времена путоваља радио-таласа .

·
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26,

Москва, Русија
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члан

Одрасли људи који се први пут упознају са астрономијом, не ретко и не без
чуђеља сазнају да је ова наука, која изгледа удаљена од љихових дневних ин
тереса, поникла у далекој прошлости и била једна од првих, којом је почео да
се бави човек. Далеке и тајанствене небеске светиљке, које су од давнина наши
преци сматрали божанствима, служиле су им као путокази у простору и времену
и играле важну улогу у појави и развоју земљорадње и морепловства . Лепота и
величанственост звезданог неба, који су чинили Космос идеалом лепоте и поретка,
лежали су у основи естетике и етике . Посматраље и познаваље космичких појава
довело је у коначном резултату до открића која леже у основи физике и математи
ке, картографије и геодезије, а затим су постала теоријска основа ' космонаутике.
Истраживаља процеса који су се одвијали и одвијају у васиони, неnрекидно су
обогаћивала и обогаћују физику, те се не говори узалуд да је васиона једин
ствена физичка лабораторија. Вековно стремљеље људи, да сазнају и схвате шта
nредставља свет који нас окружује, ко смо и одакле смо, шта чека човечанство

1
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у далекој будућности

приближавало је астрономију филозофији.

НепоновКива

лепота космоса увек је' била извор и надахнуће песника, музичара и сликара.

ос

мичким темама и данас буквално кипти научио фантастична литература, мно~и
филмови и телевизијске емисије. Мудра и одушевљена казиваљ~ о астрономиЈи
и васиони великих астронома, филозофа, физичара, приближаваЈу се кљижевним
ремек-делима. Ев~ н~ких од љих . Прочитајмо их још једном пажљиво и замислимо
се над смислом КОЈИ Је у љима .

.

.

.

Никопа :КОперник : "Мада све науке узвисују ~удски ~х , то Је у наЈвећо~
мери својствено астрономији, не говорећи о највећоЈ духовноЈ наслади повезаноЈ
са љеним изучаваљем . "
Гапипео Гапипеј : "Међу прикладним изучаваљима природн~х ствари, на
п во место

по моме мишљењу, треба ставити проучаваље устроЈства васи~не.

dошто вас~она у себи садржи све и превазилази све по величини, она одређује и

у смерава све остало .. ."
михаиЈI Ломоносов :
Лепота важност, свеобухватност и величанственост
"
· ' дух мудрих, по б У ђ УЈУ
· ћ и љ.ихов у Р адозналост
астрономије не само да узвишаваЈу
и ревност не само да заводе умове просвећених људи и оних КОЈИ налазе уточиште

на ци ~его одушевљавају и необразовану гомилу."

у i'мa~yen Кант: "Универзум и љегова неизмерна величанственост и лепота
оводе нас у немо чуђење. Но, ако представа о свем том савр~енству поражава
~аш образиљу разум се са друге стране, одушевљава друкчиЈе, видећи колико
лепiт~ и велича~ственост~ проистиче из једног оnштег закона, саг ласно вечном и
строгом nоретку . "
.
Познате су и прекрасне речи Е . Канта о томе да две ствари код љега из~иваЈу
осећаље блаженства :
Звездано небо нада мном и природни закон У мени .

Анри Поенкаре: ::Астрономија је корисна зато шт? нас узвиш3:ва изнад нас

самих

корисна је зато што је величанствена, корисна Је зато што Је . nрекрасна .

Управ'о она нам указује како је човек ништаван т~лом 3: велики духом, Јер Је љегов

ум у стаљу да обухвати сијајуће беЗдане у којима Је љ~гово тело само тамна
тачка у стаљу је да се наслађује љиховом немам хармониЈОМ. Тако долазимо до
сазна~а 0 својој моћи . Ту никаква цена не може бити превисока, nошто нас ово
сазнаље чини ја чим."
.
.

Rамиј Фпамарион :

"Астрономија уопште НИЈе ишарана ГОЈ_IИМ бројевима,

како се обично мисли. Математичке формуле које се срећу у ЉОЈ само су скеле
без којих се не може при грађељу величанственог ~в?рц~ . Нека се скеле скину и
нека дворац астрономије засија пред нама n;rним СЈаЈем .
.
Апберт Ајнштајн : "Највише задивљуЈе у nрироди то што можемо да Је
схватимо."

дивне речи! Удубљујући се у љих и одушевљавајући се љима нећемо заб?
рављати да су оне биле исказане давно или не тако ~авно, али у св~ком случаЈу

1

до nочетка муљевитог напретка у области астрономије изазваног ПОЈавом радио
астрономије ванатмосферске астрономије, коју је изнедрила косм~наутикаиђ nуш
\

.1

Ј,
ll

ц1.

1

тања у рад ~иновских оптичких телескопа. У време када нико ниЈе п~~дв

ао да

ће у другој половини двадесетог века бити откривени такви нови о Јекти У ва
сиони као што су nулсари (неутронске звезде) , квазари, црне рупе. Отишла су У
прошлост разна "центрична" устројства васионе (геоцентрично , хелиоцентрично,
галактоцентрично). То је означавало д~ не само да се. н~ Земља ни Сунце н~

налЗ.зе у центру универзума, него . и. да Је наша ГалаксиЈа Једно од" мноштва ос

трва у безграничној васиони, у КОЈОЈ уопште нема никаквог "центра ·
у љој
Грандиозност савремене астрономске слике . света поражава ма~ту .
галаксије, које садрже милијарде звезда, играЈу улогу. "сићуш~,их
елемената
који састављају скупове, суnерскупове и надаље ћелиЈе ("саћа ) макрострук
туре космоса.

И то још није све, пошто су недавно астрофизичари и космолози

објавили да је оно што видимо (помоћу свих средстава за пос~а_тра~е), наша
"видљива" васиона, само врх леденог брега. А с~м "ледени брег Је таЈанствена
Велика Васиона, која је за нас невидљива, а КОЈа ~а~жи по разним проценама

до

95% целокупне материје (!) . Природа те материЈе Је непозната . Њене могуће

компоненте" су угашене звезде и галаксије, егзотичне елементарне честице и та"
јанствено
"море " ф изичког вакуума . ..
.
Упутимо поново свој мисаони поглед у далеку прошлост, када _Је васиона
била проста и људима разумљива . Њен трослојни модел укључивао Је у основи
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"Небеску тврђаву", земљу (равну или у облику планине) и подземни свет. Све се

добијала прегледно прихватљиво .

Такав свет је био близак човеку. Он је себе осећао као љегов део или мали
модел ( "микрокосмос"). Слична нераскидива веза са васионом подржавала је

духовну снагу људи, који су себе видели као део природе .

Сада је ситуација

потпуно друкчија. Човек не може себе да осећа као део васионе и мало шта зна

о љеном истинском устројству услед постојеће астрономске неписмености. По
мишљељу аутора овог текста, у томе је један од узрока распростраљујуће без
духовности, пошто се антропокосмичка суштина духовности управо и састоји у

нераскидивој вези Човека и Васионе. Осим свега осталог, о реалности постојаља

такве везе сведоче на пример савремена истраживаља сунчано-земаљских веза,
подаци о изузетно погодном за нас "подешаваљу" параметара елементарних чес
тица и констаната физичких утицаја у нашој васиони {што, делимично, указује

на могућност nостојаља других васиона) и далекосежне идеје повезане са "антро
пичким принципом" .

Оно што смо рекли нема само теоријско-филозофски значај . На подлози без

духовности и деидеологизације друштва расцветава се то што можемо назвати не

савесним мрачљаштвом. А како друкчије да окарактеришемо ширеље nаранауке

и отвореног преварантства, што отворено уводе помоћу средстава масовне ин

формације армије астролога, уфолога, магова, врачева и исцелитеља . Користећи

астрономску неписменост огромне већине људи, ови сnецијалисти, позивајући се

на "законе космоса" које су тобоже управо открили, пласирају неискусној публици
све што им nадне напамет и што им је корисно . На први поглед овакву ситуацију

није тешко изменити набоље ако бар обратимо неопходну пажљу да децу у школи
обучимо основама астрономије. Ипак , овде је уствари много проблема (орга

низационих, научно-методичких и других).

У школама већине земаља никада

није било астрономије као посебног предмета. У том nогледу Русија представља

изузетак, пошто је у љој, например, током готово целог двадесетог века постојао
курс астрономије, предаван по специјално разрађеним програмима и уџбеницима.

Програми и уџбеници астрономије постоје код нас и сада (на пример, седмо из

даље уџбеника астрономије за 11.

разред аутора овог текста изашло је 2002.

године) . Али десило се то што је у 70-80-им годинама прошлог века било тешко

предвидети : астрономију су искључили из "основног" школског програма опш

теобразовне школе и превели је у "изборне предмете" . То практично значи да
ће маље-више темељито астрономију учити само они који желе , а да ће је преда

вати професори-ентузијасти , који воле астрономију и желе да своја знаља пренесу

деци .

Аутор, који је готово пола века посветио проблемима наставе астрономије,
убеђен је да је и у таквој ситуацији (у знатној мери условљеној некомпетентношћу

и уским погледима на свет појединих људи задужених за народно образоваље)
неопх~дно спасавати школску астрономију ("Земля и Вселенная", No 1, 2000) .

Сагласно концепцији астрономског образоваља коју развијамо и обнављамо, нај

важнији астрономски појмови треба да се формирају у школи постепено, почевши
са првим разредом . Сада је општеобразовна школа у Русији једанаестогодишња.

У току је {вероватно са далекосежним циљем) експеримент великих размера о·

преласку на дванаестогодишљу школу, укључујући основну (1- 9. разред) и про

филисану (10- 12. разред; профили: хуманитарни, природно-научни и физичко
математички) . Пошто у свем том систему неће бити астрономије као посебног
предмета (то је већ сада јасно!), мораћемо се задовољити укључиваљем елеме

ната астрономије у курсеве разних предмета, мада су разне "интеграције", а међу
љима и ствараље заједничког предмета "Физика и астрономија", по моме убеђењу

мало ефективне . Зато је пре свега неопходно решити низ научно-методичких и
организационих проблема да би се nовећала ефективност упознаваља ђака са ас

трономијом на часовима из других школских предмета. Ђацима који се интере

сују за астрономију предлажемо систем факултативних курсева ("Бајковита ас

трономија", 1- 4. разред; "Твоја васиона", 5-7. разред; "Васиона коју знамо"
и "Основе космонаутике", 8-9. разред). За 10- 12. разред разрадили смо про

грам интегративног факултативног курса астрономије и космонаутике "Васиона

Човека" . Као nомоћ онима који се баве овим факултативним предметима аутор је

написао низ кљига, међу којима су "Звездане бајке", "Бајковити доживљаји малог

астронома", трилогија о занимљивој астрономији ( "Аљка у краљевству Сунца",

"Како је Аљка са друговима бројао планете", "Путоваља Аљке са патуљцима по
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Млечном путу"), "Астро физика ђацима"/, "Еволуирајућа васиона", "Астрономија
А
Ш"
Космонаутика од А до Ш и друге.

дописни члан РАНД. Буланже и други научници. Данас активно раде у редак- .

од Нед~ледаЈ:ући на ф~рмално одсуствоК:~т~оё~~:јЪ~т~~~и~г~к~::::• уа~т::г~о~

мију данас ипак пре~а-!iа:~ с;~~о~к~~~колама. Захваљују~и томе код нас ~асте
другим град?вима, п

.
.
а активно и услешно учествуЈу на
број оних коЈи се занимаЈу за астроиомију, те дец
· а ама Професори већииом
националним и међународним астроиомским олимлиЈе~и м~г изабрати неки од

предају астрбиомију ли ~џбе::к{у iа~01'л~л:Z\;бе:щи, тј . удовољно блиски ло
три друга уџ епика.

л ~·

ф0

стилу и методичким лрилазима. у вези са

садр:~~· и~а:раосфеи~:~~~у~~а~~је t~~~де настаје неопходност за дифереици~аћиим
прел з
.
11
12 разреду Упоредо са постоЈе им
~~б::~:мi,~~Ји~~0~~i~~~~~Jee !мер~в~~~реба написа;и .~ове ("Астроиомија за
"

А

хуманитарце ' " стро

иомија за физичаре и математичаре

ћ

).

.

свим ђацима упознаваље са основама астрономиЈе,

а оЈ~мћ;~:::::мС:'к~ј~?~ ;;бље интересују остаје амо:~:~ђ;
:~рпtзо:::~ас~~~~
,
иаља на факултативиим занимаљима и у кружоцим

~ентима на руским универзитетима (укључујући Московски државни универзитет
М. В . Ломоносов") .

.

Њ · ·е рида-

·

Посебно важан значај данас им.а популаризацd:е::~зонН::~i~~но:~кЈо-г~одет
З аље" ос-

"

вана велика пажља у годинама совЈетске власти .

еко друштв

о (ВАГО)

•

при Академији наука, и Свесавезно друштво

"

н

ажног задатка на коме се у знатно

.

твари_вали су координацију У Т~п~;~~~~~о:;авци: пропаганда достигиућ3: ас-

~а:н~м:Ј:~ ~::;о:а::::ес.путем предаваља, коришћеље масмеднја (у.кључујући

р

евизију) издаваље научио-популарних кљига, енциклопедиЈа, прируч-

L 2002,
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цијском колегијуму дописии чланови РАН И . Д. Новиков, А. В . Николајев, А . М.

Черепашчук, И . И. Мохов, доктори наука А. Д. Урсул, Л. И . Матвеенко, Ј. А.
Сурков, Г. М. Тамкович, Ј . А . Рјабов, В . В. Шевченко, А. А . Гурштејн.
Целим током постојаља часопис следи пут дат у љеговом програму· (No 1,
1965). Ту је речено да Академија наука почиље да издаје иови научио-популарни

часопис, који треба да испуни следеће задатке: " ... пропаганда најважиијих иауч
иих достигиућа показујући значеље наука о Земљи и космосу за поглед на свет, а

такође и љихову тесну везу са другим областима знаља, разобличаваље антииауч

не суштиие разних сеизационалистичких "хипотеза" у области астрономије и гсо

физике ... , пружаље помоћи професорима и предавачима, доприиошен.е широком
учешћу аматера у масовним посматрањима и истраживаљима важним за астроио
мију, геофизику и геодезију, доприиошеље што ширем развоју аматерске изградље
телескопа ... "

У складу са тим програмом у часолису постоји проблемски део (са члаицима

из астрономије, науке о Земљи, космонаутике и екологије), као и разне рубрике
- "Људи науке", "Симпозијуми, конференције и скупови", "Институти и опсер

ваторије", "Астрономско образовање", "Из новости руске космонаутике", "Из

новости иностране космоиаутике", "Космонаутика XXI века", "Хипотезе, дискуси

је, предлози", "Историја науке", "Аматерска астрономија", "Аматерска изград
ња телескопа", "Против антина;rчних сензација", "По изложбама и музејима",

"Међународни научии програми', "Информација", "Нове кљиге" и друге .
Посебно место у часопису имају чланци из астрономије . Набрајаље рубрика
које постоје у часопису показује, међутим, да се "Земля и Вселеиная" не ограни
чава својим основним задатком- лопуларизаци)ом достигиућа науке -него пружа

радио ич~~~лиса Н~ ' боље совјетске и руске научио-популарне кљиге преводе се
ника
и
.
. М Ј такође преводима научио-популарне бестселере, иапример
на стране Језике .
и
.
· бјавио у научио

значајну пажљу и разним другим проблемима (екологија, астрономско и аерокос
мичко образоваље), а такође и раду са ђацима и етудеитима који се занимају за

популарном часопису Руске академиЈе наука " емля и
селенная
.
N0 1 и 2 2002). Корисно је да се о овом часопису исприча: детаљниЈе.

наших претплатника у Русији и у иностранству, а на чланцима у овом часопису

кљиге Стивена Хокинга и Барија Па~кера, за коЗЈе сам р~цензиЈе о" (No 6 2001. и

,

Крај~м педесетих и почетком шездесетих година нагло Је порастао интерес за

);;:ra

~~~~о~z;:::к~г ~~::л~::в;р:I;:i з"f~љ~е :~се~~~
с~а::;~:"fа;:~с~~~~гт~
је ст~мулисало астроиомску јавност да поново пбостави давно размат~::~:иза~~~
арног часописа са свео

"

ухватним и лепим и

:з~~~~~!и:_:r,~нч-:~~zi'и~ је био необично замиш.љеи. Његов темат~ки оп~ег

о~

-

т обе Земље до дубина васионе- фокусиран Је на три научне о ласти. савре

~е~ астрономију истраживаља космичког простора (углавном научни резултати
доб~јени ~оком р.:.Звоја отаџбииске и светске космонаутике), истраживаља Зе;ље

науку и маштају да јој лосвете свој живот.

Веома је жалосно што се услед разних објективних узрока нагло смањио број

васпитавани су многи астроиоми - професионалци и аматери. данас је интере

сантно и да се оствари веза између часописа "Земля и Вселенная" и иностраних
периодичних научио-популарних издаља.

Важан центар популаризације астрономије у нашој земљи био је дуги низ го
дина Московски планетаријум, познат у целом свету. Ипак, од 1994. године
Московски планетаријум не ради. У последље време јавила се нада да он не само
да ће за неколико година бити обновљен, него ће постати и најлепши на свету.
У сваком случају управо такав треба да буде, у складу са разрађеним пројектом
обнове. Аутор овог чланка био је неколико деценија један од водећих предавача

у љему и данас је један од људи који су разрадили поменути пројекат. Водећа

зложила важност популаризације тих области науке и да
и се постигло ,fi,a
септемб а 1964. покрене часопис. Први број часописа "З~мля и Вселенная иза

улога у реализацији овог пројекта припадаће управи Москве. Пројекат планирају
да подрже организација "Програм развитка ОУН", Руска академија космонаутике
"К. Е . Циолковски" и астрономска јавност.

публикација у нашој земљи (до последљих година и у иностранству

другим планетаријумима. Русије могу да лриближе људе најновијим достигнућима.

{најважније науке

0

Земљи). Требало је уложити не мало бтруда да би се о Р:~

шао је п~четком 1965. године. Часопис је до данас остао Јединствена) пер.иодична
лик ·е систематским прилазом објашљаваљу {на високом научном

, коЈ~)се од
нивоу .. уза

Научио-популарна периодика и предаваља у Московском планетаријуму и у

астрономије и космонаутике. Сетимо се да је захваљујући космонаутици и усавр

јам:~ спрегнутих проблема Земље и васионе разрађеним од стране р~акциЈе.

шавању средстава. за астрономска посматраља са Земље откривен лед на Месецу

савета ВАГО, учеств~вао је у ствараљу овог часописа. Од тих времена па до

приближити време првих експедиција на. Црвену планету), да је дошло до открића.
40 (!) сателита Јупитера (што је од највеће планете Сунчевог система направило
"власника" највећег "планетарног система."), открића. још једног појаса астеро

Аутор ових редова који је у то време радио као научни секретар

ентралног

данас ја сам на челу колектива редакције.
б
.
Године 1965. на челу редакцијског колегијума часописа ио је познати Дс:

трофизичар, доктор физичко-математичких наука Ч· Ј . Мартин~ввftокт*рп ~и

жавног астрономског института "П. К. Штернберг

,

председни

Р

·

(што ће приближити време настанка Месечевих база), лед на. Марсу (што ће

ида. (појас Ка.јпера), открића. планетарних система. код десетина других звезда.
(чије је постојаље генијална предсказао Ђордано Бруно), открића. црних рупа.

састав редакцијског колегијума ушли су такође истакнути астgонЈомјј као шво ~
ака емици А. А. Михајлов и В. Г. Фесенков, доктори наука
. . евин, · ·

у двојним звезда.ним системима. и језгрима. галаксија (као тријумф Ајншта.јнове

мичког простора.

опремаље пла.нета.ријума. ултра.савремеиом демонстра.циоиом апаратуром и дру

Ра~иевскиј, Ј . А. Рјабов и низ других познатих геофизичара и истраживача кос.

.

В емеиом се мељао састав редакцијског колегијума.

П

р и д Ј Марти-

осле см ~

· ·

)

нова ~1989) главни уредник је постао дописни чл~н Руске ака~емиЈе наука {Р ~Н_
в К Абалакин коЈ·и је и данас на челу редакцијског колегијума часолиса.

· ·заменици су• академик
гови

В . М . К отљаков

и

е

аУ.т0 Р овог чланка · Међу
Г члановима
А А
.

редакције били су академици В. А. Амбарцумјан, В. В. Собољев,

.

·

ВСЈук,

теорије релативности).

Појава. прекра.сних компјутерских програма из астрономије и космона.утике,

гом помоћиом техником, опремаље народних опсерваторија новим телескопима.,
коришћење нових видео и биосколских филмова, а. такође и Интернета - све

то ће омогућити да се популаризација. астрономије и космоиаутике подигне на.

ниво савремених задатака за формираље иа.учног погледа људи на. свет, којима
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се посрећило да живе и раде у космичкој ери. Али упркос свему томе, успех
подухвата популаризације астрономије зависи од оних који су себе посветили
овом људима неопходном делу. Талентовани популаризатори треба да постану
национално добро, какво је на пример у Француској био надахн:ути песник науке о

универзуму Камиј Фламарион {"Земля и Вселенная", No б, 1995). Прегалачки рад
таквих људи, веродостојних nросветитеља, nомоћи ће људима да разумеју Свет
у коме живе и да оформе космичко мишљеље. Зар т9 није један од најважнијих
социјално-културних nроблема савременог доба?

(Примљено јуна

2002.)

(Превео : М . С . Димитријевић)

SOCIAL AND CULTURAL FUNCTION OF ТНЕ POPULARJZATION OF
ASTRONOMY AND ASTRONAUTICS
The article gives both the short presentation of popularization of astronomy and astronautics in Russia and the presentation of review for popularization of these sciences
"Zemlya i Vselennaya" .
УдК52

У РЕдАКЦИЈИ ЧАСОПИСА "ЗЕМЛЯ И ВСЕЛЕННАЯ"

Лу"а Ч. Поnовuћ.
Астрономска оnсерваторија, Београд
Народна опсерваторија, Београд
Све до бурних дешаваља код нас (до 1992. године), Астрономско друштво
"Руђер Бошковић" је било nретnлатник на nознати руски часоnис "Земља и Ва
сиона" (Земля и Вселенная), тако .ца је било природно да своје службено путоваље
у Москву, крајем маја 2002. године, где сам присуствовао Шестом састанку Евро
азијског друштва, искористим за попуну библиотечког фонда Друштва и набавку
новијих бројева овог часописа. Увидом у то које бројеве овог часописа имамо,
било је изненађеље видети да нисмо имали ни један број "Земље и Васионе"
од 1992.
године иако сам nриликом nретходних nутоваља у Москву доносио

неке од бројева (за 1999. и 2000), а знам да су ранија годишта овог часописа

доносили и председник Друштва - Милан Лимитријевић и Јелена Милоградов
Турин . Међутим, установили смо да су ови бројеви часоnиса "нестали" и , нарав

но, одмах смо одлучили да набавимо све бројеве који недостају .
У Москви није било тешко усnоставити контакт са Редакцијом Земље · и Ва
сионе - наиме, колеге са Института за астрономију Руске академије, са којима
сарађујем, контактирале су Редакцију часописа и заказале састанак за З. јун
2002. године у 13 часова . Наравно, већ сам nреко љих nоручио Уредништву да
ми спреми све бројеве од 1992. године па надаље .
У nосети Редакцији часоnиса прикључио ми се и др Милчо Uветков колега

из Бугарске, који се такође интересовао за старе бројеве и nретnлату. ёедиште

Редакције у улици Марковскиј переход 2б, је свега десетак минута хода од хотела
"Академическаја", у којем сам овом приликом одсео. Редакција је на другом
сnрату, у две канцеларије. Тамо нас дочекују Чалима Валентиновна и Људмила
Владимировна. Од љих сазнајем да, нажалост, немају нити један стари број ча
сописа. Раэочареље. Расnитујем се о најновијем броју. Оне ми га показују, са
образложељем да је штамnано онолико nримерака колико има nретплата - 928 за
целу Русију! Питам да ли се може куnити било где тај најновији број -одговор
је да не може. Усnевам једино да се nретnлатим на бројеве 5 и б за 2002 . годину.
Наравно, ћаскамо о nроблемима везаним за часопис, о недостатку средстава, а
Чалима Валентиновна и Људмила Владимирновна нам nодвлаче да заменик уред

ника Левитан Јефрем Павлович (Левитан Ефрем Павлович) долази сnецијално да
нас види и да поразговара са нама.

У скоро се појављује и Јефрем Павлович, nознати nопуларизатор астрономије,
писац уџбеника астрономије за љихову средљу школу {11. разред) и неколико
nопуларних кљига .

Почиљемо разговор.

Јефрем Павлович је веома симпатичан
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НОВИ ТЕЛЕСI<ОП НАРОДНЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ- ТАЛ-2001<
Милан. Јелu'Чuћ
Народна опсерваторија, Београд
После дугог времена Народна опсерваторија, односно чланови нашег Друш
тва, добили су аматерски телескоп. У питаљу је катадиоптрички телескоп ТАЛ200К, руске производље, чије огледало има пречник 200 mm, а цео систем жижну
даљину 2000 mm.
После гостоваља на Летљој школи астрономије, од 10-15. августа 2002 . у
Републици Српској, планира се љегово постављаље на терасу Народне опсерва
торије.
У тексту који следи дати су исцрпно подаци о томе шта се све збивало током
2002. године, како би и друга астроноl',{ска друштва и уопште правна лица била
упозната са потребним поступцима везаним за набавку телескоnа, односно друге
оnреме из иностранстава. Дате су техничке карактеристике и цене телескоnа и
појединачних делова, као и која су све плаћаља извршена .
Чланак завршава

2

дарованим некомплетним телескопима (и деловима), које Друштво намерава да
осnособи.

11

Шта је претходило набавци?
На тераси Народне опсерваторије до

1977. налазила су се два телескоnа ре
фрактора : Uajc 110/2000 и Отвеј 100/1600. Како је Завод за заштиту споменика
културе Београда зидаљем зубаца 1977. смаљио радни nростор, на новој тераси
Куле од 1979. налази се само рефрактор Uajc. Уствари, на тераси је и nостоље
филмског nројектора на које је nовремено постављан модификовани телеобјектив

МТО 100/1000. Иnак се стално говорило о набавци новог телескоnа, односно
замени овог телеобјектива . Ове, 2002. године, најзад су се стекли бројни услови,

1~
. '

t

1, '1
1.1
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11
~

ј

,.

(

а пре свих новчани, па се приступило акцији.
Незадовољни оnремом коју имамо и са жељом за посматраљима ван Београда,
nочетком године спремљено је nисмо за премијера Србије у коме су, после кон
султација са др Иштваном Винцеом, тражена средства за набавку три nреносна
телескопа. Нешто касније, од почетка маја, одржано је неколико састанака у вези

са набавком телескопа. Њима су најчешће присуствовали : др Лука Ч. Поповић
(организатор), Александар Томић, Александар Оташевић, Владимир Ненезић,

Горан Павичић и аутор овог чланка. Говорило се о замени телескопа Uajc, који

се годинама неуспешно поправља, бољим рефрактором или двама рефлекторима .
Због лоших посматрачких услова у Београду актуелизована је nрича о nодизаљу
филијале Народне опсерваторије на Авали. На крају је одлучено да се набави

нови катадиоnтрички телескоn (због малог габарита) отвора

20 cm

и да се задржи

и nоnрави Uajc, као пример рефрактора .
Послове везане за набавку инструмента убрзали су идеја о реализацији Летље

школе на nланини Мотајици, затим изненада одобрена средства од стране Ре
публичког министарства за науку и уоnште добра финансијска ситуација Друш
тва.

После консултоваља стране астрономске литературе, nрегледа произвођачких
сајтова и директних разговора у Москви, одлучено је да се куnи телескоn ТАЛ -

200К фирме ПРИНСИБ (Новосибирский приборостроительный завод).
Основне !Сарактеристиi<е телескопа ТАЛ-2001<

Ради се о Касегрен-Клевцовљевом телескопу . Подсетимо да телескоn рефлек
тор Жан а Касегрена има nараболоидно у дубљено примарно и хиперболоидно ис
пупчено секундарно огледало и да се светлосни сноп

изводи према окулару кроз

средиште nримара.

Телескоп ТАЛ-200К има само исти извод светлости, али је код љега nримар
сферно огледало, а секундар би се могао назвати Клевцовљевим.

Сферно огледало има nречник
што значи да је реЛативни отвор

200 mm,
1:10.

а цео систем жижну даљину

2000 mm,

Слика 1: Оnшти nоглед н.а телес~еоn ТАЛ-200К 1 _
3 - тражилац, 4 - nоларн.u тражила•• 5.
оnтu'Ч~еа цев, 2- о~еуларн.u део,
.,,
н.оса'Ч са с~еало.м за географс"У шuрuн.у
(О- 7tf), б - заврта'IIЈ за nодешава11Је географс~ее
шuрин.е 7 _
телес~еоnа no а
8
(
'
заврт11Јu за no.мepa'IIJe

угла (с~еалфа је :::'~;:/:nuр::;л::Н."а~ ;:~~:;:~ 2°~~: ~::~~о:а ~;::::.~:;"а;овн.ог

врта'IIЈ за uн.о no.мepa'IIJe no 'Часовн.о.м м (;
. )
., ,
- за
за npaћe'IIJe, 11 - nротuвтег, 12 _ завр~а: ре~ефтасцен.зuзu , 10- ~еућиште .мотора
де~СЛuн.ацuон.а оса са с~еало.м за О'Чuтава11Је да uн.о no:Мepa'IIJe no де~СЛuн.ацuји, 13 цеви телес~еоnа, 14 - стуб статuва 15 _ н.о~:л~н.ациЈе; с~еала се н.алазu у блuзuн.u
н.аuз.мен.и'Чн.е н.а 12V једн.ос.мерн.е стр,~'Ј-е) 17- татдива, 16- исnравља" (са 220V
,
~ео.ман. н.а тастатура о~еа'Чен.а н.а за
то npe виђено .место.
.

Секундар је расиnно сочиво чија ·

·

тујућа. Носач секундара има т и пови~:н~даљениЈа ст~~на од примара Ј?ефлек
лости небеских тела на љима бЈ'ла маљЈ
.крака ("Ипау.к ) да би дифракциЈа свет
е приметна.

сnред се.кундара, а везано за
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Како је купљев, о,цв:осво :како
купити те.лескоп?

. У циљу ослобађаља од царине, ко
Ја ва телескопе износи 5%, потре!)во је

6

да се прикупе : потврда да се роба ве
производи у земљи - добија се уз уп
лату 1800 fЏ!Нара у Привредној комори

2

ЈугославиЈе (Теразије

6

3

23,

Београд), и

ЗЈа.I!а да ће инструмент да служи за не~осредно обављаље делатности и копи-

Ја акта о регистрацији (оригинал треба
да се дон,~се ва увид) из које се "дирек
тно види

да се бавимо nросветио-кул

турном делатношћу (а како се то код

3

ваше друштвеве организације не види,
размишљали смо да такву потврдУ тра

4

жимо од нашег финансијера) . С обзиром на потребно nлаћаље, релативно

малу царину, време кога није биЛо за
чекаље и неизвестан резултат, одУста

ло се од подношења захтева за ослоба
ђаље од царине.

Царина

Слика 2: Onmuч~~:a шема meлec~~:ona: 1 - npu.мapxo омедало, 2 - о~~:улар, 3 - дuја
zохалхо омедало, 4 - рефле~~:тујућ.е сочuво, 5 - .мехuс~~:, б - тражuлац.

љега, налази се корективно сочиво (менискус) са функцијом уклаљаља, пре
свих , сферне аберације .

Преламаље светлости кроз ова .цва сочива и љено одбијаље од огледала ука-

зују нам на то да је ТАЛ-200К катадиоптрички систем .

Секундарно огледало заклаља 12% површине примарног - другим речима то-

лика је оnструкција или централно екранираље .

Телескоп има немачку екваторијалну монтажу и команде за ручно фино помераље по ректасцензији и деклинацији . Има мотор за праћеље. Нето маса телескоnа
је 30 kg, а са дрвенИМ сандУКОМ И опреМОМ 50 kg.
У часовној оси телескопа налази се nоларни тражилац . Проналажељем

Северљаче помоћу љега постиже се брза ректификација телескопа. У видном
пољу, поред Северљаче , угравиране су сјајније звезде у непосредној близини ље

и северног небеског пола . Посматрач једноставно треба да поклопи ове звезде,
осветљене црвеном светлоmћу диоде , са стварним .

Телескоп има два окулара, са жижним даљинама од 25 и 10 mm, што значи
да се љима постижу увеличаља од 80 и 200 х . В идн а поља кроз ове оку ларе су .
идУћи истим редом 31,3' и 12,5' . Са Варлоу сочивом 2х , које повећава жижну
даљину телескоnа на 4000 mm, увеличаља су 160 и 400х, а видна поља 15 ,4' и
6,3'Фотографско
.
ви.цво поље је 40', односно 23,3 mm у жижној равни. Телескоп

3: Се~~:ухдар 'Њеzова 0!\:0AU~a.· 1
с- лика
.мохтажа са ~~:о:"u.мацuонu.м эаврm'Њu~

u

.ма,

2-

рефле~~:тузућ.е сочuво,

3-

.мехuс-

~~:ус сочuво, _4 - раэдвајајућ.u npcmex, 5 _
носа~ ћ.елuзе {~~:ope~~:mopa), б- no!I:Aonaц
"е Aucoe 7
(" •• " , -

(Булевар
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Нови Београд) је nосећена 23. маја, ~

~збор телескопа извршен је половином
e-m ail веза са ПРИН-

нна , п о сле пар
ИВ ом
Ју

-

.

ва

20

'

увозвик

-

фирма

!'Ј.у;олек" (Косовска 10, Dеоград), коЈОЈ Је саопштено да ће ускоро да добије
руску попу дУ - преузела Ј. е даље послове око увоза. После добијаља понуде

no!I:Aonaц цевu meлec~~:ona .

чека~о се . иба љу

"20 Ндана), новац з~ откуn девиза уплаћев је 13. ј"ула КомерциЈалноЈ
анци напiе
.
аинте
жалост
· 10
·
. Је
него што је, после
ве~ оваЈ
и ·е новац
дана ст~Јао
У :ВеоградУ, " пре
банци (Bank of New York) lJ.a с~ ~е' б23 · Јула уплаћев ЊУЈОРШКОЈ nосредвичкој

"свифт" (доказ о уnлати) .што п е п т~ чекало са испоруком тражено је да се
за Новосибирскввешторгбавк-у )yia ~ 9 nроизвођачуЈ а не да се чека и уплата

средстава за _цари~у и шпедици"ју која је. ипз~~':'::а суј'' уголек~;' докази о уплати

Телескоп Је наЈзад подигнутве саопiеаР иве на _аеродрому
" угошnедУ .
2. августа. Истог дана
0

монтиран је на тераси На

hрво
присуству ~а~ег најпоз!ат~јег аст~~~~~::~:р~д а~iтаенреа Вљ~~мир~ Ненези~а,
тело коЈе Је nосматрано била је .цво·на
(3
Ш ише ованови а.
телескоп тестирав ва лоптастом јату М
ВИдУ, видео стотинак звезда.

звез~а Љ Уб корпиону. Затим је
13 'Ј У коме
Је У иша, познат по добром

Ш та је куп љено и коЈIИI<о је п.лаћево?

има адаптер за снимаље у примарном фокусу .

Оба окулара имају филтере за Месец и Сунце , а на окулар од 25 mm може да

Коме и за коју услугу

датум

Износ

се постави витни крст .

Теоријска рЗ.Здвојна моћ за тачкасте објекте износи 0,6" . Гранична визуелна

звездана величина је 13 ,4m.

За лакше посматраље објеката у близини зенита телескоп поседУје равно ди-

јагонално огледало у фокусеру.

Тражилац има nречник 50 mm, увеличаље 8х и видно поље 7° . ПоседУје нитни
На крају поменимо и ручну командУ (ковтролер) којом могу да се подесе

крст .

брзине кретаља телескопа за праћеље : звезда, Месеца и Сунца (могуће је ва
рираље ових брзина у зависности од висине ових тела, за комете ...) . Команда
има црвено светло које је неопходно за ноћна читаља карата и записиваља .

15.
15.
29.
24.

07.
07.
07.
08 .

"Комерцијална банка" - за откуn 1298 USD
"Комерциј~лна банка" - изврш~ље налога за плаћаље
"Југошп~~ -царина, шпедициЈа, таксе и аеродр . троmкови
" Југолек - услуга увозника и порез на услугу 20%

УКУПНО :

78
1
9
7

244,35
761 ,36
000,00
200,00

96 205,71
Таблица

1:

Дuхарс~~:а nлаћ.а'Ња .
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90----------------------------За телескоп ТАЛ -200К , наручене
додатне делове за друге ин~трумен:rе и
трошкове превоза требало Је ИЗДВОЈИТИ

1298

.

америчких долара .

Назив елемента

када бисмо ми и наш добав~ач били
чланови рецимо Евроnске уније . Не ~и
не.

11

Други телескопи

1

Друштво је доб~ло следећа два те

лескоnа која је свозевремено направио

l

др Аљоша Јовановић :
1. Некомплетан Њутнов рефлектор

1

1. Контролер
2. Окулари супер Плесл:
а)
7,5 mro
б)
12,5 mro
в) 25,0 roro
3. Тражилац 8х50

50

III

232

nречника 25 cm, власништАво ~~ гимВа-

1

зије

1

Михајло Петровић-

лас

из

бројанu деловu (П) на.ме'Љенu су
meлec~eone ~eoju ће се довестu
cma'll>e - в~детu npemnocлeд'Љu
лов Све наведене делове, осu.м

i

;1'

'1
'1
'

l

У суботу, 20. априла 2002 . годи
не , у Београду, изненада је преминуо
инжељер електротехнике Слободан Бр
кић, син покојног професора Захарија
Бркића који је задужио нашу астроно
мију. Аnрила су умрли и љегов отац
Захарије, мајка Марица и сестра Ру

.

жица .

за друzе
у радно
nоднасо~еулара

Слободан-Бобан Бркић се родио
маја 1946.
године у Београду.
Електротехничку школу "Никола Тес
ла" у Београду завршио је 1964. го
дине . Уnисао се на Електротехнички
факултет у Београду . Одслужо је вој
ни рок . Почетком 1969. године заnос
лио се у ПТТ . Може се рећи да је ту
радио све до краја . Називи установе

16.

бљиви . Телескоn је стигао на Народну
·д ) садржu meлec~eon ТАЛ-200К.
· 18 ·уна 2002. године .
no а '
оnсерваторИЈУ
· Ј
33 т Друштво је добило на
2. Некомплетан Њутнов рефл~кт~ат?ме::ии::ог ф~култета из Београда, за
поклон од Катедре за астрономизу
.
ф
Надежди Пејовић, др Иштвану

хваљујући шефу Катедре за асћроно~иЈ.~ r:!б~ћ·а~да ће Друштво новчано nомоћи
Винцеу и др Аљоши Јованови YT=~~~ion без механичких делова , са неодговара
у опремаљу овог инструмента .

б

су се мељали али он фирму није ме

фок се а стигао је из Истраживачке

јућим носачем примарног оглед~1а ~ лаез Тел:Скtn је превезла, са Александром

а::r:~:!ћ~е:јi~Ји~:~н~~:~~а~Л:~~ћ,· А;:;нл:~;~::~аш дугогодишљи члан
Ту је и статив за теле~коn , кози з е с~мо т штв

17. ·у ла.

др Предраг Јованић. Свој дар УР:>:ЧИО зе дкr cro ~ два ЈОД 20 cm (једно је поклон
Од 22 . до 24. јула, огледала - зедно од

ал минизована у будимnештанској

Љубише Јовановића) и дваћсеј{ндарн_а ~ Јrуја.Јија огледала су успешно и брзо
фирми Unioptik . Љубазнош У

алуминизоваиа, а нашем Горану

nримство .

.

друштво nоседуЈе и цев са

)rстизюћ

· е у Будимnешти указано леnо госто

авичи у Ј

рефракторским објективом пречника 10 cro- поклон

покојног Ненада Јанковића.

Биће посла!

n вог од наведених телескоnа. У
Од јула се _радило на осnособљ::ћ:-Ъ~~~ ог%едало од 20 cro, које је брусио и
цеви намељеноЈ огледалу одћ25Зсm
су по нацртима Владимира Ненезића ,
nолирао Љубиша Јованови . а телескоп
'
0

направљени нови масивни статив и монтажа .

Похвала

.

Неподељена зе мишљеље да се

око свих наведених активности на~више заузео

ић на чем

му тоnло захваљуземо.

члан нашег Друштва ~ладимир Нене~ва~ око изlора телескопа, око електронског

Са великим ентузизазмом се аигаж импештом око паковаља оптике за Вуди~

дописиваља са Новосибирском и Буд и·е ново~ телескопа. Пуне две недеље зе
nешту и око монтир_аља и ректифм:iа. )ловић" из Београда, где је напр~вљена
провео у мехаиичкоз радионици "

Ј

монтажа, а сам обавља завршне послове у

(Примљено августа 2002 .)

учионици Народне оnсерваториЈе.

(1946-2002)

Јелена Мu.л.оzрадов· Турuн
Катедра за астрономију, Математички факултет, Београд

Таблица 2: Цене.'!/ USA доларu.ма. На-

фесор астрономије у овоЈ гимназИЈИ,
пред смрт га је . сnремао за алуминизоваље . Његови мехаиички делови
nриликом nреузимаља били неупотр -

!
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марно огледало; ~ораи Ив~новић, n~o-
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Транспортни трошкови
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е-

ограДа . На жалост, телескоn нема при-

ll

УдК

П Делови:

било трошкова везаних за конверзИЈУ
новца, шпедицију, увозника, а ни цари-

t

875

1 Телескоn ТАЛ-200К

.

Свакако да би све било зевтинизе

NEW TELESCOPE OF PUBLIC OBSERVATORY- TAL-200K
The tehnical properties of the Russian telescope TAL-200K, whose roirror has 200 roro
diaroeter, the process of its purchase and the review of donated incoropl~ted telescopes
and parts which PuЬ!ic Observatory of our Society now possess, are descriЬed .

амер . $

Слика 1: Инж. Слободан З. Вр~еuћ на
свечаностu nоводом доделе наzраде
"Проф . др Захарuје Вркuћ" 1999. zодu
не, када .му је уручена "Сnо.менuца 125
zодuна Mame.мamuч~eoz фа~еултета"

љао . Вишу ПТТ школу у Сарајеву за
вршио је 1974. године . . Диnломирао
је на Електротехничком одсеку , смеру
Електроника и телекомуникације, Фа
култета техничких наука Универзитета
у Новом Саду, 1982. године . Ueo свој
радни век, 33 године, nровео је раде
ћи на телекомуникацијама. Вио је на
бројним усавршавањима и важио за вр
сног стручљака . Између осталог радио
је и на тако одговорним nословима као
што је монтажа међународне централе .

Од 1985. године сарађивао је у Средљој ПТТ школи, а од осниваља V стеnена
Више ПТТ школе, 1990. године, nредавао је Релејне cucme.мe, Претnлатнuч~ее у

ређаје u аnарате (за шта је написао и скрипта) и Теле.мере'Ља. Био је стални члан
Комисије за завршни испит. Умро је на положају руководиоца за послове телеко
муникација за одржавање и набавку уређаја . Како је љегов колега из Телекома
рекао на сахрани, Слободан је био срце срца Телекома Србија .
Слободан Бркић је био човек широке душе . Помогао је многима . Катедра за
астрономију Универзитета у Београду му дугује nосебну захвалност . Он је био
иницијатор осниваља фонда "Проф . др Захарије Бркић" за додељиваље награде
најбољем студенту астрономије и, заједно са мајком, потписник изјаве о трајној

донацији за осниваље фонда . Када је инфлација 1993. године обезвредила улог,
Слободан Бркић је несебично, сваке године, из својих личних средстава одвајао
новац за награду .

Сем тога Слободан Вркић је уз помоћ Катедре за астрономију организовао
приликом доделе награде и малу свечаност. То је постао својеврстан дан Катед
ре, празник коме смо се радовали . На прославу Слободан је доводио и чланове
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своје породице . Долазили су и декани и продекани. Свима је било драго што
таква прослава постоји и одржава се већ толики број година . На математици се
сличан фонд угасио, а на механици није ни постојао.
Сви добитници су обавештени о смрти Слободана Бркића.
Катедра за астрономију је осећала Слободана Бркића као свог, а и он је Ка
тедру волео . Издејствовао је од спонзора и сам инсталирао на Катедри малу
телефонску централу, тако да је у свакој соби био постављен по један локал .
Био је добротвор, у најлепшем смислу те речи, као што је представник Кате
дре (аутор овог текста) рекао на Слободановој сахрани. Катедра за астрономију
ће га се увек сећати са захвалношћу.
Од почетка свог живота био је везан за астрономију, живећи у детињству на
Звездари, у кругу Астрономске опсерваторије, уз оца астронома. Сећам га се
како је долазио у Астрофизичку лабораторију и још као четрнаестогодишњак се

ду се додељивала и одговарајућа пове

интересовао за електронски систем нашег радио-телескопа.

ља .

7. јуна 1981. године . Републички са

вет за задужбине и фондације при Ре

публ;Ичком секретаријату за културу

дао Је решеље о одобрељу за оснива

ље фонда

нику и астровомију Природно-матема

тичког факултета у Београду, ва пред

лог Катедре за астровомију. Уз награ

Иако се организација факултета ме

Уз тако племенитог човека стасале су три кћери, које ће наставити традицију,
у спомен на свог деду Захарија и оца Слободана . Испунићемо Слободану и жељу
да урадимо нову и лепшу диплому, по љеговој замисли .
Част нам је што смо их познавали .

(Примљено јуна
1

/.

!
ј

,

1
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њала, наr:рада је остала уз Катедру.

Када Је почетви положени износ у
банци обезвредила инфлација, син про
фесора Бркића - дипл . инж. Слободан

2002.)

Вркић је ~аставио да финансира награ
ду из своЈих средстава .

ING. SLOBODAN Z. BRKIC (1946-2002)
The short Ьiography of Ing. Slobodan Brkic and his relations with the Astronomy
Department of Belgrade Mathematical Faculty are given. Не was the founder of the
fund from which award "Prof. Dr. Zaharije Brkic" for the best student of astronomy or
astrophysics in the past academic year is donated. Ing. Brkic died on April 20, 2002.

Прва награда је додељена 1981. го

дине.

љена . Катедра се труди да са свим до
битницима и даље одржава везу.

О додељиваљу награде објављиване

су вести у Васиони, редовно до 1987.
године . За период од 1987. до 1995.
године објављен је збирни списак у Ва
сиони бр . 5 за 1995. Од 1996. годи
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НАГРАдА "ПРОФ. ДР ЗАХАРИЈЕ БРRИЋ"

ве вести се објављују редовно и садр
же опширвију биографију награђених .

Јелена Мuлоzрадов - Турин
Катедра за астрономију, Математички факултет, Београд
Једна од важних и сада већ традиционалних активности на Катедри за ас
трономију Математичког факултета у Београду јесте додељиваље награде "Проф.
др Захарије Бркић".
Захарије Бркић је био један од првих професора на Катедри за астрономију
и први доктор астрономских наука који је одбранио докторат на Универзитету у
Београду . Суоснивач је двеју научних група на Астрономској опсерваторији у
Београду - једне за тачно време и изучавање промена географске дужине и друге
за изучаваље промена географске ширине и кретања Земљиних полова . Првом
је руководио и довео је до нивоа међународне службе. Писац је (са коауто ром
Браниславом Шеварлићем) два прва наша потпуна универзитетска уџбеника ас
трономије .
Његов култ рада и родитељски однос према студентима су били
широко позвати. Опширан чланак о професору Бркићу објављен је у Васиони
бр.

1

из

1979.

године.

После смрти професора Захарија Бркића, 1979. године, на иницијативу ље
говог сива Слободана, породица је основала фонд "Проф. др Захарије Бркић" .
Први улог у фонд је био хонорар који је припадао професору Бркићу за друго
издаље љеговог уџбеника "Општа астрономија; основе класичних астрономских
дисциплина", написаног са професором Шеварлићем. Према правилима фонда из
љега се додељује награда најбољем дипломираном студенту у претходној школској
години - студенту генерације са оценом вишом од 8,5. Важна је и редовност
студираља, научно-стручни и друштвени рад. Награда се уручује 8. новембра, на
дан рођеља професора Бркића. У случају да тог датума Катедра за астрономију
не може да организује свечаност, додела се заказује за најближи повољни термин .
Процедура везана за оснивање фонда је била дуга и сложена .
Природно
математички факултет је донео 11 . априла 1980.
године одлуку о оснивању
фонда, правила фонда су усвојена 16. маја 1980. године, судски оверена из
јава о донацији дата 18. марта 1981 . године, а уговор са Беобанком потписан

Биле су свега четири школске

године када ником награда није доде

(

УДК

16. јула 1981. На почетку

одлуку о додељиваљу награде је дово~
сио Савет ООУР за математику, меха

Од 1996. године, ва свечаности доделе

~аграде, представник Катедре уручу

Је одговар~јући број Васионе донато

ру. У. броЈу 4 од 2000. године објав

Слика 1: Захарије Врх:ић nоред своz meлecx:ona.

·

љена Је и фотографија која сведочи о

:ом обичају. Породица Бркић поседу
Је комплет релевантних бројева Васио
не.

Добитници

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1980/81.
1981/82.
1982 / 83 .
1983/84.
1984/85.
1986/87.
1987/88.
1988/89.
1991/92.

Зоран Катић

Олга Атанацковић
м илева м арти ћ
Јово Враљеш
Јован Скуљав
Саља Еркапић
Златко Ћатовић

Љиљана Докић

10. 1993/94. Дејан Урошевић
11. 1994/95. п редраг п уношевац
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1995/96.
1996/97.
1997/98.
1998/99.
1999/00.
2000/01 .

Божидар Јовановић
Анђелка Ковачевић
Јелена Петровић
Матија Ћук

Катарина Ковач

дарко Јевремовић
Милан Богосављевић
до сада је награду примило четворо дипломаца астрономије (ва списку 1 7
11, 13) и тринаесторо астрофизике. Скоро сви су наставили да раде у стру~н'

са лепи~ усСхом .

тровомиЈk.

ч~~:о=и

qедморо њих је прво запослење добило на Катедри за ас~

а љом Је сарађивало ва настави још двоје.

Скоро сви данашљи

ате~е млађи од 50 го~на су добитници награде: једна ванредна про
ф Р а (2), Један доцент (10), Једна асистевткиља (13) и једна асистенткиља
приправница (16). Осморо се налази у иностранству (3 5 7 8 11 14 · 15
17). Један од њих (15) добио је награду одељења за ~н~~чк~ ас~ро~омиј;
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Сли11а
1

2: Ин.ж. Слободан. З. Bp!Cu1i u две добuтн.uце н.аграде "Професор др Захарије
Bp!CU1i": н.а слuцu лево др Олга Атан.ац~Сови1i-Ву~С.Ман.ови1i - добитн.uца н.аграде
1982. годин.е u десн.о Јелен.а Петровuћ - добитн.uца н.аграде 1998. годuн.е. Сн.u.ма!С

је н.а-чин.ио .мр Миодраг Да-чuћ, н.а ин.uцијатuву аутора овог me~Ccma, npuлu!Co.м
све-чан.остu доделе н.аграде 17. деце.мбра 1999. годuн.е.
Америч11ог астрономс11ог друштва из програма студентс~~Их стипендија, ове го
дине . Двоје раде на Астрономс11ој опсерваторији у Београду (б и 9), и по један
у Институту за физи11у (4) и Институту за математику (12). Четрнаест је стекло
звање магистра наука (2, З, 4, 5, б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1З, 14, 15). Већина је по

MeiUeopuШ (?)из Слаiuине код Бања Луке

магистрирању наставила да ради на докторатима . Деветоро их је стекло зваље

доктора наука

(2,

З,

4, 5, 7, 8, 9, 10, 12).

Најмлађи добитници раде магистарске

односно докторске тезе.

Жеља професора Захарија Бркића да подстиче на рад се испунила.
i

'!

'i

1,

(Примљено јуна

2002.)

ТНЕ AWARD "PROF. DR. ZAHARIJE BRKIC"
The family of the deceased Zaharije Brkic, professor at the Department of Astronomy
of the University of Belgrade, founded the award "Prof. Dr. Zaharije Brkic" for the best
student in the past academic year. Seventeen students have got this prize from 1981 to
2001. Since the initial fund lost its value in 199З the son of professor Brkic, ing. Slobodan
Z. Brkic, has been providing money for the prize. After his sudden death in April 2002
his family generously decided to continue this fine tradition.
НАШИ У ИНОСТРАНСТВУ

бројне

заинтересоване

астрономе

и

студенте у циљу дискутоваља досадаш

љих достигнућа и проблема савреме
них природних наука, као и размене и

ДРУГА ОДЕСКА ЛЕТЊА
АСТРОНОМСКА Ш:КОЛА

деја и прегледа највећих експеримен
талних и теоријских оствареља.

Основна идеја Астрономске летље
школе (одржане 1З- 17. августа 2001.
у Одеси у Украјини) била је да оку
пи експерте из области модерне астро
физике, геофизике и биологије, као и

Друга астрономска летља школа о
држана је, 11ао и претходна, у Черно
морки, на обали Црног мора . Черно
морка је студентски кампус 11оји се на
лази на око сат времена вожље аутобу
сом од центра Одесе. Сам кампус из-

~рх Мошајице- Градина (652 т). Део учесника ЛеШње школе uсйред шайlора који
;е служио као учиоюща и Шрйезарија.

\

~~
1

~~
1

~

Асйlроно.ми н.а

SPJG 2002.

Седе слева: др Лука Ч. Пой.овић, др Гојко Ћураиtевић,

др Владимир Чаде.ж и др Милан. С. Ди.мшuријевић.

Ci:Uoje слева: др

Миодра2 Дачић,

.мр Предраг Јован.овић, др Зорица ЦвеШковић и Зоран. Си.мић.

Учесници Лешње щколе исuред геодетскоz стуба на Град ини

i·
1

1

,,

1
1

11

1

i

:\
'1

'1

Слева: Александар Кубичела , Наташа Сшан.ић и Олzа АШан.аz{ковић-Вук.ман.овић.
Следећа ciupaн.a: учесн.ици ХХ БАВ исйред План.еШарију.ма .
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лази на nешчану плажу са које се мо

вић са предаваљем "Утицај асgоно

же видети скоро цела Одеса . Кажу да
је август најnријатнији месец за бора
вак на Црном мору

-

мије на међународну економију" Influence of Astronomy to International conomics), нису били у могућности да допу

температура се

креће између 20 и 30°С. Ако и nосто
ји могућност да nада киша, што ни

l
•

тују у Украјину.

Организатори Друге астрономске
летље школе су Одески национални у

је био случај за време нашег боравка
тамо, то је углавном слаба киша која
кратко траје. Темnература мора је око

20-25°С . Увече, nосле nредаваља, одр
жаване су журке на nлажи (углавном

nредвођене Југословенима, Пољацима
и једним Бугарином), са ноћним купа

љем, nеваљем, по којом флашом укра
јинске вотке и наравно - невероватно
великим бројем видљивих звезда, јер је
Одеса иnак довољно удаљена од камnу
са да љена светла не ометају nосмат
раља . Спонтано смо организовали по
сматраље Персеида на nлажи, умотани
у ћебиће које смо nрокријумчарили из

бунгалова (за оне запрепашћене- ће
' 1

•
1

бићи су после ваљаља у песку могли
само да бу ду чистији него кад смо их

добили!) .
Званични језик летље школе био је
енглески, мада је нама који знамо ру
ски било неупоредиво лакше да nрати
мо nредаваља јер поједини професори
имају јако лош изговор или сиромашан

i

фонд речи енглеског, па су, када им је
то било лакше,

1

1·

ли

l,i
1
1

i

прво

на

на питаља одговара

руском,

па

онда

то

поку

шавали да nреведу на енглески . Про
грам школе се састојао од низа срод
них предаваља, постер секција и дис
кусија.
Учесници школе су били уг
лавном Украјинци, Руси, Пољаци, Ју
гословени и један Бугарин, којег смо
ми присвојили као да је наш земљак.
На жалост, због немогућности долас
ка неколико предавача, сваког јутра је
долазило до измене програма предава

ља, па је чак школа трајала један дан

краће него што је планирано. Од nла
нираних предавача из Југославије Ми
лан С . Димитријевић је држао преда
ваље на тему "Штарково ширеље у ас
трофизици" (Stark Broadening in Astrophysics), док Оливер Винце, који јетре
бало да држи предаваље на тему "Од
носи спектрална линија-.цубина као по

казатељи температуре"

(Spectral LineDepth R.atios as Temperature Indicators),
Лука Поповић, који је требало да одр
жи предаваље на тему "Доказ за Кеп
леров релативистички диск у језгри
ма активних галаксија" (Evidence for а

Keplerian R,.elativistic Disk in Active Galactic Nuclei), као и Огљен Мартино-

·

ниверзитет, Катедра за астрономију 0деског националног универзитета, Ев
роазијско астрономско друштво, Укра
јинска астрономска асоцијација и Оде
еко астрономско друштво.
Отвараље
школе nочело је предаваљем о астро
номији у Одеси и прославом 130 го
дина Астрономске оnсерваторије у О
деси, која припада Одеском национал
ном универзитету. Универзитет "И . И.
Мечљиков" у Одеси је један од најста
ријих универзитета у Украјини . Осно
ван је 1865. године као Царски универ
зитет Нове Русије, по наређељу Алек
сандра 11. Многи светски nознати нау
чници и професори радили су на Оде
ском универзитету . Међу љима су но
беловац И. И. Мечљиков, по коме уни
верзитет носи име, Д . И. Мендељејев,
Г. А . Гамов и многи други.

Џорџ (Георгиј) Гамов (George Gaје био један од најистакнутијих

mow)

научника 20.
века.
Рођен је у Оде
си 1904.
године, похађао је Одески
национални универзитет и радио је на
Астрономској оnсерваторији у Одеси.
Главна научна достигнућа Гз.мова су
из области теорије алфа и бета зраче
ља и теорије ширеља Универзума .
Кроз своја поnуларна nредаваља, кљи
ге и чланке nовећавао је интересоваље
људи за науку, због чега је 1956. годи
не добио награду UNESCO-a. За љега
кажу да је имао прави "одески темпе
рамент", научну генијалност и неодо
љиви смисао за хумор

...

Предаваља су била одржавана то
ком целог дана : ујутру од 9- 13 часова,
и по nодне од 14:30-18 часова. Између
предаваља имали смо паузе за кафу и
ручак, а могли смо и nродискутовати о

стварима које смо чули и о евентуал
ним постерима који су били истакнути
на nаноима . Учионица у којој су одр
жавана nредаваља била је оnремљена
комnјутером, графоскоnом и видео-би
мом, тако да су предаваља била доб
ро осмишљена, једино што је неколи
ко nрофесора имало проблем да држи
nредаваља на енглеском језику . Нарав
но, треба nохвалити професорку С. Е .
Дјатлову са Одеског универзитета, чи
је смо комплетно предаваље "Живот на
Земљи и утицај космоса на љега" (Life
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леском

Језику

и

на

видео-

сат за девојке, наравно, у врем:Морна
а смо морали да спав
даваљ~) ' ~ к еветима фалили федери,

лич-

Убедљиво најјаћ~Јт~~~ка::и~:и~коле,
но, као и. на ве

У

Н

Н

Самус из

За време траЈаља лет~е

ријевић организовао два српско-бугар

зичку станицу.

ска астрономска скупа) и сваке годи
не пажљивог Божидара Јовановића из
Новог Сада.
Затим је М. С . Димитријевић дао
преглед прошлости Астрономске оп

читао је

~:=л~т~ се крије у многобројним рупа

ма по зидовима нисмо смели да спава

мо на подУ' иако су од кревет~ ост:=

~б~:~ј
оi~~~:,~ј~Ј:т:::~о~~ф~::н~
~~:ос;::~в;~ н~~~б=~в?'беб:~су усмеле
алет "
'п блем са изласциђ

~~ј~аб:~~iја~то iо~ледљи ау~~б~~с~~

да У У

ва а из Одесе за Чер~омо~ку у

50

Черпоморке за Одесу креће у

21 час

~

ал~ било је и нас коЈима Је било в~
није да видимо што више нових с~в:~л~

11

ноћи и да се оријентишемо по звездам~

11
1
,1

а о евентуалном праљу

т ~ирању није било ни по-

са оним што смо видели у

не бисмо ли нашли пречицу до кампу
Ж

у љих

товали воз којим смо се враћали из

па нам пије сметало да пешачим

напомену да се у време нашег

на плажи су се увек заврша-

са. е н~hи~м купаљем, које је неверова-

тамо појавила куга .

.е

ДимитриЈеви

Ј

неко п осуо шљокице по љ

Р

.

оравк .

.

ћ

(

сту-

~~~~Ј а~трофизике, Народна опсерватоћ
рија Београд), Александар Оташеви

планктони

си Ј. е о-

(На~одна опсерваторија, Беог(рад) и

држана међународна ~v~f~ьi:~~~s ~

гија) Зоран Анђелковић (физика), Ј:Iе

другом.

По завршетку mколе, у

0

променљивим звездама

де

.

и

1)

2001" (Променљиве звезде- 200 'ал
норали да напустимо кампус,
смо ми ""
б
· при
.ер су у љега у огромном poJk
_

~тизали припадници секте Харе- Р~:С
на ко. и су ту одржавали годишљи

та~ак~ Још током нашег боравка т~о~
они су камповали испред наших

ун

дан мрмљали молит

галова ~ пћоеце~окове" је доживљавао
ве а наЈве
"
0
ћ за
о' главе ошишапи колега ташеви ' .
д .
. већина секташа мислила да Је
коЈеГ Је

неки љихов гуру' па су

м

У

се клаљали

на сваком кораку.

к ада

смо наnустили кампус, орга

пизатори су нас сместил

и у студентски

.

дом у центрУ_ Одесе, уз напомн~:ап~~

тамо смештаЈ прилич~~:о ло:е· бити гори
таље какав то смештаЈ мо
.

од бунгалова у Черпоморки Је б~Э:~~~
е

ло организаторе, а схвати

.

~рз~то када смо видели собе у коЈе су

ету денти Ана Милосављевић

биоло

маљ~ Мартиновић (физика),

Мојсиловић (физика) и Ана Златано
вић (астрофизика) .
Ове (2002) године одржа:ће се тре

ћа летља mкола астрономиЈе, под на

словом· "Astronomy a.nd bey<?nd: f:;st(A-

-

~т~~но~ија и следеће науке: астро~и)

зика космологија и астробио~огиЈа .
у случају да планирате да путуЈет,е во
зом на летљу школу, пр~порука Је д~
нас прво консултујете КОЈИМ све прева

р

ама и триковима морате

жите д

fl.a се пос~у

а бисте ушли у украЈински воз, и

обавезно понесите довољно п

nоздравне телеграме :

да су одбраљена три доктората (Љи

БоЈаН

h .cs · Cosmology and Astrobюlogy

затим

серваторије и говорио о радУ љених
најзначајнијих прегалаца. Говорећи о
радУ у 2001. години истакао је да су
запослени објавили у иностранству 100
библиографских јединица, од којих 25
у водећим научним часоnисима, као и

ћ (Астрономска опсерва-

. а Београд)' Горан Павичи

и то се дешава само током две

::~е~е:~оДишље, али н~~~~:Э~а::ч:~
ли је реч 0

'i,еси, у а

П еживели из Одесе: др Милан С .

~~: доживљај, јер вода свет~УЈ. цк~:~~~

последљих пет

гледао' нам је као апотека у ооређељ~

ма у ету дентском дому.
б
боЈ· аа пипнемо ништа, а з ог

су организоване екскурзиЈе и обила~цуи
б
м и аутобусом, посета
-

током

ска),
бугарског
астронома Милча
Uветкова (са којим је М. С . Димит

да смо сваки дан Јели

или ;риз и кекс з~ сва три обр~:~~б:=
гледала је као раЈ У пор~е:~ма писмо

школе биле

-

сати возом до Београда.
За разлику од воза којим смо допу

пиће

d l· ds Based
racteristics and Dualfl~~:al ~el~~ities and

рад

~:с~:,л:ак~ нам је предстојао пут од

да се затворе врата), да. нем~увто:~С:

тометријским пода~имаf

за научни

Гонзала Алкаина из Института "Исак
Њутн" из Чилеа, Евенсија Медијави
ље из Института за астрофизику на Ка
нарским острвима, Магде Ставински
директора Института за астрономију
Румунске академије наука , Александра
Антова - директора Астрономске оп
серваторије у Велоградчику (Бугар

ђеиа (а на женској соби нису могла ни

на мерељима радиЈалн~~ /:~~;аlиСhа
.[\.d.U&

Астропомска опсерваторија у Вео
градУ, једна од најстаријих научних у
станова у Југославији, обележила је 5.
аnрила 2002 . године 115. годину пос
тојаља .
У библиотеци Оnсерваторије угле
дне госте и запослене поздравио је ди
ректор Милан С. Димитријевић . Про

ључавања врата ниЈе ни

жао сјајно предаваље на тему "Физич
особине и двојност, цефеи~а засповфо~

on Measurements о
Photometric Datэ:) ·

•

да смо сва~з бунгалова, да опција зак
на излазу
.
била предви

мом учествовао у дискусиЈама и о~е

ОБЕЛЕЖЕНА 115.
ГОДИШЊИЦА АСТРОНОМС:КЕ
ОПСЕРВАТОРИЈЕ

година објавио је чак 42 рада у међу
народним часописима. О љеговом радУ
на иајразличитијим пољима (издавачка
делатност, популаризација науке, рад
са младим истраживачима ... ) говорио
је др Лука Ч . Поповић .
2. мр Срђан Самуровић- са се
дам радова објављених током послед
љих пет година, и то у најпрестижни
јим страним часописима, без конкурен
ције је добио наградУ намељену мла
дим астрономима. На жалост, Срђан
је био одсутан због рада на докторату
у Трсту.
З. мр Јелисавета Арсеиијевић за
допринос развоју Астрономске опсер
ваторије, пре свега астрофизичке гру
пе. Садашљи руководилац ове групе,
др Иштван Винце, истакао је и љену
улогу у изучавању небеских тела која
емитују поларизовану светлост као и
око избора места за висииску астрофи

подУ, Јер уо Јутро прескакали секташе

авио Је професор
· ·
.
М~скве, који је са велики~ ентузиЈаз=

Затим је следило редовно годишље
награђиваље.
Овогодишња четири
славодобитника су:
1. ,цр Милан С. Димитријевић

но (!то један сат за мушкарце, Ј~~~

·

и...
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-

иомо ки било воде само два сата ~нев

~:&u:ce on it) могли пратити набе~гу.

з-..._

Чер

.

нас сместили. Чиљеница да Је у

Е th and the Cosmic Environment's

L 2002,

ара да мо-

.

жете да подмитите све службенике КОЈИ
то очекују од вас!
Ана Златановuћ

љана Скуљан, Силвана Николић и Зо
рица Uветковић) и четири магистрату
ре
(Снежана
Марковић-Кршљанин,
Срђан Самуровић, Ненад Миловано
вић и Еди Вон).
У оквиру ове прославе, М. С. Ди
митријевић је отворио скуn "Развој а
строномије код Срба П", чији је радни
део nочео сутрадан у Планетаријуму
Астрономског друштва "Руђер Вошко
вић" . Том nриликом је приказао збор
ник радова са овог скупа, који је на ве
ресију штампао дУГогодишњи сарадник
Опсерваторије Бранислав Ралевић, на
чему му је лично захвалио. Присутни
ма је показао и видео касету о Астро
номској опсерваторији, која је снимље
на поводом 110. године љеног постоја
ља. Искористио је прилику да се лично
захвали уреднику овог пројекта Сиви

ши Алексићу .

4. "Васиоиа", часопис за астроно
мију . О значају часописа у популари
зацији астрономије и љему као хроници
наше астрономије, као и о улози астро
нома аматера у астрономији говорили
су М . С . Димитријевић и Л. Ч . По
повић. То је леп поклон "Васиони" за
љену 50 . годишњицу.
После поделе награда, директор М .
С. Димитријевић је подоста закасне
лом републичком министру за науку,
технологију и развој, др Драгану До
мазету, поклонио поменути Зборник
радова и касету посвећену Опсервато
рији.
Обраћајући се запосленима минис
тар је објаснио зашто касне лични до
хоци,

затим

наговестио

нови

закон

о

научно-истраживачком радУ, којим би
установе за фундаментална истражива
ља биле једним делом редовно финан
сиране независно од пројеката и којим
би се нашао баланс у финансираљу ос
новних, примељених и развојних истра
живаља . Рекао је да ће Министарство
финансирати обуку младих у међуна
родним иаучним центрима, да ће обје
дивити набавку страних часописа , CD
ромова, као и да ће наставити са снаб

деваљем установа електронском (рачу
нари,

повезиваље института оптичким

кабловима, академска мрежа), лабора
торијском и другом опремом. Тражио
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дава

да дође . Замене, нажалост, вису биле
могуће јер је већи број поте нцијалних

љем услуга о тачном времену, као и о

предавача. само чекао да одмах попуни

них везаних за популаризацију и еду
кацију, затим да учествује самостално
и у сарадљи са. дома.ћим и европским
партнерима. на. међународним конкур-

насталу празнину . Успеху а.строфизич
ке подсекције допринео је и Влада. Ча
деж из Брисела, који се својим преда

је да се Опсерваторија заузме и за ал
тернативне

. сима.

изворе

средстава

-

Обећао је стабилније финанси

раље у 200З . години.
М . С . Димитријевић је затим поде
лио примерке кљиге "Успомене, дожив
ља.ји и сазнаља" Милутина Миланко
вића Ивану Па.квору и Георгију Попо
вићу за 40 година. верности Астроном
ској опс ерваторији, Војислави Про
тић-Бенишек за ЗО година., Бори Јова.
новићу за. 20 година, као и Саљи Ер
капић, Снежани Марковић-Кршља.нин ,
Сретену Степановићу и Луки Ч . Попо
вићу за. десет година рада .
Следио је коктел за. 59 присутних
особа. . Не памтим да је до сада. неко о
бележавање годишљице потрајало као
ове године.

Милан Је.ли-чић

АСТРОФИЗИЧ:КА ПЛАЗМА НА
XXI ЛЕТЊОЈ ШКОЛИ И
МЕЂУНАРОДНОМ
СИМПОЗИЈУМУ О ФИЗИЦИ
ЈОНИЗОВАНИХ ГАСОВА,
СОКОБАЊА 26-30. АВГУСТ

2002.
У Сокобаљи је од 26 . до ЗО. ав
густа 2002 .
одржав традиционални,
XXI SPIG - Летља школа и симпози
јум о физици јовизованих гасова. Ово
је на.јвећа. редовна. међународна кон
ференција код нас, из области физике
и а.строфизике .
О борби да се у ок
виру ље створи а.строфизичка секција
и о историјату присуства а.строфизике

на. љоi, детаљно је писано у "Васио
ни" (Димитријевић М. С .: 1997, Ва
сиона, No 5, 1З4} . Ова конференција.
пружа могућност младима. да. учеству
ју масовно ва једном великом међуна
родном скупу . Као члан Научвог коми
тета, аутор је имао прилику да. орга
низује подсекцију "Астрофизичка. пла

зма." секције "Општа плазма" . Замисао
се често не оствари у потпуности, тако

да. идеја. да буду четири предаваља по
позиву, при чему би преда.вачи били Е
вевсио Медија.виља, Едуарда Симона,
Лука Поповић и аутор, н_ије могла да
се реализује пошто је Едуардо Симо
но отказао учешће, а. Евенсио Медија
виља је послао апстракт , али је у по

следљем тренутку јавио да. неће моћи

ваљем

о

космичким

" временским

при

ликама" одлично уклопио у љу .
Са Астрономске опсерваторије, Лу
ка Ч. Поповић и аутор , повели су љу
де са својих пројеката., пазећи да наро
чито млади не пропусте овакву

прили

ку да доживе атмосферу велике међу

народне конференције .

Тако су у Со

кобаљу пошли Зоран Симић , Предраг
Јовановић, Зорица. Uветковић, Миод
раг Дачић , Лука Ч . Поnовић и аутор
овог написа , а са других пројеката по
шли су и Гојко Ђура.шевић и Иштван
Винце .
На конференцији је приказано око
190 радова , а на отвараљу је било пре
ко двеста људи. Уводна предаваља из
области астрофизике , чији су а.пстра.к
ти дати у кљизи, требало је да одр

зе : Евенсио Медијавиља ("Дводимев
зионалва (2D} спектроскопија јонизо
ваног гаса у гра.витационим сочивима"

није одржано} , Владимир Чадеж
( " Космичко време : Сунчева активност
и љени ефекти ва Земљу") , М. С . ди

-

митријевић, Л. Ч. Поnовић, Н . Мило
вавовић , С . Симић , З . Симић, П . Јо

вавовић ("Примене модификованог се
миемnиријског метода за . истражива.ља

звездане

nлазме " ),

Л.

Ч.

Поnовић ,

Е . . Г.
Медијавиља, П .
Јовановић,
Ј . А. Муљоз, и М. С . Димитријевић

( " Утицај микросочива на облике сnек

повић, Д . Шуља.к, В . Uимбал ("Ефе
кат Штарковог ширеља код Si 1 615 5

nm линије у звезданим атмосферама")
С . Ма.рковић-Кршљанин, С . Ерка.пић:

1

•

И. Винце ( " Линеарна поларизација код
LQ And"), С . Марковић-Кршљанин, С.
Еркапић, И . Вивце ("Линеарна пола

ризација код

4 Her" ), М . Савковић , З .
Јошида ("Спирално солитонско реше
ље за дискове галаксија") , Л . Ч . Попо

Штарковом ширељу сnектралвих

ливија 5З7,8

nm

и

441,6

nmјовизовавог

кадмијума"}, М. С . Димитријевић , С .
Сахал-Брешо, М. Да.чић, З . Uветко

вић

("0

Штарковом ширељу сnектрал

них ливија Ве 111) , М . С . Димитрије
вић,
С.
Ђевиже ,
А.
Срећковић
(,,Штаркове ширине у Si 111 спектру"),

В . Милосављевић, С. Ђениже , М . С.

Димитријевић ("Параметри Штарко
вог ширеља спектралне линије 76З , 51

неутралног аргона"}, И . Винце , О .
Гопасјук, С . Гопа.сјук, О . Вивце (,,Пос

nm

матрани профили

Mn 1 542,04 nm

ливи

је у Сунчевим флокулама."}, М . С . Ди
митријевић, Т. Рјабчикова, Л . Ч . По-

2. Супернове и оближљи остаци су

пернових звезда - проф . др Јелена Ми
лоградов- Тур ин .

сеnтембра

15.

З.

Блиски сусрети астероида са

Земљом -мр Војислава Протић-Бени

вић, Е . Медијавиља, Е . Вон, Д . Илић
галактичких језгара" ), Г . Ћурашевић,

и ЈОносферу Земље

( " Емисионе линије неколико активних

Х . Ровитис-Ливаниу, П . Ровитис, Н .
Георгиадес, С . Еркапић ("Гравитаци

оно затамњеље у масиввом двојном си

стему раног типа ТТ

Aur

и

V Pup" ),

М . М. Ћирковић , В . Милошевић-Здје
лар, С . Самуровић ("QSO апсорбују
ћи облаци и бариовска тамна матери
ја"), А . М . Јегоров , В. И . Маслов, И .
Н. Ониш:ченко, В . Л. Стомин ( "Транс
фор_мациЈа мале амплитуде двоструког

. 4. Дејство Сунца на магнетосферу
- др Десанка Шу

лић.

22. сеnтембра
5. Утицај Месеца на Земљу- проф.

др Мирослав Старчевић

6. ~тицај Сунца ва Земљу, проф.

др МирЈана Вукићевић- Карабин .
Предаваља су била врло информа

тивна. На _ жалост, посетилаца, и по
ред уобичаЈ~вог огла.ша.ваља, није би
ло као ранијих година .

СЛОЈа у велику и убрзаље јонског ено
па у љему у космичкој нера.внотежној

плазми") , Б . П. Пандеј, Ј . Враљеш, П .

К Шукла, С . Пет ( " Ефекти прашине

на r,а.внотежу самогравитирајуће · пла

зме }, као и Ј . Враљеш, С. Пет ("двој

на каскада у самогравитирајућем флу
иду").

Ова конференција не само што је и

зу~етно значајна за младе, који могу да
ЧУЈУ преда';~аља познатих научника, не
го и за заЈедничку саl?адљу астрофи

зичара и ф~зичара , КОЈИ у међусобној

комуl!икациЈи могу да нађу много тема
од заЈедничког интереса.

Мuлан С. Дu.м.итријевић

ВЕСТИ ИЗ ДРУШТВА

зали : М . С . Димитријевић и Л . Чилаг

("0

ковић,

шек,

тралних ливија активни х галактичких
језгара : Од Х зра.ка до оптичких та

ласвих дужина") .
На конференцији су nостере nрика

8. сеnтембра
. 1. Катастрофизам и утицај Галак
СИЈе ва Сунчев систем - др Милан Ћир

IV ЛЕТЊИ АСТРОНОМСКИ
СУСРЕТИ

Због од~уства важних чланова Дру

штва било Је предлога да се прошлого
дишљи (2001} ~етљи астрономски сус
рети помере за Јесен, па чак и да се не

одрже. Захваљујући увек вредном др

Милану Ћирковићу, подршци тек за

послене Ната.ше Борић и аутору ових
редова, Сусрети су организовани у по
следљи час .

Током три суботе, на. тему "Утицај

космичког окружеља на Земљу и Сун

чев систем", одржана су следећа пре
даваља :

Мuлан Јели-чи.ћ

ПОКЛОНИ БИБЛИОТЕЦИ

Милан Вулетић , члан Председни

штва друштва и члан У ређивачког од

бора. "Васиове", поклонио је нашој би
блиотеци 16. јануара 2002 . часописе :
Sky and Telescope (од 1995. до 2000. го
дине} , Astronoтy (1995-2000), комплет
Astronoт}J' Now за. 1995. и Scientific Aтerican (1994-2001).

Са нашим при

мерцима часописи су, осим последљег,
комплетирани и укоричени током феб
руара.

Фебруара 22. 2002 , Зоран Оцоко
п.ић, дугогодишљи члан нашег Дру
штва, поклонио је библиотеци Друш
тва. десет астр?номских кљига , углав
ном на руском Језику .

два дана. раније, кљигу "Васиона у
Библији" Друштву је поклонио аутор
м~ Ра,цо:мир Грујић , астроном , ра
НИЈе за;'Iослен на Астрономској опсер
ваторИЈИ .

~а. пашу радост, у време док је на

стаЈала ова вестица ,

26. априла 2002,
~илора,ц Смип.анић, члан Друштва

~ош из данићевих времена, поклонио
Је библиотеци
Друштва комплет Кос,,
моплова

,

ЈЈ

магазина за космона.утику и

научну фантастику (од бр. 1, од 1. З .
1969, до бр . 24, од 15. 6. 1970} и комп

лете "т:-алаксије", часописа за попула
ризациЈу науке, нама недостајућих го
дишта 1972, 1974. и 1975.

Дародавцима. срдачно захваљујемо.

Мuлан Је.ли-чи.ћ

.
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дАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ
У организацији нашег Друштва и
Еко центра (Uентра за социо-еколошка

истраживаља и документацију) из Бе
ограда, у понедељак 22. априла 2002,
у препуном Планетаријуму је одржана

јавна трибина посвећена Дану Земље.
Водитељ трибине, ЛуЈСа Ч. Попо
вић, је подсетио да су празник уста

новиле невладине организације забри
нуте због све тежих еколошких проб
лема, а после великог изливаља наф
те у Сједиљеним Државама, и да су га
званично прихватиле Уједиљене наци
је. Uиљ празника је да се јавност у
позна са људским делатностима које у
грожавају живот на Земљи . Подсетио
је да се наша планета, једина позната
оаза живота у васиони, креће као вели

ки космички брод, брзинама од 30 km/s
око Сунца, 250 km/s око центра Галак
сије и око 700 km/s око центра Локалне

групе галаксија.
Милан С. )lимитријевић, пред
седник нашег Друштва и директор
Астрономске опсерваторије, је изнео

да је морално сматрати да смо Зем
љу позајмили од својих потомака и да
треба да им је оставимо у истом ста
љу у коме су је нама оставили наши
претходници. Подсетио је да је исти

нита Саганова: "Ми смо деца звезда"

,

јер су сви елементи у нашем телу , те
жи од хелијума, настали у термо-нук

леарним реакцијама у зв~зданим ун);'
траmњостима. Поменуо Је и то да Је
као дете, из парка код Вука могао да
посматра Млечни пут и п~ве спутљи
ке, што је данас немогуће (осим у вре
ме када је Београд био "замрачиван"

бомбама).
Мирослав Старчевић, професор

NATO

на Рударско-геолошком факултету у
Београду, који је изјавио да му се више
свиђа наша планета и од оних са прсте
нима, изнео је љене основне геофизичке
карактеристике . Говорио је о значају
геомагнетског поља за настанак и очу

ваље живота на Земљи, о сеизмичкој
активности Земљине коре и асеизмич
кој градљи, о исцрпљиваљу Земљиних
ресурса нафте и питке воде, загађељи
ма водотокова

.. .

Славi<о Ма~<симовић, метеоролог,
најпре је укратко дао основне податке
о Земљиној "метеоролошкој" атмосфе
ри, до 50 km висине . Рекао је да је
Земља имала атмосферу и пре 3,5 ми
лијарди година, али да је тек променом
љеног састава, односно појавом угљен
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диоксида, азота и др, ефекат стакле
не баште повећао просечне температу

ре за
та .

15-20°

упутио је Бра!fислав Лечић, министар

Нажалост, због човекове делатно

сти,
дина,

нарочито

последљих

стотину

средља температура

нагло

те, посебно у наше време. Нагле кли
матске промене, изазваће битне проме

•

lex -

прича против пушеља, а при томе
пуши. Шта вреди и празник Дан за.
штите Земље, који признају Уједиље
не нације, а обележава се 5. јуна, ка
да ни једна земља не прихвата, реци
мо, да. по Кјото конвенцији затвори ау
томобилску индустрију, или да умаљи
своје енергетске потенцијале засноване
на прљавим ресурсима, или да одуста

не од прераде руда. Владе се боје да.
би затвараљем радних места изазвале
немире и угрозиле сопствену егзистен

цију. Многима је садашљи профит бит
нији од тога што раде против своје бу
дућности .
После кратке дискусије, Алексан
дар Оташевић, предавач, је у Плане
таријуму присутнима показао звезда
ни свод . Посебно су били одушевље

ни ученици Геолошке и хидро-метеоро
лошке школе "Милутин Миланковић"
из Београда, који су својим присус
твом увећали овај скуп.
Обележаваље Дана Земље у Плане
таријуму било је једна од манифеста
ција у Београду посвећених овом праз
нику.
А у нашу врло успешну акци
ју ушли смо, и поред бројних обаве
за, "више срцем, него посебним плани
раљем", како је рекао Л . Ч . Поповић .
Поменимо на крају да смо позивнице за
Планетаријум упутили бројним минис
трима и одговарајућим градским сек
ретарима и љиховим заменицима, као и

градским челницима. На жалост, баш
се нико од 25 позваних није нашао у
Планетаријуму. Једино извиљеље због

недоласка

(боравио је у

Словенији)

, а затим је Никола
Божић, познат и по истраживаљима

П ре двадесет година писао сам пре

народних зна_љ~ о небу, говорио о "Ет

ноастрономиЈи уопште и о неким ре
зултатима свога рада у овој области.

номском викенду (Васиона, 4/1983), а
ове године паде ми у задатак да прика

низ конвенција, које се односе на сма
љеље емисије фреона, угљен диоксида
и др. На жалост, љих се не држе, или

homo dup-

тив астрологиЈе

глед збиваља на 1 Београдском астро

Да би заштитила Земљину атмосфе
ру међународна заједница је усвојила

тичких наука, је рекао да се човек и

ријевић, говор~~ "0 астрономији про

(БАВ)

светског мора.

у овом погледу понаша као

Најпре је стари борац против ас

тр?лоmких наклапаља, м·илан димит

АСТРОНОМСI<И ВИI<ЕНД

и довешће до подизаља нивоа

их и не потписују најразвијеније индус
тријске земље, које би и маљим смаље
љем производље могле највише да до
принесу заштити атмосфере.
Дарi<о На,цић, са Факултета поли

два предаваља.

ХХ БЕО ГР АДСI<И

не у режиму падавина, распореду пус

тиља . ..

ставља космос, овога пута у изведби

Александра Оташевића, следила су

Милан Јеличић

го

рас

којим се на најјезгровитији начин пред

културе Србије .

и довео до настанка живо

С обзиром на лоше време, које је

жем и двадесети.

ХХ БАВ одржан је 7. и 8. јуна
2002. Скуп је отворио и присутне поз

дравио др Милан С. димитријевић
председник Друштва, а затим је да~

реч Нинославу Чаб~ићу, бившем пре

1

.
1

давачу у. ПланетариЈуму и иницијато
р у ових Јунских окупљаља астронома
аматера и професионалних астронома .

Ево кратких цитата из излагаља

1
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~инослава Чабрића: "Кад нешто тра
Је 20 година, онда вреди ... Ја сам из

онемогућило предвиђена посматраља

са Народне о':lсерваториј.е, први дан

БАВ завршен Је промоцијом кљиге пе

сама "На хоризонту догађаја" наше ас

трономкиље виле Наташе Станић. у с

пешн~ планетаријумска промоција сле
дила Је ~осле необично добро посећене
промоциЈе исте кљиге у дому омлади
не .

О Наташи Станић, која је код љега

недавно магистрирала, говорио је Лу

ка Ч. Поп?вић, управник Народне оп

буде место за стицаље знаља, за разме

~ерваториЈе и Планетаријума . Кљигу
Је, затим, представила Гордана Мале

тературе ... Имао сам визију да пољана

КОЈИ Је одржавао На-rашин кум Алек

ра, при_колиц~ и телескопа. . . драго ми
Је што Је идеЈа пала на плодно тле."

Александар !"1илошевић и ауторка.
Следило Је лепо послужеље, око ко

говорио оно што су сви хтели . .. да то

ну искустава, телескопа, опреме и ли

испред Планетаријума буде пуна шато

Александар Томић, тадашљи уп

равник _ Народне опсерваторије и Пла

ти~, ~љижевница. У звезданом мраку,

сандар Оташевић, стихове су говорили

га се заузела Наташина родбина.

~е мо~у а да не поменем да је и у

нета~иЈума, изразио је задовољство
што Је са нама љегов драги колега Ни

ОВОЈ нашоЈ активности био присутан г.

што Је програм разноврстан.

-шта то беше~", одговарао је б~рд на

носл~в Чабрић, што је сала пуна, и
"Идеја

Александар Куt5ичела.

Следећег дана, на питаље

Земља

настанку БАВ била је логична јер

ше сеи~мологиЈе г. Борис Сикошек . О

земљи су се одвијала бројна такмиче
ља из астрономије... па је од идеје до
љене реализације прошло мало време-

то информациЈама о Земљи, објавити у

?

Је било доста активних сарадника .. . у

~-"

.

Милан Јеличић је подсетио да су и

У то време свима били познати америч
ки астро-аматерски ваша ри, али и да је

тих годи~а р:руштво било у врло лошој

финансиЈСКОЈ ситуацији .

Ипак су сви

чланови подржали идеју о одржаваљу
астрономских викенда. Жељу за уте
мељељем и дуговечношћу ове нове ак

бећао Је да ћ~ своје предаваље, крца

Васиони.

Предаваље Владана Челебоновића
"Судари астероида са Земљом - хоћ~

ли бити смака света?", било је инспи

рисано малом планетом

1950DA

која је

поново ?ткривена крајем 2000. ~одине,

а са КОЈОМ ће Земља имати неколико

блиских сусрета у овом миленијуму.
После предаваља Едија Бона

"П,?сматраљ~ савременим телескопи~
, У коме Је описао свој рад на 2 5

ма

тивности друштва исказао је "логоом"

метарском телескопу "Исак Њутн" ~а

сличним знаку за уземљеље. Знак се ·
нашао на усправној уској табли испод

диционалн_а посета Астрономској

натписа "астро-камп". Табла с~ нала

зила на високом дрвеном стубу испред
"шаторског насеља".

. После "Занимљиве васионе", уоби

ЧаЈеног предаваља у Планетаријуму,

Канарским острвима, следила је тра

серваториЈи.

Тамо смо у

20:30

оп

затек

ли већу групу грађана, који су о овој

посети били обавештени преко разли
читих средстава информисаља . У биб

лиотеци Астроf!омске опсерваторије, 0

маловрачарскоЈ

прошлости

ове наше
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старе научне установе, говорио је ау
тор

ових

редова,

а

о

љеном

седамде

сетогодипnьем бивствоваљу и раду на

Великом Врачару инспиративно је го
ворила Војислава Протић-Бенишек.
Следило је, нажалост, само разгле
даље Великог рефрактора, чији поди

јум више није сигуран за већи број по
сетилаца, и, због лошег времена, по
времено посматраље Венере 135 мили

метарским рефрактором на Управној
згради.

Мuлан Јелuчuћ.

"ЉУДИ У ЦРНОМ 11" У
ПЛАНЕТАРИЈУМУ
Пред четрдесетак,

углавном

мла

дих новинара, у Планетаријуму је
јула

2002.

11.

одржано представљаље нас

тавка филмског мегахита "Љу ди у цр
ном" {Men in Black 11). Први део филма
режисера Берија Соненфелда, у коме
се агенти боре са ванземаљцима који су
се инфилтрирали међу људе, инкаси

рао је око 600 милиона долара {колико
би то телескопа било?) . У име филмске
дистрибутерске куће "Так" {Thck) го
сте је поздравила, о филму уз слајдове
говорила и материјал разделила пред

ставник за медије Гордана Голубовић.
Прилику за представљаље Друштва
и Планетаријума искористили су Ми
лан Јеличић и Александар Оташевић.
Иван Uветковић, члан Српског друш
тва за научну фантастику, говорио је о
могућности да се направи домаћи про
фитабилни НФ филм. Представљени су
затим медијски спонзор филма - "Нар
ру TV", сплав "Blay Watch", на коме
ће се одржати nромотивна журка фил

ма и фирма

"Head & Shoulders",

која је

присутнима, на крају конференције за
штампу, даровала шампон и своју рек
ламну мајицу.
Мuлан Јелuчuћ.

као из кабла {било је то време чувених

средљоевропских поплава

2002).

У Српцу, градићу надомак Мотаји
це, дочекали су нас љубазни домаћини

на челу са Лазаром Кусићем.

Смеш

тај у шаторима су заменили смештајем
у зиданим објектима Научно-истражи
вачког дома ПМФ из Баља Луке у ме
сту Бардача, близу Српца . Кишовито

време није дозволило да и једну ноћ до
свршетка школе боравимо под шатори
ма.

Првог дана после подне, око 17h,
свечано је отворена Посматрачка лет
ља школа астрономије .
Екипи нашег
друштва су се прикључили и љубите
љи астрономије из Баља Луке .

У организацији нашег Друштва,
Природно-математичког
факултета

{ПМФ) из Баља Луке и Универзитет
ског астiюномског друштва "Баља Лу
ка" из Баља Луке, на nланини Мотаји

ци, у Републици Српској, одржана је

др Бошко Стојковић, заменик минис
тра просвете Републике Српске, проф.
др Миленко Радовић, продекан за на
уку ПМФ у Баља Луци, Душан Попо
вић, начелник општине Србац, др Ми
лан С. димитријевић, председник на
шег Друштва, Дејан Крунић, председ
ник
Универзитетског
астрономског
друштва "Баља Лука" и др Лука Ч .
Поповић, управник Народне опсерва
торије и Планетаријума нашег Друш-

унивеЈ>зума,

галаксија,

ки': тела . Друго предаваље држали су

ли смо за посматраље Месеца у почет

ним фазама и планете Венере.

другог дана Летље школе, у пре
подневним часовима, обишли смо, под

вођством Б . Јовановића, велики камен

у ~есту Слатина код Баља Луке, за
КОЈИ неки претпостављају да је метео

рит. Били смо задивљени лоnтом преч
ника 2 m са ребрима наводно насталим
приликом пролас:ка :кроз Земљину ат

мосферу. Повратком на Мотајицу нас
тавили смо са планираним програмом.

После малог о~ора следило је пре
\!

даваље о положаЈу небеских тела

из

лазу, ку;'lм~нацији и заласку за х~ри

зонт, КОЈе Је одржао др Миодраг Да

чић , предаваље в~зано за посматраље
метеороидских роЈева,

мр Драгомира

Олевића. и предаваље др Милана С.
димитријевића о коначној судбини ва
сионе и небеских објеката.

Повратком са Мотајице у Бардачу
небо се поново и последљи пут развед
рило, па смо током наредних неколико

сати посматрали чувене објекте:

маг

липу М51 у Лири, гала:ксију МЗl у Ан
дромеди, двојно звездано јато

h

и х у

Персеју, Плејаде {Влашићеhу Вику,

ка~

и

nопуларне

ље небеских тела и појава" Александар

Томић.

Полазнике је упознао са ос

новама астрофотографије, параметри
ма камере, а говорио је и о телескопу

као камери . После мале паузе, Славко

Максимовић, маг~стар метеорологије,
веома занимљиво Је причао о нашем по

знатом научнику Милутину Миланко

вићу, који је дао велики допринос кли

мато;'lогији . Последље предаваље одр

жао Је Милан С. Димитријевић на те

После предаваља, око 21 h, изненада
се разведрило. Наредна 2h искористи

Уместо очекиваног и нарученог мини
буса, пред Планетаријум је дошао ком

се није · могло. Киша је падала добрим
делом nута, али овде је сатима лила

постанак

тима и Персеидима.

августа у 23h.

форни нископодни аутобус , па је Лука
Ч . Поповић одмах констатовао да се
тим аутобусом неће моћи уз Мотаји
цу. И стварно, тако је и било .
Изјутра смо стигли у место Каоце,
у самом, подножју Мотајице, и даље

на

звезда, планета, и свих других небес

деЈан Крунић и Боривоје Јовановић.
Они су причали о метеорима, метеори

Добривоја Младеновића, Лану Стани
мировић, Бориса Павловића и Ану
Совиљ.
Како аутобус није могао да приђе
Народној опсерваторији, договорено је
да путници дођу испред Планетарију

Поздравне говоре одржали су проф .

ПОСМАТРАЧКА ЛЕТЊА
ШКОЛА АСТРОНОМИЈЕ
"МОТАЈИЦА 2002."

•

Стојадиновића,
Катарину
Фиштер,
Мирјану Повић, Милана Новаковића,

Кренули смо 10.
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После поздравних говора и мале nа
узе Летља ш:кола је почела са радом.
Прво предаваље одржао је проф. др
Милан С. Димитријевић. Односило се

Наше Друштво је повело 22 учесни
ка, и то предаваче Александра Томи
ћа, Владимира Ненезића, Горана Па

ма.

З

т ва .

од 11. до 15. 8. 2002. године Посмат
рачка летља школа астрономије .

вичића, Александра ОташевИћа, Лу
ку Ч . Поповића, Милана С. Димитри
јевића, Зорицу Uветковић, Миодрага
Дачића, Драгомира Олевића и Слав
ка Максимовића и слушаоце Наташу
Ћуровић, Јасмину Милосављевић, Е
мину Челић, Јанка Сикошека, Јована

L 2002,

метеоре

НаЈлепше од свега је да се

ерсеиде .

небо отво

рило" баш када је био макс~мум упада

му "Астрономија против астрол'огије".

У вечерљим часовима, поново због

лоших временских прилика, нису могла
да се врше посматраља.

Четвртог, последљег дана, у пре
подневним часовима, пошли смо у Ба

ља Луку, у посету Астрономском дру
штву "Баља Лука" . У згради Репуб
личког урбанистичког завода дочека
ли су нас Дејан Крунић председник и

драган Олујић, потпре~седник Дру~
тва . Од стране љубазних домаћина nо
служени смо освежељем и ужином . На

кон тога смо обишли просторије Дру
штв~,У згр.ади предузећа "Биоелектро

ни:ка . дејан Крунић нам је затим nо
к~ао Баља Луку . Посетили смо зна
чаЈне знаменитости, од којих је тврђа

ва "Кастел", поред које протиче река
Врбас, остала у трајној успомени . 0свежили смо се. у малом ресторану у

тврђави, уживајући у прелепом пејза
жу.

На Мотајици смо наставили са пре
двиђеним програмом . После подне је

Лука Ч. Поnовић отворио округли сто,

на :коме су узели учешће сви слушао

ци Летље ш:коле . Разматрана су многа
nитаља, дате многе сугестије и суми

рани резултати. Према анкети коју су
млади слушаоци попунили, за најбољег
nредавача школе проглашен је др Ми

лан С . Димитријевић .

тако да смо имали прили

Око 20h Александар Томић је одр

ку. да бар Једно вече уживамо у овој

жао на "виртуелан" начин практични

метеороида

1

поЈави .

.Трећег дана Летље школе астроно
МИЈе полазници су у преподневним са
тима имали предаваља и малу проверу

знаља из астрономије.

Предаваља су

држали Александар Оташевић, Горан
Павичић и Владимир Ненезић.
После nодне су настављена преда
ваља. Прво предаваље, на тему "Одре

ђиваље . коорди~~та на Земљи помоћу

положаЈа звезда

ца Цветковић.

,

одржала је др Зори

друго је одржао наш

познати астр.офотограф и писац кљи

ге "Астрофотографија

- фотографиса-

део фотографисаља.

Лоше време није

дозволило
извршеље
посматрач:ког
nрограма и практично фотографисаље

небеских тела.

У касним вечерљим сатима, после

мале забаве, кренули смо за Београд.

На самом крају, у име младих уче
сника, користим прилику да се захва

лим домаћинима на топлом и брижном
гостопримству , као и свим предавачи

ма. Посебну захвалност дугујемо Ла
зару Кусићу, без чијег залагаља Лет
ља школа не би ни била одржана.

Мuлан Нова";овuћ.
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Астроно.мс~ео друштво "Руђер Бо
шковић" nосебно се захваљује до.маћи

нu.ма - Природно-.мате.матич~ео.м фа
култету из Ба11>а Луке, Универзuтет
ско.м астроно.мс~ео.м друштву "Ба11>а
Лу~~:а" и zосnодину Лазару Кусићу.
Реда~еција

Интересантно је да је ова изложба
сличан живот им ала и у Новом Саду.
После отвараља изложбе у Петровара
дииској галерији , посетиоци су били у
Планетаријrму Астроиомског друштва
"Нови Сад' , а затим су испред љега
посматрали телескопом небо .

2.

је

У галерији "Прогрес " у Београду,
сеnтембра 2002. године , отворена
без званичног отвараља, изложба

с~ика "Историја северног неба" , Но

По речима nрофесора Бора Лики
ћа са Факултета nримељених уме-.r:нос
ти у Београду, дугогодишњег nриЈате
ља нашег Друштва, ради се о аnстрак
тном

лиризму

школованог

сликар~ ,

о

изложби која ствара осећаље nриЈат
ности,

нарочито

nосле две

nретхо~не ,

које су биле тиnа "буди бог с нама

.

По nрограму се , затим, мала гру
nа од 12 nосетилаца изложбе нашла У
Плаиетаријуму, где их је са звезданим

сводом уnознавао Александар Оташе
вић . О грчким митолошким nричама,
чији су се јунаци нашли на небу, гово
рили су још Миодраг Да~ић и Милан
Јеличић . Интересантно Је да ауторка
на небу види пуно рационалних ства;ри ,
за разлику од nисца ових редова, КОЈИ у

митологији често види неконзистентни

сомнамбулизам . Када јој је предложио
да за "Васиону" из_абере неку nреп~з
натљиву

коикретниlу

слику,

рекла

Је :

" Све су конкретне . '
Груnа је затим посетила Народну
опсерваторију, где јој је домаћин био
Владимир Неиезић. Небо је , нажалост,
било шућмурасто.

вим изненађељима . Же~е~~ д~ изме
ре пречиик Алтаира , иаЈСЈаЈНИЈе зве~
де у Орлу, истраживачи Лаб~раториЈе
за млазии погон (Jet Propulsюn Laboratory) из Пасадене (САД) открили су
ма много већа него код Сунца .

Дејс

тво цеитрифугалне силе је учинило да

је екваторски пречник за

14%

Алтаир (назив је настао сажимаљем
арапског назива за сазвежђе Орао - Ан
-Неср-Ат-Таир- што значи Орао у ле
ту, no Мустафи Шашкииовићу) је у да

16 8

светлосних година и има при

видну ~еличииу 0 ,8 . Ако је поларни

пречиик Алтаира око 1,6 пута маљи од
пречника Сунца, онда је период Ј>Ота
ције ове звезде десет часова ~наша
дневна звезда има период ротациЈе око

30

дана) , што има за последицу nроши

рење на екватору .

Према : L 'Astronoтi e,

5/2001 .
Мuлан Јеличи1i

+

KOJU

Је сnециЈално

nроцесuран у цuљу лаfСШеz уочава11>а детаља у ко.мu ко.мете . Прu.ме1iУЈу се чуднu
фuла.ментu око са.моz језzра, ~~:оји, no речu.ма снu.матеља, сведоче о актuвностu
ко .мете .

- Tpaz

болида Леонuда nреостао на~еон расnада .ме

теороuда у Зе.мљuној ат.мосферu 18. XI 1999. у

је начи11>ен од

:i' 26"' UT (у Блuзанцu.ма) . Снu.ма!С
:i' 27"' до :i' 32"' UT обје~Стuво.м жижне даљине 20 тт адаnт~ранu.м

за корuшће1Ье на касети за рол {120} фuл.м фор.мата бх 7 ст. Коришћен Је фuл.м
Fujicolor Sиperia 400, осетљивости ISO 400/27, nри блендu 2,8. Снu.мљено uз Пера

зu1iа Дола ~~:од Петровца на Мору. Снu.мuо Недељ~ео Map~eoвu1i uз Петроварадuна.

;цоле

- Tpaz

ј

већи од

поларног .

љен

болuда са zор1Ье слике урађен у неzатuву.

23.09. и 10h46'?8
22.12. и 07h03'?8

Afel:

04.07. и 05h39'?6
Efemeridska popravka iznosi 65 • Svi trenиci и SEV-и dati sи za posmatraca na
Narodnoj opservatoriji и Beogradи (>. = 1ь21'?8, <р= 44°50').
Prema preporиci Medиnarodne astronomske иnije (MAU), иmesto pojma efemeridsko vreme (ЕТ), иvodi ве dinamiёko vreme (DT), kao vreme vezano za koordinatni sistem и kome se vrsi integracija jednaCina kretanja tela Sиncevog sistema. U
sistemи vezanom za centar masa Sиncevog sistema koristi se baricentriёno (TDB),
а и sistemи vezanom za centar masa sistema Zemlja-Meвec koriвti ве Zemaljsko
(TDT) dinamicko vreme. Razlika izmedи vremena TDB i TDT је veoma mala i
moze ве zanemariti na nivoи tacnoвti ovih efemerida. Veza izmedи dinamickog i
вvetвkog vremena (UT) data је relacijom DT = UT + АТ, gde је АТ efemeridska
popravka. U na8e vreme, efemeridska popravka је relativno mala (reda 1m) , tako
da svi иtaЬliceni podaci za оь TDT и ovim efemeridama istovremeno odgovarajи i
trenиtkи оь UT.
8

"Три лепотице лета" - Алтаир, Де

s за pen u 40 х 10 s за zлаву) . Обратити nаж11>у на до11>и снu.ма~е,

страва корица: горе

Perihel: 04.01. и 05ь01 '?7

веб и Вега - добро познате астрономи
ма аматерима, обезбеђују нас увек но

да је љегова сnљоштеност на полови

Pocetak godisnjih doba (SEV):
Prolece: 21.03. и ооь59'?7
Jesen:
21 .06. и 19ь10'?4
Zima:
Leto:
Polozaji Zemlje na pиtanji oko Sиnca (UT):

АЛТАИР ЈЕ СПЉОШТЕН

111 страва корица: Снu.мци ~~:о.мете С/2002 С1 - Ikeya-Zhang (И~ееја-Џанz)
начи11>ени 18,74 .марта 2002. CCD дете!Сторо.м SBIG-ST 7 .монтиранu.м на Ш.мит
Касеzренов телес~еоn отвора 28 ст, f/6,5, без фuлтера. Снu.мљено са Wooden оnсер
ваторије у Сре.мчuцu, код Веоzрада . Снu.мuлu Иzор С.молu1i ~ Срђан Иванч~в.u1i .
На nочет~еу снu.ма11>а Сунце је бuло 7" ucnoд хоризонта u небо Је бuло вео.ма СЈаЈНО.
Снu.мцu nредстављају .мозаике од no два снu.м~еа: pen
zлава (е~~:сn~н~ра1Ье 18 _ х 10

IV

•

НОВОСТИ И БЕЛЕШКЕ

восађаике Маје Ердељаиии, "прве сли
карке северног неба", како nише у ка
талогу .

Jovan Skv.ljan
Kanterberijski иniverzitet, Krajstcerc, Novi Zeland

Мuлан Јеличи1i

ИСТОРИЈА СЕВЕРНОГ НЕБА"

"

ASTRONOMSKE EFEMERIDE ZA 2003. GODINU

1:

Oвnovni podaci о ovogodisnjim pomraeenjima:
1. Potpиno pomraeenje Мевеса, 16. maja. Maksimиm pomracenja (ро UT) и
03h42m. Iz Jиgoвlavije vidljivo kao delimicno.
2. Prstenasto pomracenje Sиnca, 31. maja. Maksimиm pomracenJa (ро UT) и
04h09m. Vidljivo iz Jиgoslavije.
З. Potpиno pomraeenje Meseca, 9. novembra. Maksimиm pomracenja (ро UT) и
01h19m. Vidljivo iz Jиgoslavije.
4. Potpиno pomraeenje Sиnca, 23- 24. novembra. Nije vidljivo iz Jиgoslavije.

U rиbrici Faze, perigej i apogej Meseca dati sи trenиci (UT) za sledece pojave
(Р): mlad mesec (8), prva cetvrt (()), риn mesec (0), poslednja cetvrt (<t), perigej
(п) i apogej (А) .
. .·
U rиbrici Kalendar dati sи, za svaki datиm и godini: dan и nedelji (D), jиlijanski
dan (JD), koji pocinje и 12ь, i zvezdano vreme и Grinicи (So) и оь UT.
Rиbrika Sv.nce daje, za svaki cetvrti dan, trenиtak gornje kulminacije (Т), izlaz i
zalaz, rektascenzijи (а), deklinacijи (д), pozicioni иgао ose rotacije (Р), heliografske
koordinate centra diska (В 0 , L0 ), иglovni polиprecnik diska (р) i geocentricno rastojanje (А).
U rиbrici Mesec date sи, za svaki dan и godini, ekvatorske koordinate (а, д),
kao i trenиci izlaza i zalaza.
Rиbrika Planete daje efemeridи velikih planeta (Merkиr, Venera, Mars, Jиpiter,
Satиrn, Uran i Neptиn). Utabliceni sи: trenиtak gornje kиlminacije (Т) , ekvatorske
koordinate (а, д), daljine od Zemlje i Sиnca (Az.A 0 ), иgaoni polиpreenik (р) i
vizиelna prividna velicina (mv) - Korak izmedи иtablicenih podataka za Merkur
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iznosi cetiri, za Veneru i Mars osam, za Jupiter i Saturn sesnaest,
Neptun trideset dva dana.

а

za Uran i

PLANETSKE KONFIGURACIJE 1 POJAVE U 2003. (dato u UT)
januar
d

h

02
03
04
06

10
23
19
01
03
20
20
15
23
15
19
10

11

11
15
19
22
27
28
30
31

ОО

Merkur u zastoju ро rektascenziji
Merkur u konjunkciji sa Mesecom 5N
Neptun u konjunkciji sa Mesecom 5N
Uran u konjunkciji sa Mesecom 5N
Venera u najve~oj elongac\ji 47W
Merkur u donjoj konjunkciji
Saturn u ko11junkciji sa Mesecom 3S
Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 4S
Merkur u zastoju ро rektascenziji
Mars u konjunkciji sa Mesecom 0,07N
Venera u konjunkciji sa Mesecom 4N
Merkur u konjunkciji sa Mesecom 5N
Neptun u konjunkciji sa Suncem

februar
02 09 Jupiter u opoziciji
04 01 Merkur u najve~oj elongaciji 25W
12 03 Saturn u konjunkciji sa Mesecom 3S
15 18 Jupiter u konjunkciji sa Mescom 4S
17 22 Uran u konjunkciji sa Suncem
21 ОО Merkur u konjunkciji sa Neptunom 1S
22 10 Saturn u zastoju ро rektascenziji
25 05 Mars u konjunkciji sa Mesecom lN
27 11 Venera u konjunkciji sa Mesecom 5N
28 15 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 5N
mart
01 15
04 13
11 12
12 20
15 ОО
22 ОО
25 18
27 22
28 13
29 08
29 10
april
04 05
07 22
11 08
16 15
23 07

Merkur u konjunkciji sa Mesecom 3N
Merkur u konjunkciji sa Uranom 1S
Saturn u konjunkciji sa Mesecom 3S
Venera u konjunkciji sa Neptunom 0,03N
Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 4S
Merkur u gornjoj konjunkciji
Mars u konjunkciji sa Mesecom 3N
Neptun u konjunkciji sa Mesecom 5N
Venera u konjunkciji sa Uranom 0,08N
Uran u konjunkciji sa Mesecom 5N
Venera u konjunkciji sa Mesecom 5N

Jupiter u zastoju ро rektascenziji
Saturn u konjunkciji sa Mesecom 3S
Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 4S
Merkur u najve~oj elongaciji 20Е
Mars u konjunkciji sa Mesecom 3N

24
25
26
28

04
16
22
17

Neptun u konjunkciji sa Mesecom 5N
Uran u konjunkciji sa Mesecom 5N
Merkur u zaвtoju ро rektascenziji
Venera u konjunkciji sa Mesecom 3N

maj
05 09 Saturn u konjunkciji sa Mesecom 3S
07 07 Merkur u donjoj konjunkciji i tranzitu
08 18 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 4S
13 14 Mars u konjunkciji sa Neptunom 2S
16 03 Neptun u zastoju ро rektascenziji
19 14 Merkur u zastoju ро rektascenziji
21 12 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 5N
21 20 Mars u konjunkciji sa Mesecom 3N
23 ОО Uran u konjunkciji sa Mesecom 5N
28 ОО Merkur u konjunkciji sa Venerom 2S
29 02 Merkur u konjunkciji sa Mesecom 2S
29 04 Venera u konjunkciji ва Мевесоm
0,02S

•

$

1

jun
01 21
03 06
05 06
07 15
17 21
19 06
19 08
20 23
21 02

Saturn u konjunkciji sa Mesecom 4S
Merkur u najve~oj elongaciji 24W
Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 4S
Uran u zastoju ро rektascenziji
Neptun u konjunkciji sa Mesecom 5N
Маrв u konjunkciji ва Мевесоm lN
Uran u konjunkciji sa Mesecom 5N
Mars u konjunkciji sa Uranom 3S
Merkur u konjunkciji ва Venerom
0,07S
24 14 Saturn u konjunkciji sa Suncem

juli
02 21
05 10
08 08
15 05
16 16
17 08
26 01

Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 4S
Merkur u gornjoj konjunkciji
Venera u konjunkciji sa Saturnom 0,13N
Neptun u konjttnkciji sa Mesecom 5N
Uran u konjunkciji sa Mesecom 5N
Mars u konjunkciji sa Mesecom 0,058
Merkur u konjunkciji ва Jupiterom
0,07N
27 ОО Saturn u konjunkciji sa Mesecom 4S
30 13 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 4S
30 22 Mars u zastoju ро rektascenziji
31 01 Merkur u konjunkciji sa Mesecom 5S

avgust
04 14 Neptun u opoziciji
11 13 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 5N
13 ОО Uran u konjunkciji sa Mesecom 5N
13 17 Маrв u konjunkc\ji sa Mesecom lS
14 21 Merkur u najve~oj elongaciji 27Е
18 18 Venera u gornjoj konjunkciji
22 10 Ј upiter u konjunkciji sa Suncem
23 14 Saturn u konjunkciji sa Mesecom 4S
24 10 Uran u opoziciji
27 10 Маrв najbШie Zemlji u poвlednjlh 17
godina
28 ОО Merkur u zastoju ро rektascenziji
28 18 Mars u opoziciji
29 01 Merkur u konjunkciji sa Mesecom 9S

17
21
23
25
26
26

13 Saturn u konjunkciji sa Mesecom 5S
23 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 4S
ОО Neptun u zastoju ро rektascenziji
10 Merkur u gornjoj konjunkciji
ОО Saturn u zastoju ро rektascenziji
20 Venera u konjunkciji ва Мевесоm
O,lЗN

novembar
01 06 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 5N
02 15 Uran u konjunkciji sa Mesecom 5N
03 09 Mars u konjunkciji sa Mesecom 3N
08 19 Uran u zastoju ро rektascenziji
13 19 Saturn u konjunkciji sa Mesecom 5S
18 16 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 4S
25 03 Merkur u konjunkciji sa Mesecom 0,05N
25 18 Venera u konjunkciji sa Mesecom 2N
28 14 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 5N
29 22 Uran u konjunkciji sa Mesecom 5N

septembar
07 19 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 5N
09 06 Uran u konjunkciji sa Mesecom 5N
09 13 Mars u konjunkciji ва Мевесоm lS
11 02 Merkur u donjoj konjunkciji
19 13 Merkur u zastoju ро rektascenziji
20 03 Saturn u konjunkciji sa Mesecom БS
24 04 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 4S
24 17 Merkur u konjunkciji sa Mesecom 5S
27 ОО Merkur u najve~oj elongaciji 18W
29 14 Mars u zastoju ро rektascenziji

decembar
01 16 Mars u konjunkciji sa Mesecom 4N
09 06 Merkur u najve~oj elongaciji 21Е
10 22 Saturn u konjunkciji sa Mesecom 5S
16 04 Jupiter u konjunkciji sa Mesecom 4S
17 13 Merkur u zastoju ро rektascenziji
25 16 Venera u konjunkciji sa Mesecom 3N
26 01 Neptun u konjunkciji sa Mesecom 5N
27 01 Merkur u donjoj konjunkciji
27 08 Uran u konjunkciji sa Mesecom 5N
30 07 Mars u konjunkciji sa Mesecom 4N
30 07 Venera u konjunkciji sa Neptunom 1S
31 21 Saturn u opoziciji

oktobar
05 ОО Neptun u konjunkciji sa Mesecom 5N
06 10 Uran u konjunkciji sa Mesecom 5N
06 15 Маrв u konjunkc\ji ва Мевесоm lN

1

FAZE, PERIGEJ. 1 APOGEJ MESECA 2003.

i

••

•

02 .01 .
10.01 .
11.01 .
18.01 .
23.01 .
25.01 .

20 23
03 .03 .
13 15 () 07.03 .
11 .03.
оо 42 А
10 48 о 18 .03.
22 29 п 19.03.
08 33 <t 25.03.

01.02 .
07.02 .
. 09 .02 .
16.02 .
19.02 .
23.02.

01.04 .
10 48
21 58 А 04.04 .
1111 () 09 .04 .
23 51 о 16.04.
16 15 п 17.04 .
16 46 <t 23.04.

•

•

02
16
07
10
19
01

01.05. 07 38 А 07.07.
35
32 А 01.05. 12 15
10.07.
15 () 09.05. 11 53 () 13.07.
35 о 15.05. 15 38 п 21 .07.
01 п 16.05. 03 36 о 22.07.
51 <t 23.05. оо 30 () 29.07 .
28.05. 13 05 А
31 .05 . 04 20

32 () 03 .09. 12 34 () 01 .11 .
01 п 10.09. 16 36 о 09 .11.
21 о 16.09. 09 22 А 10.11 .
01 <t 18.09. 19 03 <t 17.11 .
37 А 26.09. 03 09
23.11 .
53
28.09. 05 59 п 23.11 .
30.11 .

04
01
12
04
22
23
17

25 ()
13 о
04 А
15 <t
59
16 п
16 ()

19
04
23
19
04
12

07.06 . 20 27 () 05 .08 . 07 28 () 02 .10. 19 09 () 07.12.
19
29 А 12.06 . 23 17 п 06.08 . 14 03 п 10.10. 07 27 о 08 .12.
40 () 14.06. 11 16 о 12.08 . 04 48 о 14.10. 02 25 А 16.12.
36 о 21.06. 14 45 () 19.08 . 14 22 А 18.10. 12 31 () 22.12.
56 п 25.06 . 02 24 А 20.08 . оо 48 () 25.10. 12 50
23.12.
27.08. 17 26
18 <t 29.06 . 18 39
26.10. 11 31 п 30.12.
31 .08 . 18 48 п

12
20
17
11
09
10

04 А
37 о
42 <t
50 п
43
03 ()

•

•

•

•

02
22
19
07
19
06

•

•

•

•

•

•
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Oatum
d m
01.01.
02.01.
03.01 .
04 .01 .
05 .01 .
06.01.
07.01.
08.01 .
09.01.
10.01 .
11 .01 .
12.01 .
13.01 .
14.01.
15.01 .
16.01 .
17.01 .
18 .01 .
19.01 .
20 .01 .
21 .01 .
22.01 .
23 .01.
24.01.
25.01 .
26.01 .
27 .01 .
28 .01 .
29 .01 .
30.01 .
31 .01 .
01 .02 .
02 .02 .
03.02 .
04 .02 .
05 .02 .
06.02 .
07 .02 .
08.02 .
09 .02.
10.02.
11.02.
12.02 .
13.02 .
14.02.
15 .02.
16.02.
17.02.
18 .02 .
19.02 .
20.02 .
21 .02.
22.02 .
23.02 .
24.02 .
25 .02.
26 .02 .
27.02.
28 .02.

Dan

JD

D

24 ...

SRE

52641
52642
52643
52644
52645
52646
52647
52648
52649
52650
52651
52652
52653
52654
52655
52656
52657
52658
52659
52660
52661
52662
52663
52664
52665
52666
52667
52668
52669
52670
52671
52672
52673
52674
52675
52676
52677
52678
52679
52680
52681
52682
52683
52684
52685
52686
52687
52688
52689
52690
52691
52692
52693
52694
52695
52696
52697
52698
52699

СЕТ

РЕТ

SUB
NEO
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕЈ'

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NEO
PON
UTO
SRE
СЕТ

РЕТ

Sa
h m s

Oatum
d m

06 40 57 01 .03 .
02.03 .
06 44 54
06 48 50 03 .03 .
06 52 47 04 .03 .
05.03 .
06 56 43
07 оо 40 06 .03 .
07.03.
07 04 36
08.03 .
07 08 33
09 .03 .
07 12 29
10.03 .
07 16 26
11 .03 .
07 20 23
12.03 .
07 24 19
13.03 .
07 28 16
14.03.
07 32 12
15.03 .
07 36 09
16 .03 .
07 40 05
17.03.
07 44 02
18 .03 .
07 47 58
19.03 .
07 51 55
20.03 .
07 55 52
21 .03 .
07 59 48
22.03.
08 03 45
23 .03.
08 07 41
24.03.
08 11 38
25 .03 .
08 15 34
26 .03.
08 19 31
27.03 .
08 23 27
28 .03 .
08 27 24
29 .03 .
08 31 21
30.03 .
08 35 17
31 .03 .
08 39 14
08 43 10 01 .04.
08 47 07 02.04 .
03.04 .
08 51 03
04 .04 .
08 55 оо
05 .04 .
08 58 56
06.04 .
09 02 53
07.04 .
09 06 50
08.04 .
09 10 46
09 14 43 09.04 .
10.04.
09 18 39
11.04.
09 22 36
12.04 .
09 26 32
13.04.
09 30 29
14.04.
09 34 25
15.04.
09 38 22
16.04.
09 42 19
17.04.
09 46 15
18.04 .
09 50 12
19.04.
09 54 08
20.04.
09 58 05
21 .04 .
10 02 01
22 .04 .
10 05 58
23.04.
10 09 54
24.04.
10 13 51
25.04 .
10 17 47
26.04 .
10 21 44
27.04 .
10 25 41
28.04 .
10 29 37
29 .04 .
30.04.

Dan

ЈО

D

24 ...

SUB
NEO
PON
UTO
SRE

52700
52701
52702
52703
52704
52705
52706
52707
52708
52709
52710
52711
52712
52713
52714
52715
52716
52717
52718
52719
52720
52721
52722
52723
52724
52725
52726
52727
52728
52729
52730
52731
52732
52733
52734
52735
52736
52737
52738
52739
52740
52741
52742
52743
52744
52745
52746
52747
52748
52749
52750
52751
52752
52753
52754
52755
52756
52757
52758
52759
52760

СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NEO
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE

Sa

KALENDAR 2003.

KALENDAR 2003.

KALENDAR 2003.

KALENDAR 2003.

Datum Dan

h m s

d m

10 33 34
10 37 30
10 41 27
10 45 23
10 49 20
10 53 16
10 57 13
11 01 10
11 05 06
11 09 03
11 12 59
11 16 56
11 20 52
11 24 49
11 28 45
11 32 42
11 36 39
11 40 35
11 44 32
11 48 28
11 52 25
11 56 21
12 оо 18
12 04 14
12 08 11
12 12 08
12 16 04
12 20 01
12 23 57
12 27 54
12 31 50
12 35 47
12 39 43
12 43 40
12 47 37
12 51 33
12 55 30
12 59 26
13 03 23
13 07 19
13 11 16
13 15 12
13 19 09
13 23 06
13 27 02
13 30 59
13 34 55
13 38 52
13 42 48
13 46 45
13 50 41
13 54 38
13 58 35
14 02 31
14 06 .28
14 10 24
14 14 21
14 18 17
14 22 14
14 26 10
14 30 07

01.05 .
02 .05 .
03.05 .
04.05 .
05.05.
06 .05.
07.05.
08.05.
09.05 .
10.05.
11 .05 .
12.05.
13.05 .
14.05 .
15.05.
16.05 .
17.05.
18.05.
19.05 .
20 .05 .
21 .05.
22.05.
23.05.
24.05 .
25.05.
26 .05 .
27 .05 .
28.05 .
29.05 .
30.05.
31 .05.
01.06 .
02.06 .
03.06 .
04.06 .
05 .06.
06.06.
07.06.
08.06.
09.06 .
10.06.
11 .06.
12.06.
13.06.
14.06.
15.06.
16.06.
17.06.
18.06.
19.06.
20.06.
21 .06 .
22.06.
23 .06 .
24 .06.
25.06.
26.06.
27.06 .
28.06 .
29.06.
30.06.

о

СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ

РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ

РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON

ЈО

24 ...
52761
52762
52763
52764
52765
52766
52767
52768
52769
52770
52771
52772
52773
52774
52775
52776
52777
52778
52779
52780
52781
52782
52783
52784
52785
52786
52787
52788
52789
52790
52791
52792
52793
52794
52795
52796
52797
52798
52799
52800
52801
52802
52803
52804
52805
52806
52807
52808
52809
52810
52811
52812
52813
52814
52815
52816
52817
52818
52819
52820
52821

Datum

Sa
h m

8

14 34 04
14 38 оо
14 41 57
14 45 53
14 49 50
14 53 46
14 57 43
15 01 39
15 05 36
15 09 33
15 13 29
15 17 26
15 21 22
15 25 19
15 29 15
15 33 12
15 37 08
15 41 05
15 45 02
15 48 58
15 52 55
15 56 51
16 оо 48
16 04 44
16 08 41
16 12 37
16 16 34
16 20 31
16 24 27
16 28 24
16 32 20
16 36 17.
16 40 13
16 44 10
16 48 06
16 52 03
16 56 оо
16 59 56
17 03 53
17 07 49
17 11 46
17 15 42
17 19 39
17 23 35
17 27 32
17 31 29
17 35 25
17 39 22
17 43 18
17 47 15
17 51 11
17 55 08
17 59 04
18 03 01
18 06 58
18 10 54
18 14 51
18 18 47
18 22 44
18 26 40
18 30 37

•

...
1

1
1

!!
1

1.

d

т

01 .07.
02 .07.
03 .07.
04.07.
05 .07.
06 .07.
07.07.
08 .07.
09 .07 .
10.07 .
11 .07.
12.07.
13 .07.
14.07.
15.07.
16.07 .
17.07.
18.07 .
19.07.
20.07.
21 .07.
22 .07.
23 .07 .
24.07.
25.07 .
26.07 .
27.07.
28 .07.
29 .07 .
30.07.
31 .07.
01 .08.
02.08 .
03 .08 .
04 .08 .
05 .08 .
06 .08 .
07.08 .
08 .08 .
09.08 .
10.08.
11 .08 .
12.08 .
13.08 .
14.08.
15.08 .
16.08.
17.08 .
18.08.
19.08 .
20 .08.
21 .08 .
22 .08 .
23.08.
24 .08 .
25 .08 .
26 .08 .
27 .08.
28 .08 .
29.08 .
30.08 .
31 .08 .

Oan

ЈО

о

24 ...

UTO
SRE

52822
52823
52824
52825
52826
52827
52828
52829
52830
52831
52832
52833
52834
52835
52836
52837
52838
52839
52840
52841
52842
52843
52844
52845
52846
52847
52848
52849
52850
52851
52852
52853
52854
52855
52856
52857
52858
52859
52860
52861
52862
52863
52864
52865
52866
52867
52868
52869
52870
52871
52872
52873
52874
52875
52876
52877
52878
52879
52880
52881
.5 2882
52883

СЕТ

РЕТ

SUB
NEO
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NEO
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NEO
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NEO
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ

РЕТ

SUB
NEO
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NEO

KALENDAR 2003.

Sa
h m
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22

8

34 33
38 30
42 27
46 23
50 20
54 16
58 13
02 09
06 06
10 02
13 59
17 56
21 52
25 49
29 45
33 42
37 38
41 35
45 31
49 28
53 .25
57 21
01 18
05 14
09 11
13 07
17 04
21 оо
24 57
28 54
32 50
36 47
40 43
44 40
48 36
52 33
56 29
оо 26
04 23
08 19
12 16
16 12
20 09
24 05
28 02
31 58
35 55
39 52
43 48
47 45
51 41
55 38
59 34
03 31
07 27
11 24
15 21
19 17
23 14
27 10
31 07
35 03

KALENDAR 2003.

Oatum

Oan

ЈО

d m

о

24 ...

h

т

8

d m

01 .09.
02 .09.
03 .09 .
04 .09 .
05.09 .
06 .09 .
07 .09 .
08 .09 .
09 .09 .
10.09.
11 .09 .
12.09.
13.09.
14.09 .
15.09 .
16.09 .
17.09 .
18.09.
19.09.
20.09 .
21 .09 .
22 .09 .
23 .09 .
24.09.
25 .09.
26 .09 .
27 .09.
28 .09 .
29 .09 .
30.09 .

PON
UTO
SRE

52884
52885
52886
52887
52888
52889
52890
52891
52892
52893
52894
52895
52896
52897
52898
52899
52900
52901
52902
52903
52904
52905
52906
52907
52908
52909
52910
52911
52912
52913

22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

39
42
46
50
54
58
02
06
10
14
18
22
26
30
34
38
42
46
49
53
57
01
05
09
13
17
21
25
29
33

оо

56
53
50
46
43
39
36
32
29
25
22
19
15
12
08
05
01
58
54
51
48
44
41
37
34
30
27
23
20
17
13
10
06
03
59
56
52
49
46
42
39
35
32
28
25
21
18
15
11
08
04
01
57
54
50
47
44
40
37
33

01 .10.
02 .10.
03 .10.
04 .10.
05 .10.
06 .10.
07 .10.
08 .10.
09.10.
10.10.
11 .10.
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.
19.10.
20.10.
21 .10.
22 .10.
23 .10.
24.10.
25 .10.
26.10 .
27.10.
28.10 .
29 .10.
30.10.
31 .10.

СЕТ
РЕТ

SUB
NEO
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NEO
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NEO
PON
UTO
SRE

СЕТ

РЕТ

SUB
NEO
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NEO
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

52914
52915
52916
52917
52918
52919
52920
52921
52922
52923
52924
52925
52926
52927
52928
52929
52930
52931
52932
52933
52934
52935
52936
52937
52938
52939
52940
52941
52942
52943
52944

Datum Dan

Sa

оо
оо
оо
оо
оо
оо
оо
оо
оо
оо
оо

оо
оо
оо
оо

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

37
41
45
49
53
56
оо

04
08
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
оо

04
07
11
15
19
23
27
31
35

JD

Sa

о

24 ...

h m s

01 .11 .
02 .11 .
03 .11.
04 .11 .
05 .11 .
06 .11 .
07 .11 .
08 .11 .
09.11 .
10.11 .
11 .11 .
12.11.
13.11 .
14.11 .
15.11 .
16.11 .
17.11 .
18.11 .
19.11 .
20 .11 .
21 .11.
22 .11 .
23.11 .
24 .11 .
25 .11.
26 .11 .
27 .11.
28 .11 .
29 .11 .
30.11 .

SUB
NEO
PON
UTO
SRE

52945
52946
52947
52948
52949
52950
52951
52952
52953
52954
52955
52956
52957
52958
52959
52960
52961
52962
52963
52964
52965
52966
52967
52968
52969
52970
52971
52972
52973
52974

02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04

39
43
47
51
55
59
03
07
11
14
18
22
26
30
34
38
42
46
50
54
58
02
06
10
14
18
22
25
29
33

30
26
23
19
16
13
09
06
02
59
55
52
48
45
42
38
35
31
28
24
21
17
14
11
07
04

01 .12.
02 .12.
03 .12.
04 .12.
05 .12.
06 .12.
07.12.
08 .12.
09.12 .
10.12.
11 .12.
12.12.
13.12.
14.12.
15.12.
16 .12.
17.12.
18 .12.
19.12.
20.12.
21 .12.
22.12.
23 .12.
24 .12.
25.12.
26 .12.
27.12.
28.12 .
29 .12.
30.12.
31 .12.

PON
UTO
SRE

52975
52976
52977
52978
52979
52980
52981
52982
52983
52984
52985
52986
52987
52988
52989
52990
52991
52992
52993
52994
52995
52996
52997
52998
52999
53000
53001
53002
53003
53004
53005

04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06

37
41
45
49
53
57
01
05
09
13
17
21
25
29
32
36
40
44
48
52
56

46
43
40
36
33
29
26
22
19
15
12
09
05
02
58
55
51
48
44
41
38
34
31
27
24
20
17
13
10
07
03

СЕТ
РЕТ

SUB
NEO
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NEO
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NEO
PON
UTO
SRE
СЕТ

РЕТ

SUB
NEO

СЕТ

РЕТ

SUB
NEO
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NED
PON
UTO
SRE
СЕТ
РЕТ

SUB
NEO
PON
UTO
SRE
СЕТ

РЕТ

SUB
NEO
PON
UTO
SRE

оо

04
08
12
16
20
24
28
32
36

оо

57
53
50
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SUNCE 2003.

SUNCE 2003.

SEV

11

1:

11

1·
f
1

1

1

SEV

oh TDT

Datu m

т

Izlaz

Zalaz

d m

h m

h m

h m

h

m

01 .01 .
05 .01 .
09.01 .
13.01 .
17.01 .
21 .01 .
25.01.
29.01 .

11
11
11
11
11
11
11
11

42
43
45
47
48
49
50
51

07
07
07
07
07
07
07
07

16
16
15
14
12
09
05
02

16
16
16
16
16
16
16
16

07
11
16
20
25
30
36
41

18
19
19
19
19
20
20
20

44 .1
01 .7
19.3
36.6
53.8
10.9
27 .7
44.3

02 .02 .
06 .02 .
10.02.
14.02.
18.02.
22.02 .
26 .02 .

11
11
11
11
11
11
11

52
52
52
52
52
52
51

06
06
06
06
06
06
06

57
52
47
41
35
29
22

16
16
16
17
17
17
17

47
53
59
04
10
15
21

21
21
21
21
22
22
22

02.03.
06 .03 .
10.03.
14.03 .
18.03.
22.03.
26 .03 .
30.03.

11
11
11
11
11
11
11
11

50
50
49
48
46
45
44
43

06
06
06
05
05
05
05
05

15
08
01
54
46
39
31
24

17
17
17
17
17
17
17
18

26
32
37
42
47
52
58
03

22
23
23
23
23

03.04.
07.04 .
11 .04 .
15.04.
19.04.
23.04.
27.04 .

11
11
11
11
11
11
11

42
40
39
38
37
37
36

05
05
05
04
04
04
04

16
09
02
55
48
41
35

18
18
18
18
18
18
18

08
13
18
23
28
33
38

01.05.
05.05 .
09.05.
13.05.
17.05 .
21 .05.
25.05.
29.0(;.

11
11
11
11
11
11
11
11

35
35
35
35
35
35
35
36

04
04
04
04
04
04
04
03

29
23
18
13
08
04
01
58

18
18
18
18
19
19
19
19

02 .06 .
06 .06 .
10.06.
14.06 .
18.06 .
22.06.
26 .06 .
30.06.

11
11
11
11
11
11
11
11

36
37
38
38
39
40
41
42

03
03
03
03

55
53
52
52
· о3 52
03 ·52
03 53
03 55

19
19
19
19
19
19
19
19

д

р

Во

Lo

1

о

о

о

1

/1

А.Ј.

-23
-22
-22
- 21
- 20
-20
- 19
- 18

03
41
11
35
52
02
07
06

2.2
0.3
-1 .6
- 3.5
-5.4
- 7.2
-9.0
- 10.8

- 3.0
-3.4
- 3.9
-4.3
- 4.7
-5.1
-5.4
- 5 .8

302.2
249 .5
196.8
144.1
91 .5
38.8
346.1
293.5

16
16
16
16
16
16
16
16

17
17
17
17
17
17
16
16

0.983
0.983
0 .983
0.983
0.984
0.984
0.984
0 .985

00.7
16.9
32.9
48.6
04.2
19.5
34.8

-17
- 15
-14
- 13
- 11
-10
-08

оо

49
33
14
51
26
57

-12.4
- 14.0
-15.5
-16.9
-18.3
-19.5
-20.6

-6.1
-6.3
- 6.6
-6.8
-6.9
- 7.1
- 7.2

240.8
188. 1
135.5
82.8
30.1
337.5
284 .8

16
16
16
16
16
16
16

15
15
14
13
13
12
11

0.985
0.986
0.987
0.987
0.988
0.989
0.990

49.8
04 .7
19.5
34.3
48 .9
03 .5
18.1
32.6

-07
-05
-04
-02
-01

27
55
21
47
12
оо 23
01 57
03 31

-21.7
-22.6
-23.5
- 24.2
-24.8
-25.3
- 25.7
- 26.0

-7.2
-7.2
- 7.2
-7.2
-7.1
- 7.0
-6.8
-6.7

232 .1
179.4
126.7
74 .0
21 .3
328.5
275 .8
223 .0

16
16
16
16
16
16
16
16

10
09
08
07
06
05
04
03

0.991
0.992
0.993
0.994
0.995
0 .996
0.997
0.999

05
06
08
09
10
12
13

04
35
05
32
57
19
38

- 26 .2
-26.3
- 26 .2
- 26 .1
- 25.8
- 25.4
- 24.9

-6 .5
- 6.2
-5.9
-5.6
-5.3
-5 .0
- 4.6

170.3
117.5
64.7
11 .9
319.1
266.2
213 .4

16
16
15
15
15
15
15

01

01
01
01
01
02
02

47 .2
01 .8
16.5
31 .2
46 .0
01 .0
16.0

43
48
52
57
02
06
10
14

02
02
03
03
03
03
04
04

31 .2
46 .6
02.1
17.7
33.5
49 .4
05.5
21 .7

14
16
17
18
19
20
20
21

53
04
11
14
11
03
50
31

-24.2
-23.5
-22.6
-21.6
- 20.5
-19.4
- 18.1
-16.7

- 4.2
- 3.8
- 3.4
-2.9
-2.5
- 2.0
-1.6
-1 .1

160.5
107.7
54.8
1.9
309.0
256 .1
203.1
150.2

17
21
23
25
27
28
28
28

04
04
05
05
05
06
06
06

38.0
54.5
11 .0
27.6
44.2
00.8
17.5
34.1

22
22
22
23
23
23
23
23

06
35
58
14
23
26
23
13

- 15.2
- 13.7
- 12.1
-10.4
- 8.7
- 6.9
-5.2
-3.3

-0.6
-0.1
0 .4
0.8
1.3
1.8
2.3
2.7

97.3
44 .4
351 .4
298 .5
245 .5
192.6
139.6
86.7

а

оо

оо
оо

оо

8
о

р

•

d m

oh TDT

т

Datum 1

1 lzlaz 1 Zalaz
1 h m 1 h m 1 h m

04 .07.
08.07 .
12.07.
16.07 .
20.07.
24 .07.
28 .07.

11
11
11
11
11
11
11

43
43
44
44
45
45
45

03
04
04
04
04
04
04

03
07
11
15
19

19
19
19
19
19
19
19

01 .08 .
05 .08 .
09 .08.
13.08 .
17.08.
21 .08.
25 .08 .
29 .08 .

11
11
11
11
11
11
11
11

45
44
44
43
42
41
40
39

04
04
04
04
04
04
04
04

23
28
32
37
42
47
51
56

19
19
18
18
18
18
18
18

0 2.09.
06.09 .
10.09.
14.09 .
18 .09.
22 .09.
26 .09 .
30.09 .

11
11
11
11
11
11
11
11

38
37
35
34
32
31
30
28

05
05
05
05
05
05
05
05

01
06
10
15
20
24
29
34

18
18
18
17
17
17
17
17

59
58
57
56
55

1.000
1.001
1.002
1.003
1.004
1.005
1.006

04 .10.
08 .10.
12.10.
16.10.
20 .10.
24.10.
28 .10.

11
11
11
11
11
11
11

27
26
25
24
23
22
22

05
05
05
05
05
06
06

39
44
49
54
59
05
10

17
17
17
16
16
16
16

15
15
15
15
15
15
15
15

54
53
52
51
51
50
49
48

1.007
1.008
1.009
1.010
1.011
1.012
1.013
1.013

01 .11.
05.11 .
09 .11. '
13.11 .
17.11.
21.11 .
25 .11 .
29 .11 .

11
11
11
11
11
11
11
11

22
22
22
22
23
24
25
26

06
06
06
06
06
06
06
06

15
21
26
32
37
43
48
53

16
16
16
16
16
16
16
16

15
15
15
15
15
15
15
15

48
47
47
46
46
46
46
45

1.014
1.015
1.015
1.016
1.016
1.016
1.017
1.017

03 .12 .
07.12 .
11 .12.
15.12.
19 .12 .
23 .12.
27.12.
31.12.

11
11
11
11
11
11
11
11

28
29
31
33
35
37
39
41

06
07
07
07
07
07
07
07

57
01
05
08
11
13
15
16

оо

....
1

1

57
оо

а

8

1

1

о

1

50.6
07.1
23 .4
39.6
55.7
11 .7
27.5

22
22
22
21
20
20
19

56
33
03
28
47

43.1
58.6
13.9
29 .1
44 .1
58.9
13 .7
28 .3

10 42.9
10 57.3
11 11.7
11 26 .1
11 40.4
11 54.8
12 09 .2
12 23.6
12
12
13
13
13
13
14

h

m

27
26
24
21
18
14
10

06
07
07
07
07
08
08

05

08
08
09
09
09
09
10
10

1

1

р
о

Ј

Во
о

1

1

1

Lo 1
о

1

р

1

/1

1
1

д
А.Ј .

08

-1 .5
0.3
2.1
3.9
5 .6
?: .3
9.0

3.2
3.6
4.0
4.4
4.8
5.1
5.4

33.7
340.8
287.9
234.9
182.0
129 .1
76.2

15
15
15
15
15
15
15

45
45
46
46
46
46
46

1.017
1.017
1.017
1.016
1.016
1.016
1.016

18
17
16
14
13
12
10
09

10
09
02
52
37
20
59
35

10.6
12.2
13.7
15.1
16.5
17.8
19.0
20.2

5.8
6 .0
6.3
6.5
6.7
6 .9
7.0
7.1

23 .3
330.4
277.5
224 .6
171 .7
118.8
66 .0
13 .1

15
15
15
15
15
15
15
15

47
47
48
49
49
50
51
52

1.015
1.015
1.014
1.013
1.013
1.012
1.011
1.010

08
06
05
03
02

09
41
11
39
07
34

-01 оо
-02 33

21 .2
22.2
23.0
23 .8
24 .5
25.0
25.5
25 .9

7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.1
6.9
6 .8

320.3
267.5
214 .6
161 .8
109.0
56.2 '
3.4
310.6

15
15
15
15
15
15
15
16

52
53
54
55
56
57
58
оо

1.009
1.008
1.007
1.006
1.005
1.004
1.003
1.002

38.1
52.7
07.3
22.1
37.1
52.3
07.6

-04
- 05
-07
-08
- 10
- 11
- 12

06
38
09
39
06
32
54

26.1
26.3
26 .3
26 .2
26 .0
25.6
25 .2

6.6
6.4
6.1
5 .8
5.5
5 .2
4.8

257 .8
205 .1
152.3
99 .5
46.8
354.0
301.3

16 01
16 02
16.03
16 04
16 05
16 06
16 07

1.000
0.999
0.998
0.997
0.996
0 .995
0.994

оо

14
14
14
15
15
15
16
16

23 .1
38.8
54.8
10.9
27.3
44 .0
00.8
17.9

-14
-15
-16
-17
- 18
- 19
-20
-21

13
29
40
47
49
46
37
22

24.6
23 .9
23.0
22.1
21.0
19.8
18.5
17.0

4.4
4.0
3.6
3.1
2.7
2.2
1.7
1.2

248 .5
195.8
143.0
90.3
37.6
344.8
292.1
239.4

16
16
16
16
16
16
16
16

08
09
10
11
12
13
14
14

0.993
0.992
0 .991
0.990
0.989
0.988
0 .987
0 .987

15 58
ц; 57
15 57
15 58
15 59
16 01
16 03
16 06

16
16
17
17
17
18
18
18

35.1
52.5
10.0
27.7
45 .4
03 .1
20.9
38.6

-22
-22
-22
-23
-23
-23
- 23
-23

оо

15.5
13 .9
12.2
10.4
8 .6
6 .7
4.8
2.9

0.7
0.2
- 0.3
-0.9
- 1.4
- 1.9
- 2.4
-2.8

186.7
134.0
81 .3
28.5
335 .9
283 .2
230 .5
177.8

16
16
16
16
16
16
16
16

15
16
16
17
17
17
17
17

0.986
0.985
0 .985
0 .984
0 .984
0.984
0 .983
0 .983

оо

54
48
42
35
29
22
14
07
оо

52
44
37
29
22
14
07
оо

53
46
40
33
27
22
17
12
08
05
02

оо

оо

32
57
14
24
26
21
09
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oh TDT
Datum
d m

а

h

m

oh TDT

SEV

б
о

lzlaz Zalaz Datum
1

MESEC 2003.

MESEC 2003.

MESEC 2003.

h m h m

01 .01 . 16 59.0 -23 23 05 54 14 39
02 .01. 18 00.7 25 22 07 04 15 34
03.01 . 19 02 .7 -25 43 08 03 16 37
04 .01. 20 02.9 24 28 08 51 17 46
05.01. 20 59.8 21 52 09 28 18 57
06.01. 21 52.9 18 12 09 58 20 06
07.01. 22 42.2 -13 48 10 22 21 12
08 .01. 23 28.5 -08 55 10 43 22 16
09.01. оо 12.6 -03 49 11 02 23 18
10.01 . оо 55.6 01 22 11 20- 11.01 . 01 38.4 06 28 11 39 оо 20
12.01 . 02 22.2 11 20 12 оо 01 22
13.01 . 03 07.7 15 49 12 25 02 26
14.01 . 03 55.7 19 44 12 54 03 31
15.01. 04 46 .9 22 52 13 30 04 37
16.01. 05 41 .3 24 57 14 16 05 41
17.01. 06 38.4 25 47 15 12 06 39
18.01 . 07 37.0 25 11 16 18 07 30
19.01. 08 35.6 23 07 17 31 08 13
20.01. 09 32.9 19 40 18 47 08 48
21 .01 . 10 28.1 15 04 20 03 09 17
22.01. 11 21.3 09 37 21 19 09 42
23.Gl. 12 13.0 03 39 22 34 10 06
24.01. 13 04.1 -о2 31 23 50 10 29
25.01. 13 55.7 -08 33 - - 10 53
26.01. 14 48.6 14 08 01 07 11 20
27.01 . 15 43 .7 -18 56 02 23 11 53
28.01 . 16 41.3 -22 39 03 39 12 33
29.01 . 17 41 .0 -25 01 04 50 13 22
30.01 . 18 41.7 -25 50 05 52 14 21
31 .01 . 19 41 .5 25 06 06 43 15 28
01.02. 20 39.1 22 56 07 24 16 37
02.02. 21 33.3 -19 36 07 57 17 47
03 .02 . 22 24.0 -15 23 08 23 18 55
04.02. 23 11.6 -10 36 08 45 20 01
05.02. 23 56.8 -о5 28 09 05 21 04
06 .02. оо 40.4 -оо 14 09 24 22 07
07.02. 01 23.4 04 57 09 42 23 09
08.02. 02 06 .7 09 56 10 02- 09.02. 02 51.3 14 33 10 25 оо 12
10.02. 03 38 .1 18 39 10 51 01 16
11.02. 04 27.5 22 02 11 24 02 21
12.02 . 05 20.1 24 29 12 04 03 25
13.02. 06 15.7 25 46 12 55 04 25
14.02 . 07 13 .5 25 43 13 57 05 20
15.02. 08 12.3 24 10 15 08 06 06
16.02 . 09 10.7 21 10 16 24 06 45
17 .02. 10 07.7 16 50 17 43 07 16
18.02. 11 02.9 11 28 19 01 07 44
19.02. 11 56.6 05 25 20 20 08 08
20.02. 12 49.3 -ОО 58 21 38 08 32
21 .02. 13 42 .0 -07 16 22 56 08 56
22.02. 14 35.6 -13 07 - - 09 23
23.02. 15 30.9 -18 12 оо 14 09 54
24.02. 16 28.1 22 11 01 31 10 31
25.02. 17 27.1 -24 50 02 43 11 17
26.02. 18 26.9 25 58 03 47 12 13
27.02. 19 26.1 25 35 04 40 13 16
28.02. 20 23.3 -23 46 05 24 14 24

а

d m

h

01 .03.
02.03 .
03 .03 .
04.03 .
05.03 .
06.03.
07.03.
08.03.
09.03.
10.03.
11.03.
12.03.
13.03 .
14.03.
15.03.
16.03 .
17.03.
18.03.
19 .03 .
20.03.
21.03.
22.03.
23.03 .
24.03.
25.03.
26.03.
27.03 .
28.03.
29.03 .
30.03 .
31 .03.
01.04.
02.04.
03 .04 .
04.04.
05 .04.
06.04.
07 .04.
08 .04 .
09 .04 .
10.04.
11 .04.
12.04.
13.04 .
14.04.
15.04.
16.04.
17.04 .
18.04 .
19.04.
20.04.
21 .04.
22.04.
23.04.
24.04.
25.04.
26.04 .
27.04.
28.04.
29.04.
30.04.

21
22
22
23

m

oh TDT

SEV

б
о

lzlaz Zalaz Datum
1

h m h m

17.6 20 45 05 58 15 33
08.6 16 46 06 25 16 41
56.6 -12 07 06 48 17 48
42 .2 -о7 03 07 09 18 52
оо 26.2 -01 47 07 28 19 55
01 09.3 03 30 07 46 20 58
01 52.6 08 36 08 05 22 оо
02 36.7 13 22 08 26 23 04
03 22.4 17 39 08 51 - 04 10.5 21 16 09 20 оо 08
05 01.3 24 01 09 56 01 12
05 54.9 25 42 10 42 02 13
06 50.9 26 08 11 37 03 09
07 48 .3 25 11 12 43 03 58
08 46 .1 22 46 13 56 04 39
09 43 .2 18 58 15 14 05 13
10 39.1 13 57 16 34 05 42
11 33.9 08 01 17 54 06 08
12 27.9 01 32 19 15 06 32
13 22.0 -05 05 20 36 06 57
14 17.0 -11 24 21 57 07 23
15 13.6 -16 59 23 18 07 53
16 12 .2 21 28 - - 08 29
17 12.3 -24 34 оо 34 09 13
18 13. 1 -26 06 01 42 10 06
19 13.0 -26 02 02 40 11 08
20 10.8 24 30 03 26 12 15
21 05.4 21 43 04 02 13 23
21 56.5 -17 56 04 30 14 32
22 44.6 -13 26 04 54 15 38
23 30.3 -08 28 05 15 16 42
оо 14.2 -о3 13 05 33 17 45
оо 57.2 02 05 05 52 18 48
01 40.2 07 17 06 10 19 51
02 24.0 12 13 06 30 20 54
03 09.2 16 41 06 53 21 58
03 56.5 20 31 07 20 23 02
04 46 .2 23 32 07 53- 05 38.4 25 33 08 34 оо 04
06 32 .8 26 22 09 25 01 01
07 28.6 25 53 10 25 01 52
08 24.8 24 02 11 33 02 35
09 20.7 20 49 12 47 03 11
10 15.6 16 21 14 04 03 41
11 09 .7 10 51 15 23 04 07
12 03 .3 04 35 16 43 04 31
12 57.2 -02 04 18 05 04 55
13 52.3 - 08 42 19 29 05 20
14 49 .4 -14 50 20 53 05 49
15 49 .0 -20 01 22 15 06 22
16 50.9 -23 49 23 30 07 04
17 53 .8 -25 58 - - 07 56
18 56.2 -26 24 оо 34 08 57
19 56.2 25 12 01 25 10 04
20 52.5 22 39 02 05 11 14
21 45.0 -19 03 02 36 12 23
22 33.8 14 40 03 01 13 30
23 19.8 -о9 46 03 22 14 35
оо 03.7 -Q4 34 03 41 15 38
оо 46 .6 оо 44 03 58 16 40
01 29.3 05 59 04 16 17 43

d m

а

h

m

б
о

lzlaz Zalaz
1

MESEC 2003.

MESEC 2003.

oh TDT

SEV

h m h m

01.05. 02 12.7 11 оо 04 36 18 46
02.05. 02 57.5 15 38 04 57 19 50
03 .05. 03 44.3 19 41 05 23 20 54
04 .05. 04 33.4 22 57 05 54 21 57
05.05. 05 25.0 25 14 06 32 22 56
06.05 . 06 18.7 26 23 07 18 23 49
07.05 . 07 13.6 26 16 08 15- 08 .05 . 08 08.9 24 49 09 19 оо 33
09.05 . 09 03.6 22 03 10 29 01 11
10.05. 09 57.3 18 05 11 43 01 42
11 .05. 10 49.9 13 05 12 58 02 08
12.05. 11 41 .9 07 15 14 15 02 32
13.05. 12 34 .0 оо 52 15 34 02 55
14.05. 13 27.4 -05 43 16 56 03 19
15.05. 14 22.9 12 06 18 20 03 45
16.05. 15 21.4 -17 48 19 45 04 15
17.05. 16 23 .2 -22 21 21 06 04 53
18.05. 17 27.3 -25 19 22 18 05 41
19.05. 18 32.1 -26 29 23 17 06 40
20.05. 19 35.2 25 52- - 07 47
21 .05. 20 34.8 23 41 оо 03 08 59
22.05. 21 29.9 -20 16 оо 38 10 10
23.05 . 22 20.8 -15 59 01 05 11 19
24.05. 23 08 .1 -11 08 01 28 12 26
25.05. 23 52.8 -05 57 01 47 13 30
26.05. оо 35.9 -ОО 38 02 05 14 32
27.05. 01 18.6 04 39 02 23 15 35
28.05. 02 01.6 09 44 02 42 16 37
29.05. 02 45 .9 14 29 03 02 17 41
30.05 . 03 32.2 18 42 03 26 18 46
31.05. 04 20.9 22 12 03 55 19 50
01.06. 05 12.2 24 46 04 31 20 51
02.06. 06 05.7 26 13 05 15 21 46
03 .06 . 07 00.7 26 24 06 09 22 33
04.06. 07 56.0 25 16 07 11 23 12
05 .06. 08 50.6 22 49 08 19 23 45
06.06 . 09 43 .8 19 11 09 30- 07.06 . 10 35.6 14 31 10 43 оо 12
08 .06 . 11 26.3 09 03 11 57 оо 36
09.06. 12 16.7 03 оо 13 13 оо 58
10.06 . 13 07.7 03 20 14 30 01 20
11 .06. 14 00.6 -09 39 15 50 01 44
12.06. 14 56 .4 -15 32 17 13 02 11
13.06. 15 55.7 -20 32 18 36 02 44
14.06. 16 58.6 -24 12 19 54 03 27
15.06. 18 03.7 -26 11 21 01 04 20
16.06. 19 08.7 26 18 21 54 05 25
17.06. 20 11.2 24 41 22 35 06 37
18.06. 21 09 .6 21 37 23 06 07 51
19.06. 22 03.3 -17 30 23 31 09 03
20.06. 22 52.9 -12 42 23 52 10 12
21.06. 23 39.2 -о7 29- - 11 18
22.06. оо 23.3 -Q2 08 оо 11 12 22
23.06. 01 06 .3 03 13 оо 29 13 25
24.06 . 01 49.4 08 24 оо 47 14 28
25.06. 02 33.3 13 15 01 07 15 31
26.06 . 03 19.0 17 38 01 30 16 36
27.06. 04 07.1 21 20 01 57 17 40
28.06. 04 57.8 24 11 02 30 18 43
29.06. 05 51 .2 25 56 03 12 19 40
30.06. 06 46.4 26 27 04 03 20 31

Datum

•

'!

·1

Ја
1
1

.1
1

'!

·1.:

.!

'~ •'

т.
{'
~

..

а

d m

h

01 .07.
02.07.
03 .07.
04 .07.
05.07.
06.07 .
07.07.
08 .07.
09.07.
10.07.
11 .07.
12.07.
13.07.
14.07.
15.07.
16.07.
17.07.
18.07.
19.07.
20.07.
21.07.
22.07.
23.07.
24.07.
25.07.
26.07.
27.07.
28.07.
29.07.
30.07.
31.07.
01 .08.
02 .08.
03 .08.
04.08 .
05.08.
06.08.
07 .08.
08.08.
09.08.
10.08.
11 .08 .
12 .08.
13.08.
14.08.
15.08.
16.08.
17.08.
18.08.
19.08.
20.08.
21.08.
22.08.
23.08 .
24.08.
25.08.
26.08.
27.08.
28.08.
29.08.
30.08.
31.08.

07
08
09
10
11
12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
оо
оо

01
02
03
03
04
05
06
07
08
09
10
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23
оо

01
02
02
03
04
05
06
07
08
08
09
10
11
12
13

m

oh TDT

SEV

б
о

42.3 25
37.7 23
31.7 20
23.9 15
14 .5 10
04 .2 04
54.0 -Q1
44 .9 -07
38 .0 -13
34.4 -19
34 .5 -23
37.6 -25
42 .1 -26
45.6 -25
46 .1 -22
42.3 -19
34.3 -14
22.5 -Q9
08.1 -о3
52.0 01
35.4 06
19.2 11
04.4 16
51.6 20
41 .5 23
34.2 25
29.1 26
25.3 26
21 .5 24
16.8 20
10.3 16
02.1 11
52.5 05
42.4 -ОО
32.9 -06
25.0 i-12
19.6 -17
17.4 -22
18.2 -25
20.9 26
23.6 -26
24.3 24
21 .6 -20
15.0 -16
04.6 -11
51.4 -о5
36.3 -оо
20.2 05
04.1 10
48.9 15
35.5 19
24.3 22
15.8 25
09.7 26
05 .3 26
01.7 25
57.6 22
52.3 18
45 .4 13
37.2 07
28.4 оо
19.7 -05

Izlaz Zalaz Datum
1

а

h m h m

d m

h

03 21
10 21
22 22
34 22
47 23
01 23
15 23
32 51 оо
12 оо
31 01
42 02
41 03
28 04
03 05
31 06
54 07
14 09
33 10
51 11
10 12
32 13
57 14
- 15
28 16
06 17
54 18
52 19
58 19
09 20
23 20
37 21
52 21
06 21
22 22
39 22
58 23
16 23
2831 оо
21 01
оо 03
31 04
56 05
17 06
36 07
54 08
13 10
34 11
57 12
25 13
оо 14
44 15
- 16
37 17
40 17
51 18
05 18
21 19
37 19
53 19
11 20

01 .09.
02 .09.
03.09 .
04 .09.
05 .09.
06 .09.
07 .09 .
08.09.
09 .09.
10.09.
11.09.
12.09.
13.09.
14.09.
15.09.
16.09.
17.09.
18.09.
19.09.
20.09.
21 .09.
22.09.
23.09.
24.09.
25.09.
26.09.
27.09.
28.09.
29.09.
30.09.

14
15
16
17
18
19
20
21
21
22
23

36 05
26 06
оо 07
32 08
15 09
23 11
48 12
58 13
50 14
оо 16
04 17
38 18
28 19
30 20
57 21
08 21
27 21
15 22
48 22
39 22
57 23
57 23
29 23
2430 оо
36 01
28 01
01 02
10 03
59 05
40 06
27 07
35 08
36 10
48 11
43 12
59 13
15 15
11 16
30 17
05 18
03 19
39 19
12 19
06 20
38 20
о4 20
23 21
33 21
17 21
26 22
48 23
13 23
2928 оо
04 01
17 02
14 04
09 05
17 06
59 07
26 09

13
48
16
41
03
25
47

-

12
41
18
05
04
13
27
42
54
03
09
13
16
19
24
28
32
31
25
10
48
19
45
08
30
52
15
42
16
57

-

51
54
06
21
34
45
53
58
03
06
11
15
19
20
16
05
45
19
47
11
34
56
19

01 .10.
02.10.
03.10.
04.10.
05.10.
06.10.
07.10.
08.10.
09.10.
10.10.
11.10.
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.
28.10.
29.10.
30.10.
31.10.

оо

01
01
02
03
04
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
оо
оо

01
02
03
03
04
05
06
07
08
09
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

m

MESEC 2003.

oh TDT

SEV

б
о

12.2 -11
06 .8 -17
04 .0 -21
03 .9 -24
05 .5 -26
07.3 -26
07.5 -24
04.7 -21
58.3 -17
48 .5 -12
35.7 -07
21.0 -01
05.2 03
49.1 09
33.8 14
19.8 18
07.8 22
58.1 24
50.7 26
45.2 26
40.6 25
36.1 23
30.8 20
24 .4 15
16.9 09
08.9 03
01.2 -03
54.6 -09
50.1 15
48.2 -20

lzlaz Zalaz Datum
1

h m h m

35
06
39
53
33
32
55
53
45
50
26
51
43
04

29 20
48 21
07 21
20 22
25 23
18 -

45
16
55
44
43

оо оо

52
05
18
29
38
44
49
53
58
02
07
09
06
57
41
17
46
12
35
58
20
46
16
52

10
11
13
14
15
16
17
17
17
18
18
18
19
19
оо 19
23 20
02 20
46 21
26 22
51 23
5741 оо
06 01
22 02
41 04
22 05
15 06
45 08
43 09
45 10

48.8 -24 26 12
51.2 -26 32 13
53.6 -26 54 14
54.2 -25 36 15
51.7 -22 52 15
45.4 -18 59 16
35.6 -14 17 16
22.8 -09 02 16
08.0 -03 30 17
52.0 02 06 17
35.7 07 33 17
20.0 12 39 18
05.6 17 16 18
53.0 21 10 18
42 .5 24 13 19
34.2 26 13 20
27.5 27 02 21
21.8 26 35 22
16.2 24 49 23
10.0 21 46 02.8 17 33 оо
54.7 12 18 01
46.1 06 16 03
37.9 -оо 11 04
31 .1 ј-о658 05
26.6 1-13 22 07
25.3 -19 01 08
27.1 -23 24 09
31 .3 -26 10 11
36.0 -27 06 12
38.9 -26 13 13

32 02
59 03
21 04
40 05
58 06
17 07
36 08
58 09
24 11
56 12
35 13
24 14
22 14
- 15
29 16
41 16
56 17
13 17
31 17
50 18
11 18
33 19
54 19
12 20
21 21
18 22
02 23
36 04 01
26 02
46 03
04 04
22 05
41 06
01 07
25 08
55 09
30 10
15 11
08 12
10 13
18 14
- 14
31 15
46 15
02 15
21 16
42 16
05 17
30 17
53 18
09 19
13 20
02 21

-

39
36
42
54

-

06
17
26
32
37
42
46
51
56
59
58
51
37
14
46
12
36
58
20
44
12
47
30
25
31
43

а

m

SEV

б
о

lzlaz Zalaz
1

h m h m

d m

h

01.11.
02 .11.
03.11.
04.11.
05.11.
06 .11.
07 .11.
08.11.
09.11.
10.11.
11.11.
12 .11 .
13.11.
14 .11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11 .
19.11 .
20.11.
21 .11 .
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11 .
28.11.
29.11.
30.11.

20
21
22
23
23
01
02
02
03
04
05
06
07
08
08
09
10
11
12
13
14
14
15
17
18
19
20
21
22

38.3 -23
33.5 -20
24.5 -15
12.0 -10
57.2 -04
41.0 оо
24.3 06
08.1 11
53.1 16
39.9 20
28.9 23
20.1 25
12.9 26
06.7 26
00.4 25
53.4 22
45.1 19
35.6 14
25.5 08
15.5 02
06.7 03
00.2 -10
57.2 16
58.2 21
02.9 -25
09.7 -26
15.9 -26
18.9 -24
17.3 -21
10.8 -16

46 13
05 14
31 14
22 14
55 15
39 15
07 15
19 16
05 16
13 16
31 17
50 18
59 19
54 19
31 21
54 22
09 23
23 48 оо
37 01
55 03
25 04
29 05
34 07
11 08
57 09
44 10
44 11
18 12
50 12

40 22
09
33 оо
53 01
11 02
28 03
47 04
06 05
29 06
56 07
29 08
10 09
оо 10
59 11
04 12
13 12
24 13
- 13
38 13
52 14
10 14
31 15
55 15
21 16
44 17
57 18
55 19
39 20
12 21
38 23

01 .12.
02 .12.
03.12.
04 .12.
05.12.
06 .12.
07.12.
08.12.
09.12.
10.12.
11 .12.
12.12.
13.12.
14.12.
15.12.
16.12.
17.12.
18.12.
19.12.
20.12.
21 .12.
22.12.
23.12.
24 .12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.

23 00.1 -11
23 46.2 -06
30.3 -ОО
01 13.6 04
01 57.0 10
02 41 .4 14
03 27.7 19
04 16.1 22
05 06.9 25
05 59.6 26
06 53.4 26
07 47.3 25
08 40.3 23
09 31.8 20
10 21.8 15
11 10.5 10
11 58.7 04
12 47.5 -01
13 38.1 -07
14 31.8 -13
15 29.5 -19
16 31.7 23
17 37.7 - 26
18 45.2 -27
19 51.4 -25
20 53.6 -22
21 50.8 -18
22 43 .2 -13
23 31.5 07
оо 17.1 -Q2
01 01.2 03

43 12
16 13
42 13
48 13
04 14
56 14
13 14
45 15
19 16
46 16
59 17
55 18
35 20
08 21
41 22
27 23
3735 оо
54 02
59 03
24 04
41 06
19 07
01 08
45 09
45 10
30 10
25 11
53 11
12 11
25 11

5918 оо
35 01
53 02
12 03
34 04
59 05
30 06
09 07
56 08
52 09
55 10
03 10
12 11
23 11
34 12
- 12
48 12
04 13
23 13
47 14
11 14
30 15
37 16
29 18
08 19
38 20
02 22
22 23
41 58 оо

оо

оо

56

- -

08
17
24
28
32
36
41
46
50
51
46
34
14
47
14
38
59
21
43
08
39
18
09
12
24
41
55
07

15
20
24
28
32
37
41
44
41
32
14
49
17
41
03
23
44
07
33
07
51
48
57
15
34
49
01
09

-

14
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MERKUR 2003.

oh

SEV
Datum

т

а

о
о

1

MERKUR 2003.

oh

SEV

TDT

~z

~0

р

А .Ј .

А.Ј .

11

4 .0
4.5
4.9
5.0
4.9
4.5
4.1
3.8

mv

Datum

о
о

1

~0

А.Ј.

12
12
12
11
10
10
10
10

57
38
07
29
55
30
15
08

20
19
19
19
19
18
18
19

01.3 -20
59.4 -19
45.0 -18
23.1 -18
03.6 -19
53.5 -19
53.5 -20
01.5 -20

43
36
58
53
11
42
18
49

0.849
0.755
0.690
0.668
0.691
0.745
0.814
0.888

0.317
0.308
0.310
0.321
0.339
0.361
0.384
0.406

02.02.
06.02.
10.02.
14.02.
18.02.
22.02.
26.02.

10
10
10
10
10
10
10

06 19
08 19
13 19
19 20
27 20
35 21
44 21

15.2 -21
32.6 -21
52.7 -21
14.6 -20
37.7 -19
01.8 -18
26 .4 -17

09
15
04
33
43
33
02

0.960
1.027
1.089
1.145
1.194
1.238
1.276

0.426
0 .442
0.455
0.463
0.466
0.466
0.461

0.1 04.07. 11 38 06 43 .4 24 15 1.324
1.2 08.07. 12 оо 07 21.3 !3 44 1.330
3.3 12.07. 12 20 07 57.4 22 32 1.316
4.3 16.07 . 12 37 08 31 .0 20 48 1.288
2.2 20.07. 12 52 09 01.6 18 40 1.249
1.0 24.07. 13 04 09 29.3 16 17 1.203
0.4 28.07. 13 13 09 54.4 13 45 1.152
0.1 01.08. 13 19 10 17.0 11 08 1.099
3.5 0.0 05.08 . 13 23 10 37.1 08 33 1.044
3.3 0.0 09 .08. 13 25 10 55.0 06 02 0.987
3.1 0 .0 13.08. 13 24 11 10.4 03 40 0 .929
2.9 -о.1 17.08 . 13 21 11 23.2 01 33 0.870
2.8 -0.1 21 .08 . 13 14 11 32.8 -оо 15 0.813
2.7 -о . 2 25.08. 13 04 11 38.7 -Q1 36 0 .757
2.6 -0.2 29.08 . 12 49 11 39.9 -Q2 18 0.706

02.03.
06 .03.
10.03 .
14.03.
18.03.
22.03.
26 .03.
30.03.

10
11
11
11
11
11
12
12

53 21
03 22
14 22
25 23
37 23
49 оо
02 оо
15 01

51 .7 -15
17.4 -12
43.6 -10
10.3 -о7
37.7 -04
05.7 -оо
34 .4 02
03 .4 06

10
57
25
32
20
51
50
37

1.308
1.334
1.352
1.363
1.362
1.349
1.319
1.270

0.451
0 .438
0.420
0.400
0 .377
0 .354
0 .333
0 .316

2.6 -Q.4 02.09. 12 28 11 35.9 -Q211 0.664
2.5 -о . 5 06.09 . 12 03 11 26.6 -01 06 0 .638
2.5 -о . 8 10.09. 11 34 11 13.7 оо 53 0 .635
2.5 -1 .1 14.09. 11 06 11 01 .2 03 19 0 .664
2.5 -1.4 18.09. 10 44 10 53.8 05 29 0 .726
2.5 -1.8 22.09. 10 30 10 54.9 06 44 0.816
2.5 -1 .7 26.09. 10 26 11 05.0 06 47 0.925
2.6 -1 .5 30.09 . 10 28 11 22.4 05 41 1.038

03 .04.
07.04 .
11.04.
15.04.
19.04 .
23.04.
27.04.

12
12
12
12
12
12
12

28 01
39 01
47 02
51 02
49 02
41 03
28 03

32.1
59.2
23.3
43.3
58.0
06.8
09.6

10
13
16
18
19
20
20

18
39
27
33
55
30
19

1.200
1.111
1.011
0.909
0 .812
0.726
0.655

0.308
0 .310
0.321
0.339
0.361
0 .384
0.406

2.8 -1 .2 04.10. 10 34 11 44.5 03 42
3.0 -0.9 08 .10. 10 43 12 08 .9 01 08
3.3 -0.5 12 .10. 10 53 12 34.2 -01 44
3.7 0.0 16.10. 11 02 12 59.6 -04 42
4.1 0.6 20.10. 11 12 13 24.8 -07 38
4.6 1.4 24.10. 11 21 13 49 .7 -10 28
5.1 2.4 28.10. 11 30 14 14.5 -13 09

01.05 .
05 .05 .
09 .05 .
13.05 .
17.05.
21 .05.
25.05.
29.05.

12
11
11
10
10
10
10
10

09 03
46 03
22 02
59 02
39 02
23 02
11 02
04 02

06 .8
00.1
51 .6
44 .1
39.4
38.8
42 .5
50.4

19
17
16
14
13
12
12
12

25
56
08
24
01
13
03
29

0.602
0.569
0.556
0.563
0.586
0.624
0 .673
0 .732

0.426
0.442
0.455
0 .463
0.466
0.466
0.461
0.451

5.6
5.9
6.0
6.0
5.7
5.4
5.0
4.6

02.06.
06.06.
10.06.
14.06.
18.06.
22.06.
26.06.
30.06.

10
10
10
10
10
10
10
11

03
03
03 03
11 03
21 04
36 04
54 05
15 06

02.2
17.6
36.6
59.1
25.3
55.2
28.8
05 .3

13
14
16
18
19
21
23
24

25
44
21
09
59
42
07
01

0 .797
0.869
0.945
1.024
1.103
1.179
1.245
1.295

0.437
0.420
0.399
0.377
0 .354
0 .333
0.316
0.308

4.2 0.7
3.9 0.4
3.6 0.1
3.3 -о . 2
3.0 -0.5
2.9 -0.9
2.7 -1 .2
2.6 -1 .6

оо

m

oh

SEV

~z

01 .01 .
05 .01.
09.01.
13.01.
17.01.
21.01.
25.01.
29.01.

оо

h m h

а

h m h

m

d m

т

MARS 2003.

VENERA 2003.

TDT

d m

m

VASIONA L Astronomske efemeride za 2003. godinu _ _ _ _ _ _ _ _ _ 115

р

mv

А . Ј.

11

m

0.310
0.321
0.339
0.361
0.385
0.407
0.426

2.5 -2.1
2.5 -1.8
2.6 -1 .3
2.6 -о.9
2.7 -о.6
2.8 -о.4
2.9 -0.2

0.442
0.455
0.463
0.466
0.466
0.461
0.451
0.437

3.1
3.2
3.4
3.6
3.9
4.1
4.4
4.8

Datum
d m

т

а

h m h

m

~z

о
о

1

oh

SEV

TDT

~0

А.Ј .

А.Ј.

р

1/

mv
m

Datum
d m

т

а

h m h

m

о
о

1

~z

~0

А . Ј.

А.Ј .

11

2.052
1.985
1.916
1.846
1.775
1.702
1.629
1.556

1.617
1.609
1.601
1.592
1.583
1.574
1.564
1.554

2.3
2.4
2.4
2.5
2.6
2.7
2.9
3.0

1.5
1.4
1.4
1.3
1.2
1.1
1.1
1.0
0.9
0.7
0.6
0 .5
0.4
0.2
0.1

р

mv
m

0 .0
0.1
0 .2
0.3
0.5
0 .6
0.9
1.3

01 .01 .
09.01.
17.01.
25.01.
02.02.
10.02 .
18.02.
26.02.

08
08
08
08
08
08
08
09

26
26
29
33
39
46
54
02

15
16
16
17
17
18
19
19

28.8 -15
00.3 16
34.2 18
10.2 -19
47 .7 -20
26.4 -21
05.9 -20
45.5 -20

15
58
33
51
43
04
51
02

0.597
0.658
0.719
0 .780
0.840
0 .899
0 .958
1.015

0.718
0.719
0 .719
0.720
0.721
0.722
0.723
0.724

06.03.
14.03.
22.03.
30.03.
07.04.
15.04.
23.04.

09
09
09
09
09
09
09

10 20
18 21
24 21
30 22
35 22
40 23
44 оо

25.0 -18
04.0 -16
42.2 -14
19.7 -11
56.4 -07
32.5 -04
08.3 -ОО

36
37
08
13
57
27
47

1.071
1.126
1.180
1.232
1.282
1.330
1.377

0.725
0 .726
0.727
0.727
0.728
0.728
0.728

7.8 -4.0
7.4 -4.0
7.1 -3.9
6 .8 - 3.9
6.5 -3.8
6.3 -3.8
6.1 -3.8

06.03 .
14.03.
22.03 .
30.03 .
07.04.
15.04 .
23.04.

06
06
06
06
06
05
05

48
38
29
19
09
59
48

18
18
18
19
19
19
20

03.1 - 23
25.3 -23
47 .3 -23
09.2 -23
30.7 -22
51.8 -21
12.4 -21

32
34
24
05
36
58
13

1.482
1.409
1.337
1.265
1.194
1.125
1.057

1.544
1.534
1.524
1.513
1.503
1.492
1.482

3.2
3.3
3.5
3.7
3.9
4.2
4.4

0.420
0.399
0.377
0.354
0.332
0.316
0.308
0.310

5.1 2.0
5.3 3.2
5.3 4.7
5.1 4.0
4.6 2.0
4.1 0 .6
3.6 -о.2
3.2 -0.7

01.05.
09 .05 .
17.05.
25.05.
02 .06.
10.06.
18.06.
26.06.

09
09
09
10
10
10
10
10

48 оо
53 01
58 01
04 02
10 03
18 03
27 04
38 05

44.0
20.0
56.5
33.7
12.0
51 .5
32.1
13.7

02
06
10
13
16
19
21
22

56
37
11
30
30
04
07
33

1.421
1.463
1.503
1.540
1.574
1.605
1.633
1.658

0 .728
0.728
0.727
0.726
0 .725
0.724
0.723
0.722

5.9 -3.8
5.7 -3.7
5.6 -3.7
5.4 -3.7
5.3 -3.7
5.2 -3.7
5.1 -3.7
5.0 -3.7

01.05.
09 .05.
17.05.
25.05.
02.06 .
10.06.
18.06.
26.06.

05
05
05
04
04
04
04
03

36 20
24 20
11 21
58 21
43 21
27 22
10 22
51 22

32.4 -20
51.8 -19
10.5 -18
28.3 -17
45.1 -16
00.7 -15
15.0 -14
27.7 -13

22
26
28
27
28
32
41
58

0.991
0.927
0.865
0.805
0.747
0.692
0.640
0.591

1.472
1.462
1.452
1.443
1.434
1.426
1.418
1.411

4.7 1-0.1
5.0 -0.2
5.4 -о.4
5.8 - 0.5
6.3 -о . 7
6.8 -0.9
7.3 -1 .1
7.9 - 1.3

1.142
1.231
1.302
1.356
1.395
1.420
1.435

0.321
0.339
0.362
0.385
0.407
0.426
0.442

2.9 -0.9
2.7 -1.0
2.6 -1.1
2.5 -1.2
2.4 -1.3
2.4 -1.4
2 .3 -1.2

0.455
0.463
0.466
0.466
0.460
0.451
0.437
0.420

2.3 -1.0
2.3 -0.8
2.4 -0.6
2.4 -о.5
2.5 -о.5
2.5 -о.4
2.6 -0.4
2.8 -0.4

10 48 05
11 оо 06
1111 07
11 21 08
11 31 08
11 39 09
11 46 10
11 52 10

56.1
38.8
21 .3
03.3
44 .4
24.4
03.2
41.1

23
23
22
21
19
16
13
09

18
20
38
13
09
30
22
51

1.679
1.696
1.710
1.721
1.727
1.730
1.730
1.726

0.721
0.720
0.719
0.719
0.719
0.718
0.719
0.719

5.0 -3.8
4.9 -3.8
4.9 -3.8
4.8 -3.8
4.8 -3.9
4.8 -3.9
4.8 -3.9
4.8 -3.9

04.07.
12.07.
20.07.
28.07.
05 .08.
13.08.
21 .08.
29.08 .

03
03
02
02
01
01

3.6 01 .11 . 11 39 14 39.3 -15 39 1.439
5.2 05 .11. 11 48 15 04 .2 -17 55 1.434
5.5 09.11. 11 57 15 29.2 -19 57 1.420
4.0 13.11 . 12 07 15 54.5 -21 44 1.398
2 .9 17.11 . 12 17 16 20.0 -23 13 1.366
2.1 21 .11. 12 27 16 45.6 -24 24 1.326
1.5 25.11. 12 36 17 11.2 -25 15 1.275
1.1 29.11. 12 46 17 36.4 -25 44 1.215

04.07.
12.07.
20.07.
28.07.
05.08.
13.08.
21.08.
29.08.

22
22
22
22
22
22
22
22

38.5 -13
47.0 -13
52.9 -13
55.8 -13
55.3 -13
51.7 -14
45.3 -15
37.2 -15

26
07
03
15
43
23
09
50

0.545
0.503
0.465
0.433
0.406
0.387
0.376
0.373

1.404 8.6 -1.6
1.398 9.3 -1 .8
1.393 10.1 -2.0
1.389 10.8 -2.2
1.386 11 .5 -2.5
1.383 12.1 -2.7
1.382 12.5 -2.8
1.381 12.5 -2.9

06.09.
14.09.
22.09.
30.09.
08.10.
16.10.
24.10.

11
12
12
12
12
12
12

58
03
07
12
18
24
32

11
11
12
13
13
14
15

18.1 06
54.5 02
30.8 -Q2
07.3 -Q6
44.2 -о9
22.1 -13
01 .0 -16

02
03
01
04
59
40
59

1.718
1.707
1.693
1.677
1.657
1.635
1.610

0.720
0.721
0.722
0.723
0.724
0.725
0.726

4.9 -3.9
4.9 -3.8
4.9 -3.8
5.0 -3.8
5.0 -3.8
5.1 -3.8
5.2 -3.7

06 .09.
14.09.
22.09.
30.09.
08 .10.
16.10.
24 .10.

23
22
21
21
20
20
19

04 22
26 22
50 22
17 22
48 22
22 22
58 22

28.9 -16
21.9 -16
17.3 -16
15.8 -15
17.6 -14
22.4 -13
29.9 -12

19
29
17
45
55
49
30

0.379
0.394
0.418
0 .448
0.485
0.528
0.575

1.381
1.383
1.385
1.388
1.392
1.396
1.402

12.3 -2.8
11.9 -2.6
11.2 -2.4
10.4 -2.2
9.6 -1.9
8.9 -1.7
8.1 -1.4

0.399
0.377
0.353
0.332
0.316
0.308
0.310
0.321

2.9 -0.4
3.2 -0.4
3.5 -0.3
3.9 0.0
4.3 0.8
4.8 2.5
5.0 4.9
4.8 2.6

01.11.
09.11 :
17.11.
25.11.
03.12.
11.12.
19.12 .
27.12.

12
12
13
13
13
13
13
13

41
51
02
14
26
38
49
58

15
16
17
17
18
19
19
20

41.2 -19 51
22.7 -22 08
05.4 -23 45
48.8 -24 37
32.5 -24 41
15.9 -23 58
58.5 -22 28
39.8 2017

1.583
1.553
1.521
1.488
1.452
1.414
1.375
1.333

0.727
0.727
0.728
0.728
0.728
0.728
0.728
0.727

5.3 -3.7 01 .11. 19 36 22 39.6 -11
5.4 -3.7 09.11. 19 16 22 51 .1 -09
5.5 -3.7 17.11 . 18 58 23 04.1 -07
5.6 -3.8 25.11. 18 41 23 18.2 -05
5.7 -3.8 03 .12. 18 24 23 33.3 -03
5.9 -3.8 11 .12. 18 09 23 49.2 -01
6.1 -3.8 19.12. 17 54 оо 05 .6 оо
6.3 -3.8 27.12. 17 39 оо 22.7 02

оо

21
35
43
46
45
19
23

0 .626
0.681
0.739
0.800
0.864
0 .930
0 .997
1.067

1.408
1.415
1.423
1.431
1.440
1.449
1.458
1.468

7.5 -1.2
6.9 -1 .0
6.3 -0.8
5.8 -0.6
5.4 -0.4
5.0 -0.2
4.7 -0.1
4 .4 0.1

03.12.
07.12.
11.12.
15.12.
19.12.
23.12.
27.12.
31 .12.

12
13
13
12
12
12
11
10

54 18
оо 18
02 18
57 18
41 18
12 18
35 18
58 17

00.6 -25
22.6 -25
40.8 -24
52.5 -24
54.0 -23
42.6 -21
21.0 -21
59.2 -20

51
35
59
05
03
59
02
23

1.144
1.061
0.969
0.871
0.778
0.706
0.675
0.693

14.0 -4.6 01 .01. 08 06 15 09.2 -16 58
12.7 -4.5 09 .01. 07 55 15 30.1 -18 21
11.6 -4.4 17.01. 07 45 15 51.3 -19 36
10.7 -4.3 25.01 . 07 35 16 12.7 -20 41
9.9 -4.3 02.02. 07 25 16 34.5 -21 37
9.3 -4.2 10.02. 07 16 16 56.5 -22 22
8.7 -4.1 18.02. 07 06 17 18.6 -22 56
8.2 -4.1 26.02. 06 57 17 40.8 -23 20

TDT

30
07
41
13
41
06
оо 28
23 43

..

------------------------------~
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JUPITER 2003.

oh

SEV

т

Datum

б

а

~0

р

А . Ј.

11

31
04
42
18
46
02
05
56

4.482
4.367
4.327
4.368
4.485
4.664
4.887
5.135

5.302
5.307
5.312
5.318
5.323
5.328
5.332
5 .337

18
18
17
16
15
14
13
12

35
02
21
30
32
28
19
07

5.390
5.636
5.861
6.055
6.208
6.316
6.374
6.380

10
09
08
07
06
06
05

54
42
34
32
40

6.333
6.234
6.087
5.897
5.674
оо 5 .428
36 5.174

18.3
11.7
03.5
55.2
48 .3
44.0
42.9
45.1

16
17
17
18
18
19
19
18

20 08
25 08
32 09
40 09
50 09
оо 09
10 09
21 10

50.3
57.9
07.6
18.8
31.1
44.1
57.5
10.9

31
40
49
57
03
07
08

24.1
36.7
48.5
59.1
08 .1
15.0
19.5

01 .01.
17.01.
02.02.
18.02.
06.03.
22.03.
07.04 .
23.04.

02
01
23
22
21
20
19
18

15 09
06 09
50 09
39 08
30 08
23 08
19 08
18 08

09 .05.
25.05.
10.06.
26.06.
12.07.
28.07.
13.08 .
29.08.

17
16
15
14
13
13
12
11

14.09.
30.09.
16.10.
01.11.
17.11.
03.12.
19.12.

10
09
08
07
07
06
05

ЈП

10
10
10
10
11
11
11

m

oh

SEV

~z
1

h

SATURN 2003.

TDT

А . Ј.

о

h

d m

т

mv

Datum

m

dm

h m h

20.5 -2.5
21.1 -2.6
21 .3 - 2.6
21 .1 -2.6
20.5 -2.5
19.7 -2.4
18.8 -2.3
17.9 -2.2

01.01 .
17.01.
02 .02.
18.02.
06.03 .
22.03.
07.04 .
23.04.

22
21
20
19
18
17
16
15

29 05
22 05
16 05
11 05
09 05
08 05
10 05
13 05

5 .342
5.347
5.352
5.356
5.361
5.365
5.370
5.374

17.1 -2.1
16.3 -2.0
15.7 -1.9
15.2 -1.8
14.8 -1.8
14.6 -1 .7
14.4 -1.7
14.4 1.7

09.05.
25.05.
10.06.
26.06.
12.07.
28.07.
13.08.
29.08.

14
13
12
11
10
09
08
07

5.379
5.383
5.387
5.391
5.395
5.398
5.402

14.5 -1 .7
14 .8 1.8
15.1 -1.8
15.6 -1.9
16.2 -2.0
17.0 -2.1
17.8 -2.2

14.09.
30.09.
16.10.
01 .11 .
17.11 .
03 .12.
19.12.

06
05
04
03
02
01
оо

а

oh

Datum

т

а

о

~z

~0
1 А .Ј.

р

11

mv

1

36.0
31.2
27.7
26 .1
26.6
29.1
33.4
39.3

22
22
22
22
22
22
22
22

02
02
02
04
08
14
20
26

8.085
8.194
8.371
8.597
8.853
9.118
9.374
9.603

9.035
9.034
9.033
9.033
9.032
9.032
9.031
9.031

9.1 -0.4
9.0 -0.3
8.8 -0.2
8.6 -0.1
8.3 о . о
8.1 0. 1
7.9 0.1
7.7 0.1

17 05
22 05
28 06
34 06
40 06
46 06
51 06
55 06

46.5
54.6
03.3
12.3
21.2
29.8
37.8
44 .7

22
22
22
22
22
22
22
22

31
35
37
37
34
30
24
18

9.794
9.936
10.021
10.047
10.012
9.919
9.770
9.574

9.031
9.031
9 .031
9.031
9.031
9.031
9.032
9.032

7.5
7.4
7.4
7.3
7.4
7.4
7.6
7.7

57 06
59 06
58 06
55 06
51 06
44 06
36 06

50.4
54.6
56.8
57.1
55.3
51 .7
46.8

22
22
22
22
22
22
22

11
06
04
03
06
12
19

9.342
9.085
8.821
8.569
8.348
8.178
8.076

9.032
9.032
9.032
9.032
9.033
9.033
9.033

7.9 0.2
8.1 0 .1
8.4 0.1
8.6 0.0
8.8 -0.1
9.0 -0.3
9.1 -0.4

m

А.Ј.

m

0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.2
0.2

NEPTUN 2003.

TDT

oh

SEV

~z

~0

р

mv

Datum

1

А.Ј.

. А.Ј.

11

m

d m

h m h

т

а

б
о

1

d m

h m h

01 .01 .
02.02 .
06.03.
07.04.
09.05.
10.06.

14
12
10
08
06
04

21
22
22
22
22
22

55.0 -13
01 .3 -12
08.3 -12
14.6 -11
18.9 r-11
20.2 -11

26
52
14
40
17
11

20.682
20.966
20.975
20.713
20.254
19 .725

20.013
20.016
20.020
20.023
20.025
20.027

1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.8

5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
5.8

01 .01.
02.02 .
06.03 .
07.04 .
09.05 .
10.06.

13
11
09
07
05
03

43
42
41
39
34
28

20
20
20
21
21
21

48.0 -17
52.7 -17
57.4 -17
00.9 -16
02.5 -16
01.9 -16

49
31
12
57
51
54

12.07 .
13.08.
14.09.
16.10.
17.11.
19.12.

02 38 22
оо 29 22
22 14 22
20 05 22
17 58 22
15 55 22

18.5 -11
14.4 -11
09.7 -12
06.1 12
05.3 -12
07.8 -12

22
45
12
30
34
19

19.274 20.029
19.036 20.030
19.087 20.031
19.417 20.032
19.928 20.034
20.464 20.036

1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.7

5.7
5.7
5.7
5.8
5.8
5.9

12.07.
13.08.
14.09.
16.10.
17.11 .
19.12.

01
23
20
18
16
14

20
06
58
50
45
42

20
20
20
20
20
20

59.5 -17
56.1 -17
53.0 -17
51.5 -17
52.1 -17
55.0 - 17

05
19
32
39
36
25

50
51
52
52
51
46

m

б

б

... '

TDT

о

URAN 2003.
SEV

.· !

m

TDT

~z

~0

А.Ј.

А.Ј.

р

mv

11

m

30.936 30.083
31.069 30.084
30.911 30.085
30.510 30.085
29.983 30.084
29.479 30.083

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

8.0
8.0
8.0
7.9
7.9
7.9

29.143 30.081
29.075 30.078
29.298 30.076
29.748 30.074
30.291 30.073
30.765 30.073

1.1
1.2
1.1
1.1
1.1
1.1

7.8
7.8
7.9
7.9
7.9
8.0

----------------------------~
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Вести из наше земље.

Исnрав"е

посветио је цели живот .

1962 .

1

1

бројева годишње . Издаје Астроном

ско друштво "Руђер Бошковић ". Спонзор фото-лито припреме "BS Procesor ". Адреса
уредништва и адм_инистрације : 11 000 Београд, Горњи град 16, Калемегдан, тел.
011/3~83-745, e-mшl: astrorbo@eunet .yu, URL: http:/ jwww.astrorb.org.yu. Рукописи се не

враћаЈУ·. Годишња ~ре:rплата за 2002 . годину износи 300 дин, за иностранство 5

ВАСИОНА бр·.

2002/5,

година

L,

књига

XII,

дин.

USD.

1,5, односно 3
USD. Претплату слати у корист жиро-рачуна број 40806- 678- 4 - 3006639, до 31 .
XII 2002. Од 1. 1 2003. важиће нови жиро-рачун.
180

стр.

За иностранство

117-152,

члан У правног одбора нашег Друштва,
а за наш часопис је написао 11 већих
и 18 мањих прилога . Протић активно
учествује и у организацији и припре

ми прве астрономске изложбе у Бео
граду, јединствене по богатству изло

је и у низу других градова у Србији .

..'.
1

'.'/

.

Рођен је у Београду 6/19 . IX 1911 .
Техничку средњу школу (машинска

струка) завршио је 1929. и јула исте
Милорад В. Протv.ћ - снv..ма" из 1932 .
године запослио се у Индустрији авигодине.
онских мотора у Раковици, где је обављао послове техничког цртача у кон.струк
ционом бироу . На томе послу остао . је до краја августа 1931, а радећи уписује се
на ванредне студије на машинском одсеку Техничког факултета . На Астрономску

моћник уредника), др Зорица UВЕТКОВИЋ, др Владан ЧЕЛЕБОНОВИЋ

дин, а двоброја

1953-

и дугогодишњи

низовало је Астрономско друштво "Ру

опсерваторију долази крајем априла 1932 . године и почиње да ради као волонтер,
да би октобра те године био постављен прво за калкулатора-приправника, затим

за калкулатора-дневничара , а октобра

ЈЕВИЋ (главни и одговорни уредник), Милан ЈЕЛИЧИЋ, Татјана МИЛОВАНОВ

90

1968-1969 .

ђер Боuiковић" , а после П ео града била

проф. др Јелена МИЛОГРАдОВ-ТУРИН, др Слободан НИНКОВИЋ Александа~
ОТАШЕВИЋ, Горан ПАВИЧИЋ, др Лука Ч. ПОПОВИЋ, Александар ТОМИЋ (по-

Uена ПОЈединог броЈа Је

и

женог материјала . Ову изложбу орга

НаташаБОРИЋ; Милан ВУЛЕТИЋ, др Миодраг дАЧИЋ, др Милан С. дИМИТРИ

5

Пио је члан

Уређивачког одбора "Васионе"

УРЕЂИВА ЧКИ ОдБОР

ВАСИОНА, часопис за астрономију, излази у

2001,

први становник Астрономске опсерва
торије на Звездари, где је становао све
до смрти. Науци, коју је толико волео,

Country ...... . ..... 140

the Society ........ . .... . 145

октобра

29.

години, умро бивши директор

је (1956-1960. и 1971-1975) , познати
астроном Милорад П. Протић. Пио је

to Vidojevica 131

Dusan Kolundzija: Foиndation, Developтent and Activity of the Group for
Popular Astronoтy "East 47", from
the French Town Fumel ....... . .. ... 135

91 .

београдске Астрономске опсерватори

t~c· .........

Петар Грујић: Концеnт фра"талн.оz "ос.моса.

у

штампано децембра

2002 .

На <;>снову мишљена Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије,
броЈ 413-00-1336/2001-01 од 12. IX 2001, ово издање је ослобођено пореза на промет,

Компјутерска обрада текста: Г. Павичић и А . Оташевић

11,

t

директор Мишковић поверава Протићу организоваље и вођење регуларних посма

трања активности Сунчевих пега на визуелном дурбину Zeiss астрографа . Резул

тати посматрања су редовно достављани централи за Сунчеву активност на опсер

ваторији у Uириху, која их је , заједно са подацима других опсерваторија, об

јављивала у

Quarterly bulletin of Solar activity.
1935.

Под руководством Милорада Протића,

године почиљу припреме, а од

1936. астрографска посматраља малих планета, комета и сателита, која трају
и данас. Од 1936. до 1956. године Протић открива 33 мале планете . Прву је
пррнашао 1936 . године са београдске Астрономске опсерваторије и она добија
име 1564 Србија . Осим њој, добио је право да да име и малим планетама 1517
Београд, 1550 Тито, 1554 Југославија, 1605 Миланковић, 1675 Симонида, 1724
Владимир (по свом унуку Владимиру Бенишеку), 2244 Тесла и 2348 Мишковић.
За време Другог светског рата Протић је радио на Опсерваторији у звању

оnсерватора, а и после ослобођеља рад је наставио у истом звању . Када је
1946. године директор Опсерваторије академик Војислав В. Мишковић поднео
оставку, Факултетски савет Универзитета именује Протића, марта 1946, за вр
шиоца дужности управника. На томе положају он руководи обновом ратом опус

као публикациЈа од посебног интереса за науку .

Штампа: Удружење "Наука и друштво" Србије, Божидара Аџије

1935. године постаје опсерватор-приправ

ник . Од 1935. до 1937. био је одговорни руководилац рачунског одсека .
Када су 1935. на Астрономској опсерваторији започети посматрачки радови ,

Београд

тошене и разорене Опсерваторије, улажући огроман труд и све своје знање како
би ова установа што пре повратила свој првобитни изглед и на њој могао да се

започне нормалан рад. Посебно је значајна била рестаурација куполе Великог
рефрактора и готово уништеног инструмента у њој, поправка покретног пода и

.............&,..........__________________
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целокуnне инсталације . Овај веома тежак и одговоран задатак био је завршен у
изузетно кратком времену, од nоловине

1947.

до краја

1948 .

године.

Милорад Протић је био и главни и одговорни уредник часоnиса Астрономске

оnсерваторије, који се у то време звао

Bulletin de l'Observatoire astronomiqv.e de
Belgrade, за године 1941- 1942 (објављено 1950), 1955-1960, као и 1971-1975. Он

је био и главни и одговорни уредник серије издаља Пуб.л.uх;аv,v.је Астрон.о.мсх;е
оnсерваторије у Беоzраду , за бројеве

17- 19

и
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У ран

У грчком миту о стварању, Ура.н (небески свод) родила је Геа да би постао
седиште богова. Она је родила и велике nланине (Ореа), море (Понт), а онда

рад, на nозив nредседника Комисије 20 Међународне астрономске уније, за мале
nланете, комете и сателите, Протић организује и реализује nрорачун ефемерида

малих nл~нета_ за

1947 (98 малих nланета), 1948 (106) и 1949 (106) годину.
Када Је маЈа 1948 . године nрихваћена оставка Војислава Мишковића на nо

ложај директора, за директора Оnсерваторије бива именован академик Милутин

Миланковић, а Протић nостаје секретар, на којој дужности остаје до јануара
Уз рад он студира науку коју је толико волео и на Природно

математ~чком факултету у Београду диnломира

године на Груnи за ас

1951.

трономиЈу.

Од ~952.

године Протић је члан Међународне астрономске уније и љене

1

КомисиЈе 20 за .мале планете, комете и сателите, а учествовао је на IX конгресу
Уније у даблину

начело стварања, од мајке Земље настала су звездана небеса, у облику неба бог
Уран, планине, равнице, мора и реке које су створиле Земљу какву ми данас nоз
најемо . Геа или Мајка Земља, била је најстарије божанство раних Грка, nозната
као врховна богиља над људима и боговима. Управљала је венчаљима, проклет
ствима и била је nоштована као nророчица.

21-22.

Уnркос огромним обавезама на осnособљавању Оnсерваторије за нормалан

1949 . године .

1955. и XII конгресу у Хамбургу 1964 .

Од 1952. до 1956. године обавља дужност заменика директора. После одласка
В. В . Мишковића у пензију, 27. III 1954. године, на челу Оnсерваторије је М .
Протић, у функцији заменика директора, а од 21. XI 1956. до 21. XI 1960. године

у функцији директора.

1

l

Од краја 1957 . године до краја 1959, nод љеговим руководством су изграђени
павиљони за смештај Великог меридијанског круга, Великог nасажног инстру

мента и Вели~ог вертикалног круга . После 34 године у љих су nостављена ова три
фундаментална астрометријска инструмента, што је учинило Оnсерваторију јед
ном од најопремљенијих за истраживаља у области фундаменталне астрометрије.

се сјединила са Ураном и изродила титане, киклоnе и хекатонхерије . Уран је од
nрвог дана замрзео та застрашујућа бића и одмах их сакрио у дубину Земље.
Геа је стењала и гушила се од терета своје деце. Да би се ослободила невоље,
исковала је челични срп и nозвала своју децу да казне суровог оца . Том nозиву
се одазвао Хронос, најмлађи од титана . Када се У ран, жељан љубави, надвио над
Геом, Хронос га је наnао из заседе и срnом му одсекао гениталије и бацио их у
море . Из беле морске nене, која се сакуnила око одбачених Уранових гениталија,
nојавила се Афродита, а из каnи Уранове крви које су nале на Геу, рођене су
моћне ериније, силни гиганти и мелијске нимфе. Хроносу, новом владару света,
Уран је nрорекао да ће га савладати рођени син.

Хронос (Сатурн)
У грчкој митологији Хронос је најмлађи син Урана и Гес. Он је nредводио
своју браћу и сестре, титане, у борби nротив љиховог оца и nостао је краљ богова.
Оженио се титанком Реом и nошто му је У ран nрорекао да ће га савладати рођени
син, Хронос је nрождирао своју новорођену децу да би их сnречио да га једног
дана свргну са nрестола. Коначно, код рођеља nоследљег детета, Зевса, Реа га
је nреварила дајући му да уместо детета nрогута стену. Зевс је затим nобедио
свог оца, уз nомоћ своје ослобођене браће и сестара. Римљани су nрихватили
Хроноса као бога Сатурна .

Зевс (Јупитер)
У грчкој митологији Зевс (Ју nитер у римској · митологији) је врховно божан

Поред ових nавиљона, изграђена је још неколико nомоћних објеката, стамбена
зграда и пут, а круг Оnсерваторије nроширен је на садашљих око десет хек
тара . Укупна улагаља чинила су око трећине вредности грађевинских радова

из 1929/30.

1971 .

ДО

године.

1975 .

ство, госnодар богова и људи . Он је такође nознат као бог nравде . Уз nомоћ
богиље Метиде, која је Хроносу дала неко средство које га је nрисилила да избаци
сву своју децу коју је nрогутао, Зевс је спасао своју браћу и сестре (Хестију ,

Директор Астрономске оnсерваторије Протић је био и од

Умро је изненада у Београду, окружен љубављу nородице, 29. октобра 2001.
године . У љегову част, мала nланета 1983 RТз, коју је 2. сеnтембра 1983 . открио
А. дебеољ (Н. Debehogne), добила је име 22 278 Протић, што је објављено 30 .

децембра

Деметру , Херу, Посејдона и Хада) . После nобеде над Хроносом (Сатурном) и
титанима, три брата су nоделила свет на три дела. Зевсу је nриnало небо, По
сејдону море, а Хаду дољи свет.
Посејдон је имао реnутацију насилника .
Зевсова жена је била Хера (Јунона у римској митологији), која је била веома
љубомоl?на на друге богиње и жене.

2001. године. За све што је учинио срnски астрономи дугују му велико

поштоваље и захвалност .

(Примљено августа 2002)

Мuлан. С. Дu.мuтрuјевuћ

MILORAD В. PROTIC
(Belgrade, 6/19. September 1911 - Belgrade, 29. October 2001)
On 29. October 2001, in Belgrade passed away, in 91. year, Milorad В . Protic, f01·mer
director of Belgrade Observatory. ln this contriЬution his life is briefiy descriЬed.
УдК
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Јас.мuн.а Мuлен.х;овv.ћ

Савезни секретаријат за развој и науку, Београд
Митологија

У грчкој митологији Посејдон је бог мора и земљотреса .

Он је брат Зевса

(Јуnитера) и Хада (Плутона) . Буре и земљотреси су били одраз љеговог ужасног
беса . Прикази:ван је као брадати човек који држи трозубац и седи у шкољци коју
вуку морски кољи. Једног дана Посејдон је видео морску нимфу Амфитриту како
игра на острву Наксос и заљубио се у љу. Одмах ју је nитао да се уда за љега,
али га је она нажалост одбила. Не обесхрабривши се Амфитритиним одбијањем,
Неnтун је послао једног од својих слугу, делфина, да је тражи . делфин је нашао
и застуnао је Посејдонов случај тако уверљиво да је она nристала да nромени
мишљеље. За награду, Посејдон га је учинио бесмртним, смештајући га на небо
као сазвежђе Делфин.
Посејдон и Амфитрита су имали неколико деце.
Међу
вооткривеном сателиту nланете Неnтун.

сазнајемо о боговима и богиљама различитих култура и људима који су ту везу
Геа (Зем.ља)
Геа или Мајка Земља је велика богиља старих Грка . Она представља Земљу
и била је обожавана као универзална мајка. У грчкој митологији, она је ство
рила универзум, nрву расу богова (титани) и прве људе . У nричи древних Грка
о ствараљу, Геа је основни елемент, који настаје одмах nосле Хаоса . Као женско

Посеј,цон (Нептун)

·

њима је био Тритон , чије је име 1864 . Вилијам Ласел (William Lassell) дао nр

Хиљадама година људи су доводили у везу објекте на небу, Земљу и асnекте

свог физичког света са боговима и богиљама својих култура . Кроз ове странице,
изразили на уметнички начин .
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Хад (Плутон)

..

У грчкој митологији бог nодземља и госnодар мртвих, Хроносов и Реин син,
Хестијин, Деметрин, Херин, Посејдонов и Зевсов брат.
После nобеде богова
над титанима, Хад је добио власт над nодземљем.
Једног дана, док је јахао
бојним nољем , срео је богињу Афродиту са љеним nратиоцем Куnидоном, који је
несташно nогодио стрелом Хадово срце. Погођен Куnидоновом стрелом, Хад се
заљубио у nрву младу даму коју је видео. десило се да је то била Персефона .
Зевс је одобрио свом брату Хаду да се ожени Деметрином кћерком Персефоном.

........... ..-----------------------------

~~--~~~~~~~~
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где их је nримао чамџија Харон, који их је nревозио nреко реке Стикс до Хадовог

Касније , када је морао да је врати мајци, он јој је дао да окуси зрно нара и тиме
је заувек везао за царство мртвих .
Почевши од V в.n.н.е, Хад nостаје госnодар свега што земља крије, пре свега

метала, минерала и семена. Због тога се он идентификује са Плутоном, богом
који људима обезбеђује богатства земље.

краљевства . Али, Хермес није хтонско божанство, већ само госnодар људских
душа, које води са овог света у Uарство мртвих, али увек као доброчинитељ , као

1
~

онај који ослобађа бола и води вечном блаженству. Зато се Хермес сматра богом
сна, односно госnодарем снова.

Пан (Фаун)
.
Пан је бог заштитник nастира, оваца и коза . Узимајући у обзир начи.н љеговог

Аполон

У грчкој митологији, Аnолон , једно од највећих божанстава, је син Зевса
(Јуnитера) и Лете (Летове) и брат близанац богиље Артемиде. Он је бог Сунца,
логике и разума, а такође и добар музичар и исцелитељ . 13ременита Лето, гољена
Херином љубомором, nроnутовала је целу Грчку да nронађе место за рођеље
Аnолона. Коначно је дошла до острва названог Делос . Острво је дозволило
да се на љему роди Аnолон, али nод условом да он оснује храм на острву . Лета
се сложила и када је Аnолон nорастао, он је од Делоса наnравио прелеnо ос
трво . Аnолон је био nознат као бог који је могао да nрориче будућност. Његово
најчувеније светилиште било је Делфијско nророчиште .
Римљани су такође веровали у Аnолона, као бога светлости, музике и ис
целитељства .

Артемида (Дијана)
Артемида је сестра близнакиља бога Аnолона. Њени отац и мајка су били Зевс
и Лето . Артемида и љен брат Аnолон су имали дивљу нарав. У складу са грчком
легендом , они су убили највећи број Ниобине деце, која је увредила љихову мајку
Лето уnоређујући своју децу са близанцима Артемидом и Аnолоном. Артемида
је била богиља Месеца, а такође је била nозната као богиља лова . Римљани су
је идентификовали са својом богиљом Дијаном . Дијана је била италска богиља
nлодности ,

материнства и дивљачи .

У Камnанији је nоштована Дијана Тифатина, која је сматрана госnодарицом
једне шуме у близини Kanye и заштитиницом лова .
Њено друго, много чувеније светилиште, налазило се у Арицији , nокрај малог

језера Неми. Ту се о Дијанином култу старао свештеник, краљ шуме (rex Nemorensis) . Преузимаље те свештеничке дужности било је nовезано са једним чудним
обичајем: сваки нови свештеник, nошто би узабрао једну грану са одређеног
дрвета , морао је да убије свог nретходника, увек будног и сnремног за одбрану .
Тај окрутни nостуnак објашљен је nредаљем да је Дијана, nоштована у Арицији,
у ствари Тауридска Артемида , којој су годиле људске жртве .
У Каnуи и у Арацији, близу Рима, још увек nостоје жртвеници nосвећени
старој италској богиљи .
Дијана је веровала да је љено тело свето и ниједан човек није видео љену
голотињу.

Арес (Марс)
·
Арес је био грчки бог рата, Зевсов и Херин син, nоистовећен са римским бо
гом Марсом. Он не nризнаје законе нити је коме веран; прате га синови-демони -

Дејмос (Страх) и Фобос (Ужас), као и богиље Ерида (Неслога) и Енио (Бес) . У
nратљи Марса, као застрашујућег бога рата, налазе се Страх (Pavor) и 13ледило
(Palor), као и nерсонификације војничких врлина- Част (Honor) и Храброст (Virtus) . Марс је био отац чувених хероја Ромула и Рема, који су основали град Рим .
Зато су Римљани веровали да им је он nомагао у кризним временима.

Афро,цита (Венера)
Афродита- грчка богиља леnоте и чулне љубави . Рођена је из морске nене која
се створила када је Хронос бацио у море Уранове гениталије . Темидине кћерке
Хоре су обукле Афродиту и одвеле је на Олимn . Она се удала за Хефеста , али
му није остала верна . Са Аресом је добила два сина : Дејмоса и Фобоса , као и
кћер Хармонију. Афродита је волела и друге богове . Она је Хермесу родила
Хермафродита , а Дионису Пријаnа . Волела је и смртнике, а nосебно Адояиса,
Анхиса , Фаетонта и Бута .

·

Хермес (Мер:кур)
Хермес је Зевсов лични изасланик, али и гласник богова Подземља - Хада и
Персефоне. Он је nотомак бога Зевса и Маје . Сама Маја је била једна од Плејада,
ћерка титана Атласа. Хермес је био nоистовећен са римским богом Меркуром .
Једна од љегових функција је била да мртве душе сnроводи до обала реке Стикс,
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рођеља, Хермес је љегов отац . Римљани су га и~~,нтификовали са СВОЈИМ ,?огом

Фауном . Паново име nотиче од грчке речи "раеш , КОЈа значи " наnас.ати . Он

има рогове и ноге као коза и може да виче тако гласно да застрашује људе и

животиље .

Реч nаника nотиче од љеговог имена.

Али, у љеговој личности се

могу наћи и нежни асnекти. У ствари , он тако добро свира фрулу, звану сиринга,

да је изазвао бога Сунца Аnолона на музичко !~кмичеље . Нажалост, изгубио Је

\

и Аnолон је nримио награду за свираље на своЈОЈ лири . Један од месеца nланете
Сатурн добио је назив по Пану .
Хија,це

1
1

...
1

·

.

.

.

За древне Грке, Хијаде су биле кћери ПлеЈОНе и Атласа, дива КОЈИ Је носио

небеса на својим раменима . Хијаде су имале неколико сестара, као ~то су биле
Плејаде и Хесnериде . Оне су биле веома nривржене своме брату ХиЈасу. Је~ног
дана , док је Хијас ловио, убио га је лав, а њеr:ове сестре су ум~ле од бола. ХиЈаде
су биле тако жалосне да су се убиле. Зевс их Је nретворио у рОЈ звезда и сместио У

сазвежђе Вика . Он им је био захвалан зато што су негов~ле њег.овог сина Диониса.
Једна од Хијада , од Арапа названа Алдебаран , Је наЈСЈаЈНИЈа звезда у Вику и
nредставља љегово око. Остале Хијаде , у облику слова V , формирају рогове и

главу бика . Због тога што се Хијаде nојављују за време кишних с~зона , Грци .су
веровали да су оне биле гласници nролећних кишних nљускова и Јесељих олуЈа.

Њихово име на грчком значи "nадање кише" .
сузе за љиховим братом Хијасом.

Веровало се да киша nредставља

Плеја,це

Према древним Грцима, Плејаде су биле седам сестара . У Грчком, реч "nле

јаде" значи "голубице". Њихови родитељи су били ПлеЈона и Атлас, кога Је Зевс
осудио да држи ·небеса на својим раменима .

Једног дана, Плејаде су nутовале са својом мајком и срел.е ловца Ориона.

Орион се заљубио у Плејону и љене шармантне кћери.
Он Је nровео велики
део времена, гонећи их и nокушавајући да им се nриближи . После неколико

година, Зевс је интервенисао и nретворио жене у г.олубице да би . им омогућио
да nобегну .

Оне су одлетеле ка небу да nостану Јато звезда, КОЈе данас носи

љихово име. Међутим, само шест звезда је видљиво без телескоnа .. Дре~ни Грци

су објаснили одсуство седме звезде различитим nричам'!- . Према ЈеднОЈ од њих ,
једну од Плејада, Mepony, казниле .су .љене сестре . Она Је била осрамоћена зато
што је имала смртника за мужа, КОЈИ Је уз то био и криминалац .
Сазвежђа

Њих формирају светле звезде које се налазе близу једна другој на небу, али

су у стварности међусобно удаљене у васиони . Многи народи су видели обл~ке

међу звездама, које су nоистоветили са nричама о боговима и богињама из СВОЈИХ

култура . Највећи број нама nознатих сазвежђа nотиче из древне Грчке. Али и
друге цивилизације су имале с воје ликове на небу, засноване на nричама и људима
који су део љиховог културног обрасца .

Многи људl-! су заnазили да се nланете, Месец и комете крећу небом на ра-

.

зличит начин од звезда.

Због ротације Земље и љеног орбитирања око Сунца , сазвежђа се деле на две

груnе . Нека никада не излазе нити залазе и она се зову циркумnолар.на . Остала
се nојављују сезонски.

Које сазвежђе ће бити циркумnоларно, а КОЈе сезонско ,

зависи од географске ширине места nосматраља.

Ле,ца и сазвежђе Л абу,ц

За древне Грке, сазвежђе Лабуд односило се на мит о Зевсу и богињи Немезис.
Желећи да nобегне од Зевса, Немезис се nретварала у различите животиље. Када
се nретворила у гуску, Зевс се одмах nретворио у nредивног лабуда и Немезис
се заљубила у љега . 13огиља је остала трудна и свела јаје . Пастир је nронашао
јаје и дао га Леди, жени Тиндареса , краља Сnарте. Из јаја се родила Јелена

· - r.
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Тројанска . Јелена је била толико лепа да ју је Леда присвојила као своје дете .
Сазвежђе Лабуд формирано је у славу предивног лабуда.
Према другој верзији мита, Зевс је претворио себе у лабуда да заведе Леду

краљицу Спарте и из те везе Леда је имала двоје деце : Полидекса и Јелену.

је да она и њена кћерка Андромеда буду лепше од морских нимфи, Нереида .
Повређене, Нереиде су се жалиле богу мора Посејдону, који је послао плиму
и морско чудовиште да униште Uефусову земљу. Очајан, краљ lleфyc је питао

'

Калисто,. љен син Ар:кас и сазвежђе .Велики ме,цве,ц

Калисто Је била речна. богиња и омиљена дружица богиње Месеца Дијане .
!едно~ дана , бог Јупитер Је видео лепу Калисто и заљубио се у њу. Знајући да
Је диЈана упозорила Калисто на људе и богове, Јупитер се претварао да је он
богЈ:iња дијана. На тај начин Калисто је постала Јупитерова љубавница . Она

пророчиште за савет како да спречи уништење свог краљевства .
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му Је родил~ дечака по имену Аркас . Јупитерова жена Јунона је била бесна и
претворила Је Калисто у медведицу. Једног дана, када је Аркас био младић,
одлучио Је ~а иде У . лов. Калисто је видела свога сина и заборављајући да је
медведица, Јурнула Је ка њему ~а га загрли .

У страху за свој живот Аркас је

одапео стрелу из лука, намераваЈући да погоди насрнулог медведа. У последњем
тренутку , пре него што је стрела погодила, Јупитер је подигао Калисто и њеног

сина на небо као сазвежђе Велики медвед, где Аркас још увек стоји пор ед своје
Персеј

Пере еј је био древни грчк~ херој. Његова мајка је била Данаја, кћерка Ак
рисуса , краља Аргоса . Када Је. пророчанств_о објавило Акрисусу да ће га унук
убити, Акрисус Је затворио СВОЈУ кћер ДанаЈУ да сачува њену невиност . Зевс је,
~еђутим, насамарио Акрисуса, улазећи у затвор прерушен у златну кишу . Када

Је Акрисус открио да је данаја родила Персеја, он је мајку и сина бацио у море
У дрвеном сандуку. Срећом , они су стигли до острва Серифос, где им је краљ
Полидект понудио гостопримство и заштиту.

П~рсеј је одрастао у стаситог младића , изузетне лепоте и снаге . Краљ Поли

дект )е желео да га уклони са острва јер му је сметао да се приближи Данаји,

(носилац воде).

КОЈ):' Је у ~еђувремену заволео . Једног дана краљ Полидект је позвао младића и

СВОЈе приЈатеље н~ гозбу , захтевајући од. сваког да му дарује по коња . Персеј је
тада неопрезно изЈавио да ће , ако затреба, донети краљу и Медузину главу . Када

Један од Јупитерових месеца је, такође, назван Ганимед .
Европа и сазвежђе Би:к

су сутрадан дошли гости са кољима , а Персеј . празних руку, Полидект је захтевао

Европа је била лепа кћерка краља Тире, Агенора . Зевс (Јупитер), краљ бо

од ~ега да му донесе обећани дар . У очајању , он је дошао до морске обале , где
га Је запазио Хермес и упитао га за разлоге његове забринутости. Пошто му је

Персеј изнео разлоге , Хермес му је обећао помоћ .

гова, према грчкој митологији, видео је Евроnу како бере цвеће поред мора и
одмах се заљубио у њу. Да би се приближио Европи, Зевс се претворио у чудесног
белог бика и појавио се на морској обали где се Европа играла . Велики бик се
полагано кретао до места где је Европа стајала и клекнуо до њених ногу . Појава
и покрети бика били су тако нежни да је Евроnа с тавила цвеће око љеговог врата
и одважила се да се nопне на његова леђа . Али , изненада, бик је јурнуо преко
мора носећи Европу . Тада је бик открио свој nрави идентитет и одвео Евроnу на
медитеранско острво Крит. Тамо се Зевс вратио у људско обличје и Европа је

На путу назад за Серифос

'

Када се прославио , позвали су га у град Ларису да учествује у погребним
играма у част краља . За вре м е игара , Персеј ј е бацио диск и несретним случај е м
погодио свог деду Акрисуса , који је посматрао игре . Акрисус је у м ро, и с пунивши
пророчанство.

Пегаз

У грчкој митологији божански крилати коњ. Када је Персеј одрубио главу
Медузи Горгони, из њеног тела су изашла деца, коју је зачела са Посејдоном :
Хрисаор - човек са златним мачем и Пегаз - крилати коњ .
Медуза Горгона је једном била либијска принцеза . Зато што ју је бог мора,
Посејдон, завео у храму посвећеном Атини, Атина ју је претворила у чудовиште .
Имала је косу од змија и свако ко ју је погледао у лице био је претворен у камен.
После рођења , Пегаз је напустио Земљу и одлетео да живи на Зевсовом двору,
преносећи за њега муље и громове . Древни грчки херој , Белерофонт, веровао је
да може да лети на Пегазу до Олимпа, где су живели богови . Он је једини од
смртника успео да укроти Пегаза . То је успео уз помоћ богиње Атине, али када
је пожелео да се изједначи с боговима Олимпа и узлетео на свом крилатом кољу
Пегазу, Зевс га је казнио . Послао је беснило крилатом Пегазу и овај га је збацио
на земљу чим је сео на љега са намером да узлети на Олимп.
Као сазвежђе, Пегаз се налази на небу између Андромеде и Водолије .

Цефус (Цефеј), Касиопеја, Ан,цроме,ца
На северној хемисфери неба су сазвежђа Uефуса (lleфeja) , краља Етиопије и
његове жене Касиопеје .

Према грчкој легенди, бог мора Посејдон сместио је лик Касиопеје међу звезде .

Прича гласи да је Касиопејина примарна позиција обрнута, као казна за њену

претенциозност.

Касиопеја је била веома поносна на своју лепоту.

Захтевала

Пророчиште је

предсказало да би само жртвоваље Андромеде чудовишту могло да умири бе с бога
Посејдона. После тога , Андромеда је била ланцем привезана за морску стену. На
срећу , Персеј , нећак краља Аргоса , чувени грчки херој , путовао је дуж обале
ка северу у том тренутку . Он је запазио лепу Андромеду и одм ах се заљубио у
њу. Одлучио је да спасе младу жену . Уз помоћ магичних сандала, које су му
омогућиле да лети, магичног мача, који му је дао бог Хермес и главе Медузе
Горгоне, која је имала моћ да све претвори у камен, Персеј је убио чудовиште и
тако спасао Андромеду. Андромеда и Персеј, који је касније постао краљ Тирене
и Микене, су се венчали и једно од њихове деце, Персес , постало је краљ Етиопије
када је lleфyc умро .
Главне учеснике овог мита Атина је пренела међу звезде .
Ганиме,ц и сазвежђа Орао и Во,цолија
Ганимед је био син Троса, првог краља класичне земље познате као Троја . Он
је живео на острву Крит и чувао овце на падинама планине Иде. Једног дана ,
Јупитер је ухватио бљесак у љеговом оку и пожелео да га одведе на Олимп да
служи као пехарник богова . Зевс се због тога претворио у орла, обрушио се и
однео дечака до куће богова . Али , место пехарника је већ било попуњено од
стране Хебе, кћерке Зевса и љегове жене Јуноне . Чим је Ганимед стигао на
краљевски двор , отпочело је такмичење између Хебе и њега за част да служе
боговима . Коначно је Ганимед победио у обављању дужности и постао омиљени
Јупитеров компањон . У част уздизања Ганимеда до "пехарника и слуге богови
ма" , Зевс је сместио орла, облик који је узео када је одвео Ганимеда на Олимп,
на небо као сазвежђе Орла и учинио бесмртним Ганимеда, као сазвежђе Водолије

маЈке.

Персеј је срео лепу Андромеду у Етиопији и оженио се њоме.
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постала његова љубавница под једним киnарисом .
Крита и родила је Зевсу три сина .

Она је постала прва краљица

На крају, Зевс је поставио обличје белог бика, које је употребио да заведе
Европу, у звезде . Чак и данас можемо да препознамо његов облик у сазвежђу
Вика.
Хер:кул и Млечни пут
Пре више од 2000 година, Грци су веровали да посебна група звезда пред
ставља фигуру Херкула, најчувенијег грчког хероја, кога су древни Римљани
називали Херкулес . Херкул је био син Зевса и Амфитринове супруге Алмене .

Зевс је желео да дечак буде бесмртан и наложио је Атини да љеговог сина под
метне Хери, како би га ова подојила.
По другој nричи, Хермес је однео малог Херкула на Олимn и ставио га на
груди уснуле Хере, али се богиња убрзо пробудила. Из млека које је тада потекло
из Херине дојке настао је Млечни пут. У међувремену, малишан је већ попио
божанско млеко и стекао бесмртност .
Али велика богиња Хера, која је још од раније гајила мржњу према Зевсовом

сину, ж~лела је да што пре Херкула стави .У ~уристејеву службу и зато је наредила
Лиси да му помути разум . Великог херОЈа Је ухватило лудило и док Је приносио

жртву учинило му се да пред собом види Еуристеја и његове синове и он је
своју децу и децу свога брат.а Итикла бацио у огањ . З~ог почињен_ог злочина
протеран је из Тебе . Херкул Је прво отишао краљу ТеспИЈУ да га оваЈ очисти од
греха , а затим је стигао у Делфе и питао пророчиште за савет где да се настани .
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На Питијина уста Летонин син му је наложио да оде у Тиринт и да дванаест
година служи краља Еуристеја . Такође му је прорекао да ће стећи бесмртност
ако изврши дванаест јуначких дела .
Првих десет задатака Херкул је извршио за осам година и један месец . Пошто
Еуристеј није хтео да му призна друго и пето дело (убиство лернејске Хидре

и чишћеље стаја краља Аугија, сина бога Сунца, Хелиоса), наложио му је да
изврши још два задатка

-

да му донесе златне јабуке из врта Хесперида и да

Кербера изведе из подземља .
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Рак и лернејс:ка Хи,цра
Према древној грчкој легенди, фигуру гигантског рака на ноћно небо сместила
је богиња Хера да би формирала сазвежђе Рак . Хера се заклела да ће убити Хер
кула , најчувенијег грчког хероја. Она је неколико пута то покушала, али сваки
пут љегова невероватна физичка снага му је омогућила да преживи .
У намери да освоји бесмртност , он је морао да изврши дванаест тешких за
датака .
Један од ових задатака је био уништеље страшне деветоглаве змије,
Хидре .
Некада давно, Грци с у веровали да је дугачка пруга звезда заиста лик гигант

ЛИТЕРАТУРА
А. : 1990, Legende i mitovi stare Grcke, Decja knjiga, Beograd.
Срејовић Д., Uермановић А .: 2000, Речник грчке и римске митологије, Срnска
кљижевна задруга, ЈП Службени лист СР Ј, Београд .

ске змије , познате као Хидра. Становнике града Лерне терорисала је ова змија
- застрашујућа звер са много змијоликих глава , од којих је једна била бесмртна .
Главе Хидре су nоново израстале чак иако су биле nосечене . Свако ко би nришао
Хидри могао је, такође , бити убијен њеним смртоносним дахом. Херакле ј е био
тако храбар и јак да је успео да убије Хидру уз nомоћ свог нећака Јолау са .
Сваки пут када би Херакле nосекао главу звери, Јолаус би жигосао љен nовређен
врат, сnречавајући да израсту нове главе . Херакле је закопао Хидрину главу

Kun N.

http:j fwww .windows.umich.edu/
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(Примљено априла

nод тешку стену . За време љихове битке, огроман рак је изронио из мочваре
да nомогн е Хидри . Али Херакле, будући тако јак, убио је рака смрскавши му
љуштуру ногом. Као награду за ову услугу , Хера је сместила ракову фигуру на
ноћно небо .

УДК

гигантског лава на небо са остатком звезда. Овај лав је живео у граду Немеји и

523.11
КОНЦЕПТ ФР АКТАЛНОГ КОСМОСА

терорисао становнике у тој области . Неколико nута они су nокушавали да униште
звер . Херакле, најчувенији грчки херој, био је одређен од краља Еуристеја да
убије Немејског лава . Када је Херакле стигао до пећине у којој је звер живела ,
увидео је да је љегово оружје неуnотребљиво nротив лава. Херакле га је зато
задавио голим рукама .
Када је звер била мртва , Херакле је уnотребио љену
са крзном као

2002)

MYTHOLOGY AND ASTRONOMY
The old Greek and Roman Jegends about the origin of the names of somc celestial
objects and constellations are given.

Немејски лав
Пре више од 2000 година Грци су веровали да је бог Зевс сместио фигуру

кожу

награде Хиреусову љубазност исnуљава.јући му једну жељу . ХИреусова највећа
жеља је била да има дете . Богови су му рекли да кожу бика, кога је жртвовао
љима у част, заnали . После девет месеци родио се дечак, Орион, на том месту .
Дете је nостало згодан и јак мушкарац и тако добар ловац да га је краљ
Оеноnин унајмио да убије дивљу животиљу која је терорисала становнике острва
Хиос . Према једној од nрича, када је убио ову животиљу, Орион, срећан због ус
пеха, nожелео је да убије све дивље животиње на Земљи . Међутим, богиља Земље
Геа није била задовољна Орионовом намером . Тако је nослала гигантског шкор
nиона да наnадне Ориона. Ма колико nокушавао , Орион није могао да се одбрани
од шкорnиона . У скоро је схватио да су љегова снага и мач неуnотребљиви против
моћне животиље . Када је nокушао да nобегне , шкорпион га је својим отровним
реnом смртоносно ранио . Као награду, Геа је сместила шкорnиона на небо као
сазвежђе које неnрекидно nрогони Орион а, чија фигура је такође смештена међу
звезде. · Хермес је nредставио Ориона на Ахиловом штиту , као сазв ежђе које се
налази поред Плејада , Хијада и Великог медведа.

Петар Грујић
Институт за физику , Београд
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Змај - аждаја
Лик змаја је чувен у митологијама широм света . Ова велика звер је била
посебно nредстављена у грчком миту . Најтежи Хераклов подвиг у служби код
Еуристеја је био да добави три златне јабуке из врта титана Атласа, који на
раменима држи небески свод . Те јабуке су расле на златном дрвету, које је богиња
Земље, Геа, nоклонила Хери на дан љене свадбе са Зевсом . Х ера је дрво nосадила
у врту, где су га чувале Атласов е кћери - Хе с периде и змај звани Ладон . И з вр 
шавајући задатак Херакле је замолио Атласа да убере јабуке , док су он и Атина
nридржавали небо. Атлас, размишљајући да би могао да nревари Херакла да он
зау век држи небо, раздрагано је nрихватио мисију . Када се вратио са јабукама,
Херакле је брзо nребацио назад небо на Атласова рамена . Да би овековечио ту
борбу , Зевс је nренео Ладона у сазвежђе Змаја .
Још једна nрича је из титанског рата са Зевсом. Када је богиљу Атину наnао
змај, она га је одбацила кроз ваздух, умотавши га око северног nола . До данас ,
змај је остао на ноћном небу . Сазвежђе Змај може се заnазити како се окреће око
северног небеског пола. . Ова груnа сазвежђа се назива циркумnоларном.
Орион и Ш.корпион
Древни Грци видели су фигуру Ориона на ноћном небу . Постоји неколико
различитих прича о рођењу Ориона . Према једној верзији м ита , Орион је био
син сиром ашног чувара. оваца, званог Хиреус .
Једног дана, Зевс, Хермес и Посејдон су свратили у Хиреусову кућу . Овај је
био тако nажљив nрема својим гостима да је заклао једину животиљу коју је имао
- вола . Хиреус није био свестан да су љегови гости богови . Богови су желели да

1ravтl 1ГаvтЬс; џо'iра t:: VE:O'TL.

(У свачему је део свачега . )

огртач, а главу као кацигу .

Анаксагора
Пролог

r

Прва рационална космолошка мисао јавља се у Евроnи у предсократовској
Хелади . То је време у коме је философска с пекулација израњала из митолошких
представа и када су се мислиоци , тзв t.pLO'LК.OL, nочели бавити природом , или
како бисмо данас рекли, nриродом своје физичке околине . Две су nредсокра

товске школе одиграле nри томе доминантну улогу - абдерска (са Леукиnом и
Демокритом) и Анаксагора (500/499-428/427) из Клазомене (данас у Турској).
Ови мислиоци су први nокушали да конциnирају бесконачну васиону, што је био
велики концеnтуални скок у развоју космологиј е . Бесконачна као категорија није
nредмет човековог искуства, и као такво може бити само објекат спекулативног
ума (Grujic 2001) . Решеља која су nонудили Демокрит и Анаксагора битно се
разликују, мада имају и неких заједничких карактеристика . Оба су базирана на
оригиналним моделима структуре свеукуnног материјалног света, nри чему је аб
дерско решеље nошло од nретnоставке о атомској структуираности, која лежи у

основи сваке ствари. Постулираљем атома као недељиве честице (која може имати
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nроизвољне размере), Демокрит гради бесконачни Космос "nрема споља" , тј ка
великим космичким димензијама. Он заговара nостојаље мноштва (можда беско
начног) других светова , сличних нашем "космичком с истему " (или, како бисмо
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данас рекли, Сунчевом систему). Анаксагора, лак, концилира једно друго, инге
ниозно решеље проблема бе с коначног ко с моса , тзв .

како ћемо сада видети нешто детаљније

....
1

АнаЈСсагорина Ј<осмологија

Анаксагора (Слика

свему,

(ii)

1)

гради свој Космос на два принципа :

(i)

све се садржи у

нема доње границе дељивости материјалног света

мена.ц на то све придодаје и стваралачки агенс , који назива

(Diels 1983) . Клазо
Noilc;, и који се данас

интерпретира као (Светски) Ум , односно ствар алачки принцип .

Ово

ло с ледње

атеистичке доктрине

и

1

да сваки љен део има облик пахуљице , па сваки део овог дела итд .

Наравно

због атомског устројства материје, ова дељивост не може ићи у бесконачност:

Разни објекти имају коначан број ових самосличних нивоа , као лишће неких
биљака (баг·рем , папрат итд), културе бактерија , структуре турбулентног кре
таља те_чности итд. Фракталне, самосличне структуре добијају се и нумерички,
на компЈутерима (видети пример на Слици 2). За разлику од природних фрактала

ови ма~ематички немају границу броја нивоа и тај број може бити произвољн~
велики, у зависности од времена утрошеног на рачунаље .

решење налази се негде између Абдер
ске

облика као цео објект (Mande!Ьrot 1983). Примери фрактала у природи су мно
гобројни (Gouyet 1996) . Ако ставимо под микроскоп снежну пахуљицу, видећемо

хијерархијски модел с в е та ,

(Grujic 2001) .

религиозне

концепције Божанства . Анаксагора је
изложио своју доктрину у кратком ели
су, који је само делимично сачуван и
добар део нашег знаља о љеговом у
чењу дошао је посредним путем , преко

Аристотела и др. Аристотел је и еко
вао термин оџо~оџерТ, , за Анаксагори
но семе (а-тrерџо) . Идеја је била следе
ћа : ако из малог семена настају биљке
и

животиље,

у

љима

се

налази

прин

цип изградље већих ствари, тј . ствари
на вишем хијер архијском нивоу . Прос
леђујући по с туnак уназад, Анаксагора
заговара бесконачну дељивост, при че
му је сваки део "семе семена" и тако
до бесконачна малог .
Уствари , нем а
малог ни великог, јер не по с тоји " при
родна јединица " величин е, с ваки ниво
је равноправан са други м, све с е сво
ди на тран.сфор.мацuје са.мослuчн.остu,

како се то данас зове у модерној тер<...;лика1 : Ан.а11:саzора .
минологији.
Ако , лак, и сти по с тупак
продужимо према већим системима , попут Сунчевог, затим сулер-Сунчевог итд,
добијамо слику хијерархијски устрој е ног Космоса, као мноштва космоса који се,
како прелазимо са једног нивоа на други , разликују само ло димензијама.
Оваквим моделом васионе Анаксагора успева да са коначном количином ма
терије конструише бесконачна м ного светова, који су или реплике једни других ,

или с е разликују само ло димензиј ама (Mugler 1956 , Визгин 1989) . . Све ове с ве
тоне, идући од најмаљих до све већих (или обрнуто), гради У.м, претварајући
аморфну , . неиздиференцирану материју у уређене с и с теме , ко смосе.
Према Анаксагориној слици, материја је бесконачна дељива , али сваки маљи
део задржава особине већег.
Ствари се разликују само по томе што у једној
преовлађују хомеомерије, које носе у највећој мери дату особину. Анаксагорин
концепт космичког плурализма није без логичких тешкоћа , али то важи и за сваки
други космолошки модел, па и ове савремене.

2001) . Тако, неки фрактални објекти у тродимензионом, физичком простору, имају
разло.мљен.у (~ра~талн.у) димензију , О < D < 3._ Ова мера попуљености физичког
простора "t КОЈИ Је зарољен неки фрактални обЈекат, важан је параметар , који се
придружуЈе сваком физичком, математичком или другом објекту . Она ће играти
велику улогу у савременој космологији, како ћемо видети.

Модерна ~<осмологија и Ј<онцепт хијерархијсЈ<е струнтуираности

доста магловитом виду, и без позиваља на Анаксагору . У Векr просвећености,
проминентни заговорник идеје самосличности био је Лајбниц р646 - 1716), који

ки систем, са небеским телима повезаним силом универзалне гравитације. Већ су
љегови савременици, међутим, уочили проблем нестабилности оваквог система,
управо због деловаља силе међусобног привлачеља. Исто тако, констатовано је

читав универзум у себи . Монаде су дељиве, пак , и сваки део задржава особине
целине . Пошто се код Лајбница већ јавља , мада још увек уопштена, идеја фрак
талности , задржаћемо се мало на том концепту .
Концепт фраЈСталности

Да делови неког објекта могу да личе на целину констатовано је већ у Лајб
ницово доба , употребом тада конструисаног микроскопа . Сам термин фрактал
алудира на ту особину неке ствари да с у јој делови (fractio - ломљеље) истог

'

Фракталним структурама може се приписати посебна , тзв. фра~еталн.а дu.мен.
зuја, као мера одступаља од обичне , геометријске димензије (Божокин и Парmин

Модерна космологија почиље с а Њутном , који је замислио васиону као физич

пропагира концепт тзв .
.мон.ада, у спису Monadologie (Мон.адолоzuја , Лајбниц
1957) . Према Лајбницу , свака монада , као н е ка вр с та духовног атома , рефлектује

,.11

2: Фра11:mалн.а zeo.мempujc~ea cmpy~emypa .

поново, у Ренесанси, иако у

Идеја о хијерархијском космосу појављује се,

1

1 :

Слика

да би ноћно небо требало да буде светло, барем као Млечни пут, ако космос има
бесконачна много звезда. Оба ова проблема биће касније формулисана у форми
тзв . Зелигеровог (Нојмановог) и Олберсовог парадокса (Марти.нов 1965).
У своме познатом космогонијском делу , Кант (1756) експлицитно описује хи
јерархиј~ки модел космос_а , не помиљући ни Анаксагору ни Лајбница (Kant 1989) .
Ова идеЈа , међутим, ниЈе нашла заговорнике све до ХХ века, када је поново
оживљена.

Ф_ормули<:аљем Ајнштајнове Опште теорије релативитета (ОТР) 1915, космо
логиЈа постаЈе наука .у савременом смислу .

То значи да је постало могуће фор

мулисати математички модел универзума, на бази општих принципа и једначина

ОТР . Два су базична ~еос.молош~еа npuн.цuna која су модели васионе задовољавали:

1.

ВАСИОНА
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космос је (i) хо.моzен и (ii) v.зотроnан.

Прво значи да је свеукуп:на материја У

љему униформно распоређена, са истом густином, друго, да у коЈем. год правцу

васионе да гледамо, она ће нам изгледати исто. Ови ПЈ?Инципи имаЈу концепту
алну важност (задовољавају Коперникански принцип, коЈи каже да на~а планета

није ништа изузетно у васиони), као и практичну вредност (омогућаваЈу, односно
олакшавају решаваље одговарајућих једначина). Показало .се, м~ђутим, да ста

тични модели, какав је био, између осталих, и првобитни АјнштаЈнов,. нису били
у стаљу да објасне раније поменуте парадоксе: Олберсо.в, према коЈеМ би небо
требало да буде светло као Сунце и Зелигеров, према КОЈеМ би на свако небеско

тело требало да делује произвољно велика гравитациона сила, у произвољном
смеру .

Оба ова парадокса решио је Шарлије у Ј?адовима из 1908 и 192~ . године,
својим хијерархијским моделом космоса . ОваЈ а~троном ОпсерваториЈе У Лунду

(Шведска) замислио је космос као скуп галаксиЈа, коЈе су расnоређене по хиЈе

рархијском обрасцу . Једна галаксија чини део нултог нивоа, сфера коЈа садржи

N 1 галаксија (јато) је јединица унутар првог нивоа, скуп N2 такви~ сфера (~ата)

јединицу другог нивоа (суперјато) итд. (видети Слику З} . ШарлиЈе показује да
ако је задовољена релациЈа:

(1}
где су

rn+I, rn

nолупречници одгова

...
1

)

туиран по хијерархијском моделу?
Треба рећи да је фракталност, као геометријска особина материјалних сис
тема, постала у међувремену предмет интензивног изучаваља, пре свега ма.тема
тичара, али и експерименталних, односно посматрачких дисциплина . Захва.љу
јући томе, космолози су добили моћно оруђе за изучаваље и интерпретацију
астрономских података. У том контексту постало је од значаја поредити пред
виђаља стандардних модела, базираних на поменутим космолошким принципима ,
и других, нестандардних, какав је хијерархијски, евентуално фрактални модел ..
Да видимо каква су предвиђаља фракталног модела.
Показује се да мо,цел базиран на принципу самосличности, хијерархиј
СЈ(И мо,цел, пре,цвиђа изотропни универзум, али не и хомоrен . Густина
космичке материје, односно бројна густина галаксија, оnада са удаљеношћу од
nосматрача. Показује се да ако је читав космос хијерархијски устројен, љегова
средља густина је нула.
Локална густина, унутар једне фиксиране сфере око
посматрача, губи смисао, јер зависи од полупречника сфере. На ово је указао

италијански астроном и космолог Pietronero (1987}, чиме је демонстрирао неаде
кватност ранијих анализа, којима је доказивана нефракталност свемира (PeeЬles
199З} . Фрактална парадигма ушла је поново у космичку трку .
Каква се "космичка ситуација" може очекивати у принциnу, у погледу евен
туалне фракталне структуираности расподеле галаксија у космичком простору?
Три су основне могућности: (i) опсервирана нехомогеност нема никакву уочљиву,
nравилну структуру; (ii) космос је у целини хијерархијски устројен; (iii) фрак

R1

дашљим, базираним на ОТР. Нажалост
Ј.

космичкој структури, односно да ли nостоје индиције да је универзум иnак струк

·1

тална структура се протеже само до извесне космичке дубине, после чега. хи
јерархијска расподела галаксија прелази у хомогену. У nоследљем случају то би
значило да постоји nоследљи хијерархијски ниво, са коначним сферним радијусом

рајућих сфера, оба парадокс~ неста
ју.
Тиме је љегов хијерархИЈСКИ мо
дел стекао значајну предност над та

(
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у

(1).

пева' да реши Ајнштајнову једначину

Примарни задатак астронома у проучаваљу просторних структура у расnоде
ли галаксија јесте реnродуковаље могућих тродимензионих форми на бази посма
траља неба. То значи да није довољно знати угаону расnоделу, већ и удаљености
космичких објеката . Последља се добија на бази мереног црвеног nомака, који се,

матичко решеље.

1965} . Астрономска евиденција показује да су галаксије униформно расnоређене
no ноћном небу - хомогена угаона расподела. Но, то још увек не значи и хомогену

(по Шарлијеа), та nредност се исте го

дине истопила. Наиме, исте,
дине

1922.

го

руски математичар Фридман ус

у станда.рдној интерпретацији, идентификује са доплеровим помаком (Мартинов

са временски променљивим рас~ојаљем
између галаксија, тј. да добиЈе кине
Према љегово~ ре

шељу, космос може да се шири, ТЈ . ра

nросторну расnоделу. Као што смо поменули раније, фрактални системи урољени

мичком} времену. Према овом моделу,

у тродимензиони простор могу бити изотроnни, такође. Зато расnодела густине
космичке материје (практично, расподела галаксија) по космичкој дубини (расто

стојаље између галаксија расте у (кос

јаљу од nосматрача} nредставља критични тест за сваки космолошки модел . Како
ту стоји ствар са евиденцијом какву дају постојећи ка.талози? (Видети Слику 4} .
Прва, основна ин,циRаЦија хијерархијсRе струRтуре универзума јесте

космос nостаје динамички систем, ко

npe

ји је почео

коначно дугог к~;мич

ког времена да се шири "из тачке

, тзв.

~еос.мuч?Соz cv.н.zyлapv.mema. То значи да
је

данашљи

Одмах

се

космос

nоказало

кона;чне старости.

да Је

овакав

кос

мос такође Лишен nоменутих космич

ких nарадокса . Када је 1929. године
амерички астроном Хабл установио,

након мереља тзв.

Слика З:

Ше.ма Шарлv.јеовоz Xt~Jepap

xv.jcкoz .модела {Pietronero 198 7) .

.

.

опадаље rустине rала~<сија са растојаљем о,ц нас. Ту нам је примарни ин
дикатор наша фрактална димензија, D. Нека је сфера у чијем смо ми средишту
полупречника r. Количина материје унутар ове сфере пропорционална је неком
стеnену од

r:

.

црвеног помака удаљен_их галаксиЈа, да Је брзина љиховог

удаљаваља од нас пропорционална љиховоЈ удаљен.ости (Хаблов закон), Фри~

манов модел добио је nуно право грађанства. Пош:rо Је био ~азиран на nровереноЈ,

фундаменталној физичкој теорији (О',ГР), стекао Је о~лучујућу предност над хи

Густина материје унутар ове сфере биће (тзв . Вокулерова релација):

јерархијским моделом космоса и оваЈ последљи био Је дуго година заnостављен,

мада не и заборављен ( Grujic 2002Ь) .
Фра~<талии или нефра~<тални Rосмос

Pr

= Mr/Vr ,.._, rD-з.

- питаље је са,ц

Астрономска осматраља потврђују да је космос, како га видимо са наше nла
нете изотроnан до врло великог степена . Али, што се тиче љ~гове хомогености,

Ако је систем тродимензиона.ла.н (стандардни случај), имамо D =З, и густина је
константна. За D < З (фракта.лна уређеност} густина оnада са nолупречником
замишљене сфере и имамо Pr -t О, r -t оо .

Шарлијеове сфере, али галаксиЈе сигурно нису равномерно распоређе~е по кос~
мичком nространству . Ако је то тако, да ли се може говорити о некоЈ nосебноЈ

11 релевантних каталога , фрактална структура
може се уочити у расnону 0,5-1000 Mpcfh, (1 Мрс= З, 26 ·10 6 светлосних година),
где је h = Н/(100 km s- 1 Mpc- 1 } бездимензиона величина, при чему је н · Хаблова

анал'иза астрономских nод;;tтака.показује д<l; је васиона у великоЈ мери нехомогена .
Каталози откривају постоЈаље Ј~та, суперЈата, итд . То нису, наравно, правилне

Према анализи nодатака из

1!

1
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константа (којој је , у овом случају, приписана вредност 65 .km s - Mpc-

Треба рећи и да се, као што је то често случај, нови концепт, какав је овај 0 .
хијерархијској устројености Космоса, хипертрофира и примељује у домену који

1

1

) ,

при

D = 2, 0±0, 2 фрактална димензија ,
0,5- 150 Mpc/h (Sylos Labini et а! . 1998) .

чему се галактичкој расподели може приписати

која је очита у распону

Иако презентирана евиденција делује убедљиво, треба рећи да још увек не
постоји општа сагласност у погледу глобалне структуре васионе. Према неким

најновијим анализама (Бак и Чен

2001} ,

фраRталност се одржава до ва веi<у

I<осмичi<у удаљеност, да би потом нестала , тј .

D -+

З,

r -+

оо.

•
1

Према овим

превазилази полазне претпоставке . Поменимо тезу Олдерmоуа (Oldershaw 1989),
према којој је читав физички свет устројен према хијерархијској шеми, од еле

ментарних честица до Космоса у целини.

(Видети, такође,

Oldershaw 2001).

Но

упркос свему, концепт хијерархијске структуираности показао се као ингениозна
идеја, која, ако се и не покаже апсолутно применљивом у космолошким разма

ауторима , најближе (локалне) космичке структуре су тачкасте (галаксије), затим
се појављују влакнасте (линеарне) формације, које потом прелазе у површинске
(лиснате}, да би се при највећим димензијама космичког пространства разазнале

траљима , има значајну привлачност, како са теоријске, тако и еуристичке, па и

естетске тач!tе гледишта

(Ribeiro 2001) . ·

У сваком случају, Анаксагорино реше

ње конструкције бесконачног универзума може се сматрати једним од највиших

тродимензионе форме (суперјата). Додајмо да се према постојећој астровом

узлета људског ума у

сi<ој евиденцији пре ра,ци о тзв. мултифраRталној струi<тури , са више фрак
талних експонената, I<ao уопштењу просте фраRталне расподеле галаRсија

поимаљу

света око нас .
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Слика 4 : Расnодела zaлax:cuja no влах:хu.ма ~~ сх:утта.ма {десн.о) .
Сu.мулиран.а
матх:а расnодела {лево} . С~еале ха слици nредстављају растоја'Ње од Зе.мље, дато
у .меzаnарсецu.ма {лево) и .мt.IJiuoxu.мa светлосхuх zoдuxa {дес но) .
ЗаR.ључве напомене
Питаље глобалне структуре опсервираног Космоса , а поготово оног љеговог
дела који је још изван нашег оперативног хоризонта , захтева интензивно кори

шћеље теоријских метода и модела, тако да се са напретком ових наша слика

васионе меља, можда и брже него услед нових астрономских података. У погледу
ових последљих, претпоставка о постојаљу тзв . та~х.е .материје , односн_о та.мхе

exepzuje (вакуума) представља додатни елеменат КОЈИ ЈОШ више компликује увид У
стварну структуру васионе . Није јасно још увек какве би последице по фракталну
парадигму изазвао поуздан доказ постојаља ове хипотетичне компоненте укупног
материјалног садржаја универзума .

Исто тако, непостојаље јединственог, прихватљивог механизма образоваља
самосличних структура у глобалним размерама, представља додатну сметњу при

хватаљу фракталне парадигме од стране већине космолога (Grujic 2002аЬ} .

R&C Dynamics,

Москва .
Charlier С . V. 1.: 1908, Ark. Mat . Astron. Fys ., 4, 1.
Charlier С. V . 1. : 1922, Ark. Mat. Astron. Fys., 16, 1.
Diels Н . : 198З, Predsokratovci, Naprijed, Zagreb.

CONCEPT OF FRACTAL COSMOS

_We follow development of the idea of а hierarchical universe, from the early presocratic
era and Anaxagoras to the modern cosmology. The present-day state of art concerning
possiЬle inference to the fractal cosmic pattern has been briefly overviewed.
УДК

520/527(091}
ИЗЛЕТ ДО ВИДОЈЕВИЦЕ
Мv.лах Ј елv.чuћ.
Народна оnсерваторија, Београд

Део учесника XIII Националне конференције астронома Југославије, 20 . ок
тобра 2002. посетио је планину Видојевицу, на којој би требало да се изгради
висинска станица Астрономске опсерваторије у Београду .
Из Београда се кренуло са Студентског трга, у 6 : ЗО . Ишло се аутопутем,
преко Крушевца и Јанкове клисуре, како би се, по програму путоваља, најпре
посетила Ћавоља варош . Нажалост, од наших домаћина из Прокупља, у току
вожље обавештени смо да је дрвени мост на путу за ово природно чу до у доста
лошем стаљу, па се од овог излета одустало на опште разочарање.

ВАСИОНА

L 2002,

5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 133

132 -------------------ВАСИ ОНА L 2002 , 5
Слика

1:

Карта де.п.а Србuје са уцрта

н.о.м об.п.ашћу, у npaвoyzaoн.ux:y, nрuх:аза

н.о.м ха до1Ьој c.n.uцu .

1

Слика 2: Карта Вuдојевuце са н.азха
чен.и.м .местом будуће оnсерваторще -

•
;·

Вuдовачо.м, х:ота 1155 (до.п.е).
После кратког задржавања у Про

куnљу , аутобус је nаркиран nодно врха
Видојевице, у Белом Камену, селу с а

свега nет становника.

до Видоваче

1,

врха Видојевице, ишло се nешке доб
рим земљаним nутем, nокривеним шља

ком .

Пут са благим успонима , дужине

nреко два километра, nролази кроз бу

кове . шумарке .
Ваздух је био чист и
миришљав од горског биља - највише
се осећала хајдучка трава.
1 Сам врх има више назива. Вероват
но је, због лепог погледа са њега , цела

Ъ S F~i;:!ЗЏ-:.
7~

,;·

\. ·.; Лриштина \'(;
\ . r;

.....

планина по њему прозвана . На картама
је означеи и са Ј абучево и Банде р а, а од
сељака смо чули и назив Мрљачки вис .
Назив Видовача преовлађује међу љуби
тељима астрономије из Прокупља .

1
1

1
Слика

3:

Др Зоран. Кн.ежевuћ са де.п.о.м у-чесн.uх:а
Вuдовачu.

XIII

Нацuон.а.п.н.е х:он.ферен.цuје ха

Видојевица у овом свом делу има два врха. На јужном и вишем (1155 m), који
се зове Видовача, налази се nровизорни земљани хелиодром . И на више других
места видљиви су трагови недавног боравка наше војске.

По светлом дану стигли смо на врх око nоднева .
На средини хелиодрома
чланови Астрономског друштва "Магеланов облак" из . Прокуnља поставили су
двоглед 20х80 на троношцу. Није могао да се користи добро јер је на хоризонту
била измаглица . Због околног дрвећа и земље са рашчишћеног терена могао је

да се види само већи део јужне половине хоризонта.

А јужни део хоризонта је

био интересантнији и због ноћног неба и због дневног хоризонта . На југозаnаду
се видела сразмерно ниска , З km удаљена, Ргајска nланина, са врхом Јованова

глава

1
1

(1020 m) ,

који је, пре више од

20

година, био изабран за место будуће

Астрофизичке висинске станице 2 Иза ње, више удесно, је планина , Соколовица.
Преко њеног гребена видео се део Косова nоља, и то већи објекти термоелектране
у Обилићу ; удаљени димови термоелектране били су врло ситни . Иза обеју nла
нина , према југу, налази се велика Радан планина (1408 m) .
Скупу се најnре обратио Александар Ваљаревић, потпредседник прокуnачког
Астрономског друштва, који је говорио о овом аридном (сушном) крају, који има
100- 120 ведрих дана и 460 mm воденог талога (по проценама са метеоролошких
карти) годишље. При томе се киша излучује најчешће у виду пљускова, што је
nовољно са астрономског становишта. Са ширег подручја врха планине могу да
се виде Кукавица, Лесковац, Сува nланина, Стара планина (удаљена преко 100
km), Ниш, Прокупље, Јастребац и Копаоник . Казао је да од Прокупља до Белог
2

Преглед астроклиматских радова, вршених од стране сарадника Астрономске

опсерваторије по планинама некадашње, углавном југоисточне, Југославије , од

до

1

1980,

спремљен је за наредни број "Васионе".

1976.
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Камена има
Поток .

УдК

17 km

и да тим nутем читаве године саобраћа аутобус за Житни

.

ОСНИВАЊЕ, РАЗВОЈ И АКТИВНОСТ ГРУПЕ ЗА ПОПУЛАРНУ
АСТРОНОМИЈУ "ИСТОК 47", ИЗ ФРАНЦУСКОГ МЕСТА ФИМЕЛ

Др Зоран Кнежевић, директор Астрономске опсерваторије у Београду , Је р~
као да је место погодно јер се киш~, које углавном долазе са заnада , исnадаЈу
на Коnаонику и Радану, као и да Је, nоред.доброг nута, по ко~е смо дошли ,
до врха планине доведена и струја . Изнео Је да ће се на ВидоЈевици вршити
астроклиматска мерења nосматрањем звезда и фона неба, на мањем телескоnу,
и да ће се бележити метеоролошки nодаци - nосебно је ситуација са ветро
вима у овом крају нејасна .
За наб~вку тf>лескоnа и изградњу два nавиљона.

Душан Колуну.ија

Groupeтent d ' astronoтie populair·e EST 47, Fumel, France
Астрономско друштво "Руђер Бошковић", Београд

На наш захтев добили смо члана~е о францус'IСој астрономс~еој zpynt~ из градића
Фимела. Наnисао га је, од 2001 . године члан нашег Друштва, г. Душан Колуну.ија,
'IСОји је Београд наnустио npe 43 године.
Надамо се да ће овај nри~еаз рада малобројне груnе љубитеља неба, '!Соја се храбро

на заједничком темељу, као и смештаЈног обЈекта , реnубличко Министарство за
науку, технологије и развој ће ускоро да одобри о~о 12~

000

евра. Астрономски

nавиљони ће бити смештени исnод врха, на његоВОЈ ЈУЖНОЈ страни

-- сам

522 .1

врх и даље

држи војска.. Смештајни објекат ће да се налази на северној nадини. На инстру
ментима би радило једно до два стручна лица, а објекти би има.ли свог чувара.
Телескоn nречника 40-50 ст користили би и студенти астрономиЈе, док би маљи,
у суседној куnоли , користили чланови Астроно:Мског друштва из Прокуnља.

и nожртвовано уnустила у израду телес'IСоnа и изzрад7Ьу nавиљона за 111их и nла
нетаријум, и то соnственим ру'IСама, инсnиративно деловати и на нашу средину.
А у Францус'IСој има O'ICO 300 астрономс'IСUХ 'IСлубова!

Ако се место покаже погодним, како се очекуЈе, следила би друга фаза, односно
изградља nавиљона за телескоn рефлектор nречника огледала од 1,2 до 1,5 метара .
Сматра се да би астр.ономска и друга оnрема, као и изградља nавиљона на самом
врху, стајали око 1 200 000 евра . Велики павиљон би с~ :радио на вуху nла
нине, а ако Војска Југославије то не Дозволи, на љеговоЈ ЈугоисточноЈ nадини .
Оnсерваторијски круг би имао око два хектара; nланира се да се са nрокуnачком
оnштином склопи уговор за устуnање земљишта на 99 година.
.
.
Из разговора са др Иштваном Винцеом сазнао сам да nостоЈИ вариЈанта да
се набави аутоматски телескоn nречника до 100 СП!, којим би се уnрављало из
Београда . Аутоматизовани телескоп би на Видојевици опслуживали само рези
дентни nосматрач и лице из техничке службе. На овај начин би се много уштедело

тронс~еа адреса је gap47.obs@wanadoo .fr .
Г. Душану Колуну.ији захваљујемо на труду, а груnи

Презентација Груnе се може добити на http ://www.astrosиrf. coтjgap47/, а еле~е

у . раду.

ПочетаЈ( који је обећавао

'1

(ESO) 1990 .

(Примљено новембра

нуд.ила да се

Понесена усnехом те манифестаци
је, неколицина nрисутних је одлучила
да продужи тај сан осниваљем сопстве

не астрономске групе*.

После избора

назива груnе, пријављиваља љеног по
· стојаља и избора вођства и председни
ка, чланови, којих је тада било 35, мо
гли су да се nосвете својим активнос
тима .

r.
·,11

Прве астрономске доживљаје чла
нови Групе су имали користећи стан
дардни телескоп од 115 тт . Састајали
су се два пута месечно у једној од nрос

торија зграде општине Фимел . Нешто
касније, набавком дела Жана Тексероа

(Jean Texereau) о аматерском телеско
nу, Груnа се упустила у авантуру из
градље телескопа. Током 1985. године
направљено је пет инструмената, nреч

200- 250

Слика 1:
Један од nрвих телес~еоnа
Груnе {250 тт}, 'IСасније осnособљен за
nраће'lЬе уград7Ьом мотора

{1985}.

тm .

* G.A.P (Groupeтent D'Astronomie Popнlaire) - Група популарне астрономије, Est Исток (у смислу свитања, односно наде у успех), 47- број покрајине Лот и Гарона
(Lot et Garonne) у Француској, по абецедном реду (покрајина се налази на огранцима

VIDOJEVICA

The article gives description of excursion for participants of XIII National Confe~ence
of Astronoтy to тountain Vidojevica, in southern Serbia, the site of future observatюnal
station of Astronomical observatory in Belgrade.

вече ,

лазио на одмору .

ника

ТО

астрономско

тва из Нормандије, а у Фимелу се на

2002)

EXCURSION

организовао

на коме су узели учешће и заинтере
совани из околине . Г . Буст је бивши
nредседник једног астрономског друш

сличним телескоnима у свету .

Подсетио је да је Евроnска јужна оnсерваторија

Све је почело једне лепе зим с ке но
ћи , крајем 1982 . године, када је госпо
дин Доминик Буст (Doтinique Bouste) ,
у градићу Фимел на југозападу Фран 
цуске ,

Радно време телескоnа би могло да се размељује са временима на

у Југославији , због бољих астроклиматских услова него у МађарскоЈ , п.остави
аутоматски телескоn од 80 ст . Нажалост , грађански рат и G трог.е санкциЈе ни~у
дозволили реализацију ове замисли . Он сматра ~а би и на новоЈ о~се~ваториЈи
требало да се ради на фотометрији , nоларимеТЈ?ИЈИ и сnектрометриЈи, Јер у тим
nословима сарадници Астрономске оnсерваториЈе имаЈу иску с тва .
Др Иштван Винце сматра да би nогодан телескоn за nрву фазу могао да буде
nречника 40 до 50 ст, тиnа Ричи-Кретјен, виљушкасте монтаже.
А онда је дошао час да се наnусти ово леnо место .
Госте су испра7и~а
два орла, чији су се ситни тамни обриси једва видели на nлавом небу, КОЈе Је
било nрошарано nонеким облаком, нарочито када се гледало ближе хоризонту .
Нажалост, било је доста авиона, чији би коридор требало изместити када за то
дође време .
После обиласка Видојевице учесници Конференције nоново су се нашли у Про
купљу . Домаћини су нам показали цркву св. Прокопија, чудну због св<?јих број
них одаја и стубова и малу Латинску цркву. Боравак у граду завршен Је добрим
ручком у ресторану "Долап".
Срећници са nриватним колима кренули су ка
Ђавољој вароши, а ми аутобусом према Нишу. Праћени смо ~и~и величанственим
заласком Сунца и некако истовременим изласком Месеца, КОЈИ Је изгледао nревелики у поређељу са нишким nланинама .
·
Последљи nутници су наnустили аутобус на Студентском тргу у 21:30.

Реда'IСција
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( одржаваље класичног телескопа просечно годишње износи 5- 10 % љегове набавне
вредности) .

EST 47 желимо даље успехе

Пиринеја) .

•

,.,

~
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310 mm

Тако стечено искуство навело је ма
лу екиnу , која се свела 1986.
на о

прикуnљаље потребних средстава .

лескоnа од 310 mm . Овим инструмен
том би се омогућила до тада неоства

- Велики пречник диска (масе 25 kg
и дебљине 45 mm) за израду примар

рива nосматраља

ног огледала тражио је израду nосебне
"машине" за обраду.
- Недовољно искуство, посебно ка
да је у питању фаза полирања . Ту је
велики допринос дао г . Кристијан Заи 
на (Cht·istieп Zaina), члан Групе**, ко
ји је раније направио преко 20 огледа
ла пречника 200- 400 mm.

и

створиле nерсnек

Њиме

би

се

више привукла шира

публика и укључиле школске r.редине
у астрономске вечери и друге манифес

тације .

Прикупљањем

средстава

из

разних извора и својим радом, Груnа
је 1986 . године завршила свој телескоп
nречника · објектива од 310 mm, жижне

2:

М20,

Тролисха .маzлиха

Стр ел цу, схи.мљеха телескоnо.м од

у

31 О

mm.

даљине од

1517

mш , са механизмом за

nраћење (у почетку је коришћен мато р
машине за праље веша) .

Рад није био лак јер алат и матери
јал за обраду нису · били увек адекват
ни,

ледала . . .

А. Р .

EST 47

је недостајала оn

серваторија , као важан елемент за оз

намичност G. А . Р. EST 47 , одобрил а је
средства за подизаље опсерваторије са
куполом пречника од 3,5 m. За град
љу је изабран пропланак , З km јужно

190 m надморске висине
01°00 ' г. д) . Око љене из

од Фимела , на

1988.

године G. А . Р. EST 47 је располагала
својом опсерваторијом, чија је куnола

скривала рефлектор од 310 mm на "ен
глеској " монтажи оспособљеној за пра
ћење уградњом мотора . Група је и та

Телескоп о,ц

3 : Павиљох телескоnа од 310
mm (1988).

је одлука да се направи Њутнов телескоn од 510 mm , жижне даљине 1938 mm!
Раду се приступило са великим ентузијазмом.

Знало се да овај подухват прет

nоставља решаваље многих проблема који се нису постављали приликом израде

200-310 mm .

и

ме

Слика

4:

Иnак је људска ру?Са требало
да uxmepвexttшe .

Ево неких:

Високе цене необрађеног диска од пирекса и потребног материјала за љегову
обраду . Продаја разних значака , које су тада биле у моди, била је довољна за

Операција је окончана

1995.

године уношељем nоменутог инвентара .
Иако оnремљена квалитетним инстру
менти~а и осn<?собљена да љима рукује, G . А . Р. EST 47 није заборавила своју
вокациЈу - nриЈем nосетилаца различитих узраста и средина . Напротив!

510 mm

Иако телескоп од 310 mm представља већ значајан 1-!НСтрумент, жеље закон
струкцијом још већег телескопа су стално расле. После неколико расправа донета

-

као

овога nута НИЈе обраћала грађевинским фирмама .

Слика

да бројала свега осам чланова.

маљих инструмената, од

цеви,

Проmиреље опсерваторије

ба .
Том приликом многи су открили
своје скривене таленте за зидара, сто

Средином

Израда секундарног

октогоналне

Када су се емоције смириле , чланови Груnе су решили да искористе све мо
гућности, односно каnацитете , свог новог инструмента, јединог у nокрајини . Зато
је набављена CCD камера.
Како је nостојећи nростор био недовољан за nријем nосетилаца и друге ак
тивности клуба, решено Је да се nрошири. Планиране су nросторије за будући
комnјутер, за CCD камеру , за фотолабораторију , за оnтику ...
Средства је nоново одобрила локална управа. За извођеље радова Груnа се ни

градље заузели су се сви чланови клу

лара , електричара. ..

упорног

"бунар светлости" . Орион , са својим
обојеним маглинама, М51 и љене спи
рале, велИка М31 са својим пратиља
ма, видели су се у свој својој чаробној
лепоти. Те, 1994 . године, G. А. Р. EST
47 је имала 12 чланова.

се

већ на различите начине уверила у ди

г . ш;

вечерима

Велико нестрпљеље је владало пре
nрвог погледа кроз окулар у тај пр~ви

тине Фимел и околних места.

(44°27'

дугим

шка .

одлука да се затраже средства од опш

која

ог

ханичких делова , није била посебно те

постољима, . а посматраља су се одвија
ла "nод ведрим небом". Зато је донета

администрација,

живост

огледала,

Сви инструменти су били на преносним

рачуна

( савитљивости)

Проблеми и незгоде су да

цизност од .Л/14.

биљнији рад у аматерској астрономији .

Локална

морало водити

рада . И на крају, после више од 500
сати обраде и многобројних дотерива
ња , примарно огледало је добило пре

Купола за телескоп пречника објектива

510 mm

Затим је следило nодизаље куполе за телескоn од 510 mm, који је привре
мено инсталиран под куnолом телескоnа од 310 mm; за то време овај nотољи
~е поново "постао" пр.еносни . Изгр~дљом куполе проблем је решен . Павиљон
Је оспособљен ~а приЈем већег броЈа nосетилаца и школа .
Сарађује се и са
?ближљим дечиЈИМ летовалиштем, као и са педагошким институцијама у покра
~ини. Из сопствених прихода, као и уз општинску помоћ, G. А . Р. EST 47 , са сво
ЈОМ оспособљеном радном снагом , почетком 1997 . године инсталирала је телескоп
од 510 mm, осnособљен за праћеље уградњом мотора, екваторијалне енглеске
монтаже, испод куполе пречника 4 ,5 m .

•1

~
!
(
~ 1.

а стално се

о флексибилности
вали

Изгра,цња опсерваторије

G.
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сам чланова, да nланира изградљу те

тиве за nрављеље бољих астрономских
фотографија .

Слика

ВАСИОНА L 2002,

**Касније се повукао из Групе .
направио Њутнов телескоп пречника

од

400 mm,

На својој приватној опссрваторији недавно је

1000 mm .

који је такође сам направио .

Од раније поседује I-Lутнов те лескоп
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ПОСМАТРАЧКИ ПРИЛОЗИ
УдК

522 .59
О:КУЛАРНА :КАМЕРА :КАО ТЕЛЕОБЈЕ:КТИВ

Алех:сахдар Томuћ.
Народна опсерваторија, Београд
У аматерској астрофотографији може
камера
без телескопа Наиме на исто да б У де корисна и специфична оку ла р на

телеобјектива, коју ч.ине к ат~офок с м принципу функционише и једна врста
жижне даљине /, пречника Ј, који сеуп~:оhил~ широкоуга.они) објектив камере,
удаљи од кућишта на даљинУ. ql и објек у рстена са наz~оЈима или бајонетом
даљине (F;:: f) и пречника (D _ d) , на рт~в
и_ли квалитетније ~очиво веће жижне
а тоЈању а испред објектива камере.

>

----~ --~·--------

__q_.! ____ ~l--q_

-

.......

-m==========~::_ш_z

а

Слика

5:

Куnоле: телесх:оnа од

510 тт (у nрвом nлану}, 310
nлахетарuјума (у nозадuхи}, 1999. zoдuxe .

тт {средuха}

Група се на томе није зауставила.

Ј

<ЈГ---·1ХЈ- --····-

q
..... -- -- ·---~

u

Слика 1: Шема ох:уларх~ х:а.м.ере.

По,цизаље планетаријума

требало решити.

_________· · ·'-'-'-~

Тада, за зрак који стиже
односи
(видети Слику 1):

Потребу за планетаријумом је такође

За љега су на исти начин набављена средства и за градњу
обезбеђена радна снага, с тим што је сада у Групи било 17 чланова. Тако је
године 1999. никла још једна "печурка" . Набављен је планетаријум GOTO, са
пројекторима за обе хемисфере. Може да прими 12 посетилаца.
У току последље две године набављени су коронограф пречника 102 mm и На
филтер за телескоп од 310 mm. Исти телескоп је опремљен уређајем за аутомат

D/2

(а- F)F

Тренутно (јануар 2002) G. А. Р. EST 47 има само 18 чланова и пуно амби
ција. Зар и није циљ аматерске астрономије да види што даље и да достигне

а=

недостижно?

управља.јући тако цев телескопа. према. траженом објекту. Надаље ради само мотор

по ректа.сцензији, који омогућа.ва. телескопу да. прати дневно крета.ње датог небеског
тела.. Укратко- уређај чини непотребним ручно (визуелно) тражење небеских тела..

=z =q

D/2
F. ,

JF(1/F

+ 1/f -1/Fe),

можемо добити директну везу еквивалентне жижне даљине са р '

(Примљено априла 2002)

јекат предвиђен за посматра.ње (снима.ње) . Координате изабраног објекта. компјутер
шаље у интерфејс, а. овај импулсима. покреће моторе по ректасцензији и деклина.цији,

чива, на висини z на другом сочиву, важе

из којих, за задате величине D F q F
дКруго~
сочива од фокуса nред~е~ с~ч~~:.о~~:с~~ер~~~~Ј~~: ~3а~теођјање
(а- F)
ако Је:
. у сочива , а.

ско претраживаље неба•••. У плану је да се ове године истим уређајем опреми и
телескоп од 510 mm. Припреме за инсталирање су већ почеле .

FOUNDATION, DEVELOPMENT AND ACTIVITY OF ТНЕ GROUP
FOR POPULAR ASTRONOMY "EAST 47", FROM ТНЕ FRENCH
TOWN FUMEL
The activities of the Group for Popular Astronomy "EAST 47", from the French towп
Fumel, on making telescopes, acquisition of planetarium and building of pavilions for
these instruments are descriЬed.
••• На екрану компјутера, који приказује тренутно видљиво небо, зумом се тражи об

од првог со

F.

q, f:

= F(q + f)/f,

из nознатих F и f n в 0
· q, КОЈе
· се може изразити
преко дебљине (или F.,
дубине")
кућ
' Р одре ђ УЈе
њихов збир:
"
ишта q2 и дужине адаптационог прстена q1 као
из које се за жељено

·'
1

!

·'i

1

~ ·.

q

= ql + q2.

Истовремено; величина 2z представља
·
·
сочива,
за који ће бити искоришћена це~:Ј~:~и
пречник објектива,
тј. задљег
. Нпр, сочиво карактеристика D/F = 88/ 257 шz:~а ~р~~~=~и~очјва.
"
КОЈИ Је d/ f = 20/50 mm, могу у таквој комбинацији дати ~амеру ·~:;::т::с;и~:
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=

=

D/F.
88/370 mm, ако је q
22 mm. Како то није лако изводљиво, јер је
употреба кућишта могућа без интервенције само ако је q ~ q2, погледајмо коју
еквивалентну жижну даљину дају q
65 mm и Ј
50 mm . Прстен од 15 mm
дужине, тј . q1
15 mm, ово лако остварује. Налазимо да је Fe 591 mm. Такође
је а - F
qF/ Fe
28, 3 mm, односно размак сочива је а
285, 3 mm . Објектив
мора имати пречник од 11 mm или већи, што није проблематично . За снимаље

=

=

=

=

=

=

=
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..
1

комета , променљивих звезда и астероида ово је сасвим довољнр.
Ако се користи оригинални објектив камере као друго сочиво, треба сматрати
да је у основној функцији:

q = q2

=Ј .

таша Борић, предавач Планетаријума
у Београду) итд.

Члан?ви Уређивачког одбора Бил

(Примљено новембра 2001)

OCULAR CAMERA AS TELEOBJECTIVE
А simple method for adaptation of а small camera to the teleobjective, of interest for
amateur astronomers, has been descriЬed.
По препуној

Крајем

2001" 2001. ГОДИНЕ
2001. године, у Задужби

ни Илије М . Коларца,

поводом култ

ног филма научне фантастике "Одисеја
2001", односно на тему постојаља ра
зумног живота у васиони, одржан је ци
клус од четири предаваља .

У уводном предаваљу, проф. др Је
лена Милоградов-Турин, иницијатор
одржаваља циклуса, дала је преглед о
стварених визија из филма. Поменула
је и да се, у част филма, у наше време

одвија мисија "Марсова одисеја

2001".

Мр Анђелка Ковачевић је своје пре
даваље о летовима на Месец илустро
вала снимцима и анимацијама. За про
јекцију

је

користила

преносни

видео

бим Математичког факултета. Тако се
ово савремено наставио средство наш

ло први пут у старој Задужбини.

Др Олга Атанацковић-Вукмановић
се посебно асврнула на параметре бит
не за живот на планетама и другим те

лима Сунчевог система . Излагаље је
било илустровано са преко 100 фото
графија скинутих са Интернета . Па
жљу је пленила видео бим анимација
лета изнад Венерине површине .

руководилац

на настанак хемијских елемената (На

тена, КОЈИ су приказе збиваља учинили

~нформативним и питким, су : Орхиде
Ја Штрбац, Дејан Максимовић и Ду

можете снимити оваквим уређајем. Бројеви који се појављују у прорачунима су
реални параметри оптичких елемената којима је располагао аутор.

"ОДИСЕЈА

лександар Оташевић, предавач у бео
градском планетаријуму), на руско

секције за астрономију ПДГ), на посе
те Београдском_ астрономском викенду
и АстрономскОЈ опсерваторији у Бео
граду, на Марс (Драган Лазаревић),

Покушајте реализовати сличан телеобјектив од оптичких делова којима рас
полажете. Бићете изненађени тиме колико је једноставна реализација и шта све

1

ПДГ), на "архитектуру" васионе (А~

АСТРОНОМСКОГ ИНСТИТУТА
"ИСАК ЊУТН"

ра ПДГ и једно Вукана Огризовића

ца (Драган Лазаревић,

q =Ј+ Чl ·

ВЕСТИ ИЗ НАШЕ ЗЕМЉЕ

ЈУГОСЛОВЕНСКИ ОГРАНАК

сали могло се закљу

чити да је др Милан М. Ђирковић сте
као своју публику.

Причао је о актив

ностима везаним за живот у васиони и

посебно о потрагама за ванземаљским

цивилизацијама.

на "Одисеју

Стално се освртао и

2001", у чијој основи је

живот на Јупитеру .

Милан. Јели-чиn

ГЕА- ИНФОРМАТИВНИ
БИЛТЕН

билтена.

рада

Билтен је, уствари, преглед

Природњачког

друштва

(ПДГ) од љеговог осниваља

"Геа"

1999.

го

дине.
Састоји се од тридесетак при
лога, који говоре о садржају одржаних

предаваља, као и предузетим акцијама
и путоваљима широм Србије. Прилози
се, према постојеће три секције Дру-·
штва,

могу

поделити

на

шан Мрђа (одговорни уредник) .
Заинтересовани за публикацију мо

ј

гу да се обрате на

e-mail адресу :
geapdvs@hemo.net
Милан. Јели-чиn

1
1

ГОДИШЊИЦА

Поводом 25 година од смрти акаде
мика Војислава В. Мишковића (18 . 01.
1892. Фужине , Горски Котар - 25 . 11.
1976 . I>еоград) , у I>еограду су одржа
на два предаваља.

Двадесетог децембра 2001, у окви
ру "Семинара Катедре за астрономи
ју", др Драган Трифуновић, универзи
тет~ки профе_сор математике у пензији,
есеЈистички Је изнео сећаља на сарад
љу са астрономом В. В . Мишковићем

пре свега у вези са Кеплеровим дело~

Крајем 2001. године у Вршцу се по
јавио први број ГЕА - ин.фор.м.ативн.оz

астрономске,

геолошке и биолошке.
Астрономски прилози су најбројни
ји.
Односе се на потпуно помрачеље
Сунца од 11.
августа 1999, на пос
матраље метеорских ројева , на плане

те Сунчевог система (предаваље одр
жао Лука Ч. Поповић, управник На- .
родне опсерваторије и Планетаријума

МЕЂУНАРОДНОГ

Седамн':'-естоr марта

америчко такмичеље у освајаљу Месе

Дакле, додаваљем адаптационог прстена дебљине q1 , има се само ново растојаље:

1

у I>еограду), на календар е (два пре
даваља дејана Максимовића секрета

и она из детиљства, када је често био

ко.I:\ љега на Астрономској опсервато
РИЈИ. Други део "предаваља" добрим
делом се односио на личност Милутина

Миланковића , чији је професор Миш
ковић био дугогодишљи сарадник .
Шест дана касније, 26.
децембра
2001, у о~ганизацији Српског друштва
за историЈу науке, у Музеју Николе Те
сле, о В . В. Мишковићу је говорила мр
ВоЈислава Протић-I>енишек. Војисла
ва, кћерка нашег познатог астронома
Милорада Протића, која слови за жи
ву енциклопедију Астрономске опсер
ваторије , темељно је приказала живот
и дело градитеља I>еоградске опсерва

торије . Своје излагаље, као и профе
сор Трифуновић, илустровала је број
ним илустрацијама и предметима веза
ним за љегов живот .

Милан. Јели-чиn

2002 . године,

стигла ми Је електронском поштом чу

дновата

порука,

била упућена и

која је

истовремено

Луки Ч .

Поповићу

Стевану Ћ_ениж~у и Гојку Ћурашеви~
ћу.

У ЉОЈ ми Је председник међуна

родно~ астрономског Института "Исак

Њутн (званичан назив - Isaac Newton
lnstitute of Chile in Eastern Europe and
Eurasia), Гонзало Алкаино Варос, на

писао : "драги професоре Димитрије
вићу, са великом пажљом сам прочи
тао ваш

изванредан

преглед историје

?еоградске астрономске опсерватори
~е, ос.новане

1887.

Исте године рођен

Је мо~, отац, у малом селу на југу Чи

леа. ..

Представио ми се као председ

ник и оснивач међународног астроном
ског института "Исак Њутн", који у
земљама источне Европе и бившег Со

ВЈет~ког С~веза има

12 огранака. Ре

као Је да Је претраrом литературе у

становио _ да су у Југославији најпро
дуктивниЈИ у врхунским међународним
астрономским часописима

поред мене

Лу_ка Ч . Поповић, Стева'н Ђениже ~

Г_оЈко Ћурашев~ћ и предложио нам је

да у ЈугославиЈи оснуЈемо, са својим
сарадницима,

тринаести

огранак

овог

института .
Убрзо после тога стигао
нам је и годишљи извештај Института,
публикован као кљига, а у скраћеној
форми и у Билтену Америчког астро
номског друштва.

Свакако, у почетку је било мало о
клеваља . Потрудио сам се да сакупим
све релевантне информације са сајто

ва огранка у Санкт Петербургу и А
меричког астрономског друштва. · Про

учили смо и Годишљи извештај и у ље
му видели многа нама позната и цеље

на имена. Видели смо да су огранак у
Москви основали нама добро познати
проф . А . I>ојарчук и проф . А. Чере
пашчук и . да су у ~угарском огранку
на~и

приЈатељи

КОЈе

смо

упознали

на

заЈедничким конференцијама .
Од по
~единих чланова Института из Софи
Је и Одесе тражио сам електронском
поштом допунске информације о љихо
вим искуствима . Одговарајуће инфор
мације имао је и Гојко Ђурашевић, чи
ји је рад са М . Закировим из Ташкен
та - члан ом У збечког огранка , био ци
тиран у извештају .
Импоновао ми је

1
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и начин на који је директор Алкаино

глобуларна јата, која је годинама по

извршио избор особа, а и чиљеница да

сматрао и анализирао , нарочито на ве

су

све оне носиоци

награде за

научни

рад Астрономске опсерваторије у Бео
граду . Поред тога, то сам видео и као
подстицај да се они који су нешто по
стигли у науци, заједно са својим са
радницима окупљају, друже, размељу
ју мишљеља и искуство и постану фо
рум који ће организовано артикулиса
ти заједничке интересе у науци и до

приносити развоју астрономије. Схва
тио сам то и као могућност за допу
нски подстицај, нарочито младима, за
постизаље резултата који се могу обја
вити

у

врхунским

астрономским

часо

писима и усмераваље појединих колега
са физике на проблеме од интереса за
развој астрономије.

Договорили смо се и 11 .
априла
године је потписан споразум о
осниваљу Југословенског огранка ме
ђународног
астрономског института
"Исак Њутн". Његови сарадници су :
мр Еди Бон, др Срђан З. 13уквић, др
Зорица Uветковић, др Миодраг да

2002 .

чић, др Милан С . Димитријевић (ди
· ректор огранка), др Стеван И . Ђени
же, др Гојко Р. Ђурашевић, мр Са
ља Р. Еркапић, др Љубинко М. Иг
љатовић, мр Предраг Јовановић, др
Александар Ђ . Кубичела, др Анато
лиј А . Михајлов, др Владимир Мило
сављевић, мр Ненад Миловановић , др
Слободан Нинковић, мр Драгомир 0левић, др Лука Ч . Поповић, мр Срђан
С. Самуровић, Зоран Симић, др Алек
сандар Срећковић, мр Наташа М . Ста
нић и мр Драгана Танкосић . Форму
лисали смо план рада у коме је пред
виђено да сарадници огранка до краја
2002. заврше и ·пошаљу у "Астрономи

ју и астрофизику" (Astronomy and Astrophysics) и у "Астрофизички журнал"
(Astrophysical Journal) 23 рада . Схва

тили смо да је идеја Института пози
тивна и на корист астрономије, пошто
би без ове додатне стимулације наш ре
зултат на крају свакако био маљи.

Разговарајући са колегама из Оде
се, Москве и Бугарске сазнао сам и
колико је Гонзало Алкаино занимљи
ва личност . Завршио је два факулте
та - астрономију и архитектуру, ба
вио се веома успешно и спортским

но

винарством, истрчао потпуни маратон
у шездесетим годинама живота и напи

сао три кљиге, које се могу уврстити у

област практичне психологије . Глав
на научна област у астрономији су му
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ликим телескопима на Ла Сиљи и то
највише у нашој галаксији и Магелано
вим облацима . Публиковао је око 200
научних радова и саопштеља из астро

номије , од којих око сто у међународ
ним часописима. Астрономски инсти
тут "Исак Њутн" основао је у Чилеу
1978 . године . Тренутно води пројекат
посматраља белих патуљака у глобу
ларном јату NGC 6397, на телескопу
од осам метара, на Параналу у Чилеу.
Када је започео научну сарадњу на за
једничком истраживаљу глобуларних
јата , са астрономима Штернберговог
астрономског института у Москви , до
шао је на идеју о осниваљу огранка
свог института . Тако је први огранак
основан 1992 . године у Москви. Годи
не 1997, уз помоћ Николаја Самуса из
Москве, основан је огранак на Криму,
а 2000 . основано је девет огранака у
Кијеву, Одеси, Санкт Петербургу, на

САО (Специјална астрофизичка опсер
ваторија) , Бјуракану, Казахстану, Та
џикистану, Узбекистану и Бугарској .
Године 2001 .
основан је огранак у
Пољској, а 2002. тринаести огранак у Југославији и четрнаести - у Пуш
чину, код Москве . Сада Институт има

око

270 чланова (пре осниваља 13 . и
14. огранка, у годишљем извештају за
2001 . стоји 235) и у просеку свака два

дана објављује се у три најзначајни
ја астрономска часописа по један чла
нак. У разговору са колегама из Мо

скве и Одесе, чуо сам пуно лепих речи
о овом подухвату . Он је многе стиму
лисао да почну да публикују радове на

Западу, а у тешким временима помогао
је да се умаљи осипаље астЈ)оно~ског
кадра .
Осим тога, повезао Је наЈкре
ативније људе и дао им прилику да се
боље упознају и друже .

Чланови Огранка у 13еограду су се
и

званично

организовали

и

вали као удружеље грађана

регистро

-

Научио

друштво "Исак Њутн" . У Регистар у
дружеља , друштвених организација и
политичких организација, који води

Савезно министарство правде, у друже
ље је уведено 4 . септембра 2002 . годи
не, "на регистарском листу 1642, под
редним бројем 4344." Тиме је оно до
било могућност да публикује, органи
зује конференције, прима донације и
спонзорства и учествује пуноправно у

јавном животу . До 1. октобра 2002 .
Југословенски огранак је одржао три
састанка. На првом, конституционом,

--.
1

Члан.ови Јуzословен.сr;оz ozpaн.r;a ме!јун.ародн.оz . астрон.омсr;оz ин.ститута "Исаr;
Њутн." са nредседн.иr;ом Алr;аин.ом , 9. сеnтембра 2002. zодин.е у библиотеци Ас
трон.омсr;е оnсерваторије.
Слева на десно: Зоран. Симић Предраz Јован.овић,

Зорица Цветr;овић, Стеван. Ђен.иже, Гон.зало Алr;аин.о, Владимир Милосављевић,

Милан. С. Димитријевић , Алеr;сан.дар Кубичела, Едu Вон., Ср!јан. Вуr;вић и Миодраz
Да•щћ .

одржаном на Астрономској опсервато
рији 8. маја 2002, потврђен је и усвојен
споразум о осниваљу Југословенског о
гранка међународног астрономског ин
ститута "Исак Њутн ", потписан 11 . а
прила, а наш пријатељ Јован Грујић
начинио је тридесетак изванредних фо 
тографија од којих су две изабране за
официјелну заједничку слику за годи
шљи извештај Института .

Други састанак одржан је на Оп
серваторији 25. јула . На састанку је
усвојен статут Научног друштва " Исак
Њутн ". За председника Друштва и У
правног одбора изабран је директор О
гранка Милан С . димитријевић, за ље
говог заменика Стеван Ђениже , а за
секретара Миодраг Дачић .
У Упра
вни одбор су још изабрани Лука Ч.
Поповић и Анатолиј А. Михајлов, а
у Надзорни одбор Гојко Ћурашевић,
Александар Срећковић и Зорица Uве
тковић. Лука Ч. Поповић је одржао
предаваље "Област Балмерове емиси
је у NGC 3516: кинематичка и физичка
својства", а Стеван Ђениже "Експери
менталне Штаркове ширине и помаци у
спектру троструко јонизованог сумпо
ра" .
Од 7. до 11 . септембра у Београ
ду је наш гост био председник Инсти-

тута , Гонзало Алкаино Барос. У то
ку љегове посете одржан је трећи са
станак Огранка, 9. септембра 2002, у
библиотеци Астрономске опсерватори
је . На љему је председник Алкаино о
држао предаваље о Институту "Исак
Њутн".
Све до одласка , Алкаино се
дружио и разговарао са члановима О
гранка. Предраг .Товановић је предло
жио да организ ује конференцију свих
огранака . Ова идеја се свима допала
и у

разговорима о њеном реализоваљу

дошли смо до закључка да је вероватно
најпогодније место за њено одржавање
Москва.

Надамо се да ће Југословенски о
гранак међународног астрономског ин
ститута "Исак Њутн" и НауЧио дру
штво " Исак Њутн" давати активни до
принос развоју астрономије у Србији
и

присуству

југледнијим

српских

астронома

међународним

у

на

астроном

ским часописима .

Милан. С. Димитријевић

"БУДУЋНОСТ ВАСИОНЕ"
На предлог Милана Ћирковића , на
конференцију астронома Ј угосла
вије, позван је као гост амерички нау
чник Фред Адамс, професор универзи

XIII

тета Мичиген у Ен Арбору (САД) .
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кића, а кћери покојног .ципл .
инж .
Слободана Бркића, уручиле су награ

ду за школску

2001/2002 .

годину Оли

вери Тешић, мајци Гордане Тешић најбољег .ципломираног студента на

Катедри за астрономију школске

2001/

Диплому везану за награду је
уручила професор др Надежда Пејо
вић, шеф Катедре . Свечаност су уве
личали својим присуством продекан за
. наставу Математичког факултета про
фесор др Владимир Јанковић и проде
кан за финансије професор .цр Миодраг
Живковић, којима се касније придру
жио и декан , професор др Александар
Липковски.
То је осамнаеста додела
награде од осниваља фонда 1981. го

2002 .

•
1

дине .

Гордана Тешић је рођена 1977 . го
дине у Горљем Милановцу. У родном
граду је завршила гимназију "Таков
ски устанак" 1996 . године . Љубав пре

ма астрономији је испољила рано. Та

Фред Ада.мс издаже на XIII Национ.ад
ној 'К.онферен.цији астронома Јуzосдави
је, 17. Х 2002.
Популарно предаваље једног од пи
онира космичке есхатологије о.цушеви
ло је посетиоце . Фре.ц А.цамс је, кроз
фазе, изложио будућност васионе . И
ако није било превођеља са енглеског
језика , сала Одељеља уметности Биб
лиотеке града била је препуна, тако .ца
је било посетилаца који су седели и на
поду .

Пре.цавање је о.цржано уочи XIII
Конференције астронома Југославије,
16 . октобра 2002 . Организатори су
били Катедра за астрономију и Биб
лиотека града Београда .
Интересантно је .ца је Фре.цов .цеда
по мајци пореклом из Србије . Звао се
Михајло Кљајић . Са 15 година , 1909.
године, емигрирао је из родног Лајков
ца у Америку .
Ми.~~ан Једuчић

НАГРАдА "ПРОФ. ДР
ЗАХАРИЈЕ БРКИЋ" 2002.
ГОДИНЕ

На свечаној седници Катедре за а
строномију Математичког факултета у
Београду, о.цржаној 8. новембра 2002.
године, Милица и Анђелка Бркић , уну

ке покојног професора др Захарија Бр-

ко је била члан астрономске секције и,
што је реткост за наше прилике , мату
рирала на тему из астрономије - "Фи
зика звезда", са о.цличном оценом. У
писала се на Математички факултет у
Београду , смер Астрофизика, 1996. го
дине. Р едовно је уписивала сваку на
редну годину, а редовни апсолвент је
била 2000/2001 . године . Дипломира
ла је 15. јула 2002 . године, са средљом
оценом 9,50. Од септембра 2002. годи
не уписана је на последипломске студи
ј~ из експерименталне високоенергет
ске физике на Карлтон универзитету

(Carleton University) у Отави, Канада .
Припада групи Неутринске опсервато 
рије Садбери,

SNO (Sudbшy Neutrino
Observatory) , која врши мереља реакци

ја неутрина са тешком водом у рудни

ку у Садберију и чији резултати треба
битно да допринесу разјашљаваљу по
нашаља неутрина . Колико је то важна
област види се и по томе што је део
Нобелове награде за физику за 2002 .
годину додељен ,.за детекцију косми
чких неутрина" . Лауреати ~у Рејмонд
Дејвис и Масатоши Кошиба. Експери
менти ове двојице научника су подло
га и прилог хипотези о осцилацији не
утрина . Прегледни рад из те области
Гордана Тешић је написала у оквиру

предмета ,.Методика наставе и истори.:
ја астрономије", под руководством ау
тора овог текста, а који ће бити обја
вљен у ету дентском космолошком бро
ју Васионе, који је у припреми.
Пре доделе награде , шеф Катедре

Проф. др Јмена Мидоzрадов-Турин nредаЈ·е Muдuv,u и Ан.ђед'К.tl Бр'К.uћ "Васиону"
број 3-4/2002, у 'К.ојој се на.~~азе 'Ч..!Iанци о ?Ьuхово.м оцу дun.11 . инж . Сдободану
Бр'К.uћу и награди "Проф. др Захарије Бр11:uћ".
професор др Надежда Пејовић је про
читала биографије професора Захари
ја Бркића и Гордане Тешић, као и пи
смо захвалности Гордане Тешић про
фесорима Катедре за астрономију . За
тим је приказана презентација фото
графија позајмљених од породице Бр
кић , коју је урадио аутор овог текста,
. а која се односи на живот и рад профе
сора др Захарија Бркића, првог докто

ћа. Број Васион.е 3-4/02 уручен је и
Данијели Тешић - сестри Гордане Те
шић, како би породица Тешић имала
бољи увид у значај и историју награ
де "Проф. др Захарије Бркић", коју је
сада добио и љен члан Гордана Тешић.
Свечана седница је завршена разго

ра астрономских наука Универзитета у

тички факултет .

Београду , као и свечаност доделе на
граде (1999 . године) од стране диnл .

инж .

Слободана Бркића .

После nре

после преране смрти Слободана Брки

вором са гостима и коктелом који су

приредили породица Бркић и Матема

]ед ена Ми.~~оzрадов- Турин.

зентiщије присутни су се nридружили
са својим сећаљима на ова два изузет
на човека . Унукама nрофесора Брки
ћа, а кћерима инжељера Слободана

ВЕСТИ ИЗ ДРУШТВА

Gркића, које су својом nлеменитом о
длуком омогућиле да се додела награ
де настави, уручен је број Васионе 3-

4/02, у коме је објављен in memoтiam

чланак о Слободану Бркићу, који је
преминуо 20. априла 2002. године и
рад о награди "Проф . др Захарије Бр
кић", које је наnисао аутор овог те
кста. Број са приказом прошлого.циш
ње доделе награде и животоnисом Ми
лана Богосављевића ,
добитника за

школску 2000/2001.
годину, nороди
ци Бркић nредао је аутор тог nриказа,

РЕКОРДНА МЕСЕЧНА ПОСЕТА

Никада се није десило да су Народ
на опсерваторија и Планетаријум угос
тили 5400 посетилаца током једног ме
сеца . Из извештаја за мај 2002. (ме
сечне извештаје о своме раду Друш
тво редовно доставља Градском секре

таријату за културу) види се да је На
родна опсерваторија имала 2433, а
Планетаријум 2046 посетилаца са пла
ћеном улазницом .
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5400 чине слушаоци
70. Курса астрономи

је за почетнике, чланови Друштва ко

ји су из најразличитијих разлога били
на Народној опсерваторији (због пос

матраља, демонстрације небеских те
ла, због консултација у вези са наред
ном набавком телескопа, па до оних ко
ји су дошли због дружеља или да пла

те чланарину), као и грађани . Ту је
и ближа родбина наших чланова, која,
по неписаном правилу, има слободан у
лаз .

Поменимо овде да,

no

свим основа

ма, Народну опсерваторију и Плане
таријум годишље увек посети више од

30 000 nосетилаца. Београдске музеје
годишље посети следећи број nосети

лаца: Педагошки - 2000, Николе Тес
ле - 5000-6000 , Етнографски - 26 000,
Народни - 4 7
ности- око 60

000 и Савремених умет
000 . Број посетилаца по

запосленом би сигурно ишао у прилог

Народној оnсерваторији и Планетари

јуму. Наравно да су . поређеља незгод
на, јер свака од организација има ра
зличит значај, бави се и специфичним

делатностима, а треба узети у обзир

да су смештене у различитим делови
ма града , у објектима различитог ква
литета итд.

ВАСИОНА
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ДРУГИ ФЕСТИВАЛ

ОБР АЗОВАЊА ОДРАСЛИХ
Други фестивал образоваља одрас

лих одвијао се у целој Југославији од

24. до 28. септембра 2002 . и то у 27
фестивалских региона. На позив Дру

штва за образовање одраслих, за учеш
ће на Фестивалу у београдском регио
ну одазвало се педесетак организаци
ја . Поменимо неке : Uентар за рееду

кацију емоција и понашаља "Тврђава",
Uентар за женске студије , English School of Business Beogt-ad доо, Институт за
стране језике · ад, Млади истраживачи

Србије , Привредна комора Београда ,

Републички центар за таленте , У дру

жење за осавремељивање ручног тка
ља , Завод за информатику и интернет ...
Наше Друштво се одазвало, као и

прошле године. Нажалост, због лошег

времена, у четвртак 26.

септембра

на тераси Народне опсервато
рије нису испричане приче о прошло

2002.

Исnред штанда и " П.11аве nти'Це" сто ·е

Милан Је.!lи"'ић, .мр Наташа Станић Ја~ слева на д есно : др Лу1Са Ч. Поnовић,

сти Београда и нашем Друштву, нити
је показан телескоп . Из истог разлога
телескоп није отваран у вечерљим ча

Десnотовић, nредседншс
Друштва
з~ћ обр:з~~~'IЬ~и:;рс::л-:~ви~
и nроф. др Мидо.мир
В л ад
Н
А
·
Y'le слева на есно ·

У петак 27 . септембра, у Плавој
сали хотела " Југославија" у Београ

одраслих .. На љој су учесници презен
товали . своЈ рад, уз обиље рекламног

жалост,

материЈала.

организатор

"

совима ни у петак ни у суботу .

ду, одржана је централна манифеста
ција Фестивала - "Берза образоваља

и.мuр

енезu и

Наше Др уштво је, због свог слова

"А_", међу првима презентовано у Пла
ВОЈ сали . Учиљено је то преко петоми
нутног филма, који су, уочи Берзе, на

правили Наташа Станић

-

сниматељ

Александар Оташевић - сценариста ~

Еди Вон, који гаје nренео на CD; филм
ће се вероватно наћи на сајту Друш

~
1

Штанд Друштва налазио се ван са
ле,

исnод

наткривеног

дела

хотела

према дунав~ком кеју. Главна "звезда'!

Владимир Ненезић, nублици је демон~

стрирао рад телескоnа. На два стола
су биле изложене публикације Друш
тва, а око љих били су постављени дуп
ли~ати nост ера са Народне опсервато
риЈе .

. У суботу 28 . септембра, у Планета
риЈУму, у оквиру "Јесељих астроном
ских t~ана", како су названа збиваља у
нашОЈ организацији , наравно у оквиру
Фестивала образоваља одраслих, одр

жано Је пре~аваље "Судари у Сунче

Штанд Друштва, без "Плаве nти'Це".

·

скоро сви посетиоци су били

чланови нашег Друштва, јер је главни
мало

урадио

на

пропаги

раљу овог предаваља.

Навече је Друштво за образовање
одраслих

организовало

за

све учесни

ке nриЈеМ у Градској скуnштини . У и
ме друштва присутни су били Алек
сандар Оташевић и Јасмина Милосав
љевић.

Милан Јели"'и1i

тва .

штанда био Је телескоп "Плава птица"
200/1210 mm, који је први пут овде и
"прегледао".
Његов конструктор

,,1

ле1есандар Оташевuћ.

вом систему . Предавач је био Горан
Павичић, апсолвент астрофизике. На-

НОВОСТИ И БЕЛЕШКЕ
ТЕЛЕСКОПИ БУДУЋНОСТИ

. У наше време телескопи доживља
ваЈу нову младост . Захваљујући новим
-

те~нологиЈама
риЈалима

-

рачунарству

достl:'гли

су

и

мате

огромне

раз

мере, тако да наЈвећа огледала имају
пречнике веће од осам метара.
Ове велике површине постижу се на
класичним огледалима у комаду и сег

ме~тираним огледалима,
ТОЈе

од

више

која се сас

шестоугаоних

огледала.

Примери за наведене телескопе су Вр
ло велu1еи телес1еоn - VLT ( Very Large

Telescope), који има четири огледала,
свако nречника 8,2 m (налази се у Чи
л еу) и два Ке1е

(Keck)

телескопа од по
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сваки, са

36

хексагоналних сегме

ната (налазе се на Мауна Кеи, на Ха-

вајима) .
Оптичком интерферометријом ефек
тивно се спајају физички блиски теле
сколи, тачније - њихова огледала, па
се повећава моћ поменутих телескопа .

Тако ће се

2006.

завршена израда

године, када буде

VLT,

спајањем сигна

ла са четири поменута огледала пости

ћи теоријски 50 пута већа резолуција

од резолуције Хабловоz телескопа, ко
ји ван доњих делова атмосфере кружи
око Земље .
Бројни пројекти говоре да је раст
телескопа незаустављив . Поменимо са
мо најфантастичније.
Национална

оптичка

астрономска

опсерваторија (National Optical Astro-

пројектова
лајеједноставан, релативнојевтин , 35

nomy Observatory - NOAO)

метарски телескоn, који би се радио по

моделу 9 ,1 метарскоr Хоби-Еберлu сег
ментног телескоnа с·а Мек Доналд оп
серваторије.
Ексnерти
Шведској

дел

50

Лунд

направили

универзитета
су

метарског Мега

умањени

Ke'IC

у

снимака његове површине, Марсов гло

2002. помоћу 1 2 ме
таl?ског телескопа Хејлове опсер'вато

риЈе на планини Паломар у Калифор
нији (САД) .

не са до сада недостигнутом nрецизно

шћу.

Браун и Трухиљо су проверавали

Иако је само мали део фотогра

фото архиве неколико опсерваториј;:L у
нади да ће нег де пронаћи снимке овог
објекта, што би им помогло при одре

фија у потпуности анализиран , очигле

дно је да ће нам оне пружити неверова

тне доказе о сличности , али и битним

ђивању _његове орбите . Труд им се ис

разликама између Марса и наше nлане

платио Јер су успели да га "прате" све

те. Пружиће нам информације које ће
нам бити веома корисне ако се у будућ

до 1982 . године . Познавање nоложаја
овог објекта у овако дугом временском
периоду омогућило је врло прецизно

ности одлучимо да на површину црвене
планете пошаљемо људску посаду .

MGS

одређивање облика путање и удаљено
сти . Квавар се креће по скоро кружној
путањи (Слика 1) око Сунца, на удаље

је одрадио велики посао, али

научници за њега смишљају нове поду
хвате. Августа 2001 . године одлуче
но је да се Марсова орбитална каме

ности од 43 астрономске јединице (6 ,5
мили~арди километара), што је око 1,5

ра (Mars Orbital Camera - МОС) nре

милиЈарди километара даље од трену

усмери, како би још већи део површи

не nланете могао да се сними. Инже
њерска екипа очекује да ће MGS мо
ћи да се искористи и као комуникациј
ски nредајник за Ровера за истражи

вање Марса (Mars Explшation Rovers) ,
током

2004 .

године .

мо

тне даљине Плутона. За обилазак око

Слика

6
1

. Кружни _ облик (Слика 2) у Марса
БОЈ севернОЈ области Terra Meridiani је
ударни кратер 2,6 пута већи од чуве
ног ударн_ог кратера у Аризони (САД) .

меном еродирале и делимично откриле
ивица

кратера

десетак

Пpeмa : Astronoтy

МИСТЕРИОЗНИ МАРС
Прошло је много времена од како је

Слика

1:

Вододерин.а

Током последње две деценије саку
nљени су многобројни докази који нам
говоре да је Марс некада био тоnли
је, влажније и nријатније место за жи

вот. Вододерине, као што је ова у басе
ну Њутн (Слика 1) , у близини Марса
вог · екватора, су, изгледа , настале nри

ликом "изливања" воде заробљене ис
под површине,

што неке научнике на

беле слике Марса, откриваЈУћИ нам ди

води да поверују да значајне количине
воде и данас nостоје на Марсу у пороз

нас

ко је то тачно, била би то велика nред

Маринер

9

послао прве, н~засне, црно

вљи, пуст свет без трагова живота . Да
пошто је облетео око Марса ско

ро 9ооо пута и направио преко 100 000

четр

терена.

Now, новембар 2002 .

ПРО НА ЋЕН ЈОШ ЈЕдАН
ВЕЛИКИ ОБЈЕКАТ
КАЈПЕРОВОГ ПОЈАСА

ла у поређењу са ванатмосферским. А
ли докле ће та предност да траје? И

Томислав Ван.дин.

неких

околног

Горан. Павичић.

Главна nредност ових џиновских те

лескопа је њихова релативно ниска це 
на квадратног метра површине огледа

1999 .

издиже

дица краткотрајног губитка везе при
ликом њеног слања на Земљу .

милиона евра.

Према : Astronoтy, март и октобар

се

метара изнад

Uрни правоугаоник на слици је после

лемената, чији би се положај компју
терски подешавао nутем више од 500
000 механизама. Градња телескопа би
трајала 16 година, а коштао би око 900

лескоn пречника један километар .

288 година . Ње

гова орбита је, у односу на раван екли
птике , нагнута за 7,9 степени, што није
необично за објекте Кајперовог појаса .

давно затрпани кратер . Данас, спољна

метар ских шестоугаоних е

перт за телескопе, са Универзитета у
Аризони, помиње ванатмосферски те

Сунца му је потребно

виту кору . Временом је прекривен се
диментима, који су се полако стврдну
ли и претворили у стене. Оне су вре

(European Southern Observatory - ESO)

па~ Невил Ву л ф (Neville Woolf), екс

2: "Сахраљен. !Сратер"

Створен Је ударом астероида у стена

телескопа,

детаљну студију за 100 метарски Пре
терано вели'/Си meлec'ICon ( Overwhelmingly Large Telescope - OWL). Огледало
OWL би требало да се састоји од о

2000 2, 2

је откривен у јуну

бални претраживач (Mars G!obal Surveyor - MGS) је завршио први део сво
је мисије - мапирање Марсове површи

а они са Евроnске јужне оnсерваторије

ко
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ним слојевима тла испод површине . А
ност могућим насељеницима Марса.

Астрономи су открили објекат који
би могао бити највећи члан Кајперо
вог појаса. Овај објекат, упола мањег
радијуса од Плутоновог, поставља но
ва питања везана за дефинисање појма
планете .

Астрономи са Калтеха

(Caltech Institute of Technology),
МаЈкл Браун (Michael Brown) и Чед
Трухиљо (Chad Тrujillo), на годишњој
Ca!~fornia

скупmтини Америчког астрономског
друштва у Бирмингему, у држави А
лабами, објавили су откриће објекта
2002 LM60, незванично названог Ква

вар (Quaoar) . Објекат магнитуде 18,2

Слика

1: Орбита Квавара у односу н.а
орбите nланета .

Астрономи са Калтеха су искори
стили

Хаблов

свемирски

телескоn

(HST - НuЬЬ!е Space Telescope) да би
одредили пречник овог тела .

Користе

ћи "Нову усавршену камеру за претра
ге" (New Advanced Camera for Surveys)
на HST, током јуЛа и августа месеца
2002 . успели су да одреде угаони пре
чник овог тела ( 40 лучних милисекун
ди), што им је омогућило да одреде
његов просторни пречник , који износи

1260 ~илометара (Слика 2), што га чи
ни назвећим тело_м у Кајперовом поја
су .
доскора наЈвећи објекат је био
2001 КХ76, .са nречником процењеним

8АСИОНА
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(видети "Васиону" бр . 4/2001) и 2002

AW197 ,

са по

900

километара .

вог појаса. Међународна астрономска
унија (МАУ) је у последњих неколико
годИна одбијала да разматра рекласи

фикацију Плутона или боље ~ефиниса

ње особина планета.

Ка:ко .Је I:<вавар

недавно откривен, МАУ ЈОШ ниЈе одо
брила љегово име, што значи да Је ље

гова званична ознака 2002 LM60. Ако
се прихвати предлог астронома са Ка~

теха (Квавар), носиће име бога ствара
ља (животне силе) по вероваљу припа
дника племена Тонгва, првих становни
ка басена Лос Анђелеса, где се налази
Калтех .
Пpeмa:wшw.astronomy.com

Горан. П ави•щћ

Слика 2: Пре-чн.ичu Земље, Месеча,
ПАуmон.а u Квавара {сАева} uзражен.u У
.м.uља.м.а {1 mt =1 ,6 km) .
Откриће Квавара је дошло У ~рену
тку када астрономи разматраЈу да
ли је потребно Ппут<?н и даље сматра
ти планетом. ПостоЈаље некоз:ико ве

ликих објеката Кајnеровог ПОЈаСа (од
укуnно 500 откривених током nоследље
деценије) је прис~лило астрономе да се

заnитају да ли Је Плутон , иако већи

од свих до сада откривених објеката
Кајперовог појаса, и сам Један од љих
или га треба и даље сматрати план

етом.
"Квавар је дефинит~вно задао
страховит у дар ац П л утону , рекао Ј е
Мајк Браун. "Кад бисмо данас откри
ли Плутон , нико не би _ни помислио да

га назове nланетом, то Је очигледно об

јеюiт Кајперовог појаса. Неки астро17о
ми и даље тврде да се Плут<?н ипак Ја

сно разликује од оваквих објеката. Са

пречником од око 2300 километар~,
значајно је већи од осталих; , тако да Је

ОТКРИВЕНА СТОТА ПЛАНЕТА

ВАН СУНЧЕВОГ СИСТЕМА
До пре десетак годин~ постојаље
планета око других звезда Је било П'(Је

дмет дискусија и хиnотеза. Захваљују

ћи напретку посматрачких техника по
стало је могуће т~~е nланете и дете
ктовати. ДетекциЈа Је, наравно , инди
ректна и заснива се на откривању ма
лих поремећаја у кретањ~ звезда , про

узрокованих планетама коЈе се крећу о
ко њих (види Васион.у 3-4 /1995) . ди
ректно посматрање nланета око других

звезда је још увек немогуће .
На почетку ових истраживања , от

крића планета око других звезда су би
ла ретка .

Међутим, ове године Је до

шло и до јубиларног, стотог открића .

Посматрањима помоћу Англо-аустра
лијског телескопа, КОЈИ има огледало
пречника З 9 метара, откривена Је пла

вооткривена планета има мас~ од око
1 2 масе Јупитера. Путаља ЈОЈ Је ско

Р~ кружна , пречника 2,5 пута већег од
пречника Земљине путање око Сунца .

Uерери, највећем астероиду, са nреч

Период обиласка око матичне звезде Је

Једино Плутон има поуздано утврђеног

природног пратиоца tсателит Ха!Јон) ,

четири године .

Према: Astronomy Now, новембар 2002 .
в. ч.

који је већи од ~вих познатих објека
та Кајперовог поЈаса , док се за _неке од
љих само претnостављ~ да имају сате

КОМЕТА У ОРБИТИ ОКО

вара и других објеката КаЈперовог п?

Откриће четврте планете пулсара
PSR 81257+12 је, после анализе но~:~их

лите. Плутон има већи ал~едо од Ква

јаса, што указује на н~ки процес КОЈИ
одржава лед на његовоЈ nовршини свежим.

.

Огроман број објеката КаЈперовог

појаса, откривен~х nоследљих година,
указује на постоЈаЊе широког распона
величина тела у Сунчевом систему , на
супрот оштрој подељено_сти на в_елике

планете, астероиде и објекте КаЈперо-

која кружи око пулсара, уочени сигнал
1

.,
i

би био детектован и на

ПУЛСАРА

посматраља,

замељено

нечим краЈње

1400 MHz .

Како објаснити овако "чудне" по
сматрачке податке?
Да ли је њихов
узрок у међузвезданом гасу који се на
лази између нас и посматраног п у лса
ра или се нешто налази у орбити око
пулсара?
Да је узрок овог сигнала међузве
здани гас , сличне "чудне" сигнале на
појединим фреквенцијама бисмо детек
товали . и приликом посматраља других
пулсара, али то се не дешава.

Једино прихватљиво објашљеље је
да се "нешто" налази у орбити око овог
пулсара . Како, приликом анализе по
датака ,

нису

уочени

никакви

гравита

циони ефекти, закључено је да се у ор
бити око пулсара PSR 81257+12 налази
објекат пречника око 1000 kш, чија је

маса бар
вито

масе Плутона .

1/5

Страхо

зрачеље пулсара константно

"од

страњује" материјал са површине овог
објекта, при чему се ствара нешто на
лик коми комете. Приликом сваког о
биласка око пулсара, овако настала
"кома" се нађе на визури ка љему, што
за

последицу

има

вог сигнала на

настанак

посматра

430 MHz .

Нова посматраља, која се врше по

моћу радио телескопа у Аресибу (Пор
торико), имају за _ циљ да утврде та
чну

природу

OIIOГ,

за

сада

"мистери

озног", сигнала. Тренутно, ма колико
то чу дно звучала, у орбити око PSR
81257+12 је откривена "КОМЕТА ?' .

Према:

нета звезд~ т Gruis (т Ждрала). Но

Квавар по својим димензијама ближи
ником од 933 километра, него Плутону.
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астрономи

су

открили

Space Telescope)
нову

класу

цр

них рупа- оне средљих маса, у центри

ма глобуларних звезда.них јата .
От
криће не потврђује само постојаље " не
достајуће карике" у ланцу маса црних
рупа, већ баца ново светло на разуме
ваље основних особина галаксија ра
зних

величина .

та на фреквенцији од 430 MHz, показу

Два тима астронома су 17. септе
мбра 2002 . објавила да су пронашла
доказе о постојаљу црних рупа у је
згрима два rлобуларна звездана јата

исти објекат посматра на ф~еквенциЈИ

Процељена маса ових црних рупа Је не

невероватним . Посматрања овог објек

ју 'да постоји прилично снажан сигнал
са периодом од три године . Када ~е

од 1400 MHz , тај сигнал се Једностав
но не детектује . Да се ради о планети

(видети слику на

(налази се на удаљености од 32 000
светлосних година), астрономи су ме
рили брзине звезда у близини центра
јата, проверавајући да ли се оне пове
ћавају са приближаваљем самом цен
тру . Ови подаци су омогућили да се
прорачуна величина и маса објекта ко

ји се налази у центру јата, за који се
верује да је црна рупа која је 4000 пута
веће масе од Сунца .
У случају џиновског глобуларног
јата G1, које се налази на удаљености
од 2,2 милиона светлосних година, ас
трономи су мерили брзину кретања це
лог јата, јер је сувише далеко да би
се у њему могле разазнати појединачне

звезде .

Анализа ових резултата наво

ди на закључак да се у љеговом центру

налази црна рупа чија је маса 20 000
пута већа од масе Сунца .
Откриће црних рупа средњих ма
са, чије су постојаље предвиђали многи
ас~рономи, утицаће на теоријске мо
деле који објаmњавају како формира
ље црних рупа тако и галаксија . Не
ки астрономи верују да ове средње ма
црне

рупе

могу

послужити

као

не рупе , које су пронађене у центрима
многих галаксија. Карл Гебхарт (Karl

Gebhardt) , вођа тима који је открио цр
ну рупу у G1, каже : "Постоје две глав

Користећи Хаблов сателитски те

НuЬЫе

је се налазе у центрима галаксија. У
оба случаја, црне рупе нису посматра
не директно, већ је њихово присуство
установљено
посматраљем
особина
глобуларногјата.
У случају глобуларног јата М15

"с еме" од ког настају супермасивне цр

ОТКРИВЕНЕ ЦРНЕ РУПЕ
СРЕДЊИХ МАСА

(HST -

љим од супермасивних црних рупа (не
колико милијарди Сунчевих маса), ко

сивне

Горан. Пави-чић

лескоп

чини већим од црних рупа које наста
ју приликом експлозија звезда (неко
лико Сунчевих маса), али далеко ма

111 страни кор~ца).

колико стотина Сунчевих маса, што их

не теорије које објашњавају настанак
супермасивне црне рупе - могуће је да
се она формира одједном, приликом
формираља галаксије, тако што се ог
ромна количина материјала нашла око
галактичког језгра, или се прво форми
ра "семе" црне рупе, које касније, то
ком времена, расте и развија се . По
сматрачки подаци нам данас говоре да

је ова друга теорија ве~оватнија" . Ро
ланд ван дер Марел tRoland Van Der

Marel), из Научног института за сате
литски телескоп (Space Telescope Science Institute), вођа екипе која је откри
ла црну рупу у М15, слаже се са ми
шљељем свог колеге : "Uрне рупе, сли
чне овима које су пронађене у глобу ла-

·
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У другом пасусу, nосле речи Мер

кови за формираље суnермасивних цр

дин. треба да стоји тачка, тако да сле

них рупа" .

Интересантна

nоследица

овог

ис

траживаља је наговештај да можда nо
стоји корелација између масе звезданог

система и масе црне рупе која је у ље
говом средишту. Астрономи су закљу

чили да је маса црне рупе 0,5

% масе

система , без обзира на то да ли се ра

ди о глобуларном јату или џиновској
сnиралној галаксији. Ово сугерише на

то да можда nостоји, још увек неразја
шљена, веза између јата и галаксија.
" Ова открића нам могу омогућити да
разумемо неке битне чиљенице о нас

танку звезданих јата и галаксија у ра

дећа реченица nочиње са 15 (везник 1~
се брише) .
У nетом пасусу , уместо наведених,

треба да стоје, редом, следеће цене :

454 GBP, 300 GBP, 350 GBP, 450 GBP;
630 GBP.
65.

стран.а

У трећем пасусу, 22 .

ред, између

речи nрелази и .мшње z треба уметнути:

,

rnpaн.зuтu,.

У трећем пасусу,

28.

ред , уместо

'Њu:r; ове zран.е треба да стоји 'ЊUховu ру

ном универзуму", рекао је ван дер Ма

-х:авцu .

рел. " Изгледа да су црне pyne много
чешћи објекти у космосу него што смо

ази.муталн.а треба да стоји а.лтази.му

мислили" .

талн.а .

Према : Astronoтy

Now, новембар 2002 .
Горан. Павичић

У четвртом пасусу , 23 . ред , уместо

66.

$.:

стран.а

У другом пасусу ,

2.

ред, уместо н.а

-ч.uн. треба да стоји вид .
ИСПРАВКЕ
У "Васиони" бр. 2/2002, у nри
казу "А строномске и астрофизичке ен

циклоnедије" (рубрика "Нове кљиге" ,
стр . 64) , омашком су учињена следећа
одстуnања од . оригиналног текста:

Свуда где стоји on
треба да буде сnојена :

line раздвојена ,
online.

1

***
У "Васиони" бр. 3-4/2002 , у ас
трономским ефемеридама за 2003 . го

дину, на страни 105 стоји Почета-х: zо
диш'Њих доба (SEV), а треба Почета-х:

zодиш11>их доба
Редакција

(UT) .
"13асионе"

се извињава

читаоцима због учињених грешака.

111 страна корица: Глобуларн.а јата у -ч.ији,м. средишти.ма су прон.ађен.е црн.е
рупе сред'Њих .маса (видети вест ха 151. страхu}. Горе је јато G1 , !Соје се н.а.лази

у Ан.дро.медuн.ој zала-х:сији, а доле јато М15 у Пеzаэу, !Соје је у н.ашој zала-х:сијu.

IV страна корица: Месец сн.u.мљех н.овu.м телес"ЈСоnо.м (ТАЛ:_200К 200/2000
тт} Народн.е оnсерваторије, 12. -новембра 2002. zoдuxe у 1'!' 32'"" UT, фuл.м FUJI
Superia Reala 100 ISO 100/21, време осветљава'I!Ја 1/30 s. С-нимио Владимир Нехе
зић . Север је zope, а uсто"ЈС дес-но . Фаза је 2d' 40m nосле nрве четврти. Виде се
.мора . Горе је Море ведрин.е. Море тuшuн.е је до 'I!Jeza, доле десн.о је Море nлод
н.ости, а лево од овоzа је Море н.е?Стара. Јуzозаnадн.о од Мора ведрин.е је Море
nape. Изолова-на та.мн.а nовршuн.а уз источхи руб Месеца је Море !Срuза . Север.н.о

од Мора ведрин.е уочљиви су. !Сратери Аристотел и исnод 'Њеzа Еудо!Сс. Јужн.о од
Мора nape истичу се веnи ?Сратери Албатен.ијус и Валтер , !Соји је н.ешто ближи
тер.мин.атору.

1
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штаља неких мисија из овог програма.
У дољој табели наведена је старост не
колико тако измерених кратера . Прва
четири кратера из т.абеле исувише су
мала да би била видљива аматерским

ПИТАЊА И ОШ'ОВОРИ

СТАРОСТ :КРАТЕРА

телескопима са Земље .

Снежана Ферјанчић nита .та ли се
старост не~еих ~ератера на Месецу.

Постоје индикације да је макар је
дан кратер на Месецу млађи од хиљаду
година . То је кратер Ђордано Бр у но,
на страни Месеца окренутој од Земље.
У једној енглеској хроници из средљег
века записано је да су петорица мона
ха, м ало после заласка Сунца 18 . и
ли 19. јуна 1178 , пос матрала "горљи
рог младог Месеца раздвојен , а из ра

Телескопска посматраља Месеца
почела су у XVII веку .
Већ прили
ком

првих

посматраља

људима ~е

по

стало јасно да на Месецу постоЈе ра
внице, које су добиле назив мора, пла

нински предели и обиље кратера.. По
сматраља, комбинована са теориЈским
радом,

показала

су

да

су

кратери

на

зделнице су излазили ватра, варнице и

Месецу последица удара астероида и

ужарен угаљ" . Познавајући фазу Ме
сеца показано је да је могуће да су ен

ли језгара комета о површину ~есеца .
Уопштено говорећи, зна се да Је · ста
рост Месеца маља или једнака старо
сти Земље , која износи ·4,5 милијарди

глески м онаси тада видели удар

година .

Ако се прихвати тај закључак, то би
значило да је најмлађи кратер на Ме
сецу стар маље од хиљаду година . Има

Старост појединих кратера (или би
ло којих других облика рељефа) на Ме
сецу не може се измерити посматраљи

истраживача који се са · овим тумаче

ма са Земље . Међутим, радиоактивним
· датираљем узорака које су са разли
читих локација на Месечевој површи
ни донели астронаути који су "летели"
у програму "Аполо", измерена је ста
рост тих узорака . Наравно, измерена
је и старост материјала из кратера ко
ји су се налазили у близини места спу-

љем не

слажу ,

сецу могу

сигурни

прихватити

само

резултати

Владан Челебоновић

Старост(10

South Ray
Shorty
Con'e
North Ray
Tycho

Аполо .

2

Аполо

19

6

год.) Дијаметар (km)

2,5

0 ,68
0,11
0 ,37

50
110
810

85
93

РЕЋАЊЕ ПЛАНЕТА

1

на. планете то значи да се најбрже око
Сунца. ~_<реће Меркур , који је на.јближи ,

Таља Радовuћ из Бео града nuтa да

а. најспорије Пл утон . За.хваљујући по

ли u.ма истине у nричама о утицају ре
ђања nланета на nојаве на Зе.мљu .

стојаљу ове зависности брзине од у да

љености од Сунца , понекад се деси да
се неколико планета , гледано са Земље, ·
види у истом делу неба.. Појава је при

У овим причама нема никакве исти
Ређања планета су последица ра
зличитих брзина којима се оне и Зе
мља крећу око Сунца . Брзина кретаља
не .

неког тела око Сунца (или, општије ре
чено, у гравитацион()м пољу) зависи од
удаљености тог тела од Сунца као из
вора гравитационог поља. Примељено

се као

из приложене табеле, који су добијени
лабораториј с ким мерељима .

Мисија

Coperпicus

тако да

резултати о с тарости кратера на Ме

Назив :кратера

16
17
Аполо 14
Аполо 16
Аполо 17
Аполо 12

неког

тела о површину Месеца, који је довео
до ствараља кратера Ђордано Бруно .

родна , зна. се њен узрок и за. науку није
од интереса. .

Последљи пут се о ређаљу плане
та доста говорило почетком маја 2000,
када су се неколико сјајних планета ,

.

Месец и Сунце налазили на истом де
лу неба .
Било је прича. о наводним

2 ---------------
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Како су у задатку задати So и S, nот
ребно је у овој . једнакости R изразити у
облику R
R(So, S) . У ту сврху nођи
мо од следећег резоноваља. So је енер

катастрофама које ће овакав расnоред
nланета изазвати, али како читате о

=

вај број "Васионе" јасно је да се није
Почетком 1980-их година nуно се у
ненаучним круговима говорило о р~
сnореду nланета. Да nрекрати "муке ,

тог извора да је на нултом растојању

један nознати белгијски астроном је
nоставио овакав nроблем : да ли би се

од њега (јер у том случају извор нема
куда да израчи енергију осим у теле
скоn). На растојању R од извора, е

вет nланета заиста nоређа на једну nра

и важиће

нергија коју nрима телескоn ће бити S

нешто десило на Сунцу да се свих де

ву, што је јако мало вероватно? Изра

S

<

So,

јер сада у телескоn

улази само део зрачења . Како се свет

чунавање урађено по законима физике

nоказало је да би овакав nоредак nла-·
пета наnравио на Сунцу nлиму од свега

·

лост од извора nростире сферно симет

рично, то ће се количина енергије дос

nеле у телескоn мењати са квадратом
растојаља (то значи да ако се нnр . рас
тојање · nовећа два nута, nрисnела енер

неколико милиметара . Пречник Сунца
је 1 З92 000 km, тако да је јасно да би
ефекат ове nлиме био занемарљив. На
Земљи, чија је кора чврста, ефекат би

гија ће се смаљити 2 2 = 4 nута, или
ако се растојање нnр .

смањи три nу

та, nрисnела енергија ће се nовећати

био још мањи.

Закључак који следи је, надамо се,
јасан: nромене у расnореду nланета не

=

З2
9 nута) . Из тог разлога може се
усnоставити следећи однос:

мају никаквог утицаја на живот на Зе

мљи. Када се ређање деси довољно да
леко на небу од Сунца, може се видети

ће астроном видети, а уједно и, у за

41Тn(
~ 3
N =-Зrov So/S) .

Лева страна овог израза је једнака ну

ли, што нема физичког смисла, јер то

значи да је S једнако нули или So бес

коначно велико (како би и десна стра

на била једнаi<а нули), а то није тач

но . Да би се то избегло, уведимо ра
дијус ro извора зрачеља уместо нултог

РЕШЕЊЕ ЗАДАТКА ИЗ

растојања (тј. уместо нуле у бројиоцу

4/1999.

So је количина светлосне енергије
коју емитује јединица nовршине извора
у јединици времена, а S минимална ко

личина светлосне енергије која nада на

јединичну nовршину nријемника (теле

скоnа) у јединици времена а коју nри
јемник још може да региструје .
Астроном ће видети све оне објекте

Прили~ом извођења овог израза nре
ћутно Је nретnостављена да се извори
међусобно "не пре.клаnају", гледано са
Земље . ~ко то није случај, број вид
љиви.х обЈеката ће бити мањи од горе
добиЈеног N и то за онолико колико је
извора заклоњено од стране других из
вора .

НОВИ З АдА ТАК

Којом се брзина~ ~~еће звезда у од
носу на Земљу, ако}оЈ Је радијална бр
зина Vrad
-22 km s, соnствено крета

=

ље р.= З,68", а годишња nаралакса 1 r -

0,75"?

-

леве стране израза

(2)). Другим речи

ма, сматраћемо да се nриликом nроме

не растојања за r 0 , nромена количине
nримљене светлосне енергије може за
немарити (јер је ro < < R, а ради се

о извору који је на самој сфери, тј . на
растојаљу R од nосматрача) . Сада јед
начина (2) добија овај облик :

Издавачки атеље "Поларис" и
ма задовољство да nану ди заинтересо

1.

Лион Ледермен, БОЖИЈА ЧЕ

СТИЦА, 450 дин. Амерички нобело
вац Лион Ледермен води читаоца на
чу десно nутовање кроз историју физи
ке, од древних времена до краја два
десетог века .. Тежиште је, разуме се,
~а савременОЈ физици, а о љој сведочи
Један од њених великих неимара. Пи
сана

надасве

духовитим

стилом,

nуна

изворних анег дата, ова књига увешће
вас н~ веома лежеран начин и у најсло
жениЈе области краљице свих наука

каже к.ако она тежи Великом обједиње
њу, К?Је би требало да нам омогући да
се наЈЗад ваљано ухватимо у коштац са

N=nV,
где је V заnремина сфере . Уводећи у
ову једнакост израз за V, добија се:

ГSо

R=roys•

(1)

такозваним крајњим nитањима . Физи
чар по струци, филозоф по интелекту
алном интересоваљу, Вајнберг луцид
но гради уз бу дљиву nирамиду му дрос

чијим уврштавањем у израз (1) конач

но добијамо тражени број објеката које

4. Амир Д. Ацел, БОЖИЈА ЈЕ
дНА ЧИНА, З75 дин . Познати америч
ки математ~чар и физичар Амир Д.
~цел уnознаЈе нас с великим обртом ко
ЈИ с.е одиграо у космологији на самом
~раЈу двадесетог века.
Како nоказу
ЈУ изучавања једне nосебне класе су
nернова

на

космолошким

удаљености-

ма, Васељена почиље nоново да се ин
флационо шири . Да би се овај надасве
загоl!етан феномен објаснио није било

...

Наведена издања "Полариса" мо
жете наручити на телефон 011/З110064 или на e-mail: polaris@eunet.yu
Ексклузивна пову,ца:
nретnлате
на астрономске часоnисе , Astronomy"

и "Sky & Telescope", nлака.;и и литера
тура, веома nовољно.

тел : 06З/80З4-089
Продајем
жижне даљине

ра (од

6, 10

и

~и човечанства с краја другог милени
Јума.

телескоn

рефрактор

1000 mm, са три окула
14 mm) и два статива.
тел: 06З/8056-З15

2. Стивен Вајнберг, СНОВИ О КО

мерички нобеловац nокушава да nре
дузме синтезу свеколике физике, да nо

троном видети је дакле :

бар наслутимо каква ће бити коначна
судбина Васељене.

ге из nоnуларне науке.

СНОВИ О КОНАЧНОЈ ТЕОРИЈИ, а~
из кога неnосредно следи тражено R{S,
So) :

нас расnолажемо довољним знаљем да

ваним читаоцима четири изузетне књи

сјаја So досnева на Земљу количина е
нергије S (центар сфере је, наравно, у

nосматрачу). Број објеката које ће ас

З. Пол Дејвис, ПОСЛЕдЊА ТРИ
МИНУТА, З75 дин . Нова звезда свет
ске научне сцене, Пол Дејвис, nредУзи
ма изазовно nредочаваље могућих мо
де~а окончања космоса.
Парафрази
раЈући у наслову nознату Вајнбергову
кљигу ПР~А ТРИ МИНУТА, Дејвис
нас уnућуЈе у ултимативну nустолови
ну, уверљиво nоказујући како већ да

. ~осмолошку константу

дијуса R, nри чему је тај радијус јед

нак оном растојању са кога од објеката

з

КОЈе се .чак и_ њен творац, велики Ал
берт АЈнштаЈн, својевремено одрекао:

НА Ч? ОЈ ТЕОРИЈИ, З75 дин. Вајн
берг Је већ nознат домаћој читалачкој
nублици по изврсној књизи ПРВА ТРИ
МИНУТА. У свом каnиталном делу

који се налазе унутар и на сфери ра

________________________

дР,УГ~ до да оживимо једну величину

(2)

од тога.

ЗАДАТАК

N(S) :

ОГЛАСИ

леnа небеска nојава , али ништа више

В11.адах Ч мебоховu1i
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датку такође тражени, закон

гија коју извор емитује, али исто тако
и енергија коју би телескоn nримио од

десило ништа.

ДОдАТКА

ВАСИОНА дОдАТАК

ПродаЈем

астрономске телесi<оnе

огледала tдо 40 cm), окуларе и onpe~
му .

тел :

024/768-146

Продајем рефлектор Њутновог ти

nа

"Tasco" 114/900 mm,

минимално ко

ришћен. Уз телескоn иду два окулара

(4

и

20 mm),

додатак Барлов 2,5х, оку

ларни
филтер
за
Месец,
дрвени
троножни статив и носећа екваторска
монтажа.

тел :

011/192-550
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ОБАВЕШТЕЊА

Њихова укупна цена је

1979 .

Ако се прва чланарина {претплата),
која за 2001 . годин у износи 200 дина
ра , уплаћује у пошти, на општој упла
тници, потребно је да се на љој упише:
1. Име и презиме и тачна адреса са
поштанским бројем места .

У рубрици " сврха дознаке" : нови члан tили претплатник) .
·
З . Рубрика " позив на број " оста

2.

је празна . У љу се касније , са учла
љељем, уписује члански , односно прет
платнички број .
4 .. Копију уплатнице треба посла
ти у писму, како бисмо имали податке

о уплатиоцу, јер се они путем Поште,
односно Службе за платни промет, че
сто не пренесу. Наиме , новац електрон
ским путем добијем о одмах , али поне
кад, због недостављених података, не
знамо коме и на кој у адресу да шаље

- распарене бројеве : 197З/З , 4 ;
1974/2 , 4 ; 1975/1 ; 1980/1-2 , 4 и 1982/
З , 4. Заједно стају 100 динара .
Према томе, све старе "Васионе "
(преко ЗООО страница) укупно стају
1210 динара, када се преузимају на На
родној опсерваторији. Ко жели да их
добије путем поште, треба да уплати

1ЗОО динара (због троiпкова паковаља
и поштарине) .

***

З.

КОМЕТЕ -

СВЕЛОllИ

ПРОШЛОСТИ . Uена кљиГе је 70 ди
нара .

4. Ненад Јанковић: ЗАПИСИ И
СЕЋАЊА
НА
АСТРОНОМСКО
ДРУШТВО . Uена кљиге је 50 динара .
5. ЗБОРНИК Р АЛ ОВА VII НА
UИОНАЛНЕ КОНФЕРЕНUИЈЕ А
СТРОНОМА ЈУГОСЛАВИЈЕ . Uена
зборника је

50

динара.

б . Руђер Бошков ић : ПОМРАЧЕ
ЊА CYHUA И MECEUA . Uена кљиге
је 100 динара .

*

Копије упл атница , које члановима

достављамо

сваке

године због обнове уплате, не треба да
се шаљу .

Молимо да нам се у писменој фо
рми или телефоном благовремено до
стави свака промена адресе , као и оду

стајаље од даљег чланства .

У ЛАЗНИUЕ НА НАРОДНОЈ
ОПСЕРВАТОРИЈИ :
а . Даљу - панорамска посматраља ,
2 динара за децу tосновци) и војнике,
З динара за средљошколце и одрасл е ,
б.
ноћу и даљу , када временске
прилике дозвољавају да се отвори те
лескоп, улазница стаје 5 динара за
младе и 10 динара за средљошколце и
одрасле,

в ..

15

динара по посетиоцу прили

ком држаља наставе за групне посете .

НОВЕ ЦЕНЕ ИЗдАЊА И
УЛАЗНИЦА (од 1. марта 2001.)

2. У ЛАЗНИUЕ ЗА ПЛАНЕТАРИ
ЈУМ .
Стају за све посетиоце по ЗО дина
ра .

ИЗДАЉА

1.

2.

НЕ" .

1-2/2001 је 120 динара .

СТАРИ БРОЈЕВИ "ВАСИО

Ло 198З .

Ан.а МU.!Iосављеви.ћ, U3 села Ракови
це код Б е о града, nu.тa nостоје ли. nла
нете u3ван. Сун.чевi:п сuсте.ма.
Било би наивно очекивати да је
Сунце изузетак међу осталим звезда
ма, да је једино оно у космосу даро
вана хладним пратиоцима

-

планетама .

Сунце је звезда просечне старости и ве
личине , једна од милијарди таквих у
нашој галаксији , једној од мноштва га
лаксија .

Чим је човек открио планете Сунче
вог система морао је да се запита да ли

постоје планете и изван Сунчевог сис
тема. Одговор је : има их . Проблем је
како доказати љихово постојаље . Нај
чешћи методи за то су: астро.метрuј

ска детекцuја, .метод радuјалн.uх бр3U
н.а u .метод окултацuја .
Астро.метрuјска детекцuја се кори
званог присуством планете, користећи
друге звезде као референтне тачке. А 
ко се неко тело креће око звезде , онда
ће оно утицати на кретаље саме звезде .
Када се мери линеарно кретаље звезде

и ако постоји планета (или планете) ко
ја се креће око те звезде, видеће се да
путаља звезде није права већ крив у да
ва линија.
Метод радијалних брзина се најви

ше користи . Радuјалн.а бр3Uн.а звезде је
брзина којом се звезда креће ка нам а
или од нас . Мери се на основу Доп
леровог ефекта : ако се звезда креће ка
нама , љен спектар ће бити померен ка
плавом делу спектра (тзв . плави по
мак) , а ако се креће од нас, спектар ће
бити померен ка црвеном делу спектра

ВАСИОНА , научио-популарни

часопис за астрономију .
Чланарина
претплата за 2001 . је 200 динара. По
јединачни бројеви су 60 динара, а дво

број

ИМА ЛИ ПЛАНЕТА ВАН
СУНЧЕВОГ СИСТЕМА?

сти за одређиваље кретаља звезде иза

УЛАЗНИЦЕ

1.

мо часопис .

године закључио, ча

сопис је излазио у четири броја, а од
тада у пет бројева .
Од 197З . до 1998 . закључио , поје
ди начни бројеви стају по 10 динара , за
1999 . 12 динара и за 2000 . 20 динара.
двоброји стају двостр уко више .
Друштво поседује :
- комплете од 198З . до 1999. го
дине, као и за године 1976 , 1977, 1978.

КОНКУРС

Астрономска
група
Друштва
истраживача "Владимир Мандић Манда " из Ваљева, расписује КОН
КУРС за учешће на едукативним , по
сматрачким

мима у

и

2001 .

истраживачким програ

години. Заинтересовани

треба да пошаљу пријаве до

1 . маја
e-mail: offi.ce@astro:va.

2001 . године на
cjb.net , или на адресу :

Астроном ска
група Друштва истраживаЧа " Влади 
мир Мандић - Манда ", Бирчанинова
68 , п . фах 118, 14 000 Ваљево . Прија
ва треба да садржи биографију, слику
и контакт адресу и телефон .

звезде ван окултације са оним за време
окултације може се одредити да ли та

звезда има планету (или планете) која

1110

динара .

ОВАВЕШТЕЊЕ ЧЛАНОВИМА
И ПРЕТПЛАТНИЦИМА

{претплатницима)

ПИТАЊА И ОШ'ОВОРИ

(тзв . црвени помак) . Ако се око звез
де креће планета (или планете), центар
маса овог система (око кога се звезда
и планета крећу) био би мало померен
из средишта звезде, те би се звезда кла
тила наизменично напред-назад у одно

су на посматрача . Самим тим спектар
звезде би периодично показивао плави
и црвени помак .

Метод окултацuја је веома једно
ставан .
Ако се око неке звезде кре

ће планета {или планете), при љеној
окултацији звездом доћи ће до смаље
ља сјаја те звезде . Упоређиваљем сјаја

је прати.
Данас знамо за скоро стотину пла

нета изван Сунчевог система, а астро
номи широм света стално откривају но

ве . Прву је открио Петер фан де Камп .
То је планета која прати Барнардову
звезду, удаљену свега

5,95

светлосних

година од Земље . Због релативно мале
раздаљине између Земље и Барнардо
ве звезде, ова планета је први кандидат
за темељно и дуготрајно истраживаље.
Најзанимљивији случај је са плане
том звезде 51 Pegasi. Наиме, nланета
је на удаљености од само милион кило
метара од матичне звезде, ' много бли
же него што је Меркур Сунцу, а ана
лизе су утврдиле да је маса те планете
од половине до једне Јупитерове масе .

Заиста је чудно да је тако велика пла
нета тако близу звезди. Астрономи још
увек покушавају да реше ову мистери
ју .
Наука и техника напредују . Чудес
на открића нам тек предстоје .

Јан.ко Сuкошек

НОВО ОТКРИВЕНИ
ЈУПИТЕРОВИ САТЕЛИТИ
Борка Натuћ, U3 Бео града, nuтa да
лu је тачн.о да су . н.едавн.о открuвен.u
н.овu сателити Jynuтepa.
Uентар за мале планете Међуна
родне астрономске уније {The Minor

Planets Center of the International Astronomical Union) је 16 . маја 2002 . обја
вио откриће 11 нових сателита Ј упите
ра . Ова планета сада им а највећи број
сателита у Сунчевом сис·тему , и то З9

(до сада је на првом месту по броју са
телита био Сатурн са З1 сателитом) .
Сателите су открили астрономи
Дејвид Џуит (David Jewitt) и Скот Ше
пард (Scott Sheppard) са Института за
асч;:юномију Универзитета на Хаваји
ма tUniversity of Hawaii's Institute for Astronomy) и Џан Клејна (Jan Кleyna) са
Универзитета у Кембриџу (Cambridge
University) . Откриће ј е начиљена ана
лизом снимака који су направљени де

цембра 2001 , З , 6 метарским Канадско
француско-хавајским телескопом (Ca-

nada-France-Hawaii Telescope)

на Мау на

Кеи на Хавајима .
Свих једанаест сателита су веома
мала тела, чији пречници су између

2 - - - - - - - - - - - - - - - ВАСИОНА дОдАТАК 1 2002, 2
два и четири километра . Орбите са
телита су веома елиптичне . Њи-хова

где је 1АБ1 дужина лука АБ, а З,16 ·10 7

просечна удаљеност од планете је 21
милион километара, односно око ЗОО
полупречника Јупитера. Сви сателити
се крећу ретроградно , дакле у супрот
ном смеру у односу на смер ротације

кундама, јер је уобичајено да се Vtan и

планете.

интервал од годину дана изражен у се

зражава у

km/s.

Узимамо интервал од

годину дана јер је сопствено кретање џ
управо угао који звезда пређе на небе
ској сфери за годину дана . Као што се
са слике види, биће:

Ово откриће ће помоћи астрономи
ма који се баве проучавањем планета
да боље разумеју зашто ови новооткри

вени, као и још двадесетак других Ју
питерових сателита, имају врло непра
вилне путање. То сугерише да су ова
тела заправо захваћена из астероидног
појаса . Међутим, пошто је веома теш
ко да у садашљој фази еволуције Сун
чевог

система

планете

захвате

"залу

тали" астероид , астрономи претпоста

(З)

f

где је r растојаље до звезде. Промена
тог растојања за годину дана се може
занемарити . То растојање добијамо из
дате годишље паралаксе

1r звезде

Ове

по по

r = 1/11".

упознаваље

(4)

лимо да га изразимо у километрима , да

бисмо Vtan изразили у километрима по

=

Дакле, сада ће на основу

(4) r

и

(5),

1, 496 · 10 j1r .

лучним

16, 11 000

секун

(пријава
предати

IAБI

= 2, 06265 . 1о

1, 496 . 10 џ
2, 06265 . 10 5 11"
)
5

8

.

ље ка посматрачу

налази

e-mail
и

Попуљена

адресу:

на

20.

јун

2002.

wеЬ-сајту

пријава

на Народну опсерваторију.

astrorbo@EUnet.yu
може

Друштва:
се

и

лично

Крајљи рок за пријем

Након приспећа свих пријава биће

дана. За додатне информације можете се обратити на телефон

(011) 3283-745,

писмено или путем електронске поште на горе

наведене адресе.

добија се:

сматра негативним.

Vrad је задато, тако да остаје да се од
реди Vtan, што је тангенцијална компо
нента тражене брзине v, тј. љена ком-

понента дуж тангенте на лук АБ на не

беској сфери који звезда пређе за годи
ну дана крећући се привидно од тачке
А до тачке В. Сматрајући да је у пери
оду од годину дана Vtan = const, биће :
Vtan

на планини Мотајици

одређени учесници школе и о томе обавештени у року од десет

Сада је 1АБ1 изражено у километрима .
(2)

се

пријава је

1АБ1 = 1, 496 · 108 џ/1r.
Заменом ове једнакости у

Београд, или на

www.astrorb.org.yu).

израз (З) добија следећи облик :

(1)

Радијална брзина је усмерена ка Зем

2002.

на адресу: Народна опсерваторнја, Калемегдан, Горљи град

·

1/(2, 06265 · 10 5 ). Уз ову интервенцију

љи јер је по поставци задатка негатив
на, а по договору се радијално крета

августа

Заинтересовани треба да по пуце ову пријаву и да је пошаљу

= 2, 06265 · 10

односно, после скраћивања:

= Jv~ad + Vfan •

16.

(5)

r

Као што се са слике види, брзина
v којом се звезда А креће у односу на
Земљу Z је :

V

до

у Републици Српској.
8

у задатку оно задато у

1-2/2001.

11.

Да би израз (З) био коректан, џ мора

5

дама, морамо га помножити бројем ра
дијана у једној лучној секунди, тј. са

ДОДА ТКА

полазника са основама аматерских астрономских

организована од

у кило

бити изражено у радијанима, а како је

РЕШЕЊЕ ЗАДАТКА ИЗ

Бошковић"

активности метеороидског потока Персеида. Школа ће бити

km .

метрима бити изражено као:

Наташа Ворић

ЗАдАТАК

,,Руђер

да буде посматраље (ако временски услови дозволе) максимума

=

= 2, 06265 · 105 · 1, 496 · 108

друштво

на занимљиве астрономске теме. Централни догађај би требало

секунди . Како је 1 рс
2, 06265 · 10 5
8
А.Ј. и 1 А . Ј .
1, 496 · 10 km, то ће би

ти 1 рс

Астрономско

посматраља. Уз посматраља ће бити организована и предаваља

Овде је r изражено у nарсецима, а 1r у
лучним секундама . Ми, међутим, же

ра.

године

организује Летљу школу астрономије, чији је основни циљ

знатој формули :

вљају да су "захваћени" сателити по
чели веома давно да круже око Јупите
За скорију бу дућност се планира
потрага за неоткривеним Јупитеровим
сателитима, јер постоје индиције које
указују на то да велики број сатели
та пречника већих од једног километра
чека да буде откривен .

l

ПРИЈАВА ЗА ЛЕТЉУ ШКОЛУ АСТРОНОМИЈЕ

= IАБI/(З, 16 · 10 ),
7

(2)

Vtвn

= 1,496 · 10

8

џ/(З, 16 · 10 7r),
7

тј.

Vtan

Постоји реална могућност да ће трошкове пута и боравка

= 4, 7ЗЏ/7r.

Vtвn је сада изражено у km/s . Заменом
ове једнакости у (1) добијамо:

_ сносити организатори.

.
1

1

-----------------------------------~~~
1

АНКЕТА

Поштовани читаоче, редакција "Васионе" је одлучила да Вам понуди ову анкету како

би на основу ње директно била упозната са Вашим виђењем "Васионе" и Вашим жељама

1. Име и ПрезИме:_·.~~.;._·'.;...·.:...
·-~ ·_.'__:._;.....;....~....:··:....L ;:'.....t·i·.L:
· .:....:~i-.1.
- _..:.:·'..
ј-:·.:_·j_i_L.::;..:__._t_
.:' ~
- __ј~~
;· ·J.:;.i_
'· l_
.>.:...
· j_
: :_
-~- ј·tj~J.'~-:L· ...

2. Датум рођења:

-----------------

3. Адреса, контаю; тел~Ф?,н и e-mai1 адреса:.~~-::-:-~~
- .:-:
, ---:...,..----"7'_ -;,::--:
- . _-;-,:-.;-:--с""""';"'_____
~ ·'

4. Да ли сте
(заокружи~и)

сарадни_к_. .н арод~е

·. ДА
,.

опсерваторија, Калемегдан, Горњи град

16, 11 000

Београд, а можете је предати и

лично на Народну опсерваторију. Анкету можете наћи и на нашем wеЬ-сајту:

и одатле нам је попуњену послати електронски. За сва додатна
обавештења обратите нам се на e-mail адресу Друштва: astrorbo@EUnet.yu, или на

www.astrorb.org.yu

: \ ~ ~ !•

опсерваторије и. Планетаријума? .

у вези са тим и како би на основу тога часопис учинила Вама ближим и занимљивијим.
МолиМо Вас да поnуните ову анкету својим одговорима, као и да уз њих напишете своје
· оцене, коментаре, предлоге, ... једном речју све оно што мислите да треба рећи, а у циљу
побољшања чассiписа. Попуњену анкету можете послати на нашу адресу: Народна

НЕ

.'

телефон: (011) 3283- 745.
l.Датумрођења: _____________________________________________________

2. Колико дуго сте читалац

~На које теме бисте волели да чујете предаваља?

---:-------

"Васионе"? ______________________

З . Ваша струка и занимање : _________________________

4. Бавите ли се аматерским астрономским iюсматрањима? _______________

6. Имате
неки
на
летњу ли
школу?

астрономски .инетрум ент

. и да ли сте вољни да га понесете
(и КОЈИ)

5. Шта очекујете од "Васионе"? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Изглед часописа- шта мислите о:

а) формату (заокружити):

7. Имате
ли фотографски
летњ
у школу?
·. ·

апарат (и какав)

и .да ли сте вољни да га понесете на

ОДГОВАРАЈУЂИ

НЕОДГОВАРАЈУЂИ

Ако је неодговарајући, колики би требало да буде? ______________
НЕОДГОВАРАЈУЂИ

б) броју страна (заокружити): ОДГОВАРАЈУЂИ

Ако је неодговарајући, колики би требало да буде? ______________

в) корицама:

________________________________

7. Ваше мишљење о чланцима у "Васиони": -----------'---------

8.

Имате ли искуства у астрономским посматрањима, каква?

8. Ваше мишљење о сталним

рубрикама у "Васиони" : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

9. Исnуњава ли "Васиона" Ваша очекивања? ------------~-----

VASIONA DODATAK 1 2002, 2 ----------------З
а уврштељем бројчаних вредности у о

F
F

вај израз, коначан резултат :

= 1500 mm;
= 1800 mm;

и /5)
и /6)

= 440 EU
= 420 EU

(Осим ових, nостоји могућност набав

v = 32 km/s .

ке огледала nречника до

500 mm .)

СЕКУНдАРНА ОГЛЕДАЛА
Пречник огледала

20
25
30
35
40
45
50
60

1
1

\

~\

1

~
\ .Р 1
\

,,.

1

lr

. . .. . . .. . .... ... ... . .... .
....... . . .... . ...... .... .
. . .. . .. . ... .. ... . . . ..... .
. ... .. .. . . ........ .... . . .
. . .. . .. . ..... . . . ... . . . .. .
.... . . ... . . .... ..... . .. . .
... .. .. .. ... . . . .... . .... .
. . ... ... . . ... . ..... . .... .

Цена

25
30
35
40
45
50
55
60

EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU

ТЕЛЕСКОПИ
Могу се наручити телескоnи са же

\ 1

љеним карактеристикама .

z"

(

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

ОСТАЛА ОПРЕМА

!

Могу се наручити nотребни окула
ри , призме, филтери, фокусери и други

НОВИ ЗАДАТАК

1

!)

14.

i

1

чева зенитна даљина

кулминације,
ради

механички делови з а телескоn .

јуна на броду је измерена Сун

по

тренутку љегове

= 22 2'; часовник који
sa = 8h23m . Сунчеве не
z

гриничком

nоказивао је

:l

звезданом времену

***

Сва обавештеља се могу добити на
телефоне : 024/768-146 и 063/8545-867,
или на e-mail: yukis@EUnet .yu

беске екваторске координате у том тре

нутку су биле : а= 5h26m,

Наћи на карти место на коме се брод
налазио .

1

АСТРОНОМСКА ОПТИКА

Поводом великог интересоваља за
набавку телескоnа , огледала и друге а
строномске

оnтике,

Друштва Лајоша
следећи ценовник :

од

Киша

члана

1

1

А
1
1

D = 150 mm
= 750 mm; и /5) = 195 EU
= 900 mm; и /6) = 180 EU
= 1200 mm; и /8) = 160 EU
Пречник огледала : D = 200 mm
F = 1000 mm; и /5) = 260 EU
F = 1200 mm; и /б) = 260 EU
F = 1600 mm; и /8) = 240 EU
Пречник огледала: D = 250 mm
F = 1000 mm; и /4) = 350 EU
F = 1250 mm; и /5) = 330 EU
F = 1500 mm; и /6) = 300 EU
Пречник огледала : D = 300 mm
Пречник огледала :

F
F
F

нашег

добили

ПРИМАРНА ОГЛЕдАЛА

'1

ОБАВЕШТЕЊА

8 = 18°25 '.

смо

КОНФЕРЕНЦИЈА АСТРОНОМА

13. национална конференција ју
гословенских астронома одржаће се
у 13еограду од 17. до 20. октобра 2002.
Копредседници Научног организацио
ног комитета су nроф . др Јелена Мило
градов-Турин (Катедра за астрономи
ју) и др Георгије Поповић (Астроном
ска опсерваторија) . На челу Локалног
организационог комитета је проф .

др

Олга Атанацковић-Вукмановић .
За предаваља по позиву предвиђено
је 40 минута, за излагаља одбраљених
докторских и магистарских теза између
две конференције 30, односно 20 мину
та, а за саопштења 10 минута . Пред

виђени су и nостери .
Током Конференције , 19. октобра
ће се одржати скупштина Друштва ас
тронома Србије , на којој ће бити изаб
рани нови органи уnраве и Национални
комитет .

За nоследљи дан Конференције пре
двиђен је излет до Видојевице , плани
не код Прокуnља, на којој би треба
ло да се изгради висинске астрономска

оnсерваторија.
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Планира се да пред Конференцију
изађе кљига апстраката, а после ље

опширна тумачеља у фуснотама. lleнa
кљиге је 100 динара.

зборник радова .

1
Овог пута скуп наших професионал
них астронома организује Катедра за
астрономију ~атематичког факултета
у Београду .

Шира ·обавештеља могу

се добити на сајту:

www.matf.bg.ac.yuf
katedre/ astronomija/ druga.htm)
ЦЕНЕ У АСТРОНОМСКОМ
ДРУШТВУ

"РУЋЕР БОШКОВИЋ"
од

15.

марта

2002.

ИЗДАЊА
Васиона, научио-популарни часопис
за астрономију. Чланарина-претплата
за 2002. ' је ЗОО динара . Појединачни
бројеви су 90 динара .

Стари бројеви "Васионе" . До 1983.
године закључио, часопис је излазио у
четири броја, а од тада у пет броје
ва . Од 1973 . до закључио 1998, поје
диначни бројеви стају по 10 динара, за
1999 . 12 динара, за 2000. 20 динара
и за 2001 . 40 динара. Двоброји ·стају
двоструко више.

Друштво nоседује :

- комплете за 1976, 1977, 1978, 1979 . и
1983. по цени од 40 динара . Комплети
од 1984-98 стају по 50 динара по годи
ни, за 1999. 60 динара, за 2000. 100
динара и за 2001. 200 динара. Укупно
комплети стају 1310 динара .
- распарене бројеве : 1973/3, 4; 1974/2,
4; 1975/1'; 1980/1-2, 4 и 1982/3 , 4. lleнa појединачног . броја је 10 динара, а
сви заједно стају 100 динара .
Укупно, све старе "Васионе" (преко

***

lleнe наведених публикација се од
носе за куповину на Народној опсерва
торији.
Ако се публикације достављају по
штом

** *

Ко мете

- · сведоци прошлости .

Кљига садржи прилоге о кометама, ко
је је написала 13 астронома .
lleнa
кљиге је 70 динара .

за

трошкове

поштарине

1/5

и

вредно

сти наручене пошиљке . Новац за тра
жене публикације и поштарину треба
уплатити на нови жиро рачун Друш
тва бр. 60806 - 678 - 4 - 3006639. Због

сигурности (Служба за платни промет

нам често доставља непотпуне податке

о пошиљаоцу) требало би да се теле
фоном достави име и презиме и адре
са. Исто се постиже и слаљем копије
уплатнице

поштом.

УЛАЗНИЦЕ
за Народну опсерваторију
Даљу

-

nанорамска посматраља З

динара за децу {основци) и војнике,

5

динара за средњешколце и одрасле .

Ноћу и даљу када временске прили
ке дозвољавају да се отвори телескоп
улазница стаје 10 динара за младе и
15 динара за средљешколце и одрасле .
30 динара по посетиоцу приликом

за Планетаријум

НЕЧЕШЉАНО ЋОШЕ .
НАЈСМЕШНИЈИ ВИЦ

Од

10 000

понуђених вицева, сто хи

љада љу ди из 70 земаља света, за нај
смешнији је изабрала овај британски:

је рад нашег Друштва пре 11 светског
рата. lleнa кљиге је 50 динара .
Зборник радова VII националне
конференције астронома Југослави

имају nланете, а у том случају је врло

је. Зборник садржи радове из истори

је астрономије СФР Југославије. lleнa
зборника је 50 динара .
Руђер Бошковић: Помрачеља Сун
ца и Месеца. Помрачеља су објаш
љен~ кроз поему коју прате бројна и

!
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Планетаријум ради сваке суботе у
16 сати за граlјане, односно током целе
недеље уколико има више од 30 заинте
ресованих . Улазнице за све посетиоце
стају по 50 динара.

Шерлок Холмс и др Вотсон отишли
једном на камповаље . У сред ноћи про
буди · се Холмс и у паници продрма свог
помоћника и упита га :
- Шта видиш и:тад себе?
А Вотсон погледа увис, спази звез
дано небо, па поче да филозофира :

Ненад Ј аНiювић: Записи и сећаља
на астроиомско ,цруmтво . Приказан

1
1

држаља наставе за групне посете.

3000 страница) стају 1410 динара када'
се преузимају на Народној опсервато
рији .

тада

паковаља треба уплатити

Видим .милионе 3ве3да. Не'/Се од 11>их
вероватно да су оне '/Сао наша Земља.
Зато .мислим да на 11>U.Ма живота ...
На то ће Холмс љутито:

Идиоте, 3ар не видиш- да нам је не'/Со
шатор!

y'ICpao

Милан Јеличић

